
   

 

 

      

 

 

 

 

 

Казка «Ріпка» на новий лад 
Пожежа-не панікуй! Хутко хату рятуй! 

 

Жив собі, був собі дід Андрушка, а у діда — баба 

Марушка, а в баби - донечка Мінка, а в дочки — 

собачка Фінка, а в собачки — товаришка кицька 

Варварка, а кицьки вихованка — мишка Сіроманка. Збудував Дід нову хату  і 

жили вони всі, не тужили.  

От раз весною взяв дід лопату, скопав на городі грядку велику, гною трохи 

наносив, ще й пісочком притрусив, грабельками підпушив, зробив пальцем 

дірку та й посадив ріпку. 

Працював дід не марно, зійшла ріпка гарно. Ходив дід щоранку на город, 

набравши води повен рот, свою ріпку поливав, їй до життя охоти додавав.  

Та одного дня трапилася біда. Дід порався   на городі біля 

ріпки, Мінка у садочку, собачка Фінка охороняла помешкання, 

баба годувала курей, а Варварка ніжилася на сонечку. Раптом 

небо закрила велика сіра хмара, вдарила блискавка, полив 

рясний дощ. І де тут лихо взялося! Від удару блискавки 

загорілася хата. Дід схопив лопату й нумо піском полум’я 

гасити. Не виходить у нього самого. Гасить, гасить, а загасити 

не може. Кличе дід бабу Марушку:  

- Де ти, Марушко, поспіши, полум’я гасити допоможи.  
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«101» на зв’язку! 

«КВАСОЛЬКА»- додаток 



 Баба схопила відро та нумо воду носити, вогонь заливати. Не дуже діло у них 

ладиться.  Язики полум’я дістають вікон. Гасять, гасять, а 

загасити не можуть. 

Гукають вони голосно: 

— Біжи, доню Міночко,  поспіши, нам вогонь зупинити 

допоможи. 

Прийшла на поміч  Мінка, а за нею 

кицька Варварка хвостиком біжить. 

Взяли багор, відтягують посмалені 

колоди. Разом клопочуться, 

поспішають, аби хату врятувати.  

Кличе дочка собачку Фінку: 

-   Агов, Фіночко, не лежи, нам хату  врятувати допоможи. 

Собачка теж взялася за діло. Старається, маленьким відром 

воду носить. Гасять, гасять вогонь, а  загасити не можуть. 

Аж ось із шпаринки визирнула Мишка Сіроманка, дістала 

шланг, з якого дід ріпку поливав, крутнула краник із 

водою. Ллє, не бариться. Ура! Вогонь почав слабшати і 

згодом пожежу загасили. Всі разом побороли лихо-

полум’я. 

Дід зрозумів свою помилку: треба було в хаті заземлення 

прилагодити, аби блискавка біди не робила. Через нього  

пожежа зіпсувала хату. Та чого ж бо руками розводити. 

Сталося, що сталося.  

Всі разом згодом полагодили помешкання, вирвали ріпку 

та зажили дружно та щасливо. Варварку на килимок до хати пустили, а Фінці біля ганку 

нову будку зробили. Навіть Мищці Сіроманці 

дозволили свою затишну нірку мати.І я там була, ту 

хату й ріпку бачила, а хто не вірить, хай перевірить. 

А мораль у казці така. Коли пожежа раптом 

розпочинається, лий водичку, сип пісок, топчи 

вогонь, не панікуй, клич про допомогу.  

 

 

Й головне запам’ятай: «101» ти набирай! 


