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Привіт, друже!
Книга, яку ти тримаєш у руках - незвичайна. Це твій квиток 

на Корабель уяви, на який ти потрапиш разом із нашими героями - 
Алісою, Максом і Кексиком. У цій веселій компанії ти поринеш у вир 
пригод та фантазій, а також дізнаєшся багато цікавого про наш Всесвіт, 
Землю та про все те, що тебе оточує. Корабель уяви може перенести 
тебе у найвіддаленіші куточки Земної кулі! Ти мандруватимеш косміч-
ними просторами, занурюватимешся під воду і навіть подорожуватимеш 
організмом людини! І керувати цим диво-кораблем дуже легко: кожна 
дитина вміє це робити. Вмикаймо уяву – і вперед!

Ми будемо дуже раді, якщо ви надсилатимете нам свої відгуки, ма-
люнки та історії! Зовсім скоро планується нове видання «Корабля уяви» 
і, можливо, саме ваші герої подорожуватимуть разом із Алісою, Максом 
і Кексиком простором нашого неосяжного Всесвіту! Розповідайте про 
наш проект своїм друзям - давайте творити всі разом! На кожного, хто 
надішле нам листа на пошту ukrbook4u@gmail.com, чекає сюрприз!

Ольга Масалітінa



“Привіт”  
з планети Земля

Бачиш цю маленьку блакитну кульку? Так 
виглядає наша планета Земля із Кос-
мосу. Можливо, у космічному масш-
табі всі ми – лише крихітна кулька, 
але для нас наша планета – рідний дім. 

Всі люди, які її населяють, а також всі 
тварини, комахи, рослини, будинки, машини, 

школи, іграшки і навіть твої улюблені мультики і 
солодощі є невід’ємною частиною цього великого диво-
вижного світу.
А це – мапа нашого світу. Як тобі 
відомо, на Землі багато 
різних країн – зі своєю 
унікальною флорою і фа-
уною, традиціями і звича-
ями. Ми з тобою живемо 
в Україні – це найбіль-
ша країна в Європі. Саме 
тут живуть твої батьки і 
друзі, знаходиться твоя 
школа, улюблений парк та 
кіоск з морозивом. І саме 
тут, в одному звичайному 
українському містечку (мож-
ливо, у твоєму?) живуть наші 
герої – Аліса та Макс. Час діз-
натися історію їхніх дивовижних 
мандрів, яка розпочалася одно-
го звичайнісінького дня весня-
них канікул…

У світі 
нараховується 
262 країни.

В Україні, у містечку 
Рахові, в оточенні 

мальовничих Карпат, 
знаходиться географічний 

центр Європи.

1



-К
ексику, ти де? – гукала 
п’ятикласниця Аліса, 
виходячи зі своєї кім-
нати. – Мамо, ти не 

бачила Кексика?
– Ні, доню, я думала, 

він у тебе. Десь спить, на-
певно. А ти чим займатимеш-
ся сьогодні? Погуляти не вий-
де: дощ накрапає.

– От халепа! Так нудно! 
Набридло дивитися мультики і сидіти в Ін-
тернеті… Якби потрапити в якусь пригоду! 
Але таке буває лише в книжках… – Аліса 

понуро подивилася у вікно і дістала короб-
ку своїх улюблених шоколадних цукерок. – 
Треба терміново підняти собі настрій!

– Але, доню, дитинство – це суцільна при-
года! Варто лише відірватися від своїх гаджетів 
і подивитися навколо! Наприклад, твої улю-

блені цукерки… Ти знаєш, як шоколад впли-
ває на організм людини? Вся справа 
у його хімічному складі. Коли ти їси 
шоколад, в мозку збільшується вміст 

серотоніну – гормону щастя. Тому і 
настрій покращується. А ще науковці до-

вели, що після порції шоколаду люди краще 
розв’язують математичні задачі…

– Я теж хочу стати науковцем і досліджувати шоко-
лад! Це круто: і внесок у науку робиш, і настрій завжди 
чудовий!

– Якщо хочеш – то будеш! Ой, 
лише поглянь: щойно була така 
мряка, а вже веселка смієть-
ся! Звідки вона взялася, знаєш? 
Дощ закінчився, вийшло сонеч-
ко і у водяних крапельках, утво-
рених у повітрі, відбилося соняч-
не світло…

До 16 ст. європейці  
нічого не знали про какао і 
шоколад. Перші какао-боби 
з’явилися в Європі завдяки 
Христофору Колумбу, який 

привіз їх з експедиції до берегів 
Нового Світу.

Ісаак 
Ньютон визначив 

7 кольорів, які разом 
складають біле світло: червоний, 

оранжевий, жовтий, зелений, 
блакитний, синій і 

фіолетовий.
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– Окей, мамо, це все дуже цікаво, але в мене немає 
часу – поки дощ скінчився, треба подзвонити Марійці і йти 
швидше гуляти!

Аліса поклала у свій рюкзачок цукерки, взула гумові чо-
боти, вдягнула пальто, шапку та шарф і побігла на вулицю.

«Ой, я ж телефон забула!» – подумала дівчинка і хотіла 
вже повернутися назад, але раптом побачила, що із сусід-
нього будинку вийшов хлопчик, біля якого весело стрибав 
її Кексик! Песик махав хвостом і з нетерпінням чекав, коли 
хлопчик кине йому м’ячика.

– Кексику! Що ти там робиш? До мене! – Аліса чимдуж 
побігла до песика.

Але Кексик не дуже поспішав до своєї хазяйки.
– Це мій песик! Віддай мені його негайно! – суворо ска-

зала Аліса. Її русяве волосся вибилося з-під шапки, на щоках 
горів рум’янець.

– А я його і не забирав! По-
чався дощ, і мені шкода було 
залишати бідного песика на 
вулиці. Ти тут живеш?

– Так… А ти? Щось я 
тебе раніше не бачила.

– Ми нещодавно пе-
реїхали. Мене звати 
Макс, а тебе?

– Аліса.
У цей момент Кексик нарешті 

знайшов кинутий Максом м’ячик і 
забіг до будинку.

– Кексику! Куди ж ти?
Діти побігли за ним. У домі було дуже затишно: на столі 

стояли квіти і ваза із фруктами, а з кухні смачно пахло до-
машнім печивом.

– Напевно, Кексик у моїй кімнаті! – сказав Макс. – Ходімо.
У кімнаті Макса панував безлад: скрізь були розкидані 

речі, ліжко не застелене, на столі – недопитий чай і обгорт-
ки від цукерок. А Кексик посеред усього цього хаосу затя-
то боровся із м’ячем. Аліса здивовано роззиралася довкола, 

Найбільша плитка 
шоколаду у світі була 

виготовлена у 2015 році 
у Великобританії: 4 м 

завширшки, 4 м завдовжки 
і вагою майже 6 тонн.
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адже в її кімнаті навіть близько не було такого безладу. На 
столі у Макса стояв комп’ютер, на екрані якого був зобра-
жений якийсь чудернацький корабель.

– Що це? – запитала дівчинка у Макса, який марно на-
магався забрати у Кексика свій м’яч.

– Це шкільний проект. Треба сконструювати свій «Ко-
рабель уяви». Мій – унікальний! Він може перенести тебе 
у найвіддаленіші куточки Земної кулі і навіть Всесвіту. Він 
може занурюватись під воду, зменшуватись до розміру пи-
линки і подорожувати організмом людини! Ой, потрібно 
його зберегти, раптом щось вимкнеться! – Макс взяв комп’ю-
терну мишку і зберіг документ.

У цей момент щось змінилося. Аліса відчула, як її несе 
кудись невидимий вітер. Через секунду ніякої кімнати вже не 
було. Аліса опинилася в кабіні літака на місці пілота. По-
руч сиділи перелякані Кексик і Макс.

– Здається, час пригод настав! – сказала задоволена й 
абсолютно не здивована Аліса.
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Карпатські дива

то як вмикається твій Корабель уяви? – Алісі корті-
ло чимскоріш вирушити у подорож.

– Е-е-е… Я не знаю… – пробурмотів Макс. – 
Тобто… Як всі звичайні Кораблі уяви… Потрібно 

ввімкнути… уяву!
– Хм… А є якась кнопка, на яку треба 

натиснути? Чи може десь тре-
ба ключ повернути? І керма 
немає… Ох, ці хлопці – нічо-
го не продумано! Як же ми 
рушимо? Коні нас точно 
не повезуть, – засміялася 
Аліса.

– Які ще коні? – обра-
жено запитав Макс.

– Це я згадала, як ми з кла-
сом їздили влітку до Карпат. 

Нас там возили на бричці, за-
пряженій парою коней! Як було клас-

но! От би зараз опинитися там, у горах!..
Як тільки Аліса промовила ці слова, Кора-

бель почав вібрувати, заблимали різ-
нокольорові вогники, зашуміли мо-
тори і БАЦ – компанія опинилася 
у мальовничих Карпатах, серед 
гірських краєвидів неймовірної 
краси. 

- Як це круто!!! – діти захо-
плено оглядали карпатські пейза-
жі: гірські ландшафти, каскади водо-
спадів, кришталево чисті гірські джерела, 
замріяні вершечки гір та пологі пагорби, вкриті густими 
лісами, наче килимом. 

Найвища гора у світі –  
це Еверест. Її висота  

складає 8852 м.  Місцеві жителі  
називають її Джомолунгма («Володарка 

вітрів»), а Еверестом горну вершину назвали 
англійці на честь вченого  

Джорджа Евереста. Щорічно гора  
зростає на 5 міліметрів.

 
Найвищою горою України  

є Говерла (2061 м), розташована  
на кордоні Івано-франківської та 

Закарпатської областей. Назва гори  
пішла від угорського слова hovar (сніжна 
гора) – і справді, навіть улітку її вершина 

вкрита снігом.
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– Я тут загуглив у своєму Кекс-буку, що 
гори займають 1/4 суші і є унікальними 
екосистемами – домівкою для багатьох 
рідкісних видів рослин та тварин, а та-
кож джерелом більшої частини прісної 
води на Землі…

Друзі здивовано обернулися на 
слова Кексика, який, поклавши лапу на 

лапу, спокійно дивився на дітей. На голові 
у нього був фіолетовий циліндр, на очах – 
окуляри, а в руках він тримав якийсь дивний 
електронний пристрій, схожий на аркуш 
паперу.

– Кексику?!! Ти розмовляєш? – не йняв 
віри Макс.

– Ти гуглиш??? – дивилася на свого песика із широко 
розплющеними очима Аліса.

– Ну ви як діти, їй-богу. Хто ж зараз не гуглить? Ходімо 
подивимось ближче на місцеві краєвиди. Тут і ферма не-
подалік.

Весела компанія вирушила у подорож кар-
патськими полонинами. По дорозі до ферми 
вони зустріли багато унікальних тварин: оле-
нів, куниць, борсуків і горностаїв та інших рід-
кісних представників фауни, які занесені до 
Червоної книги України і знаходяться на межі 
зникнення. А оглядаючи рослини, друзі стали 
свідками унікального явища – перетворення лялечки 
на метелика Махаона, схожого на чарівну синьо-жов-
ту квітку!

– У нас така гарна природа, – захоплено сказала 
Аліса. – На жаль, люди часто забувають піклуватися про 
неї. Коли повернуся додому, обов’язково посаджу у шкіль-
ному садочку дерево – воно ростиме разом зі мною!

– А ми з татом змайструємо для птахів годівницю. Ду-
маю, кожен може зробити щось для природи, навіть якщо 
просто викине сміття у смітник!

За розмовами час промайнув непомітно, і друзі швидко 
дісталися до ферми. Тут було багато свійських тварин та 
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птахів: корови, вівці, кози, кури, індики… Кексика особливо 
вразили корівки – він їх раніше ніколи не бачив.

– Які гарні створіння, – все повторював він, оглядаючи 
карпатських красунь. – Треба негайно зробити селфі!

– А скільки користі вони приносять! – промовив фермер, 
що вийшов зі свого будинку привітатися із гостями. У руках 
він тримав тацю із різноманітними стравами. – Молоко – 

дуже цінний і поживний продукт сам по 
собі, а скільки смачненького можна 
із нього зробити: сири, глазурова-
ні сирочки, йогурти, навіть масло! 

Тому, дітки, пригощайтесь: мо-
лочні продукти багаті кальцієм, 
який особливо потрібен дітям 
у період активного росту для 
здоров’я зубів, кісток і зміцнення 

імунітету!
Смачно попоївши, друзі подяку-

вали левенятку за гостинність і вирушили до 
свого Корабля.

– Не думала, що продукти по-різному впливають на 
людський організм. Як виглядає кальцій? Що таке імунітет? 
От би побачити це все на власні очі! – щебетала Аліса

Корабель уяви миттєво виконав бажання дівчинки.

Раніше шпигуни писали  
на папері молоком таємні 
послання. Для того, щоб 

побачити текст, достатньо лише 
потримати папір над запаленою 

свічкою.
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жахливі 
наслідки ліні
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а-а-а-а-а!!! – Макс, Аліса та Кексик щодуху втікали 
від величезної армії страшних волохатих створінь. 
Сховавшись за волосинкою, друзі змогли нарешті 
перевести дух і придивитись до цих монстриків: 

вони впивалися своїми пазурами у шкіру, метушилися і 
сварилися, кусалися і билися один з одним. А найгірше 
було те, що із кожною секундою їх ставало все більше.

– Де ми? – тремтячим голосом спитала переляка-
на Аліса.

– Де, де?! – сердито буркнув Кексик. – На якомусь 
дівчискові-нечупарі!

– Ми зменшились! – здогадався Макс.
Раптом поверхня, на якій стояли друзі, почала руха-

тись: це дівчинка, на шкіру якої вони потрапили, вирі-
шила перекусити немитим яблучком. До цьо-
го вона забула помити руки після 
прогулянки і позбирала мікроби з 
усього, до чого торкалася: із землі, 
рослин, іграшок, улюбленої кішки…

Дівчинка піднесла руку, на якій 
знаходилися наші герої, до рота 
і відкусила шматочок яблука. Мі-
кроби з немитого яблука теж по-
чали поповнювати ряди армії ге-
нералісімуса Інфекціуса.

– Ні-і-і! – кричали діти.
– Не роби цього! – благав Кек-

сик.
Але було пізно: мікроби раділи 

поповненню і розробляли план своїх 
ворожих операцій по нанесенню шкоди дитячому ор-
ганізму.

– Зараз у неї заболить животик! – збуджено пере-
шіптувались нападники.

– А потім у неї заболять зубки! – радісно вигуку-
вали їхні друзі.

Аліса дуже хотіла допомогти дівчинці, але не зна-
ла, як. Раптом вона почула жалісний плач – це плакав 
зубик, який атакували мікроби.
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Друзі вирішили допомогти бідному зубику, і коли 
наступного разу дівчинка піднесла яблуко до рота, 
перестрибнули з руки на її язик. Тут картина була 
не кращою: беззахисні зуби атакували жахливі карі-
осогенні бактерії, скрізь були розкидані залишки їжі, 
які неприємно пахли, а кристаликів кальцію було так 
мало, що хвороботворні мікроорганізми практично 
без зусиль завойовували нові території.

– Що ж нам робити? – Аліса 
була у відчаї: їй було так шко-
да дівчинку, яка, забуваючи 
про основи гігієни, віддає 
своє тіло на поталу цим 
неприємним створінням.

– Придумав! – Макс 
побіг до корабля, 
а коли повернувся – 
замість меча у нього 
була потужна щітка, 
а замість щита – зуб-
на паста. За собою він 
вів військо атомів фтору, каль-
цію і фосфору під командуванням 
генералісімуса Гігієніса. Вони сміливо атакували 
ворога і зрештою врятували зубики від завойовників.

Давні люди 
використовували замість 

зубної щітки гілки або палички, 
розжовуючи попередньо їхній край. 

Перша ж зубна щітка з’явилася 
в кінці 15–го століття в Китаї і була 

зроблена з вовни кабана. А ось 
у звичному нам вигляді вона 
з’явилася лише у 1938 році.
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– Доню, скільки можна повторювати: зубки по-
трібно чистити двічі на день – вранці і ввечері, – по-
чули друзі десь зверху. – І чому в тебе такі брудні 
руки? Не забувай мити їх з милом і користуватися 
антибактеріальними серветками! Ти ж не хочеш, щоб 
на твоїх маленьких ручках жили гидкі мікроби? – із 
цими словами мама простягнула доні дезінфікую-
чий спрей.

– А-а-а-а! – зарепетували волохаті мікробні 
монстри.

– У-у-у-у! – заволав Інфекціус.
– Ура-а-а-а! – радісно запле-

скала в долоньки Аліса.
– Фух… – з полегшенням ви-

дихнув Кексик, – оце так при-
года!

– Тепер я точно слідкувати-
му за гігієною! – сказав Макс. – 
Коли повернусь додому, в першу 

чергу помию руки і приберу у сво-
їй кімнаті! Не хочеться мені ділитися 

тілом із цими бридкими створіннями!
– І тебе, Кексику, викупаємо! – 

пообіцяла песику Аліса. І хоча 
песик купатися не любив, піс-
ля сьогоднішньої пригоди змі-
нив своє ставлення до водних 
процедур.

– До речі, без води не 
було би нічого живого на Зем-
лі, – сказав Макс. – Мене завжди 
цікавила водна стихія! Нумо дослід-
жувати загадкові морські глибини! Упевнений: на 
нас там чекає багато цікавого!

Наших героїв захопив вир пригод, і вже наступної 
миті Корабель уяви перетворився на підводну суб-
марину і заглибився у безодню Світового океану.

 

У Київській Русі мило 
варили на основі сала: 
яловичого, баранячого 

або свинячого.

Найперші вологі серветки 
для дітей з’явилися в сімдесяті 

роки минулого століття 
і виготовлялися з паперу, 

просоченого антибактеріальним 
розчином.
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фініш

Ось ми вже ближче до Корабля 
уяви! Дякуємо прибульцю 

з планети 51, що пiдкинув нас:(

наввипередки: 

всер
еди

ні 

смартф
она:

мальовни
чi 

Карпат
и: 

Алiса заблукала в полi квiтiв, 

допоможiть їй знайти Макса i Кексика:)

знайди, де знаходиться карта 

подорожi в серединi пристрiю?

Замiсть 
карти ми 
знайшли 
Сiмочку.... 
повер-
таємося 
назад:(

УРА!!  
Ми прибули 

на свiй 
власний 
Корабель 

уяви!!

ПРАВилА ГРи: Тобі знадобиться кубик і фішки по кількості гравців. Якщо ти любитель гаджетів, як Кексик, можеш використати генератор кубиків у 
своєму телефоні. А якщо під рукою немає фішок - можеш змайструвати із паперу маленькі кораблики чи використати ковпачки від ручок. 

А далі все просто: кидаєш кубик і робиш відповідну кількість кроків. В процесі гри ти можеш потрапити на «магічні портали», які перенесуть тебе 
вперед чи відкинуть назад із космічною швидкістю. Перемагає той, хто прийде до фінішу першим і знайде свій Корабель уяви!
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наввипередки: 
старт

 Гiгiєна 
понад усе!

пiдводне цартсво
ну що ж, розпочнемо 
нашу пригоду! Юху!

Поки Макс 
робить селфi, 
його можна 

випередити;)

Допоможiть 
Максу врятувати 
зубика вiд злого 

монстра!

Ах, Кексик знову 
побіг ловити 
метеликів:( Потрібно 

повернутись

хто переможе – 
черепаха,  

кит чи дельфiн?
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дивoсвіт води



Корабель уяви занурювався 
все глибше, і мандрівники 
захоплено спостерігали за 
неймовірним світом океа-

ну – за його підводними річками 
та водоспадами, горами та вул-
канами, різнобарвними морськими 
жителями та рослинами.

Друзі вдягнули гідрокостюми і ви-
рушили у подорож цим загадковим під-
водним царством, куди не проникає денне світло. Вони захо-
плено спостерігали за дивовижним створінням, яке неквапом 
пропливло поруч із ними. Кексик навів на нього камеру сво-
го Кекс-буку і прочитав текст, що миттєво з’явився на екрані.

– Це ж синій кит! Виявляється, це не лише найбільша тва-
рина в океані, а і найбільший ссавець за Землі! Його дов-
жина може досягати 33 метрів, а вага – 200 тонн. Нічого 
собі! А на язиці дорослого синього кита можуть стояти од-
ночасно 50 людей!

– Оце так! Не хотілося б мені потрапити до його рота, – 
перелякано сказала Аліса.

– Не варто боятися, – посміхнувся Макс, – незважаючи 
на свої великі розміри, синій кит харчується лише планкто-
ном – дрібними організмами, що вільно плавають у воді. Це 
кит має боятися людей, адже забруднення Світового океа-
ну – це справа людських рук. Тато розповідав мені, що на 
півночі Тихого океану дрейфує так званий «Східний сміт-
тєвий континент» – гігантська пляма із сотні мільйонів тонн 

відходів, в основному – пластикових, і це лише 
один приклад того, що робить із 

екосистемою людська цивілізація.
– На жаль, ти абсолютно пра-

вий, хлопче! – почули друзі десь 
поруч. До них наближався 
дельфін. – Вітаю вас! Мене звати 
Фін, а вас?
– Я – Аліса, а це мій друг Макс 

і песик Кексик.
– У нас тут також є песик.

 

 
На Землі 5 океанів:  

Тихий, Індійський, Атлантичний, 
Північний Льодовитий і Антарктичний 

(Південний). Тихий – найбільший і 
найтепліший, Атлантичний – найсолоніший і 

найбільш досліджений, Північний Льодовитий – 
найменший і мілководний, Індійський 

відрізняється надзвичайно різноманітною 
флорою і фауною, а Антарктичний 

офіційно був визнаний лише 
у 2000 році.

Дельфіни – дуже розумні 
і товариські тварини. 

Їм властивий широкий діапазон 
емоцій, в тому числі і гумор. 

Також вони мають свою мову, 
а нещодавно вчені дізналися, 

що дельфіни навіть дають своїм 
новонародженим малятам імена.
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– Що??? – не повірив Кексик.
– Так, риба-песик! А ще риба-папуга, 

риба-лев, морська корова, морський коник, 
морський їжак… навіть морський дракон є! 
У підводному світі є навіть свій місяць, зірки, 
ангел і чорт…

– Це також назви морських тварин? – за-
цікавився Кексик.

– Точно! Світовий океан займає майже 3/4 поверхні 
Землі і на сьогоднішній день люди дослідили лише його 

10%. На вас чекає ще багато відкриттів та 
знайомств із прекрасними створіння-

ми. Але для цього потрібно піклу-
ватися про воду, адже вода – це 
основа життя на планеті. Ви 
знаєте, що нова вода на пла-
неті не з’являється? Ви п’єте 
ту ж саму воду, яку пили ще 
динозаври! Вона лише змінює 

свій стан завдяки кругообігу води 
в природі. Саме тому так важливо 

не забруднювати довкілля.
– Можливо, сучасні технології можуть допомогти 

очистити нашу планету? – із надією запитала Аліса. – 
Мені б так хотілося розробити технологію, яка б на-
завжди вирішила проблему забруднення Землі.

– Бажаю тобі успіху, дівчинко! – Фін попрощався та 
поплив у своїх важливих справах.

– Щоб розробити нову технологію, потрібно розі-
братися у сучасних гаджетах… – задумливо промовив 
Макс. – Цікаво, як саме працює, наприклад, Кекс-
бук – що там у нього всередині? От би нам по-
трапити туди і подивитися – що до чого!

Знайомий вир захопив друзів у свої обій-
ми, і не встигнули наші мандрівники мигнути 
оком, як Корабель уяви переніс їх у самісінь-
ке серце будь-якого електронного девайсу – 
у його процесор.

Вода буває 
у трьох станах: 

рідкому, твердому 
і газоподібному.

 

 
Все живе на Землі  

складається з води: риби – 
на 75%, тварини – на 75%, медузи – 

на 99%, кавун – на 93%, яблука – на 85%. 
Людина – не виняток: у новонародженого 
в тілі міститься 94%, а у старої людини – 

50% води. Для підтримки водного балансу 
в організмі потрібно щодня випивати 

1,5–2 літри рідини.
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У самому  
серці техніки



Прогулюючись поміж мікросхемами та чі-
пами, друзі не переставали дивуватися, як 
сильно змінився наш світ із появою перших 
електронних гаджетів.

– Уявіть собі: якихось 50 років тому навіть 
Інтернету не було! – сказав Макс, завороже-
но оглядаючи внутрішню будову Кекс-буку.

– А комп’ютери були такі великі, що займали 
цілу кімнату! – захоплено мовила Аліса.

– Зараз життя набагато цікавіше! Всі ці 
смартфони нового покоління, гнучкі планшети, які 
можна згортати як аркуш паперу, комп’юте-
ри-флешки, проекційні клавіатури, розумні 
годинники, окуляри віртуальної реальності, 
3-D принтери, робототехніка… – мрійливо 
перераховував Кексик, який просто обожню-
вав всілякі електронні девайси та гаджети.

– І це лише початок! – донеслося до друзів.
Із-за акумулятора до мандрівників вийшла дивна 

компанія: крихітна дівчинка, голівка якої була схожа на 
сім-карту телефону та ще одна дівчинка – у жовтому 
комбінезоні. Її волосся, схоже на мільйони тоненьких 
дротиків, було заплетено у фантазійну зачіску.

– Вітаю вас! Мене звати Сімочка, а це моя помічниця 
Деталька, – тепло посміхнулися вони гостям.

– Я – Аліса, а це мій друг Макс і песик Кек-
сик. Ви тут живете?

– Так, наша робота – слідкувати за пра-
вильною роботою всіх деталей і вчасно 
усувати дрібні несправності.

– Це, напевно, дуже складно! Ви такі ма-
ленькі, як ви всьому навчилися? – запитав 
Макс.
– Коли щось цікавить, то хочеться дізнати-

ся про це абсолютно все! Ви знаєте, що дуже багато 
відкриттів були зроблені дітьми? Багато з них принес-
ли безцінну користь людству. Наприклад, у 1824 році 
15-річний луї Брайль, який втратив зір ще в 3 роки, роз-
робив спеціальний шрифт для сліпих. А у 1642 році Блез 

В Україні створено 
найбільший та 

найпотужніший у світі 
транспортний літак  

Ан-225 «Мрія».
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Паскаль у віці 18 років створив перший 
калькулятор, – розповіла Сімочка.

– Нічого собі! – одночасно вигук-
нули діти.

– А ще саме діти часто роблять 
життя комфортнішим і веселішим. Напри-
клад, 15-річний Честер Грінвуд створив перші 
хутряні навушники, а 16-річний гімнаст Джордж Ніссен ви-
найшов батут. Винахідником можна бути у будь-якому віці – 
Френку Епперсону, який винайшов фруктовий лід, було всього 
11 років! – мовила Деталька.

– Це так класно! Я б теж хотів стати винахідником – 
як Стів Джобс, керівник компанії Apple. Саме він 
винайшов перший планшетний комп’ютер. Або 

як Ян Кум, наш співвітчизник, який розробив 
месенджер WhatsApp. Мені б так хотілося 
здійснити революцію у світі сучасної техні-
ки, – гордо мовив Макс.

– А я хотіла б винайти нову технологію, 
яка дозволила б очистити нашу планету від 

бруду та сміття. Дуже хочеться, щоб наша Земля 
була чистою та вільно дихала!

– Впевнена, що у вас все вийде! А ти, Кексик, хотів би зро-
бити якесь відкриття? – запитала Сімочка.

Кексик трохи подумав і сказав:
– Мене завжди цікавив Космос із його таєм-

ницями та секретами. Нещодавно я дізнався, що 
вчені виявили загадкову «Планету Х» у нашій 
Сонячній системі – вона в 10 разів важча і 
приблизно в 2–4 рази більша в діаметрі, ніж 
Земля. Мені так захотілося потрапити у від-
критий Космос та побачити все на власні очі – 
всі ці планети та зірки, туманності та чорні діри, 
супутники та астероїди… Хотів би я винайти спосіб 
миттєво переміщатися у будь-який куточок нашого Всесвіту…

Кексику пощастило – для Корабля уяви не було нічого не-
можливого: не встигли друзі мигнути оком, як він знову мчав їх 
назустріч новим пригодам. На цей раз просторами нашого 
неосяжного Всесвіту.

У 1957 році Сергій 
Корольов запустив на 
навколоземну орбіту 

перший в історії штучний 
супутник Землі.

Винахідником 
гелікоптеру є київський 

авіаконструктор Ігор Сікорський. 
У 1931 році він запатентував проект 

машини з двома пропелерами – 
горизонтальним на даху і 
вертикальним на хвості.

Перша гасова лампа 
була винайдена у Львові 

аптекарями Ігнатієм 
Лукасевичем та Яном 

Зехом у 1853 р.
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друзі з космосу
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Корабель уяви вирушив на загадкову Планету Х. Раптом 
перестала діяти сила тяжіння, і друзі почали кружляти 
кабіною корабля. Кексик випустив з рук свій Кекс-бук, 
який також почав літати у повітрі, і безпорадно нама-

гався «приземлитися» на підлогу.
– Ой! Матінко рідна! Спустіть мене негайно! – лементу-

вав песик.
– Заспокойся, це просто стан невагомості, – сказав 
Макс, – звична річ для космонавтів. Коли вони поверта-

ються додому після космічних мандрів, їм на-
віть здається, що всі предмети падають униз. 
Щось я зголоднів!

Макс вправно підлетів до невеличкого 
відсіку у хвості корабля.

– Тут у нас зберігаються запаси 
космічної їжі, – пояснив хлопчик Алісі.

– Що за космічна їжа? – запитала 
дівчинка, одночасно намагаючись заче-

питися за крісло, над яким саме пролітала.
– Це їжа у спеціальних тюбиках ніби з-під 

зубної пасти – інакше в Космосі не можливо було б її про-
ковтнути!

Друзі добряче повеселилися, вичавлюючи із тюбиків борщ, 
м’ясний рулет із гречаною кашею і шоколадний торт. Навіть 
у переляканого Кексика піднявся настрій після того, як він з’їв 
4 тюбики із курячими котлетами.

Незабаром Корабель уяви приземлився на загадковій 
планеті. Діти вдягнули космічні костюми і вирушили назустріч 
пригодам. Спершу їм здалося, що ця планета 
багато чим нагадує рідну Землю: дерева, 
рослини, поля, на яких паслися корівки, 
а вдалині виднілися річки.

– Таке враження, що ми на 
якійсь фермі опинилися, – захо-
плено прошепотіла Аліса.

Однак чим ближче вони під-
ходили до неї, тим ширше роз-
кривалися їхні очі від подиву: тра-
ва тут була синього кольору і росла 

Першим і єдиним 
космонавтом незалежної 

України є Леонід Каденюк. 
Його політ у складі 

міжнародної експедиції 
відбувся в 1997 році і 

тривав 17 днів.

 
Окрім 

Землі у 
Сонячній системі є ще 7 планет: 
Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, 

Сатурн, Уран і Нептун. Вся Сонячна 
система, а також усі зорі, які ми бачимо 

неозброєним оком входять  
до галактики під назвою 

Чумацький Шлях.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%96%D0%B9_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE


не лише на землі, а і на стовбурах величезних фіолетових 
дерев, гілки яких закручувались у химерні спіральки. На цих 
гілках росли чудернацькі фрукти, до яких були під’єднані 
тоненькі трубки, що змійками вилися по землі і доходили аж 
до різнокольорових річок, наповнених не водою, а соком!

Поки друзі оглядали дивні краєвиди і насолоджувалися 
сходом зеленого Сонця, до них підлетіла місцева жителька:

– Вітаю! Мене звати Зірочка. Ви туристи? – запитала 
вона тоненьким голосом, що нагадував переливчастий звук 
дзвіночків.

– Я – Аліса, а це мій друг Макс і песик Кексик! Ми при-
були з планети Земля.

– А хто такий «песик»? – Зірочка зацікавлено розгля-
дала Кексика, який був вражений такою безцеремонністю.

– Ну, це домашній улюбленець, за яким доглядаєш і дуже 
сильно любиш. Маленький друг, без якого сумуєш, і який 
завжди підніме тобі настрій.

– О, то в мене теж є песик, його звати ленні! Він доглядає 
за моїми корівками. ленні! Ти де? – на її голос до компа-
нії весело наблизилося руде грайливе левенятко. У Кексика 
розширилися очі від здивування.

– Це не песик, – засміялася Аліса. – Це левенятко! У нас на 
планеті леви живуть у дикій природі і їх називають «Цар звірів».

левенятку було дуже приємно це чути, він аж примружив 
очі від задоволення і замуркотів. Зі-
рочка задумливо почесала у нього 
за вушком і запитала:

– А хто такий «друг»?
– Ну, це той, хто тебе розуміє, 

з ким можна говорити про все на 
світі, і хто ніколи тебе не зрадить 
і завжди підтримає. Хіба в тебе 
немає друзів? – здивувався Макс.

– Є! Точніше, був… Ми по-
сварилися із Промінчиком че-
рез… через… Вже забула через 
що, але він мене дуже образив.

– Але ніколи не пізно по-
миритися, – сказала Аліса і діс-
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тала із рюкзачка свої улюблені шоколадні 
цукерки, які захопила з дому. – Тримай! На 
Землі солодощі – це чудовий спосіб підняти 
настрій тому, кого любиш. Пригости Промін-
чика: так ти покажеш, що більше не сердишся 
і хочеш з ним помиритися. Коли є друг, жити 
набагато веселіше.

– Дякую! – Зірочка дуже хотіла чимось 
віддячити мандрівникам. – Тепер і ви мої дру-
зі! Ми з ленні теж хочемо вас пригостити! 
Наша планета славиться корівками – смач-
нішого молока не знайдете ні в одній Галак-
тиці.

Перед мандрівниками з’явився чарівний кошик із без-
ліччю корисних смаколиків.

– Молоко сьогодні з банановим смаком, бачите – ко-
рівки жовтого кольору. Якщо потеплішає, завтра буде шоко-
ладне. А ще дам вам у дорогу молочні сирочки, але їжте їх 
лише в гарному настрої, інакше вони засмутяться і скиснуть. 
А ще ось вам космічний йогурт! У ньому живуть добрі віта-
мінчики та кисломолочні бактерії. Не дивуйтеся, якщо вони 
будуть підтримувати з вами бесіду – вони дуже чемні!

Раптом Зірочка помітила хлопчика із зеленим, як 
земна трава, волоссям, що стояв неподалік. Він соро-

мився підійти і задумливо дивився на букетик синіх 
кульбабок, які тримав у руках.

– Це Промінчик! – зраділа дівчинка, – піду до 
нього, бувайте! – і Зірочка полетіла до свого друга.

– Дійсно, чудово мати поруч тих, хто тебе лю-
бить, – сказала Аліса. – Подорожувати так захо-

плююче, але я вже скучила за своїми рідними… От 
би повернутися додому, на Землю, де на нас чека-
ють наші друзі та родини і розповісти їм про всі наші 
пригоди!

Не встигла Аліса промовити ці слова, як компанія 
знову опинилася на Кораблі уяви, який замиготів вогнями, 

завібрував і миттю переніс їх в одне з найцікавіших місць 
в Україні, атмосфера якого наповнена любов’ю та знання-
ми – Музей книги і друкарства у Києво-Печерській лаврі.
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Учiтесь, читайте, 
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь. 

   Т.Г. Шевченко



а який твій 
Корабель уяви?

Корабель уяви востаннє здійс-
нив свій неймовірний політ, і 
друзі опинилися у надзвичай-
ному місці – серці україн-

ського знання та духовності. Це був 
Музей книги і друкарства України, 
створений у 1972 році на території 
Києво-Печерської лаври.

Діти були вражені тим, як ба-
гато скарбів української культу-
ри було зібрано у цьому місці. 
Тут можна побачити найдав-
ніші рукописи, перші друковані 

книги, обладнання, на якому їх 
виготовляли, а також поглянути на 

старі-престарі газети і підручники, за 
якими навчались ще наші пра-прабабусі. 
У приміщенні музею на мандрівників чекав ще один 

сюрприз: зустріти їх прийшли не лише батьки та рідні, 

Лаврами називають 
найбільші чоловічі монастирі. 
Таких у всьому світі лише 
6, і 3 із них знаходяться 

в Україні.

12 найменших книг світу 
вміщаються в одній столовій 

ложці. Серед них – мініатюрне 
видання Корану, словник 

англійської мови на 12 000 слів 
і Конституція Франції.

27



а і багато-багато друзів, яким не терпілося 
почути розповідь про неймовірні пригоди 
веселої компанії на Кораблі уяви. Після 
перегляду експозиції  всі зручно вла-
штувалися і приготувалися слухати 
цікаву історію...

- Мені здається, що книга – це 
справжня машина часу, – почала Аліса, 
– адже вона може з легкістю перенести 

вас у далеке минуле…
- Так само швидко вона 
домчить вас у майбутнє! – до-

дав Макс. – Багато з того, що опи-
сували у своїх книжках письмен-
ники-фантасти минулого століття, 
справдилось! 

- Я навіть так вам скажу… – всі 
здивовано подивились на Кексика, 

який на перший погляд знову став 
звичайною собачкою – не було ні оку-

лярів, ні  фіолетового капелюха. – Книга – 
це твій персональний Корабель уяви, який може 

миттєво перенести тебе у будь-який куточок Всес-
віту і дати відповідь на безліч запитань!

Діти почали збентежено перегляда-
тися: ніхто не міг зрозуміти, чи їм по-

чулося, чи Кексик дійсно це тільки 
що сказав. Здавалося, що він со-
лодко спить на руках у Аліси, яка 
саме пустилася у розповідь про 
свої дивні мандри – під водою та 

у Космосі, у глибинах людського 
організму та в лабіринтах мікро-

схем – на магічному Кораблі уяви, 
яким так легко керувати: потріб-
но лише ввімкнути…уяву!

Найважча книга у світі – 
це географічний атлас, 

який зберігається 
в Британському музеї. Він 
має висоту більше метра і 

важить 320 кг.

Слово 
«Біблія» 

в перекладі з 
грецької означає «книги» – 

саме тому її часто називають 
«Книгою книг». Біблія є 

найпоширенішою книгою 
у світі.
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Ольга Масалітіна:  
«Ми повинні дати нашим дітям дві речі – коріння 

та крила, і тоді у наш дім прийде справжнє щастя»
 
Українська письменниця, авторка унікальної енциклопедії 

для батьків «Ви та ваш малюк», що у 2013 році вийшла міль-
йонним тиражем, а також таких видань, як «Твой малыш» і 
«Пособие о самом счастливом малыше», створила унікальну 
книжку про дітей і для дітей. 

«Корабель уяви» - це історія про неймовірні пригоди зви-
чайної дівчинки Аліси та її друзів нашим загадковим Всесві-
том. Створювати цю книгу допомагала 10-річна донька ав-
торки Аліса, яка і стала прототипом головної героїні твору. Це 
твір, що пропагує сімейні цінності і любов до своєї рідної зем-
лі, і водночас - книжка-гра, що захопить маленьких читачів із 
першої сторінки і в ігровій формі надасть їм багато корисної 
інформації про світ, у якому ми живемо.
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