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ЛЮБИЙ МАЛЮК!
Ніхто не хоче тебе образити. По-справжньому, ти дорослий,
але це наш секрет.
Вибач, будь ласка, ти ще не вмієш читати? Нічого, цю книжку
тобі прочитає мама, або сестричка, або братик, або бабуся, або
дідусь. Звісно, якщо ти дуже попросиш. А станеться це неминуче,
адже ти побачиш на сторінках не малюнки, а світлини знайомих
краєвидів. Мабуть, ти уже здогадався або здогадалась, що це
перша книжка про твоє рідне село. І це не єдина дивна річ.
Створили цю книжку для тебе не письменники і художники, а
учні школи, юні екологи - «блакитні патрулі». Не задавай одразу
стільки запитань. Усе в свій час і по порядку. Дай лишень
відповідь на наше запитання. Ти любиш своє село? А озеро? А
річку, яка біжить мимо твоєї хати? Ми так і знали! Тоді ця
книжка написана саме для тебе.
ЗАВДАННЯ 1. Що зображено на малюнку?
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відповідь на наше запитання. Ти любиш наше село? А озеро? А
річку, яка біжить мимо твоєї хати? Ми так і знали! Тоді ця
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ЛЮБИЙ МАЛЮК!
Ти гадаєш, що озеро - це звичайна річ і воно є у кожному селі?
Ні ,ти помиляєшся, якщо так думаєш. Озеро – це Божий дар на
радість, на щастя і на довгий вік. А таке озеро як у нас, це взагалі
велика рідкість. Воно служить людям вірою і правдою. Тут ми
купаємося влітку (звичайно, коли ти йдеш туди з мамою і татом),
милуємося його благодатною красою весною і восени, катаємося
на ковзанах взимку (звичайно, разом з татом, а мама чекає на
березі і сварить на вас обох). Але, звісно, найкраще тут влітку.
Травичка на березі зелена, пісочок яскраво-жовтий і гарячийгарячий, не можна ступити! Ви ідете на озеро в неділю усією
родиною, берете велику корзину з чимось смачненьким і
відпочиваєте аж до вечора.
ЗАВДАННЯ 2. Обов’язково навчися плавати і грати у пляжний
волейбол!
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ЛЮБИЙ МАЛЮК!
А ще у нашому озері є багато риби і розмаїття водоплавної
птиці. Дикі качечки з жовтою смужкою на спинці підпливають до
самого берега і чекають на шматочок хліба від тебе. А є ще
великі білі гуси, ой вибач, ми думали ти не знаєш. Звісно, лебеді.
Хто ж не зверне увагу на їх горду красу? Білі шиї, виточені як з
порцеляни крила розкладені широко, дзьоби і лапки яскраво
червоні. Не птах, а картинка. Лебеді не тільки просто прилітають
покупатися у нашому озері, вони тут роблять гнізда і виводять
маленьких лебедяток. Ти побачиш їх улітку: тато-лебідь пливе
попереду, далі малі лебедята, а мама позаду. Вони піклуються
про своїх малят, так як мама і тато про тебе.
ЗАВДАННЯ 3. Порахуй, скільки лебедів ти бачиш на світлині.
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ЛЮБИЙ МАЛЮК!
Дозволь, ми з тобою знову повернемось у тихий теплий
літній вечір, коли люди, що відпочивали на березі озера,
починають збиратися додому. Чи не помітно було інколи, що
берег залишається не таким чистим, як був зранку? Доводиться
переступати через розкидані папери, зачіплятися за пакети,
наповнені різним сміттям, обходити недопалене вогнище, або ще
гірше, наступати на бите скло. Ми розуміємо, що тобі робиться
неприємно від цих слів. Куди й дівся той чудовий настрій, що був
на перших сторінках книжки? Але ми з тобою не повинні
закривати очі на те, на що воліють не дивитися дорослі. Вони
мали чудове озеро, а що будемо мати ми? Засмічений пляж,
замулене озеро, вирубаний ліс, переораний пісок, господарські
будівлі під самий берег…
ЗАВДАННЯ 4. Скажи, ти хочеш цього?
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ЛЮБИЙ МАЛЮК!
І ми цього не хочемо, тому ми зібралися у команду, що
зветься «Голубий патруль» . Чим може займатися група дітей, не
набагато старших за тебе з такою незвичною назвою? Саме тим,
що б допомогло нашому і твоєму озеру бути завжди красивим,
веселим і задоволеним. Гадаєш, озеро не може бути веселим?
Звісно, може. Воно радіє тоді, коли йому добре. А добре йому
тоді, коли хтось про нього дбає. Давай ми з тобою будемо дбати
про нього! А ми – це учні 6-го класу. А ти – це наш любий
малюк. Своє фото ми поміщаємо тут і залишаємо місце для твого
фото. Сподіваємось, це буде перша справжня книжка з твоєю
світлиною.
ЗАВДАННЯ 5 : Помісти своє фото на наступній сторінці.
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ЛЮБИЙ МАЛЮК!
Ти дуже швидко навчишся, як ми, складати екологічні вірші
незвичні за формою, зате зрозумілі за змістом.
Берег.
Негарний, сумний,
Забруднений.
Залишаймо його чистим, веселим.
Узбережжя.
Озеро сумне,
Тому, що не прибрано.
Задумаймося.
ЗАВДАННЯ 6: Скажи, що на світлині тобі не подобається.
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Сподіваємося, що ці рядочки знову зроблять твій настрій

ЛЮБИЙ МАЛЮК!
Сподіваємося, що ці рядочки знову зроблять твій настрій
сонячним.
Озеро…
Чисте, привітне,
Чаруюче.
Воно закохає своєю красою.
Благодать…
Річка весела
Як же їй з нами добре!
Вона сміється..
Люба річечка
Нас підніме на крила.
Вона нас любить.
ЗАВДАННЯ 7: Спробуй скласти вірш.
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ЛЮБИЙ МАЛЮК!
Коли ти захочеш, то дуже швидко будеш, як і ми, дбати
про природу, адже ми з тобою без неї - ніщо. Ми не хочемо жити
у смітнику і озеро теж не хоче. Тому ми часто ходимо на
екологічне патрулювання до озера та річки. Дуже непривітну
картину ми застаємо там, боляче навіть говорити. Зате коли все
приберемо, то вдячний берег аж сяє. Звичайно, замість того, щоб
прибирати після некультурних відвідувачів пляжу, нам би краще
прогулятися чистим берегом, помилуватися лебединою сім’єю,
Але у нас немає вибору. Ми – екологи. Ми чуємо, як плаче озеро.
Після нашого допомоги воно витирає сльози і сонячно
усміхається.
ЗАВДАННЯ 8: Посміхнись і ти!
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ЛЮБИЙ МАЛЮК!
Ми з радістю і почуттям відповідальності звертаємося зі сцени
до всіх-всіх людей на світі і особливо віримо, що нас почуєш ти .
Ти уже наш друг, це відчутно. Ти ніколи не смітитимеш, не
викидатимеш обгортки від цукерок на вулиці, а кластимеш у
спеціально відведеному місці. Ти не дозволятимеш мамі чи татові
, навіть якщо вони дуже спішать, залишати місце відпочинку на
березі неприбраним. Ти просто їм скажеш: «Будь ласка, збережіть
наше озеро і для ваших дітей, і для їхніх дітей, і для дітей їхніх
дітей». Адже про це ми просимо тебе зі сторінок цієї книжки і зі
сцени, де виступає наш екологічний театр «Чайка»
ЗАВДАННЯ 9: Упізнай знайомих тобі людей на цих фото. Вони
тебе люблять.
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