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                                     Дорогі другокласники! 

Ось і минуло галасливе літо. Тепер ви вже стали на 
рік дорослішими. Чи любите ви подорожувати? Чи зна-
єте, що подорожі можна здійснювати з книжкою? Лише 
за допомогою книжки можна поринути в таємничий світ 
художнього слова. Для цієї подорожі пропонуємо вам на-
дійного помічника — підручник з літературного читання. 
Мандруючи його сторінками, ви потрапите в далеке ми-
нуле; дізнаєтеся про давні звичаї та традиції українського 
народу, прочитаєте цікаві казки, легенди, оповідання, вір-
ші та загадки.

Вирушаючи в захопливу літературну подорож, ви повин- 
ні навчитися працювати з текстом: уважно та вдумливо 
його читати, уявляти зображені події та їхніх персонажів.

Підручник складається з трьох основних розділів,  
у яких подано різні твори, відповідно до пір року. Крім 
цього, у ньому вміщені різноманітні запитання та завдан-
ня, які ви маєте виконати самостійно або разом з дорос-
лими. Серед них є творчі завдання, що позначені , які 
спонукатимуть вас до написання невеликих розповідей, 
створення малюнків і виробів. Є ще й дуже цікаві завдан-
ня, позначені , виконуючи їх, ви відкриєте для себе 
багато нового, цікавого та потрібного в житті.

Сподіваємося, що уроки літературного читання ста-
нуть для вас улюбленими. Тільки людина, яка постійно 
читає, має широкий кругозір і стає мудрішою.

Запрошуємо вас у мандрівку світом художнього слова 
та цікавих пригод!

Авторка



Струмок серед гаю, як стрічечка.
На квітці метелик, мов свічечка.
Хвилюють, маюють, квітують поля —
Добридень тобі, Україно моя!

 П. Тичина

Розгляньте малюнок. Ця карта України відрізняється від тих, 
які ви бачили раніше. Розкажіть, чим. Що ви знаєте  про своє 
місто чи село? Дізнайтеся в дорослих, чому воно має таку 
назву. Чим воно відоме?

Батьківщина — мати, умій за неї постояти.
Без Батьківщини немає людини.

МІСЦЕ, ДЕ Я ЖИВУ

У народі кажуть
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Що вам відомо про нашу країну?

Подивіться, яка красива наша країна: гори, ліси, без-
межні степи, безкрає море, широкі лани, засіяні пшени-
цею та золотими соняхами.

Щоб стати гідними громадянами України, ви маєте ви-
вчати усну народну творчість, читати твори видатних укра-
їнських письменників, добре вчитися, займатися спортом, 
загартовуватися. 

Ви з дитинства чули слова калина, верба, соловейко, 
які для нас є дуже важливими. Здавна українці шанували 
калину, вважали її оберегом. Калина є символом України.

Наш народ склав багато пісень, казок і легенд про ка-
лину. 

Прочитайте виразно текст.

Як калина дівчину від полону врятувала

Колись давно в одному селі збиралися одружитися ко-
зак і дівчина-красуня. Аж тут чорним вихором налетіли 
турки-загарбники, схопили красуню й зникли.

Дівчина була не тільки вродлива, а й смілива та кмітли-
ва. Несе її ворожий кінь, а вона кидає червоні намистинки 
на дорогу, щоб дати знак, де її шукати.

І сталося диво! Намистинки почали проростати, й утво-
рилися червоні кетяги калини...
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Вірш — твір, побудований на римуванні рядків.
Рима — це коли два слова подібні за звучанням: 

сонечко — віконечко; сніг — сміх; калина — Україна.
`

Як почув козак, що його кохану в полон захопили, ки-
нувся з побратимами її наздоганяти. Побачивши на дорозі 
кущі калини, зрозумів: це — звісточка від його нареченої. 
Наздогнали козаки загарбників, перемогли їх у бою і ви-
зволили полонянку.

А коли повернулися молоді додому, справили весілля та 
жили мирно й щасливо. А калину — свою рятівницю — по-
вік шанували.

Правда це чи ні, невідомо. Але весільний коровай в Укра-
їні й нині прикрашають кетягами калини. А ягоди її гіркі, 
наче смак сліз і неволі. Як не вірите — скуштуйте самі.

З того часу дівочу красу порівнюють з калиною. Про цей 
чарівний кущ складено безліч пісень, віршів і приказок.

1. Як ви зрозуміли текст?
2. Що ви знаєте про козаків?
3. Що допомогло козакові врятувати наречену?

4. Пригадайте, які ви знаєте цілющі властивості калини. Зна-
йдіть у тексті, до чого подібна калина.

5. Чи доводилося вам куштувати плоди калини? Чи смакувала
вона вам?

Прочитайте виразно вірш.

Батьківщина

Он повзе мурашка.
Ось хлюпоче річка.
Не зривай ромашку,
Не топчи травичку.

В зелені діброва,
В китицях калина.
Глянь, яка чудова
Наша Україна.



Журавлі над лугом
Линуть рівним клином. 
Будь природі другом,
Батьківщині — сином.

Знай-бо, це не мода,
Це життя потреба.
Нас віта природа 
Чистим синім небом.

А. Камінчук

Пташиний клин — розташування перелітних птахів один за 
одним під час далеких перельотів.

1. Яке ставлення в автора вірша до нашої Батьківщини? Які сло-
ва це підтверджують?

2. До чого закликає поет читачів?
3. З якої літери написано слово Батьківщина? Як ви думаєте, чому?
4. Знайдіть у поезії слова, що римуються.
5. Вивчіть вірш напам’ять. Передайте голосом ніжність і мело-

дійність рядків вірша.

6. Проаналізуйте своє ставлення до природи. Чи можете ви на-
звати себе другом природи?

Чи знаєте ви, якого кольору український прапор?

Прочитайте виразно текст.

Український прапор

Марійка сиділа й малювала. Спочатку взяла блакитний 
олівець:

— Хай небо буде погідне, ясне! — сказала дівчинка й на-
малювала небо. — У небі хай сяє сонечко, — промовила 
вона та взяла жовтий олівець.

A Я `
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Намалювала сонце — і небо повеселішало.
А внизу — поле, чорне та сумне.
— Розвеселімо його! — мовили жовта та блакитна барви.
Узялися за руки й спустилися на землю: одна — блакит-

ним дощиком, друга — ясним промінням.
У чорній землі спала насінина. Пробудилася та й каже:
— Як мені хороше! Дощик мене напоїв, сонце зігріло.

Буду я проростати.
І над землею піднявся зелений паросток, і другий, і тре-

тій, і багато веселих зелених паростків!
— Тепер я знаю, — засміялася Марійка. — Де жовте й 

блакитне вдвох, там настає весна, бо разом вони дають 
зелену барву.

Відклала олівці й замилувалася. Гарна жовта барва з 
блакитною, як сонце з небом, як волошка з пшеницею, як 
наш прапор.

За З. Мензатюк

1. Який олівець узяла спочатку Марійка? Що вона намалювала?
Якого кольору олівець вона взяла потім? Для чого?

2. З чим Марійка порівнює фарби? Зачитайте.

3. Визначте настрій твору. Прочитайте слова, які на це вказу-
ють.

4. Намалюйте в робочому зошиті український прапор, правиль-
но розставивши кольори.

8
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Осінь-чарівниця… Чому її так називають?
Вона, як маляр-художник, фарбує листя різними ко-

льорами. Обов’язково відвідайте парки, сквери та ліс. 
Там ви побачите жовтогаряче, червоне, коричневе, оран-
жеве й зелене листя. Настає «бабине літо». У цей час та-
кож можна спостерігати, як літають сплетені павутинки. 

У садах і на городах достигають фрукти й овочі. Зві-
рі роблять запаси на зиму й утеплюють своє житло. Такі 
птахи, як лелеки та журавлі, відлітають у теплі краї. А інші, 
наприклад горобці, голуби й ворони, залишаються зи-
мувати. Тому дуже важливо під час холодів, коли важко 
знайти їжу в лісах і парках, робити годівнички та насипати 
щось їстівне для птахів. 

На газонах і клумбах квітнуть різнокольорові айстри й 
жоржини, червоні канни, милують око оксамитові чорно-
бривці..

Потім температура повітря стає нижчою. Сонце не під-
німається вже так високо, тому не прогріває добре зем-
лю. На вулиці стає холодно. Частіше йдуть дощі. Ранки 
огортають тумани...

10
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Прочитайте виразно вірш.

Осінь

Сіла осінь на порозі,
Довгі коси розплела,
Спілі яблука на возі
До бабусі привезла.
Вітром двері відчинила:
— Дари з воза забирайте!
Павутинкою злетіла:
— Через рік мене чекайте!

Л. Новикова

1. Розкажіть, як поетеса у вірші змалювала осінь. Як ви розумі-
єте виділені слова?

2. На чому осінь привезла яблука бабусі?
3. Знайдіть у вірші й прочитайте, що пообіцяла осінь.

4. Визначте, що у вірші є справжнім, а що поетеса вигадала.
Обміняйтеся думками.

5. А ви допомагаєте своїм рідним збирати врожай восени? Роз-
кажіть.

Прочитайте виразно текст.

Щедра осінь

Непомітно підкрадається осінь.
Хитрувато усміхається вона за лісом і ніжним голосом 

піддобрюється до людей:
— Може, вам золотого меду? А може, яблук рожево-

боких? Винограду солодкого? Кавунів червоних, як жар? 
Усе в мене є, усім я багата…



12

Люди ласують золотим медом 
і щедру осінь підхвалюють:

— Ну й осінь! Ну й багатійка! 
Медом як щедро частує!

А про те й гадки немає, що той 
мед літо із своїх квітів запашних 
подарувало.

Збирають у садках яблука, ви-
кладають рядками в ящиках паху-
чі груші.

А осінь знає своє: тихцем гри-
зе та й гризе золотого окрайця. 
Як гризне, так дня й поменшає. 

Зате ночі з кожним днем стають довшими, вечори — хо-
лоднішими, а ранки покривають усе рясними та холодни-
ми росами.

За Ю. Збанацьким

1. Розкажіть, як підкрадається осінь.
2. Знайдіть у тексті рядки, як осінь піддобрюється до людей.

Прочитайте.
3. Доведіть, що осінь має людські риси характеру. Знайдіть ці

рядки в тексті.

4. Якою ви уявляєте осінь? Намалюйте її або виготовте вироби
з природного матеріалу, зібраного під час прогулянок.

5. Поміркуйте, чому листя рослин на вулиці жовтіє, а листя кім-
натних рослин залишається зеленим.

Осінь збирає, а весна з’їдає.
Весна красна квітами, а осінь — плодами.

У народі кажуть
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	 Коли	в	Україні	відзначають	День	знань?	Чому?	Як	ви	вважає-
те,	навіщо	треба	вчитися?	

1	вересня	в	Україні	—	початок	нового	навчального	року.	
Його	ще	називають	Днем	знань.	А	чи	знаєте	ви,	коли	роз-
починається	навчальний	рік	у	школах	інших	країн?

Так,	у	школах	Америки	(США)	визначають	день	початку	
навчального	року	по-різному	—	із	середини	серпня	й	до	
середини	вересня.

У	Німеччині,	як	і	в	США,	у	деяких	школах	навчальний	рік	
може	розпочатися	в	серпні,	а	в	інших	—	у	вересні.	

Іспанські	діти	йдуть	у	школу	наприкінці	вересня	—	на	
початку	 жовтня,	 коли	 завершуються	 основні	 роботи	 зі	
збору	врожаю.	День	початку	навчання	не	вважається	свя-
том	і	проводиться	як	звичайний.	

А	в	Японії	початок	нового	навчального	року	—		1	квітня.

	 Розгадайте	ребуси.	Що	в	них	приховано?	Назвіть	відгадані	сло-
ва.	Якої	пори	року	вони	стосуються?

	 Розпитайте	в	дорослих,	яким	було	їхнє	навчання.	Чим	воно	
відрізняється	від	сучасного?	Розкажіть.

ШКОЛА
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 Прочитайте виразно вірш.

Осінь чарівна

Є чотири пори року,
Але з них лише одна
Починає рік навчальний — 
Наша осінь чарівна.

Заглядає осінь в класи
Та милується з вікна,
Мабуть, хоче теж оцінку
Наша осінь чарівна.
                                       Л. Левицька

 1. Поясніть, як ви розумієте виділені слова. Чи може насправді 
осінь заглядати в класи?

2. Розгляньте малюнок. Що ви на ньому бачите? Чим святко-
ва лінійка у вашій школі відрізняється від зображеної? Роз-
кажіть, як ви відпочиваєте з однокласниками на перерві та 
після уроків.

3. Яку оцінку ви можете поставити осені?

 Прочитайте виразно вірш.

День у день

День у день:
Дзень та дзень!
Кожен день:
Дзень та дзень!
В школі дзвоник

Кожен день
Вчитись кличе:
Дзень!
Дзень!
Дзень!

                                                                                               В. Гринько

1. Чи чекаєте ви 1 вересня, коли пролунає перший дзвінок? Як 
у вашій школі святкують День знань? Розкажіть.

2. Що ви знаєте про виділену букву в словах? Скільки разів вона 
трапляється в цьому вірші?
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3. Прочитайте вірш ще раз. Чи почули ви звук дзвіночка?
4. Вивчіть вірш напам’ять.

 Прочитайте виразно текст.

Пригода з м’яким знаком

Василь сидів на кухні, їв рисову кашу й думав про 
літери в абетці.

— Як їх багато! Аж тридцять три! — зітхнув він. — Ще й 
м’який знак серед них. Інші літери позначають звуки, а він не 
позначає жодного звука, ні бе ні ме — буква німа! Навіщо він?

А м’який знак почув, що хлопчик казав. Розсердився, 
надувся та як лясне, мов батогом! З несподіванки Василь 
аж підскочив. Бо що це з його кашею зробилося? Був 
РИС, а стала РИСЬ, хижа та зла! То м’який знак таке диво 
зробив — РИС на РИСЬ перетворив.

Злякався хлопчик. Треба тікати! Вискочив надвір,  
а рись за ним! «Сам не втечу… Якби мені КІНЬ…» — поду-
мав він. Ураз з’явився КІНЬ. Скочив Василь на нього та й 
помчав, аж у вухах засвистіло. 

Абзáц — частина тексту від одного відступу до ін-
шого.

Речення в абзаці пов’язані за змістом.
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А м’який знак знову — лясь! Був КІНЬ, а став КІН1, і 
Василь на кону, тобто на сцені… «Де мені сховатися? — 
стривожився він. — У полі не сховаюся, бо рись дожене. 
Треба добігти до людських ОСЕЛЬ!»

Оселі виднілися недалечко. Побіг хлопчик до них. Коли 
це ще раз ляснуло. Дивиться він, а замість ОСЕЛЬ стоїть 
ОСЕЛ, хвостом помахує, мух відганяє. 

— Годі вже, годі! — гукнув Василь. — Уже я зрозумів, 
що може м’який знак. 

— Чи не хочеш до СІЛ добратися? — запитав його 
м’який знак.

— Не хочу, не треба! Бо із СІЛ ти зробиш СІЛЬ… Не 
сердься! Вибач, що не цінував тебе.

— Отож-то!
Ляснуло — і зникла рись.
Василь знову вдома на кухні, перед ним тарілка з рисо-

вою кашею. «Смачного», — сказав він сам до себе і шви-
денько доїв кашу. Про всяк випадок, щоб м’який знак, 
бува, не передумав.

За З. Мензатюк
 

1 Кін  — спеціальний майданчик, на якому показують вистави; 
сцена.

1. Скільки літер в абетці? Чи правильну кількість назвав Василь?
2. Яка буква не позначає ніякого звука?
3. Чому розсердився м’який знак на хлопчика?
4. Прочитайте ще раз текст з інтонацією.
5. Визначте, скільки абзаців у тексті (за зразком першого виді-

леного абзаца).

6. Позмагайтеся, хто з вас більше пригадає та назве слів з 
м’яким знаком.

7. Назвіть головних героїв. Чи співчували ви хлопчику, коли чи-
тали казку? Розкажіть.

A Я
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 Поміркуйте та скажіть, як ви розумієте прислів’я Учителя й 
дерево пізнають з плодів.

Професію вчителя шанують в усіх країнах світу. Педа-
гоги виховують і навчають вас. У них є професійне свя-
то — День учителя.

Щороку, у першу неділю жовтня, у всіх школах вітають 
учителів з їхнім днем. Це прекрасна нагода подякувати їм 
за працю, терпінння, любов і добро. 

У деяких школах старшокласники проводять уроки для 
молодших школярів, в інших — готують святковий кон-
церт для вчителів. Тож не забудьте й ви привітати своїх 
учителів теплими й щирими словами. 

 Прочитайте виразно уривок із вірша.

Хто дає наук основу,
Учить нас любити мову?
Наші вчителі. 
Хто веселу вдачу має,
Настрій дітям піднімає?
Наші вчителі.
Нас навчають чесно жити,
Не сваритися, дружити
Наші вчителі. 

                                                                     В. Дворецька

1. Прочитайте цей уривок «ланцюжком». Придумайте заголо-
вок до нього. Обговоріть.

2. Чого навчають учителі дітей? Знайдіть і прочитайте ці рядки.

3. А які ваші вчителі? Опишіть. За що ви їх шануєте й любите?

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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 Прочитайте виразно уривок із вірша.

Музикант

Чули вісточку незвичну?
Сонце в школу йде музичну!
Синя хмара — гарний вчитель
Сина ноти буде вчити.

                                                                              Н. Сиротич

1. Які ви знаєте ще школи, крім музичної?

2. Чи відвідує хтось із вас музичну, художню або спортивну 
школи? Чого навчають у цих школах? Розкажіть про це своїм 
однокласникам.

 Прочитайте виразно вірш.

Головна професія

Учитель, лікар та геолог,
Письменник, слюсар чи кресляр —
Всі називають головною
Одну професію — школяр!

Бо всім відомо, що без школи,
Без знань, що мусиш там набуть, 
Не станеш у житті ніколи
Тим, ким в дитинстві мрієш буть!
                                                 А. Костецький

1. Як ви розумієте заголовок вірша?
2. Як ви вважаєте, чому діти навчаються в школі? Поясніть. 

3. Поміркуйте та скажіть, як ви розумієте прислів’я Наука в ліс 
не веде, а з лісу виводить.
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 Пригадайте, яка у вас була перша улюблена книжка. З ким ви 
її читали?

А чи знаєте ви, де зберігаються книжки? 
Книжки знаходяться в книгозбірнях — бібліотеках. Які 

книжки ви там бачили, а які читали? Чи відвідуєте ви свою 
шкільну бібліотеку? А ще можна записатися в бібліотеку 
вашого району. 

Нині багато інформації можна почерпнути з Інтернету, 
з телебачення, проте книжка залишається найкращою 
супутницею людини й основним джерелом знань.

У кожного з вас удома теж є бібліотека. Чи збираєте ви 
книжки? Які ваші найулюбленіші?

Існують дитячі книжки й журнали. Ви їх бачили й  
читали. У них надруковані вірші, творчі завдання, за-
гадки, подано нову інформацію про події, свята та різні 
цікавинки.

КНИЖКА — ВАЖЛИВЕ 
ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ
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Є ще й енциклопедії: про тварин-
ний та рослинний світ, техніку, енци- 
клопедії1 школяра. Мабуть, у кожного 
з вас є дитячі енциклопедії, які ви чи-
тали разом з близькими.

У наш час популярними стають 
електронні книжки, які можна читати 
за допомогою комп’ютера, мобільно-
го телефона чи планшета.

1 Енциклопéдії — це наукові довідкові видання, що містять 
основну інформацію з різних питань.

Існують ще й різні словники: Тлумачний словник, що 
пояснює значення слів; Словник синонімів, який пропо-
нує однакові за значенням слова; Орфографічний слов-
ник, у якому ви зможете знайти правильне написання 
слів.

Користуйтеся ними! Вони мають бути у вас удома,  
а якщо їх немає, завітайте до шкільної бібліотеки.

A Я
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А тепер ознайомимося із структурою дитячої книжки. 
Подивіться уважно на малюнок.

У кожній книжці є обкладинка, титульна сторінка, форзаци.

У підручниках на форзацах ви можете прочитати основ-
ну інформацію. Це правила, таблиці, схеми, які вам треба 
запам’ятати.

1. Як ви розумієте прислів’я Книжки читай — розуму набирай; 
Книга вчить, як на світі жить?

2. Які є види книжок?
3. З чого складається книжка?
4. У чому переваги паперових та електронних книжок? 

5. Розіграйте сценку-діалог «Розмова електронної та паперо-
вої книжки».

6. Обміняйтеся улюбленими книжками із сусідом (сусідкою) по 
парті. Прочитайте їх.

7. Які книжки вам подобається читати більше: електронні чи па-
перові? Чому? 

М. Д. ЗАХАРІЙЧУК

Українськамова
БУКВАР
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БУКВАР

М. Д. Захарійчук

Підручник для 1 класу 
закладів загальної середньої освіти 

(У 2-х частинах)

ЧАСТИНА  1

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 

УКРАЇНСЬКА  МОВА

Я відчуваю, думаю, дію…

— Ти не тільки футболіст, Петри
ку, а ще й киянин. Крім того, ти — 
українець, бо народився в Україні 
й належиш до українського роду. 
А ще ти — європеєць. Адже наша 
країна розташована в Європі.

— Грай свою музику, ту, що йде 
від твоєї душі, — підбадьорює П’я
тинка. — Усе треба робити від ду
ші!

— Але мама наказує бабусі, щоб 
я довго за комп’ютером не сиділа. 
Каже, що це шкідливо.

Того дня він із задоволенням 
грався з друзями, дотримуючись 
правил. І сваритися не було по
треби.

А людей, які смітять, Росин
ка більше до озера не пускала.

— Робити добро й допома
гати тим, хто цього потребує, 
завжди вчасно…

Даринка вірила, що її весе
лі ангели, такі щирі й добрі, 
обов’язково принесуть людям 
щастя, мир і добро.

— Ніколи не виходьте з дому 
самі, аж доки не підростете!..

Це обкладинка.

Це форзац.

Це ти-
тульна 

сторінка.
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Як народжується книжка

Досліджуємо текст: 
висловлюємо думку

Чи знаєте ви, скільки праці та зусиль потрібно доклас-
ти, щоб з’явилася книжка? У цьому процесі беруть участь 
люди різних професій: письменники, які пишуть книжки; 
редактори та коректори, котрі роблять тексти грамотни-
ми; верстальники, які верстають книжку в електронній 
програмі; художники, котрі малюють ілюстрації та ство-
рюють обкладинки до книжок. 

Запам’ятайте!
Ви повинні шанувати й берегти книжки, бо над ними 

працювали багато людей.

1. Дослідіть у групах і намалюйте процес створення та виготов-
лення книжки.

2. Складіть казку про створення книжки.

Основні правила поводження з книжками
1. Книжки мають бути обгорнутими.
2. Читайте книжки за столом.
3. Перегортайте сторінки книжки за правий верхній кут.
4. Щоб не загубити місце в книжці, де ви завершили 

читати, користуйтеся закладинкою.
5. Прочитані книжки поверніть до бібліотеки.
6. Не перегинайте книжку під час читання.
7. Якщо книжка порвалася, обов’язково її підклейте.
8. Не робіть записи на сторінках книжок.
9. Не можна користуватися замість закладинки руч-

кою чи лінійкою.

Ваш підручник — це також книжка, тому охайно по-
водьтеся з ним.
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Перш ніж узяти до рук підручник, потрібно помити 
руки. Підготувавши урок, книжку ставлять на полицю чи 
кладуть у рюкзак.

Підручник має бути в належному стані, щоб було не со-
ромно передати його молодшим учням.

 Прочитайте текст.

Якими були перші книжки

До ви най ден ня папе ру яких тіль ки кни жок не іс ну ва ло! 
В Ін дії книж ки ви го тов ля ли з паль мо во го лис тя, на яко му 
пи са ли гол кою. 

Деякі стародавні народи користувалися глиняними 
табличками замість книжок.

А ще бу ли вос ко ві кни жки, у яких на вос ко вих «сто рін-
ках» пи са ли гос т рим кін цем па лич киписачки.

З тре тьо го ти ся чо літ тя до на шої ери почали писати на 
па пі русі, який стародавні єгиптяни ви го тов ля ли зі сте бел 
рос ли ни з та кою ж наз вою. А па пір ви най шли в Ста ро дав-
ньо му Ки таї.

З ди тя чої ен цик ло пе дії «Що? Як? Чо му?»

1. Що цікавого ви дізналися з тексту?

2. Намалюйте одну з давніх книжок, як ви її уявляєте. 

Книжка з пальмового листя Воскова книжка
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 Від кого ви вперше почули загадки, скоромовки та приказки? 
Як ви розумієте прислів’я Що посієш, те й пожнеш?

Багата й барвиста українська мова. У давні-предавні 
часи виникли перлини усної народної творчості: загадки, 
скоромовки, лічилки, мирилки, дитячі народні ігри, співа-
ночки, казки та прислів’я. 

Ви знаєте, чому усну народну творчість так називають? 
Люди передавали свої знання, пісні, загадки та прислів’я, 
казки, оповідання одне одному усно. Згодом такі твори 
стали називати фольклорними.

Дитина ще не вміє говорити, а від мами вже чує колис-
кову пісню, забавлянки, примовлянки та віршики-пісень-
ки, а коли підростає, то слухає казки, запам’ятовує ско-
ромовки, лічилки, прислів’я, навчається дитячих ігор. 

УСНА НАРОДНА 
ТВОРЧІСТЬ

ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ

Прислів’я та приказки — це короткі влучні народ-
ні вислови здебільшого повчального характеру. Вони 
узагальнюють життєвий досвід і мудрість народу.

``

УСНА  НАРОДНА  ТВОРЧІСТЬ
прислів’я

загадки

лічилки

приказки

казки

пісніскоромовки
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Прислухаючись до розмов дорослих, діти запам’я-
товують влучні вислови, а потім і вживають їх. Так пере-
дається від покоління до покоління мудрість народу.

Прислів’я та приказки роблять наше мовлення яскра-
вим, барвистим і красивим. Вони, ніби перлини, прикра-
шають мову.

 Прочитайте виразно текст. 

Дідусь повчав другокласницю Маринку:
— Пам’ятай, онучко: під лежачий камінь вода 

не тече. 
А бабуся доповнила:
— Не кажи «не вмію», а кажи «навчуся». 
Мама почула розмову та й додала:
— Зробив діло — гуляй сміло.
Зовсім розгубилася Маринка. Що їй наговори-

ли рідні? І чому так сказали?

1. Ви зрозуміли, що мали на увазі рідні дівчинки?
2. Поміркуйте, як називають подібні висловлювання. Від кого 

ви їх чули?

3. Знайдіть у тексті прислів’я та приказки. Поясніть, як ви розу-
мієте виділене прислів’я.

4. Знайдіть в Інтернеті прислів’я та приказки й розкажіть їх одне 
одному.

5. Розіграйте поданий текст за ролями.
6. Вивчіть напам’ять ті прислів’я та приказки, які вам найбільше 

сподобалися.
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Загадки виникли дуже давно. Вони бувають двох видів: 
народні й авторські (літературні).

Загадки розвивають у дітей допитливість, спостереж-
ливість і кмітливість. Читаючи та запам’ятовуючи загад-
ки, ви зможете використати подану в них інформацію.

Літературні загадки

Народні загадки

Сидить баба на грядках,
Вся закутана в хустках.   

Сидить у куточку і тче сорочку.

Куций Степан по хаті скакав.    

Кінь залізний, а резиною підкований. 

Білий ведмідь на кухні стоїть, 
Холод виробляє, продукти зберігає.

Рукавом махнув, дерева нагнув.

Дуже я потрібна всім — 
І дорослим, і малим.
Всіх я розуму учу,
А сама завжди мовчу.

                                                                      Г. Бойко

ЗАГАДКИ

Зáгадка розповідає про предмет чи явище, але не 
називає їх. У ній є слова-підказки для відгадки.
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Виразність читання
На початку речення зробіть вдих і підвищуйте голос, 

а наприкінці речення робіть видих і знижуйте голос.
На місці розділових знаків і перед і (й) робіть паузи 

й добирайте повітря. На місці коми (,) і перед і (й) по-
трібно робити короткі паузи, а на місці тире (—), крап-
ки (.), двокрапки (:) — довші. 

Під час читання вірша в кінці кожного рядка робіть 
паузи, навіть якщо й немає розділових знаків.  

Прочитаймо загадку Л. Глібова з розміткою для ви-
разного читання. Підвищення голосу позначено           ,   
а зниження —        ; короткі паузи —   , а довші —   .

Бачить // — не бачить, /
Чути // — не чує, /
Мовчки говорить, /
Добре мудрує. //
Часом захоче — //
Правди навчає, /
іноді бреше, /
Всіх звеселяє. //
Люба розмова, — //
Будемо, / діти, /
З нею довіку /
Жити-дружити. //

1. Прочитайте й відгадайте подані загадки. Подумайте, хто або 
що має ознаки та властивості, описані в загадках. За потре-
би користуйтеся малюнками.

2. Прочитайте загадки, у яких відсутня назва предмета, а тільки 
описані його ознаки чи дії.

3. Складіть загадки про улюблених тварин. Загадайте їх своїм 
близьким.

Хто ж то такая /
В світі щаслива, /
Мудра, / правдива /
І жартівлива? //
Як не вгадали, /
Стану в пригоді, /
Річ коротенька: //
Книжка, та й годі. //
                             Л. Глібов
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 Подумайте, що таке скоромовки. Коли їх промовляють?

Крім загадок, прислів’їв і приказок, існують ще й ско-
ромовки. Їх використовують для тренування правильної 
вимови. Скоромовки промовляють у різному темпі: по-
вільно, помірно та швидко.

Як навчитися вимовляти скоромовки
1. Прочитайте скоромовки 2–3 рази підряд мовчки.
2. Перший рядок читайте повільно, другий — швид-

ше, третій — ще швидше.
3. Після цього читайте навпаки: швидко, повільно, 

дуже повільно.

Чайка жабку пригощає:
— Молока тобі чи чаю?
— Молоко вже допиваю,
Хочу чаю з молочаю.

Кит кота по хвилях катав —
Кит — у воді, кіт — на киті.

Бурі бобри брід перебрели,
Забули бобри забрати торби.

Ходить квочка біля кілочка,
Водить діточок коло квіточок.

СКОРОМОВКИ

Скоромóвки — жартівливі вислови, складені з 
важких для швидкої вимови слів.
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Слово лічилка походить від слова лічити (рахувати). 
Щоб визначити, кому жмуритися, а кому ховатися, ви-
мовляють лічилку. Лічилки промовляють чітко, швидко, 
голосно й весело.

Лічилки поділяють на дві групи: народні та складені 
письменниками — авторські.

Тікав заєць через міст —
Довгі вуха, куций хвіст.
А ти далі не тікай,
Рахувати починай:
Раз, два, три —
Вийди ти.

                                                          Народна творчість

Мишка раз прийшла до кішки,
Уклонилась кішці в ніжки.
Кішці — смішки.
Мишці — нітрішки.

1. Прочитайте кожну скоромовку, спочатку чітко вимовляючи 
звуки, а далі темп пришвидшуйте.

2. Визначте в кожній скоромовці, який звук трапляється най-
частіше.

3. Складіть скоромовку про птахів за зразком: Летіла лелека, 
заклекотіла до лелеченят. Промовте складену скоромовку 
повільно, швидше, ще швидше. Вимовляйте чітко звуки.

4. Вивчіть 2–3 скоромовки напам’ять.

ЛІЧИЛКИ

Лічилка — це короткий вірш із лічбою в дитячій 
грі.

`
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Лічилка

Раз, два, три, чотири, п’ять!
П’ятеро пташат летять!
Перше, друге, третє ... п’яте.
Йду четвертого шукати

                                                                Д. Чередниченко

Равлик

Равлик, равлик,
вистав ріг —
дамо сиру
на пиріг!
Виставляє равлик роги:
— Геть з дороги!

                                                                                В. Лучук

1. Прочитайте лічилки. Визначте, чим вони відрізняються.
2. Промовте голосно й весело одну з лічилок, правильно наго-

лошуючи слова.
3. Вивчіть напам’ять лічилку, яка вам сподобалася.

4. Створіть малюнок до однієї з поданих лічилок.

Українські діти, щоб помиритися, використовують ми-
рилки. Якщо ви образили когось зі своїх однолітків, ско-
ристайтеся такою формою вибачення.

Мир миром,
Пироги з сиром,
Вареники в маслі,
Ми — дружечки красні.
Поцілуймося!

                                                    Народна творчість

МИРИЛКИ
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Мирилка летіла,
На плече сіла,
Сказала тихенько:
— Миріться швиденько!

                                                                  В. Гринько

Дай скоріш мізинчик свій,
Зачепи його за мій.
Мізин-мізин-мізинець —
Помирив нас молодець!

Ти — не ворог, я — не ворог.
Нам сваритись просто сором.
Помирились, помирились,
Щоб ніколи не сварились.

                                                                                 В. Гринько

1. Прочитайте мирилки. Позмагайтеся з однокласниками, хто 
знає найбільше мирилок.

2.  Розшифруйте мирилку, прочитайте вголос і вивчіть напа-
м’ять.

еН яси вид кат отид рес, 
ежуд учох я ити журд. 
ьсО кич ни зім, ьце ни зім, 
ик равс їо шан ьце нік!
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Казки люблять і дорослі, і діти. Їх складали й передава-
ли від покоління до покоління наші предки.

Казок існує безліч: веселі й дотепні, суворі й сумні. 
З них можна дізнатися про дивні пригоди й цікаві іс-

торії. У чарівному казковому світі звірі, риби та рослини 
вміють розмовляти, а люди їх розуміють.

КАЗКИ

Кáзка — це народна розповідь із вигаданим, іноді 
фантастичним змістом. У казках розповідається про 
тварин, рослин і неживі предмети, про людей, їхній 
побут. Є казки про тварин, чарівні й побутові.

Казка, як і будь-який інший прозовий твір, має  
зачин, основну частину та кінцівку.

 Прочитайте казку.

Заголовок                       Колосок
Казка

Зачин 
Жили собі на світі двоє мишенят — Круть і Верть і 

півник Голосисте Горлечко. Мишенята тільки те й зна-
ли, що співали й танцювали, а півник рано-ранесенько 
прокидався, спочатку всіх піснею будив, а потім до ро-
боти брався. 

Основна частина
Якось підмітав півник подвір’я й 

побачив на землі пшеничний коло-
сок.

— Круть, Верть! — покликав пів-
ник. — Гляньте, що я знайшов!

Поприбігали мишенята та й ка-
жуть:
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— Коли б це його обмолотити...
— А хто молотитиме? — запитує півник.
— Не я! — одказує одне мишеня.
— Не я! — каже й друге мишеня.
— Я обмолочу, — каже півник. І взявся до роботи.
А мишенята й далі граються.
От уже й обмолотив півник колосок та й знову гукає:
— Гей, Круть, гей, Верть, а йдіть гляньте, скільки зерна 

я намолотив!
Поприбігали мишенята.
— Треба, — кажуть, — зерно до млина віднести та бо-

рошна намолоти.
— А хто понесе? — питає півник.
— Не я! — гукає Круть.
— Не я! — гукає Верть.
— Ну, то я однесу, — каже півник. Узяв на плечі мішок 

та й пішов.
А мишенята собі скачуть.
Прийшов півник додому, знову кличе мишенят:
— Гей, Круть, гей, Верть! Я борошно приніс.
Поприбігали мишенята, пораділи:
— Ой півничку! Уже тепер тісто треба замісити та пирі-

жечків спекти.
— Хто ж міситиме? — питає півник.
А мишенята знову своє:
— Не я! — пищить Круть.
— Не я! — пищить Верть.
Подумав, подумав півник та й каже:
— Доведеться мені, мабуть.
От замісив півник тісто, приніс дрова, розпалив у печі 

та й поставив пиріжки.
Мишенята співають і танцюють.
Аж ось і спеклися пиріжки, повиймав їх півник, виклав 

на столі. А мишенята вже тут.
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— Ох, і голодний я! — каже 
Круть.

— А я який голодний! — каже 
Верть. Та й посідали до столу.

А півник і каже:
— Стривайте-но! Ви мені ска-

жіть, хто знайшов колосок.
— Ти, — кажуть мишенята.
— А хто його обмолотив?
— Ти, — уже тихіше відповіда-

ють Круть і Верть.
— А тісто хто місив? Піч вито-

пив? Пиріжків напік?
— Ти, — кажуть мишенята.
— А що ж ви робили?

Кінцівка
Що мали казати мишенята? Нічого. Устали вони із-за 

столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких лінивих пиріж-
ками пригощатиме?

1. Назвіть головних героїв казки. Хто з них працьовитий,  
а хто — лінивий?

2. Чи були Круть і Верть справжніми товаришами півнику? До-
ведіть.

3. Як ви вважаєте, чи мали мишенята їсти пиріжки?
4. Знайдіть у тексті незрозумілі для вас слова й разом з учите-

лем з’ясуйте їхнє значення.

5. Поміркуйте й скажіть, який це вид казки.
6. Доберіть прислів’я та приказки, які б характеризували героїв 

казки — мишенят і півника. Доведіть свою думку.
7. Яку думку висловлено в кінцівці казки?

8. Прочитайте казку за особами. Створіть малюнок до казки.
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 Поміркуйте, чому так говорять.

 Прочитайте казку cпокійно, не поспішаючи.

Закопане золото

Мав батько трьох си нів. Бу ли во ни ду же лі ни ві. Щоб їх 
про го ду ва ти, він пра цю вав як віл.

Ка зав їм та то:
— Си ни мої, пра цюй те, бо тяж ко вам бу де, ко ли я помру.
Він пра цю вав пра цю вав та й за не ду жав. При й шли си-

ни й пи та ють:
— Та ту, а що ти нам зали ша єш?
А він і ка же:
— Ді ти, шу кай те в зем лі зо ло то.
— А в яко му міс ці ти за ко па в зо ло то? — запи ту ють си ни.
— Оцьо го я вам не ска жу, — від по ві дає бать ко. — Ко-

пай те го род, оріть ни ву, са діть, об роб ляй те, зби рай те, 
там і зо ло то знай де те.

По ле жав бать ко та й помер.
Прий шла зи ма, си ни пої ли все, що бать ко залишив,  

а но во го ні чо го не сади ли й не сі я ли. На дру гу зи му го-
ло ду ють лі ни ві си ни. До бу ли якось до вес ни та й почали 
зо ло то шу ка ти. Пе ре ко па ли весь го род — не знай шли 
зо ло та, за са ди ли кар топ лею — уро ди ла  гарна кар топ ля. 
Піш ли ни ву ко па ти — не має зо ло та. По сі я ли яру пше ни-
цю — уро ди ла  буй на пше ни ця. По мо ло ти ли, від вез ли зер-
но до мли на, на мо ло ли борошна, на пек ли хлі ба, по сі да ли 
хліб їс ти, а най мо лод ший брат го во рить:

— Ой, які ми, бра ти, дур ні! Ба чи те? Зо ло то вро ди ло. 
Правду нам та то ка зав, аби ми шу ка ли в зем лі зо ло то!

Досліджуємо текст: 
висловлюємо думку

Хліб — усьому голова!
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1. Як ви розумієте виділені слова в казці? Обміняйтеся думками.
2. Чому сини не розуміли батька? Розкажіть.
3. Визначте основні частини казки. Який висновок зробили 

сини? Знайдіть і прочитайте в тексті.
4. Як ви розумієте заголовок казки?

5. Ви бе ріть прис лів’я, які до по мо жуть зро зу мі ти, чо му хліб на-
зи ва ють зо ло том. Роз’єд найте подані сло ва.
Без хлі ба не ма о бі да.  Хліб бать ко аво да ма ти.

6. Розкажіть, яку роль відіграє хліб у житті людини. Як ви стави-
теся до хліба?

 Прочитайте виразно вірш.

Де починається хліб

— Де починається хліб?
— У тісті.
— Де починається тісто?
— У борошні.
— Де починається борошно?
— У зерні.
— Де починається зерно?
— У землі.
— Де починається земля?
— У рученьках працьовитих.

                                                              Народна творчість

1. Прочитайте вірш у ролях: хлопці запитують, а дівчата відповіда-
ють. Потім навпаки: дівчата запитують, а хлопці відповідають.

2. Як ви розумієте останні два рядки вірша?

3. Чи бачили ви, як печуть хліб? Напишіть міні-твір «Як хліб при-
ходить до нас?» (3–4 речення).

4. Назвіть професії, що стосуються виготовлення хліба. Чи є се-
ред ваших знайомих або рідних ті, які мають такі професії? 
Розкажіть.
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ПОКРОВА

14 жовтня в Україні відзначають свято Покрови Пресвя-
тої Богородиці.

Українці здавна дуже шанують Божу Матір. Наші славні 
козаки-запорожці обрали її покровителькою та заступ-
ницею. У той час на Січі вони спорудили церкву саме на 
честь Покрови Пресвятої Богородиці. Цей день козаки 
вважали святом Війська Запорозького й часто молили-
ся перед її іконою. Нині на Покрову українці відзначають 
державне свято — День українського козацтва та День 
захисника України. 

 Прочитайте виразно вірш.

Покрова

Пречиста Свята Покрово —
Козаків покровителько!
І наших звичаїв хранителько!
Молюся тобі, Богородице мила,
Щоб славою ти Україну покрила,
Як землю багрянцем дібров,
Щоб ворог її не зборов.
Даруй доброту і любов.
Візьми нас під свій
Материнський покров!
                                                  В. Коломієць

1. Коли відзначають свято Покрови?
2. Скажіть, чому саме на Покрову святкують День українського 

козацтва.
3. Як ви розумієте виділене речення? Обміняйтеся думками.
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 Прочитайте виразно легенду.

Легенда про Богдана Хмельницького

У селі Суботові, що на Чигиринщині, жили одинокі дід з 
бабою. Дітей вони не мали. Одного разу чують, біля ґанку 
плаче дитина під густим хмелем1. Вони вибігли, загорну-
ли немовля в ряднину.

Дід і каже:
— Візьмемо собі цю дитину.
А баба додає:
— Візьмемо, це ж нам Бог її дав!
Пораділи дід з бабою й забрали дитину.
— А як же ми її назвемо? — питає дід.
— Богданом. А через те, що знайшли його під хмелем, 

то хай і зветься Хмелем, або Хмельницьким.
Так у цій сім’ї і виріс Богдан Хмельницький, став бра-

вим козаком, а згодом — і гетьманом2 України.

Легéнда — це оповита казковістю та фантастич-
ністю розповідь про історичну подію чи здебільшого 
невигадану особу, улюбленого персонажа.

Богдан
Хмельницький

Острів Хортиця, де було
засновано Запорозьку Січ

1 Хміль — рослина, яка в’ється.
2 Гéтьман — ватажок козацького війська.A Я
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1. Про що ви дізналися з легенди? Де відбувалася описана по-
дія? Де знайшли хлопчика?

2. Ким став Богдан Хмельницький, коли виріс?
3. Як ставиться український народ до Богдана Хмельницького? 

Що ви про нього ще знаєте?

4. Послухайте пісні сучасного українського гурту 
«Козацькі забави».

5. Прочитайте «заховане» прислів’я в листках від найбільшого 
до найменшого. Поясніть його зміст.

               
       переводу           роду                 нема               Козацькому        

6. Розгадайте ребуси.

                             
7. Перегляньте мультфільм «Як козаки...». Складіть 

свою історію про пригоди козаків. Намалюйте її.

Степ та воля — козацька доля.
Де козак, там слава.

У народі кажуть
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 Прочитайте виразно текст.

Дивовижні імена

Дідусь сидів у парку на лавці, а неподалік грався м’ячем 
хлопчик. Підкинув хлопчик м’ячик, ударився той об стов-
бур дерева й відкотився прямо дідусеві до ніг. Підняв він 
м’ячик і чекає, що буде далі.

— Ти хто? — запитав дідусь.
— Петрик! — баском відказав хлопчик.
— А прізвище своє знаєш?
— Знаю, — Козаченко.
— А ще ти хто?
Хлопчик мовчав.
— У якому місті ти мешкаєш?
— У Києві.
— Значить, ти не тільки Петрик Козаченко, — усміхнувся 

дідусь, — а й киянин. Крім того, ти — українець, бо народив-
ся в Україні й належиш до українського роду. А ще ти — євро- 
пеєць. Адже наша країна розташована не в Африці, не в Аме-
риці, не в Австралії, а в Європі. І, нарешті, ти  — землянин, 
бо живеш на планеті Земля. Он хто ти, Петрику Козаченку!

ОСІНЬ У ТВОЄМУ 
МІСТІ ЧИ СЕЛІ
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Дідусь простяг хлопчикові м’ячик. Той узяв його й побіг 
розказувати мамі. Виявляється, у нього скільки цікавих, 
просто дивовижних імен.

За А. Григоруком

1. Розгляньте малюнок. Хто на ньому зображений? Який діалог 
відбувся між головними героями?

2. Зверніть увагу на заголовок. Поясніть, чому автор так назвав 
цей твір.

3. Прочитайте виділені слова. Як ви їх розумієте?
4. Розподіліть ролі й розіграйте діалог.
5. З якої букви потрібно писати назви сіл, міст і держав?

6. Доберіть із Словника синонімів української мови до слова 
дивовижні слова, близькі за значенням.

 
 Прочитайте виразно текст.

Міста України

В Україні Київ — найбільше місто. 
Це столиця нашої країни. Його на-
звано на честь засновника міста — 
князя Кия.

А велике старовинне місто Львів 
заснував князь Данило Галицький та 
назвав його на честь свого сина Лева.

Місто Харків розташоване на річці 
Харків. Тому й має таку назву.

Полтава — місто, що побудоване 
на річці Лтава. 

Ужгород — місто, що на річці Уж. 
Запоріжжя — місто за порогами 

Дніпра. 

Діалóг — це розмова двох осіб.

м. Львів
З журналу «Барвінок»
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1. Назвіть столицю нашої країни. Чому вона отримала таку назву?
2. Звідки походять назви інших міст — Львова, Харкова, Пол-

тави, Ужгорода та Запоріжжя? Відшукайте ці міста на карті 
України.

3. Знайдіть інформацію про походження інших міст, сіл і річок 
України в Інтернеті або скористайтеся довідковою літерату-
рою, дитячими енциклопедіями в бібліотеці.

 Прочитайте виразно текст.

Давній Київ

Київ — одне з найдавніших українських міст. Воно було 
столицею ще Київської держави. Тисячу років тому на-
вкруги центральної частини міста був викопаний вели-
чезний рів, щоб перешкодити ворогам проникати в міс-
то. Заїхати до столиці можна було через Золоті ворота. 

На ніч їх міцно замикали, підні-
маючи над ровом міст. Воїни зі 
списами та бойовими сокирами 
вартували на мурах удень і вночі. 
Від Золотих воріт залишилися 
тільки руїни. Нещодавно ворота 
відбудували. Тепер тут музей. 

У Києві багато стародавніх 
пам’яток. Одна з них — Софій-
ський собор. Його спорудили за 
часів Ярослава Мудрого. На сті-
нах собору — чудові фрески. Їх 
робили так: художники малювали 
на вологій штукатурці, стіна ви-
сихала й малюнок зберігався на 
віки. Дивовижні тут і мозаїчні візе-
рунки, які збереглися до нашого 
часу. Біля Золотих воріт і в Софій-

Золоті ворота. м. Київ

Софійський собор. м. Київ
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ському соборі завжди багато й киян, і гостей нашої столиці. 
Усім цікаво оглянути славнозвісні стародавні пам’ятки.

За Е. Кагановим

1. Про що ви дізналися з тексту?

2. Разом із дорослими з’ясуйте, чому Золоті ворота мають таку 
назву.

3. Чи доводилося вам бувати в Софійському соборі? Що вас 
найбільше вразило? Висловте свою думку. 

 Прочитайте вірш з радісною й веселою інтонацією.

Гарно жити у селі

Гарно жити у селі,
що зоветься Василі,
чи в Богданівці, Петрівці,
у Юрківці, Григорівці...

Я живу в селі Насташки,
де ростуть густі ромашки,
а ген там, де річка-змійка, —
мов букет, село Марійка.

Потім є дві балки
й хутірець Наталки.

1. Про що розповідається у вірші?
2. Прочитайте, які бувають нáзви сіл. Від яких імен вони походять?
3. Як пишемо власні нáзви в українській мові?

4. Пограйте в гру «Продовж речення». 
• У селі Насташки ростуть … .
• У селі Марійка тече … .
• Гарно жити у селі … .
• А у моєму селі є ... .

5. А як називається ваше місто чи село? Чим воно відоме? Чи 
знаєте ви видатних земляків свого краю? Розкажіть.

Мчить дорога між полями,
відчиняє срібні брами:
там — Єлизаветівка,
а тоді — Оленівка...

В іменах моя земля,
промовляє звіддаля:
тут жили сини і дочки —
їхні це слідочки.
                                       Н. Поклад
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 Прочитайте вдумливо текст.

До Андрія, який живе в Києві, приїхав друг з Коломиї. 
Андрій почав міркувати, куди повести свого гостя, і склав 
програму на цілий тиждень. 

— Спочатку ми відвідаємо Хрещатик, Софійську площу 
й Андріївську церкву, пройдемося біля Золотих воріт, що 
їх у 1037 році збудував Ярослав Мудрий, зазирнемо в Му-
зей води. Спробуємо себе в різних ролях у Місті професій.  
А щоб дізнатися, яким Київ був більше тисячі років тому, пої-
демо до парку «Київська Русь» у містечку Копачеві під Києвом. 
Та щоб побачити, як виглядало справжнє українське  село 
колись, поїдемо в Музей народної архітектури та побуту в  
с.  Пироговому під Києвом.

Чи бували ви в цьому музеї? Це справжнє українське 
село. Тут можна побачити, які були українські села 400, 200, 
100 років тому. Це найбільший за площею музей в Україні. 
Він розташований просто неба на 150 га. Цей музей почи-
нається з млинів. Тут дуже старі хати, наповнені зразками 
предметів побуту, одягом та іконами. Тепер тут можна не 
тільки подивитися, як ліплять глечики, вишивають чи тчуть, 
а й самим спробувати щось зробити своїми руками.

МУЗЕЇ   УКРАЇНИ

Музей народної архітектури та побуту. с. Пирогове

МУЗЕЇ   УКРАЇНИ



45

Хочете побачити, яким був Київ 
більше 1000 років тому? Рушайте 
до парку «Київська Русь», що в міс-
течку Копачеві під Києвом.

У Державному музеї іграшки ви 
можете побачити давні ляльки-
мотанки, солом’яні бички, глиняні 
брязкальця, дерев’яні солдатики. 
Тут є колекції ляльок різних про-
фесій, перші українські лото й уні-
кальні настольні ігри.

Уявляєте, у м. Києві є перше 
в Україні дитяче Місто професій! 
Там ви зможете зрозуміти, ким 
хочете бути! Кожна дитина на де-
який час може стати дорослою та 
самостійною: отримати паспорт, 
улаштуватися на роботу, зароб-
ляти гроші та витрачати їх на 
свій розсуд. Діти самостійно ви-
рішують, ким бути, яку професію  
обрати. У Місті професій можна 
спробувати все: і службу в полі-
ції, і лікарську практику, і роботу 
на телебаченні.

1. Що вам найбільше сподобалося з прочитаних текстів? Куди б 
ви хотіли потрапити?

2. Висловте думку про свою майбутню професію. Створіть не-
великий твір на тему «Ким я мрію стати» (3–4 речення).

3. А що є цікавого у вашому місті чи селі? Куди б ви повели дру-
зів?

Парк «Київська Русь»

Музей іграшки

Місто професій
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Людина є гілочкою на великому дереві свого роду, 
який сягає коренями вглиб віків, до найдавніших пред-
ків, а кроною тягнеться в майбутнє. Кожен рід має свою 
історію, що може стати захопливою книжкою, а з історій 
родів твориться історія народу.

 Прочитайте виразно вірш.

Україночка 

Я — маленька зернинка моєї родини. 
Я — квітучий росточок своєї країни.
Солов’їні пісні, голос чистий і вроду 
По краплинці взяла я у свого народу. 
До землі прихилюся росинкою — 
Величають мене українкою.

                                                                            М. Морозенко

РОДИНА
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1. Розкажіть, про що йдеться в поезії.
2. Назвіть головну героїню у вірші.

3. Доберіть свій заголовок до вірша. Обміняйтеся думками.

4. Поясніть, як ви розумієте виділені слова. Що дівчинка взяла у 
свого народу? Як її величають?

5. Вивчіть вірш напам’ять.

 Прочитайте виразно вірш.

До любого тата

Щойно встала, мчу до тата:
Не проспала зранку свята!
Ти — найкращий в усім світі,
Наче сонце у блакиті.

По секрету я зізнаюсь — 
На вас з мамою звіряюсь,
Вчуся так себе вести,
Щоб наш рід не підвести,

Щоб татусь мій усміхався
І дитям своїм пишався!
Бо для мене завжди свято
Те, що вчать матуся й тато.

                                                                       М. Морозенко

1. Прочитайте вірш подумки, а потім уголос.
2. Як авторка описує почуття дівчинки до батьків? Знайдіть у 

тексті відповідні рядки.

3. Як називає головна героїня тата? Чому порівнює його із сонцем?

4. Намалюйте з близькими дерево свого роду.

5. Розкажіть про своїх близьких і рідних. За що ви їх любите й 
поважаєте? Як ви маєте себе поводити, щоб батьки та рідні 
вами пишалися?
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 Прочитайте виразно текст.

Подбати про маму

Петрик — хороший та допитливий хлопчик. Він уже — 
школяр. Віднедавна батьки довіряють йому й родинні 
справи: купити в магазині необхідні продукти чи поре-
монтувати разом із татом старий пилосос.

Петрик пишається батьківською довірою. Він стараєть-
ся чемно виконувати настанови тата й мами. Коли тато 
збирається в чергове відрядження (а він — журналіст), то 
хлопчик обіцяє бути дбайливим помічником мамі. 

Мама захворіла несподівано. Пізно ввечері, поверта-
ючись із роботи, вона потрапила під холодну зливу. Доки 
дійшла додому, промокла до нитки. Вона дуже замерз-
ла й утомилася. 

Петрик уже спав. Щоб не розбудити сина, мама, не 
вмикаючи світла в кімнаті, обтерла рушником промокле 
волосся й лягла в ліжко. 

Уночі вона кашляла. Крізь сон хлопчик чув її кашель, 
але йому так хотілося спати... Він невдоволено крутився 
на ліжку. Мама стримувала кашель, не маючи сили під-
вестися, щоб прийняти ліки. На ранок їй стало ще гірше.  

— Мамо, а де мій сніданок?! — збираючись до школи, 
сказав Петрик.

МАРІЙКА МОРОЗЕНКО

Сучасна українська поетеса. Авторка віршів для 
дітей, дитячих казок і серії загадок.

Марія жила в родині, де було 12 дітей. Перший 
свій вірш написала в 9 років! Ще з раннього дитин-
ства любила слухати, як мама розповідала казки та 
співала вірші Т. Шевченка.
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— Я зараз, — мама спробувала підвестися з ліжка...
— Мамо, що з тобою?! — син не знав, що й робити. 
— Я захворіла, Петрику, — відповіла мама. В її голосі 

почувалася провина.
— Але ж мені треба до школи! — розізлився Петрик. 

«Це ж треба було мамі так невчасно захворіти». 
— Вибач, що не можу дати тобі сніданок. Візьми гроші 

та щось собі купиш. 
— Добре! — Петрик схопив рюкзак, узяв у руки гама-

нець. І раптом він згадав слова тата: «Будь дбайливим, 
сину. Бережи маму!»

Петрик подумав: «Як я міг спокійно спати, коли мама 
така хвора, як можу залишити її? Коли я хворію, мама си-
дить біля мого ліжка, аж доки я не одужаю».

— Мамо, — хлопчик відклав рюкзак. — Зараз я заварю 
тобі чай та викличу лікаря. Не хвилюйся, — він торкнувся 
гарячого маминого чола. — Я подбаю про тебе — і ти ско-
ро одужаєш. 

— Дякую... синку, — на маминих очах виступили 
сльози. 

За М. Морозенко

1. Знайдіть у тексті опис героя. Розкажіть, який він.

2. Як ви розумієте виділені слова?
3. Розмістіть сонечка від найбільшого до найменшого й прочи-

тайте (усно).

4. Як би ви повелися в подібній ситуації? Обміняйтеся думками.

МА
МА —НЕЧ

СО КО

ОЄ ТВ
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 Прочитайте прислів’я.

На дерево дивись, як родить, а на людину, як робить.
Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже.
Де руки й охота, там скора робота.
Добре ім’я — найкраще багатство.
На сонці тепло, а коло матері добре.

 Як ви розумієте прислів’я? У яких з них розповідається про 
працю?

Як працювати з оповіданням

• Хто є автором оповідання?
• Яка основна думка оповідання?
• Які дійові особи?
• Чого вчить оповідання?

 Прочитайте виразно оповідання.

Мудра голка

Марійка любила дивитися, як мама вишиває квіти. Чер-
вона нитка до зеленої, до жовтої — на полотні розцвітають  
чорнобривці, айстри, волошки та барвінок…

ПРАЦЮЄМО В СІМ’Ї

Оповідáння — невеликий художній твір, у якому 
розповідається про якусь подію з життя дітей, до-
рослих, рослин чи тварин. Автор розповідає про їхні 
вчинки, дії, змальовує зовнішність і характери, під-
водить читача до висновку. 

Це буде основною думкою твору.
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— Мамо, дай мені голку, полотнá й 
ниток, я теж хочу вишивати, — якось по-
просила Марійка.

— Ти ще мала й не зможеш вишивати.
— Я вже не мала! Дуже хочу спробу-

вати, — запевнила дівчинка.
— Ну, добре, — сказала мама й від-

різала ножицями шматок білої тканини, 
дала голку та нитки.

Марійка почала вишивати — і нитка 
заплуталася.

Дівчинка розплутала вузли й подумала: «Мама виши-
вала мудрою голкою, а мені дала погану. От піде вона до 
крамниці1, візьму її голку й теж гарний рушник вишию».

Мама пішла до крамниці. Марійка мерщій узяла мудру 
голку та не встигла вона вишити два хрестики, як гострий 
біль пронизав палець. На очах виступили сльози.

— Мудра, а така колюча!.. — розсердилася дівчинка на 
голку.

— Чого ти заплакана, Марійко? — повернувшись, за-
питала мама.

— Рушник вишивала. Думала твоя голка мудра, що такі 
гарні квіти гаптує2… А вона колеться.

— Усяка голка проворна, коли нею мудрі пальці виши-
вають. Бери-но полотно, та не поспішай, а дивися, як 
треба…

До вечора Марійка з мамою вишили першу волошку.
— То хто мудрий? — усміхнулася мама. — Голка чи 

пальці?
За А. М’ястківським

1 Крамниця — те саме, що й магазин.
2 Гаптувáти — те саме, що й вишивати.A Я

`
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1. Про що ви дізналися з оповідання?
2. Який би інший заголовок ви дібрали до тексту?
3. На кого хотіла бути схожою дівчинка. Чим?
4. Чи могли ви самостійно завершити розпочату справу? Чи 

вам хтось допоміг?

5. Що вам сподобалося у творі? Розкажіть, чи можна Марійку 
назвати працьовитою.

6. Чи траплялися у вашому житті подібні ситуації? Як ви допо-
магаєте вдома своїм рідним і близьким? Розкажіть.

 Прочитайте виразно оповідання.

Як лопату вчили працювати

Мама копала грядку для квітів. Неподалік грався Анд-
рій. Мама каже:

— Сину, допоможи мені. Я й лопату принесу.
Стали копати грядку вдвох: мама — швидко й легко, 

Андрій — аж сопе, бо лопата не слухається його.
Хлопчик копав землю, копав, а потім питає:
— Мамо, чому твоя лопата так добре копає, а моя — ні?
— А й справді, — глянула мама на синову роботу. — 

Мабуть, лопата ще мало працювала.
— То як же бути? — стурбовано питає Андрій.
— Дуже просто. Треба навчити лопату працювати.
— А я зумію?
— Зумієш. Тільки не давай їй лінуватися. Натискай  

сильніше... Ось так.
Уже за столом під час обіду Андрій сказав:
— А з неї вийде непогана робітниця.

За В. Сенцовським

1. Як ви розумієте заголовок тексту? Чому автор саме так на-
звав оповідання?
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2. Що вам найбільше сподобалося у творі?
3. Що мама придумала для того, щоб Андрій їй допомагав? 

Знайдіть ці рядки та прочитайте.

4. Що в цьому творі казкове, а що могло статися насправді? Чи 
могла лопата сама працювати, якби Андрій не доклав до цьо-
го зусилля? Поміркуйте.

5. Напишіть твір-мініатюру на тему «Як я допомагаю вдома» 
(3–4 речення).

 Розгляньте фотографії.

 Кого зображено на фотографіях? Хто що робить? Який на-
стрій у дітей? А в батьків? Чому?

Шануй батька та неньку — буде тобі скрізь гладенько.
Який дуб — такий тин; який батько — такий син.

У народі кажуть
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Ввічливі  слова

 Чи знаєте ви, що таке ввічливі слова? Коли їх вживають?

 Прочитайте виразно казку.

Бабуся Ввічливість

Жили собі на світі двоє дітей, хлопчик Петрик і дівчинка 
Наталочка. Діти ходили в одну школу, навчалися в одному 
класі. Дівчинка була вихованою, а хлопчик завжди пустував.

Одного разу діти пішли в ліс по гриби. Сталося так, що 
вони заблукали. Вони перелякалися, хотіли вийти з лісу, 
але все було марно.

Діти блукали по лісі й побачили хатку, у якій жила бабу-
ся Ввічливість. Вони попросили її показати дорогу, щоб 
вийти з лісу. Але бабуся сказала, що звідси може вийти 
тільки той, хто знає слова ввічливості.

Наталочка дуже зраділа, бо вона знала таких слів дуже 
багато, а Петрик засмутився, бо він ніколи їх не вживав. 
Дівчинка була доброю й навчила Петрика чарівних слів. 
Діти разом попросили бабусю:

— Вельмишановна бабусенько, ми вас дуже просимо, 
будь ласка, покажіть нам дорогу з лісу.

Досліджуємо текст: 
висловлюємо думку

Ввічливі словá — це слова, за допомогою яких 
людина виявляє уважність, люб’язність і чемність.

`
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Бабуся Ввічливість показала дітям дорогу, ще й гос-
тинців дала й грибів та ягід. Діти повернулися додому, де 
їх чекали батьки.

Після цієї пригоди Петрик став добре навчатися й завжди 
говорив: «Вибачте», «Будь ласка», «Дуже прошу», «Дякую».

Бабуся Ввічливість живе й досі в лісі й допомагає всім, 
хто цього потребує, але тільки за однієї умови. Якої саме, 
напевне, ви вже здогадалися.

За матеріалами Інтернету

1. Про що йдеться в казці?
2. Визначте головних героїв твору.
3. У яку ситуацію потрапили діти?

4. Чи могло таке статися насправді? Розкажіть.

5. Якою ви уявляєте бабусю Ввічливість? Опишіть (усно).

6. Чи використовуєте ви слова ввічливості? У яких ситуаціях?
7. Доберіть до кожного з поданих висловів близькі за значенням.

• Доброго ранку! • До зустрічі! • Гарних снів! • Пере-
прошую.  • Щиро вдячний.

8. Розгляньте малюнки. Хто з ким спілкується? Які ввічливі сло-
ва використовують діти в спілкуванні одне з одним? Розка-
жіть.
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Ви вже читали вірші про осінь. А чи звернули увагу на 
те, що їхня мова образна й останні слова в рядках віршів 
римуються, тобто співзвучні? Саме завдяки цьому вірші 
звучать мелодійно, як музика.

 Прочитайте подумки вірш і знайдіть римовані слова. А потім 
прочитайте вірш уголос, передаючи його мелодику та настрій. 
Паузи треба робити не лише перед розділовими знаками, а й 
у кінці кожного рядка.

Білочка восени

На гіллячках, на тоненьких, 
Поки день ще не погас, 
Сироїжки та опеньки
Білка сушить про запас.

Так нашпилює охайно, 
Так їх тулить на сосні
І міркує: «А нехай-но
Ще побудуть тут мені!

Поки дні іще хороші, 
Поки є іще тепло, 
А як випадуть пороші, 
Заберу їх у дупло».
                                Л. Костенко

1. Як авторка описує білку? Розкажіть.
2. Розгляньте малюнок. Чи знаєте ви, де живе білка?
3. Які запаси вона робить на зиму?

4. Чи бачили ви білку в парку чи в лісі? Чим ви її годували?

КРАСИВА ОСІНЬ 
ВИШИВАЄ КЛЕНИ
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Листопад

Вже з дерев злетіло листя,
наступає листопад.
Сонце ллє над білим світом,
осяває голий сад. 

Тільки це не літнє сонце,
в ньому вже тепла нема.
І настирливо в віконце
стукотить до нас зима.

                                                                                                         Н. Забіла

1. Яку осінь змалювала авторка у вірші — ранню чи пізню? Об-
ґрунтуйте свою думку, використовуючи рядки з вірша.

2. Прочитайте виділене слово. Розкажіть, яке значення воно 
має.

3. Створіть малюнок до вірша.

4. Складіть розповідь за поданим малюнком та опорними сло-
вами.

Опорні слова: осінь, урожай, діти, візок, золота, щед-
ра, дари.

ЛІНА КОСТЕНКО

Відома українська поетеса, улюблениця україн-
ців. Пише переважно для дорослих, проте не забуває 
й про дітей. Для них вона видала збірку «Бузиновий 
цар»). Поетеса вміє тонко помітити красу й чарівність 
рідної природи.
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ОСІНЬ У МАЛЯРСТВІ

Восени сонце особливо ніжно позолочує верхівки 
дерев, і листя на них змінює колір, набуваючи казко-
вих відтінків — багряного, жовтогарячого, бузкового, 
коричневого... Ніби чарівним пензликом, вона роз-
фарбувала дерева й кущі. Ми милуємося такою кра-
сою в природі. А от художники можуть це відтворити 
на полотні.

 
 Роздивіться репродукції картин художників.

Д. Добровольський.
Червона калина

К. Чепіга.
Осінній настрій

Чи здогадалися ви, який час доби зображено на карти-
ні Д. Добровольського? Так, художник відтворив осінній 
вечір у селі. Найбільше приваблюють на полотні кущі біля 
тину. Це — калина. За нею ми бачимо чепурну побілену 
хатинку. А тепер усно опишіть іншу картину.

1. Розгляньте репродукцію картини К. Чепіги «Осінній настрій». 
Що ви на ній бачите?
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2. Як художник відтворив осінь? Які кольори використав? Що 
вас найбільше вразило на полотні?

3. Який настрій вам навіває ця картина? Обміняйтеся думками.

4. Визначте, листки та плоди яких дерев зображені на малюнку.

5. Створіть у класі виставку осені. Після прогулянки шкільним 
подвір’ям чи парком намалюйте красуню-осінь. Виготовте 
різні іграшки-поробки й екібани з природного матеріалу, зі-
браного під час прогулянок. Запросіть на виставку осені учнів 
з інших класів.

Як вересніє, то й дощик сіє.
Осінь то плаче, то сміється.
Восени за одну годину і сніг, і дощ.
Осінь іде — дощі за собою веде.

У народі кажуть
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ВИРІЙ У НЕБІ

 Прочитайте виразно вірш.

Ой навіщо мені листя

Ой навіщо мені листя, 
коли вже іде зима,
Коли холодно вже стало 
і пташок ніде нема. 

Краще скину я листочки 
і тихесенько засну.
Буду спати, буду ждати 
сонце, радість і весну. 

                                                                                        Олександр Олесь

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ
Відомий український поет.
Писав про природу, її красу в різні пори року, про 

тварин, про рідних людей.
Його твори щирі й теплі. Поет умів передати на-

стрій, враження та переживання від побаченого.

1. Що ви відчуваєте, читаючи вірш (сум, здивування, захоп-
лення)?

2. Який настрій викликав у вас вірш? Чому?

3. Прочитайте вірш з радісною інтонацією, а потім з інтонацією  
розчарування.

 Прочитайте текст.

Як пташки знають, куди їм летіти?
Хто їм показує дорогу?

Більшість учених вважає, що птахи летять за сонцем і 
зірками. Дехто думає, що молоді птахи летять за старши-
ми. Але виявляється, що це не так. У зозуль, наприклад, 




