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ПЕРЕДМОВА 

Шановні читачі!  

Перед Вами збірник оповідань, складений учнями 

Онуфріївської загальноосвітньої школи  I-III ступенів.  

Розробляючи цей збірник, ми звернулися до спадщини 

земляка, великого вітчизняного педагога, який відомий на 

ввесь світ,  В.О. Сухомлинського. У своїх працях він підіймав 

дуже актуальну тему - "Материнство".  

Василь Олександрович пише: "Синівська вдячність. 

Немає вищої радості для людини, яка відчуває наближення 

присмерку свого життя, ніж вдячність дітей за добро і благо, 

створене батьками в ім’я їхніх сина й дочки, добра і блага. 

І немає гіркішого й сумнішого почуття для 

материнського серця, ніж відчувати, що син або дочка 

байдужі, безсердечні, що вони забули про все добре, 

зроблене для них матір’ю." [1] 

Ми з учнями розглядали праці В.О. Сухомлинського на 

уроках розвитку мовлення із зарубіжної літератури, 

обговорювали та розмірковували над проблемою 

"відношення до матері та вдячність їй".  

Тому були зібрані оповідання учнів, де вони висловили 

думку про своє відношення до мам, їх турботу, ласку і любов. 

Василь Сухомлинський говорив про те, що виховання 

моральних якостей у дітей, серед яких найважливішою є 

людська любов, залежить від стосунків у родині: "Люблячи 

своїх дітей, учіть їх любити вас, - ось одна з наймудріших 

істин материнства". [2] 
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Мама - янгол хранитель на Землі 

 

Мама - це найдорожча людина на всій землі. Вона дала 

нам життя, оберігає його, мама завжди підтримає, 

приголубить. 

В ранньому дитинстві я був дуже активною дитиною, 

постійно з`являлися ранки, але на допомогу завжди 

приходила мама. Вона, немов чарівниця, заживляла їх у цю 

мить.  

Одного разу, перечепившись, я впав. 

 Ой, як боляче! - і заплакав. 

 Вітасику, не плач! Зараз ми продезінфікуємо та 

залікуємо твою ранку. 

Вмить моя ніжка перестала боліти.  

Іноді мені здається, що Бог наділив маму своєрідною 

магією, адже вона може зарадити всьому, що в тебе сталося. 

Мама - це промінь світла в пітьмі, без неї існування мого 

життя було б просто неможливе. 

Коли я був дуже маленьким, я був вередливим, постійно 

плакав, хоча, напевно, в такому віці всі діти вередують. Саме 

мама заколихувала мене, її чарівний голос відносив мене 

далеко у країну снів, де я немов літав у вирі своїх мрій. Мама 

ночами не спала, доглядала за мною, тому я хочу їй сказати: 

"Велике Дякую!". 
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Поважайте своїх мам, любіть всім серцем, адже вони - 

це початок вашого існування, вони віддали для вас все своє 

життя, свій час і любитимуть вас вічно! 

Берест Віталій  
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Подарунок матусі 

Мама - найдорожча людина в нашому житті, яка носить 

нас на руках все життя і оберігає. 

"У дитини болить пальчик, а у матері серце", 

"Материнський доган тепліший за батьківську похвалу",  

"Квітка тягнеться до сонця, а дитина до матері"... - це малий 

перелік приказок та прислів`їв про маму.  

Нещодавно був Всесвітній день Матері. 

 Ти вже вирішив, що будеш дарувати мамі? - спитала я 

у свого братика. 

 Ні, я ще думаю, - перебирав олівці у своєму пеналі 

брат. - Може купити квіти та намалювати гарну вітальну 

листівку? - спитав він. 

 А де ж ти гроші візьмеш, кавалер? - посміхнулась я й 

сама почала розмірковувати про подарунок.  

"Звичайно, найкращий подарунок - зроблений своїми 

руками... але що?" - все думали ми. 

 А що б хотіла ти? - запитав братик. - Ти ж дівчина, 

значить будеш мамою! 

 Так, - погодилась я, усміхаючись. - Я не відмовилась 

би від чогось солоденького. Точно! Ми спечемо пирога! 

 Ти печеш пиріг, а я тобі допоможу чим зможу. У нас 

якраз зосталися яблука в холодильнику. І все ж таки, 

потрібно намалювати листівку! 

 От і вирішили. 
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Три години ми з братом бігали по дому, шукаючи 

найрізноманітніші речі: лінійку, папір, скатертину на стіл, 

кольорові олівці, вазу, що стояла на самій верхівці шафи, а 

заради пакетика ванільного цукру - обшукали всю кухню. 

Все було готово. Радіючи своїй майстерності в кулінарії 

та малюванні, ми очікували маму з роботи. 

 Які ж ви 

молодці! - 

усміхалася мама. - 

Ви самі все це 

зробили, мої любі? 

- почала обіймати і 

цілувати нас. 

У той момент 

ми були 

найщасливішими 

на світі. Разом з 

братом розуміли, 

що все було 

недаремно. Наша 

мама посміхалася, 

коли побачила, як її діти привітали зі святом. 

Всі були щасливі... 

 

Довга  Оксана 
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Найкраща людина 

Мама, матуся, ненька... Яке чудове, лагідне та тепле 

слово. Для кожної дитини - це найкраща людина. З ненькою 

зв'язані всі найкращі моменти мого життя. Дякуючи мамі, я 

вмію робити все по господарству, по домашніх  справах. 

Одного разу мама вирішила зробити мені сюрприз. Вона 

знала, що я дуже люблю малювати. 

 Донечко, у мене для тебе подарунок, ходімо зі мною! - 

сказала мама. 

 Куди? - здивувалася я. 

 Побачиш! - загадково відповіла матуся. 

Це був найкращий день в моєму житті, тому що вона 

привела мене в школу малювання. Кожного дня мама 

допомагала мені малювати, радила мені чудові ідеї картин.  

 Дякую 

тобі, матусю, що 

відкрила і 

допомогла 

розвити мій 

талант! 

Моя мама - 

найкраща, я її 

дуже люблю...  

 

                                                          Ступішина Маргарита
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Найдорожчий скарб 

 

Мама - це наймиліше, найрідніше та найніжніше слово у 

цілому світі. Я дуже люблю свою маму! 

Без матусі я відчуваю самотність, бо вона  - мій 

найкращий друг, мій вчитель та наставник. Мама завжди 

підтримає мене, не дивлячись ні на що, завжди буде поруч: 

пригорне, обійме, заспокоїть та захистить. 

Моя мама - невтомна трудівниця. Ще й сонечко не 

зійде, а вона вже приготувала найсмачніший сніданок, 

поприбирала, полила квіти і говорить: 

 Донечко, сонечко, зіронька моя! Вставай, я вже 

приготувала тобі сніданок, вже пора збиратися до школи. 

 Я ще хочу спати, мамо! - відповіла я матусі. 

 Ні, доню, потрібно прокидатися.  

Я пішла до школи, а мама на роботу. Вона там цілий 

день працює, але й про мене не забуває. Завжди допоможе з 

вирішенням домашнього завдання, дасть гарну пораду і, 

навіть, пограє зі мною. Також ми любимо ходити на 

прогулянки, їздити до лісу по гриби та ягоди. 

А взимку, ми всією сім'єю катаємося на санчатах та 

лижах з високих гірок, ліпимо сніговиків. 
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Саме матуся допомогла мені побачити, який цікавий та 

яскравий навколишній світ. Адже вона вперше показала море 

та його мешканців; відвезла до зоопарку, де мешкають 

тварини з різних країн нашої планети; навчила садити та 

вирощувати квіти, і виховала любов до них. 

Я дуже вдячна своїй матусі за все, що вона для мене 

зробила! Ціную кожну її пораду і прислухаюся до кожного 

слова. 

Мама - це мій найдорожчий скарб! 

 

Драб Ангеліна 



 

~ 11 ~ 
 

 

Мама  - моя муза! 

 

Мамунічка... Моя кровинка. Завдяки їй ми пізнаємо все, 

що нас оточує, усе прекрасне та казкове. 

Одного разу, побачивши концерт у філармонії, я дуже 

захотіла відвідувати музичну школу. Мама із задоволенням 

підтримала моє бажання до музики. 

 Мамо, я теж хочу грати на музичному інструменті, як 

та маленька дівчинка! 

 Якщо ти бажаєш і будеш навчатися в музичній школі, 

то я тебе відведу, - відповіла матінка. 

І ось настав цей день... Ми переступили поріг "будинку 

музики". У мене перехопило подих від побаченого: дуже 

гарне оформлення приміщення; привітні педагоги, які з 

радістю зустріли нас; із звідусіль лунала музика 

різноманітних інструментів. Ось так і почалося моє музичне 

життя. 

На сьогоднішній день я перейшла до випускного класу 

школи мистецтв. Дуже пишаюся тим, що розвинула свій 

талант, а найбільше я вдячна за це - мамі. Також матуся 

привила мені любов до читання, рукоділля, готування їжі, 

прибирання і, я вважаю, зразково виховала мене. 

Любіть своїх мам! Дорожіть ними! Адже вони одні такі 

найдорожчі, наймиліші, найпрекрасніші жінки у світі!!! 

Кириленко Олена 
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Мамина турбота 

 

Мамина любов не згасає з 

роками, вона кохає своє дитя, 

незалежно від віку.  

Багато письменників часто 

звертаються у своїх творах до 

теми материнства.  

Мені теж запам'ятались 

деякі моменти  з дитинства. 

Одного разу на вулиці був 

дощ. Матуся змусила мене взути чобітки, але я не хотів. 

 Костику, вдягни чобітки, на вулиці мряка, - сказала 

мамунця. 

 Мамо, всі без чобітків, чому я повинен їх взувати? 

 Синку, не треба рівнятись на інших, - порадила вона. 

 З мене будуть сміятися! 

 Ну і нехай, а ти будеш здоровий, на відміну від 

друзів,-  спокійно сказала мамця. 

З гнівом на обличчі я взув чобітки і пішов гуляти. 

Наступного дня всі друзі, що гуляли без чобітків, 

захворіли. Я зробив висновок, що свою маму потрібно 

слухати завжди! 

 

Глинянчук  Костя 
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Весела подорож 

 

Материнство... Чудове і прекрасне, оспіване 

письменниками, відображене художниками. Материнське 

серце здатне відчувати біль дитини на відстані, все життя 

вболівати душею. Мамина пісня, її колискова завжди 

залишаються з нами, навіть тоді, коли вже і наші скроні 

посрібляться. 

 

Низько вклонюся неньці, цілуватиму її руки; хочу, щоб 

здійснювалися матусині мрії. 

Про материнську любов говорив відомий педагог, 

наставник В.О. Сухомлинський: "Берегти матір - означає 

піклуватися про чистоту джерела, з якого ти пив з першого 
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свого подиху й питимеш до останньої миті свого життя: ти 

живеш людиною і дивишся в очі інших людей як людина 

лише остільки, оскільки ти назавжди залишаєшся сином своєї 

матері". 

Завдяки мамі я побачила багато цікавого у 

найкрасивішому місті України - Дніпро. Разом із сестрою і 

мамунічкою ми прогулювалися там. Ходили до кафе, на 

набережну, фотографувалися. Прогулянкою парком ми 

розмовляли, сміялися: 

 Яке чудове місто! - говорила мама. 

 Мені подобається вид міста з набережної, - сказала я. 

 На мою думку, краще Онуфріївки - немає нічого в 

світі! - вставила своє слово сестра. 

Ось таку веселу подорож до Дніпра нам організувала 

люба матінка! 

 

Стеценко Ангеліна 
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Пробач, матусю! 

 

Дехто думає, що матір'ю бути легко, але насправді це не 

так. 

Жила одна дівчина на ім'я Ірина. Було їй, напевно, років 

сім-вісім. Вона була дуже вередливою: не слухала маму і 

робила все навпаки. Іринка дуже засмучувала матусю, 

перемовлялася і кричала на неї. Мама через це часто плакала. 

Одного разу Іра почула, що її ненька плаче, і підійшла 

до неї.  

 Ти чого? - бовкнула Іра. 

 Нічого. - лагідно промовила мама. 

 Я ж бачу, що ти плачеш. 

 Та ні, я не плачу. 

 А-ну, подивись на мене! 

Мама підняла голову й подивилася на дочку. Очі були 

наповнені слізьми. 

 Ти все ж таки плакала. Чому? - запитала Іра. 

Мама не витримала і сказала: 

 Доню, мені з тобою дуже важко. Ти мене не слухаєш, 

перемовляєшся зі мною, не поважаєш і цим мене засмучуєш. 

 І через це ти плачеш? 

 Так. 

 Те-е-е! Через такі пустощі плакати! 
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 Так, донечко. Знаєш, як мені боляче?! 

 Ні, і не хочу знати! - Іра пішла до своєї кімнати. 

Минуло двадцять років. Мати померла. Ірина вже була 

дорослою жінкою. Вона сама стала мамою. Її донці, Аліні, 

сім років і вона дуже вибаглива - більше, ніж була Іра. 

Минали роки. Аліна завдавала жалю родительці. Коли 

Ірині було тридцять років, вона вже була сива. І тільки тоді 

зрозуміла, як не цінувала свою маму. Вона швиденько 

зібралася і пішла на кладовище. Знайшла мамину могилу, 

поприбирала там і попросила пробачення... 

 

Курченко Яна 
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Нова матуся 

 

На жаль, мама є не у всіх... Наприклад, у дітей з дитячих 

будинків. Матері кидають їх при народженні і вони ростуть 

без маминої любові.  

Я хочу розповісти історію про хлопчика з дитячого 

будинку - Артема. 

Артем прокинувся серед ночі, йому знову наснився сон 

про маму. Він витяг з-під подушки затерту фотографію 

жінки, яку знайшов сонячного дня на вулиці, і відтоді 

зберігав у себе. 

Цю жінку він став вважати своєю мамою, і сподівався, 

що колись вона забере його з дитячого будинку. 

Притиснувши фотографію до грудей, Артем заснув. Йому 

знову снилася мама з кошенятком на руках.  

Двері кабінету директора відчинилися, до нього зайшла 

жінка зі стопкою паперів у руках. Директорка знала цю 

жінку, вона була волонтером і часто приїжджала до них, саме 

вона загубила свою фотографію, яку знайшов хлопчик. 

Ця волонтерка оббивала пороги усіх державних установ 

з метою усиновлення дитини, але, на думку чиновників, у неї 

був один істотний недолік - вона була незаміжня. 

 Ось, зібрала, - жінка поклала на стіл купу паперів. 

 Гаразд, ходімо дивитися на дітей, - мовила керівник 

дитбудинку, встаючи із-за столу. 
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 Ні! - жінка дивилася чистими блакитними очима, - я 

не буду дивитися. Розумієте, батьки не вибирають, яка у них 

буде дитина, тому...- вона замовкла. 

Керівниця мовчки дивилася на неї і рішуче пішла до 

дитячої кімнати. 

 Артем! Підійди, будь-ласка! Це - твоя мама! 

Хлопчик дивився і не міг повірити, що все насправді, 

він обійняв нову матусю і прошепотів: 

 Я так довго чекав на тебе! 

Коли нова мама з сином вийшли із закладу, хлопчик 

наважився спитати: 

 Мамусю, а ти 

любиш кошенят? 

 Звісно, у нас 

вдома їх двоє! - 

радісно відповіла 

жінка. 

І вони, 

взявшись за руки, 

покрокували додому. 

 

Балабась Діана 
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Без мами я - не "я" 

 

Традиційно, у другу неділю 

травня, ми згадуємо ту жінку, яка 

дає нам життя, яка складає 

щоденно руки до молитви, яка 

любить нас найбільше в світі, - 

нашу Матінку. 

Немає гарнішої, милішої, 

працьовитішої, лагіднішої, 

розумнішої, талановитішої людини в світі, ніж рідна ненька.  

Пам'ятаю, як в початкових класах ми читали оповідання 

про горобчика, який загубив свою маму, а на питання птахів 

про її зовнішність, він відповідав: 

 Моя мама - найгарніша і в неї найкращий спів. 

Лише з часом почав розуміти всю сутність цього 

оповідання, адже час йде, а мама залишається все ж такою 

молодою і чарівною. 

Кожного разу, коли мамуня дізнається про мої погані 

оцінки, в мене крається серце, адже вона говорить: 

 Я на тебе покладала великі надії, ти вже дорослий і 

було б не розумно все залишити: перестати прагнути чогось 

більшого, здобувати певних досягнень в навчанні. 

Я впевнено можу сказати, що я - не "я!" без своєї мами. 

 

Король  Олександр 
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Материнська любов 

 

Мама завжди ніжна, уважна до своєї дитини. Скільки 

любові і болю містить материнське серце. Мати - саме та 

людина, яка своїм прикладом вчить вірності і відданості, 

любові до ближнього. 

Материнська любов оспівується у віршах, піснях, 

казках, оповіданнях і інших творах, які вчать нас у 

алегоричній формі відчувати її. 

Одного разу, після полювання, втікаючи від мисливців, 

лисиця забігла дуже далеко від своєї домівки. повернувшись 

до своєї нори, вона помітила, що її синочка там уже не було. 

Злякалася лисиця, вибігла на вулицю й почала у кожного 

звіра запитувати: 

 Чи не зустрічав ти, бува, мого синочка? Хутро має 

руденьке, м'якеньке, носик чорненький, як оксамит. Оченята 

так і світяться. 

 Ні, твого лисенятка я не бачив, чужий щойно пробігав: 

таке худюще, очиці маленькі, хвіст по землі волочиться, вуха 

звисають і такий брудний! - відповідали їй звірі. 

 Ой, лишенько! - скрикнула лисиця. - Та це ж мій 

синочок! 

 Он як? - дивувалися звірі. - А ти ж говорила, що твій 

синочок красень! 
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 Так і є! - плачучи від радості, відповіла лисиця. - Хіба 

ти не знаєш, що для кожної матері її дитина - найгарніша в 

світі?! 

Ось так і в реальному житті. Материнська любов вірна і 

незрадлива. Адже тільки мама любитиме нас завжди і при 

будь-яких обставинах. Тільки мати може побачити свою 

дитину такою, якою вона повинна і могла б бути.  

Отже, ми повинні берегти наших мам, показувати їм 

свою любов та турботу. 

 

Ковтун Діана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ 23 ~ 
 

Мамин голос 

 

На зеленій траві лежав їжачок. Він був ще зовсім 

маленький. Малий  сліпо тицяв мордочкою в різні боки й 

кликав: 

 Мамо, мамо.. 

Він замерз і хотів їсти: 

 Мамо, мамо… - жалібно плакав їжачок. 

Але мама не чула, її не було поруч. І все тому, що 

минулого вечора, хлопчик-школяр узяв малого клубочка до 

себе додому. Бешкетнику  було байдуже, що за ним бігла 

мама їжачка й плакала, вона просила повернути їй дитину. 

Хлопчик не зважав. Він ніс колючу іграшку до себе додому. 

Батьки зчинили галас, бо не можна без дозволу 

приносити у дім тварин! 

Маленький їжачок опинився на вулиці. Один і далеко 

від домівки.  

 Мамо, мамо... – продовжував кликати малюк. 

Почало сутенітий й у нього майже не залишилося сил. 

Він втомлено лежав на землі, як те самотнє перекотиполе. 

Аж тут, поряд, почув він лагідний голос: 

 Колючко, ти чий? 

Малий, не вірячи, що звертаються до нього, усе ж 

підняв голову. 

 Колючко, - нахилилася до їжачка дівчинка. - Ти 

одинокий, так? 
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Їжачок зрадів, що аж серце ледве не вистрибнуло із 

грудей: "Який голос! Він такий лагідний, такий 

доброзичливий , такий душевний..." 

 Мама, - профуркотів їжачок.  

Катруся, що знайшла їжачка, звернулася до батьків і 

запитала: 

 Мамо, тату, погляньте, який він чудовий! Чи можна 

його взяти додому? 

Батьки, переглянувшись, сказали : 

 Бери. Але доглядай за ним сама! 

 Добре, - відповіла дівчинка й пригорнула маленький 

клубочок. – Відтепер, Колючко, я - твоя матуся. 

Весна вже вступила в свої права, навколо пахло  свіжим 

повітрям, в якому відчувалися запахи квітів, і птахи, що 

повернулися з теплих країв, виспівували: "Їжачок знайшов 

собі матусю!"  

 

Голобородько  Віта 
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Найкраща мама 

 

У Миколи Біди була найкраща мама. 

Хлопчикові було вже одинадцять років і він, звісно, 

ходив до школи, дуже любив з хлопцями  ввечері ганяти 

м'яча. І хоч мама часто ховала той м'яч, бо він завжди вилітав 

на дорогу, намагаючись налякати перехожих, викликати 

сварку бабусь на лавці або вчинити аварію,  Микола любив 

свою маму.  

Бувало, коли мама заховає м'яча, Микола дуже 

ображався за це на маму, плакав. 

Одного разу в школі під час перерви діти засперечалися, 

чия мама краща. Микола заявив: 

 Моя мама найкраща від усіх! 

Сашко Буравчик, у якого вдома був акваріум з 

рідкісними видами морських мешканців, рішуче доказував: 

 Ні, такої матусі, як у мене, немає ні в кого! 

 Ти думаєш, що твоя краща? - відстоював Микола. - 

Краща?! 

 А велетенський акваріум у тебе вдома є? А ти 

говориш, що твоя мама найкраща! "З'їв"?  - сказав Буравчик й 

переможно подивився на однокласників. 

Такого акваріума в Миколи не було, але він не здавався, 

тому, озираючись навкруги, примружуючи очі, згадав і 

промовив:  
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 Подумаєш, акваріум! Ми про мам, а не про рибу 

Химеру! Хіба Химера - мама? І взагалі, мені мама купить 

канарейку!  

У суперечку між Сашком і Миколою приєднався Петро 

Бампер. Петро перекричав і Сашка, і Миколу. 

 Я з мамою взимку до Єгипту літав! Там купався у 

морі, катався на верблюдах. І мама мені дозволяла! То ж, 

хлопці, моя мама - ліпша! 

Усі присутні почали сперечатися і кожен доводив, що 

його мама найкраща за інших. Пролунав дзвоник, але  учні 

його не почули, бо гучно сперечались. На галас підійшла 

вчителька Валентина Василівна. 

Хлопці притихли. 

Валентина Василівна, дізнавшись, причину суперечки, 

примирила всіх: 

 У кожного з вас,- сказала Валентина Василівна,- мама 

- найкраща в світі! Такої хорошої мами, як у кожного з вас, ні 

в кого нема! 

 

Письменна Олександра 
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Мама - моє сонечко 

 

Теплим літнім днем Наталка гуляла з мамою на подвір'ї.  

Дівчинка увесь час незадоволено мружилась, тому що дуже 

яскраво сяяло сонечко. Вона куди тільки не ховалася від 

нього, але промінчики сонечка все одно хотіли погратися з 

дівчинкою. І тоді Наталочка звернулася до мами: 

 Мамусю, ти не можеш заховати сонечко? 

 Навіщо, донечко? 

 Воно постійно світить мені в оченята, і я нічого не 

бачу! Погане сонечко! Не хочу його бачити ніколи! 

Мама відповіла: 

 Дитятко моє! Якщо ми знайдемо з тобою фею, яка 

заховає сонце, нам не стане від цього краще! Хто ж нас 

зігріватиме, адже буде темно, холодно і страшно. Як ти 

гадаєш, Натусю? 

  Не знаю, мамо. 

 Сонечко зігріває нас так само, як і любов найближчих 

нам людей.  

 Тепер я ніколи більше не ображатимуся на сонечко, 

адже воно дуже схоже на тебе! 

 Чому? 

 Тому, що ти - моє найкраще сонечко!  

Зінченко Карина 



 

~ 28 ~ 
 

 



 

~ 29 ~ 
 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка. - К.: Рад. 

школа, 1978. - с. 132. 

2.   Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину / 

Сухомлинський В. О. Вибрані твори. В 5-ти т. Т. 2. - К.: 

Рад. школа, 1976. -  с. 205. 

3. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка 

родинного виховання. - К.: Знання, 2006. - 324 с. 

 



 

~ 30 ~ 
 

 

ЗМІСТ 

 

Передмова.....................................................................................3 

 

Мама - янгол хранитель на Землі (Берест В.)...........................4 

Подарунок матусі (Довга О.).......................................................6 

Найкраща людина (Ступішина М.)............................................8 

Найдорожчий скарб (Драб А.)....................................................9 

Мама - моя муза! (Кириленко О.)..............................................11 

Мамина турбота (Глинянчук К.)................................................13 

Весела подорож (Стеценко А.).................................................14 

Пробач, матусю! (Курченко Я.)................................................16 

Нова матуся (Балабась Д.)........................................................18 

Без мами я - не "я" (Король О.).................................................20 

Материнська любов (Ковтун Д.)..............................................21 

Мамин голос (Голобородько В.)...............................................23 

Найкраща мама (Письменна О.)...............................................25 

Мама - моє сонечко (Зінченко К.)............................................27 

 

Список використаних джерел..................................................30 



 

~ 31 ~ 
 

 



 

~ 32 ~ 
 

 


