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Абетка моральності. Від 4 до 7 років

Вірші-поради, які розповідають про шістдесят одну якість характеру людини, допоможуть дітям
зорієнтуватися в сучасному житті, зрозуміти, як будувати взаємовідносини з іншими людьми задля
досягнення життєвого успіху, не порушуючи при цьому законів моральності. Малюнки у цій книжці
зроблені таким чином, щоб дитина могла їх самостійно розмалювати.

Автори віршів: Боронін Сергій, Завойська Лілія, Клименко Петро, Марченко Наталія,
Матвєєва Наталія

Художнє оформлення: Марченко Наталія

Галантність

Таких дівчатка звісно люблять,
Бо мало хлопчиків таких.
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Але не всі із нею дружать.
А може їх ніхто не вчить?
Погано смикати за кіски,
Не поступатись місцем у метро.
Якщо дівча боїться мишки,
Нащо лякати цим було?
А значно краще бути кавалером,
Бо ти — майбутній Чоловік!
Відчуй себе ти Джентльменом,
Галантно проведи свій вік!
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Добродійність

Людина в світ прийшла Добро робити,
І для Добра ти зовсім не малий.
Ти вмієш малювати та ліпити,
І бути добрим, навіть коли злий.
Ти можеш тата й маму веселити,
Чужій бабусі щось допомогти,
А за свою весь посуд перемити.
Й нікому зайвий клопіт не нести.
Тебе батьки навчили добрим жити,
І в Світі переможе Доброта,
Як будеш ти Добро робити,
То проживеш в Добрі свої літа!
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Жадібність

У лісі Жадібність жила,
Нікого в хащі не пускала.
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Туди, де смакота була,
І де суниця нас чекала.
Кричить бувало: "Все моє!
Грибочки, ягоди, горіхи
І та зозуля, що кує
"Не вам, а лиш мені для втіхи!"
Та ми Жадобу обминєм,
Підемо разом в інші хащі.
Горіхи та гриби знайдєм,
А полуниця там ще краще!
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Легковажність

Розважливості завжди ти навчайся
У тих, хто робить все, як слід.
І Легковажності ніде не піддавайся
Вона приносить стільки всяких бід!
Коли дорослі чомусь научають,
Прислухайся й зроби усе, як слід –
Вони все вміють і все добре знають,
Бо прожили багато довгих літ!
Хто по життю крокує легковажно,
Той не почує добре від людей,
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А хто серйозно робить все й уважно,
В біду не попаде ніколи і ніде!

Невігластво

Щоб вирости хорошою людиною
Потрібно прислухатися поради:
"Як будеш ти розумною дитиною,
То Світ за тебе буде тільки радий".
Як будеш друзів добрих мати
Та завжди з книжкою дружить,
Не сперечатись з мамою і татом, –
Невігластво тобі вже не грозить.
Запам'ятай, Невігластво – це ворог,
Якого можна й треба подолать.
Знання це Світло, Незнання це Морок,
І треба це навік запам’ятать!
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