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Жила собі дівчинка, 
в якої було чудове червоне 

пальтечко з червоним 
капюшоном-шапочкою.

 

І всі називали її просто — Червона Шапочка.
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Одного разу її мати поклала в кошик кілька пиріжків.

—
 Б

аб
ус

я 
за

хворіла, —
 сказала вона. — Чому б тобі не піти й не провідати її? 
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 Отож Червона Шапочка взяла кошика 
з пиріжками й вирушила 

в дорогу.

— Іди стежкою 
і не розмовляй 

з незнайомцями, — 
застерегла її мати. 
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Йдучи лісом, Червона Шапочка побачила чудові квіти. 
Вона зійшла зі стежки, щоб зібрати букетик для бабусі.
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Тільки-но вона ступила кілька кроків убік 
від стежки, одразу ж зустріла вовка. 

— А що в тебе в кошику? — 
чемненько запитав він.

— Пиріжки для моєї бабусі, —  
відповіла Червона Шапочка.
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— А де живе твоя  
бабуся? — 

поцікавився 
вовк.

— Трохи далі, якщо йти 
цієї стежкою, — пояснила 

Червона Шапочка. — 
У маленькій хатинці.

І поки Червона Шапочка 
збирала квіти, вовк гайнув 

стежкою.
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Ось Червона Шапочка прийшла 
до бабусиної хатинки й загукала:

— Бабусю, це я. 
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Вона лежала в ліжку, закутана в ковдру. 
Вікна були запнуті шторами.

— Заходь. Двері 
відчинені, — 

прохрипіла бабуся.
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— Бабусю, а чому в тебе такі                                   ?! —  
запитала Червона Шапочка.

— Щ
об краще тебе чути, моя люба, — прошепотіла бабуся

.

великі вуха
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— Щоб краще 
тебе бачити, моя 
люба, — відповіла 

бабуся.

— Бабусю, а чому 
в тебе такі 

запитала Червона 
Шапочка.

великі очі ?! — 
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— Бабусю, а чому в тебе такі                           
    

   ?! — 
запитала Червона Шапочка.

 великі зуби
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— Щоб тебе 
                  ! — 

прогарчала бабуся, 
вистрибнувши 

з ліжка.

З’ЇСТИ
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