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ТЕМА: 
БУ ТИ РОЗУМНИМИ



1-а книга Царів 3, 16–28

Соломонове рішенняІз
      Біблії

Одного разу Соломонові з’явився 
вві сні Бог і мовив, що виконає 
його будь-яке прохання. Соло-
мон попросив про мудре серце, 
аби правильно судити народ,  а 
також відрізняти добро від зла. 
Його прохання сподобалося Бо-
гові,   тому Він подарував йому як 
мудре серце,  так і багатство й 
славу. 

Одного разу до царя Соломона 
звернулися дві жінки. Одна з них 
розповіла: «Я і ця жінка проживає-
мо в одному домі. Спочатку в мене 
народилося немовля, а через три 
дні – у неї. Окрім нас двох в домі 
більше нікого не було. Немовля 
цієї жінки померло вночі, бо вона 
вві сні ненароком роздавила його. 
Помітивши це, вона встала й помі-
няла наших дітей. Поки я спала, 
вона взяла собі мого сина, а свого 
– підклала мені. Коли я прокинула-
ся зранку, щоб погодувати його, то 
помітила, що це не моя дитина».
Друга жінка відкидала звинувачен-
ня, кажучи: «Ні, все було не так. 
Мій син живий, а твій – помер». 
На що перша жінка сказала: «Ні, це 

твій син помер, а мій – живий». Так 
вони стояли перед царем і спереча-
лися. Цар мав їх розсудити і, помір-
кувавши, мовив: «Одна жінка гово-
рить: «Мій син живий, а її помер», а 
інша говорить: «Ні, мій син живий, 
а її помер». Тоді цар Соломон на-
казав принести йому меча. Коли 
принесли меча, то він наказав: «Ро-
зрубайте немовля навпіл й віддайте 
кожній жінці по половині». Жінка, 
яка була справжньою матір’ю, дуже 
любила своє немовля і нізащо не 
бажала йому смерті. Тому сказа-
ла цареві: «Віддайте немовля тій 
жінці, тільки не вбивайте його!» А 
інша казала: «Тож нехай це немов-
ля не дістанеться нікому, розділіть 
його навпіл!»
Тоді цар прийняв остаточне рішен-
ня і наказав віддати дитину першій 
жінці. Адже вона була готова на-
віть відмовитися від свого немов-
ляти тільки, щоб урятувати йому 
життя. Так Соломон з᾽ясував, хто 
був справжньою матір᾽ю. Усі жи-
телі Ізраїлю почули про його мудре 
рішення, тому величали й славили 
Сооломона. 





у Фрайбурзі (Німеччина) 

      у Давида 

Мене звати Давид, мені шість років. Я живу у Фрай-
бурзі, у Південному Бадені, що на карті Німеччини 
розташований ліворуч унизу. Через теплий клімат 
цю територію називають ще «німецькою Тосканою». 
Фрайбург знаходиться біля підніжжя Шварцвальду. 
Узимку, аби там покататися на лижах, треба проїхати 

автомобілем лише півго-
дини.

У м. Фрайбурзі знахо-
диться відома Мюнстер-
ська церква. У будні дні 
поруч з нею відбувається Мюнстер-
ський ярмарок. Якщо ви приїдете сюди, то 
обов’язково скуштуйте «lange Rote» 
(«ланге роте») – 
смажену ковбасу.

Прогулюючись ву-
лицями міста, треба 
дивитися під ноги, 
аби не натрапити 
на потічок з водою. 
Фрайбурзькі по-
тічки, «бехлє», – це 
водостоки, що течуть 
через більшість ву-
лиць й провулків ста-
рого міста.          
Загальна протяжність цих водостоків сягає понад 
15 кілометрів, з яких 6,4 км  пролягають під землею. 
Інколи на «бехлє» проводять змагання маленьких де-
рев’яних корабликів, за якими цікаво спостерігати.

Тут ви бачите мене разом із сім’єю у мій перший день 
у школі. Наша сім’я – це тато, мама, я і моя трилітня 
сестра Міла. Мої батьки працюють у поліції.

Я навчаюся у третьому класі початкової школи в ма-
ленькому містечку поблизу Фрайбурга. Там ми будуємо 
дім, в який влітку переїдемо. У школі мені найбільше 
подобаються уроки фізкультури й математики. До 
школи я відвідував лісовий дитячий садочок, в якому 

Фото: из личного архива

У гостях



діти за будь-якої погоди знаходяться на свіжому повітрі. Там я 
чимало довідався про ліс і про природу. 

Коли я виросту, то стану винахідником; а також – 
власником шахти, аби добувати у ній дорогоцінні 
метали. 

У мене чимало захоплень. Найбільше я захоплююся 
іграми, новими відкриттями, ловлею раків і риби, 
катанням на лижах, грою в шахи та катанням на ро-
ликах. 

Я люблю проводити 
канікули на морі, бо 
там можна гратися й 
купатися. Моя улю-
блена їжа – морозиво, 
спагеті під соусом бо-
лоньєзе, а також піца 
з морепродуктами. 

Ми відвідуємо богослужіння в громаді 
Фрайбург-Схід. У неї є велика нова споруда 
і вона є центральною 
церквою округу. Вона 

мені подобається, бо на бо-
гослужінні є багато дітей. 
Я відвідую недільну школу, 
а моя сестра – початкову 
недільну школу. Мій тато – 
священик нашої громади. 

Бога я уявляю собі у вигляді 
повітря; адже Він, неначе 
повітря, невидимий, але 
присутній всюди.  

Фото: из личного архива
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1.  Наскільки ти розумний і кмітливий?

Бути розумнимиНа
  дозвіллі

2. Задачі на мислення

Деякі букви перемішалися. Чи прочитаєш ти вірш із Псалма 14, 2?

осГсодь із неаб спогляєад на сиінв хикьсдюл, щбо по-
дивисьти, ич є узронмий, що каєшу Бога. 

Верблюди:
Один верблюд йде за двома іншими верблюдами, один верблюд –між двома іншими верблюдами, і ще один верблюд йде перед двомаіншими верблюдами. Скільки всього верблюдів йдуть пустелею?

Дитячий день народження

На дні народження 10 дітей пили сік, 8 дітей їли пиріг,

6 пили сік і теж їли пиріг. Скільки всього дітей було

на дні народження?

Покупка взуття
Дві мами і дві дочки пішли купувати взуття.
Вони купили всього шість пар взуття. Увечері
кожна з них продемонструвала дві пари нового
взуття. Чи можливе таке?

1) «Господь із неба споглядає на синів людських, щоб подивитись, чи є розумний, що шукає Бога».
2) 3 верблюда; в магазин пішли 3 людини: бабуся, мама і дочка; 12 дітей
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Улітку цвіте багато рослин. Якщо ти хочеш виго-
товити власну книгу гербарію, то збери спочатку 
різні квіти й листя. Потім візьми товсту книгу, 
відкрий її посередині, поклади в неї складений 
промокальний папір. На нього поклади листя і 
квіти. Закрий книгу і поклади на неї інші важкі 
книги. Залиш їх так на чотири тижні, а потім 
акуратно витягни спресовані квіти і листя з 
книги, й отримаєш свій гербарій. 

Для виготовлення книги гербарію тобі треба:
- 2 листи картону;
- аркуші білого паперу формату А 4;
- листи пергаментного паперу формату А 4;
- діркопробивач;
- клей;
- фломастер;
- стрічка для оформлення;
- ножиці.

А тепер виконуй інструкцію:

1. Проколи діркопробивачем у листах 
картону  дві дірки.

2. Поклади по черзі один на одного лист
  паперу, пергаментний папір, потім знову
  папір, пергаментний папір і т. д.
  і зроби в них отвори діркопробивачем.

3. Поклади стопку паперів між двома листами
  картону. Просмикни крізь отвори дві стрічки.
  Зав’яжи стрічки на бантик.

4. Наклей засохлі спресовані квіти
  і листя на паперову сторону. Якщо бажаєш, то
  можеш фломастером підписати назви зібраних
  рослин.

       3. Гербарій



Ворона і глечик

Це трапилося одного спекотного літ-
нього місяця, коли струмки пересо-
хли і з джерел зникла вода. Ворона, 
яку мучила спрага, увесь день шукала 
воду. До вечора вона так утомилася, що 
ледь літала. Раптом на порозі одного 
дому вона побачила глечик з водою. 
Підлетівши до глечика, вона засунула 
туди свого дзьоба, аби напитися, але 
він був наповнений лише наполовину. 
Що тільки ворона не робила, їй усе ж не 
вдавалося дістати до води. Потім схви-
льована ворона, тріпочучи крилами, 
стрибала навколо глечика, намагалася 
перекинути його. Але їй було не під силу 
перекинути великий, товстий і важкий 
глиняний глек. Тоді 
ворона, знемагаючи 
від спраги, поба-
чила поруч з поро-
гом будинку купу 
дрібних камінців. 
Вона брала їх у дзьоб й один за одним 
кидала в глечик. Вона наповнювала гле-
чик камінцями до тих пір, поки вода не 
піднялася до краю глека. Потім ворона 
змогла легко напитися води.

За байкою Езопа

Історія   
  для читання
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