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Дорогі Діти, Дорогі Дорослі.
З радістю знайомлю Вас із симпатичним Лисеням Ібіском, який вирішив
перебратись у світ людей, та з ними подружитись.
Персонаж Лисеняти Ібіска створила Анна Росяк – Вальчак, яка щоденно
працює з підопічними Фундації ім. Доктора Пйотра Янашка ПОДАЙ ДАЛЕЙ
та знає менші і більші труднощі з якими стикаються діти. Цю книжечку
написала аби допомогти наймолодшим пізнати, зрозуміти і подолати ті
труднощі.
У Фундації Подай Далей від 2004 року ми будуємо світ у якому люди з
неповносправністю не відчувають себе тягарем, працюють, розвивають
свої захоплення, вирішують самі за себе і є щасливі….Під нашою опікою
перебуває понад 200 осіб (діти, молодь і дорослі з різним типом і ступенем
неповносправності) які можуть користати з допомоги спеціалістів, беруть
участь у театральних та спортивних заняттях аби зачерпнути віри у свої
сили та відвагу, навчитись самостійності і тішитись кожною миттю життя!
Деякі речі ми робимо першими у Польщі, наприклад спеціальні тренувальні
помешкання у яких люди після нещасних випадків навчаються як давати
собі раду попри дисфункції ніг і рук. Ми любимо здійснювати мрії, тож деякі
наші ідеї інколи трішки шалені, наприклад: вчимо літати на параплані та
планері людей які пересуваються на візках!
Ми обожнюємо працювати з дітьми, які попри неповносправнісь хочуть
радіти, бавитись, сміятись, мати свої захоплення і друзів. Зовсім так
само як і здорові діти. Наші наймолодші підопічні грають у баскетбол.
Тренуються також з Марціном Ґортатом, а літом їздять у дитячий табір
« Малі Дослідники» - «Mali Odkrywcy», які ми організовуємо на протязі 7
років для дітей з усієї Польщі.

Видавець
Фундація ім. Доктора Пйотра Янашка ПОДАЙ ДАЛЕЙ
вул. Полудньова 2а, 62-510 Конін

Також ми підтримуємо вчителів у ознайомленні і освоєнні дітей з тематикою
неповносправності. До оповідань про Лисеня Ібіска підготували сценарії
занять та комплекси вправ, які батьки можуть виконувати зі своїми
діточками в дома. Ці матеріали можна безкоштовно завантажити зі
сторінки: www.lisekibisek.pl Ви знайдете там ще і інші несподіванки
наприклад аудіо оповідання з участю наших підопічних і волонтерів!

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
ul. Południowa 2a, 62-510 Konin

Нічого іншого мені не залишається як запросити Вас до зустрічі з Лисеням
Ібіском.

тел. 63 211 22 19
е-пошта: kontakt@podajdalej.org.pl
www.podajdalej.org.pl
Facebook/FundacjaPodajDalej
Номер банківського рахунку: 78 1050 1735 1000 0024 2547 0123

Вірю що він допоможе наймолодшим повірити у власні сили, покаже що не
всі страхи такі страшні, а друзі це файно!
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Зузанна Янашек – Мацьяшек
Голова Фундаціі ім. Доктора Пйотра Янашка
ПОДАЙ ДАЛЕЙ

Розповім, Вам я, історію цікаву,

де Ібісек лисеня

У цій книжечці
знайдеш також
елементи розмальовки

почував себе коханим
посеред людей. Як відомо,
відчуття коханим бути
необхідним є для нас.
Лисеня одне мале, що звуть його Ібісек,
вирішив покинути свій рідний дім, а ним був ліс, та
перебратись до людей. Вибрав він інший, відмінний
шлях від своїх родичів, адже відчував що така його
доля. Тільки Ібісек у своїй зграї володів винятковою
здібністю. Окрім винахідливості, швидкості та
гострого нічного зору Ібісек був відважним та вмів
розмовляти людською мовою.
Серед своїх рідних маленький лис почував
себе трішки ніяково. та незважаючи на те він
знав, що рідні його дуже люблять.
У юному сердечку постійно тріпотіло дивне
почуття, яке він не міг назвати, воно ще більше
спонукало малечу до подорожі. У світі людей
наш мандрівник пережив безліч
пригод та зустрів багато особливих
друзів. Наш герой відчував, що
саме там він знайде те, що так
давно шукав.
4
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Розділ I

Розділ I

.. А все почалось коли лисеня Ібісек прогулюючись парком помітив
хлопчика на дитячому майданчику.
Лис спостерігав за незнайомцем з безпечної відстані, адже ще не знав
як поводити себе серед людей. Він помітив що хлопчик грається один. Це
6

дуже його здивувало, тому що він знав, найкраще бавитись
з товаришами. Тоді лисеня подумало, можливо саме тепер
ніхто не може долучитися до гри з хлопчиком, та наважилось
підійти до нього. Однак тоді хлопчик трішки злякався. Стоячи
як вкопаний хлоп’я мовчки дивилось на лисеня.
Ібісек миттєво виявив свою особливу здібність і заговорив:
- Хлопчику чи не сумно тобі бавитись на самоті?
Однак хлопчик мовчав, тож лис говорив далі:
- Якщо хочеш, я товаришуватиму тобі у грі. Я ніколи не
бавився ні з ким окрім моїх братів, тож якщо хочеш можеш
мене цьому навчити.
Тоді хлоп’я ледь чутно та боязко відповіло:
- Добре, підійди.
Лисеня наблизилось і почало весело стрибати. Хлопчик
також ніжно посміхнувся та весело підстрибнув.
Ібісек бачив що малеча хоче з ним гратись, та щось його
стримує.
Тоді лисеня спитало, як звати хлопця і чому він бавиться
на самоті?
Той роздумуючи відповів:
- Зовуть мене Франек і я завжди граюсь сам, так мені
зручніше.
- Але що спонукає тебе проводити час самотньо?
- Річ у тім, що я дуже нерішучий, мої друзі кличуть мене до
спільних ігор та я швидко відступаю.
- Чи це означає що ти не хочеш гуляти з ними?
- Хочу, але мені важко з ними спілкуватись, я почуваю
себе трішки зніяковілим.
- Розумію, але бачу що тепер коли ми разом бавились на
7

Розділ I

Розділ II

твоєму обличчі з’явилась усмішка.
Можливо варто час від часу знайти в собі відвагу?
- Думаю, що так, але яким чином?
Ібісек поспішив з відповіддю:
- Франку, якщо хотітимеш з кимось погратись, а твоя
нерішучість тобі це ускладнить, згадай цей день. Для мене ти
відкрив своє серце та долучився до спільної забави.
Нехай це додасть тобі мужності та дозволить наново знайти
у собі силу та відвагу. Тоді ти зможеш подарувати комусь радість,
так як сьогодні мені. А той хтось взаємно передасть радість до
твого серця. Світ стає прекраснішим коли ми ділимось радістю
з іншим.
Хлопчик посміхнувся від вуха до вуха і сказав:
- Ібіску, дякую тобі за ці слова, завдяки тобі я помітив, що з
допомогою друзів та власним бажанням можна подолати навіть
сором’язливість та нерішучість.
Тепер намагатимусь бути більш відкритим на забави разом
із друзями.
Ібісек почувши це дуже зрадів. Він відчував, що поділився
чимось важливим з хлоп’ям, та отримав також щось для себе.
Лис перший раз зустрівся з людиною яка не здивувалась
його особливим здібностям. Новий знайомий не вразився,
а сприйняв це як звичайну річ. Тому теж лисеня ще більше
забажало освоїтися у світі людей і помандрувало далі.

Лис вирішив вийти з парку, і помандрувати далі. Однак, шум машин
та натовп людей спонукали лисеня до продовження мандрівки бічною
доріжкою, неподалік переповнених вулиць. Він прогулювався і милувався
природою. Коли несподівано його увагу дещо привернуло. Це були
8
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Розділ II

Розділ II

відголоси змагань дівчинки з бордюром, вона хотіла його подолати.
Лисеня незадумуючись підбігло до дівчинки і спитало, чи може
чимось допомогти. Вона посміхнулась та сказала:
- Як ти можеш мені допомогти? Адже замість рук у тебе лапки.
- Ти права. Я ж лисеня, але ми лисиці дуже кмітливі та винахідливі.
Тому залюбки тобі допоможу, але скажи чому ти ходиш коліщатками?
Дівчинка трішки зніяковіла, адже лисеня не знало, що Юля не
може самотужки ходити. Та трішки засоромившись відповіла:
- Ті коліщатка, то такі мої «ніби -ніжки», деякі люди «ходять»пересуваються тільки таким чином.
Наш мандрівник миттєво відповів
- Це чудово, що ти можеш «ходити» і пересуватись,
дотогож у зручному кріслі з коліщатками.
Лисиня таким чином допомогло усвідомити Юлі, що
дуже добре те, що дівчинка може самостійно переміщатись
незважаючи на те, що робить це трішки інакше ніж
більшість її друзів.
Під час милої розмови лисенятко вирішило розказати
про те, як дівчинка на його думку може подолати бордюр,
та запропонував:
- Юля, ідучи ціею доріжкою я помітив дуже низенький
з’їзд, щось як пандус і думаю, що там буде тобі
зручніше. Якщо дозволиш супроводжуватиму
тебе доки ти безпечно перейдеш на інший бік.
Дівчинка погодилась, та подякувала
лисеняткові за допомогу.
Вони разом зрозуміли, що не всі мають
виконувати певні дії однаково.
Ібісек не лапками, а кмітливістю та
10

Додай зустрічі
Лисеняти та
Юльки кольорів

спостережливістю допоміг Юлі подолати
труднощі.
Натомість дівчинка змогла самостийно
пересуватись за допомогою візочка.
Варто пам’ятати: завжди є більше ніж
один спосіб, щоб подолати будь які труднощі.
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Розділ III

Розділ III

Ібісек мандруючи далі опинився неподалік школи. Ідучи
розмірковував, що хотів би опинитись на вокзалі. Адже чув колись що
там є великі автомобілі. А він дуже любив спостерігати за машинами з
околиці лісу. Нажаль лис не знав дороги тому вирішив спитати хлопчика
що сидів на лавці. Малий був трішки засмучений і відповідав неохоче.
- Іди прямо он тою дорогою – показав пальцем.
Лисеня розмірковувало що ж могло засмутити Кшися і
спитало.
Та вочевидь парубок не хотів розмовляти адже швидко
підвівся з лавиці. Він підняв наплічник намагаючись піти геть,
та з нього випали малюнки.
Лис побачив їх і захопився ними:
- Які чудові малюнки. Он той ліс виглядає як мій дім, а ті
автомобілі прекрасні, я таких ще не бачив.
Тоді Кшись здивувавшись запитав:
- Тобі справді подобаються мої малюнки? Вони не
здаються красивими і не такі вони важливі як математика,
а саме з нею у мене клопіт, тому я і турбуюсь.
Ібісек зрозумів що хлопча недооцінює свій талант, а
зосереджуєтеся на труднощах.
Тож намагався йому пояснити:
- Кшисю, в тебе чудовий хист. Не кожен
здатний так прекрасно малювати.
Я бігаю швидше за усіх моїх братів, а у них
кращий нюх. Та цим я ніколи не переймався,
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адже ми завжди доповняємо один одного. Кожен з нас цінує свій дар,
оскільки він робить нас неповторними.
Завжди пам’ятай що на світі немає жодної людини ані іншої істоти котра
робить все бездоганно. Ти правий, математика - це важливий предмет,
однак якщо розумієш основне, та осилюєш завдання навіть з допомогою
тож немає у цьому нічого лихого.
Кшись посміхнувся та сказав:
- Я ніколи не думав про свої здібності таким чином. Погоджуюсь з тобою
Ібіску. Важливо піклуватись про те що у тебе найкраще виходить. Натомість у
тому що виходить складніше слід більше вправлятись, аби краще зрозуміти.
Тож я даремно журився.
В двох вони виявили, що те як ми почуваємось залежить від нашого
ставлення. Тож думай позитивно і розвивай свої таланти.
13

Розділ IV

Розділ IV

Одного разу Ібісек прийшов на вокзал. Його очі помітили безліч
автобусів. Він був дуже вражений тим що в одному транспортному засобі
може подорожувати так багато людей.
Лис помітив що поблизу стоять навіси з лавицями. Виявилось – це
автобусні зупинки. Однак лисеня не знало навіщо вони здалися. На одній з

зупинок сиділа дівчинка.
На ім’я Зося. Ібісек охоче підійшов до неї, щоб дізнатись чому
дівчинка чекає на лавці. На подив перш ніж лис встиг щось
сказати вона підвелась і міцно його обійняла.
Лисеня хотіло дізнатись чому:
- Дівчинко що змусило тебе обійняти мене? Раніше
ніхто зі мною так не вітався.
Зося посміхаючись відповіла:
- Звати мене Зося, я дуже люблю обійматись.
Мама вважає це тому, що я таю у собі щось більше аніж
більшість дітей. Це додаткова хромосома. Мама називає її
хромосомою любові. Я не дуже розумію чим вона є, та все
одно її люблю. Адже це частинка мене.
Лис продовжував:
- Я теж люблю обійматись, але напевне не маю «того чогось»
як у тебе, однак маю щось більше за моїх братів, я розмовляю
людською мовою.
Пам’ятай Зося, головне це почуватись добре з самим собою.
Посмішка несподівано зникла з її обличчя, тож Ібісек хотів дізнатись
причину.
Дівчинка пояснила:
- Я помітила, що інші діти так не роблять. Можливо я роблю щось погане?
Лисенятко зрозуміло що дівчинка відрізняється від інших дітей і швидко додало:
- Обійми не є нічим поганим, а якщо ти бачиш що хтось цього не любить не
засмучуйся, обійми маму. Вона без сумнівів відповість тобі взаємністю.
Це чудово що ти маєш у собі так багато любові.
Зося підтвердила що її мама любить обійми і посмішка знову засяяла на її обличчі.
Природним натомість є те що не всі мусять любити те саме що ми.
Ібісек після цієї зустрічі підсумував: кожен є неповторним і з цього приводу
особливим. Отож суттєвим є взаємне прийняття.
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Розділ V

Розділ V

З тих пір як Ібісек опинився у світі людей минуло вже трішки часу.
Лисенятко обожнювало знайомитись з новими людьми, адже
кожен з них вчив його чогось нового. Лис частенько розмірковував,
що цікавого може з ним ще трапитись. Іноді він прошмигував повз
майданчик, адже любив спостерігати за дітьми що ганяють м’яч.
Одного разу він помітив там двох хлопчаків. Нажаль вони не ганяли
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м’яча, хоч той був поруч. Несподівано лис почув як Войтек і Яцек сперечаються,
хто перший починатиме гру. Лисеня вирішило до них підійти. Озватися:
- Друзі про що галасуєте? Чути вас так далеко що навіть жайворонки
полетіли трохи вище по дереву.
На що Войтек пробубонів:
- Тому що я буду грати перший!
Яцек не чекаючи довго устряв:
- А зовсім ні ! Я буду! Це я придумав сюди прийти!
Хлопці продовжували жваві дебати. Ібісек не міг дозволити їм далі так
поводитись тому спитав:
- Ви обидва мені скажіть навіщо сюди прийшли?
Хлопці одночасно відповіли, що прийшли для того щоб поганяти м’яч і
разом погуляти.
Тоді Ібісек підказав їм що їхня поведінка нагадує сварку а не забаву. Та
розпитував далі:
- Що дасть вам те хто перший почне гру? Чи залежить від того те, як весело
ви бавитесь? Чи час який ви можете провести разом не минає швидко? А гри
як не було так і не має!
Хлопчиська миттєво перестали сперечатись і погодились, що взагалі то не
важливо те хто почне першим. Тож Ібісек запропонував що слід зробити аби
ситуація більше не повторювалась:
- Аби вирішити хто з вас почне перший спробуйте зіграти у «папір, камінь,
ножиці» - ви знаєте цю гру? Тоді випадок вирішить хто починатиме першим, а
згодом почергово гуляйте в м’яч, щоб кожен мав рівні шанси.
Хлопці зрозуміли що лис правий.
Суперництво і суперечки не дають відчуття щастя та не приводять до
веселощів.
Відтоді лисенятко прогулюючись повз майданчик бачило як Войтек і Яцек
весело разом гуляють і більше не сперечаються.
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Розділ VI

Розділ VI
Мартинка черевички зелені взяла,
Та подруги в червонім ходили взутті.
Казали частенько про радість канікул,
Де мандри далекі і цвіт смарагдових руж.
Веселилась Мартинка у юрбі із дівчат
А як в мандри свої від’їжджала юрба –
Та Мартинка частенько ходила сама
З сонцем у піжмурки грала вона
Та у свято з’їдала обід із сім’єю
Сміючися очима прощалась із днем.
Рада вчитися була, з п’ятірок дуже раділа
Помагати усім бажало дівча.
У справи чужі носика не втручала
Шану старшим дарувала,.
Місце своє в автобусі їм віддавала.
Піклувалася про братів,
З матусею своєю, напекла теж пампухів
Довіряла друзям усім берегла їх теж у тім

Ібісек перетворювався на щораз то кращого лиса і розділяв своє тепло з
іншими.
Одним з його новонабутих умінь була здатність – керуватись особистими
цінностями у своєму житті. А чим є ті цінності? Та навіщо? Чи змінююся в
залежності від пори року?
Лис колись про це теж розмірковував, а зустрівши Мартинку знайшов до
своїх роздумів відповідь і жив далі не тужив, мій друже та подруго. Він вирішив
віршика вам написати щоб всі таки змогли запам’ятати:
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Про здоров’я своє дбала і про втіху пам’ятала
Думку свою тверду знала
Та із приятельками добре себе почувала.
Лис навчився від дівчинки наступне: любов, сім’я, дружба,
навчання, радість від дрібниць і добра забава це - важлива справа.
Тож коли твої черевички зелені, а в інших червоні тужити не слід,
що в серці записане то людям показане.
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Розділ VII

Розділ VII

Коло друзів Ібіска доповнювали Кася і Марцель. Це брат і сестра, вони
вели у школі театральну діяльність. З нагоди Дня Мами і Тата вирішили взяти
участь у шкільній урочистості і зробити тим самим несподіванку батькам.
Лис часто був з дітьми на репетиціях. Так теж було і цього разу, однак
тепер лисеня помітило що дітки поводяться інакше ніж зазвичай.
Кася і Марцель попри всі приготування помилялися і забували слова у
своїх віршах, та неспокійно рухали руками.

Ібісек занепокоївся, адже діти зазвичай були впевнені у собі і добре почувалися
у своїх ролях. Спостерігаючи за ними він сказав;
- Дорогі мої, дуже люблю слідкувати за вами на репетиціях і захоплююсь
вашою зосередженістю, але сьогодні я помітив у вашій поведінці щось інше. Чи
можу вам якось допомогти?
Кася відповіла тремтячим голосом:
- Приятелю, ти добре нас знаєш, ми дуже любимо брати участь у таких
спектаклях, але це має бути вистава – несподіванка для наших батьків і напевно
це тому ми почуваємось якось інакше.
- Це стрес і напруга – додав Марцель.
Ібісек не знав що значить те відчуття, тож діти пояснили йому що це сум’яття,
тривога що щось може не вдатись і це спричиняє багато труднощів таких як:
тремтіння в голосі, забування тексту, а іноді навіть відчуття жару та слабкості,
деколи трапляєтеся що заливає їх холодний піт.
Лис здивувався такому опису, адже знав що це відчуття раніше не
супроводжувало Касю і Марцеля. Він дуже хотів їм допомогти, думав, думав, аж
придумав…і вигукнув!:
- Вже знаю! Чи аби напевно ви добре вивчили свої віршики напам’ять?
- ТАК! – Відповіли діти одноголосно.
- Чи любите ви виступати?
- ТАК!
- Чи хочете ощасливити своїх батьків?
- ТАК!
- Це все тому що вам дуже важливо щоб вистава для батьків була бездоганною
і ви багато про неї думаєте і через те відчуваєте невпевненість. Ви ж раніше ніколи
не задумувались, чи все буде бездоганним, а просто виходили до глядачів і було
чудово! Уявіть собі що і цього разу буде так само.
Несподівано Кася і Мврцель зрозуміли, що стрес супроводжував їх завжди,
адже кожного разу вони хотіли щоб їх виступ був бездоганний. Інколи підчас
виступу вони відчували, ніби їх тіло хотіло саме підстрибнути в гору, однак
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Розділ VII

Вже
знаєш, що
можеш
зробити,
правда?

раніше той стрес додавав їм енергії і завдяки цьому все
виходило так як вони хотіли.
Кася сказала:
- Марцелю! Я знову відчула цих метеликів у животі,
але тепер це приємно. Я впевнена що все буде як треба,
а наші батьки будуть пишатись нами.
Марцель посміхнувся і з радістю розповів свій вірш.
З тих пір навіть Ібісек знав, що деякі відчуття можуть
мати дві сторони. Так як стрес, може бути приводом
тривоги або додавати нам більше енергії. Варто шукати
добрі сторони навіть у складних ситуаціях. Повірте,
вони знайдуться завжди.
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Розділ VIII

Одного разу, як Ібісек гуляв з дітьми на шкільному подвір’ї, помітив
що один з хлопчаків на ім’я Ґжесь не бігає з ними по чудовій зеленій
траві. Він сидів на лавці і слідкував за грою друзів. Лисенятко знало
хлопця, та не задумувалось чому той не бавиться з іншими дітьми. У
перерві на відпочинок лисеня вирішило підійти до хлопчика, щоб
скласти йому компанію та намовити до спільної гри:
- Ґжесю гайда побігати з нами, ми весело розважимось.
- Але я не можу – відповіло хлоп’я.
- Чому? Грати в «Лови» весело – хотіло дізнатись лисеня.
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Розділ VIII

Розділ VIII

- Коли я бігаю то швидко втомлююсь та багацько пчихаю. Згодом гірше
себе почуваю і мушу брати ліки, а я цього дуже не люблю – пояснив Ґжесь.
- Це дивно, Ґжесю, у мене так ніколи не бувало. Що сталось, що у тебе
таке трапляється? - допитувався лис.
- Матуся каже, що в мене так завжди було, адже мої легені швидко
втомлюються, а носик не любить цвіт та пилок і я пробую позбутись їх
чхаючи.
Та я приходжу сюди подивитись на друзів і помріяти, що коли-небудь
вони хотітимуть гратись зі мною – продовжив Ґжесь зажурившись.
- Ґжесю, те що ти не можеш бігати не означає що ти не
можеш бавитись з друзями.
Адже вони напевно дуже тебе люблять –
продовжував лис.
- Може і люблять, та іноді трохи кепкують з
мене, бо я не можу бути таким жвавим як вони,
через що проводжу з ними мало часу - підмітив
хлопчина.
- Я маю задум! Ти колись казав що дуже
любиш набивати м’яча у кільце. До того ж та гра
так сильно не втомлює.. Можливо навчиш цієї гри
своїх друзів та мене? – заохочував лис.
- Звичайно, я можу Ібіску, але чи вони
погодяться? – прошепотів невпевнено Ґжеґож.
- Не чекаймо, тільки спитаймо! Вигукнув лис.
Вони підійшли до решти хлопців. Ґжесь
відважився і запитав друзів, чи хочуть з ним
покидати в кільце м’яча?
Хлопці не відразу зацікавились грою. Однак
Ґжесь підмітив що покаже їм техніку гри з м’ячом.

Хлопчаки вирішили спробувати.
Дотримавши обіцянку хлопчина показав їм як правильно тримати м’яч,
з якою силою кидати, та як слід стояти готуючись до кидка в кільце.
- ВДАЛОСЯ! Ми також хочемо - гукнула решта хлопців.
Кожен з друзів старався дослухатися до настанов Ґжеся, щоб
вдосконалити свої влучання у кільце. Виявилось що це чудова забава, а
підсумовування балів здобутих підчас гри спонукало хлопців управлятись
старанно з м’ячом підчас гри.
Від тоді знайомі Ґжеся кликали хлопця до спільних ігор. Часто кидали
м’ячом в кільце та пропонували інші ігри, які не вимагали великих фізичних
зусиль.
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Розділ IX

Розділ IX

Лисенятко живучи у світі людей зустрічало і інших тваринок. Коти і
собаки були домашніми улюбленцями а птахи і метелики в місті жили
ближче до природи. А один жайворонок мав свій дім у кронах дерев. Пташка
що ранку, сонячним днем, своїм співом будила навколо людей. Попри те
жайворонок намагався триматись осторонь людей та лисиць. Якогось ранку

Ібісек помітив що жайворонок не розпочав свій концерт. Подумав
тоді що пташка зайнята чимось іншим. Та лисяча натура не дозволила
пройти осторонь цієї незвичної ситуації. Він вирішив огледітись по
околиці, чи пташка часом не змінила гніздечко. Нажаль ніде її не
знайшов тож помандрував до своїх друзів.
Настав вечір, Ібісек як зазвичай повернувся до своєї нірки
неподалік старого дуба.
Він захоплювався легким теплим вітерцем і навколишньою
тишею, та раптом почув неспокійне цвірінькання. Долітало воно з
бічної стежинки. Лисеня швидко побігло на звук.
Виявилось що жайворонок котрий не розпочав цей день
піснею заплутався крильцями у сітці яка відгороджувала стежку. Лис
запропонував допомогу та жайворонок відповів:
- Ні, ні не наближайся до мене, я сам дам собі раду.
- Лисеня бачило що пташка знесилена, адже вона довго старалась
вирішити свій клопіт.
- Жайворонку, я не зроблю тобі лиха, я дуже лагідний лис та хочу тобі
допомогти, дозволь мені тебе розплутати.
Після довгих розміркувань, не впевнений у своєму рішенні жайворонок
погодився. Тоді лисеня обережно розірвало сітку та звільнило співучу пташку.
- Дякую тобі Ібіску, я ніколи не думав що ти коли-небудь мені допоможеш.
Тепер я завдячую тобі життям. Вибач але я не люблю просити допомоги. Хочу
бути самостійним – визнав птах.
- Я завжди поруч, посміхнувся лис – однак краще щоб тобі більше не
знадобилась допомога у таких обставинах – додав.
Жайворонок довідався що іноді кожному може бути потрібна допомога і
немає нічого поганого в тому щоб про неї попросити. Лис натомість черговий
раз зрозумів, що дуже любить допомагати. Він знав, що коли небудь може
знадобитись допомога і йому, а добро завжди повертається. Кожен може
допомагати якщо дійсно цього хоче.
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Розділ X

Розділ X

Ця історія трапилась коли лис жив у лісі. Він вирішив
з Тобою поділитись нею, адже та додала йому мужності, а
завдяки цій мужності лис пережив багато цікавих пригод у
світі людей. Коли Ібісек був ще зовсім маленьким лисеням
то дуже боявся павуків. Це був його єдиний страх. Він не
знав звідки той взявся. Лисеня живучи у лісі часто бачило
павучків, тоді відчувало поколювання в хвості, тривогу і
задуху. Одного разу матуся – лисиця бачачи страх свого
сина, покликала його до спільної розмови. Лис не знав
про що мама говоритиме з ним. Вони сиділи на затишному
узліссі. Сонце саме заходило. Їх оточував прекрасний
краєвид. Біля своєї матусі Ібісек почував себе безпечно та
затишно. З початку вони розповіли один одному як минув
день та чого вони сьогодні навчились. Лисеня згадало також
про зустріч з павуком.
Тоді мама лисиця сказала:
- Синочку саме про це я хочу з тобою поговорити. Я знаю що це
для тебе трішки складно.
- Так мамо тому що я їх боюсь – визнав лис.
- Зрозуміло, Ібіску ти маєш на це право, але бачу що цей страх тобі дуже заважає.
Я не хочу щоб ти відчував його перед іншими мешканцями лісу.
Турбувалась мама:
- Добре матусю, але що ми можемо з цим зробити? – це сильніше за мене процідив лис.
- Ібіску, скажи будь ласка, чого ти так боїшся, побачивши цих головоногих?
- Як на мене вони виглядають досить негарно, у них великі очі і довгі ноги. А якщо
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вони мене вкусять? – з острахом прошепотів лис.
- Ти правий моє лисеня, не всі створіння виглядають миловидно, та це не значить
що вони погані. Не слід оцінювати когось тільки по зовнішньому вигляду. Павуки дуже
корисні завдяки ним нас не кусають комарі. Зверни увагу на те що вони набагато
менші за тебе. Чи хтось із них хотів колись підійти до тебе? – запитала сина матуся.
- Ні мамо, зазвичай коли вони мене бачать то йдуть геть - відповіло лисеня.
- Отож синочку, вони також не шукають клопоту. Павуки воліють доглядати своє
павутиння. Я хотіла тебе познайомити з однією сім’єю павуків яку колись зустріла.
Ібіску чи ти погодишся? – ніжно спитала мама.
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Розділ X

Розділ XI

- Я не впевнений матусю що це хороша ідея, але те що ти про них розповідаєш
не здається таким страшним. Може якось дам собі раду. Провідаймо їх – погодився
Ібісек.
Наступного дня, згідно задуму вони спостерігали за павукоподібними. Лисеня
помітило що вони маленькі. Плетуть своє павутиння і не думають чіпати ні лисеня ні
дітей. Виявилось навіть що в них досить приємні волосинки і маленькі смішні носики.
Завдяки матусі Ібісек переміг свій страх. Що правда старався уникати павуків. Але
вони його більше не лякали. Таким чином лис став відважнішим.
Згодом він старався вчити інших дітей сміливості щоб вони подолали свої страхи.
Лис казав їм що слід знайти те що саме їх лякає та освоювати і приборкувати свій
страх.
чи допоможеш лисеняті
подолати страх дещо
додавши кольору
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Ібісек так давно перебував серед людей що почувався як у дома. Друзі
в нього були дуже доброзичливі і сердечні. Сприймали лисеня як свого
людського приятеля. Ніхто вже не звертав уваги що лис це тварина яка
говорить людським голосом. Також ті що вважали лисеня за шкідника,
боялись що він тягтиме у них курчат. Тепер зрозуміли що він винятковий
лис та в нього немає злих намірів. Час минав, Ібісек радісно насолоджувався
кожним днем. Однак лис час від часу прогулювався по навколишніх
галявинах поблизу лісу, аби провести час посеред лугових трав,
захоплюючись чарівністю природи. Коли лис так прогулювався посеред
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природи, то часто зустрічав маленьку дівчинку. Що правда коли лис
жив ще у лісі також зустрічав людей, та вони частенько відвідували
його рідний дім для того аби залишити там якісь дивні предмети.
Та дівчинка яку зустрів лис була не такою. Виглядала на радісну і
захоплену тим як проводить час. Лисеняті завжди було цікаво що це
за дівчинка. Тож одного разу він підійшов до неї і заговорив:
- Привіт я Ібісек, деякий час я живу у світі людей, та я люблю
приходити сюди і гуляти. Бачу ти також?
- Я, Аліція. Так дуже люблю. Стараюсь кожен день проводити

трохи часу на свіжому повітрі. Я чула про тебе – відповіла дівчинка.
- Мені дуже приємно Аліціє. А скажи будь ласка чому ми тут так
часто зустрічаємось? Інші мої друзі більше часу проводять поруч з
фонтаном у місті. Чи ти також залишаєш тут свої речі? Допитувався
Ібісек.
- Лисеня, я більше люблю гуляти на природі а не по переповнених
міських вулицях. Завжди коли я відчуваю подих повітря, чую
пташиний спів, шум листя та запах квітів то чую як земля дихає. Вона
жива тож стараюсь про неї піклуватись. Ти розмовляєш з людьми а я
розмовляю з квітами. Найбільше люблю незабудки, вони такі ніжні і в
них такий красивий колір. Кажучи «речі» маєш на думці сміття? Я його
не залишаю, але ти правий, є люди які забувають іноді про здоров’я
планети та викидають сміття в ліс. А ти чому вирішив перебратись до
нас? - спитало дівча.
- Ти чудово це сказала. Я, як часточка цієї природи розумію
тебе та поділяю твою думку. Мені однак у моєму лісі чогось
не вистарчало. Контакт з людьми став для мене дуже
важливим. Тепер коли я тебе зустрів почуваюсь ще
краще. Це так якби я віднайшов часинку самого себе
– зраділо лисеня.
- Ібіску чи ти віриш у долю? Я люблю
природу, ти любиш людей то може наші дороги
перетнулись щоб ми могли показати світу,
що життя у гармонії з природою можливе? –
підтакувала йому радісно дівчинка
- Аліціє, саме тепер я дізнався що шукав. Ти
моя незабудка.
Аліція весело засміялась та міцно обійняла
лисеня. Від тоді вони разом мандрували
показуючи що людина та дикий звір справді
можуть приятелювати, створювати єдність, та
жити у гармонії з природою та людьми.
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Лис пережив багато захопливих пригод та знайшов свою братню
душу. Однак не завжди він був вчителем. Завдяки дітям і тваринам
яких зустрів на своєму шляху та пригодам що пережив, він дізнався
багато корисних та добрих речей. Також зрозумів те що завжди варто
вдосконалювати себе щоб ставати щораз то кращим. Тому теж
ця розповідь виглядатиме дещо інакше. Лисеня дуже
любило її розповідати адже завдяки ній він
навчився цінувати кожну мить. Того разу це
хтось зробив щось для лисеняти, отож…
Ібісек зі своїм приятелем левом
Інґо прогулювались в парку теплим
весняним пополуднем, де і влаштували
собі пополудневий пікнік. Та лисеняті
швидко знудився лимонад, гаяння часу
на покривалі і те місце загалом. Він
хотів робити багато речей одночасно,
адже не був навчений перебувати
довго в одному місці і проводити час
одноманітно. Лис досить нечемно
зігнав левеня з місця хоча і сам не знав
чим хоче зайнятись. Далі друзі вирішили
піти на ставок поплескатись у воді. На них
чекала довга дорога адже ставок був на
іншому кінці міста. Попри те вони жваво
вирушили у дорогу.
Коли вони чекали на пішохідному
34

переході лис почав бубоніти собі під ніс:
- Скільки ще машин? Знаю що треба почекати щоб безпечно перейти
дорогу але чому це так довго триває?
Інґо здогадався, що Ібісек справді хоче дуже швидко потрапити
над ставок і вони пішли далі. Дорогою друзі трішки втомились, адже
сонце дещо припікало. Вони вирішили купити холодний лимонад. Тому
що той який у них вже був нагрівся і не втамовував спрагу. Черга до
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кіоску з напоями виявилась досить довгою, спека спонукала і інших
дітей втамувати спрагу цим чудовим напоєм. Чекаючи в черзі лисеня
голосно лопотіло:
- Так багацько тих дітей, шкода що ми не прийшли раніше, може
тоді ми не чекали б так довго.
Інґо підмітив що Ібісек трохи перебільшує, адже продавець
швидко обслуговував усіх спраглих клієнтів. Зрештою кожен з них
так само хотів вгамувати спрагу і мріяв про холодний напій.
Ібісек раптом почав допитуватись чи вони ще довго будуть іти,
адже вважав що дорога забирає надто багато часу. Не марнуючи
часу вони вирушили далі. Лев уважно прислухався усьому, аж
раптом перед очима появився ставок. Посмішка повернулась навіть
до лиса. Нажаль не на довго. Коли друзі сиділи на теплому піску і
насолоджувались приємним вітерцем Ібісек знову почав скаржитись:
- Ах Інґо тепер нас чекає зворотна дорога, коли ми
будемо у дома?
Інґо не міг зрозуміти звідкіля у лисеняти
стільки нетерплячості і розповів йому свою
історію:
- Ібіску бачу що ти дуже нетерплячий,
я знаю це відчуття, колись у мене теж так
було. На щастя завдяки моєму татові, я вже
вмію чекати і насолоджуватись миттю.
Зауваж Ібіску, коли ми чекали на
переході, ми могли побалакати. Коли
ми чекали в черзі за лимонадом то
мали нагоду познайомитись з іншими
дітьми, та трохи відпочити. Коли ми
ще трішки йшли дорогою то був привід
милуватись околицею. Тепер над ставком
можемо остудитись водою, спостерігати

за метеликами і разом приємно проводити час. Однак ти постійно
розмірковуєш над тим що буде далі, та як довго це триватиме. Тоді лис
притих і огледів околицю. Тільки ті слова втямили лисеня і дозволили
розгледіти красу над ставком і зрозуміти як дуже він любить гуляти
разом з Інґо.
Завдяки приятелю лис зрозумів, що в житті безцінна кожна
хвилина а як ми її проведемо залежить тільки від нас.
З того часу Ібісек тренував свою терплячисть, старався радіти
тому що має, цінуючи кожну мить.
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Любі, Діти
В цій книжечці розповідаю Вам
історії які зі мною
трапились на справді. Зустрів я діто
чок багато різних. Деякі
з них відрізнялись дещо між собою,
та пізнавали світ разом
зі мною.
Серед нас є дітки, які мають деякі труд
нощі, наприклад
з приводу своєї хвороби. Незважаючи
на те вони так само
прекрасні як і діточки що повністю здор
ові.
Є також дітки які деколи поводяться
невідповідно. На
щастя кожну поведінку можна вип
равити і ставати
кращими що разу.
Пригоди які ми з друзями пережил
и, показали
нам, як слід піклуватись про наші доб
рі і чисті серця.
Знаю що серденька в вас теж такі. Тож
можливо
захочете пригоди ці пережити разом
з нами.

Дорогі, Дорослі
Книжечка Лисенятка Ібіска розповідає, як подолати труднощі які виникають
у суспільному, емоційному житті, відносинах між ровесниками. Як подолати
клопоти з засвоєнням шкільної програми. А також як зрозуміти і прийняти дітей
з особливими потребами та дисфункцією опорно-рухового апарату. Розказує
ще і про те що у житті бувають дуже різні ситуації, і кожен має свій талант.
Оповідання лисенятка Ібіска допоможуть навчитись дітям позитивно
сприймати світ, будувати свою самооцінку, а також розуміти і приймати нові,
незрозумілі, іноді проблематичні ситуації.
Більше інформації на: www.LisekIbisek.pl
Щиро Запрошую.
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