
Незакінчені казки В.О. Сухомлинського  
Оці незакінчені казки Василь Олександрович давав своїм 

учням, щоб вони дописали, завершили їх. 

Уявіть собі, що ви на уроці в нашого великого учителя й 
письменника. І спробуйте свої сили. Додумайте, допишіть 
оці незакінчені казки. 

Отже, ви на уроці. Будьте уважні. Читаймо.  

Бабусині зморшки  

У Бабусі лице посічене дрібненькими зморшками. Дивиться 
Онучка на зморшкувате лице й питає: 

—  Чого у Вас так багато зморщок?  
—  Бо я прожила багато, — каже Бабуся. 
— Але ж на очах у вас немає зморщок, — мовить Онучка. —  

Скажіть, будь ласка, чи в усіх людей на очах зморщок немає? 

— Ні, не в усіх, — каже Бабуся... 

Найрадісніше і найсумніше  

Учитель сказав дітям: 

—  Намалюйте найрадісніше і найсумніше. Миколка розгорнув 
зошит і задумався. Згадав золоте літо, ранок на березі 
ставка, квітуче поле конюшини. Намалював квітку конюшини і 
над нею бджолу. 

—  Це і є найрадісніше, — сказав він. 
— Чому? — питає вчитель. 
— Бо сяє сонечко, співає жайворонок і небо синє-синє. 
— А що ти намалюєш найсумніше? 

Миколка намалював дерево. Жовте листя падає додолу. Голе 
віття поливає дощик. 
— Чому ж це найсумніше? — питає вчитель. 
— Бо... 

Горе маленької дівчинки 
Мама    купила    маленькій   дівчинці   ляльку. На ній   

блакитне   шовкове   платтячко,   рожеві панчішки. Сама 
красива — усміхається.  

От перед сном дівчинка й каже своїй ляльці: 



— До побачення, дорога моя доню. Не хочеться з 
тобою розлучатися, та що поробиш, треба спати.  
Мама ображається, коли я довго не сплю. Я бачу тебе 
й уві сні. А ти мене бачиш? 
— Ні, я нічого не бачу уві сні. 
— Чому? — дивується дівчинка. 
— Бо я ніколи не сплю. Дівчинка була приголомшена. 
— Невже ти справді ніколи не спиш? Як же ти лічиш дні: раз, два, 
три дні, тиждень? 

Лялька нічого не відповіла. Вона мовчки усміхалася. 
Якось дівчинка впустила ляльку додолу. На спинці сталася 

тріщина й звідти посипалась тирса. 

Дівчинка зажурилася. 
«Так от чому вона не спить, — подумала собі. — Всередині у неї 

тирса. Чого ж зовні... 
 


