Додаток 2
Дитяча творчість
Казки від загадок
***
Прийшла вона із довгим віником
На бесіду із нашим півником.
Схопила півня на обід
І замела мітлою слід.

По лісу ходила голодна Лисичка. Вона вирішила податися до села,
шукати собі їжу. На стежці до річки зустріла вона Півника. Лисичка схопила
Півника і віднесла до себе додому. А півник не розгубився і запропонував
Лисичці приготувати обід. Він знайшов капустину, пшоняну крупу та
трішечки борошна. Зварив кашу, наліпив вареників. Здивувалася Лисичка.
Сіла обідати. І захотілося їй до вареників сметанки. Півник сказав, що він
знає, де в селі можна взяти сметанки. Повів він крадійку в село. Та не туди,
де була сметана, а туди, де живуть багато Собак. Почули Собаки запах
Лисиці, вискочили та погнали її до лісу. А півник повернувся додому.
(Мазур Данило, 2 клас)
***
На синьому полі пасеться
тисяча овець,
серед них – срібний баранець.

Пас хлопчик стадо овець. Раптом з’явилися вовки. Вони були дуже
голодні . Почали вовки ганятися за хлопчиком та вівцями. Хлопець злякався
страшних тварин і побіг з усієї сили. Але схаменувся і зрозумів, що не може

залишити напризволяще своє стадо. І повернувся. Раптом хлопчик побачив
сходи, які ідуть у небо. Він погукав овець. Вони всі побігли сходами вгору. А
сходинки раптом пропали. Вовки злякалися і побігли до лісу. Хлопчик і
вівці потрапили на небо. Там їм ніхто не загрожував. З тієї пори кожної ночі
хлопчик та його вівці виходили погратися.
(Філіпченко Карина, 3 клас)

Казка від лічилки
Котилася торба з високого горба.
А в тій торбі хліб-паляниця,
Кому припадеться, той буде жмуриться.

Якось дідусь Панас розповів дітлахам легенду про те, що на їхній горі
живе дід, який має чарівну торбу. А що в тій торбі, ніхто не знає. Хтось каже,
що там золото, а хтось - гроші. Але торба допомагає тільки добрим і
сміливим людям. Одного разу діти гралися біля гори і заблукали. Стало
темно. Дітям захотілося їсти. Раптом щось загуло і всі побачили, що з гори
щось котиться. Коли це впало біля дітей, вони побачили торбинку. Цікаво
стало дітям - що в ній? Петрусь підійшов і заглянув у торбу. Там були
паляниця та молоко. Діти поїли та

полягали спати. А Миколка захотів

забрати собі цю торбинку. Коли всі заснули, він схопив торбу і побіг світ за
очі. Коли втомився, вирішив відпочити і поїсти. Відкрив торбинку і
заплющив очі, бо з торбинки таке яскраве світло сяяло!
Тим часом діти проснулися, знайшли дорогу додому. А Миколка й досі
ходить із заплющеними очима.

