
Каскад літературних задоволень
Книги, які варто почитати на зимові свята

в сімейному колі



Новорічні та різдвяні книги – завжди 
будуть частиною зимових свят. Вони як 
ялинка, мандаринки та цукерки, 
створюють незабутню атмосферу веселого 
настрою та залишаються назавжди у 
дитячій пам’яті. 



Різдвяна історія німецького романтика ХIХ 
століття Е. Т. А. Гофмана «Лускунчик» радує 
та захоплює дітей і дорослих вже понад 200 
років. Колись історія живих людей та 
іграшок, що ожили, і зворушлива любов юної
Марі до бідного Лускунчика надихнула на 
створення однойменного балету великого 
композитора П. І. Чайковського.

Гофман Е. Т. А. Лускунчик / Е. Т. А. Гофман ; адапт. пер. 
Т. Б. Уліщенко ; іл. М. А. Пузиренко. – Харків : Ранок : 
Веста, 2010. – 93 с. : іл. – ISBN 978-966-08-5154-2.



«Дівчинка з сірниками» (с. 320-323) –
одна з найвідоміших казок данського
письменника Ганса Крістіана Андерсена. 
Різдвяна казка про маленьку
продавщицю сірників, яка замерзає
напередодні Нового року, мабуть, 
найбільш зворушливий твір великого 
казкаря. У казки сумний кінець, але вона 
зачіпає найтонші струни в серцях, 
змушуючи нас замислитися про те, як 
важливо не бути байдужими і 
допомагати ближнім.
Казка стала основою для багатьох
фільмів, мультфільмів, мюзиклів, а також
джерелом натхнення для композиторів, 
поетів і письменників.

Андерсен Г. Х. Вибрані казки / Г. Х. Андерсен ; пер. з дан., 
післямова Г. М. Кирпи ; іл. В. Педерсена. – Тернопіль : Навчальна 
книга – Богдан, 2017. – 383 с. : іл. – (Світовид). – ISBN 978-966-10-
4614-5.



Обов'язковим атрибутом новорічного
свята є ялинка. Прикрашена іграшками, 
гірляндами, мішурою, вона створює
особливий святковий настрій, дарує нам 
неповторний аромат лісу. Але через 
тиждень вчорашні красуні викидаються
на звалище. Щороку гинуть тисячі лісових
дерев заради одного дня. Саме про це
казка Ганса Хрістіана Андерсена 
«Ялинка» (с. 208-221), яка була написана 
175 років тому.
А ще автор вчить нас дорожити кожною 
миттю життя, адже життя коротке.

Андерсен Г. Х. Вибрані казки / Г. Х. Андерсен ; пер. з дан., 
післямова Г. М. Кирпи ; іл. В. Педерсена. – Тернопіль : Навчальна 
книга – Богдан, 2017. – 383 с. : іл. – (Світовид). – ISBN 978-966-10-
4614-5.



Коли, як не на зимові свята, загадувати
бажання та вірити в дива! Саме це і стається
з героями «Казок під ялинку», куди увійшли
твори сучасних українських авторів. На 
сторінках цієї зимової книжечки на дітей
чекають зустрічі з домовиками, феями, 
святим Миколаєм та його помічниками, 
єнотиком Бо та іншими казковим істотами. 

Казки під ялинку / упоряд. Н. Малетич ; обкл. Ю. Пилипчатіної. –
Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. – 175 с. : іл. – ISBN 978-617-
679-520-9.



Планета Новорічних Ялинок - планета, де панує 
Новий рік цілий рік. Тут немає грошей, хоча є 
магазини та продавці, які з нетерпінням чекають 
на покупця, щоб просто віддати йому товар. Тут 
транспортний засіб – конячка-гойдалка. І скрізь 
новорічні ялинки, на яких ростуть іграшки та 
гірлянди. Тут дощ цукерковий, тротуари, що 
біжать, а в ресторанах подають суп з 
фаршированої цегли і шашлик із заліза, причому 
все це не тільки цілком їстівне, а й дуже смачне. І 
тут дуже шанують хлопчиків-землян. А на це є 
своя причина, яку відкривати не буду –
прочитаєте, самі все зрозумієте!

Родарі Д. Планета Новорічних Ялинок : казки : пер. з італ. / 
Джанні Родарі ; пер. І. Дзюба ; передм. Г. Почепцова ; мал. 
В. Ігнатова. – Київ : Веселка, 1997. – С. 383-434. : іл. –
(Лауреати Міжнародної премії ім. Г.-К. Андерсена). – ISBN 
966-01-0085-Х (серія).



А це видання є переказом за мотивами 
казки Джанні Родарі, який зробила 
Світлана Андрющенко. Чудові малюнки 
створила Світлана Железняк.
…І знову Маркус, якому виповнилося 
дев’ять років, подорожує на Планету 
Новорічних Ялинок. Все б добре, але от 
тільки як повернутися додому?..

Родарі Д. Планета Новорічних Ялинок = II pianeta degli alberi
di Natale : за мотивами казки Д. Родарі / Джанні Родарі ; 
переказ С. Андрющенко ; іл. С. Железняк. – Київ : 
Кондитирська корпорація "Рошен", 2013. – 26 с. : іл.



Захоплююча новорічна детективна казка! 
Новий рік ось-ось настане. Але назріває 
справжня катастрофа: лихий чаклун Зландій 
викрадає у Ковалів Щастя чарівний мішок зі 
щастинками-золотинками – тепер діти не 
отримають подарунків від Діда Мороза і 
будуть нещасними. Невже ніхто не 
допоможе повернути щастя дітлахам?!

Нестайко В. З. Ковалі щастя, або Новорічний детектив / 
В. З. Нестайко ; худож. Н. І. Чернишева. – Київ : Майстер-
клас, 2011. – 45 с. : іл. – (Книга Нового року). – I SBN 978-
966-444-346-0. 



Головна героїня цієї історії – звичайнісінька 
дівчинка Оленка – вирішила врятувати 
зустріч Нового року, яка через байдужість 
дорослих могла перетворитися на нудний 
вечір. Разом зі своєю подружкою Оленка 
організовує справжнє свято для мешканців 
цілого під’їзду. Незвичайно і незабутньо 
зустріти Новий рік можна саме вдома.

Гузєєва Н. А. Божевільний Новий рік / Н. А. Гузєєва ; пер. 
укр. О. С. Кавуненка ; іл. І. О. Крикун ; дизайн обкл. Ю. О. 
Ліщук. – Київ : Майстер-клас, 2012. – 31 с. : іл. – (Книга 
Нового року). – ISBN 978-966-471-111-8.



Багато дорослих не перестають з насолодою читати
дивовижні, добрі, фантастичні казки талановитого
художника і письменника Володимира Сутєєва з 
барвистими картинками своїм маленьким. Милі, 
казкові, забавні історії, пам'ятають і знають діти
різного віку. В кожен твір автор вкладав частинку
свого серця і своєї доброї душі.
«Ялинка» – новорічна історія про те, як діти зліпили
Сніговика та відправили його в ліс до Діда Мороза 
за ялинкою.

Сутєєв В. Г. Казки та оповідання / В. Г. Сутєєв ; пер. з рос. М. 
Скидан ; худож. В. Сутєєв. – Київ : Національний книжковий 
проект, 2011. – 143 с. : іл. – (Серія "Шедевр літератури для 
дітей"). – ISBN 978-617-592-074-9.



А ви знаєте, що всі «діди морози» дружать між собою? Тож 
Санта Клаус відправляє свого помічника Джонні до Діда 
Мороза, щоб передати колезі чарівних оленів, які вміють 
літати. Дорогою з юним сантою Джонні стаються різні цікаві 
пригоди.
А ще у розповідь вплітаються корисні поради, які кличуть 
дитину до гри разом із батьками. Ви знайдете в книзі пісні 
(деякі подані з нотами), рецепти різних смаколиків, моделі 
іграшок. Як же ж хочеться скуштувати новорічний сирний 
торт «Зимова Хатинка», новорічні медові фігурки, 
молочний коктейль «Сніжинка», новорічний кекс, горіховий 
пиріг з медом або цитрусове желе... А страви з яєць –
сніговики, курочки, зайчики... Це так весело і смачно.
Й у дорослих зігрівається серце і вони повертаються у 
дитинство.

Герланець В. І. Новорічні пригоди : повість-казка /
В. І. Герланець, Г. Ю. Рогінська ; худож. Н. Стешенко-
Дядечко. – Харків : Веста : Ранок, 2004. – 63 с. : іл. – ISBN 
966-314-288-Х.



Оповідання «Бенгальські вогні» у збірнику 
знаходиться на сторінках 101-120.
Вперше оповідання було опубліковано в 
журналі «Мурзилка» в 1945 році і 
розповідає про дітей, які, не дивлячись на 
важкий повоєнний час, зустріли чарівний 
Новий рік: бенгальські вогні змайстрували 
самі, принесли ялинку з лісу, а скромний 
пиріг, приготований мамою, замінив їм 
багатий святковий стіл. І добре, що ця 
історія має щасливий кінець…

Носов М. Ляпка : оповідання / М. Носов ; худож. Н 
Кудрявцева. – Київ  : Махаон-Україна, 2006. – 128 
с. : іл. – (Веселі витівки). – ISBN 9666056089.



Ви любите бувати в гостях у своєї хрещеної? 
А от для Віки це найбільше щастя. Дівчинка 
переконана, що її хрещена – добра 
чарівниця! Живе хрещена просто під 
хмарами, удома в неї не переводяться 
пироги і гості, а в кишенях завжди є цукерки, 
щоб когось пригостити, вона вміє 
начаклувати сніг, Дід Мороз довіряє їй 
розносити подарунки замість себе. Тож 
попереду нас чекають незвичайні дива. Віка 
зрозуміла, що створити справжнє Новорічне 
Чудо під силу кожному, потрібно тільки дуже 
захотіти і докласти трохи зусиль.

Масло О. С. Різдво у хрещеної : правдиві історії і трішки чарів / О. 
С. Масло  ; іл. В. Довгяла ; пер. укр. Т. Кизими. – Київ : Майстер-
клас, 2013. – 38 с. : іл. – (Книга Нового року). – ISBN 978-966-471-
124-8. 



Читайте «Різдвяні повісті» українських 
сучасних письменниць – переможців 
конкурсу на найкращі твори для дітей 
«Золотий лелека» Оксани Лущевської, 
Валентини Вздульської, Гавріели Шапіро та 
Зоряни Живки.
І ви зможете творити диво разом із героями 
цієї книги: зустрітися з чарівницями, Малим 
Принцем, дівчинкою-привидом і 
справжнісінькими янголами. Чекають на вас  
не легкі завдання: врятувати Трьох 
Празників, зняти закляття, пробачити 
батькам, зробити так, щоб ніхто не сумував 
на Різдво. До того ж, слід озирнутися 
довкола – може, поблизу хтось очікує на 
чарівний дарунок і варто самому стати 
Різдвяним Благовісником... 

Лущевська . Різдвяні повісті : Ворожіння на черевичках / О. 
Лущевська ; Різдво для Ніни / В. Вздульська ; Дзвенислава
та Малий Принц / Г. Шапіро ; Дарунок Різдвяного Янгола ; 
Передріздвяні клопоти в небесній канцелярії / З. Живка ; 
худож. Н. Клочкова. – Київ : 
Грані – Т, 2009. – 143 с. : іл. – (Золотий лелека). – ISBN 978-
966-465-263-3.



На сторінках цієї книги на читача чекає цікава 
і пізнавальна подорож юного Морозенка у 
пошуках найкрасивішої ялинки, знайомство з 
цілим сімейством Дідів Морозів і оповідь про 
традиції святкування Нового року з усього 
світу. І все це у художньо довершеній 
віршованій формі.

Онищенко Г. Новорічні пригоди Морозенка / 
Ганна Онищенко. – Київ : Саміт-книга, 2015. –
ISBN 978-617-7350-21-6.




