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Сара сміється

(Буття 18, 1–15)

Із
      Біблії

Під час обідньої спеки Авраам 
сидів у діброві Мамре. Коли 
він підвів очі, то перед ним по-
стали троє мужів. Він пішов їм 
назустріч і вклонився. Авраам 
знав, що то Бог явився йому у 
постаті цих трьох мужів. Він 
запросив їх спочити під дере-
вом. Потім звелів принести 
води й омити їм ноги. Авраам 
поспішив до намету, де була   
 Сара, й сказав їй: «Мер-

Бог уклав з Авраамом союз: 

він мав стати батьком, а 

його дружина Сара – матір’ю 

багатьох народів. Однак, Ав-

рааму було вже майже сто 

років, а Сарі – дев’яносто. 

Сара, у якої ще не було дітей, 

мала народити сина і дати 

йому ім’я Ісаак, що означає 

«сміх» (той, хто сміється).



щій випечи хліб з найкращої 
муки». Авраам вибрав молоде 
телятко і дав його підліткові, 
аби він приготував їжу. Потім 
приніс цим трьом мужам м’ясо, 
масло й молоко. І вони їли. Зго-
дом вони запитали: «А де Сара, 
дружина твоя?» Авраам від-
повів: «У наметі». Один з мужів 
сказав Авраамові: «Через рік я 
знову прийду до тебе, і буде син 
у Сари, жінки своєї». А Сара 
слухала їхню розмову при вході 
у намет. Але ж вони, Авраам 
і Сара, сягнули вже літнього 

віку. «Ми вже не можемо мати 
дітей», – подумала Сара і за-
сміялася. «Чому Сара сміється 
і не вірить, що, незважаючи на 
похилий вік, народить сина? – 
запитав Бог у Авраама. – Хіба 
для Бога є щось неможливе? 
Через рік Я знову прийду до 
вас й у Сари буде син».



      у Самуеля в Гоме

           (Демократична  Республіка Конго)

У гостях 

Мене звати Самуель, мені десять років, я кон-
голезець.

Моє рідне місто – Гоме. Це місто розташоване 
між вулканом Ньїрагонго і національним парком 
Вірунга на півночі, між озером Ківу на півдні і гір-
ським хребтом Рубану, який відноситься 
до Руанди, – на сході.

Ландшафт тут вражаючий, саме так я уявляю собі 
рай! Тому ці місця користуються серед туристів 
популярністю. Тутешня природа – це середовище 
існування багатьох тварин. У Демократичній Ре-
спубліці Конго водиться 415 різних видів ссавців. 
Тут у дикій природі можна бачити людиноподібних 

видів мавп (горили, бонобо і шимпанзе). 

Моя школа фінансується за рахунок при-
ватних і церковних пожертвувань. Там я 
отримую добру освіту, і я залюбки навча-
юся. Мені не подобаються образи, сварки 
і лінь. На щастя, у нас в школі такого нема. 
Мені приємно з моїми однокласниками, 
ми добре ладимо один з одним. Особливо 
мені подобається гратися під час шкільних 
перерв. 



О 15 годині закінчуються уроки, і ми з радістю 
йдемо додому. Удома я відповідаю за при-

бирання й миття посуду. Окрім цього, я 
щовечора розводжу вогонь для приго-
тування вечері. Моя улюблена страва – 
кукурудзяна каша, овочі, м’ясо і риба. 

Моя сім’я – це мої батьки, брати й 
сестри, і я. На фото ви бачите нас 

перед вівтарем після 
Конфірмації моєї се-

стри. Ми з братами любимо одягатися одна-
ково. 

Я залюбки зай-
маюся музикою. У 

моїй громаді Кьюе-
шеро я граю на флейті 
й співаю у дитячому 
хорі, яким часто ди-
ригує моя мама. 

Мій улюблений вид спорту – баскетбол. Рух взагалі при-
носить мені неабияку радість. Ми, діти, любимо грати у 
танцювальну гру. Правила такі: усі гравці стають у коло. 
Один гравець, головний танцівник, встає у центр кола. 
Інший – ведучий, плескаючи в долоні, задає ритм. Усі інші 
також плескають. Головний танцівник встає перед ведучим 
і робить танцювальні рухи у заданому ритмі. Якщо веду-
чому вдається повторити його рухи, то він стає танцюри-
стом, а інший – ведучим.



      1. Книга сміху

Сміх
На    
    дозвіллі

3. Жартівливі запитання
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Люди сміються з різних причин. Можна комусь посміхнути-

ся, а можна з когось посміятися. Сміятися можна з кимось чи 

з приводу чогось. Впиши у картинки вид сміху, який зобра-

жений нижче, і розфарбуй їх. Ти можеш виготовити книгу. 

Для цього тобі знадобляться ножиці й клей.

Скопіюй зразок знизу і

розріж копію по пунктирній 

лінії.
Зігни папір посередині уздовж.

Розігни і зігни аркуш поперек 

посередині.

.

Зігни аркуш ще раз поперек

посередині.

 
Зігни аркуш знову наполовину

і розріж до середини. Різати

треба з зігнутого краю. Це

важливо!

А тепер знову розверни аркуш і 

ще раз
зігни уздовж посередині. Зверни 

увагу на те, аби картинки 

знаходилися

на зовнішньому боці.

Проштовхни складений аркуш

усередину.

Розверни загнуті краї 

в зазначеному напрямку

і склей сторінки, відмічені

стрілками.

Зразок для книги в оригінальному розмірі можна знайти на

сторінці: www.bischoff-verlag.de/wir-kinder/aktuelles

КНИГА 
СМІХУ



3. Жартівливі запитання

 2. Смішні історії

Відповіді: 1. сполучник «і»; 2. ніскільки – це був Ной; 3. камінь стане мокрим; однокореневі слова до слова «сміх» зустрічаються 9 разів
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Грати можна удвох або з декількома учасниками. Кожен гравець згадує, що він бачив, 
йдучи дорогою додому. І занотовує це. При цьому треба старатися використовувати в 
кожному реченні не менше двох прикметників (приміром: гарний, швидкий, блакит-
ний тощо). Однак ці прикметники не треба вписувати, а залишати прогалини в тексті. 
Через десять хвилин усі припиняють писати.
Потім усі гравці називають «письменнику» свої занотовані прикметники, а він впи-
сує їх у названій послідовності й заповнює прогалини свого тексту. Це виконує також 
кожен гравець. У кінці зачитайте вголос, що вийшло, якщо сміх дозволить вам це зро-
бити. 

Придивися, 
як часто у цьому номері 
журналу зустрічаються 

однокореневі слова до слова 
«Сміх»?

1. Що знаходиться між морем і берегом?

2. Скільки тварин узяв з собою у ковчег Мойсей?

3. Що буде, якщо кинути чорний камінь у Червоне море?



Усміхніться, будь ласка! 
Історія   
 для читання

Дощ. Роберт їде у трамваї. У 
нього поганий настрій. Він не 
знає чому, але сьогодні все його 
дратує. Безглузда школа, недо-
лугі домашні завдання, домашня 
нудьга ... І взагалі, всі люди 
дивляться якось похмуро й не-
привітно. 
Аж раптом у трамвай заходить 
дівчинка. Вона посміхнулася 
йому. Просто так. Коли Роберт 
виходить з трамвая, то в нього 
теж інший настрій: тепер з ним 
усе добре. У школі все гаразд, 
удома мама з обідом чекає на 
нього, а домашні завдання .., ну, 
так ... Назустріч йому, важко сту-
паючи, йде жінка похилого віку. І 
раптом Роберта охоплює бажання 
усміхнутися їй. Він дивиться 
їй в обличчя і посміхається. Бі-
жучи вверх по сходах, він думає: 
«Б᾽юся об заклад, що цій літній 
жінці тепер стало краще!»

Журнал «МИ, ДІТИ», № 2, 2020 р. 
(Ілюстрований часопис для дітей)


