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Ця оригінальна книжка розрахована на дітей, які лише починають ставити серйозні питання. На
їхні питання відповідатимуть стародавні байки, міфи і сучасні мислителі. Завдяки книжці вони
покращать свій лексикон та зрозуміють багато речей цього, поки що загадкового для них, світу.
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Фразеологізми
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Два Аякси

У поемі Гомера “Іліада” – серед інших героїв є два учасники Троянської війни: Аякс Оїлід та Аякс

Звідси вислів “Два Аякси” отримав значення: два нерозлучних товариші, які завжди готові прийти

Панургова отара
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Колись людина на ім’я Панург

подорожував морем і познайомився з одним купцем,

Вислів “Панургова отара” використовується у значенні: юрба, що по-рабському, безглуздо йде сл

Яблуко розбрату

В одному із грецьких міфів розповідається, як одного разу богиня розбрату Еріда покотила поміж

Вислів “Яблуко розбрату” використовується у значенні: те, що є причиною суперечки, ворожнечі.

Байки
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Лев та воли
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Міфи

Аргантона

В одній із численних легенд, що дійшли до нас від часів стародавніх греків, розповідається, як од
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Мірмекс

Жив колись у Греції юнак, який за скромність і старанність здобув прихильність богині мудрості А

Нала
В одному із царств Стародавньої Індії жив принц, який жодного разу не бачив, але, почувши про

Тарпея
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Сталося це у Стародавньому Римі. Була у римського воєначальника Снурія дочка і звали її Тарпе

Тлумачний словник моральності

Він містить слова, засвоєння яких значною мірою допоможе дітям збагатити свій
лексикон і розширити свій світогляд. Для того, щоб значення слів були зрозуміліші, їх
тлумачення супроводжується висловленнями та повчаннями як стародавніх мудреців,
так і сучасних мислителів, поради яких будуть корисні у їхньому повсякденному житті.
Аморальний – такий, що порушує норми загальноприйнятої поведінки.
Розумна людина намагається спілкуватися з людьми освіченими, а аморальних людей
уникає.

Безкорисливий – той, хто відмовляється від матеріальної вигоди.
Насолоджуватися щастям – найвище благо, але мати можливість безкорисливо давати
його іншим – ще більше задоволення.

Благопристойний – про того, чия поведінка відповідає вимогам та нормам
пристойності.
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Благопристойна людина зберігає своїх друзів і після того, як стає бідною.

Ввічливий – той, хто дотримується правил пристойності.
Справжня ввічливість полягає у доброзичливому ставленні до людей.

Брутальний – недостатньо культурний, неделікатний у спілкуванні.
Розум, який не поспішає робити добро, знаходить задоволення у брутальності.

Духовний – такий, що належить до розумової діяльності людини.
Хочеш стати кращим – товаришуй з тими, хто духовно багатший за тебе.

Для того, щоб краще засвоїти наданий матеріал, на сторінках тлумачного словника
знаходяться кросворди, які побудовані на поясненні слів, включених до запропонованого
тлумачного словника. Кросворд позначений номером, якому відповідає певне місце під
тим самим номером у таблиці, що знаходиться в кінці розділу.Якщо Ви уважно і
правильно виконаєте завдання кросвордів і запишете отримані слова з кросвордів в
призначені для них місця в таблиці, то зможете прочитати зашифровані в ній вірші
Абу-ль-Касима Фірдоусі, які не втратили і зараз свого значення.
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Повчання стародавніх мудреців

– Поважай батьків. Зі старості не насміхайся – адже ти йдеш до неї.

– Поважай старших від себе, тоді й тебе поважатимуть.

– Уважно прислухайся до слів батька і матері. Не завдавай їм зайвого клопоту і не
засмучуй їх. Той, хто заподіює збитків батькові своєму або засмучує матір свою, накличе
на себе лихо.

– Зневажай звичку спати занадто довго. Сон подібний до небуття.

– Зневажай лінощі. Їх супроводжують голод, спрага, злидні та стогін. Працьовитість та
старанність слід цінувати; у працьовитого завжди повний живіт і сяє обличчя. Навіть
якщо працьовитому не щастить, йому не докорятимуть.
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– Не полюбляй битися. Ніколи не піднімай руки на того, хто старший від тебе.

– Люби свого батька. Бійся і поважай його. Не треба зневажати і засмучувати матір
свою, адже дев’ять місяців вона виношувала тебе у животі своєму. І коли вона
народжувала тебе, вона була на порозі смерті.

– Заслуговує зневаги той, хто дає неправдиві свідчення.

– Бережи чесно придбане майно і зневажай крадіжку. В тому, що ти придбав, – твоє
життя, а вкрадене завжди загрожує тобі смертю.

– Не насміхайся із слів старих. Нехай вуста твої ніколи не говорять зневажливо про
старість. Адже разом із старістю приходять хвороби, а людина безсила проти них.

– Не перебувай у товаристві поганої людини та її близьких. Бо якщо ти не підкоришся
поганій людині, то вона сама зганьбить тебе і завдасть тобі лиха.

– Не звертай з правильного шляху і не сходи з прямої дороги. У поганий дім хай не
ступить нога твоя!

– Не будь сварливим і нелагідним – такі люди ніколи не виходять із жебрацького стану.

– Якщо ти брешеш, то скоро тебе всі зненавидять.

– Якщо ти лихословиш, то лице твоє червонітиме.
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