
Жили-були на світі двоє дівчаток. 
Одну дівчинку звали Маша, а іншу — Зойка. 
Маша все любила робити сама. Сама їсть суп. Сама 

з чашки молоко п’є. Сама іграшки в ящик прибирає. 
А Зойка сама нічого робити не хоче й тільки говорить: 
— Ой, не хочу! Ой, не можу! Ой, не буду! 
Усе «ой» та «ой»! Так і почали її називати не Зойка, 

а Ойка. Ойка-вередуха.



КАЗКА ПРО ОЙКУ-ПЛАКСУ

Любить Ойка-вередуха плакати. Як тільки щось — од-
разу в сльози.

— Ой, не хочу! Ой, не буду! Ой, мене образили!
Вранці заплакала Ойка.
 Зазирнув у вікно Півник та каже: 
— Не плач, Ойко! Уранці я співаю «ку-ку-рі-ку», а ти 

плачеш, мені співати заважаєш. 
Заплакала Ойка вдень. Виліз із трави Коник та каже: 
— Не плач, Ойко! Весь день я в траві скрекочу, а ти 

плачеш — і ніхто мене не чує. 
Заплакала Ойка ввечері. 
Прискакали зі ставка жабки. 
— Не плач, Ойко, — кажуть жабки. — Ми любимо вве-

чері квакати, а ти нам заважаєш. 
Заплакала Ойка вночі. 



Прилетів із садочка Соловейко та сів на вікно. 
— Не плач, Ойко! Вночі я співаю гарних пісень, а ти 

мені заважаєш. 
— А коли ж мені плакати? — затупала ногами Ойка-

вередуха.
Прийшли з лісу Ведмежа, Зайченя та Білченя. Стали в 

Ойки під віконцем та просять:
— Не плач, Ойко! Через тебе Сонечко засмучується, за 

хмаринку заходить. 
— Гаразд, — зітхнула Ойка. — Якщо так, не буду я 

плакати.

Прилетів із садочка Соловейко та сів на вікно. 
— Не плач, Ойко! Вночі я співаю гарних пісень, а ти 

мені заважаєш. 
— А коли ж мені плакати? — затупала ногами Ойка-

вередуха.
Прийшли з лісу Ведмежа, Зайченя та Білченя. Стали в 

Ойки під віконцем та просять:
— Не плач, Ойко! Через тебе Сонечко засмучується, за 

хмаринку заходить. 
— Гаразд, — зітхнула Ойка. — Якщо так, не буду я 

плакати.



КАЗКА ПРО ЛЕДАЧІ НОГИ

Не любить Ойка-вередуха сама ходити. Раз у раз скар-
житься:

— Ой, ніжки стомилися! Ой, я зараз упаду, не встану!
Якось вирушили Маша, Ойка, Ведмежа та Вовченя до 

лісу по ягоди. Назбирали ягід повні кошики. Час уже й до-
дому вертати.

— Ой, я сама не піду! Ой, у мене ніжки стомилися! — 
почала вередувати Ойка. — Нехай мене Ведмежа понесе!

Сіла Ойка на Ведмежа. Йде Ведмежа, хитається. Важ-
ко йому Ойку нести. Втомилося Ведмежа. 

— Я більше не можу, — каже. 
— Тоді нехай мене Вовченя понесе, — скиглить Ойка. 



Сіла Ойка на Вовченя. Йде Вовченя, хитається. Важко 
йому Ойку нести. Втомилося Вовченя. 

— Я більше не можу, — каже. 
Тут із кущів вибігло Їжаченя: 
— Сідай на мене, Ойко, я тебе аж до будинку довезу. 
Сіла Ойка на Їжаченя та як закричить: 
— Ой! Ой! Я краще сама дійду! 
Засміялися Ведмежа та Вовченя. А Маша питає: 
— Як же ти підеш, Ойко? У тебе ж ніжки стомилися. 
— Аніскілечки не стомилися, — відповідає Ойка. — Це 

я просто так сказала. 



КАЗКА ПРО СОСКУ

Лягла Маша в ліжко і просить:
— Мамо, дай соску! Не спатиму без соски.
Тут залетіла в кімнату нічна птаха Сова.
— Пугу-пугу! Така велика дівчинка, а без соски спати 

не хоче! У лісі зайченята, білченята менші від тебе. Це їм 
соска потрібна. 

Схопила Сова Машину соску та й полетіла далеко-
далеко — через поле, через дорогу в густий ліс.

— Не спатиму я без соски, — сказала Маша, одягнула-
ся й побігла за Совою.
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Прибігла Маша до зайчикової хатки. Хатка у зайців бі-
ленька, на віконницях намальовані морква та капуста.

Постукала Маша у віконце. Визирнула Зайчиха.
— Не прилітала сюди Сова з моєю соскою? — запита-

ла Маша.
— Прилітала, — відповіла Зайчиха. — Тільки не по-

трібна нам твоя соска. Мої зайченята в ліжечках без со-
сок сплять.

Пригостила Зайчиха дівчинку солодкою морквиною, 
і Маша далі побігла.

Стоїть під високою ялиною будинок Ведмедиці. Вели-
кий будинок, міцний. Вийшла Ведмедиця на ґанок. 

— Не прилітала сюди Сова з моєю соскою? — запита-
ла Маша.

— Прилітала, — відповіла Ведмедиця. — Тільки нам 
твоя соска не потрібна. Мої ведмежатка в ліжечках без со-
сок сплять.

Пригостила Ведмедиця дівчинку медом, і Маша далі 
побігла.

Побачила Маша високий дуб, а в ньому дупло.
— Білко, Білко! — крикнула Маша. — Не прилітала 

сюди Сова з моєю соскою?
Визирнула з дупла Білка. 
— Прилітала, — відповіла Білка. — Тільки не потрібна 

нам твоя соска. Мої білченята в ліжечках без сосок сплять.
Пригостила Білка дівчинку лісовими горішками, і 

Маша далі побігла.
Побачила Маша під кущем маленьку хатинку Їжачка. 

Зазирнула у віконце. Сплять їжаченята в ліжечках, усі без 
сосок сплять.

Побігла Маша до річки. Сидить на круглому листочку 
зелена Жабка.

— Здрастуй, Машо, — привіталась Жабка. — Приліта-
ла сюди Сова з твоєю соскою. Тільки мої жабенятка в лі-
жечках без сосок сплять.
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Бачить Маша, сплять на дні річки рибки-малята. Усі 
без сосок сплять. Підійшла Маша до мурашника. Бачить, 
мурашки — й ті без сосок сплять. 

Тут підлетіла до Маші нічна птаха Сова. 
— Ось тобі твоя соска, Машо, — сказала Сова. — Ніко-

му вона не потрібна.
— І мені вона не потрібна! — відповіла Маша. 
Кинула Маша соску й побігла додому — спати.




