
Гэту кнігу можна прачытаць на адным дыханні, а можна зазіраць у яе 
кожны месяц — і радавацца адкрыццям, якія чакаюць летуценнікаў. А яшчэ 
лепш даставаць яе хаця б на хвілінку штодня — і знаходзіць падказкі, як 
зрабіць дзень шчаслівейшым.

Для клапатлівых бацькоў Чарнічны Мішка з яго календаром стане добрым 
дарадцам. Створаны з улікам міжнародных свят, ён напаўняе цудамі нават 
звычайныя будні, ператвараючы іх у Дзень добрых навін ці Дзень паласатых 
шкарпэтак. Кожны знойдзе сабе свята па душы, а можа, нават пакладзе 
пачатак арыгінальным сямейным традыцыям.
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Адной раніцай на маёй кніжнай паліцы з’явіўся сіні мядзведзік.
— Ты хто? — здзівіўся я.
— Мішка,— адказаў ён, не адрываючы вачэй ад маёй любімай кнігі пра 

пінгвіна, які марыў навучыцца лётаць.
— А чаму ты сіні?
— Не сіні, а чарнічны,— асцярожна паправіў мяне мядзведзік.— Там, дзе 

я жыву, расце шмат чарніц. Яны такія салодкія, проста лапкі абліжаш. Вось 
я і ласуюся.

— А дзе ты жывеш?
— У кнізе.
— Значыць, ты выйшаў з кнігі? Але навошта? — не разумеў я.
— Кожны чарнічны мішка, калі падрасце, мусіць выправіцца ў вандроўку, 

каб спазнаць свет і самога сябе,— патлумачыў ён.
— Але чаму ты апынуўся менавіта ў маім пакоі?
— Я заўважыў цябе ў бібліятэцы і адразу ўпадабаў, таму што ты абіраў 

мае найулюбёнейшыя кнігі. Я вельмі хутка з табой пасябраваў. А пасля па-
думаў: чаму б не адправіцца ў вандроўку з табой?

— Але я не магу падарожнічаць... 
— Табе і не трэба,— супакоіў мяне Чарнічны Мішка.— Твой свет — гэта 

і ёсць мая вандроўка.

Эвану, Трыстану і Артуру —  
маім верным спадарожнікам у любой вандроўцы.

Мама
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Мы скочылі ў студзень, як у вялізную гурбу.
— А хіба мядзведзі не спяць зімою? — пацікавіўся я ў свайго новага сяб-

ра, па пояс правальваючыся ў сляды ад ягоных лап. 
— Спяць толькі тыя, хто не ведае, што зіма — час цудаў,— адказаў Мішка.
— Цудаў? — перапытаў я здзіўлена.
— Так. Бачыў узоры на вокнах? Гэта казкі зімы.
— А пра што яны?
— Яны розныя. Але самую цікавую казку ты знойдзеш на сваім акне. Зіма 

напісала яе менавіта для цябе.
Мы падышлі да замерзлага акна. Я дыхаў на шкло, а Чарнічны Мішка да-

памагаў разбіраць казачныя ўзоры.
— А зараз ты апавядзі пра цуды! — папрасіў Чарнічны Мішка.
Спачатку я не мог сцяміць, што можа быць цікава майму сябру. Але 

пасля здагадаўся: звычайныя забавы хлопчыкаў і дзяўчынак стануць для 
яго дзівам. І апавёў, як весела імчаць з гары на санках, як займальна вы- 
рабляць пацеркі з рабіны і марозіва на палачцы са снегу, як цікава ля- 
піць снегавікоў. Апісаў чароўныя снежныя тунэлі, якія стварае мой тата пас-
ля снегападу. А таксама навучыў майстраваць кармушкі для птушак і ціхень-
ка сядзець, чакаючы снегіроў і сініц.

Мы разам коўзаліся па замерзлых лужынах. А пасля, пачырванелыя  
і шчаслівыя, пілі гарбату з чарнічным варэннем, чытаючы новыя казкі зімы 
на маім акне.

Студзень



Дзень хлопавак
і гарачага
шакаладу

Дзень размалёўвання 
планаў на будучыню 

Санкавы дзень

Дзень стварэння
тунэляў
са снегу

Дзень какавы
з зефірам

Дзень
назірання 

за першай зоркай

Дзень добрых
навін

Дзень разгадвання
слядоў на снезе

Дзень белага
колеру

Дзень пернікавай
хаткі



Дзень слова
«дзякуй»

Дзень каляровых
снегавікоў

Дзень падання
ў гурбы

Дзень пералічвання
пшанічных

зярнятак

Дзень запаўнення
пустых кармушак

Дзень «чытання»
марозных

узораў

Дзень ледзякоў

У Дзень размалёўвання
планаў на будучыню варта

памарыць. А лепш намаляваць
мару — выявіць яе на паперы — ці

нават скласці план
яе ажыццяўлення

і кожны дзень рабіць
штосьці для гэтага .
І цуд адбудзецца!



Дзень рабінавых
пацерак

Дзень сугрэву
зямнога шара

Дзень тэатра-
арыгамі

Дзень трымання
за рукі

Дзень гульні
ў сапсаваны

тэлефон

Дзень збірання
пазлаў

Дзякуючы мёду, які
ўваходзіць у склад акварэлі,

фарбы не расцякаюцца
і акуратна кладуцца на паперу.

Мішка вельмі любіць
мядовую акварэль

і ў Дзень акварэльных паўтонаў 
раіць намаляваць

зімовую казку.



Дзень хатняга
лялечнага тэатра Дзень аповедаў

пра дзяцінства
бабулі 

Дзень нечаканых
гасцей

Дзень паласатых
шкарпэтак

Дзень свят
іншых краін Дзень цёплых рук

Дзень аповедаў
пра дзяцінства дзядулі

Дзень акварэльных
паўтонаў



10



11

Я зачыніўся ад лютага на ўсе замкі.
— Чаму ты хаваешся? — здзівіўся Чарнічны Мішка.
— Сам падумай, ну якія ў лютага цуды? Ён толькі і ведае, што злаваць,— 

паскардзіўся я.— Так холадна на дварэ! Колькі швэдраў ні надзявай, усё 
адно зябнеш.

— Люты не злуецца,— патлумачыў Мішка.— Проста людзі так чакаюць 
вясну, што не заўважаюць: люты трымае яе ў далонях, бароніць, як соннае 
дзіця, і разам з усімі чакае яе росквіту.

Я прычыніў дзверы, і мы ступілі ў люты. Вецер пах вясною, і мы бегалі з ім 
навыперадкі, радуючыся апошняму снегу, першым праталінам і адважным 
гракам.

— Ведаеш,— звярнуўся я да свайго чарнічнага сябра,— я памыляўся. 
Люты мне падабаецца, таму што ў лютым Масленіца.

— Што такое Масленіца? — зацікавіўся Мішка.
— Час пацехі і бліноў,— з радасцю патлумачыў я.— Пабеглі!
Мы гукалі вясновых птушак свістулькамі, насіліся з горак і гушкаліся  

на арэлях. А потым шчаслівыя пабеглі дахаты, дзе нас ужо чакалі бліны.
— Дзе бліны, там і мы! — усклікнуў я, зачыніўшы дзверы.
Мы ласаваліся салодкімі блінамі. Мішка сарамліва ўсміхаўся і мачаў іх  

у чарнічнае варэнне.
— Так яшчэ смачней! — патлумачыў ён.
— Вядома,— весела пагадзіўся я.— Пакінь і мне крыху.

Люты



 Дзень абуджэння
веснавога настрою

Дзень сурка

Дзень коўзання
на каньках

Дзень
пальчыкавых гульняў

Дзень
адкрыцця
скрыначкі

радасці

Дзень
мар пра лета

Дзень вандровак
па бібліятэцы

Дзень дзіркі
ад абаранка

Дзень
нізання
бісеру

Дзень
ілюзій

Дзень
прыдумляння

добрых
прыкмет

Дзень
настольных

гульняў

Дзень разглядвання
манетак

Дзень
шакаладных
сюрпрызаў 

Дзень гульні
ў хованкі
з зімою



Дзень коўзання
з ледзяных

горак

Дзень вясёлага
барабана

Дзень падліку
праталін

Дзень кексаў

Дзень лепкі
варэнікаў з тварагом

Дзень стварэння
лялечных дамкоў

Дзень малявання
сінім алоўкам

Дзень бліноў
з чарнічным

варэннем

Дзень
маленькіх

падарожжаў

Дзень даследавання
скрынак

Дзень гарачых
абдымкаў

Дзень будана
з посцілак

Дзень гісторый
пра мышанят

Выпадковы дзень


