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Орієнтовні норми техніки читання

Ко ж на ди ти на ін ди ві ду а ль на і за ха ра к те ром, і за те м пе ра ме н том, 
і за здібностями, але не од мін но та ла но ви та.То му но р ми те х ні ки 
чи тан ня ли ше орі є н то в ні.

По ча ток 1-го кла су — 10–15 слів за хви ли ну.  
Дру ге пі в річ чя — від 25 слів.

По ча ток 2-го кла су — від 25 слів.  
Дру ге пі в річ чя — від 50 слів.

У 3-му класі — від 45 до 75 слів. 

 У 4-му кла сі ді ти ма ють за хви ли ну прочи та ти  
не ме н ше 65 слів, а після за кін чен ня — понад 95 слів.

Як на вчити ди тину швидко  
та за любки читати?

Усі, хто на ма га вся на вчити ди тину чи тати, зна ють, як це не-
просто. Щоб ваша ди тина стала активним чи та чем, про по ну ємо 
кілька ді є вих по рад — їх можна за сто су вати на за нят тях з по сіб-
ни ком «Опо відки зубної феї».
 y Чи тайте ди тині вго лос, виразно, емоційно. Як і в будь-якій 
ін шій справі, у чи танні ди тині пот ріб ний взі рець.

 y Кожен текст дитина має прочитати ба гато ра зів. На віть 
спорт смени й му зи канти задля ви со ких ре зуль та тів за тято тре-
ну ються. Щоб читати легко і швидко, прак тика — над важ лива.

 y Ана лі зуйте, як ди тина чи тає. Ви явіть слова, на яких вона 
спітк ну лася. По яс ніть їхнє зна чення, чітко вимовте їх з пра-
виль ним на го ло сом. Нехай ди тина про чи тає їх уго лос кілька 
ра зів і за па м’я тає ві зу ально.

 y Зро біть чи тання за хоп ли вим. Прак тика, звісно, дуже важ-
лива, утім не пе рет во рюйте чи тання на нудний обо в’я зок, яко-
го ваша ди тина бо я ти меться. Нехай воно стане цікавою грою. 
Чи тайте з ди ти ною по черзі, і на швид кість та кож. За лу чайте 
ди тину до пе ре вірки ре зуль та тів. Хва літь ди тину за її до сяг-
нення, на го ло шу ючи на про гресі. Разом з нею від по ві дайте на 
за пи тання на при кінці опо ві док, об го во рю ючи всі ва рі анти від-
по ві дей, на віть не пра вильні, це так весело. Хай ди тина сама 
оці нить свої до сяг нення, роз фар бу вавши улюб ле ним ко льо ром 
від по від ний смай лик.

У посібнику «Опо відки зубної феї»:

 y  Ці каві, прості за сю же том й оп ти мальні за об ся гом тексти.
 y  Лек сика від по ві дає ві ко вій групі «старші до шкіль нята і мо-
лодші шко ля рі».

 y  Зручна сис тема під ра хунку слів для пе ре вірки тех ніки чи тання 
(по ряд кóва кіль кість слів із до да ван ням по пе ре д ньої).

 y  Ці каві й до тепні за пи тання після кож ної опо відки, які до по мо-
жуть з’ясувати, як дитина зрозуміла прочитане.

 y Мож ли вість са мо оці ню вання, що мо ти вує дитину.
 y Ку медні ма люнки, які мо жна роз фар бу вати.
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Хто такі зубні феї

З давніх-давен було собі одне ча-
рівне ко ро лівство. Жили там — та й досі 
жи вуть — ма ленькі й трохи ди ва ку ваті 
ство ріння — зубні феї.

Ди ва ку ваті вони тому, що в них не-
звич ний, як на нас, лю дей, розпоря-
док. Удень вони сплять, а вночі хо дять, 
а точ ніше — лі та ють на ро боту. Ви ж, на-
певно, ма лята, чули про те, що всі феї 
ма ють крильця? Тож і зубні — не ви ня-
ток. А ще в кож ної зуб ної феї є свій ко шик. 
Здогадуєтеся, навіщо він їм? Пра вильно, 
для зуби ків! А ще… для по да рун ків.

Що ве чора зубні феї про ки да ються, 
уми ва ються. Чис тять зубки й сні да ють 
(чи то пак — ве че ря ють) са ла ти ком з квіт-
ко вих пе люс ток. По тім вд яга ють зруч-
ну для польо тів су кенку та, при хо пивши 
ко шика, ви літають на ро боту. А ро боти 
в них чи мало. Бо кож ного дня у ко гось із 
діт ла хів ви па дає мо лоч ний зубик.

Ой ті хи тання, а по тім і ви па дання 
мо лоч них зу бів!.. Не най при єм ніша річ 
у ди тинстві. Тож феї з усієї сили на ма-
га ються зро бити спо гади про цю по дію 
хоч трохи ра діс ні ши ми!

6

13

18

21

27

32

39

46

54

60

70

75

81

85

90

96

100

106

112

121

125

132

137

144

150

153



6 7

На при клад, ви мі няти мо лоч ний зу-
бик, який ви пав — і вам, ма лята, по годь -
теся, вже не пот ріб ний, — на гро шик. Чи 
чули ви, ма лята, про таку пре чу дову тра-
ди цію?

От ви пав у ди тини зубик, а вона не 
ля ка ється, не плаче, а мер щій кладе його 
під по душку. А далі — що кому більше до 
впо доби: хтось че кає на гро шик, а хтось 
від разу за мов ляє феї омрі я ний по да ру-
нок.

«Стоп, стоп, стоп! — за пе ре чите ви. — 
Ба буся ка зала, треба від дати зубик миш-
ці». То кому ж із них — феї чи мишці —
від да вати зуб?

А якщо я скажу, що немає зна чення, 
кому від да вати? «Як це немає зна чен-
ня?» — зди ву є тесь ви. Трохи тер піння, 
ма лята, зго дом я про все роз по вім.
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зна йом тесЯ — бетті!
Ви за пи та єте мене, звідки я стільки 

всього знаю про зуб них фей? Ні чого 
над при род но го… Мені просто якось ви-
пало поз на йо ми тися з од нією з них. 
І ось як це було.

Од ного лі т нього ве чора мені зо всім 
не спа лося. І я, отак просто в кап цях 
і пі жамі, ви йшла у двір, сіла в са дочку 
та й милуюся собі зорями.

Аж рап том чую: ніби хтось криль-
цями трі поче. Спершу я по ду мала, що 
це бабка. Але ж яка бабка літатиме 
вно чі?!

Далі пе реді мною, просто в небі 
з’яви  вся ко шик із ве ли чез ним плю ше-
вим зай цем. Що за ма гія, ду маю. 

Ви яв ля ється — ні якої ма гії. Ну май-
же ніякої...
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1. Де живуть зубні феї?
a) у глибокій печері
б) у чарівному королівстві
в) на дощовій хмаринці

2. Навіщо зубним феям потрібен кошик?
а) для бутербродів
б) для зубиків і подарунків дітям
в) у господарстві все згодиться

3. Що феї дають в обмін на зубик?
а) різочку
б) абонемент до зубного лікаря
в) грошик або омріяний подарунок

4.  Чи залишав (залишала) ти коли-небудь  
зубик зубній феї?

Оціни себе!
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Ко шик з ве ли чез ною м’я кою іг раш-
кою ледь тяг ла… Ні, ма лята, це була не 
бабка, а ди во вижна, каз кова, але дуже 
ма ле сенька фея.

Вуха того плю ше вого зайця, який, до 
речі, був ро же вого ко льору, на віть у ко-
шик не вмі ща лися. Вза галі, за єць був 
ра зів у де сять біль ший за саму фею. 
Тільки уя віть, як їй було важко! Тож не 
дивно, що вона при зем ли лася пе ре по-
чити на ла вочці якраз біля мене.

Точніше, біля мене при зем лився ко-
шик із зай цем, а зне си лена фея при зем-
ли лася на за я чому вусі. І це по при те, 
що за зви чай феї уни ка ють спіл ку вання 
з людьми.
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У мене було стільки за пи тань!.. Я ледь 
втри ма лася, щоб їх не по ста вити. Бо всі 
ви хо вані люди спо чатку зна йом ляться, 
а вже по тім, якщо новий знайомий або 
зна йома за хоче про дов жити роз мову, — 
можна дещо й розпи тати.

Ви яви лося, що зубну фею звати Бетті. 
Від тоді я час тенько бачу її. Адже Бетті 
що ночі про лі тає через мій яб лу не вий 
сад. Коли мені не спиться, я ви хо джу 
над вір, і ми ра зом ди ви мося на зорі, те-
ре ве нимо. Але не довго, бо в Бетті дуже 
ба гато роботи.

Вона напрочуд мила, хоч іноді, як 
і будь-яка дів чинка, може бути трошки 
лег ко важ ною. Однак про це згодом.

Цієї ночі фея, попри те що пос пі шала, 
все-таки роз по віла мені дещо з того, 
що мене най більше ці ка вило. Звісно, по 
сек рету. Якщо обі ця єте три мати язика за 
зу бами, я вам усе докладно роз кажу. По 
сек ре ту…7
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то Хто ж усе-таки  
головний   — зубна феЯ  

чи мишка?
Ма лята, оскільки ви ві рите в іс ну-

вання зуб них фей, ви такі самі мрій ники, 
як і я! Але до пит ли вий розум все одно 
ви ма гає від по ві дей.

По-перше, спи та єте ви, звідки феї ді-
з на ються про те, що в ко гось з нас ви-
пав зубик?

По-друге, звідки зубні феї знають, хто 
з нас і про що саме мріє?

По-третє, на віщо зуб ним феям стільки 
зу бів? Куди вони їх ді ва ють?

І зреш тою, хто ж усе-таки го лов ний — 
зубна фея чи мишка, про яку роз по ві-
дала бабуся?
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1. Які завбільшки зубні феї?
а) дуже великі
б) дуже маленькі
в) середні

2.  Чому зубна фея вирішила перепочити  
на лавці?

а) втомилася
б) вирішила поїсти
в) захотіла поговорити

3. Як звали маленьку фею?
а) Холлі
б) Кеті
в) Бетті

4.  Що означає «тримати язика  
за зубами»?

Оціни себе!
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На став час по яс нити, чому байдуже, 
кому від да вати зубика.

Ви яв ля ється, всі мишки — це справж -
ні друзі й по міч ниці зуб них фей. Такі собі 
агенти під при крит тям. Оскільки миші 
спо кон віку жи вуть біля лю дей, саме за-
вдяки їм феї вчасно діз на ються і про зу-
бик, що має от-от ви пасти, і про те, який 
по да ру нок хоче дитина.

Якщо на віть ди тина не знає про фею 
і від дасть зубик мишці, ця хвостата 
помічниця тієї самої ночі пе ре дасть його 
феї. І в ма люка під по душ кою з’яв иться 
гро шик або омрі яна іг рашка.

Проте, якщо ди тина ну ду-у-уже вже 
не слух няна, то мишка і про це роз по-
вість зуб ній феї.

Тож те пер ви здо га ду є теся, чому іноді 
діти ні чого не зна хо дять під по душ кою?

Зви чайно, вони мо жуть знайти свій 
по да ру нок піз ні ше… Коли пе ре про сять 
і пе ре ви хо ва ються.

Ну, це зро зу міло, ска жете ви! Але ку-
ди ж зубні феї ті зуби ді ва ють? На віщо 
їм стільки ма лень ких кіс то чок? Що ж… 
Від крию вам ще один сек рет… Феї пе ре-
ме лю ють їх на ча рів ний пи лок. А з ньо-
го по тім роб лять нові зубенята для не-
мов лят.
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бетті й    мі сЯч ний  
про мін чик

Якось вночі наша ма ленька зубна 
фея ле тіла до од нієї дуже чем ної дів-
чинки, яка мрі яла стати спі вач кою. Слід 
за зна чити, що ця дів чинка справді бу-
ла та ла но вита. А тому у фе ї ному ко-
шику ле жав мік ро фон. Не справж ній, 
звісно, — іг раш ко вий. Але дуже яс к ра-
вий і для тре ну вань саме те, що треба.

Ле тіла Бетті й уяв ляла, як зра діє 
дів чинка по да рун ку.

«Ці ка во, а як то воно — бути спі вач-
кою, — ду мала фея. — Мабуть, дуже за-
хоп ли во… Стоїш собі, спі ва єш…»
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1.  Хто допомагає зубним феям  
у їхній роботі?

а) білочки
б) мишки
в) їжачки

2.  Навіщо зубним феям потрібні  
старі зубенята?

а) вони їх колекціонують
б) роблять з них чарівний пилок
в) роблять з них амулети

3.  Що знаходять під подушкою ну ду-у-уже 
неслухняні діти?

а) грошик
б) різочку
в) нічого не знаходять

4.  Як думаєш, чи потрібно зізнаватися  
у поганих вчинках і вибачатися?

Оціни себе!
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Цієї миті Бетті осяяв мі сяць, який 
щойно вигулькнув з-за хмари. Фея ще 
реальніше уя вила себе у світлі со фі тів на 
справж ні сінь кій ве ли кій сцені.

— Не сто їш, — ви гук нула вона вго-
лос,  — а круж ляєш у танці! І всі тобі ап-
ло ду ють!

Не в змозі стри ма тися, фея діс тала 
з ко шика мік ро фон і по чала спі вати, 
пританцьовуючи на льоту.

Вона так за хо пи лася, що вже й забу-
ла, куди й на віщо летіла.

На уяв ному фі наль ному акорді Бетті 
що сили мах нула ру кою, і… мік ро фон ку-
лею по ле тів униз. Наша со лістка його 
просто не втри мала й ви пус тила з рук.

«Хоч би не впав у ка лю жу! » — із жа-
хом по ду мала моя нова зна йома, затрі-
по тіла криль цями й стрімко полетіла 
навздогінці за мікрофоном.
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За хе ка ній Бетті ледь вда лося спій-
мати мік ро фон тієї самої миті, коли він 
уже майже влучив у гніздо, в якому мир-
но дрі мала ворона.

Во рона, до речі, ні коли не пла ну вала 
стати ве ли кою спі вач кою. Тож я не ду-
маю, що мік ро фони, які па да ють по се-
ред ночі на го лову просто з неба, зро-
били б її щас ли вою. На певно, все було б 
геть на впа ки….

Бетті схо пила мік ро фон і, пок лавши 
до ко шика, шви денько по ле тіла далі.

На ступ ного ранку ма ленька дів чинка 
знайшла під по душ кою чу до вий по да-
ру нок — свій пер ший мік ро фон! І по чала 
вті лю вати в життя свою мрію.

А наша зубна фея в цей час со піла 
но си ком у лі жечку і ба чила сни, в яких 
вона була популярною спі вач кою…
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бетті рЯ тує ми ше нЯ

А ін шого разу моя нова зна йома роз-
по віла мені дуже ці каву іс то рію про вря-
то ване нею мишеня.

Од нієї лі т ньої ночі Бетті по вер та-
лася до дому. Вона вже за несла іг раш-
ко вий лі так хлоп чику й за брала в нього 
натомість з-під по душ ки зуб, тому ні-
яких важ ли вих справ більше не мала.

Тож ле тіла собі наша фея не пос пі ша-
ючи — та му ги кала собі під ніс якусь ве-
селу пі сеньку.

Про лі та ючи над ста рень кою дво по-
вер хів кою, вона рап том по чула від чай-
душ ний крик.

— Ря туйте! Ря туй те! — пищав хтось 
щосили. — Я бо юся! Я впаду!
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1. Який подарунок несла фея дівчинці?
а) ляльку
б) мікрофон
в) м’ячик

2.  Що допомогло Бетті уявити себе  
співачкою?

а) зірки на небі
б) місячний промінчик
в) кишеньковий ліхтарик

3. Куди мало не впав мікрофон?
а) у вороняче гніздо
б) у річку
в) у димар

4. Чи любиш ти співати?

Оціни себе!
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Може, хтось інший і не розібрався б, 
що тут і до чого. Однак ма ленька зуб-
на фея од разу зро зу міла, що хтось бла-
гає про до по могу. А зна єте чому? Що ж, 
від крию вам ще один сек рет: зубні феї 
ро     зумі ють мову всіх тва рин. А ми шачу 
мову Бетті вза галі знала пре чу дово. Здо-
га ду є теся чому?

Бетті під ле тіла ближче й по ба чила 
на бал коні ми шеня. А точ ніше, на даш-
ку бал кона.

— Ота кої! — щиро зди ву ва лася фея. — 
Ти, вза галі-то, як сюди пот ра пи ло?

— К-к-кіт!.. — нажахано про мо вило 
ми шеня й по ка зало трем тя чою лап-
кою на бал кон. — З-з-здо ро вен ний! С-с-
страш ню чий! Він си дить на бал коні й че-
кає, поки я злізу!

Бетті пог ля нула на бал кон і справді 
по ба чила на хабного опецькуватого ко-
тяру.

— Зро зу міло! Ну що ж… За лазь до ко-
шика. Від несу тебе до дому. Де твій дім, 
до речі?

— Мій дім на уз ліссі, біля ста рої вер-
би, — від по віло ми шеня, тро шечки за-
спо ко їв шись.
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— О-о-ого! Так це ж хтозна-де! — зди-
ву ва лася зубна фея. — А як же ти опи ни-
лося в місті?

Ми шеня ви ну вато від вело пог ляд 
і зні я ко ві ло…

— Га даю, ти втра пило в якусь ха ле-
пу! — здо га да лася Бетті. — Ну що ж, роз-
по віси до рогою, бо до верби таки да ле-
ченько летіти.

Ми шеня вмос ти лося в ко шику, і, поки 
вони ле тіли, все-все по ві дало своїй ря-
тів ниці.

Ма ля спо кійно жило собі в нірці, аж 
тут на уз ліссі з’яв и лися люди. Вони при-
їхали на пік нік. І окрім м’я чів, ра ке ток 
і шез лонгу, звісно, при везли із со бою ве-
ли чезну ко робку з їжею.

Ми шеня не зби ра лося зна йо ми тися 
з лю дьми. Воно лише ви су нуло з нірки 
го лову та з ці ка вістю спо сте рі гало за ни-
ми.

Аж ось на став час обіду. Коли всі сіли 
їсти, ми шеня від чуло якийсь не зна йо-
мий досі аро мат.

«Хай би що це було, я хочу його скуш-
ту ва ти!» — по ду мало ми шеня.
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Омрі я ними ла со щами був зви чай ний 
со ло ний ара хіс. Люди поїли та пішли 
роз ва жа тися, а ми шеня ви лізло зі схов-
ку й тиш ком-ниш ком про кра лося до ко-
робки.

Поки ми шеня на їда лося від пуза, лю-
ди по чали зби ра тися до дому. Сха ме ну-
лося ми шеня, та було вже пізно — ко-
робку на крили криш кою та за ван та жили 
до машини.

— Отак я й опи нився в міс ті!.. — сумно 
зі тхнуло бі до лашне мишеня.

— Невже люди тебе не по мі ти ли? — 
по ці ка ви лася Бетті.

— Не по мі тили. На від міну від їх нього 
кота! Я ти хенько ви ліз з ко робки та хо тів 

схо ва тися в якусь шпа рину, щоб до че ка-
тися ве чора. Але оте чу до висько за гнало 
мене на бал кон. З пе ре ляку я по дерся 
вгору й опи нився на даху. На віть уяв-
ляти не хочу, що могло б тра пи тися, як-
би не ти! — ска зало ми шеня й до вір ливо 
при ту ли лося що кою до руки Бетті.

Не за ба ром вони діста лися до ста-
рої верби. Фея поп ро ща лася з ми ше ням 
і по ле тіла до дому. А вря то ва не ма ля ще 
довго ма хало лап кою їй услід….
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по да рунки длЯ бет ті

— Бет ті! — якось по ці ка ви лась я. — Ось 
ти пос тійно роз но сиш по да рунки. А сама 
ти їх хоч ко лись отри му ва ла?

— Я? Ну звіс но, — від по віла ма ленька 
ча рів ниця.

— Ці каво, а що да ру ють зуб ним фе-
ям? Роз по ві си?

— Ну-у-у, — про тяг нула Бет ті, — да ру-
ють різ не… Я на віть не знаю, з чого по-
чати хвалитися. Часто разом із зуб и ком 
я зна хо джу різні ма люнки. А на де яких 
на віть зо бра жено мене. Як же це ці каво — 
по ба чити, якою мене уяв ля ють діти!

1. Чому фея зрозуміла мишачу мову?
а) у неї був із собою словник
б) феї роз уміють мову тварин
в)  скористалася перекладачем у своєму  

гаджеті

2. Куди кіт загнав мишеня?
а) у під вал
б) на горище
в) на дашок балкона

3. Чого захотіло скуштувати мишеня?
а) насіння
б) горішків
в) кукурудзяних пластівців

4.  Як гадаєш, чому з усіх мов тварин  
Бетті найкраще знала саме мишачу?

Оціни себе!
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Ще мені да ру ють різні дріб нички, які 
діти роб лять влас но руч із фетру, зі стрі-
чок, з бі се ру… Різ но ма нітні брас ле  тики, 
каб луч ки… — вела далі моя малень-
ка под ружка. — Я на зи ваю їх ма нюні-
гар нюні. Ой, діти такі та ла но виті й такі 
добрі!

Якось я знайшла під по душ кою на-
віть… бу тер брод. Певно, той хлоп чик 
хви лю вався, чи я, бува, не го лодна.

Ба гато хто з дітей ді литься з фе я -
ми ласощами: льо дя ни ками, шо ко лад-
ними ба тон чи ками, пе чи вом… А од ного 
разу біля ліжка (бо під по душ кою, ли-
бонь, не по міс тив ся) я знай шла ве ли кий 

ім бирно-ме до вий пря ни к! — пригадала 
Бетті. — Ще й при кра ше ний роз кіш ною 
квіт кою з цук ро вої мас тики. Ох і сма ко-
та!.. Я вже не вперше при лі тала до тієї 
дів чинки. І, щиро ка жучи, то був мій 
остан ній ві зит до неї. От вони з ма мою 
і пос та ра лися мене зди ву вати. Сюрп-
риз — так сюрп риз!..6
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А ще той пря ник був упа ко ва ний у ве-
ли кий по да рун ко вий па кет. Саме в нього 
я й поск ла дала всі свої скарби. Ма нюні-
гар нюні. Що правда, він уже пов ний-пов-
ні сінь кий, аж трі щить.

Усе лі таю-лі таю, і не має часу змайст-
ру вати собі якусь ко ро бочку для по да-
рун ків, — зі тхнула ма ленька фея і мит-
тю під хо пи ла ся: — Щось я заговорилася. 
Треба пра цю вати!

За хви лину моя зна йома ча рів ниця 
та її ве ли кий ко шик зникли в тем ряві. 
А я ди ви лась услід Бетті й думала…

І от що прид умала. Що там ка зала 
Бетті про її па кет для ма нюнь-гар нюнь? 
Що він мало не лусне? А чи не зро бити 
мені їй на по да ру нок скриньку для по-
да рун ків?! Да руйте за по вто рення! Та-

ку гарну, дів ча чу… Випле ту з ко льо ро вих 
па пе ро вих сму же чок. Тим паче, що в ме-
не для цього все є: і клей, і ко льо ро вий 
кар тон, і но жиці, а го ловне — є на тхнен-
ня!

За го дину-другу скриньку я спле ла 
і при красила яс к ра вими на мис тин ками.

Я по вер ну лася в са док і пок лала по-
да ру нок на лав ку… А ще за ли шила за-
пис ку:

«Бетті для ма нюнь-гар нюнь».
Зранку на тому місці я знайшла ма-

лесенький бу ке тик польо вих кві тів. Ма-
буть, Бетті скринька спо до ба лася.
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бетті й не слуХ нЯ ний  
го роб чи к

— Бетті, — за пи тала я фею од ного 
разу, — а чи до во ди лося тобі ще ко гось 
ря ту вати? Окрім того ма лень кого ми ше-
няти, що лю бив арахіс?

— Звісно, до во ди лося. І не раз… Зві-
рята, пташки, а ча сом і люди, бу ва ють 
дуже не обач ни ми. — Зубна фея на хвиль-
ку за мис ли лася. — Оце як раз зга дала іс-
то рію про не слух ня ного го роб чика. Якщо 
хо чеш, роз по вім.

— Зви чайно, хо чу! — за пев нила я ча-
рів ницю. — Ще б пак!

І ось що вона мені роз по ві ла…

1. Що дарують діти феям?
а) автомобілі та дорогі прикраси
б)  малюнки, ласощі, власноруч змайстровані  

дрібнич ки
в) нічого, бо самі чекають на подарунки

2. З чого була зроблена скринька?
а) з лози
б) з паперових смужечок
в) з пап’є-маше

3.  Що зубна фея залишила на лавці  
на знак подяки?

а) букетик
б) яблуко
в) цукерку

4.  Чому до дівчинки, яка подарувала Бетті 
імбирного пряника, фея прилітала  
востаннє?

Оціни себе!
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Од ного теп лого вес ня ного ве чора 
Бетті, як зав жди, ле тіла з ко ши ком 
зби рати мо лочні зуб енята, що ви пали 
в дітей. Рап том біля ві ко нечка кот ро-
гось із го рищ вона по ба чила стур бо вану 
го роб чиху. Пташка крізь ві конну шибку 
вдив ля лася в тем ряву го рища й від чай-
душно цві рінь кала. 

Але ж го робці — денні пташки, за ува-
жите ви, ма лята. Авжеж, саме тому го-
робчиха ні чо гі сінько не могла роз гле-
діти.

Бетті зро зу міла, що у пта шечки ста-
лася якась біда. І тому, під ле тівши 
ближче, моя зна йома фея ви рі шила по-
ці ка ви тись, чи не може вона їй чи мось 
до по могти.

— Біда, — тяжко зі тхнула го роб чиха. — 
Усі мої дітки за раз у теп лому гніз дечку 
ра зом із тат ком. Усі, крім од но го… Мій 
Цвін чик, мій ма лень кий не слух, пот ра-
пив у пастку. — І пта шка по ка зала кри-
леч ком на горище.
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— Овва! — зди во вано ви гук нула 
Бетті. — Як він туди пот ра пив? Не міг же 
він сам від чи нити двері!

— Звісно, не міг, — го ло сила сер-
дешна. — Двері в са рай від чи нили лю-
ди. Вони збе рі га ють на го рищі зерно. 
А коли ви тя гали мішок, трохи зерна 
роз си па лося. Варто було мені на хвиль-
ку від вер ну тись, як мій Цвін чик при тьма 
за ле тів усе ре дину. Люди тим ча сом ви-
несли остан ній мішок, за чи нили са рай 
і пішли собі…

Бі до лашна го роб чиха весь день про-
си діла біля вікна. Однак свого малю-
ка так і не по ба чила. Певно, ма лень кий 
Цвін чик дуже на ля кався!.. Тож і си дів 
тиш ком-ниш ком аж до са мого вечора.

— Я так пе рей ма лася, слу ха ючи маму-
го роб чиху, що вже й у са мої очі були на 
мок рому міс ці! — зіз на лася мені Бетті.
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— І що було да лі? — ти хенько по ці ка-
ви лась я.

— Далі? А далі ви яви лося, що двері 
за мкнено тільки на засув. Отже, нам по-
щас тило. Бо я ж маю не тільки криль-
ця, а й ру ки. — І Бетті ра дісно по ма хала 
мені маленькими ручками. — До то-
го ж, не за бу вай, що я, хоч і ма ленька, 
та все ж таки фея, і чак лу вати вмію не 
гірше за ін ших ча рів ниць, — скромно до-
дала Бетті. — Тож я від су нула за сув, від-
чи нила двері на го рище, і ми за ле тіли 
все ре дину. Мама-го роб чиха стала го-
лосно к ли кати ма лого, і в од ному із за-
кут ків я по чула ти хеньке цві рінь кання. 
Полетівши туди, я по ба чила нарешті пе-
ре ля ка ного Цвін чика. А точ ніше його го-
лову, що ви гулькнула зі ста рої гли ня ної 

ма кітри. Ма лий, вгле дівши маму, од разу 
чкур нув їй під крильце. А го роб чиха на 
ра до щах на віть за була його на сва рити.
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І схви льо вана мама, і по ря то ване 
пта шеня щиро дя ку вали мені та просто 
се ред ночі за про  сили на гос тину. Звісно, 
мені хо ті лося ще трохи по бути з ними, 
по чути, як зра ді ють тато й інші пта ше-
нята, але тоді мої ма ленькі без зубики 
не отри мали б вранці мо не ток та замов-
лених по да рун ків. Тож я мусила летіти 
далі.

— Яке чу дове за вер шення іс то рії, — 
зво руш ено ска зала я Бетті. — Дя кую тобі!

— За що? — зди ву ва лася та.
— За те, що вмієш спів чу вати й до по-

ма гати іншим!
— Та… Нема за що дя ку вати! Це ж так 

просто! Я впев нена, що це до снаги кож-
ному.

— Ой, мені слід пок ва пи тися! Бо хтось 
таки за ли шиться без по да рунка, а я ри-
зи кую не до ви ко нати план з мо лоч них 
зуби ків, — по жар ту вала Бетті й по ле тіла 
геть.

«Яке ж ве лике серце в цієї ма лень кої 
феї!» — ду мала я, повертаючись із саду 
в дім. Зайшла в задумі до будинку й ти-
хенько за чи нила за со бою двері…
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лі сова іс то ріЯ

— Слу хай, я ось по ду ма ла, — сказала 
мені якось Бет ті, — я те ре веню і те ре-
веню без пе рес танку, не даю тобі й слова 
вста вити. Тобі це ще не на брид ло?

— Звісно ні, Бет ті! — гаряче запевни-
ла я. — Мені ці каво. До того ж ти вмієш 
дуже цікаво опо ві да ти!

— А ти — вмієш уважно слу хати! А це 
нині — ох яка рід кість! — від по віла ком-
п лі мен том на ком п лі мент фея та роз-
по чала нову роз по відь: — Од ного разу 
в лісі…

1. Як звали неслухняного горобчика?
а) Дзьобик
б) Цвінчик
в) Веселунчик

2. Яким був горобчик?
а) кмітливим
б) від важним
в) необережним

3. Що означає «очі на мокрому місці»:
а) хтось готовий заплакати або плаче
б) хтось умився і не має рушника
в) хтось щойно закрапав очі

4.  Поміркуй, словосполучення «велике  
серце»  вжито в прямому чи перенос -
ному значенні?

Оціни себе!
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— У лісі? По ночі? І тобі не було страш-
но? — не втри ма лася і пе ре била я фею.

— Невже я по ми ля лася, коли ка зала, 
що ти вмієш слу ха ти?! — жар тома за ува-
жила Бетті.

Я жес том по ка зала, що мій рот на 
замку. Фея ще пів хви лини за гад ково 
по мов чала, а потім про дов жила роз по-
відь.

Тієї ночі Бетті мала на ві да тися до 
хлоп чика, який жив не в місті й на віть 
не в селі, а на ма лень кому далекому 
хуторі.

За лі сом, біля під ніжжя гори сто яло 
ха тин зо п’ять. Ото й усього хутора.

Але ж зубні феї, ма лята, на те й добрі 
ча рів ниці, щоб при но сити по да рунки 
дітям у будь-який ку точок світу.
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Ще з ве чора Бетті пок лала у свій ко-
шик конс трук тор, про який мріяв хлоп-
чик, а як стем ніло, ви ру шила в дорогу.

Ле тіла вона собі, ле тіла та й до ле тіла 
до ста рого лісу.

Мож ливо, не тра пи лося б ні якої при-
годи, якби Бетті не втоми лася і, угле-
дівши на га ля вині старий роз логий дуб, 
не сіла на ньому трохи пе ре по чити.

Тільки-но вона вмос ти лася, аж рап-
том на дубі щось як за гуде, як за ши пить, 
як за дир чить!.. Не мов біля неї хтось за-
вів ста рез ного трак тора.

Від не спо ді ванки пе ре ля кана фея 
вмить щодуху дре ме нула на втьоки. До-
бре, що хоч ко шика не згу била.
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Лише тоді Бетті зу пи ни лася й озир ну-
лася. Сполоханий пу гач си дів на де реві 
та клі пав ве ли кими круглими очима. 
Уда лині ще було чути те чудне дир чання, 
яке так зля кало бі до лашну зубну фею. 
Але пу гача воно анітрохи не бентежило, 
на від міну від фе ї ного на льоту.

— Ви бачте, дя дечку пу га чу, — ви ну-
вато про мо вила Бетті. — Я просто дуже 
зля ка лася.

— От воно що! Ну, тоді ви ба чаю. Але 
що ж тебе так на ля ка ло? — по ці ка вився 
пугач.

Певно, довго вона ще летіла б не роз-
би ра ючи до роги, якби не за че пила ко-
ши ком ста рень кого по важ ного пугача.

— Пугу-пугу! Ша новна! Зменш оберти! 
Ти мене мало з гілки не ски ну ла! — обу-
рився він їй навздогін.
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Пу гач при слу хався, а по тім так заре-
готав, що мало з де рева не впав:

— Ох і ку медна ти, мала! Ох і на смі-
шила! Ох і роз ве се ли ла!

Бетті якусь мить роз губ лено ди ви-
лася на пу гача, а по тім за ко пи лила губу 
і від вер ну лася.

— Щось при ча ї лося на ста рому дубі, 
а по тім як за дир чить, як за виє! Хіба ви 
не чу єте? Мені досі мо то рош но… — І Бетті 
мах нула ру кою туди, звідки до ли нали 
дивні звуки.
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— Річ у тім, що на тому дубі живе не-
ве личка нічна пташка — дрім люга, — 
пояснив пугач. — Вона дуже ми ро любна 
і зо всім не страшна, а дир чить тільки 
тоді, коли неподалік з’яв ля ється якась 
не без пека. От і ви хо дить, що ти зля кала 
дрім люгу, а дрім люга — зля кала тебе. 
Ось так!

— Те пер ти мені ви бач, — про мо вив 
ста рий птах, щойно перестав сміятися 
і по ба чив, що феї геть не до сміху. — Ко-
ли я по ясню тобі, що й до чого, ти теж 
пос мі єшся.
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— Не хви люйся, ма ленька феє! — 
заспокоїв її пу гач. — Я сам полечу до то-
го дуба і все по ясню дрім люзі.

— Дя кую вам, дя дечку пу гачу! І про-
ща вай те! — про мо вила Бетті й полетіла 
далі.

— Не дарма ка жуть: «У страха очі ве-
ли кі» або ще «Хто бо їться, у того в очах 
дво їть ся». Тобто, коли страшно, по ба-
чиш і те, чого нема! — зга давши на родну 
муд рість, про мо вила я, коли Бетті за кін-
чила роз по ві дати свою іс то рію.

— Я знала, що ти дуже роз умна. І то-
му мені з то бою так ці ка во! — пох ва лила 
мене ма ленька фея та по ле тіла тво рити 
дива.

— То сердешній пта шці за раз теж 
страш но? — зди во вано спи тала Бетті. — 
І все че рез мене… Треба ска зати їй, що 
вона да ремно зля ка лася. Бо зубні феї 
теж ми ро любні. І точно не страшні. Утім 
на це я зо всім не маю часу! — зні я ко віло 
до дала Бетті, коли її пог ляд ковз нув по 
ко шику з конс трук то ром.
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Хто такі зубні феї ............................................... 4

Зна йом теся — Бетті! ......................................... 9

То хто ж усе-таки головний  —  
зубна фея чи мишка? ..................................... 15

Бетті й мі сяч ний про мін чик ......................... 19

Бетті ря тує ми ше ня ........................................ 25

По да рунки для Бет ті ...................................... 33

Бетті й не слух ня ний го роб чи к ..................... 39

Лі сова іс то рія ................................................... 49

1.  Як ти роз умієш вислів «у страха  
великі очі»?

а)  переляк заважає людині бачити те,  
що є насправді

б) коли людина боїться, вона вирячує очі
в) якщо хочеш когось налякати, вирячуй очі

2. Чому фея дременула навтьоки?
а) побачила страшного звіра
б) почула дивне дирчання
в) злякалася старого пугача

3. Дрімлюга задирчала, тому що...
а) злякалася зубної феї
б) вирішила заспівати
в) вирішила налякати фею

4.  Як розумієш вислів «тримати  
рот на замку»?

Оціни себе!
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