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Анотація: 
Між мешканцями лісу іноді виникають суперечки, за вирішенням 
яких вони звертаються до суду. У кожного своя правда. Як чесно 
розсудити спір? Допоможи справедливому судді вирішити, хто 
правий!

Хто розсудить чесно спір,
Той пройде у суд відбір!
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КIТ ПРОТИ 
КИЦЬКИ
Кіт над мискою схилився
Манить запах молочка.
Збоку кицька підступила,
Впхнула в миску язичка.

Кіт обурився: 
– Не пхайся!
Я скоріше підійшов!
Це не чесно! Це нахабство!
Миску перший я знайшов!
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– Чесно-чесно! –  каже кицька. 
– Ти обурився дарма!
Я не хочу твою миску
Хочу тільки молока!

Молоко ти лише нюхав!
Язика вмочила я!
Молоко моє! А миска…
Миска хай буде твоя!
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ВЕДМIДЬ 
ПРОТИ ЛИСА
Щоб зимою добре спати
І не мерзнути в снігу,
Ведмежатко-волохатик
Ціле літо рив нору.

Лиска тепло зимувала,
А ведмідь у лісі мерз.
Зима довго лютувала,
Ледь від холоду не вмер.

Ось і осінь, впало листя.
По гриби пішов ведмідь,
А прийшов – руда лисиця
У норі його сидить.

– В мене десять лисеняток, –
І показує малих. 
– Нам нема де зимувати,
Ти ж не виженеш на сніг?!
А ведмедю дітей шкода,
Волохатиків рудих.
Як же їх на лютий холод?!
І відмовити не зміг.
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Обморозив собі лапу,
Обморозив собі ніс,
А весною він дізнався,
Що здурив підступно лис.
Діточок руда не мала,
Позичала дітвору.
І виставу розіграла,
Щоб загарбати нору.

Сам дозволив нам лишатись,
Сам в барлозі постелив,
Отже сам і винуватий,
Що відмерзли лапа й ніс.

Суд поважний ведмідь просить,
Щоб за лапу і за ніс
Лікування, масаж, догляд
Оплатив ведмедю лис.
А руда суду:  – Чекайте!
Міг сказати ведмідь «Ні!»
Маю право хитрувати!
Це дозволено мені!
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Її плід дає здоров’я,
Її сік лікує все!
Ця рослина тепер моя,
Щастя й радість принесе.

На стежині коло тину
Непомітну у траві
Вчений грак знайшов зернину
І підніс до голови.

– О! Це рідкісна зернина!
Із далекої землі
Дивовижна ця рослина.
Пощастило ж як мені!

ГРАК ПРОТИ 
ГОРОБЦЯ

Поки грак літав у мріях,
Прудкокрилий горобець
Підлетів, зернину вибив,
Дзьобнув, з’їв – і їй кінець.
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Грак подав до суду позов,
Щоб стягнули з  горобця
Вартість всіх плодів, що міг би
Грак зібрати з деревця.

А також відшкодування
За поламане життя…
Так одна дрібна зернина
В суд привела горобця.

Грак заходиться від гніву:
–Ти життя мені зламав!
Це була свята зернина!
Горобець:  –Та ж я не знав!

 Я готовий заплатити, –
Горобець в суді сказав, –
Лиш за ту малу зернину,
Що у грака я склював.
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Відцвітають медо-квіти,
Літо швидкоплинне.
Як запасів не зробити –
Сім’я бджіл загине.

Меду вдосталь назбирали,
Можна й відпочити.
Бджоли вуликом зібрались,
Щоб погомоніти.

Раптом вулик затрусився:
Лапа волохата
Мед весь той, що наносився,
Стала вигрібати.

бджоли
проти
ведмедя
Зранку бджілки вилітають
З вулика за медом.
Кожна бджілка добре знає:
Поспішати треба!



11

В суд подали на ведмедя,
Щоб віддав злодюга
Ті, що вкрав, три літри меду
У бджолиний вулик.

Все забрав ведмідь-нахаба,
Краплі не залишив!
Кричить-плаче бджоло-мама:
– Як тепер нам жити?!

На суді ведмідь зізнався:
– Каюсь! Винуватий!
Мед бджолиний з’їв одразу,
Не можу віддати!
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ДАРУНОК 
ЛИСА

Лис торбинку залишає,
На галявину іде,
Їсть і досхочу гуляє
І бере добавку ще.

Щоб ти був завжди 
щасливий,
Щоб ти міг собі усе!
А ведмідь перебиває:
– Досить, друже! Годі! Все!

Зібрались поважні звірі.
У ведмедя ювілей.
Привітання теплі й щирі,
Подарунки від гостей.
Лис важку торбину тягне:
– З днем народження, Ведмідь!
Щоб здоров’я мав ти гарне,
Щоб сто років міг прожить!
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Гості дякують ведмедю,
Що так добре частував.
Час вже йти. «Многая літа»
Соловейко заспівав.

Лис прощається й торбину
Ту, з якою він прийшов,
Завдає собі на спину,
А ведмедю:  – Будь здоров!
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Гості кажуть:  – Схаменися!
Ти ж ї ї подарував!
Лис їм: – Хлопці! Відчепіться!
Я такого не казав!

– Але ж торбу ти поставив
Там, де ювіляр стояв!
– Я вітав його віршами,
Через це я ношу зняв!
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Ювіляру неприємно,
Що його лис обдурив
І поводився нечемно.
Як би суд із ним вчинив?

– Якщо так, то це грабунок!
Ти задурно пив і їв!
– Що ви! В мене був дарунок:
Привітання із віршів!
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Грака вдома не застала,
Рік шукала, де він є,
Аж ворона підказала,
Що давно він не живе.

Пра-пра-прадіда не знають,
Заперечують борги,
Але я розписку маю,
Грак писав сам від руки.

В суд прилізла черепаха
Каже: – Років сто назад
Я дала сто гривень граку,
А тепер прийшла забрать!

ЧЕРЕПАХА 
ПРОТИ ГРАКА

Вже померли його діти,
І онуки не живуть.
Пра-пра-правнуки старі вже,
Та грошей не віддають.
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Є ще свідки-черепахи,
Всі підтвердять, як було: 
Я дала сто гривень граку,
Він відніс собі в дупло.

Це були великі гроші!
Вся рідня на них жила.
Я чекала, але досить!
Борг віддать прийшла пора!

Пра-пра-правнуки гракові
За пра-прадіда в боргу.
Хай погасять борг спадковий,
Хай сто гривень віддають!
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Завітав їжак до рака,
Бо підстригтися хотів:
– В мене зачіска ніяка,
Я б змінити щось хотів.

Рак зробив свою роботу,
Дав люстерко їжаку:
– Прошу, каже, оцінити
Вашу зачіску нову!

Хочу стильно виглядати…
– Як конкретно – розкажіть.
– Я не знаю, як сказати…
Якось класно підстрижіть!

Ви досвідчений у моді,
Ви стиліст і перукар,
Кажуть, є у вас природний
Неповторний смак і дар.
– Не таке ще звірі брешуть! –
Їжаку рак відповів
І підніс великі клешні
Їжаку до голови.

IЖАК ПРОТИ 
РАКА 
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Закричав їжак у кріслі:
Він у дзеркалі уздрів,
Що без голок, зовсім лисий,
І тавро на голові!
Підскочив від хвилювання:
– Що ти, раче, наробив!?
Це не зачіска! Знущання!
Я такого не хотів!

Рак йому: – Це дуже модно!
Ти журнали подивись!
Колобок завжди так ходить
І відомий на весь світ!
Сам довірив мені стрижку,
Говорив про дар і смак.
Я підстриг! Плати! Дам знижку!
– Ні-ні-ні! – сказав їжак.

Через тебе й твою моду
Посміховиськом я став!
Я подам тебе до суду!
Шкоди ти мені завдав!
Як мені без голок жити?
Як від лиса захиститись?

IЖАК ПРОТИ 
РАКА 
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Сів ведмідь на їжака,
Поколов сідниці.
Ось історія яка
Трапилася в лісі.

– Через тебе вісім днів
Я не міг сидіти!
Заплати за це мені, – 
Каже ведмідь, – збитки!

ВЕДМIДЬ
ПРОТИ 
IЖАКА

– Збитки? Мішо, ти здурів?
Я ледь не загинув!
Ледь мене не роздушив!
Покалічив спину!
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– Від перел́яку я схуд,
Голки випадають… 
Я подам на тебе в суд!
І хай покарають!

– Я вину не визнаю!
– І я теж не винен!
І пішли вони у суд,
Щоб їх розсудили!
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ЛИС ПРОТИ 
ВОРОНА
Ворон вкрав шматочок сиру.
Це помітив горобець. 
Каже: – Дай мені третину,
Не даси – тобі кінець!

Щойно дзьоб встромив до сиру, 
Знов підходить горобець:
– Я вже хочу половину.
Не даси – тобі кінець!

Сир ти вкрав в рудого лиса,
Я йому все розповім!
Так що краще поділися,
Поки лис тебе не з’їв!

Розкажу усім у лісі,
Що я бачив, як ти крав!
Ворон чесно поділився,
Горобцю шматок віддав.
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Лис крадіжки не пробачить!
Ворон дав удруге шмат.
Тільки їсти – з неба, бачить,
Два соколики летять:
– Звинувачення в крадіжці
Пред’явив до тебе лис!
Не дали йому поїсти
І до суду повели.

Я дотримав свого слова!
І отримав «гонорар»,
І нема причин законних,
Щоб я сир свій повертав!

– Хай поверне кусень сиру! 
– Вимагає лис рудий.
Ворон каже: – Любі звірі!
Я віддам шматочок свій!
Але ще два горобцеві
За мовчання я віддав.
Хай верне позивачеві!
Горобець: – Так я ж мовчав!

Не зробив нічого злого,
Сиру в лиса я не крав,
Але ще, окрім усього,
Я той сир вужу продав!
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– Що ти просиш за цей панцир?
– Запитав його удав.
– Попоїсти, щоб не вмерти! 
– Черепаха промичав.
Дав удав йому травички,
Цим за панцир заплатив,
І його собі до річки
Помаленьку покотив. 

ЧЕРЕПАХА 
ПРОТИ 
УДАВА

Рясний дощ упав із неба,
Нова зелень вкрила ліс.
Черепасі панцир треба.
До удава він приліз:
– Гей, удаве! Віддай панцир,
Поверну тобі траву!
А удав заліз на камінь
Каже: – Я не поверну.

Довго думав черепаха,
Але голод не стихав.
Обережно зняв свій панцир
І на ринку продавав.

В лісі посуха і голод.
Черепаха майже вмер…
Що робити: бути голим
Чи голодним – як тепер?
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Зробив з панцира колиску
Для малих удавенят.
Вони люблять цю місцинку
Там і граються, і сплять.

– Гей, удаве! Так нечесно!
Знав же ти: я помирав!
– Сам продав! Я теж останню
Всю траву, що мав, віддав!

Врятував тебе від смерті,
Сам сім днів голодував.
Вимагаєш як тепер ти,
Щоби панцир я віддав?

Панцир мій! Я маю право!
Ти продав, а я купив!
В суд звернувся черепаха.
Як би ти їх розсудив?
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ 
«УРОК СПРАВЕДЛИВОСТІ»
Урок справедливості – це заняття, що має на меті ознайомити дітей з місією 
суду в суспільстві.
Ключове повідомлення: у людей можуть бути різні інтереси, між ними виника-
ють спори і щоб їх вирішувати потрібен суд.
Завдання уроку: продемонструвати на прикладі, що можуть бути різні 
точки зору на одну ситуацію і для вирішення спору потрібен суд. 
Цільова аудиторія: діти початкової і середньої школи. 
Форма заняття: інтерактивна гра-дискусія.
Час: 40-45 хвилин
Місце: навчальний клас або судова зала.
Матеріальне забезпечення уроку: книжка «Справедливці».

СЦЕНАРІЙ ЗАНЯТТЯ:
1. У призначений час учитель оголошує тему уроку та представляє ведучого – 
суддю або іншого правника (2 хв.)
2. Ведучий задає дітям запитання і залучає їх до дискусії (до 10 хв):

• хтось з вас колись сперечався?
• чому виникають суперечки?
• хто вирішує спори між дітьми (вчителі, батьки, старші)?
• хто вирішує суперечки між дорослими (ведучий має пояснити, що для 
вирішення суперечки між дорослими, яку не можна розв̀ язати самостійно, 
існує суд)?
• як вирішити суперечку (ведучий підводить дітей до думки, що суперечки 
вирішуються по справедливості)? 
• хто з вас вважає себе справедливим?
• давайте перевіримо? Уявіть, що ви – судді і вам потрібно вирішити спір! 

3. Ведучий читає задачу двічі. Після цього пропонує дітям вирішити спір і 
справедливо розсудити звірів. 
4. Діти діляться на дві групи: одні за позивача, інші – за відповідача. Діти 
вільно обирають, на чию користь вирішити суперечку (1 хв.)
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5. Ведучий вислуховує всі аргументи кожної сторони. Спочатку виступає той, 
хто звернувся до суду – позивач. Після нього – відповідач. Дайте висловитися 
усім, хто бажає! 
6. Коли аргументи закінчуються, ведучий перепитує, чи впевнені діти у своєму 
рішенні і роз’яснює можливість поміняти свою думку. Діти остаточно визнача-
ються, за кого вони (1 хв). Допускається, що хтось із дітей не визначився або 
має власну думку, відмінну від інших.
7. Ведучий вирішує спір і пояснює основні мотиви (5 хв).
8. Ведучий підводить резюме уроку (2 хв.): 
• люди можуть мати різні інтереси, тому між ними виникають суперечки;
• розсудити хто правий, а хто ні, може суддя;
• суддя вирішує спір справедливо, на основі Конституції;
• рішення суду обов’язкове для всіх;
• найкраще – не сваритися. А коли посварилися – швидше миритися!

ДОДАТКОВІ АСПЕКТИ:
Проведення «Уроку справедливості» доцільно проводити у межах суспіль-
ствознавчих навчальних дисциплін, передбачених програмою навчання 
відповідного класу.
Планування уроку передбачає завчасне узгодження часу та місця його про-
ведення з судом. В судах, зазвичай, за цю роботу відповідають судді-спікери. 
Ініціатива може виходити як від школи, так і від суду.
Постійну координаційну допомогу у плануванні та проведенні уроків надає 
Асоціація розвитку суддівського самоврядування України. Постійні сторінки в 
мережі Фейсбук «Асоціація розвитку суддівського самоврядування України» 
та «Справедливці».
Якщо урок проводить суддя, то він може продемонструвати мантію судді та 
нагрудний знак, показати як виглядає суддя, коли здійснює правосуддя.
Для учнів середньої школи доцільно залишати 10 хвилин на запитання до судді. 
Якщо урок проводиться у межах Всеукраїнської акції «Урок справедливості», 
то після уроку дітям роздаються наклейки з серії «Справедливці» (кожному), 
класу вручається диплом учасника акції, робиться спільне фото класу з суд-
дею на згадку. 
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*** 
Кіт проти Кицьки
Миска і молоко вважаються окремими речами, якщо вони зберігаються окре-
мо. У задачі миска з молоком є нероздільні. Якщо власник речі невідомий, то 
знахідка належить тому, хто ї ї знайшов. Кіт знайшов миску перший, значить і 
молоко теж належить йому.

*** 
Ведмідь проти Лиса
Лис обманув ведмедя, щоб той дозволив йому перезимувати у його домівці. 
За законом, якщо одна сторона договору обманула іншу щодо важливих об-
ставин, то вона має відшкодувати другій стороні збитки у подвійному розмірі. 
Отже, ведмідь має право на відшкодування.

*** 
Грак проти Горобця
Грак знайшов зернину і вона належить йому. Горобець ї ї забрав і з’їв. Відкри-
те викрадення чужого майна – це грабіж. Окрім того, горобець завдав граку 
збитки. Горобець не знав і не міг знати цінність зернини. Але оскільки він ї ї 
з’їв, то повинен заплатити ї ї вартість. Вартість зернини у лісі повинен довести 
грак. Щодо майбутніх доходів, то невідомо, чи вони були б. Тому горобець 
буде їх відшкодовувати лише якщо грак доведе, що такі доходи міг дійсно 
отримати. 

КОМЕНТАРI ДО ЗАДАЧ
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*** 
Бджоли проти Ведмедя
Ведмідь визнав повину. Дійсно, він не може по-
вернути мед. Але що роботи? Він повинен відшко-
дувати шкоду іншим способом! Як? Наприклад, 
грошима. Бджоли зможуть купити потрібний їм мед. 
Або, наприклад, відремонтувати вулики. Як саме – хай 
вирішують бджоли! 

*** 
Дарунок Лиса
Ведмідь міг сподіватися на подарунок. Однак подарунок переходить до 
ювіляра лише після його вручення – передання у володіння. Лис не вручив 
подарунок, отже не подарував. Його дарунком був вірш. Тому лис має право 
забрати торбу назад. 
Умови про оплату їжі озвучені лису заздалегідь не були, тому якби він знав 
про це, можливо взагалі відмовився б від їжі. Отже, лис має право не платити 
за їжу.

*** 
Черепаха проти Грака
Спадкоємці повинні віддати борги свого пращура-спадкодавця. Бо разом зі 
спадщиною до них переходять і борги спадкодавця. 
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*** 
Їжак проти Рака
Їжак довірив Раку обрати стиль зачіски самостійно. Тому не може винуватити 
Рака, що йому не сподобалось. Рак виконав роботу і має право на оплату.

***
Ведмідь проти Їжака
Необережність – це одна із форм вини, а значить передбачає відповідаль-
ність. Оскільки ведмідь сів на їжака, а не навпаки, то саме ведмідь повинен 
відшкодувати їжаку витрати на лікування.

*** 
Лис проти Ворона
Ворон украв сир, а крадене потрібно повертати. Горобець є співучасником 
у крадіжці, бо не повідомив про неї у поліцію. Ще й скористався сиром, 
здобутими злочинним шляхом. Ворон повинен повернути свій шматок сиру. 
Лис має право забрати свій сир у вужа. Вуж має право забрати свої гроші у 
горобця.

*** 
Черепаха проти Удава
Договір укладено під впливом тяжких обставин: голоду. Черепаха має право 
отримати свій панцир назад. Але повинен повернути Удаву стільки трави, 
скільки можна було купити за гроші, які давали за неї під час посухи. Тобто 
повернути рівно стільки, скільки вона тоді коштувала.
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