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Ëþáèé äðóæå!

Òè ïðîäîâæóºø ìàíäðóâàòè â äîáð³é ³ ìóäð³é 

êíèæö³, â ÿê³é áóêâè ðîçêðèâàþòü ñâî¿ òàºìíèö³. 

Òîá³ äîïîìîãàòèìóòü îïîâ³äàííÿ, â³ðø³, êàçêè, 

ëåãåíäè... Íà òåáå ÷åêàº çóñòð³÷ ³ç ðîâåñíèêàìè — 

ó õâèëèíè ¿õíüîãî íàâ÷àííÿ ³ äîçâ³ëëÿ. Òè 

çðîçóì³ºø, ÷îìó äîáðå áóòè äîáðîþ ëþäèíîþ. 

Äëÿ òåáå íàçáèðàâñÿ ö³ëèé êîøèê çàãàäîê, 

ñêîðîìîâîê, ïðèñë³â’¿â, ïðèêàçîê, ç ÿêèõ ìîæíà 

ñïëåñòè áàðâèñòèé â³íî÷îê íàðîäíî¿ ìóäðîñò³. 

Áóêâàð ïîçíàéîìèòü òåáå ç ³ìåíàìè âèäàòíèõ 

óêðà¿íö³â, ðîçêðèº íåïîâòîðíèé äèâîñâ³ò ð³äíî¿ 

ïðèðîäè, ï³äêðåñëèòü êðàñó òà ìèëîçâó÷í³ñòü 

óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, çáàãàòèòü òâ³é ñëîâíèêîâèé 

çàïàñ, íàâ÷èòü ëþáèòè Áàòüê³âùèíó. 

Â÷èñü ñòàðàííî. Ïîâàæàé ³ øàíóé ó÷èòåë³â, 

áàòüê³â, äðóç³â. Ëþáè Óêðà¿íó! ² âñ³ òâî¿ ìð³¿ 

îáîâ’ÿçêîâî çáóäóòüñÿ!

Àâòîðè



Áá

ëåò

ðàí

òîí ëîí

íàí

ðîìåòð âóñà

ïåêà

ñèëà êîðèñëèâà

çóáà

âîäíà
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4

áà áåç

      Áåð³çêà — êðàñèâå ³ ñòðóíêå 

äåðåâî. Ó áåð³çêè á³ëà êîðà. Âë³òêó 

íà äåðåâ³ çåëåí³ ëèñòêè, à âîñåíè — 

çîëîò³ ê³ñêè. Êîðèñíå ó áåðåçè âñå: 

áðóíüêè, êîðà, ëèñòêè, äåðåâèíà. 

  Áåð³çêà

áóêâà

áóêâàð

áóêâàðèê

á³ëîê

á³ëèòè

ïîá³ëèòè

áðàò

áðàòè

áðàòè

áóçîê

áàìáóê

áàðâ³íîê
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Ï Ò Ä ÜÁÇ

Íà áåðåç³ îçåðà ðèáàëêè Áðîí³ñëàâà, Áîðèñ ³ 

Áîðèñëàâ ëîâèëè ðèáó. Âîíè çëîâèëè âåëèê³ ³ 

ìàëåíüê³ ðèáêè. Êîòèê Áóðêîòóí ëàñóâàâ óëîâîì.

à

ó

³

êá

á — ï

ä — ò

ç — ñ

á ï

ä ò

ç ñ

³ê — ³ê

ðàï — ðàï

êî à — êî à

ðè...êà, ð³...êà, ...³ëêà, ...èëêà, áà...êà, ïà...êà
á

ï
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Áóêâà «Áå»

Áóêâó «Áå» áàðâ³íîê ìàº,

Ãîðîáèíà ³ âåðáà,

Ý äóáîê ¿¿ õîâàº,

É øàïêà á³ëîãî ãðèáà.

Á³ëÿ áðàìè ó áåðåçè

Íàáóáíÿâ³ëè áðóíüêè.

ßê âðî÷èñò³ ïîëîíåçè

Ó áîðàõ áðèíÿòü ñòðóìêè.

Ë³íà Á³ëåíüêà

 Áðàìà — âåëèê³ âîðîòà.
 Ïîëîíåç — óðî÷èñòèé áàëüíèé òàíåöü.2

1

1

2

Äóá, áåðåçà, âåðáà  

Çóáð, á³ëêà, áîáåð 

— äåðåâà.

— çâ³ð³.

À ëåá³äü, áóñîë — ?..

Ñêîðîìîâêà

Áóð³ áîáðè áð³ä ïåðåáðåëè,

Çàáóëè áîáðè çàáðàòè òîðáè.



Ãã

8

À ÈÎÓ ³ Ì Í Ë Â Ñ Ê ÐÅ

à ó î è ³ å

ã

á

ä

ò

ç

ñ

à

áó

äó

ãî

òî

ñî ñ³

ã³

áè áå
ï ïà ï³ ïå

äè

çó çè çå

ñà

ò³

ãîðà

ãóáà

ðîãè

ãàëêà

ãîëóá

ãóñêà

ã³ìí

ãåðá

ãðèá

ãðàä

ãð³ì

ã³ïñ

ðîä

òåëü

ëîñ

ì³í

ïàê

ãî

çîí

âàíü

çåëü

ì³ð

ëàñ

ãà
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Ï Ò Ä ÜÁ ÃÇ

ãóðò

ãðàì

ãðèï

ãðàáë³

ãí³çäî

ãëîáóñ

çàãàäêà

âèãàäêà

çàãàäêà
Ãíàò

Ãàííà

Áîãäàí

    Ãàëèíêà ³ Ãíàòèê çáèðàëè ó ë³ñ³ ãðèáè. 

Â êîðçèí³ ó Ãíàòèêà îïåíüêè, ï³äáåðåçîâèêè. 

À ó Ãàëèíêè — á³ë³ ãðèáè. Ä³òè ç³áðàëè áàãàòî 

ãðèá³â.
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   Ä³ä ²ãîð ³ áàáà Ãàííà ïîñàäèëè ãîðîä. Íà 

ãîðîä³ âèðîñëà êàïóñòà, ìîðêâà, îã³ðêè, ãàðáóçè...

Âçèìêó áóäå ñèòíî.

Ç ë³ñó

Ç ãîðîäó

²ç ñàäó

ùî
.

.

.
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Áóêâà Ã

Áóêâó«Ãå» çàïàì’ÿòàé

Òàì ãîðà, à òóò ãîðáî÷îê,

Â ë³ñ³ ãðèá º ³ ãðèáî÷îê.

Áóêâà «Ãå» íà ã³ëö³ ãëîäó,

Âèãëÿäàº ³ç ãîðîäó —

Ç ãîðîøèíîê, îã³ðî÷ê³â,

Ç ãàðáóçèííÿ, ç ãàðáóçî÷ê³â.

Ìàþòü «Ãå» ³ ãðàá, ³ ãàé…

Áóêâó «Ãå» çàïàì’ÿòàé!

Ë³íà Á³ëåíüêà

Ç áóêâ ñëîâà 

óòâîðè íîâ³ ñëîâà

ãàñòðîíîì 

•

• 

• 

• 

 àñòðîíîì

àãðîíîì

ìàòðîñ

...
— ?

Õòî? Ùî?

— ?

— ?

1

1Ãë³ä — êóù ç ÷åðâîíèìè ÿãîäàìè.



¥´
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à â à

´à  ´î  ´ó  ´è  ´³  ´å å´ ³ ´  è´  ó´  î´  à´

´óë³

õó´à

´àâè

´ðîíî

´àçäà

´âèíò

´ðóíò

´í³ò

´âàëò

´åðäàí

´óìêà

´åë´³ò

Ïàâà´ðóñî´ðóíò³´ðîíîìàê´àçäàâè´àíîê

Ïåñèê ¥àâ íà 

 

´àíêó ñïàâ,

Áëèçüêî ´åäçèê ïðîë³òàâ,

Óêóñèâ çà íîñèê ¥àâà,

Íå ëîâè òè, ¥àâî, ´àâ. 

Ëîâèòè ´àâ — ìàðíî âèòðà÷àòè ÷àñ, áàéäèêóâàòè.  

ðîíî

àíîê
ðóíò

åäçü

ðàòè
âàëò

1

1
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Ï Ò Ä ÜÁ Ã ¥Ç

       Ñêîðîìîâêà

Ãóñêà ãðàëà íà ã³òàð³,

¥åë´îò³â ãóñàê ãàãàð³.

          ãóêà ãðàêà:

— ¥àâà ãàòèòü ãîïàêà!

...ðóíò

...åäçü

äçè...à

...àíîê

...óñ³íü

...óëüêà

...àëêà

...îëêà

Ãàãàðà — âåëèêèé ï³âí³÷íèé âîäîïëàâíèé ïòàõ.1

1



      Ó ´àçäèí³ Ãàííè ³ ´àçäè Ãíàòà ãîñò³. Ä³òè íà

ëàñóâàëè à´ðóñîì òà ´ðîíàìè âèíîãðàäó. 

Óãîð³ ïîãðîçëèâî ãóä³â ´åäçü. À çà ïàðêàíîì 

´åë´îò³ëè ãóñè.

´àíêó 

14

Áåç ñîêèðè ³ áåç ðóê, 

à ä³ì çáóäóâàëà.

Çàãàäêà



Áóêâà ¥

Áóêâà «¥å» ç ð³æêîì âãîð³

Ïîñì³õíóëàñü ä³òâîð³:

— Ùîá äçâ³íê³ø ëóíàëà ìîâà,

ß ïðèéøëà â àáåòêó çíîâó,

Áî êîëèñü ó í³é æèëà,

Ìîâ òà ìàê³âêà, öâ³ëà.

Â áàãàòüîõ ñëîâàõ ö³êàâèõ

Êðàñóâàëàñü, íà÷å ïàâà.

   Ë³íà Á³ëåíüêà

Ãóñåíÿòêî ´åë´îò³ëî,

Òàòà ç ìàìîþ ëþáèëî,

Ý ñï³âàëî: «À´ðóñ, ´àâà,

Áóêâà «¥å» – òàêà ö³êàâà!

¥óäçèê, ´àíîê, ´ðèíäæîëÿòà.

¥ðèíäæîëÿòà – öå ñàí÷àòà».

                      Ìàð³ÿ Äÿ÷åíêî
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×÷

í³÷

ï³÷

ð³÷

÷à     ÷ó ÷î ÷è ÷³ ÷å

à÷ ó÷  î÷ è÷ ³÷ å÷

                    

                         

êà÷àí

âå÷³ð

÷óòêà

êðó÷à

âäà÷à

çäà÷à

÷èñëî

÷îá³ò

÷àáàí

×îê-÷îê-÷îê,

Ãóáè íà ãà÷îê.

Ó ìîâ÷àíêó ìîâ÷êè ãðàëè,

Í³áè çîâñ³ì ñë³â íå çíàëè.

           Ïëàòîí Âîðîíüêî

Ãîðëè÷êà, êà÷å÷êà,  êà÷àí,  í³÷,  ÷àáàí...

Áóäü
òå ´ðå

÷íè
ìè,

ä³
òêè!
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Óòâîðè íîâå ñëîâî

¥ðå÷íèé — ÷åìíèé, âèõîâàíèé.

1

1



âå÷³ð

âå÷³ðí³

âå÷îð³òè

÷èòà÷

÷èòà÷êà

÷èòàíêà

×îï

×îðòê³â

Çáðó÷

×èãèðèí

×åðêàñè

×åðí³ã³â

ñòèé
êëóí

âóí
÷à

ñòî
ñòêà

ñíèê

17

Ï Ò Ä ÜÁ Ã ¥ ×Ç

    Âè ÷èòàëè ïðî Â³ò÷èçíó? Ó íàñ âîíà 

îäíà. ×åðí³ã³â ïîáóäîâàíèé íà áåðåç³ Äåñíè, à

×åðêàñè — íà áåðåç³ Äí³ïðà. Íà Ãàëè÷èí³ 

ïðåêðàñí³ ì³ñòà: Ëüâ³â, Äðîãîáè÷, Ãàëè÷...

Íà ï³âäí³ òåïëå ×îðíå òà Àçîâñüêå ìîðå. 

×óäîâ³ ãîðè, ð³÷êè, îçåðà...



        Ñêîðîìîâêà

Ó ÷àïë³ ÷îðí³ ÷åðåâè÷êè,

Âîíà ÷àïà äî âîäè÷êè.

             Ãðèöüêî Áîéêî

• Ãîñòðå ñëîâå÷êî êîëå ñåðäå÷êî.

• Ñ³÷åíü — ïî÷àòîê ðîêó, 

   à ÷åðâåíü — ïî÷àòîê ë³òà.

18

Ð³÷êà ëàã³äíà êà÷à   

÷à-÷à-÷à.

Íà õâèëå÷êàõ êà÷àò     

÷àò-÷àò-÷àò.

Êà÷å÷êàì êðè÷ó:            

÷ó-÷ó-÷ó.

— Â³äïî÷èíüòå äîñõî÷ó!     

÷ó-÷ó-÷ó.

— 

—

—

×èñòîìîâêà
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Áóêâà ×

×îðíî, ÷îðíî óíî÷³.

×îðí³ î÷³ ó ñè÷³â.

×îðí³ î÷³, ÷îðí³ êðèëà,

×îðíà ò³íü óñå íàêðèëà.

×åðåç ÷îðíèõ òèõ ñè÷³â

×îðíî-÷îðíî óíî÷³.

Ãàííà ×óáà÷

                  Çàãàäêè

×îðíå ñóêíî ë³çå ó â³êíî. (³, í, ÷)

Âïàëà ñòð³÷êà ÷åðåç ð³÷êó 

   ² íàáëèçèëà áåðåãè. (å, â, ê, ë, å, ñ, à)

•

•

 

 

        Ñêëàäè êàçêó

Ñòðóìî÷îê ³ ð³÷å÷êà — â³ðí³ äðóç³



Éé
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ìàé-êà

ìèé-êà

÷àé-êà

äèâíèé

äàâí³é

ð³äíèé

Éîñèï

Ìàòâ³é

Îëåêñ³é

Ìà-ð³é-êà

Íà-ä³é-êà

Ñåð-ã³é-êî

Âèéäè ðàíêîì òè íà ´àíîê

Çóñòð³÷àòü íîâèé ñâ³òàíîê:

Òåïëèé, ëàã³äíèé, âåëè÷íèé,

Ñòîãîëîñèé, ïðîìåíèñòèé...

âì³

êðà
êð³

êðè

çíà

êëå
ñâ³

ñò³

òî

ãà
ð³

÷à

ïè

ìè
ñ³

ì³

éé



Óòâîðè íàçâè êîëüîð³â â³ä ñë³â: ìàëèíà,

 àïåëüñèí, çåëåíü, ÷îðíèöÿ, ãðàíàò, ñëèâà...
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ë³ñ

   

     

áàë

÷îðíèé

òîâñòèé

ìàëèé

ñâ³òëèé

âèñîêèé 

âåëèêèé

íèçüêèé

òåìíèé

á³ëèé

òîíêèé

            Ñêîðîìîâêà

Ëåò³ëà ñîéêà òà ïîï³ä íåáåñîéêà,

òà ñ³ëà ñîéêà íà ñîñíîéêó.

                             Ìàð³ÿ ×óìàðíà

ë³

ë³

ë³

ë³

ñè

ñîê

ñíèê

ñîâèé

·

·

·

·

·

·

·

·

áà

áà

áà

áà

ëè

ëåò
ëåðèíà

ëåòíèé

• Íå â³äêëàäàé ðîáîòó íà ñóáîòó.



      — Çàé÷èêó, çàé÷èêó, äå òè áóâàâ? 

      — Ó áåðåçîâ³ì ãàþ.

      — Ðîçêàæè, ðîçêàæè ïðî ïðèãîäó ñâîþ.

      — Âîâ÷èêà ñ³ðîãî ÿ â ÿðó ñõîâàâ, 

          Ëèñîíüêó ðóäóþ ó íîðó çàãíàâ.

À êîëè â íîðó âò³êàëà, òî ìåíå ïåðåëÿêàëà.

Îí ÿê!

          

          

Çàé÷èêó, çàé÷èêó, äå òè áóâàâ?

22

Îêñàíà Ñåíàòîâè÷



Ó çåëåíîìó ãàéî÷êó

Çàé÷èê ñïî÷èâàâ.

Éîìó ï³ñåíüêó âåñåëó

Ñîëîâåé ñï³âàâ.

Áóêâà É

Éøîâ äî ð³÷êè çâ³ðîá³é,

Ïîõâàëÿâñÿ: «ß òàêèé —

Íà÷å ñîíöå, çîëîòèé,

Âñ³ì ëþáëþ äîïîìàãàòè,

Âì³þ äîáðå ë³êóâàòè,

À ùå º ó ìåíå — îò

Áóêâà «É», ùî çâåòüñÿ «ÉÎÒ».

Ëàðèñà Âåðüîâêà
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Õõ

24

ìîõ

ì³õ

äàõ

âóõî

ìóõà

õîäà

õîâðàõ

õðåáåò

êðèõòè

Õàðê³â

Õåðñîí

Õóñò

Õî

âà

ëà

õìà

ðèí

êà

ó

õà
ò³

õó

ñòèí

êó.

Ñêîðîìîâêà

Êàçî÷êà

Ìàëåíüêà õìàðèíêà — àêòîðêà.

Îäíîãî ðàçó âîíà çäèâóâàëà 

äîðîñë³ õìàðè. Õìàðèíêà 

ïåðåâò³ëèëàñü íà ìèëîãî, ïóõíàñòîãî çàé÷èêà...

Îïîðí³ ñëîâà: âóõà, õâ³ñò, î÷³, ñòðàõ...

À ÈÎÓ ³ Ì Í Ë Â Ñ Ê ÐÅ

? ? ?
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Ïðèãîäè çåðíèíêè

Ì³é òàòî — õë³áîðîá. Éîãî çâàòè Õîìà. Â³í 

ðîçïîâ³â ìåí³ ïðî ïðèãîäè çåðíèíêè.
Ñïî÷àòêó çåðíèíêó â çåìë³ ñõîâàëè. 

       âñ³ì äîïîìàãàâ, ³ç õìàðêè âîäè÷êó ïîñèëàâ.

Çåðíèíêà êîëîñîì íàëèëàñü... 

Ïîò³ì çåðíèíêà äî ïåêàðí³ ïîòðàïèëà. Òàì 

õë³á, áóëî÷êè, êàëà÷³ ñïåêëè é ó ìàãàçèí 

â³äâåçëè. Ñìàêóâàòèìóòü óñ³: ³ äîðîñë³, ³ ìàë³.
Ñìà÷íîãî!

õë³á

õë³á÷èê

õë³áèíà

õë³áíå

õë³áíà

õë³áíèé

õë³áîðîá

õë³áîðîáñòâî

õë³áîðîáñüêèé

Õë³á: áóëêà — áàòîí — êàëà÷ —

êðóàñàí — òîðò — ò³ñòå÷êî — ...



Êàðïàòè — êàçêîâèé êðàé. Ãîðè âêðèò³ ãóñòèìè

ë³ñàìè. Ó ë³ñàõ áàãàòî äèêèõ òâàðèí, ïòàõ³â. 

Ó ãîðè âåñíà ïðèõîäèòü íåïîì³òíî. Êàðïàòè —

ãîñòèíí³ ãîðè. Ð³çíîáàðâíà ã³ðñüêà êðàñà êëè÷å

äî ñåáå ìàíäð³âíèê³â. Õàðèòîí, Çàõàð ³ Õîìà

âë³òêó ìàíäðóâàòèìóòü Êàðïàòàìè.

26



Áóêâà Õ

ß ìàëþþ. Îñü õàòèíêà,

Íàä õàòèíêîþ õìàðèíêà,

Õðèçàíòåìè á³ëÿ õàòè.

Ùå é áàðâ³íî÷îê õðåùàòèé.

À çà õàòîþ — ñàäî÷îê,

Òàì òðàâè÷êà é õîëîäî÷îê.

Â õîëîäî÷êó Õàðèòèíêà

Ãàðíó âèøèëà õóñòèíêó,

Ëèñòÿ õìåëþ  íà õóñòèí³

Ý âîëîøêè — ñèí³-ñèí³.

                    Ë³íà Á³ëåíüêà

Õàòó çâîäèòü ä³ä Õîìà.

Ñò³íè, äâåð³, òðè â³êíà,

Íà ïîêð³âë³ — äèìàð

Çìóðóâàâ Õîìà äî õìàð.

Òà çà êîìèí — îò êàðòèíè...

Çà÷åïèëîñü òðè õìàðèíè!

Ïåòðî Çàëåâñüêèé

27

1

2

Ïîêð³âëÿ — òå, ÷èì ïîêðèâàºòüñÿ âåðíÿ ÷àñòèíà áóä³âë³.
Õì³ëü — îäíîð³÷íà àáî áàãàòîð³÷íà ðîñëèíà, ñòåáëî ÿêî¿ 
â’ºòüñÿ ïî òè÷èí³, ìîòóçö³...

2

1



ßÿ
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ß

ä³

ìî

òâî

ñâî

À ÈÎÓ ³ Ì Í Ë Â Ñ Ê ÐÅ ß

ß

Àíãë³

Ãðóç³

Äàí³

²íä³

êèì

ß ê³â

ðèíà

ðîñëàâ

ì î ð ? ê

Âàëÿíêè — âèíà ãàëÿ — äîëÿ

ä³ÿ

ä³ÿòè

ä³ÿëüíèé

ìð³ÿ

ìð³ÿòè

ìð³éëèâèé

íÿíÿ

íÿíå÷êà

íÿíü÷èòè

ßñÿ

ßíà

ßê³â

ßí³íà

ßðóñÿ

Ìàð³ÿ

Íàä³ÿ

Ë³ä³ÿ

ßðîñëàâ

Â³êòîð³ÿ

Íàòàë³ÿ

Óëÿíà
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Ó çàò³íêó ã³ë-ëÿ-ñòèõ äåðåâ ä³äóñü âèêîïàâ 

äâ³ êðèíè÷êè — âåëèêó é ìàëåíüêó. Âåëèêà 

äàðóâàëà âîäè÷êó ä³äóñåâ³ ßêèìó, áàáóñ³ ßâäîñ³. 

Ìàëåíüêà êðèíè÷êà íàïóâàëà çàé÷èê³â, ïòàõ³â. 

Ïèëà êóð³ïêà ç ä³òêàìè. Ïèëà ê³çî÷êà ç êîíåì. 

Ïðèõîäèëè ïèòè é êîð³âêà ç òåëÿòêîì.

Äåðåâà  ÿê³? ...

Êðèíè÷êà  ÿêà? ..., ...



á³ë÷åíÿ

çàé÷åíÿ

ëèñåíÿ

ìàëåíüêå

òðåìòëèâå

õèòðå

ãëèáîêà

âåëèêà

çåëåíà

ÿìêà

´óëÿ

ÿëèíêà

Õòî? ßêå? Ùî? ßêà?

Ïîð³âíÿííÿ

Ìîâ÷èòü, ÿê â ðîò âîäè íàáðàâ.

×îðíèé, ÿê í³÷.

Ëåãêèé, ÿê ïóõ.
Îëåíÿ

Îëåíÿ îäíå ãóëÿëî,

Îëåíÿ êîãîñü ãóêàëî.

Óëÿ Îëå÷êó ïèòàëà:

— Îò êîãî âîíî ãóêàëî?

 Îëÿ Óë³ ìîâèòü ïðÿìî:

— Îëåíÿ ãóêàëî ìàìó.

Ãàííà ×óáà÷

ñ
ñ ñ

ññ

ñ ñ

• 

• 

• 
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Áóêâà ß

ßãóàð êóïèâ áóêâàð

Ïðîñèëî ßãóàðåíÿòêî

(Òàêå äîïèòëèâå çâ³ðÿ):

— Íàâ÷è ìåíå ÷èòàòè, òàòêó!

Êóïè, áóäü ëàñêà, áóêâàðÿ.

Ïîñëóõàâ ßãóàð ñèíî÷êà,

Ïðèí³ñ áóêâàðèêà éîìó.

Ñèäèòü ñèíî÷îê ó õîëîäî÷êó

Ý â÷èòüñÿ ðîçóìó-óìó.

Êì³òëèâå ßãóàðåíÿòêî

Âèâ÷èëî ³ áóêâó ß

Ðàä³ âñ³: ñèí, ìàìà é òàòêî —

Âñÿ ÿãóàðîâà ñ³ì’ÿ.

                       Ë³íà Á³ëåíüêà
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• Æóðàâë³ ðàíåíüêî âñòàëè ³ îæèíó ïîæóâàëè.

Ñêîðîìîâêè

•  Æóðàâëèê õîäèòü ïî ëóæêó, 

   Ëîâèòü æàáîê äî ñìàêó.

   Âåëèêó æàáêó æóâàòü íå ñõîò³â,

   Àáè æèâ³ò íå çàáîë³â.

æè

æà

áà äà

òè

òî

Ææ

ìèð âå

Æè íî æ³

âèé í³æ ìîð

òî

À ÈÎÓ ³ Ì Í Ë Â Ñ Ê ÐÅ ß

Í³æèí, Æèäà÷³â, Óæãîðîä, Çàïîð³ææÿ...



33

Ï Ò Ä ÜÁ Ã ¥ × É Õ ÆÇ

Æóðàâëèêè-æóðàâë³

— Æóðàâëèêè-æóðàâë³, 

Äå ë³òàëè âè ìàë³,

Äå áóâàëè?

— Ìè ïî òåïëèõ êðàÿõ,

Ïî êàçêîâèõ ãàÿõ 

Ìàíäðóâàëè. 

— Ðîçêàæ³òü, æóðàâë³,

ßê íà äàëüí³é çåìë³

Çèìóâàëè?

— Ìè â êàçêîâèõ ãàÿõ

Âñå ïî ð³äíèõ êðàÿõ

Ñóìóâàëè.

  Ïëàòîí Âîðîíüêî

•

•

 Êîæíîìó ìèëà ñâîÿ ñòîðîíà.

 Íåìà â ñâ³ò³ êðàùå, ÿê ñâîÿ êðà¿íà.

Ïðèêàçêà



  Æóðàâëèê çàïðîñèâ äî ñåáå ó ãîñò³ 

æàéâîðîíêà. Ïðèãîòóâàâ æåëå ³ç æóðàâëèíè, 

çàâàðèâ ÷àé ³ç æàñìèíó, ïîñòàâèâ æîâò³ æîðæèíè 

ó âàçó. ×àñ óæå ïðèõîäèòè ãîñòåâ³. Ó â³êíî 

æóðàâëèê ïîáà÷èâ, ÿê ïðèëåò³â æàéâîðîíîê. 

«Æäàâ-æäàâ ³ ä³æäàâñÿ», — âåñåëî ïîäóìàâ 

æóðàâëèê ³ â³ä÷èíèâ äâåð³.

• Íîâèõ äðóç³â íàæèâàé, à ñòàðèõ íå çàáóâàé.
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Æóê ³ æàáà ìàíäðóâàëè

Ý êóïèëè äâà æóïàíè.

Æóê ãóäå íàä ñëîâîì êîæíèì,

Æàáà êàæå: «Òàê íå ìîæíà!»

Æóê ï³ä æîðæèíó ïîâçå,

Æàáêà âæå òàì éîãî æäå.

              Ë³ä³ÿ Ïîâõ

Äðóç³

Â çîîïàðêó æèâ ìàëåíüêèé áåãåìîòèê.   

áåãåìîòèêà Æîðæèê. Æîðæèêó ïîäîáàëîñü, êîëè 

äî íüîãî ïðèõîäèëè 

ä³òè. Â³í õâàëèâñÿ 

âñ³ì âåëèêèì ðîòèêîì 

³ êðóãëèì æèâîòèêîì. 

Æîðæèê õîò³â ìàòè 

äðóç³â. 

Îäíîãî ðàçó... 

Çâàëè

(Çà Àëëîþ Ñâàøåíêî)

Áóêâà Æ
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Æóê ³ æàáà ìàíäðóâàëè
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Øø

øîñå

øàñ³

øèíà

øòîðì

øòèëü

øêâàë

Øîñòêà

Øóìñüê

Êàëóø

øà  øî  øè  ø³  øó  øå  øÿ

À ÈÎÓ ³ Ì Í Ë Â Ñ Ê ÐÅ ß

ñó

òè õèíà

øà
øêà

÷à

øè

øà
ñó

Ìèøêè øèëîì 

øóáêó øèëè.

Ñêîðîìîâêà

Îëåêñàíäð Îëåñü

àðô

îâê

âåöü

àëü

ø
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Ãîð-äè-ëè-ñÿ ãóñàêè:

— Â íàñ ÷åðâîí³ ÷îá³òêè!

Ý ñåëåçí³ ïèøàëèñÿ:

— À íàì æîâò³ ä³ñòàëèñÿ.

Ñàì³ ï³âí³ õîäÿòü äîñ³

Ïî á³ëîìó ñí³ãó áîñ³:

— Íåìà ÷îá³ò, ëèø ï³äáîðè,

Íåìà ÷îá³ò — ñàì³ øïîðè.
Ëþáîâ ßêîâåíêî



Òåàòð

Òèì³ø ç äðóçÿìè âèð³øèëè ï³äãîòóâàòè 

ëÿëüêîâó âèñòàâó. Øèðìó çðîáèâ òàòî Øóðêà. 

Ìàìà Ìèõàéëèêà ïîøèëà ëÿëüêè: Æàáêó-

Ñêðåêîòóøêó, Êîòèãîðîøêà, Ïîïåëþøêó, Ìèøêó-

Øêðÿáîòóøêó, ...

Ïåðøîêëàñíèêè õî÷óòü ïîêàçàòè ø³ñòü 

âèñòàâ ó øêîë³.
                         (Çà Í³íîþ Âîñêðåñåíñüêîþ)
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Áóêâà Ø

Ñ³ëà ïòàøêà íà øèïøèíó,

Íà øèïøèí³ — øèïè é øèïè.

Íå âêîëèñü, ìîÿ ïòàøèíî,

À ÿê âêîëåøñÿ — òåðïè.

                                              Ë³íà Á³ëåíüêà

Ìàìà âèøèëà ìåí³

Êâ³òàìè ñîðî÷êó.

Êâ³òè ãàðí³, âåñíÿí³:

— Íà, âäÿãàé, ñèíî÷êó.

Â íèòö³ — ñîíöå çîëîòå,

Ïåëþñòêè áàãðÿí³.

Ëàñêà ìàìèíà öâ³òå 

Â òîìó âèøèâàíí³.

Âèøèâàíî÷êó â³çüìó, 

Øâèäêî îäÿãíóñÿ.

Ï³ä³éäó ³ îá³éìó

ß ñâîþ ìàòóñþ.

Âèøèâàíêà

Âàäèì Êðèùåíêî

39



¯ ¿
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ïðè

ïåðå

âè

ïðî

äî çà

íà

ïî

¿õàòè

òâî

ñâî

ìî

æàê

çäà

ñòè

êðàé — êðà¿

ìóçåé — ìóçå¿

çâè÷àé — çâè÷à¿

Êè¿â

×óãó¿â

Ìèêîëà¿â

Óêðà¿íà

óêðà¿íêà

óêðà¿íñüêà

             Óêðà¿íà

Óêðà¿íà — ð³äíèé êðàé.

Ïîëå. Ð³÷êà. Ñèí³é ãàé.

Ãàðíî ñòåæêàìè ³òè

Òóò æèâåìî ÿ ³ òè.

        Ïàâëî Òè÷èíà

À ÈÎÓ ³ Ì Í Ë Â Ñ Ê ÐÅ ß ¯

¿ ¿
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Íàøà êðà¿íà

Ìè æèâåìî â Óêðà¿í³. Ãîëîâíå ì³ñòî íàøî¿ 

êðà¿íè — Êè¿â. Ìè âñ³ — âåëèêà ðîäèíà. Íàøà 

ìîâà — óêðà¿íñüêà.

Êèÿíè ³ ãîñò³ ì³ñòà ðàä³ ïîáóâàòè â ìóçå¿ Ëåñ³ 

Óêðà¿íêè, ï³òè íà Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç òà â 

Áîòàí³÷íèé ñàä, ïðî¿õàòèñü êè¿âñüêèì ìåòðî... 

Ïðåêðàñíèé íàø Êè¿â. ×óäîâà íàøà Óêðà¿íà! 



             Ïðèêàçêè

 Áóäå ðàíîê — áóäå é ¿æà.

 Õî÷åø ¿ñòè êàëà÷³ — íå ñèäè íà ïå÷³.

•

•

  ¯ñòè î÷èìà —             

       
¯ñòè ÷óæèé õë³á — æèòè çà ðàõóíîê ³íøèõ.

äóæå ïèëüíî âäèâëÿòèñÿ.

— Ñóíè÷êî-ñåñòðè÷êî,

à êèì òè óìèòà?

— Âåñåëèì ïîòîêîì.

— Ñóíè÷êî-ñåñòðè÷êî,

à ÷èì òè íàëèòà?

— Íàëèòà ÿ ñîêîì,

ñîëîäêèì ³ í³æíèì,

Ï³ä ñîíå÷êîì â òåïë³ 

ïèëà éîãî ç ð³äíî¿ 

íåíüêè-çåìë³.

       Ïëàòîí Âîðîíüêî

Ñóíè÷êà-ñåñòðè÷êà
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Áóêâà ¯

Ñõîæà áóêâà «¯» íà «Ý»,

Ò³ëüêè êðàïêè ó í³é äâ³.

Ç’¿ëè ¿æó ¿æà÷êè

É çàõîâàëèñü â ãîëî÷êè.

Õî÷ ³ êîëåòüñÿ ¿æàê,

Òà íàñïðàâä³ â³í — äîáðÿê!

¯æà÷ê³â îáåð³ãàé,

Íå ÷³ïàé, íå îáðàæàé!

                  Ìàð³ÿ Äÿ÷åíêî

¯æà÷èõà âàðèòü çðàíêó 

ñìà÷íó ¿æó ç áóðÿê³â,

áî çáåðåòüñÿ äî ñí³äàíêó

âñÿ ðîäèíà ¿æàê³â.

               Þð³é Ðàºâñüêèé

¯äå, ¿äå ¿æà÷îê,

¯æà÷îê-ë³ñîâè÷îê.

  

¯äå, ¿äå äî çì³¿ —

Ïðîãàíÿòèìå ¿¿.

Òàìàðà Êîëîì³ºöü

43



çàé
ïàëü
âó-ëè

ö³
êè

ñè-íè
ëè-ñè

öÿöó
êîð
êåð-êè
êðî-âèé

Öö

44

öàï

öåõ

ö³ï

öèðê

öâÿõ

öâ³ò

ñåð-öå

ñîí-öå

ì³ö-íî

³-ñïà-íåöü

ÿ-ïî-íåöü

å-ñòî-íåöü

(ö, ê, ð, à, ó, å, ê) (î, â, ë, å, ³, ü, ö) (ÿ, ö, é, å)

Ùî?Êîìó?

êðàâöþ(-åâ³), êðàâ÷èí³

³íæåíåðó(-îâ³), ³íæåíåðö³

êóõîâàðó(-îâ³), êóõîâàðö³

À ÈÎÓ ³ Ì Í Ë Â Ñ Ê ÐÅ ß ¯
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Á³ëà Öåðêâà

Â³ííèöÿ

Ëóöüê

ßêèìåöü

Ëîáóíåöü

Óêðà¿íåöü

ìåøêàíåöü

ëèòîâåöü

øâåéöàðåöü

Ö³ëèé äåíü ³ ö³ëó í³÷

Öâ³ðêóíè êðè÷àòü íà ï³÷.

— Öâ³ðêóíè, öâ³ðêóíè,

Öåé âàø êðèê ÷îìó ñóìíèé?

— Öå òîìó, áî ìè õîëîäí³,

Öå òîìó, áî ìè ãîëîäí³!

                   Ãàííà ×óáà÷

Ï Ò Ä ÜÁ Ã ¥ × É Õ Æ Ø ÖÇ



Äå òè ñí³äàâ ãîðîáåöü?

— ×è òè ñí³äàâ ãîðîáåöü?

— ß ïî¿ñòè ìîëîäåöü,

Áî ñïî÷àòêó áóâ ó ëåâà —

Îãîðîæà òàì ñòàëåâà.

Ï³äêð³ïèâñÿ ó ëèñèö³,

Ó ìîðæà ïîïèâ âîäèö³,

Ç’¿â ìîðêâèíó ó ñëîíà,

Ç æóðàâëåì ïî¿â ïøîíà.

Ó êåíãóðó ÿ ïîáóâàâ,

Òàì, ïîñí³äàâøè, ïîñïàâ,

Ï³ä íîãàìè â âåäìåæàòêà

ß öóêåðêè ïîçáèðàâ,

À çóáàñòèé êðîêîäèë

Ëåäü çà ëàïêè íå âõîïèâ!

            Ëþáîâ ßêîâåíêî
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Öóöåíÿòêî é öàïåíÿòêî

Ïóñòóâàëè äîòåìíà,

Ïåðåêèíóëè ãîðíÿòêî,

Íàëÿêàëè öâ³ðêóíà.

Íà ãîðîä³ öèáóëèííÿ

Ñòîëî÷èëè ïóñòóíè,

Á³ëÿ êëóí³  íà öåãëèííÿ,

Âðàç íàñêî÷èëè âîíè.

Öàïåíÿ íà öåãëó âïàëî,

Ìàëî í³æêó íå çëàìàëî,

Öóöèê íîñèêà ðîçáèâ,

Ïîò³ì àæ çàñêàâóë³â.

Öóöåíÿ ³ öàïåíÿ

Ë³íà Á³ëåíüêà

Õî÷à é ìàëåíüê³,

Çàòå ñîëîäåíüê³.

              

Ëåæàòü ñåñòðè÷êè

Â ÿñêðàâèõ ñï³äíè÷êàõ,

Áóêâà Ö
Çàãàäêà

(Öóêåðêè)

Äîòåìíà — äî íàñòàííÿ òåìíîòè.
1

2

1

2

Êëóíÿ — áóä³âëÿ äëÿ çáåð³ãàííÿ ñíîï³â, ñ³íà, à òàêîæ 
äëÿ ìîëîòüáè, â³ÿííÿ...
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•

•

 Äîáðå ñëîâî — çîëîòèé êëþ÷.

 «Äîáðå» ³ «øâèäêî» ðàçîì áóâàþòü ð³äêî.

Þþ

À ÈÎÓ ³ Ì Í Ë Â Ñ Ê ÐÅ ß ¯ Þ

Æ Ç

Ê Ë Ì

Á Â
Ï

Ä
Ö

Þ

ëÿ, áà

Ëþ ³

Þð

êî

ïî

ëþá

ëÿ

þòü

ìî

ëî

êî.

Í

êëþ÷

òþëü

ïëþñ

ëþäè

þíãà

áþðî

ëþñòðà

ëþëüêà

òþëüïàí

þ-â³-ëåé

þ-â³-ëÿð

ëþ-äè-íà
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Þâ³ëåé

Ó ä³äóñÿ Þð³ÿ òà áàáóñ³ Ëþáè — þâ³ëåé. ¯ì 

âèïîâíèëîñÿ ïî ñ³ìäåñÿò ðîê³â. Þâ³ëÿð³â 

ïðèéøëè ïðèâ³òàòè ä³òè é îíóêè. Ñèí Þõèì 

ïîäàðóâàâ ëþñòðó. Îíóêè Þë³àí ³ Ëþäà — áóêåò 

òþëüïàí³â. Áàáóñÿ ³ ä³äóñü ïðèãîñòèëè âñ³õ òîðòîì 

³ç ñóíè÷íîþ íà÷èíêîþ. Ãîñò³ ïîäÿêóâàëè ¿ì çà 

ëþáîâ ³ ëàñêó òà ïîáàæàëè äîâãèõ ðîê³â æèòòÿ.

þâ³ëåé

þâ³ëÿð

þâ³ëÿðêà

Þð³é

Þõèì

Þë³àí

Þð÷åíêî

Þõèì÷óê

Þõíî



Çà ñí³äàíêîì Þðà Þëþ

Ïîó÷àâ, ÿê ñòàðøèé áðàò:

— Äîáðå âèõîâàí³ ä³òè

Íå êîâòàþòü âèíîãðàä,

Íå çàï³çíþþòüñÿ â ãîñò³,

Ý íå ¿çäÿòü áåç êâèòêà,

Ïðèáèðàþòü âðàíö³ ïîñò³ëü,

Íå âò³êàþòü ç äèòñàäêà!

— À ìåíå, — îçâàëàñü Þëÿ, —

Â äèòñàäî÷êó ñòàðø³ â÷àòü:

«Äîáðå âèõîâàí³ ä³òè

Çà ñòîëîì çàâæäè ìîâ÷àòü!»

                         Ýãîð Ñ³÷îâèê
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Çàãàäêà

ß ìàëåíüêèé, ïðîâîðíåíüêèé,

Ýç çàìêîì ó äðóæá³ ìè.

Äâåð³ øâèäêî â³ä÷èíÿþ,

Áî ÷àð³âíó ñèëó ìàþ.(êëþ÷)

100+Þ     ?

Áóêâà Þ

Ðîçïîâ³ëà íàì áóêâà Þ

Ïðî ³ñòîð³þ ñâîþ.

Äðóæèëè áóêâè É òà Ó,

Ãóëÿëè â ë³ñ³ ðàçîì.

Òóò ðàïòîì äå íå âçÿâñÿ çì³é —

Çëÿêàâñÿ É îäðàçó!

Ïðèòèñíóâñü äî áóêâè Ó

Ý çâóêè ¿õ çëèëèñü. 

Òàê óòâîðèëàñü áóêâà Þ,

Áóëî òàêå êîëèñü…

     Âàëåíòèíà Áóòð³ì
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÷èòà

ìàëþ

ñëóõà

ì³ðêó

ñï³âà

ïðè-ºì-íèé

âçà-ºì-íèé

âå-÷³ð-íº

î-ñ³í-íº

êè-òà-ºöü

àí-ãë³-ºöü

ë³-â³-ºöü

ºâ-ðî-ïå-ºöü

øèñ³

â³

äà
êó

º

À ÈÎÓ ³ Ì Í Ë Â Ñ Ê ÐÅ ß ¯ Þ ª

º

          Ñêîðîìîâêà

ªíîò ºíîòà çàïèòàâ:

— Äå ºíî÷àòî÷îê ñõîâàâ?

ªíîò ºíîòó â³äïîâ³â:

— ß ºíî÷àòàì ñïàòü âåë³â.

                 Ãðèöüêî Áîéêî

ªâà

ªâãåí

Ñàºíêî

ªì÷åíêî

º í î ò ç à º ö ü c ï ³ â à º



Ñîíå÷êî

— Éäó÷è äî äÿäå÷êà ªâãåíà, ÿ ïîáà÷èëà, ÿê 

ñîíå÷êî éäå ç³ ìíîþ ïîíàä ÿñåíàìè, ïîíàä 

÷åðåøíÿìè, — ðîçêàçóº ñâî¿é ìàì³ ªâà.  

— Ïðèéøëà ÿ ó äÿäüêà, çóïèíèëàñÿ — 

³ âîíî çóïèíèëîñÿ íàä äÿäüêîâîþ õàòîþ... 

Òî ìîº ñîíå÷êî. Ïðàâäà  æ,  ìàìî?

— Àâæåæ, òâîº... — ñêàçàëà ìàòóñÿ.

äâ³ð äî 

53
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— Òàê, òàê, — ò³øèëàñü ªâà. — Äî äÿäüêà 

ªâãåíà ò³ëüêè ç³ ìíîþ éøëî. Ïîò³ì ðàçîì éøëè 

äîäîìó: ÿ — âóëèöåþ, âîíî — íåáîì. Õ³áà 

ñîíå÷êî ç³ âñ³ìà õîäèòü?

— Ç³ âñ³ìà, ªâî, — ñêàçàëà ìàìà. — Âîíî ³ 

òâîº, ³ ìîº, ³ òàòêîâå — ºäèíå, âîíî äëÿ âñ³õ 

ëþäåé ³ ç³ âñ³ìà õîäèòü.

— Òàê áàãàòî ëþäåé, ³ âñòèãàº ç³ âñ³ìà?

— Âñòèãàº, äîíå÷êî...

                                    Àíäð³é Ì’ÿñòê³âñüêèé

Áåðåæ³òü ð³äíèõ

Ð³äí³ çàâæäè ïîðÿä ç 

òîáîþ, çàâæäè äáàþòü ïðî 

òåáå. Âîíè  ðàä³þòü òâî¿ì 

óñï³õàì, æàë³þòü òåáå, êîëè 

òè õâîð³ºø.  

À ÷è ÷àñòî òè âèÿâëÿºø 

ñâîþ ëþáîâ äî íèõ? ßê 

ðàä³þòü ð³äí³, êîëè ÷óþòü 

ñëîâà âäÿ÷íîñò³ ³ ëþáîâ³! 

Áåðåæ³òü ð³äíèõ!
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Íà ïðîãóëÿíêó íà ïëîò³

Âèéøëè çàºöü ³ ºíîòè.

ª â ºíîò³â êàïåëþøêè,

Çàºöü ìàº äîâã³ âóøêà. 

               Ãðèöüêî Áîéêî                

Áóêâà ª

Òàêà ãàðíà áóêâà «ª»!

Íå â ºäèí³ì ñëîâ³ º.

Ï³ñíþ êðèõ³òêè ºíîòà

Çàñï³âàºìî ïî íîòàõ,

Áî ºíîò äðóæèòè âì³º,

Êîæí³é ïîñì³øö³ ðàä³º!

ªäí³ñòü ðàäîñò³ é ëþáîâ³

â éîãî ï³ñí³, â äîáð³ì ñëîâ³.

                      Ìàð³ÿ Äÿ÷åíêî

55



56

Ùù

êóù

ëÿù

äîù

õðóù

õðÿù

ïëàù

ùîêà

ùåíÿ

ïàùà

ùå-á³ò

ù³-÷êà

ùà-ñòÿ

ù       [ø + ÷] ù³òêà      
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        Ùî íå òàê?

Äîùèê ãðàº íà ñîï³ëö³,

Õëîï÷èê ìèº øóáó á³ëö³,

Ùóêà ï³ä êóùåì æèâå,

Çàºöü ð³÷êîþ ïëèâå.

               ²ãîð Ñ³÷îâèê

Çëÿêàâñÿ

Ñòåïàíêî ³ Ãàííóñÿ, õîâàþ÷èñü â³ä äîùó, 

çàá³ãëè â ñàðàé.

Ó íüîìó òåìíî, ëÿ÷íî. Òîìó ñèäÿòü ìîâ÷êè. 

Ðàïòîì Ñòåïàíêî ïî÷àâ: 

— Íÿ-ÿ-ÿâ! Íÿ-ÿ-ÿâ!

— Ùî ç òîáîþ? — çäèâîâàíî ãëÿíóëà íà 

íüîãî Ãàííóñÿ.

— ß ëÿ-ëÿ-êàþ, — òðåìòÿ÷èì ãîëîñîì 

â³äïîâ³â Ñòåïàíêî.

— Êîãî?

— Ùó-ó-ð³â.  

Ìèêîëà Ãåðàñèìåíêî1
Ëÿ÷íî — ñòðàøíî.

1
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Áàòüêî — áàòüêè — áàòüê³âñüêà — Áàòüê³âùèíà

● Ëþäèíà áåç Áàòüê³âùèíè, ÿê ñîëîâåé áåç ï³ñí³.

Ìè æèâåìî â Óêðà¿í³

Óêðà¿íó ìè íàçèâàºìî Áàòüê³âùèíîþ, áî òóò 

ìè íàðîäèëèñÿ, òóò æèâóòü íàø³ áàòüêè ³ áàòüêè 

áàòüê³â. Áàòüê³âùèíà — öå êðàé, äå çâó÷èòü 

ð³äíà ìîâà ³ ìàòåðèíñüêà ï³ñíÿ. Ìè ëþáèìî 

Óêðà¿íó çà ¿¿ øèðîê³ ëàíè, êâ³òó÷³ ñàäè, ðÿñíó 

êàëèíó, øèðîê³ ñòåïè, áóðõëèâ³ ð³êè, ñèí³ îçåðà é 

ïðåêðàñí³ ãîðè. Ãîëîâíå áàãàòñòâî íàøî¿ 

Áàòüê³âùèíè — íàø³ íàðîäè: ãîðä³, â³ëüí³, 

ùåäð³é, íåñêîðåí³. Ý ùàñòÿ íàøå â òîìó, ùî ìè 

âñ³ ä³òè ìàò³íêè Óêðà¿íè.
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Õî÷åø ìàòè ùàñòÿ?

Ùåäðî ùóêó ïðèãîùà

Ëÿù, à ùóêà äî ëÿùà:

— Ïî÷èíàþñü ÿ íà «ù»,

Òè ê³í÷àºøñÿ íà «ù».

Áóäåø, ëÿùå, ðîäè÷àòüñÿ,

Áóäåø, ëÿùå, ìàòè ùàñòÿ!

Áóêâà «Ù»

Ðîçêàæó ÿ âàì ìàëÿòà,

Ùå ïðî ë³òåðó «çóáàòó»:

Â ñëîâ³ «ùóêà» — áóêâà «Ùà»,

Ù³òêà îäÿã âè÷èùà.

Ùå º ù³òêà äëÿ çóá³â,

Ýíøà º äëÿ ÷îá³òê³â.

Ñâîº ì³ñöå áóêâà çíàº,

Ñëîâî «ùàñòÿ» ïî÷èíàº.

                        Ìàð³ÿ Äÿ÷åíêî
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Ôô

Ôëîðà Ôàóíà 

À ÈÎÓ ³ Ì Í Ë Â Ñ Ê ÐÅ ß ¯ Þ ª

ôàðáà

ôàðáîâàíèé

ôàðáóâàòè

ô³í³ø

ô³í³øíà

ô³í³øóâàòè

ô³íàíñè

ô³íàíñîâèé

ô³íàíñóâàòè

Ô

à

ó
î

è

³

å
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Íà ôàáðèö³

Ñîô³é÷èíà ìàìà ïðàöþº íà ôàáðèö³ ³  øèº 

ð³çíèé îäÿã. ßê³ òàì ÷óäîâ³ ðå÷³! Îñü ÿñêðàâ³ 

ñàðàôàíè, òóò êîôòèíè, òàì — øê³ëüí³ ôîðìè. 

À çà íèìè ôàðòóøêè ³ ôóòáîëêè. Ñîô³éêà 

âèð³øèëà,  êîëè âèðîñòå, òàêîæ áóäå øâåºþ. 

— 
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Ìð³éíèêè

Ó Ñîô³éêè áàãàòî äðóç³â. Âîíè ìð³þòü ïðî 

ïðîôåñ³¿. Ãàëèíêà Ôåëåí÷àê õî÷å îáðàòè 

ïðîôåñ³þ ôåëüäøåðà. Ôðîñÿ Ôðàí÷óê ìð³º 

âèâ÷àòè ôëîðó ³ ôàóíó ð³äíîãî êðàþ. Ôåë³êñ 

Ãàôòåíêî òà Ôåä³ð Ëèôàð õî÷óòü áóòè 

îô³öåðàìè  ìîðñüêîãî  ôëîòó. Îêñàíà 

Ôàðòóøíÿê ³ Ìàêñèì Ôðîëåíêî ìð³þòü 

ïðàöþâàòè â ïîë³ö³¿. 

À  êèì  ìð³ºø  ñòàòè  òè?
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Áóêâà «Ô»

Áóêâó «Ô» òè, ïåâíî, çíàºø,

Ý â ñëîâàõ ¿¿ âï³çíàºø.

Â íàéñìà÷í³ø³ì ñëîâ³ — ôðóêòè — 

Ç â³òàì³íàìè ïðîäóêòè.

Íóìî, ôðóêòè ñïîæèâàòè

Ý çäîðîâèìè çðîñòàòè!..

Ô³àëêè íå çðèâàòè,

Êðàùå ¿õ ôîòîãðàôóâàòè!

Ìàð³ÿ Äÿ÷åíêî

Íà ôàáðèö³ ìóçè÷í³é

Ôëàì³íãî ïðàöþâàâ,

Âñ³ì äðóçÿì â äåíü íàðîäæåííÿ

Â³í ôëåéòè äàðóâàâ.

                      Þëÿ Òóð÷èíà

Ôàçàíèõà ôàçåíÿòàì

Ñòàëà ôàíòèêè çáèðàòè,

Áî ìàëåíüê³ ôàçàí÷èêè

Ñòðàõ, ÿê ëþáëÿòü ôàíòèêè.

Ôëåéòà — äóõîâèé ìóçè÷íèé ³íñòðóìåíò, ó âèãëÿä³ 
äåðåâ’ÿíî¿ òðóáêè. 

1

1
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äçâ³í

äçâ³íêî

äçâîíèòè

äçâîíèê

äçâ³íêèé

äçâåíèòü

äçåíüê³ò

äçþðê³ò

äçþð÷àòè

Äçâî ïî êëè ÷óòü íàñ ÷êè øêî äçâ³ à

ëå. íèê â ÷å êëè äî íî ëè,

            Çàãàäêà

Ìîæó äîâãî íà äîð³æö³

Íà îäí³é êðóòèòèñü í³æö³,

À ñïèíþñÿ õî÷ íà ìèòü — 

Âðàç ëÿãàþ â³äïî÷èòü.

• Äçâîíèê äçâîíèòü, äçåëåí÷èòü,

   À ñòðóìîê äçâåíèòü, äçþð÷èòü.

                        Â³ðà Ïàðîíîâà

Äç
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Êðóòèòüñÿ, ÿê äçè´à 

Íà÷å ´åäçü óêóñèâ                      
âèâåñòè ç ð³âíîâàãè

øâèäêèé ó ðîáîò³.

                        

Óï³çíàé ïòàõà

çà äçüîáèêîì

 Êîæíà ïòàøêà ñâî¿ì äçüîáèêîì æèâå.

 Äå áàãàòî ïòàøîê, òàì íåìà êîìàøîê.    

•

•

Êàçî÷êà

Íà ë³ñîâ³é ãàëÿâèí³ æèëè áðàòè 

äçâ³íî÷êè Äç³íü òà Äçåíü. Êîæíîãî ðàíêó 

ñîíå÷êî çàçèðàëî äî íèõ ó ãîñò³.  Äç³íü 

³ Äçåíü äçåëåíüêàëè, ñêëèêàþ÷è ïòàøîê, 

çâ³ðÿòîê, êîìàøîê íà ãàëÿâèíó...
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Äæ

äæì³ëü

äæáàí

äæãóò

áäæîëà

äæèíñè

äæóíãë³

äæåðåëî

äæìåëèê

´ðèíäæîëè

 ùî?

äæåì

äæàç

äæåðåëüöå

      ÿêèé?

äæåìîâèé

äæàçîâèé

äæåðåëüíèé

ùî ðîáèòü?

íàãîðîäæóº

íàñîëîäæóº

ïðèñóäæóº

Ïîÿñíè, ÿê òè ðîçóì³ºø âèñëîâëþâàííÿ.

• ßê áäæ³ë ó âóëèêó.

          Çàãàäêà

Ýç îäíèì â³êíîì õàòèíà,

Ðîáîòÿùà â í³é ðîäèíà.

Ïî êâ³òêàõ óñå ë³òàþòü,

Ìåä ïàõó÷èé äîáóâàþòü.
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Äæåðåëüöå

    Âèáëèñêóº  âîäîþ  ë³ñîâå  äæåðåëüöå. 

Âîíî äçâ³íêî äçþðêîòèòü. Äçâåíèòü ³ ñï³âàº 

äæåðåëüíà âîäà, ìîâ æèâà. Áàáóñÿ ç îíóêàìè 

ïîñàäèëè á³ëÿ äæåðåëà êâ³òè. Âîíè ðîçöâ³ëè ³ 

ñîëîäêî çàïàõëè. Àðîìàò ïî÷óëè äæìåëèêè ³ 

áäæ³ëêè. Âîíè êðóæëÿëè íàä êâ³òàìè, íåìîâ 

âåñåë³ äçè´è, êðóæëÿëè ³ äçèæ÷àëè: Äçè-è-äæè-è-

äçå-å-äæå-å-äçè-è!

   Áóäóòü ä³òêè ëàñóâàòè ïàõó÷èì ìåäêîì! 

• Áäæîëà ìàëà, à é òà ïðàöþº.



â’ÿç

â’þí

â’¿çä

â’ºòüñÿ

â’ÿ

â’þ

â’¿

â’º

îá’ºêò

ï’ÿòü

ç’ºäíàòè

ï³ð’¿íà

á’º

ï’ÿ

ç’º

ð’¿

ï’ºñà

ì’ÿòà

ñîëîâ’¿

ðîç³á’þ

ï’º

ì’ÿ

â’¿

á’þ

           Çàãàäêà

ß òàêèé æå, ÿê çíàê ðîçä³ëîâèé,

Ý â³äîìèé óñ³é ä³òâîð³,

Òà â ñëîâàõ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè

ß ïèøóñü íå âíèçó, à âãîð³.

Ñïðîáóé ëèø íàïèñàòè ñëîâî ³ì’ÿ — 

Çðàçó ñòàíó ïîòð³áíèì ³ ÿ. 
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Àïîñòðîô



ì’ÿ
ñî

÷³

çè

ï³ä’

ðîç’

îá’

â’ÿ
 ëèé

íóòè

çàòè

¿çä
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 Çà òðèäåâ’ÿòü çåìåëü

Ð³ñî÷êè â ðîò³ íå áóëî

íå ç’¿ñòè í³÷îãî

äóæå äàëåêî

Ï’ÿâêà, â’þí, ï³ð’¿íà â’ºòüñÿ — 

Çíàê àïîñòðîôîì çîâåòüñÿ.

Ï’ÿòü öóêåðîê ç’¿â õîì’ÿê —

Äóæå ñèìïàòè÷íèé çíàê!

• Ë³òî çáèðàº, à çèìà ç’¿äàº.

• Ïòàøêà êðàñíà ï³ð’ÿì, 

  à ëþäèíà — ñâî¿ìè çíàííÿìè.
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Любий друже! 

Ти вже знаєш усі букви українського 
алфавіту і вмієш читати. Запрошуємо Тебе до 
цікавої і змістовної роботи з творами 
українських авторів. 
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МИ НАВЧИЛИСЯ ЧИТАТИ 

 

Я вмію читати! 

Читати умію тепер я, як братик, 
Згодиться і в праці, і в грі. 
Я можу бабусі рецепт прочитати, 
Улюблену казку — сестрі. 
Зі мною говорить і книжка новенька, 
İ навіть газета стара. 
— Мій любий читачику, — зве мене ненька. 
Я вмію читати! Ура! 

Галина Джемула 
 

 З яким настроєм треба читати вірш? Чому? 
 Що викликало радість у маленького читача? 
 Як хлопчикові знадобиться його вміння читати? 

 
* Підготуйся виразно прочитати останній рядок 

вірша. Назви букви, що позначають голосні звуки. 
** Прочитай вірш самостійно. Про кого із членів 

родини згадує юний читач? 
*** Поясни, як ти розумієш прислів’я: «Ніколи не 

кажи: «Не вмію», а завжди говори: «Навчуся». Добери у 
вірші ознаки до слів: казка, книжка, читачик. 
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Сонце в небі 

Сонце в небі звуки сіє — 
всіх на світі розуміє. 
Я складаю їх в слова — 
мова твориться жива! 
Рідна мова веселкова — 
гомонить в ній гай, діброва, 
річка весело співає, 
і дитина виростає! 

Марія Чумарна 
 

•  Який заголовок має вірш? 
•  Про що йдеться у вірші? 
•  Як авторка називає рідну мову? 
 
* Прочитай перші чотири рядки вірша. Визнач, на які 
питання відповідають слова: сіє, розуміє, складаю, 
твориться. 
** Прочитай вірш ще раз. Визнач слова, які римуються. 
На які питання вони відповідають? 
*** Прочитай останні чотири рядки вірша. Яку картину ти 
уявляєш? Розкажи про це друзям. Прочитай ці рядки так, 
щоб усі зрозуміли, що ти любиш рідну мову. 
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Слова-втікачі 

— Трапилась дивна історія, — сказала вчителька 
першокласникам. — З оповідання втекли слова! Їх треба 
обов’язково повернути на місце. 

Діти записали оповідання і слова, котрі з нього 
втекли. 

А слова були ось які: клякса, морквина, песик, 
молоток, яєчня, кішка, Наталя, каша, мама. 

— Гарненько подумайте, — порадила вчителька, — 
як розставити слова на місце. 

— А що тут думати? — закричав Сергійко. Він вписав 
в оповідання всі слова підряд і підняв руку.  

— У мене готово! 
— Ну, прочитай, що в тебе вийшло, — сказала 

вчителька. 
İ Сергійко прочитав. 
— Славко з’їв велику апетитну кляксу. Мишко 

посадив у зошиті морквину. Тато прибив поличку 
песиком. Молоток вищав і махав хвостом. Потім прийшла 
з роботи яєчня й стала готувати обід. Кішка шипіла на 
сковорідці. В каструлі булькала Наталя. Каша кашляла, і 
її поклали в ліжко. Мама форкала і вигинала спину. 

Всі діти засміялись і закричали: 
— Не так! Не так! 
А як? Нумо, подумайте! 

З журналу «Барвінок» 
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•  Як ти думаєш, на якому уроці трапилась дивна 
історія? 

•  Яке завдання діти отримали на уроці? 
•  Що у дітей викликало сміх? 
 
* Чи запам’яталися тобі слова-втікачі? Прочитай ці 

слова ще раз. Слово втікачі поділи на склади. 
** Поміркуй і скажи, яке з прислів’їв характеризує 

Сергійка. Чому ти так вважаєш? 
Умілому вся робота легка. 
Поспішиш — людей насмішиш. 
Постав питання до слів: поспішиш, насмішиш. 
*** Поверни слова, що повтікали з речень, на свої 

місця. Правильно відтвори зміст цієї частини оповідання.  
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Пихата літера 

Жив на світі Мудрий Чоловік. Він придумав літери. 

Вирізав їх із березової кори, поклав до козубця1 й думає: 
«Ось піду завтра до людей, навчу їх читати й писати». 

Минула ніч. Зібрався Мудрий Чоловік йти до людей. 
«Треба, — думає — розмістити літери так, щоб легко 
було вчитися читати». Розкладає: А, Б, В… 

Усі літери лежать спокійно, чекають своєї черги. 
Тільки одна Я не може стерпіти. Все сунеться Мудрому 
Чоловікові в руки, нагадує про себе: «А я куди?» 
Розгнівався Мудрий Чоловік і каже: 

— З тобою буде не мало біди. Сиди, будь ласка, й 
чекай своєї черги. 

Та літері Я не терпиться. Вона сама лізе Мудрому 
Чоловікові в руки й каже: 

— А мене чому забуваєш? 
Подумав Мудрий Чоловік і сказав: 
— Літера Я буде на останньому місці. 

Василь Сухомлинський 
 Чи нагадує цей текст казку? Чим? 
  Що вирішив зробити з літерами Мудрий Чоловік? 

                              
1 Козубець — ручний кошик з лози. 
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 Яка з літер проявила свою нестриманість і 
неповагу до інших? 

* З перших трьох речень вибери і прочитай слова, 
що означають дії Мудрого Чоловіка. На які питання 
відповідають ці слова? 

** Прочитай з обуренням і осудженням слова 
Мудрого Чоловіка, які говорять про оцінку літери Я. 

*** Поміркуй і скажи, чому літера Я знаходиться на 
останньому місці в алфавіті? Продовжи ланцюжок слів, 
які характеризують літеру Я — нестерпна, нетерпляча, … 
На яке питання відповідають ці слова? 
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ЧАРİВНİ СЛОВА 

 

Чарівні є слова 

У нашій рідній мові 
Чарівні є слова. 
Слова ці всім відомі,  
Бо сила в них жива. 
«Добридень», «До побачення» —  
İ усмішка сія! 
Велике мають значення 
Ось ці прості слова! 
Як скаже син чи донечка 
«Спасибі вам», «Будь ласка!» —  
Ясніше сяє сонечко, 
В словах — любов і ласка. 
Це «Дякую!» і «Добрий день!» 
«Пробачте!», «Йдіть здорові!» —  
Вживайте, діти, їх щодень 
У нашій рідній мові! 

Надія Красоткіна 
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•  Про які чарівні слова йдеться у вірші? 
•  Чи можна чарівні слова назвати увічливими? 
•  Які «чарівні» слова вживаєш ти? 
 
* Прочитай слова, які автор пропонує вживати щодня 

у нашій рідній мові. 
** Поміркуй і прочитай слова, в яких живе сила, 

усмішка, любов, ласка. Правильно наголошуй їх. 
*** Склади і прочитай прислів’я. Поясни їх. 

Лагідних, скрізь, і, ввічливих, шанують. 
На, відповідають, лагідність, добротою. 
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Пригода в лісі 

(Казка) 
В одного хлопчика було багато різних звичок. Однієї 

лише звички не вистачало — казати «добрий день», «до 
побачення», «вибачте», «будь ласка», «дякую». 

Одного разу приснилось йому, що прийшов він до 
лісу. Йде, ні на що уваги не звертає. Ні «добрий день», ні 
«до побачення», ні «дякую», ні «будь ласка». А щоб 
вибачитися, то про це й мови немає. Ледве на мурашку 
не наступив. Метелика з листка зігнав. Пташку злякав. 
Ведмедеві на лапу наступив. Розгнівався ведмідь, 
схопив хлопчика і… з’їв. 

Прокинувся хлопчик і вирішив: візьму я собі за 
звичку казати «добрий день», «до побачення», 
«вибачте», «будь ласка», «дякую». İ мені не заважає, й 
іншим добре. 

 
• Про кого йдеться у казці? 
• Які почуття викликав у тебе головний герой? 
• Чому, на твою думку, варто завжди бути ввічливою 

людиною? 
 
* Прочитай ту частину оповідання, яка тобі 

найбільше сподобалася. 
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** Поміркуй і скажи, чи можна заголовок казки 
«Пригода в лісі» замінити на інший («Увічливі слова», 
«Дивний сон», «Різні звички»). Чому ти так вважаєш? 

*** За ланцюжком слів пригадай і розкажи частину 
казки «Пригода в лісі». 

Приснилось → не звертає → вибачитися → 
прокинувся → не заважає → іншим добре.  
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СВİТ ДИТИНСТВА 

Найрадісніше і найсумніше 

Учитель сказав дітям:  
— Намалюйте найрадісніше і найсумніше. 
Миколка розгорнув зошит і задумався. Згадав золоте 

літо, ранок на березі ставка, квітуче поле конюшини. 
Намалював квітку конюшини і над нею бджолу. 
— Це і є найрадісніше, — сказав він. 
— Чому? — питає вчитель. 
— Бо сяє сонечко, співає жайворонок і небо синє-

синє. 
— А що ти намалюєш найсумніше? 
Миколка намалював дерево. Жовте листя падає 

додолу. Голе віття поливає дощик. 
— Чому ж це найсумніше? — питає вчитель. 
— Бо… 

Василь Сухомлинський 
 

 На якому уроці відбувається ситуація, описана в 
оповіданні? 

 Яке завдання отримали діти? 
 Як Миколка передав радість на малюнку? А сум? 
 Назви м’які приголосні звуки у словах заголовка. 
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* Розкажи, як ти намалюєш радість і сум. 
** Поміркуй і продовж пояснення хлопчика про 

зображення найсумнішого на його малюнку. 
*** Попрацюй у парі з сусідом по парті. Ти читай 

слова учителя, а сусід — слова Миколки. 
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Як Михайликові повезло 

Якось Юрко поскаржився шкільному лікареві, що у 
нього болять зуби. А коли йому призначили лікування, 
злякався і до кінця уроків сидів блідий та розгублений. 

— Облиш ти переживати! — сказав йому після уроків 
Михайлик. — Хочеш, я замість тебе піду до лікаря! У 
мене все одно зуби міцні! 

— Ой, Михасику, сходи! — почав благати Юрко. 
А наступного дня питає: 
— Ну як?.. 
— Усе гаразд! — весело відповідає йому Михайлик. 

— Правда в мене теж один зуб виявився хворий — 
запломбували! 

— İ не страшно було? — жахнувся Юрко. 
— Звичайно, страшно! — зізнався Михайлик. — Зате 

ось ти тримаєш у руках яблуко, а їсти не можеш. А дай-
но його сюди, будь ласка! 

İ соковите яблуко захрумтіло у Михайликовому роті. 

— Повезло
1
 ж людям! — зітхнув Юрко. — İ зуби 

вилікував, і яблуко з’їв… 
Борис Крекотін 

 

                              
1 Повезло — пощастило. 
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 Про кого розповідає автор в оповіданні? 
 Кого з хлопчиків тобі стало шкода? Чому? 
 Яку пораду ти даси обом хлопчикам? 
 
*Серед букв знайди і прочитай імена головних героїв 

оповідання. У слові Юрко назви ланцюжок звуків. 

м и а і ю 

є х а й р 

л и к о к 

 
Як ще називали одного із хлопчиків? 
** Вибери і прочитай ту частину оповідання, яка тобі 

сподобалась найбільше. Поясни свій вибір. 
***Вибери собі партнера чи партнерку. Підготуйся 

прочитати діалог між Юрком і Михайликом так, щоб 
слухачі були приємно вражені. 
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Яблуко 

Вулицею йшла бабуся. В руках у неї був кошик. У 
ньому лежали яблука: червоні і жовті. 

Дуже красиві яблука. Хоч би мені одне! 
Я тихенько підкрався ззаду. Ухопив яблуко і засунув 

його в кишеню. Бабуся нічого не побачила і сказала: 
— Йди-но сюди, хлопчику! Як тебе звати? 
— Петрик… 
— Гарне ім’я. Ти, очевидно, хороший хлопчик. 
— Не знаю. 
Бабуся вибрала найрум’яніше і найбільше яблуко.  
— З’їж! Це з мого садка. 
Яблуко — те, що в кишені, — обпекло мені ногу. 
— Чому ти не хочеш взяти яблуко? 
Бабуся стояла з протягнутою рукою, а я… А я 

вийняв яблуко з кишені. Кинув його в кошик і втік. Коли я 
прибіг додому, то заплакав. Сам не знаю: чому я 
заплакав? 

Омелян Буков 
 

 Про кого розповідається в оповіданні? 
 Що в оповіданні вразило тебе найбільше? 
 Як ти вважаєш, чому заплакав хлопчик? 
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* Прочитай речення «Йди-но сюди, хлопчику», 

супроводжуючи його різними жестами: 
•  стени байдуже плечима; 
•  погрози сердито пальцем; 
•  радісно подай руку для привітання. 

** Прочитай речення «Бабуся нічого не побачила.», 
використовуючи різну інтонацію: здивування, обурення, 
захоплення. 

*** Визнач частини оповідання, які треба читати за 

вказаним настроєм:                                  .   Вибери одну з 

них і прочитай. 
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ДОБРЕ БУТИ ДОБРИМ 

 

Газета 

Дві подружки, Оля і Ніна, сиділи в саду на вулиці. 
Доріжкою, спираючись на палицю, проходив дідусь. 
Недалеко від дівчаток зупинився і, вийнявши носову 
хусточку, почав протирати нею окуляри. İ тут у нього  

з-під пахви
1
 випала складена трубкою газета. 

— Дідусю! — загукала Оля. — У вас газета випала. 
А Ніна не стала кричати. Підхопилася з лавки, 

підняла газету і протягла її дідусеві. 
— Ви загубили, — сказала вона. — Візьміть, будь 

ласка. 
Веніамін Росін 

•  Де відбувалася описана подія? 
•  Що загубив дідусь? 
•  Хто з дівчаток вчинив 

краще? Чому?    
* Серед букв знайди і 

прочитай імена головних героїв 
оповідання. В іменах дівчаток 
назви м’які приголосні звуки. 

                              
1 Пахва — внутрішня частина плечового згину. 
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** Розглянь уважно малюнок. Знайди і прочитай ту 
частину оповідання, яка стосується малюнка.  

*** Прочитай слова, що утворилися з виділених букв. 
Поясни, як ти розумієш цей вислів. 
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Урок дружби 

Жили два горобці: Чик і Чирик. Одного разу Чикові 
бабуся прислала посилку. Цілий ящик пшона! 

Але Чик про це жодного слова не сказав своєму 

приятелеві… і склював усі зернятка. А коли ящик 
викинув, то декілька зерняток висипались на землю. 

Знайшов ці зернятка Чирик, зібрав у пакетик… і 

полетів до свого приятеля Чика. 

— Доброго дня, Чику! Я сьогодні знайшов десять 

зерняток пшона. Давай їх поділимо навпіл і склюємо. 

— Не потрібно… Навіщо? — став відмахуватися 
крильцями Чик. — Ти знайшов — ти і клюй! 

— Але ж ми з тобою друзі, — сказав Чирик. А друзі 

все мають ділити навпіл. Чи не так? 
— Ти, напевно, правду кажеш, — відповів Чик. 
Йому стало дуже соромно. Адже він сам склював 

цілий ящик пшона і не поділився з другом… 
Взяв Чик п’ять зерняток і сказав: 
— Дякую тобі, Чирик! İ за зернятка, і за урок дружби! 

За Михайлом Пляцковським 
 

 Хто з героїв тобі подобається більше? Чому? 
 Що привабило тебе у вчинку Чирика? 



 
90

 Як ти вважаєш, чому Чикові стало соромно? 
* Прочитай перші два абзаци. Перекажи їх зміст. 
** Пригадай зміст твору. Вибери правильну 

відповідь. 
Бабуся прислала посилку 
° Чикові     ° Чирикові 
Чик пшоно 
° склював сам   ° поділився з Чириком 
Друзі все мають ділити навпіл  
° так     ° ні 
Урок дружби провів  
° Чик     ° Чирик 
*** Прочитай з сусідом по парті діалог, який відбувся 

між Чиком і Чиріком. Поміркуй, з якою інтонацією будеш 
читати. 
 
 



 
91

Хатка на тополі 

Під дахом Миколчиної хати зліпили гніздо ластівки. 
İ він радий-радісінький. İдуть ото з Тарасиком вулицею і 
раптом Миколка: 

 — О, мої ластівки полетіли! Бачиш? 

Хоч, може, то і не його. 
Тарасик говорить татові: 

— У Миколки он ластівки живуть. А у нас немає… 

— А ти одразу і зажурився! — мовив тато. — Якщо 
хочеш, то у нас будуть шпаки. 

— Хочу! Хочу! — застрибав Тарасик. 
— Тільки спочатку треба збудувати для них хатку. 
Тато знайшов дошку. Заспівала пилка, застукав 

молоток. Ой і гарна ж хатка вийшла! 
Виліз Тарасик на тополю. Міцно прив’язав хатку. 
А невдовзі на дашку хатки сиділи два шпаки і 

голосно висвистували. 
За Василем Чухлібом 

 
 Про яку пору року йдеться в оповіданні? Чому ти 

так вважаєш? 
 Які пташки зліпили гніздо під дахом Миколчиної 

хати? 
 Чому зажурився Тарасик? 
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 Поміркуй і скажи, чи може трапитися подібна 
ситуація у твоєму житті? 

* Знайди і прочитай ту частину оповідання, яка 
починається реченням: «Тато знайшов дошку…» Що 
тебе порадувало? 

** Поміркуй і скажи, чи можна заголовок «Хатка на 
тополі» замінити на інший («Шпаківня», «Добра 
справа», «Шпаки прилетіли»). Чому ти так вважаєш? 

*** За ланцюжком слів відтвори зміст оповідання і 
перекажи його. 

Зліпили — полетіли — немає — і зажурився — 
шпаки — збудували — вийшла — прив’язав — 
висвистували. 
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ВİДОМİ İМЕНА 

Тарас Григорович Шевченко 

Україна багата на імена видатних 
людей минулого і сьогодення, серед 
яких найяскравішим є ім’я Тараса 
Григоровича Шевченка. Талановитий 
син українського народу ще малим 
хлопчиком почав писати вірші, в яких 

змальовував рідну природу, закликав любити, вивчати і 
шанувати рідну мову. З дитинства був допитливим, 
любив малювати, співати. 

İм’я Тараса Шевченка знають у багатьох країнах світу 
як дорослі, так і малі діти. Його ще називають Великим 
Кобзарем, бо свою найкращу книжку він назвав «Кобзар». 

 

 Як ти розумієш висловлювання «найяскравіше ім’я»? 
 Яким хлопчиком зростав Тарас? 
 Про що писав малий  

Тарас у своїх віршах? 
 Як у світі називають 

Т. Г. Шевченка? Чому? 
 Прочитай слова за 

малюнком. До чого закликає 
Тарас Григорович Шевченко 
кожного з нас?  
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Тече вода 
Тече вода з-під явора 
Та попід горою. 
Хлюпочуться качаточка  
Поміж осокою. 
А качечка випливає 
З качуром за ними, 
Ловить ряску, розмовляє 
З дітками своїми. 

Тарас Шевченко 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Який настрій викликав у тебе вірш? 
* Про що розповів поет у вірші? 
** Які слова у вірші звучать пестливо? Прочитай їх.  
*** Визнач у вірші слова, що відповідають на 

питання: що робить?, що роблять?. 
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Леся Українка —  
поетична квітка України 

Леся змалку проявила свій талант. У 
9 років написала перший свій вірш «Ні 
долі, ні волі у мене нема». Її вірші 
друкували в часописах1 «Зоря», 
«Дзвінок» (Львів), у журналі «Молода 

Україна» (Київ). Усі її твори сповнені любов’ю, ніжністю 
та сподіваннями на краще майбутнє свого народу. 

Багато віршів і казок написала Леся Українка для 
дітей, в яких змальовувала чарівну красу рідної землі, 
навчала бути відважними, сміливими, завзятими. 

На зеленому горбочку 

На зеленому горбочку,  
У вишневому садочку,  
Притулилася хатинка, 
Мов маленькая дитинка. 
Стиха вийшла виглядати, 
Чи не вийде її мати. 
İ до білої хатинки, 
Немов мати до дитинки, 

                              
1 Часопис — друковане видання, що виходить через певний 
проміжок часу (журнал, газета). 
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Вийшло сонце, засвітило 
İ хатинку звеселило. 

Леся Українка 
 Який настрій у тебе викликав прочитаний вірш? 
 Що свідчить про любов авторки до рідного краю? 
 З ким авторка порівнює хатинку? 
 Які слова у вірші означають ознаки предметів? На 

які питання вони відповідають? 
 
* Прочитай з усмішкою у вірші слова, що звучать 

пестливо. 
** Прочитай рядки вірша, які дають відповідь на 

запитання: «Що звеселило хатинку?» 
*** Знайди у вірші групи слів, які читаються як одне 

слово і познач їх крапкою ( ). Наприклад, на зеленому, 
у вишневому… 
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Катерина Білокур 

Катерина Білокур — видатна 
українська художниця. Зустріч з її 
картинами — то щастя! Світ її полотен, 

витканий чарівними фарбами, дивовижно 
чистий, добрий. Коли дивишся на її роботи, то щоразу 
тебе охоплюють нові почуття радості, захоплення… 
Художниця навчає нас бути ближчими до природи, 
сприймати її неповторну красу. İ ми вчимося у неї 
любити землю, шанувати самих себе, вчимося любити 
свою Україну! 

 
 Хто така Катерина Білокур? 
 Чи подобаються глядачам картини художниці? 
 Чого навчає краса полотен Катерини Білокур? 
 
* Закінчи речення: «Світ її полотен, витканий …»,  

«İ ми вчимося у неї…». На які питання відповідають 
слова вчимося, любити, шанувати? 

** Поясни, як ти розумієш вислів «Зустріч з її 
картинами — то щастя!» 

*** Прочитай останнє речення. При читанні голосом 
виділяй головні за змістом слова. 
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 Спробуй дібрати назви до картин Катерини Білокур 
(Яблука з нашого саду. Квіти — краса землі. Квіткові 
натюрморти. Улюблені квіти. Окраса природи…) 

  Склади речення за картиною (за вибором). 
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КОЛЬОРИ ПРИРОДИ 

Земля-красуня 

Земля гарна будь-якої пори 
року. В білому зимовому вбранні і в 
зелених шатах літа вона така ж 
прекрасна, як і в ніжному весняному 
та золотавому осінньому уборах. 

Різноманітна її природа. Усе 
наповнене життям: голосами птахів, 
шелестом листя і трав, дзюркотінням 
струмків. 

Форми земної поверхні — рельєф — постійно 
змінюється. Рівнини, порослі травами та лісами, 
перемежовуються пагорбами та горами. Зустрічаються 
яри, що позаростали деревами і кущами. Річковими 
долинами води плинуть до замріяних озер і бурхливих 
морів. 

Навіть у межах України рельєф неоднаковий. Більша 
частина — рівнини. Є пагорби, гори. 

Кожний куточок красуні-Землі неповторний і 
прекрасний. 

З енциклопедії «Дивосвіт» 
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 Чим приваблює Земля будь-якої пори року? 
 Чи однакова форма земної поверхні? А України? 
 Поповни свій словник. 
Красива — гарна — прекрасна — чудова — 

неповторна — … 
Шати — одяг — вбрання — одежа — одежина — … 
Різноманітна — дивовижна — неповторна — 

особлива — неабияка — … 
Форма — рельєф — поверхня — … 
 
* Знайди в оповіданні незнайомі слова. З’ясуй їх 

значення у вчителя чи однокласників. 
** Визнач найпривабливішу частину оповідання для 

себе. Прочитай її і перекажи. 
*** Поясни значення прислів’я: «Земля найбагатша, 

вода найсильніша». 
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Півень і Фарби 

Намалював Максимко Півня, а розфарбувати забув. 
Пішов Півень гуляти. 

— Що ти ходиш таким не розфарбованим? — 
здивувався Собака. 

Подивився Півень у воду. İ справді — Собака правду 
говорить. 

— Не журись, — сказав Собака, — іди і попроси 
Фарби: вони тобі допоможуть. 

Прийшов півень до Фарб і просить: 
— Фарби, Фарби, допоможіть мені! 
— Добре, — сказала Червона Фарба і розфарбувала 

йому гребінь і борідку. 
А Синя Фарба — пір’ячко на хвості. Зелена — 

крильця. А Жовта — груди. 
— Ось тепер ти справжній Півень — сказав Собака. 

За Володимиром Сутєєвим 
 

 Чим нагадує казку цей твір? 
 Що трапилося з Півнем? 
 Які фарби допомогли Півневі стати гарним? 
 
* Дай відповідь словами твору на питання: «Кого 

намалював Максимко?» 
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** Поміркуй і встанови зв’язок між словами за 
зразком:  

Червона фарба     Синя фарба, 
гребінь і борідка,  
 
Зелена фарба,     Жовта фарба. 

   ?                    ? 
 

***Знайди у творі слова Собаки. Підготуйся і 
прочитай їх з різною інтонацією: питальною, здивованою, 
заспокійливою, радісною. 
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Світ прекрасний навколо тебе 

Світ прекрасний навколо тебе —  
Сонце ясне і синє небо, 
Птахи і звірі, гори й ріки, 
Нехай він буде таким навіки! 
Нехай людина добро приносить, 
Бо світ навколо любові просить! 

Алла Потапова 
 

 Якими слова авторка передає свою любов до 
всього, що нас оточує? 

 Які бажання висловлює авторка у своєму вірші? 
 Вислови ти своє бажання або розкажи про свою 

мрію. 
 
* Прочитай перші три рядки вірша з 

стверджувальною інтонацією, а четвертий рядок — з 
окличною. 

** Прочитай вірш і розкажи, які картини ти уявляєш. 
*** Прочитай вірш так, щоб слухачі відчули твоє 

захоплення його змістом. 
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ВЕСНЯНİ СВЯТА 

Великдень 

Великий день! Великий день! 
Ясний Великдень на землі! 
Багато радості й пісень 
Приніс нам янгол на крилі… 
Веснянку діти хороводять — 
Христос воскрес! Христос воскрес! 
Сьогодні й сонце не заходить, 
А сяє й сяє із небес. 

Микола Щербак 
 

 Про яке свято йдеться у вірші? 
 Який настрій викликав у тебе вірш? 
 Як вітаються дорослі і діти у Великдень? 
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* Які слова у вірші тобі хочеться 
прочитати ще раз? Прочитай їх. 
** Поміркуй, від яких слів утворилося 
слово «Великдень»? Як ще у народі 
називають це велике свято? 
*** Підготуйся і прочитай вірш з 
піднесеним настроєм. 
 
 
 

Весна і мама 

Якось я спитала у Весни:  
— Ти чому приходиш, поясни? 
İ Весна мені сказала прямо: 
— Поспішаю я на свято Мами! 
Поспішають квіти проростати,  
Поспішають журавлі вертати, 
Поспішає сонечко теплішать. 
Поспішають дітки розумнішать. 
В Африці далекій, пам’ятаю,  
Говорив мені Премудрий Слон, 
Що якби на світі мам не стало, 
То й Весни б на світі не було! 
Ще сказав: «Ви помічали, може:  
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Кожна мама із Весною схожа!». 
İ відкрив мені він таємницю,  
Що Весна із Мамою —  
Сестриці… 

İрина Жиленко 
 

 Як ти вважаєш, між ким відбулася розмова, що 
описала авторка? 

 Про що запитала авторка у весни? 
 Яку таємницю відкрив Премудрий Слон авторці? 
* Прочитай рядки вірша, які пояснюють прихід весни. 
** Прочитай з інтонацією радості запитання авторки 

та відповідь весни. 
*** Прочитай вірш і скажи, чим він нагадує тобі казку. 

Озвуч усі слова, що називають дію. 
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МОЯ БАТЬКİВЩИНА — УКРАЇНА  

Батьківщина 

На білому світі є різні країни, 
Де ріки, ліси і лани... 
Та тільки одна на землі Україна, 
А ми — її доньки й сини. 
Усюди є небо, і зорі скрізь сяють, 
İ квіти усюди ростуть... 
Та тільки одну Батьківщину 
Ми маєм —  
Її Україною звуть. 

Валентина Новомирова 
 
•  Про що написала авторка у вірші? 
•  Скільки Батьківщин може мати людина?  
•  Як називається наша Батьківщина? 
* Збери прислів’я і прочитай його. 
         1             3         2           4 
   Кожному своя мила сторона. 
** Вибери прислів’я, яке відповідає змістові вірша. 

У чужій сторонці не так світить сонце. 
Нема в світі краще, як своя країна. 
Наша сила — сім’я єдина. 
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Поясни свій вибір. 
*** Чи можна побачити в інших країнах те, що є в 

Україні? Дай відповідь словами вірша. 
Які слова у вірші говорять про нашу любов до 

України? Прочитай їх. 

 

Бережімо Україну 

Бережімо Україну —  
Нашу матінку єдину: 

Хлібні ниви золотисті 
İ ліси зеленолисті,  
Голубі озера й ріки, 
Чаєнят сріблястих крики, 
Неба синього глибини, 
Тиху пісню журавлину —  
Бо у нас одна-єдина 
Рідна мати — Україна. 

Ліна Біленька 
 

• Як авторка називає Україну? 
• Які картини ти уявляєш, коли читаєш вірш? 
• До чого закликає авторка своїх читачів? 
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* Поміркуй, для якої частини вірша тобі хочеться 
намалювати картину. Прочитай ці рядки. 

** Визнач у вірші слова, які римуються. Прочитай їх. 
*** Поміркуй і встанови зв’язок між словами за 

зразком: 
 
Україна  ниви  ліси  озера й ріки 

єдина  золотисті  ?  ? 
 

небо  пісня  рідна мати 

?  ?  ? 
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Поміркуємо разом 
 
 

1. Знайди  5 відмінностей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Доповни речення: «Небо синє, а трава …». 

3. Доповни речення: «Вранці ми снідаємо, а опівдні …». 

4. Назви слова з буквою т. 
5. Назви слова з буквою а. 
6. Назви слова з буквою о. 
7. Назви два односкладових слова. 
8. Назви два двоскладових слова. 
9. Назви двоскладове слово з наголосом на першому складі. 
10. Назви двоскладове слово з наголосом на другому складі. 
11. Назви трискладове слово з наголосом на першому складі. 
12. Назви трискладове слово з наголосом на другому складі. 
13. Назви трискладове слово з наголосом на третьому складі. 
14. Назви слово з однаковими складами. 
15. Скільки складів у слові діти? 
16. Скільки складів у слові лелека? 
17. Поділи на склади слово Олеся. 
18. Поділи на склади слово лінія. 
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19. Поділи на склади слово театр. 
20. Постав наголос у слові новий. 
21. Постав наголос у слові подруга. 
22. На який склад падає наголос у слові верба? 
23. На який склад падає наголос у слові ворота? 
24. Що спільного у буквах  П і Н? 
25. Що спільного у буквах  Ц і Щ? 
26. Що спільного у буквах  Й і И? 
27. Назви слово, яке відповідає на питання хто? 
28. Назви слово, яке відповідає на питання що? 
29. Назви слово, яке відповідає на питання який? 
30. Назви слово, яке відповідає на питання яка? 
31. Назви слово, яке відповідає на питання яка? 
32. Назви слово, яке відповідає на питання яке? 
33. Назви слово, яке відповідає на питання які? 
34. Назви слово, яке відповідає на питання що робить? 
35. Назви слово, яке відповідає на питання що роблять? 
36. Назви слово, яке відповідає на питання що зробили? 
37. Назви приголосні звуки, якими різняться слова: рак – мак – 

гак – бак – сак. 
38. Якими звуками відрізняються слова: рак — рік, лісок — пісок? 
39. Чи правильною є звуко-складова схема слова олень            ? 
40. Чи правильною є звуко-складова схема слова їжак              ? 
41. Дай відповідь на питання: «Що станеться, якщо дощ буде 

лити без перерви?». 
42. Дай відповідь на питання: «Що станеться, якщо кішки і 

собаки почнуть розмовляти?». 
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