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Їжачок з яблуками 
 

Українська література має значну кількість творів про 

їжаків. Найчастіше їх зображують з яблуками та грушами, які 

наколоті на голки на спині. Або з листям. Таким чином, їжачок їх 

збирає і переносить до своєї нори, щоб зробити ліжко. 

Ви коли-небудь бачили їжака, тримали в руках? Уявляєте 

собі яблуко, яке 

утримується на його 

спині? Важко це уявити. 

Тільки якщо це яблуко 

гниле і якимось чином 

приліпилося до нього. 

Рекламісти «Садочка» 

пригадували, що 

найскладнішим було 

причепити будь-що до 

голок їжака, адже воно не 

тримається! 

А уявляєте як він це робить? Підходить до яблука і навалюється 

спиною? Не переконливо. Найголовніше, а навіщо їжакові ці 

яблука? їсти? Він їсть комах, яйця тощо. А фрукти та овочі — ні. 

За однією з версій, яка пояснює, як з'явився цей міф, в їжака між 

голками заводяться багато паразитів (кліщів), які йому 

дошкуляють, і він, щоб «почесати спинку», катається клубком по 

землі. А коли завершує цю процедуру, то встає вкритий сміттям, 

листям.  

 

Навколишній світ дуже цікавий. І саме від батьків за-

лежить, чи сформується у дитини бажання досліджувати його. 

Сподіваємось, що книжки стануть вам у нагоді. 
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Як ховаються страуси? 

 

Один із розповсюджених міфів, що пов'язаний із цими 

чудовими птахами, які зовсім не вміють літати, але добре 

бігають. Уважається, що вони під час небезпеки ховають свою 

голову у пісок, тоді вони 

нічого не бачать і вважають, 

що вороги їх також не 

бачать. Ось такі дурні 

птахи! 

Будь-який біолог знає, 

що цього не може бути! Ні-

хто не спостерігав такого 

випадку в природі. Перш за 

все тому, що птах би тоді 

задихнувся. Можливо, цей 

міф з'явився тому, що 

страус періодично опускає 

голову до землі, щоб дати 

відпочити м'язам шиї. 

Злякавшись, він лягає на 

землю, витягає шию, 

уважно спостерігаючи. Коли небезпека наближається, страус 

раптово підводиться і тікає. 

Відомий факт, що піймана ящірка втікає, залишивши у 

руках людини тільки хвіст. Ніби то вона "Відкидає» його. Ось 

так, легко. А потім у неї виростає новий. 
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Ящірка та її хвіст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Це так, але чи можна назвати 

«відкиданням» перелом? Ні, 

перелом — це дуже боляче, а відкидання — ні. Коли ящірку 

піднімають за хвіст, м'язи у хвостовому відділі хребта різко 

скорочуються (від болі!) і хребет переламується. Безхвоста 

ящірка може стати легкою здобиччю для звірів, тому поки він 

відросте, їй доводиться скрутно. А іноді хвіст відламується не 

повністю, і тоді з'являється двохвоста ящірка, якій ще важче 

вижити. Можливо після такої інформації дитині вже не захочеть-

ся експериментувати над цими тваринами, щоб побачити процес 

«відкидання». 
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Лисиця – хитра, а заєць – лякливий 

 
 

 

 

 

 

 

Саме так 

зображуються ці 

тварини у казках. 

Однак, у реальному 

житті лисиця, як і вовк, 

не значно хитріша за 

інших, їдять лисиці не 

тільки м'ясо, але й 

овочі, ягоди, насіння. 

Вовки, наприклад, ще 

їдять стиглі кавуни, 

яблука, груші, моркву. 

А заєць не дуже боязкий, швидше обережний. Але під час 

небезпеки він виявляє героїзм. Відомі випадки, коли заєць 

відбивався від сильних птахів задніми лапами, лежачи на спині. А 

мисливці знають, що дорослого зайця тримати у руках дуже 

небезпечно. Він кричить, кусається, виривається, б'є сильними 

задніми лапами. А їсть він не тільки капусту і моркву, але й м'ясо. 
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Свиня – замазура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коли дитині кажуть: «Ти забруднилася, як порося», то 

говорять неправду. Свині, а особливо їхній родич дикий кабан, —

дуже охайні тварини. На жаль, часто господарі утримують їх у 

тісних, нечищених загонах. А чому свині полюбляють валятися в 

калюжах? Тому що на їхньому тілі обмаль потових залоз, а вони 

полюбляють прохолоду, а також рятуються від комах. 
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Мед на лапах  

 
Усім добре відомо, що взимку ведмеді сплять у барлогу і 

смокчуть лапу. Чому? Тому що 

там збереглися залишки меду, або 

тому що ведмідь хоче юти. 

Насправді, ступні лап ведмедя 

вкриті товстою, грубою шкірою. 

Коли ведмідь рухається, вона 

стирається. А взимку ведмідь 

доглядає за лапами: обсмоктує їх, 

розм'якшує тверду шкіру, відриває 

від неї шматки та з'їдає їх. На 

думку біологів, якщо він цього не 

зробить, то навесні не зможе 

звестися на лапи. 
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