
Ляльку Попелюшку-кицю за мотивами Рибки 
виготовила Яринка з мамою Олею

Тато Яринки Денис Струк і Рибка

Малюнок Яринки, полотно/олія

Яринка і Рибка

Рибка позує

Ярина Струк, 
учениця 4 класу Львівської СЗШ № 9.

Усі живі істоти на Землі спілкуються між собою. Розмовляють люди, грізно реве 
лев, відлякуючи суперників, трубить, піднявши хобота слон, збираючи стадо у похід, 
воркочуть голуби, стрекочуть цвіркуни, нечутно для нас спілкуються дельфіни. На-
віть риби використовують звуки для спілкування. М’язи риби стискають плавальний 
міхур, повітря в ньому переміщається, створюючи звуки. Звуки риб схожі на бурко-
тіння, писк, гавкіт, каркання. Річковий скат хрюкає, а його родич, що живе у тропіках, 
видає такі різкі звуки, що розлякує птахів. 

Але звуки – це лише один із способів спілкування у тварин. У них є також своєрідна 
мова жестів і мімічна мова. Оскал морди або виразність погляду тварини красно-
мовно свідчать про її агресивний настрій. Хвіст тварини теж може розповісти про 
її наміри. У тваринному світі популярна і мова запахів, і мова дотиків. Коти, собаки, 
куниці, олені „мітять” свою територію. Мурахи постійно облизують і обнюхують один 
одного. Вони лоскочуть животики своїх „корів” (попелиць), повідомляючи їм, що час 
„доїтися” – виділити краплинку „молока”. 

Бджоли „розмовляють” мовою танцю. Прилетівши до вулика зі взятком, бджола ви-
конує певні рухи і повідомляє, де знаходяться найкращі квіти. Мова танців характер-
на і для птахів, наприклад, лелек. 

Найбільші наземні тварини – слони можуть спілкуватися між собою на відстані до 
10 км. Звуки слонів ми не чуємо. За допомогою приладів вчені з’ясували, що слони 
спілкуються різними голосами.

Ти теж можеш розгадувати мову тварин, спостерігаючи за своїми домашніми улю-
бленцями. 

Дарія Біда

Доброго дня, 
шановна редакціє!

Я завжди мріяла мати кицьку. Усіх казкових персо-
нажів, міфічних героїв і навіть людей я малювала у ви-

гляді котів. Вони – мої улюблені тварини. І ось поча-
лася війна. Мій тато добровольцем пішов служити 

у військо. Він був там майже рік. Ми дуже хвилю-
валися і чекали його у відпустку. Я навіть спала 

з татовою кофтиною і мріяла, щоб він приїхав 
на мій день народження. І ось тато зателефо-
нував, що повертається до Львова і має для 

мене сюрприз, який мені обов’язково сподобаєть-
ся. Коли він приїхав, я побачила в нього на руках кошеня з блакитною 
шерстю, помаранчевими очима-монетками і загнутими вперед і вниз вуш-

ками. Це було кошеня породи шотландської висловухої (або скоттіш фолд). 
Мій тато з побратимами знайшли його в розбомбленому будинку. Я назвала 

кицю Рибкою. Ветеринар оглянув Рибку, зробив їй щеплення і видав паспорт. 
Зараз Рибка вже доросла, але дуже грайлива. У неї непростий характер, тому з нею 

цікаво. Інколи здається, що вона розуміє людську мову і ось-ось заговорить. Рибка 
дуже любить гуляти на повідку і все обнюхувати. Коли мені сумно, киця може мене 
розважити, а коли в мене щось болить, вона лягає на болюче місце, і мені легше. А ще 
Рибка любить лягати на спинку, щоб я чухала їй животик. Коли в мене не було киці, 

я нервувалася і переживала. А Рибка – молодець, усе 
змінила! Я дуже люблю свою кицю і любитиму завжди

СЛОВНИЧОК РОЗУМНИКА
Етологія – наука, що вивчає поведінку тварин.

Як спiлкуються тварини?
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Часто кажуть, що собаки все розуміють, просто сказати не можуть. Звісно, люд-
ську мову вони ще не опанували. Проте ми можемо вивчити їхню „мову хвоста”. Нор-
ма для собачого хвоста – це коли він дещо зігнутий та вільно звисає. Стривожений 
собака притискає хвіст в основі, а сам він продовжує звисати. А якщо хвіст собаки 
піднятий, то це може бути ознакою і збудження, і настороженості, і навіть тривоги. 
Тому коли собака їсть чи спостерігає, його хвіст завжди ледь піднятий – він насторо-
жі. Хвіст піднятий майже перпендикулярно догори – це вияв повного самоконтролю 
та впевненості у собі (як правило, так вони себе поводять, зустрічаючи знайомих со-
бак). Та якщо друга половина хвоста дещо опущена, то це вже прояв загрози, а якщо 
навпаки – ще сильніше закидається на спину, то це бажання довести свою вищість 
(зазвичай так поводиться сильний собака, зустрічаючи незнайомого). 

Якщо в собаки хвіст висить між ногами, то він визнає покору. А якщо кінець 
хвоста водночас злегка загнутий догори і задні лапи ледь зігнуті, то цей собака ви-
словлює загрозу або готовий до оборони. А щільно притиснувши до живота хвіст, 
собака повідомляє про повну покору, страх, навіть жах та відчай. Він, швидше за все, 
тікатиме, можливо, з вищанням.

Зазвичай ми думаємо, що собака, який крутить хвостом, хоче сказати „Я радий 
тебе бачити”. Та нещодавно вчені з’ясували, що миролюбно налаштований собака ви-
ляє хвостом більше в правий бік, а засмучений чи роздратований – в лівий. Тож будь 
уважний, як саме собака виляє до тебе хвостом!

У котів хвіст не менш „говіркий”. Він може розповісти, як кицька на тебе реа-
гує, чи варто її зараз зачіпати, чи ліпше облишити, щоб не налякати чи, навпаки, 
не розлютити ще дужче. Ознакою гарного ставлення кота до вас є майже всі по-
ложення, коли хвіст вгорі. Винятком є лише розпушений хвіст, піднятий догори: 
вочевидь, кіт наляканий і намагається налякати тебе у відповідь. Про невпевне-
ність кота у ставленні до тебе свідчить хвіст, піднятий під кутом 45°  – у такому 
випадку можна чекати чого завгодно. А ось хвіст, піднятий трубою, – це завжди 
ознака дружнього ставлення. 

Своє бажання побавитись кіт також виявляє, погойдуючи піднятим хвостом. 
Якщо ж кіт загнув кінчик піднятого хвоста, то, не зважаючи на дружелюбність до 
тебе, гратися він зараз не налаштований. Прихильність означає і поза, коли хвіст 
паралельний до підлоги. Ну, а якщо хвіст задертий догори та тремтить, то це не 
просто прихильність – так коти радісно вітають своїх господарів, або кота щось 
дуже зацікавило. 

Якщо кіт б’є хвостом по підлозі, то в нього прокинувся мисливський азарт, 
і він збирається нападати. 

І, нарешті, ознаки наляканості. Кіт опустив і витягнув хвіст – насторожився, 
просто опустив – налякався, затиснув хвіст між лапами – нажаханий (наче люди-
на, яка підняла руки догори та затинається від переляку).

Отже, дослухайся до своїх улюбленців, будь чуйним та терп-
лячим – і ви обов’язково з ними порозумієтеся. А в цьому тобі 
допоможуть пухнасті, куці, довгі та рухливі хвости.

ПРО ЩО РОЗПОВiСТЬ ХВiСТ?

Отже, дослухайся до своїх улюбленців, будь чуйним та терп-
лячим – і ви обов’язково з ними порозумієтеся. А в цьому тобі 

1. Впевненість у собі.
2. Загроза.

3. Загравання (виляння хвостом).
4. Байдужість.

5. Спроба налякати.
6. Поза під час їди.

7. Демонстрація покори.
8. Між загрозою та захистом.

9–11. Пози покори перед іншою 
собакою вищого рангу.

1. Дружність.
2. Нерішучість.
3. Грайливість.
4. Радісне привітання господаря.
5. Прохання не турбувати.
6. Прихильність.
7. Наляканість
8. Роздратування та агресія.
9. Наляканість та спроба залякати.
10. Настороженість.
11. Жах, переляк.
12. Зацікавленість.
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