


Червона Зла Сила на морокових конях, ганяла по селах зі

швидкістю вітру, відбираючи у господарів кожної хати все

зерно, з якого можна спекти хліб, всіх кіз та корів, які дають

молоко, все-все, з чого можна приготувати їжу. Для чого!? Так,

просто... бо зло мало свої плани. Страшні плани на людей, що

мирно живуть на своїй рідній землі. 

     Цілою Україною літала ця Червона Зла Сила та не оминула й

далекого маленького села, що було розташоване на самому

узбіччі лісу.

      Петрик саме збирався провідати своїх друзів лісових

мешканців. Він назбирав горіхів з великого дерева, що височіло

під хатою та завжди добре родило, прихопив великий окраєць

хліба, що мама спекла зранечку, та ще й всякого різного

назбирав у кишені, та почимчикував по осінній стежині в

глибину лісу.

     Там, на галявині хлопчик зупинився, оглянув високі дерева

та постукав горішками один об одний, так як вчив його дідо.

Він казав, що мешканці лісу дуже чутливі до звуків, навіть

шурхотіння трави та листя можуть розказати їм хто ж

наближається до їхньої домівки.

Збіглись звірята по гостинці, весело та гамірно стало на

галявині, і аж раптом настала тиша. Така холодна та в'язка,

наче мамине тісто. Моторошно... 

    Звірята вмить розбіглись, наче їх щось налякало. Петрик не

розумів в чому причина. Можливо якийсь необережний його рух

міг злякати  лісову малечу?

Хлопчик вже зібрався додому, як з дерева неочікувано зіскочила

білочка та заступила йому дорогу. Вона викручувалась, стрибала

та не давала зрушити хлопчику з місця, наче щось знала, але не

могла все розказати. Петрик слухняно перечекав, а коли руда

вертуля дозволила пройти, з острахом повертався додому. А

там...



Там побувала Червона Буря на коні, що знесла все на своєму

шляху. 

Мама плакала ...

       Важко жилось усім у селі, після Червоного лиха, яке

спустошило все на своєму шляху. Настав великий голод.

       В животі Петрика сильно стискало від пустоти, так

нестерпно, що хотілось скрутитись калачиком, але треба було

допомогти мамі в пошуках їжі. Хлопчик відшуковував корінці,

запаси зерна в мишачих нірках, а коли все засипало снігом - 

 настали найважчі дні.

        Петрик весь час спав, аби витрачати менше сил, мама ледь

пересувалась по хаті, щось бурмотіла, намагаючись підбадьорити

сина. Вночі тихим голосом вона розказувала йому казки, бо саме

в цю пору було найтяжче. Багато хто в селі на ранок вже не

прокидався, тому Петрик із мамою, міцно обійнявшись, говорили і

чекали сходу сонця. 

      Одна з маминих історій нагадала хлопчику про малих друзів

із лісу: "А як там вони, напевно також голодують. Раніше я

підгодовував їх, а тепер всі у скруті."



 Діставшись до знайомої галявини Петрик ледь не зомлів від

безсилля. Він дивився на сніговий килим та не впізнавав

улюбленого лісу - жодного звіриного сліду, здерта кора з дерев, і

тиша... голосна тиша. Блукаючи від дерева до дерева, хлопчик

натрапив на дупло.

"Білочко!" - тихим голосом покликав подружку. Ще раз і ще раз

кликав Петрик свою пухнасту подругу, але ніхто не озвався.

Наступного ранку, коли мама виходила по воду, вона опустила очі

до долу та побачила на порозі три крихточки хліба. І наступного

ранку, і наступного.

      Так, снідаючи тими крихтами, що давали можливість не

вмерти їм від голоду, Петрик з мамою думали-гадали хто

таємний рятівник. А коли на порозі з'явились три крихточки

волоських горіхів Петрик все зрозумів. Білочка!



Багато людей тої зими та весни не пережили, бо їм так і не

вдалось відшукати порятунку. Не всі мали таких вдячних друзів,

що поділилсь своїми запасами з дупла чи нірки.  

       "Допомагайте тим, кому голодно, а кожну крихточку,

обережно зібрану зі столу, віддайте друзям нашим меншим! І

пам'ятайте..." - говорив вже дід Петро своїм дітям й онукам,

розказуючи цю історію з свого дитинства.
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Чи говорити з дитиною про #голодомор і як це правильно

зробити?

  Звичайно, з дітьми про все потрібно говорити, адже вони є

частиною суспільства, та подавати інформацію, треба обережно,

відповідно до віку, так щоб дитина була  здатна її осягнути.

   Перший крок - виховання шанобливого ставлення до хліба. З

раннього віку батьки мають привчати дітей берегти кожну

крихту.

А розказувати про голодомор

тоді, коли виникнуть у дитини питання. 

Вони будуть бачити акцію "запали свічку" � і, звичайно,

цікавитимуться чому та для чого це?

     Ось тоді починаємо відповідати: від найпростішого

пояснення, що колись людям не було що їсти і вони вмирали від

голоду, до історичних фактів, причин та наслідків.

   Але не варто вдаватись у подробиці, особливо, не розказувати

страшних прикладів з випадками людожерства. І дорослій

свідомості це важко прийняти, а дитині просто травматично.

Важливо не налякати дитину!

   Розказувати потрібно без згущування фарб та опису душевних

страждань, дітям достатньо того факту, що це несло смерть.

    Важливо передати відчуття дотичності, зв'язок поколінь.

    Конкретно і зрозуміло описувати історичні факти.

    Варто давати дітям питання для роздумів. Наприклад, а що би

ти зробив, якби в тебе відбирали їжу? Дитина може фантазувати,

шукаючи шляхи виходу, говорити, що перемогла б усіх поганців, і

це правильна відповідь. Має бути надія!

    Варто читати з дитиною казки, на цю тему, адже казкові

історії екологічні і в них доноситься інформація у зрозумілому

для дітей форматі. Часто героями там виступають тварини, які

опиняються в подібних ситуаціях. Малечі цього достатньо для

розуміння, співчуття.



     Після прочитання варто обговорити все, що хвилює дитину.

   Коли вона стане трохи старше, можна ще обговорювати та

дискутувати: Що таке штучний голод, голодомор? Де в природі

можна шукати щось, що може бути їстівним, що має поживну

цінність? Скільки часу людина може вижити без їжі? Що можна

їсти, а що може бути отруйним? Тощо...

     Завершуючі тему, потрібно обов'язково запевнити дитину, що

все буде добре і якби така історія повторювалась, то вихід

обов'язково був би знайдений.

Після таких розмов дитина будь якого віку має почуватись у

безпеці, вірити у силу дорослого, що він здатний її захистити.


