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Рекомендаційний анотований список літератури присвячений темі
дитинства. Головними героями книг виступають діти, ваші однолітки.
У цих творах ідеться про шкільне життя, про справжню дружбу, веселі
та захопливі пригоди й дивовижні події, учасниками яких стають
школярі.
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Привіт, любі друзі!
Запрошуємо вас у чарівний світ дитинства. Це
найщасливіша
мить
життя,
коли
щохвилини
відкриваєш для себе щось нове, цікаве, яскраве і веселе.
Багато дорослих хотіли б повернутися в минуле,
побути дітьми хоч деякий час. А деякі все життя в
душі ще діти. Тож бережіть дитинство в своєму серці.
Цікаві та захопливі історії зі шкільного життя,
неймовірні пригоди своїх однолітків, а головне, – що
таке справжня дружба, – про все це ви зможете
дізнатися,
прочитавши
твори
чудових
дитячих
письменників.
А щоб ви не розгубилися в книжковому лабіринті,
для вас ми підготували рекомендаційний список
«Чарівний світ дитинства». Сподіваємося, він допоможе
вам у пошуку потрібної книги.
Матеріал розміщено за такими розділами:
Твори українських письменників
Твори зарубіжних письменників
Вірші про дитинство
Вислови відомих людей
Ці книги чекають вас на полицях нашої бібліотеки.
Поспішайте їх прочитати!
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Андрусяк, І. М. Сорокопуди, або Як Ліза і Стефа
втекли з дому : дівчача повість : [для мол. шк. віку] /
І. Андрусяк ; іл. О. А. Бугренкової. - Київ : Час
Майстрів, 2015. - 96 с. : іл. - (Рекомендуємо прочитати).
Є такий стереотип: хлопчики – пустуни й
розбишаки, а дівчатка – чемні й слухняні. Чи так це
насправді? Певно ж, що ні! Кожна справжня дівчинка
залюбки вам доведе, що вона нічим не поступається
жодному хлопчикові, а може, й перевершує його –
особливо коли йдеться про пустощі й добрі капості. І,
звісно ж, відомий український письменник Іван Андрусяк усе про це знає,
адже повість він писав про своїх дочок.
Бондаренко, І. М. Першокласники UA. Роздуми
маленької школярки : [для дітей дошк. та мол. шк. віку]
/ І. М. Бондаренко ; іл. Ганни Осадко. - Тернопіль :
Навч. книга-Богдан, 2013. - 192 с. : іл. - (Казка - не
казка, а батькам підказка).
Ця книга написана від імені шестирічної дівчинки
Ліни, яка іде у перший клас. Що хвилює дитину, що
залишає у її душі найяскравіші сліди? За чим вона
спостерігає, як переносить перші невдачі та успіхи?
Які емоції та враження залишає школа у «первачків»?
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Владимирська, Г. О. Василинка - руда вдача :
[повість : для дітей мол. шк. віку] / Г. О. Владимирська ;
іл. І. С. Кравця. - Харків : Віват, 2016. - 96 с. : кольор. іл. (Мрійники).
Чи легко бути справжньою принцесою? Тим паче,
якщо ти вчишся у звичайній школі, ще й оточена
заздрісними людьми. Василинці доводиться боротися за
право бути собою. У цьому їй допомагають близькі люди
й вірний пес.
Гридін, С. В. Федько у пошуках Чупакабри : [повість :
для мол. шк. віку] / С. В. Гридін ; іл. О. Мазур. - Львів : Видво Старого Лева, 2014. - 176 с. : іл. - (Планета Чудасія).
Хто в дитинстві не мріяв про скарби ? Хто не ховався
від жаху під ковдру у темній кімнаті, слухаючи страшні
оповідки ? У кого не бігали мурашки по шкірі від
передчуття зустрічі з невідомим ? Це був ти!? Тоді саме
для тебе ця книга ! Весела, насичена подіями історія про
добре відомого Федька та його друзів.
Дорошенко, В. Пригоди Солі та Олі : оповідання
: для мол. шк. віку / В. Дорошенко ; худож. Анна
Терещенко. - Київ : Мамине сонечко, 2013. - 36 с. : іл.
Історії про сестричок Олі та Солі, яким завжди
весело разом. Оля старша, а Соля молодша, і назвала
її так сестричка. Тому що мама довго не знала як
назвати молодшу сестричку, і називала Сонечко. Ось
Оля і придумала додати Со до Олі і вийшло ім’я СОЛЯ. Незважаючи на
те, що одна із них дуже висока, а інша дуже низенька, їм обом дуже
весело і цікаво. Книга вчить дружби та поваги до батьків та до
ближнього, любові і добра.
Думанська, О. І. Марійчині пригоди : для дітей
мол. шк. віку / О. І. Думанська ; худож. М. Петрів. Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 68 с. : іл.
У житті малої Марійки, як і її однолітківдошкільнят, кожна подія стає визначною – чи то
зламаний зуб і похід до лікаря, чи образа на сусіда, який
дражниться, складання вірша чи написання листа
Святому Миколаю. А ще ж є й справді визначні події – народження
маленького братика та похід до школи.
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Кононенко, Є. А. Неля, яка ходить по стелі :
[повість: для мол. шк. віку] / Є. Кононенко ; худож.
Т. Ніколаєнко. - Київ : Грані-Т, 2008. - 80 с. : іл. (Сучасна дитяча проза).
Нове місто, нова школа, новий клас – і ти для
всіх новенька. Як знайти друзів серед однокласників і
не нажити ворогів та заздрісників? Головне –
залишатися самим собою, не зважаючи ні на які
обставини. Дівчинка Неля не побоялась виказати свою таємницю, і
заради дружби та справедливості посеред уроку пішла по стелі. Окрім
тог,о Нелине волосся має здатність змінювати колір залежно від
настрою – через отакі дивовижні здібності Неля мусить часто
змінювати школи. Які ще незвичайні таємниці приховує учениця 4-Д
класу, ви дізнаєтеся з казкової розповіді.
Кононенко, Є. А. Неля сходить зі стелі :
[повість : для мол. та серед. шк. віку] /
Є. Кононенко ; худож. О. Кузнєцова. - Київ : ГраніТ, 2009. - 80 с. : іл. - (Сучасна дитяча проза).
Неля вже не ходить по стелі, адже вона
подорослішала, а дорослим дівчатам не личить
ходити вниз головою… Але що це? У класі
новенький! І, здається, він може не лише ходити
по стелі, а й значно більше, набагато більше! І сказати, що цьому
особливо зраділи вчителі, означало б збрехати… А це значить, що
справжні пригоди тільки починаються…
Кузьменко, Д. В. (Кузько Кузякін ) Купи слона!
або Маленькі пригоди великої Софійки : [оповідання :
для дітей дошк. та мол. шк. віку] / Д. В. Кузьменко ;
худож. Л. Гамарц. - Харків : Юнісофт ; Харків :
Талант, 2016. - 88 с. : кольор. іл.
Непосидюче дівчисько - Софійка, яка на кожному
кроці здатна потрапити у халепу. Продаж уявного
слона однокласнику прямо на уроці – це ще дрібнички.
А от почитайте про те, як Софійка готувала за
рецептом медовий торт… Вказівку «…випікати у
змащеній маргарином формі» вона зрозуміла по-своєму і, старанно
змастивши маргарином стару шкільну форму, запхала її із коржами до
мікрохвильовки. Уявляєте, що вийшло? Сумувати із Софійкою вам точно
не доведеться!
6

Кузякін, Кузько. (Кузьменко, Д. В.) (Я ×
трамвай + зоопарк)² : [оповідання : для дошк. та мол.
шк. віку] / К. Кузякін ; худож. І. Г. Черняк. - Харків :
Віват, 2016. - 72 с. : іл. - (Мрійники).
А у вас таргани є? А бруновухих чебурашок ви
придбали? А з драконом ви знайомі? А на машині часу
каталися? Якщо ні, то ласкаво просимо до
прекрасного світу дитинства! Де завжди багато
захоплюючих пригод! Де можна дружити навіть із
грушею. Де хлопці носять вуса й закохуються. А головне – ніхто ніколи не
сумує.
Мензатюк, З. З. Катрусині скарби : оповідання
: для дітей мол. шк. віку / З. З. Мензатюк ; худож.
Н. Сиротюк. - Чернівці : Букрек, 2015. - 40 с. : іл.
Пригоди Катрусі – це сучасні історії про давні
народні надбання, які захоплено сприймаються
дітьми. Катруся живе у великому місті, а батьки
її – мистецтвознавці. Отже, вона розповідає одноліткам, як дивно
можуть поводити себе звичайні речі та де шукати справжні скарби!
Нестайко, В. З. Космонавти з нашого будинку :
[повість і оповідання : для дітей мол. і серед. шк. віку] /
В. З. Нестайко ; іл. Ю. Радіч. - 2-ге вид., перероб. - Київ :
Компанія ОСМА, 2016. - 352 с. : іл. - (Найкращі твори
Всеволода Нестайка). - (Улюблені книжки).
До пропонованої книжки Всеволода Нестайка увійшли
повість "Пригоди Грицька Половинки" та кілька яскравих
оповідань про життя школярів, їхні веселі пригоди і
справжню дружбу.
Нестайко, В. З. Пригода в кукурудзі : оповідання :
[для дітей мол. шк. віку] / В. З. Нестайко ; іл. Ю. Радіч. Київ : Країна Мрій, 2015. - 208 с. : іл. - (Найкращі твори
Всеволода Нестайка). - (Улюблені книжки).
У цю книгу увійшли найкращі оповідання Всеволода
Нестайка. Поринаючи разом із маленькими героями
оповідань у захопливі пригоди, ви пізнаєте світ і
дізнається, як відрізнити правду від кривди, як
залишитися оптимістом у найскладніших ситуаціях, а,
головне, – що таке справжня дружба.
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Нестайко, В. З. Супер "Б" з "фрикадельками" :
повісті : [для мол. та сер. ед. шк. віку] / В. З. Нестайко ;
худож. Ю. Радіч. - Київ : Країна Мрій, 2014. - 288 с. : іл. (Улюблені книжки).
До збірки увійшли повісті "Одиниця з обманом" і
"П’ятірка з хвостиком" у новій авторській редакції, а
також повість "Супер "Б" з "фрикадельками". У цих
творах вирує шкільне життя з його радощами і
прикрощами, веселими і сумними подіями. Письменник з
великою любов’ю ставиться до своїх героїв, яким
притаманні найкращі людські якості: щирість і
відданість, здатність до співчуття і самопожертви, готовність прийти
на допомогу і вміння дружити.
Нестайко, В. З. Таємниця Віті Зайчика. Пригоди
Грицька Половинки : повісті : [для дітей мол. та серед.
шк. віку] / В. З. Нестайко ; худож. К. В. Самойлов. Харків : Белкар-книга, 2007. - 288 с. : іл. - (Скарбничка
школяра).
У цій книжці юні читачі познайомляться з відомими
повістями Всеволода Нестайка «Таємниця Віті
Зайчика» і «Пригоди Грицька Половинки» про школярів,
їхні веселі та дивовижні пригоди, дружбу, виховання
характерів.
Нестайко, В. З. Чарівний талісман : повісті : для
мол. та серед. шк. віку / В. З. Нестайко ; худож.
Ю. Радіч-Демидьонок. - Київ : Країна Мрій, 2010. - 288
с. : іл.
До збірки увійшли три повісті: «Таємниця Віті
Зайчика», «Чарівний талісман» і «Повість про те, як
школярі побували в доісторичному часі і чим це
закінчилося». У цих творах ідеться про шкільне життя,
про справжню дружбу, захопливі пригоди й дивовижні
події, учасниками яких стають школярі. З притаманною
йому майстерністю, щирістю, глибиною автор описує непрості
стосунки дітей з дорослими, уміння своїх героїв знаходити вихід зі
складних ситуацій.
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Нікітінський, Ю. В. Дівчатка, які в мене закохані :
[оповідання : для дошк. та мол. шк. віку] /
Ю. В. Нікітінський ; [пер. укр. Є. В. Ковальчука ;
худож. М. Крутіков]. - Київ : Майстер-клас, 2013. 64 с. : іл.
Вам, звичайно ж, сподобалася назва цієї книги. Але
ви одразу ж подумали, що це книга винятково для
хлопчиків? Це не так. Та й не книга це насправді, а
справжні ліки, які допомагають відразу при кількох
недугах: дорослих і дітей вона лікує від нудьги; моментально рятує від
поганого настрою; ледачих школярів рятує від небажання читати й
прищеплює їм любов до читання; забудькуватим людям допомагає
згадати свої шкільні роки й викликає бажання поділитися спогадами з
близькими.
Павленко, М. С. Чи шкідливо ходити
покрівлями гаражів? : [повість : для мол. та серед.
шк. віку] / М. С. Павленко ; худож. Я. Гавриш. - Київ
: Грані-Т, 2011. - 72 с. : іл. - (Сучасна дитяча проза).
Такі звичайні-незвичайні діти, як Ромчик і
Ганнуся Сойченки, є в кожній школі та майже в
кожному класі. Так, їхні підручники й зошити в
плямах, а руки чорні від шкаралущі молодих горіхів.
Так, по дорозі до школи вони заглянуть під кожен камінчик, оглянуть
кожен папірець і пообнімаються з кожним собакою чи котом, а дорогу
додому скоротають по дахах гаражів. Так, їхній тато алкоголік, а мама
працює одразу на кількох роботах, щоб сяк-так забезпечити сім’ю, і
геть вибилася з сил... Але вони йдуть до своєї вершини. І ніщо – чуєте,
ніщо! – не зупинить їх на цьому шляху.
Потаніна, І. С. Просто клас! : [повість : для
мол. шк. віку] / І. С. Потаніна ; худож. У. Крутова. Київ : Зелений пес, 2005. - 112 с. : іл. - (Для тих, хто
НЕ ЛЮБИТЬ читати). - (Читати - круто!).
Хіба буває так, щоб перша красуня класу,
відмінниця, отримала двійку з контрольної? Або
ваш однокласник – звичайнісінький бабусин
мізинчик
–
раптом
виявився
геніальним
футболістом? Або слабак і боягуз переміг
старшокласника, чи то звичайний учень розкрив
злочин раніше від дорослого міліціонера...
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Пухнач, В. А. Тарасикова наука : оповідання : для
дошк. та мол. шк. віку / В. А. Пухнач ; худож.:
Ю. Є. Платов, С. Є. Платова. - Харків : Белкар-книга,
2016. - 48 с. : іл. - (Веселка).
Ця збірка оповідань вчить дітей бути добрими,
працелюбними, ввічливими, не ображати менших,
поважати батьків, брати на себе відповідальність за
все, що зробив, вміти дружити, дарувати іншим
радість, не чекаючи нагороди взамін. Не все
продається і купується – дружба важливіша за гроші.
Цінність людини вимірюється її моральними якостями.
Радушинська, О. П. Щоденник Славка
Хоробрика, або Пригоди хлопчика-міліціонера :
[повість : для мол. та серед. шк. віку] /
О. П. Радушинська ; худож. Р. С. Скиба. - Львів :
Вид-во Старого Лева, 2013. - 86 с. : іл.
Чи дозволено дітям робити усе-усе, що
заманеться, незважаючи на закони і правила, якими
користуються дорослі? Які вчинки можуть
спричинити халепу і що потрібно робити, або
уникнути неприємностей вдома, на вулиці, у школі чи у відносинах зі
знайомими і незнайомими людьми? Відповіді на ці та багато інших
запитань ви знайдете, потоваришувавши зі Славком Хоробриком –
звичайнісіньким сучасним хлопчиком, котрий мріє стати міліціонером. І,
можливо, у його пригодах хтось навіть упізнає себе...
Русіна, О. Сімейка Майї, або Не вчіть папугу
розмовляти : [повість : для мол. шк. віку] / О. Русіна ;
худож. О. Мазур. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. 234 с. : іл.
Родині, де є мама, тато-професор, двоє
дванадцятирічних близнят, п’ятирічна бешкетниця
Майя і папуга на ім’я Великий Німий, без сумніву, є що
про себе розповісти. Адже кожен їхній день – це
суцільна пригода від світання до смеркання. Це
присмачена добрим гумором і кумедними витівками
історія життя, знайома кожному читачеві, але сповнена неповторних
таємниць.
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Русіна, О. Сестричка : маленька повість : для мол.
шк. віку / О. Русіна ; худож. О. Мазур. - Львів : Вид-во
Старого Лева, 2014. - 196 с. : іл. - (Обережно : дівчатка!).
З молодшою сестрою буває ой як непросто!
Особливо, коли між сестрами різниця у п’ять років. І
коли в молодшу сестричку Ксеню разом з її друзями
Мартою та Артемом вселяються невгамовні бісики
капості і витівок, старшій сестрі не залишається
нічого іншого, як написати про це книжку.
Рутківський, В. Г. Ганнуся : весела пригодницька
повість : [для мол. шк. віку] / В. Г. Рутківський ; іл.
І. Клочковської. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. 252 с. : іл. - (Обережно : дівчатка !).
Ця повість для тих, хто не знає, що відро з
колодязя можна витягти кішкою, хто не вміє
відрізнити курку від квочки, чи здає до металобрухту
цілий бульдозер – але хто хоче відкривати нові світи,
знаходити нових друзів і переконуватися в тому, що
дорослих теж можна ставити в куток.
Рутківський, В. Г. Ганнуся. У гості до лісовика :
весела пригодницька повість : [для мол. шк. віку] /
В. Г. Рутківський ; [худож. І. Ключковська]. - Львів :
Вид-во Старого Лева, 2015. - 232 с. : іл. - (Обережно :
дівчатка!).
Ця повість є продовженням повісті «Ганнуся».
Третій «А» подорослішав на рік, про те від того життя
його не стало нуднішим. Ще б пак – хіба можна всидіти
в наметі посеред лісу, коли невідомі злочинці
попереджають, щоб ви поводилися тихо і нікуди не
висовували свого цікавого носа? Хіба можна відмовитися від знайомства
з русалкою Ган чи отримати подарунок від зайця? А ще – відчути вірне
плече друга, переконати у своїй правоті невіруючого Хому Назаровича і,
звісно, закохатися по самісінькі вуха у прекрасну однокласницю?
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Фіалко, Н. І. Веселі канікули : повісті : [для дітей
мол. шк. віку] / Н. І. Фіалко ; худож. О. В. Золотник. Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2014. - 120 с. : іл.
Ці повісті – перша книга відомої романістки,
присвячена дітям. Авторка часто спілкується з
онуками, знає запити, вподобання, звички дітей, вміє
проникливо, дотепно й правдиво зобразити їхній світ.

Серія захоплюючих книг відомої німецької письменниці Ізабель Абеді
про пригоди дівчинки Лоли стала популярною у всьому світі. Історії з
життя Лоли, які відбуваються в школі, вдома, а ще і в її мріях,
захоплюють читачів різних країн. Книги серії розкажуть дітям, як
знайти друзів, навчитися розуміти батьків. зустріти перше кохання.
Вони є безперечним лідером читацьких уподобань серед аудиторії
дівчат!
Абеді, І. Лола шукає подругу : [повість : для мол. та
серед. шк. віку : пер. з нім.]. Кн. 1 / І. Абеді ; худож.
Д. Генце. - Харків : Ранок, 2014. - 224 с. : іл.
Лолин тато родом із Бразилії, а її тітка заввишки
лише вісімдесят сантиметрів. А ще від неї божеволіють
мільйони шанувальників, коли вночі вона перетворюється
на знамениту поп-зірку Джекі Джонс. Але чого в Лоли
немає, то це найкращої подруги – а знайти її дівчинці
хочеться понад усе на світі! Треба негайно щось
придумати – і Лола відправляє листа, прямо в небо на
повітряній кульці, в якому зізнається про своє заповітне бажання. У
відповідь вона отримує таємниче послання в пляшці.
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Якщо у вас з’явилося бажання ще більше дізнатися про пригоди
дівчинки Лоли, до вашої уваги повне зібрання з 9 книжок …

Велтистов, Є. С. Пригоди Електроніка :
фантастичні повісті : [для серед. шк. віку] / Є. С.
Велтистов ; пер. з рос. М. Я. Видиша ; худож.
В. А. Дунаєва. - Київ : Школа, 2005. - 384 с. : іл. ; 22 см.
- (Дитячий світовий бестселер).
До книги увійшли дві веселі фантастичні повісті
про електронного хлопчика та його друзів: «Електронік
– хлопчик з чемодана» та «Рессі – невловимий друг».
Робот Електронік – копія хлопчика, дивний винахід
професора Громова, його друг і живий двійник
Електроніка – Сергій Сироїжкін, а також рідкісна електронна собака
Рессі – головні герої відомих повістей. Хлопчаки-двійники опиняться в
самих непередбачуваних, часом небезпечних ситуаціях. Їм вдасться
заплутати усіх, і довести, що справжня дружба може перетворити
машину в людину і перемогти будь-яких найпідступніших ворогів.
Велтистов, Є. С. Нові пригоди Електроніка : фантастичні повісті :
[для серед. шк. віку] / Є. С. Велтистов ; пер. з рос. М. Я. Видиша ; худож.
В. А. Дунаєва. - Київ : Школа, 2005. - 304 с. : іл. (Дитячий світовий бестселер).
До книги увійшли дві веселі фантастичні повісті:
«Переможець неможливого»
та «Нові пригоди
Електроніка», героями яких знову є перший у світі
електронний «хлопчик із чемодана» Електронік, його
«брат-близнюк» Сергій Сироїжкін та їхні друзі.
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Ґераскіна, Л. Б. У Країні невивчених уроків :
(чарівна історія) : для серед. шк. віку / Л. Б. Ґераскіна
; пер. з рос. Н. Кир’ян ; худож. Н. В. Бугославська. Київ : Махаон-Україна, 2009. - 160 с. : іл. - (Казкові
повісті).
Ти дізнаєшся про неймовірні пригоди Віті
Перестукіна в Країні невивчених уроків, де живуть
півтора землекопи, білий ведмідь знемагає від спеки,
а на князівство Івана Грозного нападають війська Наполеона.
Дал, Р. ВДВ (Великий Дружній Велетень) : [повість :
для мол. та серед. шк. віку] / Р. Дал ; з англ. пер.
В. Морозов за ред. І. Малковича ; худож. К. Блейк. - 3-те
вид. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 272 с. : іл.
ВДВ (Великий Дружній Велетень) – одна з
найкращих і найпопулярніших казкових повістей Р. Дала.
Веселі, зворушливі і моторошні пригоди семиметрового
велетня та маленької дівчинки Софії давно стали
настільною книжкою для юних читачів Західної Європи
та США. Софія та ВДВ вирішили втілити один надзвичайно сміливий
план, який має порятувати людей від почварних велетнів-людожерів...
Серед героїв книжки – англійська королева, головнокомандувач військовоповітряних сил, велетні – Тілогриз, Костохруст, Угорлоковтач та інші.
Дал, Р. Джеймс і гігантський персик : [повість : для
дітей мол. та серед. шк. віку] / Р. Дал ; з англ. пер.
В. Морозов за ред. І. Малковича. - Київ : А-БА-БА-ГАЛА-МА-ГА, 2016. - 224 с. : іл.
Так сталося, що маленький Джеймс мусить жити
разом зі своїми злющими тітоньками – тіткою
Шкваркою і тіткою Шпичкою, які постійно
коверзують і знущаються з нього. Проте одного дня
стається щось надзвичайне, і життя Джеймса та
його тітоньок докорінно змінюється...
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Дал, Р. Матильда : [повість : для мол. та серед. шк.
віку] / Р. Дал ; з англ. пер. В. Морозов за ред.
О. Негребецького та І. Малковича ; худож. К. Блейк. - 8-ме
вид. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 272 с. : іл.
Матильда – геніальна дитина, проте її родичі так не
вважають. Для них вона – зайвий клопіт, головний біль. І
Матильда вирішує перевиховати своїх обмежених і
зациклених на собі родичів, а заодно й жахливу
директорку школи пані Транчбул...
Дал, Р. Чарлі і шоколадна фабрика : [повість : для
мол. та серед. шк. віку] / Р. Дал ; пер. з англ. В.
Морозова за ред. О. Негребецького, І. Малковича ;
худож. К. Блейк. - 13-те вид. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛАМА-ГА, 2015. - 238 с. : іл.
...Жив собі бідний хлопчик, якому раз на рік – на його
день народження, дарували єдиний дарунок – маленький
шоколадний батончик. Але хлопчик мав добре серце, і
тому з ним трапляється неймовірна пригода, яка не
залишить байдужими ні дітей, ні дорослих. Можливо,
це найзворушливіша повість нашого часу.
Драгунський, В. Ю. Денискові оповідання :
[збірка оповідань : для дітей мол. та серед. шк. віку]
/ В. Ю. Драгунський ; худож. Є. Е. Флерова. Харків : Ранок, 2015. - 176 с. : іл. - (Улюблена книга
дитинства).
Кумедні та повчальні оповідання розкажуть
читачеві про життя звичайного хлопчика Дениски
Корабльова, який, як і всі діти, вчиться у школі,
знаходить нових друзів та пізнає навколишній світ.
Особливість Денискового характеру – вміння навіть у звичайних речах
знаходити щось цікаве та ділитися новими відкриттями зі своїми
друзями. Веселі, добрі та життєрадісні оповідання стануть улюбленими
і для сучасних дітлахів.
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Койн, І. Дівчинка, з якою дітям не дозволяли
дружити : [повість : для мол. шк. віку] / І. Койн ;
пер. з нім. Ю. Бадзьо ; худож. Є. Двоскіна. - Київ :
Махаон-Україна, 2012. - 160 с. : іл. - (Весела
компанія).
Дівчинка, героїня твору, завдає чимало клопоту
і рідним, і сусідам, і вчителям. Вона щиро і
безпосередньо виводить на загальне посміховисько
їхні вади і забобони, раз у раз створюючи кумедні
ситуації. Проте, чесні й порядні люди люблять
допитливу дівчинку з багатою уявою.
Ліндгрен, А. Діти з Гамірного : повість : [для
мол. та серед. шк. віку] / А. Ліндґрен ; пер. зі швед.
О. Д. Сенюк ; худож. К. В. Дудник. - Київ : МахаонУкраїна, 2012. - 256 с. : іл.
Кожна книжка видатної шведської письменниці
Астрід Ліндгрен неповторна. Повість «Діти з
Гамірного» – ніби освітлена зсередини теплим
сонцем дитинства, проведеного у спілкуванні з
природою. На хуторі Гамірному всього лиш три
садиби, але шестеро дітей, які живуть там, не
мають часу нудьгувати. Читач дізнаєшся, як вони розважаються, як
допомагають батькам, як готуються до свят і ще багато інших цікавих і
веселих історій.
МакДоналд, М. Джуді Муді : [повість : для мол.
шк. віку] / М. МакДоналд ; з англ. пер. Н. Ясіновської ;
іл. Пітера Рейнолдса. - Львів : Вид-во Старого Лева,
2015. - 144 с. : іл.
На вас чекає знайомство з кумедною дівчинкою на
ім’я Джуді Муді, у якої частенько змінюється настрій.
Він буває хороший, поганий, передшкільний,
шкільний – який завгодно. А ще у неї є
молодший братик Стінк, найкращий друг
Рокі та «заклятий» друг Френк Перл. Вони
потрапляють у різноманітні пригоди, вчаться тішитися
маленькими і великими радощами. А головне – вони неодмінно
подарують усім читачам усмішку!
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А якщо ви хочете дізнатися, як Джуді Муді вміє віщувати
майбутнє та рятує світ, до вашої уваги книги:
МакДоналд, М. Джуді Муді віщує майбутнє :
[повість : для мол. шк. віку] / М. МакДоналд ; з англ.
пер. Н. Ясіновської ; іл. Пітера Рейнолдса. - Львів :
Вид-во Старого Лева, 2016. - 160 с. : іл.
Джуді Муді вміє віщувати майбутнє! Не вірите?
От і однокласники не вірять. І навіть її найкращі
друзі – Рокі та Френк – сумніваються. А Джуді тим
часом уважно за всіма спостерігає, читає книжки
про ясновидців і готується здійснити своє грандіозне
передбачення.
МакДоналд, М. Джуді Муді рятує світ : [повість :
для мол. шк. віку] / М. МакДоналд ; з англ. пер.
Н. Ясіновської ; іл. Пітера Рейнолдса. - Львів : Вид-во
Старого Лева, 2016. - 144 с. : іл.
Що робити, якщо ти хочеш врятувати світ, а
твоя родина нищить тропічний ліс? Джуді Муді не
здається і починає з малого, адже вчитель сказав, що
навіть одна людина може змінити світ. А вона – не
одна.
Носов, М. М. Велика книга оповідань :
оповідання : [для мол. та серед. шк. віку] /
М. М. Носов ; пер. з рос. І. Сподаренко ; худож.
В. Канівець, І. Семенов. - Київ : Махаон-Україна,
2009. - 208 с. : іл. - (Ювілей Миколи Носова. 100
років).
До книги увійшли найулюбленіші оповідання
відомого письменника, проіллюстровані чудовими
художниками В. Канівцем, І. Семеновим.
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Носов, М. М. Витівники та інші оповідання :
[для дітей дошк. та мол. шк. віку] / М. М. Носов ;
худож. І. М. Семенов. - 2-ге вид., без змін. - Київ :
Перо, 2014. - 96 с. : кольор. іл. - (Золота бібліотека).
До збірки увійшли найкращі оповідання Миколи
Носова для дошкільнят та молодших школярів.
Уже декілька поколінь маленьких читачів щиро
сміються, читаючи смішні та повчальні оповідання
цього,
напевно,
найулюбленішого
дитячого
письменника: про Сашка і міліціонера, живого
капелюха, огірки, Михасеву кашу та багато інших.
? хоча ці твори були написані кілька десятиліть тому, їх із задоволенням
читають діти і в наш час, а бабусі й дідусі, згадуючи дитинство, з не
меншим задоволенням купують їх для своїх онуків. Адже книги М. Носова
давно стали класикою світової дитячої літератури.
Носов, М. М. Вітя Малєєв у школі і вдома :
повість : [для мол. шк. віку] / М. М. Носов ; пер. з
рос. А. Камінчука ; худож. В. О. Чижиков. - Київ :
Махаон-Україна, 2005. - 192 с. : іл. - (Бібліотека
Незнайка).
Учень 4 класу Вітя Малєєв розповідає про веселі
пригоди, що сталися з ним і його другом Костею
Шишкіним. Хлопчики хотіли бути старанними,
дисциплінованими, добре вчитися, але їм чомусь весь
час заважали то футбол, то шахи, то дресирування
собаки. Великих зусиль коштувало хлопцям подолати свою лінь і
безвольність. А як – ви дізнаєтесь, прочитавши цю захоплюючу і дуже
веселу повість.
Носов, М. М. Ляпка : оповідання : [для мол. шк.
віку] / М. М. Носов ; пер. з рос. І. Сподаренко ;
худож. Н. О. Кудрявцева. - Київ : Махаон-Україна,
2005. - 128 с. : іл. - (Веселі витівки).
Особливо цікаво читати повчальні історії, в яких
кумедні герої так схожі на тебе самого та твоїх
друзів. Саме такі оповідання зібрані у цій книзі.
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Носов, М. М. Мишкова каша : оповідання : [для
мол. та серед. шк. віку] / М. М. Носов ; пер. з рос.
І. Сподаренко ; худож. Н. О. Кудрявцева. - Київ :
Махаон-Україна, 2013. - 128 с. : іл.
Герої книги Миколи Носова «Мишкова каша» –
веселі й безтурботні школярі, з якими постійно
трапляються якісь халепи, або надзвичайні життєві
ситуації. Розповіді про славетні та кумедні пригоди
Мишка та його товаришів розвеселять вас.
Носов, М. М. Фантазери : оповідання : для мол.
шк. віку / Н. Н. Носов ; пер. з рос. за ред.
О. Заміховської ; худож. В. Юдіна. - Львів : Аверс,
2004. - 120 с. : іл.
Цікаві та веселі оповідання для дітей молодшого
шкільного віку. Головними героями цих оповідань є
допитливі, кмітливі діти – мрійники, фантазери,
винахідники, життя яких наповнене різними подіями
та пригодами.
Носов, М. М. Щоденник Миколки Синицина :
повість : для мол. шк. віку / М. М. Носов ; пер. з рос. І.
Сподаренка ; худож. О. Чумакова. - Київ : МахаонУкраїна, 2010. - 96 с. : іл.
Весела й повчальна історія про відмінника Миколку
Синицина, який вирішив завести щоденник, щоб
записувати думки й цікаві події.
Парвела, Т. Елла та друзі : для дітей мол. та серед.
ше. віку / Т. Парвела ; худож. Н. Гайда ; [пер. Т.
Вакуленко]. - Харків : ВД "Школа", 2016. - 96 с. : іл. (Нова дитяча книга).
Юні
українські
читачі
мають
унікальну
можливість потоваришувати з популярною в Європі
дівчинкою – кумедною розумницею Еллою. Фінський
письменник Тімо Парвела, автор історій про Еллу, сам у
минулому працював учителем. Він у своєрідній манері
розповідає про насичене подіями життя школярів, просто і прямо, з
гумором, добротою і чуйністю, часом серйозно, а часом – із дитячою
безпосередністю. Книжку яскраво й оригінально проілюструвала
українська художниця Наталка Гайда.
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Парвела, Т. Елла та друзі. Веселі пригоди : для
дітей мол. та серед. ше. віку / Т. Парвела ; худож.
Н. Гайда ; [пер. Т. Вакуленко]. - Харків : ВД
"Школа", 2016. - 128 с. : іл. - (Нова дитяча книга).
До вашої уваги нові пригоди фінської дівчинки
Елли. Разом із друзями і, звичайно ж, класним
керівником вона переходить до другого класу. Там
на неї чекає перше кохання до нетямущого Пата і
блискучий виступ на шкільній олімпіаді та інші
пригоди. Тож нудьгувати Еллі та друзям нема коли!
Парр, М. Вафельне серце : [повість : для мол. шк.
віку] / М. Парр ; пер. з нор. Г. Кирпи ; мал. Б. Ґаустада.
- 2-ге вид. - Вінниця : Теза ; Харків : Фоліо, 2015. - 190
с. : іл. - (Пригодницька бібліотека).
Трілле певен, що сусідка Лена Лід – його найкращий
друг. Але він не певен, чи й Лена Лід вважає його своїм
найкращим другом. У цій книжці йдеться про пригоди
двох дев’ятирічних неймовірних вигадників. Вони
півроку наминають смачні вафлі, а потім бавляться в
другу світову війну, виступають в ролі вуличних
музикантів, вирушають зганяти овець і влаштовують Ноїв ковчег. Але
одного дня все зненацька обривається.
Пивоварова, І. М. Про що думає моя голова :
оповідання та повісті : [для мол. шк. віку] /
І. М. Пивоварова ; пер. з рос. І. М. Андрусяк ; худож.
В. Долгов. - Київ : Махаон-Україна, 2010. - 240 с. :
іл. - (Весела компанія).
До книжки увійшли веселі оповідання і повісті
про кумедні пригоди третьокласниці Люсі
Синициної та її друзів. Дивовижні, сповнені гумору
історії, що відбуваються з цією фантазеркою та
витівницею, читатимуть залюбки не лише діти, а й
їхні батьки.
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Прокоф'єва, С. Л. Пригоди жовтої валізки :
повісті-казки : для мол. шк. віку / С. Л. Прокоф'єва ;
пер. з рос. Н. Хоменко ; худож. Л. Якшис. - Київ :
Махаон-Україна, 2006. - 128 с. : іл. - (Весела
компанія).
«Пригоди жовтої валізки» – це найвідоміша
казкова повість чудової дитячої письменниці Софії
Прокоф'євої. Добрий дитячий лікар лікує дітей від
будь-яких хвороб, навіть від таких, як боягузтво,
балакучість чи смуток. Свої чарівні ліки він тримає в
простій жовтій валізці. І ось одного разу валізка дитячого лікаря
випадково потрапляє до чужих рук, і це призводить до найнеймовірніших
наслідків ...
Стрековська-Заремба, М. Філіпек і шкільні
витівки : [повість : для мол. та серед. шк. віку] /
М. Стрековська-Заремба
;
пер.
з
пол.
І. Котляревської-Фесюк ; іл. J. Zagner-Kolat. - Харків
: ВД "Школа", 2016. - 160 с. : іл. - (Нова дитяча
книга).
Малий розумник Філіпек нарешті йде до школи,
де на нього чекають старі друзі, нові пригоди та…
ні хвилини вільного часу. Філіпек усе встигає:
допомагати друзям у навчанні та розкривати власні
таланти, вчитися танцювати та їздити «слідами великих поляків», а ще
– бешкетувати.
Якщо маєте бажання прочитати ці і інші кумедні історії про
веселого бешкетника Філіпека та його друзів, до вашої уваги книги:
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Дитинство
Дитинство-казка, мов чарівна мить,
Там завжди сонячно і світло.
І річка вдаль приваблива біжить,
А поле травами розквітло.
Там стільки сонця, радості, тепла,
Краси чарівної без краю!
Там наймиліша стежка пролягла,
Лиш вороття туди немає.
Там велетні дерева до небес,
Струмочки чисті гомінливі,
Повсюди стільки казки і чудес…
Там ми були такі щасливі!
В дитинстві все яскраве і дзвінке,
Уміє серце милувати.
А малинове сонечко таке,
Що у словах не передати.
А неба синь нас кликала в політ,
Там чисті роси найсвітліші.
Там вперше пізнавали дивосвіт
Й були, мабуть, найщасливіші.
Надія Красоткіна
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Нашого дитинства радісна країна,
Фантастичні мрії і шкільні роки.
Тут доступна кожна зоряна вершина,
Дійсністю здаються чарівні казки.
Тільки у дитинстві возять каруселі
В кругосвітні мандри і в усі світи.
І до сліз смішать нас клоуни веселі,
Тільки у дитинстві вмієм ми рости.
Тільки в юні роки можна так стрибати,
Бачити у хмарці казочку живу,
Так сміятись щиро і у снах літати,
Падати з розгону в росяну траву.
Гойдалки дитинства, гойдалки крилаті,
Нас вони підносять в зоряні світи.
Летимо у небо, щоб хмарки дістати,
Сонечку назустріч руку простягти.
Надія Красоткіна
В дитинство хочу, там усе моє.
В дитинстві ми – великі Магеллани.
В дитинстві відкриваєш материк,
котрий назветься потім – Батьківщина.
А поки що, маленький папуас,
я відкриваю стежечку і квітку.
Мені цвіте люпин. Мені співає пташечка.
Мене гукнув далекий пароплав.
Ліна Костенко
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Любі друзі!
Ніде і ніколи, ні в одному місті світу,
зірки не світять так яскраво і привабливо,
як у чарівному місті дитинства.
Саме про дитинство розкажуть вам
відомі і мудрі люди.

Мені здається, що одна з найбільших удач у житті
людини – щасливе дитинство.
Агата Крісті
Дитинство – це невиліковно.
Віра Полозкова
Дитинство – схід долі в людському житті.
Соня Шаталова
Дитинство – це найважливіший і
найприголомшливіший час в житті людини.
Сергій Бодров
Сумно, якщо ти провів дитинство, так його і не
побачивши.
Джоді Фостер
Коли навкруги все дивно, ніщо не викликає здивування,
це і є дитинство.
Антуан де Рівароль
Дитинство – це коли ти можеш здійснювати
непростимі помилки і сподіватися, що будеш прощений.
Роберт Дауні
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Дитинство – це те, що ми втратили в часі, але
зберегли в собі.
Ельчин Сафарлі «Я повернусь»
Іноді я щосили хочу забути своє дитинство. Тому що
дитинство – це той час, коли ти здійснюєш більшу
частину всіх своїх помилок.
Кейсі Аффлек
По-справжньому ми дорослішаємо не там, де ми
покидаємо дитинство, але там, де дитинство покидає
нас.
Бауржан Тойшибеков
Люди, позбавлені справжнього дитинства, завжди
відповідатимуть світу часткою нещирості, часткою
недовіри.
Лоренс Даррелл «Бунт Афродіти»
Дитинство – це коли жовтий колір – яскравожовтий, дерева – живі велетні, а до місяця можна
доторкнутися рукою, коли серед друзів є невидимий
хлопчик, а під ліжком явно хтось живе.
Евеліна Хромченко
Важко зцілитися від нещасного дитинства. Від
тепличного
дитинства
вилікуватися,
напевно,
неможливо.
Фредерік Бегбедер «Французький роман»
Діти неодмінно повинні бути щасливі, тому що
дитинство – найчудовіша пора. Все інше життя – тільки
розплата за це недовге блаженство.
Павло Крусанов
Дитинство ми витрачаємо даремно, бажаючи
стати дорослими, а коли виростаємо, витрачаємо все
життя на те, щоб не постаріти.
Клайв Льюїс «Хроніки Нарнії»
Дайте дитинству дозріти в дитинстві.
Жан-Жак Руссо
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Таємниця людської душі полягає в психічних драмах
дитинства. Докопайтесь до цих драм, і зцілення прийде.
Зигмунд Фройд
У наших сновидіннях ми завжди однією ногою в
дитинстві.
Зигмунд Фройд
Я був неймовірно щасливою дитиною. Я весь час
кричав і співав. Просто не міг вчасно зупинитися. Я був
по-правжньому щасливий.
Курт Кобейн
Дитинство – це коли все дивно і ніщо не викликає
здивування.
Антуан де Рівароль
Дитинство часто тримає в своїх слабких пальцях
істину, яку не можуть утримати дорослі люди своїми
мужніми руками і відкриття якої становить гордість
пізніших років.
Джон Раскін
І в дитинство, ніби в теплі краї
Летить душа, їй там тепло завжди. Ліна Костенко
У дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься
потім – Батьківщина.
Ліна Костенко
Душа летить в дитинство, як у вирій, бо їй на світі
тепло тільки там.
Ліна Костенко
Всі ми родом з дитинства.
Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц»
Збережи своє величезне дитяче серце!.. Пізнавай світ,
отримуй знання, набирайся досвіду, але не прагни
дорослішати.
Антуан де Сент-Екзюпері
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Всі дорослі спочатку були дітьми, тільки мало хто з
них про це пам'ятає.
Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц»
Якщо скажеш дорослим: «Я бачив гарний будинок з
червоної цегли, у вікнах герань, а на даху голубів», – вони
ніяк не можуть уявити собі цей будинок. Їм треба
сказати: «Я бачив будинок за сто тисяч франків». І тоді
вони вигукують: «Яка краса!»
Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц»
Дорослі полюбляють цифри. Коли розповідаєш їм, що у
тебе з'явився новий друг, вони ніколи не запитають про
найголовніше. Ніколи вони не скажуть: «А який у нього
голос? В які ігри він любить гратися? Ловить він
метеликів?» Вони запитують: « Скільки йому років?
Скільки у нього братів? Скільки він важить? Скільки
заробляє його батько?» І після цього уявляють, що
дізналися про людину.
Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц»
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