


Ш ановні дорослі!
Усі ми зн аєм о  про свійських тварин і часто р о зм о вл яєм о  про них зі 

своїми дітьми. Але, виявляється, є  абсолю тно особливі тварини, яких 
людина приручила, а л е  так і не зуміла зробити  свійськими.

Час від часу люди виловлювали у природі потрібних тварин, приручали 
їх і навчали певній роботі. Слово «приручити» походить від слова  «рука». 
Приручена тварина тому так і називається, що не боїться руки, яка ї ї  
пестить і годує. Вона довіряє  хазяїну і підкоряється йому. Найдавніший 

з  усіх приручених, але  який так і не став свійським, супутник 
людини — слон. Багато століть люди використовували 

величезну силу цієї тварини, спочатку застосовуючи ї ї  
■ військових справах. Наші предки, що не мали ніякої 
техніки, вирішили виставити  на поле бою  цього

розробках, беруть участь у релігійних святах. Для 
цього у джунглях час від часу відловлюють диких 

слонів і навчають на прикладі приручених. Приручені 
слони  навчаю ть диких і, якщ о потрібно, суворо  

карають їх. Робочий слон мусить знати 27 наказів, 
багатьох легендах розповідається про те, що слон 

зго хазяїн нерозлучні один із одним, але  насправді така 
ба  зустрічається зрідка.

Крім того, для наших пращурів осо б ли ве  значення мали
хижі звірі та  птахи, яких їм вдалося  приручити. Із ними вони полювали. 
З д а в н а  в Індії геп ард  д о п ом агав  лю дям полювати на антилоп. У Киргизії 
та  К азахстані беркут  р а зо м  із лю диною  п олю вав  на лисиць . 
У європейських та  азійських країнах люди полювали р азом  із соколами та 
яструбами.

У Росії вже більш як півстоліття тому приручають лосів. У 1949 році 
в П ечоро-Іличськом у  запов іднику  була с т в о р е н а  л о си н а  ф е р м а .  
Виявилося, що лося  приручити нескладно і він є  дуже корисним для 
людини. По-перш е, його можна доїти, а  по-друге, він чудово п еревозить  
вантажі в умовах тайги. Однак його неможливо розводити  повсюдно, 
тому що лось  харчується деревно-кущ овим  кормом. А теп ер  уявіть собі, 
скільки такого корму т р е б а  назбирати, щ об прогодувати велике стадо!

велетенського звіра. Сидячи в особливих баш тах на 
його спині, воїни з  вікон випускали у супротивника 
сво ї стріли. С олдати  ворож ої арм ії навчилися 
засто со в у в ат и  у битві так зван і «протислонові» 
за с о б и .  У країнах Східної Азії тисячі слонів 
працю вали  і працю ю ть досьогодн і на лісо-

О сь  про  таки х  д и в о в и ж н и х  т в а р и н  
і п іде  р о з м о в а  у наш ій книжці.

(Питання для бесід виділені курсивом).



Руські ловчі соколи —  дорогоцінний подарунок
Перший соколиний двір на Русі створив іще у 9 столітті князь 

Олег. Найціннішим ловчим птахом здавна вважався сокіл кречет. 
З  ним полювали на лебедів, гусей, качок. Здобування кречетів 
у природі було справою державною, а місця гніздування являли 
собою заповідник. Існували навіть спеціальні артілі ловців — 
помитників, які щороку здобували для царського двору ловчих 
соколів. Руські кречети користувались величезним попитом і за  
межами Русі. їх відсилали як дорогоцінний дарунок правителям 
іноземних країн.

Що таке полювання? Чим воно відрізняється від риболовлі? 
Для чого в княжій Русі розводили соколів-кречетів? На кого з  ними 
полювали? Чому соколів називали дорогоцінним подарунком?



Орел беркут — крилатий мисливець

Місце проживання беркутів — неприступні скелі. Але це не 
зупиняло людей. Вони розшукували гніздо, добиралися до нього, 
ризикуючи зірватись у прірву, і викрадали пташеня, що підросло. 
Молодого орла приручали і вчили полювати разом із людиною.

Раннім морозним ранком мисливець саджав птаха на ліву руку, що 
була вдягнена у рукавицю з грубої шкіри, сідав верхи та їхав у степ. На 
очі беркутові мисливець одягав шапочку-ковпачок. Помітивши здаля 
звіра, він знімав ковпачок і випускав птаха. Хижий птах швидко 
наздоганяв здобич і ловив ї ї .

Добре навченого орла мисливець не тримав на руці, а одразу 
ж відпускав у небо. Широко розправивши крила, беркут злітав усе 
вище й вище. Побачивши здобич, він починав полювання. Свою 
здобич (зайців, лисиць і навіть вовків) ловчий беркут приносив хазяїну. 
Якщо хазяїн кликав беркута, той швидко спускався на підставлену 
руку. Так людина і приручений нею хижий птах полювали разом багато 
років, добре розуміючи один одного.



Для чого ід е  мисливці викрадали пташенят 
орла беркута? Як беркут допомагав людині на 
полюванні? Яку здобич він ловив? Чому очі 
ловчого птаха закривали шапочкою-ков- 
пачком? Коли її  знімали? Подивись на ма
люнок, розкажи, який на вигляд орел беркут.





Баклан —  жива вудка

Як ти гадаєш, що це за  дивовижні птахи сидять на борті човна? Це 
пернаті риболови — баклани. Знаєш, як вони ловлять рибу? Баклан 
пливе, часто занурюючи голову у воду. Помітивши рибу, він швидко 
і глибоко пірнає. Баклан дуже швидко плаває, хоч під водою він 
знаходиться усього кілька хвилин. У цей час його крила щільно 
притиснуті до тіла, а ноги працюють, наче весла. У баклана вони 
особливі і знаходяться поряд із хвостом. Між пальцями ніг у цього 
птаха є три плавальні перетинки. (У гусака їх усього дві). Риба — 
основна їжа бакланів, тому і селяться вони зграями вздовж берегів 
морів та рік. З давніх часів цих птахів використовують задля рибної 
ловлі в Індії, Японії та Китаї. На приручених бакланів одягають шкіряні 
нашийники, щоб вони не проковтнули здобич, і птахи приносять 
хазяїну рибину за  рибиною. Ось так і рибалять разом людина 
і її птах — жива вудка.

Яких птахів називають живими вудками? Яким чином баклани 
допомагають людині ловити рибу? Які на вигляд пернаті риболови?  
Як вони плавають? На що схожі їхні ноги? Д е живуть баклани?



Африканський страус —  птах із диво-пір’ям

Для того, щоб погладити страуса по голові, тобі довелося б встати 
на плечі найвищого дядька. Це найбільший із птахів. Тільки ці птахи не 
літають. Вони мешкають у сухих степах Африки та в Австралії, де 
багато хижаків, від яких страуси рятуються втечею. Коли страус біжить, 
він робить стрибки довжиною у 5 метрів! Поклади на підлогу камінець 
і відмір від нього сантиметровою стрічкою довжину страусиного 
стрибка. Навіть тато так не стрибне!

У африканського страуса на ногах лише по два пальці. Проте яких 
могутніх! Пір’я у нього теж особливе, пухнасте. З -за  нього страусів 
майже винищили. Ще у давні часи людям сподобалося прикрашати 
капелюхи страусиним пір’ям. Задля цього їх приручили і поневолили. 
А ще людям потрібні для харчування страусині яйця, що у багато разів 
більші за  курячі.

Чим страус відрізняється від інших птахів? А чому він все ж таки 
називається птахом? Заради чого люди приручили страусів і стали 
розводити на спеціальних фермах? А д е  батьківщина страусів?





Лань — це краса

На зелену галявину старого парку виходить стадо ланей. їхні рухи 
граційні, а чудове плямисте забарвлення дуже ошатне. Тому зустріч із 
ними — велика радість для людей. Лані — це невеличкі олені. 
Ці тварини не свійські, але живуть вони поряд із людиною, не бояться 
підходити до житла і навіть беруть їжу з рук.

Дуже давно, ще в давньому світі люди звернули увагу на красу лані.
І людина почала розводити ланей по усьому світі.

Із Малої Азії — свого природного місця проживання — лані 
потрапили до різних частин світу: до Європи, Північної та Південної 
Америки.

Вже 2000 років люди розводять цих чудових тварин. Вони вивели 
навіть суцільно білих ланей. Наче намальовані чарівним пензлем, лані 
стали прикрасою природи у місцях відпочинку.

Д е можна побачити граційних оленів-ланей? Чим вони радують 
лю дей у  парках? Чи бояться лані людини? Чому ці тварини не 
вважаються свійськими? Подивись на малюнок справа і покажи ланей — 
маму (самицю), тата (самця) і дитинча (оленятко).





Л ось —  трактор тайги

У північних лісах Росії мешкає найбільший із оленів — лось. 
У нього широкі роги, схожі на величезні розчепірені долоні, та довгі 
ноги із широкими ратицями, які роблять лося всюдиходом. Такий 
помічник став у нагоді людям, що мандрують дрімучою тайгою! 
Одного разу робітники заповідника зловили диких лосенят 
і вигодували їх.

Лосенята швидко звикли до людини. Наступного року у них 
народилися дитинчата — довгоногі та руді, наче морква. Уже за  
місяць малюки намагалися їсти, траву. Але це було для них важко. 
Шия у лосенят коротка, до трави вони дотягнутись не могли, тому 
ставали на коліна. Найслабших дитинчат люди вигодовували із 
пляшечок. З часом лосенята зростали. їх навчили перевозити 
вантажі, влітку носити на спині, а взимку возити сани з вантажем, 
супроводжуючи у поході хазяїна.

Як називається найбільший з  оленів? Д е живуть лосі? Чому їх 
прозвали тракторами тайги? Завдяки чому лось-всюдихід може 
проходити по будь-яких, навіть по найнепрохідніших місцях?







Слон —  живий підйомний кран

Як ти гадаєш, чим слон відрізняється від усіх інших звірів? Ти 
скажеш, що слон — найбільший? Так. Але в нього є й ще одна 
відмінність — це хобот. Без хобота слон не зміг би жити. З його 
допомогою він дихає, харчується, п’є, захищається від ворогів, дбає 
про своїх дитинчат. Користуватися хоботом слони починають не 
одразу. У перші дні життя хобот слоненяті навіть заважає. Воно не 
знає, що із ним робити, іноді випадково наступає на нього і топче. 
Дуже давно люди помітили, що хобот слона схожий на величезну довгу 
руку. Мешканці країни Індії навчилися приручати диких слонів, зробили 
їх своїми помічниками. І тепер слони працюють «живими машинами»: 
витягують із лісу важкі деревини, допомагають будувати мости 
й дороги, перевозять вантажі і людей. Тисячі років слони служать 
людині, але так і не стали свійськими.

Чим слон відрізняється від усіх інших тварин? Для чого слонові 
потрібен хобот? Що він нагадує? Чому слона називають підйомним 
краном? Як ти вважаєш, чи страшно кататись верхи на слоні?



Кана —  найбільша з  антилоп

У биків, овець, кіз і оленів є родичі, які теж мають на ногах ратиці, 
а на голові роги. Це антилопи. Найбільша серед  них — кана. Кани 
мешкають у африканських степах — саванах. Здавна  люди 
намагались розводити кану поблизу свого житла. В Африці існує 
багато ферм, де у просторих відгороджених зонах тримають стада 
антилоп. Цікаво, що ці африканські тварини добре пристосувались 
до життя у абсолютно нових природних умовах — в Україні. Сюди, до 
заповідника Асканія-Нова, антилоп завезли більше ніж сто років 
тому. Спеціалісти дізнались, що молоко антилоп цілюще і стали 
лікувати ним людей.

Чим усі антилопи схожі між собою? Чим відрізняється кана? 
Д е мешкають кани? Д ля чого лю ди приручили цих красивих тварин?



Макака —  хвостатий верхолаз

У південних спекотних країнах ростуть 
кокосові пальми. У них високий стовбур, на 
верхівці якого розкинулося величезне листя та 
висять великі, наче футбольні м’ячі, горіхи. 
Усередині горіхів прохолодний сік і смачна 
м’якоть. Люди, що живуть у Індії, харчуються 
цими горіхами. Але як же їх дістати? У цьому 
людині допомагає весела мавпочка — макака. 
Зграї диких мавп легко лазять по деревах, 
перестрибуючи великі відстані з гілки на гілку. 
Вони справжнісінькі акробати. Люди ловлять 
мавпочок, приручають їх і показують, що треба 
робити. Розумні тварини легко відрізняють 
дозрілі горіхи від недозрілих, вони зривають 
і кидають хазяїну тільки стиглі плоди.

Хто вміє лазити по кокосових пальмах, 
немов верхолаз? А навіщо макаки це 
роблять? Хто ще, окрім мавпочок, любить 
ласувати кокосовими горіхами? Для чого 
люди приручили макак-акробаток?



Дельфін афаліна —  помічник у морі

Подивись на мапу Землі. Більша її частина блакитного кольору. Це 
величезний світ води — моря й океани нашої планети. Темні глибини 
океану зберігають багато таємниць. Але люди вигадали спеціальні 
підводні «будинки», щоб побувати у чужому середовищі. Роздивись 
малюнки і розкажи про підводні «будинки».

Аквалангістам у воді погрожують серйозні небезпеки, приміром, 
отруйні та хижі тварини. І тільки єдина морська істота — дельфін — 
з давніх-давен є другом і помічником людини у морі. Дикі дельфіни 
самі припливають до людей, допомагають рибалкам, граються біля 
берега з дітьми, відганяють акул від плавців, рятують тих, хто потопає 
й навіть намагаються пригостити людей рибою. Вони дуже кмітливі 
і легко вчаться виконувати ту чи іншу роботу (приміром, вони можуть 
перевозити важкі вантажі).

Дельфіни — дивовижні створіння. Вони, як і люди, дихають 
повітрям, але в той самий час можуть довго перебувати під водою, 
глибоко пірнати, швидко плавати, відшукувати предмети у темряві. 
Дельфіни — вільні мешканці океану. Це веселі й надійні супутники 
людини, що ризикнула зануритись у їх рідне середовище — воду.

Кого можна назвати другом людини у морі? Чому? Розкажи, як 
виглядає дельф ін (тобі допоможе малюнок). Що ти знаєш  про 
поведінку та спосіб життя цієї морської тварини?



Вам сподобалося читати з нами? 
Не забувайте, що це лише один 
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П ередплатни й  ін д е к с

95071
Передплата з липня 2006 р.

Малюкам від народження до 2 років. Журнал для 
батьків немовлят. Вік брязкалець, повзунків, 
колисок, перші усмішки, перший лепет, звуки. На 
що чекати? Що і як робити? Поради спеціалістів 
і необхідна інформація подаються доступно та 
зрозуміло. Наочний матеріал у вигляді окремих 
малюнків для дитини саме цього віку підготовле
ний провідними спеціалістами-психологами, 
вихователями та методистами.
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П ередплатни й  ін д ек с
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Щ Передплата з липня 2006 р.

Посібник для розвитку дітей раннього віку (1-3 ро
ки). Знайомство з навколишнім світом. Бесіди за 
сюжетними малюнками, розвиток мовлення, 
емоцій-і почуттів. Дидактичні ігри. Корисні та зміс
товні поради батькам.

П ер едпл атни й  ін д е к с

95073
Передплата з липня 2006 р.

Хлопчикам і дівчаткам 3-5  років. Непомітне, але 
системне навчання в ігровій формі за основними 
напрямками розвитку. Пріоритетні задачі — роз
виток мовлення, пробудження інтересу до грамо
ти і лічби. Сторінка для батьків. Наступна вікова 
сходинка після журналу «Для малят-маляток».

П ередплатни й  ін д ек с

95231
Передплата з серпня 2006 р.

Хлопчикам та дівчаткам 5-7  років. Наш основ
ний журнал для підготовки до школи (домашній 
ліцей). Кожний випуск присвячений конкретній 
темі — навчанню лічбі, читанню, підготовці руки 
до письма, розвитку уваги, пам’яті, мислення, 
мовлення. Автори — провідні вихователі- 
методисти — дають поради батькам.
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	Руські ловчі соколи — дорогоцінний подарунок

	Орел беркут — крилатий мисливець

	Баклан — жива вудка

	Африканський страус — птах із диво-пір’ям


	Лань —

	Лось — трактор тайги

	Слон — живий підйомний кран

	Кана — найбільша з антилоп

	Дельфін афаліна — помічник у морі
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