
Художня література 

Слухання казки В.Паронової «Як кошеня шукало маму» 

 
Мета. Учити дітей емоційно сприймати зміст казки, співпереживати герою; учити 

запам'ятовувати дійових осіб і послідовність дій завдяки розігруванню епізодів; збагачувати 

словник словами-назвами тварин (ворона, мишка, корова, песик, кішка) та прикметниками, які 

означають якості (мила, хороша, ніжна, добра, ласкава); учити порівнювати тварин за їхніми 

зовнішніми ознаками, використовуючи слова казки. 

Запитайте у дитини, кого вона любить, хто їй подобається, з ким вона 

дружить. Запропонуйте відгадати загадку:  

Найрідніша, наймиліша, 

Всіх вона вас любить, тішить, 

Завжди скрізь буває з вами. 

Ну звичайно, що це.. . (- Мама). 

- Чи страшно було б, якби в крамниці або де-небудь на вулиці ти загубив (ла) 

свою маму? Що б ти робив (ла)?  

- Звичайно, шукав (ла) б свою маму, кликав її. Ось і маленьке кошенятко, яке 

загубило свою маму, шукало її. Хочеш дізнатися як? Тоді послухай казку Віри 

Паронової "Як кошеня шукало маму".  

  

Кошенятко заблудилось. 

Кошенятко розгубилось. 

Плаче, бідне, серед двору. 

Всім розказує про горе. 

Няв, няв, няв! 

Знайдіть матусю! 

Без матусі я боюся. 

Тут ворона прилетіла. 

Походжає, склавши крила. 

Запитало кошеня: 

Може, мама Ви моя? 

Ні! У тебе крил немає. 

Ти біжиш, а я літаю. 

В тебе шерсть, а мене пір"я. 

Зверху бачу все подвір"я. 

Поможу тобі, кра-кра! 

Є під хатою нора, 

Там живе така ж тваринка: 

Довгий хвостик, сіра спинка. 

Кошенятко біля хати 

Стало матінку чекати. 

Раптом з нірки тишком-нишком 

Вибігає сіра мишка. 

Котик радісно:"Мяв-Мяв! 

Мамо, я тебе шукав!" 

А вона йому: "Дурненьке! 

Ти - великий, я - маленька. 

В мене лапочки тонкі, 



А у тебе он - які! 

Пі-пі-пі, шукай ти маму 

Із великими ногами". 

Що лишилось кошеняті? 

Знову маму йде шукати, 

Бачить звіра. В нього роги 

І великі довгі ноги. 

Запитало кошеня: 

Може, мама Ви моя? 

А корівонька: "Му-му! 

Я до себе не візьму! 

Мій синочок не такий. 

Він - великий, ти - малий. 

На ногах копит не маєш, 

Босий по землі гуляєш. 

В тебе лапки з пазурами. 

Біля будки твоя мама". 

Няв - няв - няв! Знайшлась матуся! 

Все, як в мене: вушка й вуса! 

А собачка каже: "Ні! 

Бо не родич ти мені! 

Всі коти живуть у хаті. 

Ми ж повинні працювати. 

Гав - гав - гав! Не плач, маленьке. 

Мамочка твоя близенько. 

Он гуляє між кущами, 

Доганяй швиденько маму!". 

Киця запитала: "Няв, 

Де, синочку, пропадав? 

Я тебе шукаю зранку 

І готова до сніданку". 

Пригорнула, обійняла, 

Молочком нагодувала 

 

Бесіда після читання казки: 

- Чи жаль тобі було кошеняти? Поясни чому?  

- Що ж робило кошенятко, коли заблукало? (Плакало, боялося без мами, шукало її).  

- До кого зверталося кошенятко?  

- Що зробила мама-киця, коли її знайшло кошеня? (Запитала, де він був, нагодувала, 

пригорнула, обійняла).  

- Ось яка турботлива, хороша мама в котика. 

Запропонуйте дитині розіграти епізоди казки  

 

1-й епізод  

- Покажи, як жалібно плакало кошенятко.  

- Так, воно говорило:  

   Няв-няв-няв! Знайдіть матусю,  

   Без матусі я боюся.  



- Тобі жаль кошенятка? Уяви, що на килимку сидить кошенятко. Погладь, пожалій 

його. Що ти йому скажеш? 

 

2- й епізод  

- Та ось кошеня побачило ворону і спитало: - Може, мама ви моя?  

Спитай і ти так, як кошеня.  

- А ти пам'ятаєш, що йому відповіла ворона?  

- Чим ворона відрізняється від кошеняти?  

У ворони є крила, а в кошеняти.. . (лапки).  

Ворона літає, а кошеня.. . (ходить, бігає).  

У ворони пір'я, а в кошеняти.. . (шерсть).  

 

3- й епізод 

- До кого потім пішло кошенятко? (До мишки).  

- Покажи, як ішло кошеня.  

- Котик і мишці сказав: "Мамо, я тебе шукав! ". А мишка що відповіла?  

- Вона сказала:  

- Дурненьке!  

Ти - ... (великий), я - ... (маленька).  

В мене лапочки.. . (тонкі, маленькі),  

А у тебе - ... (он які, великі).  

 

4- й епізод  

- До кого далі пішло кошенятко? (До корови).  

(Запропонуйте дитині походити "як кошенятко").  

- І корова йому сказала:  

- Мій синочок не такий,  

  Він.. . (великий), ти.. . (малий).  

- Хто ж допоміг кошеняті знайти маму? (Песик). 

- Знайшло кошеня маму. Вона його "пригорнула, обійняла, молочком нагодувала" .  

- Покажи, як мама пригортала кошенятка, як вона його гладила.  

- Хороша мама в кошенятка, яка вона? (Добра, мила, ніжна, красива, ласкава, гарна, 

весела). 

- А тепер покажи, яке задоволене кошеня.  

 

Підсумок 

- Які герої допомагали кошенятку шукати маму? (Сорока, мишка, корова, песик). 

- Хто з героїв казки найменший? (Мишка).  

- Хто найбільший? (Корова).  

- Хто з героїв у казці хороший, добрий?  

- Чи є в казці погані герої?  

 - Нашому кошенятку зустрілися добрі звірята, які хотіли йому допомогти. Тому і 

казка називається.. . як? 

 


