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«Завдяки казці дитина пізнає світ 
не лише розумом, а й серцем»

В.Сухомлинський



Творчість павлишан



Роль казки у 
становленні 
особистості 

дитини



«Казка - це, образно кажучи, свіжий вітер, що роздмухує вогник 
дитячої думки і мови. Діти розуміють ідею лише тоді, коли вона 
втілена в яскравих образах. Казка – благородне і нічим не замінене 
джерело виховання любові до Вітчизни».   В.Сухомлинський



Читання, на думку 
Василя 

Олександровича – це 
одне із джерел 

мислення і розумового 
розвитку.



Кожен ваш вчинок, 
кожне ваше бажання
позначаються на 
людях... Робіть так, 
щоб людям, які вас 
оточують, було
добре», – писав 
Учитель. Саме про 
це йде мова в одному 
із творів збірки.

Багато казок Василь 
Сухомлинський присвятив
матері. Письменник
звеличує її безкорисливу
любов, готовність до 
самопожертви заради
дітей, здатність
прощати, оберігати, 
захищати. Ця думка 
втілилася у казці
«Материнське щастя». 

На її сторінках можна
зустрітися з
олюдненими тваринами, 
рослинами і навіть
природними явищами. 
Особливо вражає казка
«Що найтяжче
журавлям». Вона виховує
любов до рідної землі, до
Батьківщини. 



У книзі зібрано найцікавіші твори 
письменника для дітей: притчі, казки
та оповідання. Поетичні, щирі, 
дотепні, з глибоким підтекстом, 
вони пройняті любов’ю до дитини, до
рідного краю, ненав’язливо, часом 
обережним натяком вчать
доброзичливості, поваги до старших, 
відповідальності за свої вчинки.

Нова збірка творів Василя Сухомлинського 
спеціально складена для дітей, які тільки почали 
читати. Ретельно підібрані тексти будуть 
цікавими і зрозумілими для дітей, а великий 
шрифт дозволить читати книгу самостійно. Хто 
б не читав самі твори, вкрай важливо, щоб 
дитина подумала над прочитаним разом з 
дорослими, прислухалася до голосу свого серця, 
зробила певні висновки - власні кроки до того, щоб 
стати Справжньою Людиною!



Казки видатного педагога Василя Сухомлинського, які увійшли
до цих збірок, виховують у дітей любов до батьків, повагу до
людей похилого віку, милосердя до немічних.



Це видання – найповніша на 
сьогодні збірка творів для 
дітей видатного українського 
педагога, чудового 
вихователя Василя 
Сухомлинського. 
Книга, зібрана з усіх 
доступних наразі джерел, 
була укладена згідно з 
авторським баченням 
структури такого видання 
та відповідно до реалій 
сьогодення. Творчий спадок 
Василя Олександровича буде 
корисним і цікавим для всіх: 
вчителів, батьків, але 
передусім - для самих дітей ...







Людина народжена для того, щоб стати 
Людиною! Ця істина спостерігається у всіх 

педагогічних творах Василя Сухомлинського. 
Можливо, дитяче уміння створювати казки, 

буде першим кроком у реальне щасливе 
майбутнє.



Дякую за увагу!
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