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«Дядько Олексій, подивись!»
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Дядько Олексій повертається туди, куди вказує 
Олена. Вона швидко з’їдає чіпси на його тарілці. 
Він щоразу попадається на цей трюк!
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Дядько Олексій найдобріша людина в світі Олени. 
Він, також є її найкращим другом.
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Одного разу Олена побачила, як 
дядько Олексій набираєз жмені 
шоколадних цукерок з банки, i кидає 
їх з вікна спальні. Вона з подивом 
спостерігає, як він качається під 
підвіконням, посміхаючись сам 
до себе. З вулиці лунають крики 
захвату!
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В кінці провулка розташована школа. Коли дзвонить 
обідній дзвінок, дядько Олексій таємно кидає 
шоколадні цукерки школярам, коли вони проходять 
під його вікном.
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Після обіду, дядько Олексій повертається до свого офісу. 
Коли він проходить повз дітей, які граються, він не 
дивиться на них. Отже, діти ніколи не здогадуються, що
та рука, яка посилає їм шоколадні цукерки кожен день,
належить цьoму худому, урочистому чоловікові, що 
одягнений в біле!
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Але одного разу, y дядька Олексія, 
з’явився жахливий біль y животі. 
Коли його везуть до лікарні, він в 
останній раз тисне руку Олені
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Бабуся і тітка вбігли до кімнати і розсміялися. —
«Він не перевернутий», — сказала бабуся. «Він
займається йогою!» — сказала тітка. «Гога», —
повторила трирічна Олена. Вона схвильованими 
очима спостерігала за дядьком Олексієм, який
спираючись на долоні, підняв своє тіло, як птах,
що збирається відлетіти!
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Олена блимає. Ніхто не може замінити дядька Олексія, 
заповнити створений отвір y її серці. «Де дядько 
Олексій? Де його доброта?» - хвилюється Олена. 
Вона заглядає під килимок для йоги. Вона шукає його 
в ящиках нічних столиків. Вона підходить до його 
платтяної шафи i відкриває її.
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Ой! Біла сорочка випадає на голову Олени. У дядька 
Олексія було дві білі сорочки і дві пари білих штанів. 
Він носив їх по черзі кожен день. Тепер у шафі 
залишилася лише одна біла сорочка та одна пара білих 
штанів. Вони гарненько випрасувані.
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Олена обережно 
складає 
сорочку й кладе її 
назад, на полицю. І 
саме тоді вона
знаходить це – 
банку шоколадних 
цукерок дядька 
Олексія! Оленчині
сльози, повільно 
капають
на банку.
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Десь вдалині лунає дзвінок. У школі 
зараз обідня перерва. Незабаром, 
діти будуть проходити під вікном
дядька Олексія. Але тепер вже немає 
кому дати їм шоколадних цукерок.
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Так, є! Олена підскакує. Вона черпає з банки жмені
шоколадних цукерок, і кидає їх з вікна. Олена качається під 
підвіконням, щасливо посміхаючись про себе.
З вулиці лунають крики захвату!



Прочитайте казку вголос i спробуйте ці вправи разом з вашою дитиною!

  
1. Подумайте про трьох найближчих вам людей. Які дивовижні 

маленькі чи великі доброти ви бачили, як вони робили?

2. Чи можете ви створити свій власний, фірмовий акт доброти i 

вчинити це? Яке відчуття це викликає y вас?

3. Чи доводилося вам бути окремо, від когось із близьких вам людей? 

Якщо так, то яку саме хорошу їхню звичку, ви також будете робите, 

щоб вшанувати їхнє добре серце?

ціці

Казочка на ніч
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