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Наша славна Україна

Наша славна Україна, 
Наше щастя і наш рай, 

Чи на світі є країна 
Ще миліша за наш край?

І в щасливі й злі години 
Ми для неї живемо. 

На Вкраїні й для Вкраїни 
Будем жити й помремо.

В. Самійленко

Україна

Дужче і дужче кругом 
Пісня гримить солов’я. 

Гори мовчать над Дніпром 
Це — Україна моя. 

В небі шумлять літаки, 
Коні залізні — в полях.
Гордим розливом ріки 

Цвіт весняний по садах. 

УКРАЇНА

Ой ти, ненька-Україна

Ой ти, ненька-Україна,
Я тебе кохаю,

В свiтi кращої країни
Я не знаю.

Добрий день, Україно моя!

Струмок серед гаю, як стрічечка.
На квітці метелик, мов свічечка.

Хвилюють, малюють, квітують поля – 
Добридень тобі, Україно моя!

П. Тичина

Це моя Україна

Зацвітає калина,
Зеленіє ліщина,

Степом котиться диво-луна,
Це моя Україна,

Це моя Батьківщина,
Що, як тато і мама, одна.

А. Камінчук
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КРАЙ

Наш рідний край

Щоб довелося мандрувати – 
Піти по рідній всій землі:
У кожне місто завітати,

У кожнім побувать селі, -

То навіть би за сотню років
Цього б не встигли ми зробить:

Простори в нас такі широкі,
А міст і сіл – що не злічить!

М. Познанська

Рідний край

Де у світі кращі гори, 
Де таке повітря свіже, 

Де шумлять так гарно бори, 
І хвилює спіле збіжжя? 

Де ясніше сонце світить, 
Де гарніше зорі сяють, 

Де ж миліше пахнуть квіти, 
Як у нашім любім краї?

М. Підгірянка

Світлі ідуть матері, 
Зір їх красою сія. 

Сонце і пісня вгорі, 
Це — Україна моя.

В. Сосюра

Мати-Україно!

Перше наше слово з нами повсякчас, 
Мати-Україно, ти одна у нас! 

Ниви і діброви, і садів окрас — 
Рідна мати Батьківщино, 

Ти ж одна у нас!

Хай же мир і дружба поєднають всіх, 
І дзвенить дитячий безтурботний сміх. 

Нам зоріє доля світла і ясна. 
Рідна мати Батьківщино, 

Ти ж у нас одна!
М. Сингаївський
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Мій край

Україна — край мій рідний 
Від Кавказу по Карпати, 
І веселий, і свобідний, 
І великий, і багатий. 

Де є в світі кращі ріки, 
Як Дністер, Дніпро-Славута? 

Хто покине їх навіки, 
Тому в серці вічна смута.

Де є в світі кращі гори,
Де таке повітря свіже?

Де шумлять так гарно бори
І хвилює спіле збіжжя?

Де ясніше сонце світить,
Де гарніше зорі сяють?

Де ж солодше пахнуть квіти —
Як у нашім любім краї!

Р. Купчинський

У рідному краї

Одна Батьківщина, і двох не буває, 
Місця, де родилися, завжди святі. 

Хто рідну оселю свою забуває, 
Той долі не знайде в житті.

У рідному краї і серце співає, 
Лелеки здалека нам весни несуть. 

У рідному краї і небо безкрає, 
Потоки, потоки, мов струни, течуть.

Тут мамина пісня лунає і нині, 
Її підхопили поля і гаї. 

Її вечорами по всій Україні 
Співають в садах солов’ї.

І я припадаю до неї устами, 
І серцем вбираю, мов спраглий води. 

Без рідної мови, без пісні, 
Без мами збідніє, збідніє земля назавжди.

М. Бакая
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Я - українка

Я - українка! 
Горджуся й радію, 
Що рідною мовою 

Я володію,
Шевченковим словом 

Умію писати 
Слова мелодійні 
І вірші складати.

Я - українка! 
Живу в Україні, 

На вільній, єдиній 
Моїй Батьківщині,

Де все мені в радість: 
Ліси і садки. 

Озера й річки,
І глибокі ставки,
Лани неосяжні, 

І гори, й долини, 
Цвіт білосніжний 

У лузі калини. 
В душі моїй солодко 

Я — УКРАЇНЕЦЬ!

Я – українець і пишаюсь цим

Я – українець і пишаюсь цим.
Моя мета – квітуча Україна.

Я все зроблю, щоб зрадникам лихим
Не знайшлось місця у моїй країні.
Той, хто за гріш продався ворогам,
Не має права разом з нами жити, 
Бо Україна – це священний храм,
Який злочинці хочуть розорити.

Не допоможе їм і каяття.
Рідна земля убивць не пробачає,

На них чекає повне забуття,
Зневага всіх і пекло замість Раю.
Таких не люблять навіть вороги:

У них відсутня совість, честь і гідність,
Їм лиш нажива й гроші до снаги,

Байдужість, здирництво і підлість.
Я вірю в божий, справедливий суд.

За вбивства завжди буде покарання.
Рано, чи пізно нелюдів знайдуть

І кинуть всіх за грати без вагання.
Г. Васильченко
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Мене вчили по - вкраїнські
Господа молити.

За свій рідний край і нарід
Я Господа молю:

Зішли, Боже, Україні
І щастя і долю!

Ю. Шкрумеляк

* * * 

Я живу на Україні,
Де річки, озера сині, - 

Чиста в них вода, прозора,
В дно глибинне світять зорі.

Найгарніші наші села,
Люди мудрі і веселі,

Хати білі, чепурненькі,
Діти всі такі гарненькі…
Маки в полі червоніють,
І волошки ген синіють,
Всі сади таки плодючі,

Огороди всі родючі.
Наша Україно мила,

Донька я твоя щаслива.
Г. Камісарова

Грає сопілка, 
Бо я з України, 
Бо я - українка!

О. Василенко

Я ДИТИНА УКРАЇНСЬКА
Я дитина українська,

Вкраїнського роду,
Українці – то є назва

Славного роду.

Україна – то край славний,
Аж по Чорне Море,

Україна – то лан пишний
І степи і гори.

І як мені України
Щиро не кохати?

Мене ненька по-вкраїнські
Вчила розмовляти.

І як мені України
Щиро не любити?
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Гляньте, на ньому волошки цвітуть,
Гляньте, жита в ньому золото ллють.
З жита й волошок наш прапор ясний.

З неба і сонця, як день весняний.
О. Олесь

Під рідним прапором

Стань під прапор синьо-жовтий — 
Стяг відважних прабатьків, 

Доторкнися позолоти 
Запорозьких козаків, 

Доторкнися голубизни 
Патріотів-вояків. 

Стань під прапором Вітчизни 
Серед гордих юнаків. 

І засяє над тобою 
Найдорожче із клейнод, 
Шануватимеш з любов’ю 

Рідну армію і флот, 

Будеш гордим за чесноти 
Героїчних прабатьків. 

ПРАПОР

Прапор

Прапор — це державний символ 
Він є в кожної держави; 

Це для всіх — ознака сили, 
Це для всіх — ознака слави. 

Синьо-жовтий прапор маєм: 
Синє — небо, жовте — жито; 

Прапор цей оберігаєм, 
Він — святиня, знають діти. 

Прапор свій здіймаєм гордо, 
Ми з ним дужі і єдині, 

Ми навіки вже — народом, 
Українським, в Україні.

Н. Поклад

Прапор

Синій, як море, як день, золотий —
З неба і сонця наш прапор ясний.
Рідний наш прапор високо несім!
Хай він, уславлений, квітне усім!
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ГЕРБ

Герб

Наш герб — тризуб, 
Це воля, слава й сила; 
Наш герб — тризуб. 
Недоля нас косила, 
Та ми зросли, ми є, 
Ми завжди будем, 

Добро і пісню несемо
Ми людям.

Н. Поклад
Тризуб

Наш герб — тризуб. У ньому сила          
Отця небесного і сина.                             

Уважно придивись до нього —               
На Духа схожий він Святого,                  

Що голубом злетів з небес     
І у людських серцях воскрес.

Тризуб, немов сім’я єдина,
Де тато, мама і дитина

Живуть у мирі і любові
На Україні вольній, новій.

В. Паронова

Стань під прапор синьо-жовтий 
Запорозьких козаків.

Наш прапор

Небеса блакитні
Сяють з глибини,

А пшеничні й житні
Мерехтять лани.

Образ цей не зблідне,
Хоч минуть жнива.
Це знамено рідне – 

Злото й синява.

Прапор наш, як літо,
В сонці майорить.
По долині – жито,
По горі – блакить.

Прапор наш – не битва,
Не рушничний дріб:

По горі молитва,
По долині – хліб.

Д. Павличко
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Віночок український 
У райдужній красі. 

У нього в нашій школі 
Закохані усі.

Хоч квіти паперові, 
Та їхні кольори 

Дарують гарний настрій 
Всій нашій дітворі.

Я лагідно торкаю 
Цю ніжність і красу. 
Свою веселу вдачу 
До кожного несу.

В.  Кленц

Квіти українського віночка

Ой цвіте на Україні красне літо 
Ой збирають чорноброві в гаю квіти, 
В’яжуть стрічку й квіточку в стіжок, 

Щоб до танцю вбратись в оберіг — вінок.
Ю. Терен

Наш герб 

В Гербі є аж три зубці!
Їх малюють молодці.

Молодцям сестричка Алла
Малювати помагала.

Вийшло гарно й просто:
Три зубці – всі гострі!

Ну, а потім вийшло так:
Два, що менші, – по боках,

Третій, більший, – всередині
Змалювали на картині.

Об’єднали всіх їх знизу –
От і вийшов Герб наш:

Тризуб!
Г. Чубач

ВІНОК

Український віночок

Зробила я віночок 
Із квітів та стрічок, 

Піду в нім танцювати 
Веселий гопачок.
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Калинонька

Ось калина над водою 
Віти стеле по воді. 

Хто це щедрою рукою 
Їй намистечко надів? 

Червонясте променисте, 
Розцвітає, як вогні. 

Дай хоч трошечки намиста, 
Калинонько і мені. 

   М. Познанська

* * * 

Зацвітає калина,
Зеленіє ліщина.

Степом котиться диво-луна.
Це моя Україна,

Це моя Батьківщина,
Що, як тато і мама, одна!

А. Камінчук

КАЛИНА

***

Хай і знов калина 
Червоніє, достигає, 

Всьому світу заявляє: 
„Я — країна Україна — 

На горі калина!» 
П. Тичина

Калинонька

Серед поля, край села 
Калинонька зацвіла 

Ніби дівчина в віночку
 У вишиваній сорочці 

Русу косу заплела. 
Л. Біда

Без верби та калини нема України 

Ми українці — велика родина, 
Мова і пісня у нас солов’їна! 

Квітне в садочку червона калина, 
Рідна земля для нас всіх — Україна.
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 Україно, ти знов молода — 
Невичерпна духовна криниця. 

Ми збагнули віків таїну, 
Усвідомили мудрість відкриту: 

І Трипілля святу сивину, 
І космічні набутки для світу. 

В колі Розуму, Правди й Добра 
Воскресатиме квітами вдячність. 

Возвеличувать Рідне пора — 
Заповідану предками святість! 

А. Загрудний
*** 

Сорочку мати сину вишивала 
І душу, й серце в вишивку вкладала. 

Як пам’яті народної відлунки, 
На полотні з’являлись візерунки, 

Де кожен хрестик – то життєві миті… 
Мережила по білому блакиттю, 

Лягала ниточка до ниточки мрійливо – 
Дитині б долю вишити щасливу, 
Щоб оберегом стала для синочка 
Руками неньки вишита сорочка. 

А. Черняхівський 

ВИШИВАНКА

Вишиванка 

Мама вишила мені 
Квітами сорочку. 

Квіти гарні, весняні: 
— На, вдягай, синочку! 
В нитці – сонце золоте,

 Пелюстки багряні,
 Ласка мамина цвіте 
В тому вишиванні. 

Вишиваночку візьму, 
Швидко одягнуся, 
Підійду і обніму 
Я свою матусю. 

В.Крищенко
*** 

Вишиванка — поема життя, 
Закодована вічність в узорах. 

Їй ніколи нема забуття:
 Геній Роду не стерти на порох!

 Ми первинні, як сонце й вода.
 Колисала нас люля жар-птиці.
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Тварини
Вишиванка 

Рано-вранці, на світанку, 
Вишиваю вишиванку. 

У зеленім житі 
Буду ворожити. 
Попрошу у неба 

Солов’їний щебет. 
Попрошу у квітки 

Чарівної нитки. 
Тоненької, шовкової, 

Нитки кольорової. 
Полотном біленьким 

Вишию рівненько 
Голосну сопілочку
 І вишневу гілочку, 
Пташечку, калину, 

Маму і дитину. 
Вийся-вийся, голочко, 

Вишиваю долечку. 
Візерунок рясно – 
Буде доля красна. 

Я.Яковенко
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Квітка прокидається –
Росами вмивається

Сонце прокидається –
Хмаркою вмивається.
Ну, а ми з сестричкою
Вмиємось водичкою.

А. М’ястківський

Котик умивається

Глянь, сьогодні цілий день
Котик умивається.

- Мабуть, Дід Мороз прийде, –
Мама усміхається

П. Король

Замислений котик

Ну й розумний же наш котик!
Де такий і взявся.

Чи у школі де навчався,
Чи такий вже вдався?

Казку хоч яку вам скаже:
Про жар-птицю, змія,

Пісню всяку заспіва вам, -

КІТ

Котик

Не тягни кота за вуса, 
Котик сердиться — укусить. 

І за лапку не хапай, 
Удряпне він — так і знай!

М.Підгірянка

Киця-молодиця

Закортіло киці
В ліс на вечорниці:

Взула срібні черевички,
Скочила з полиці.
Підбігає до воріт,

А там стоїть старий кіт –
Не пускає кицю

В ліс на вечорниці!
Б.Чепурко

Киця прокидається

Киця прокидається –
Лапками вмивається



28 29

***

Віє вітер з-під воріт
Віє вітер з-під воріт,

У воротях – сірий кіт.
Вітер сірому котові

Чеше вусики шовкові.
Ясне сонце виплива,

Коту спинку пригріва.
Кіт воркоче, кіт муркоче,
Ніби щось сказати хоче.

М. Рильський
КІТ-ВОРКІТ

Кіт-воркіт біля воріт
Чеше лапкою живіт.

З’ївши мишку-побіганку,
Що робити по сніданку?

Чи погнати біля хати
Вслід за голубом-гінцем?

А чи вуси-довгоруси
Почесати гребінцем?

Що робити, кіт не знає
За ворітьми у кущі.

А над ним веселка грає,
Золоті несе дощі.

А. Малишко

Чиста чудасія!
Всякі загадки він знає –

І арифметичні,
Коли хочете, розкаже

Дроби десятичні!
Звідки котик теє знає? –

Він книжки читає;
І читає, й рзбирає

Та на ус мотає.
О. Пчілка

Котик-муркотик

Ох і любить спать на сонці
Котик наш, муркотик,

Цілий день він на віконці
Гріє свій животик.

Та як мишка зашкребоче,
Котик вже й пильнує.

Не заплющить доти очі,
Поки не вполює.

І. Блажкевич
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Цуценятко ще малятко

Цуценятко
Ще малятко,

Але схоже вже
На татка:

Кого добре знає —
Хвостиком вітає.

О. Богемський

Я і ти

Зачекай-но, песику,
Зупинись!

Ось який вже виріс я —
Подивись!

Не спіши так, песику,
Не біжи!

А зі мною краще ти
Подружись!

Буду тебе кістками
Пригощать,

Від кота Муркотика
Захищать.

ПЕС

Цуцик

Цуцик, цуцик - куций хвіст!.. 
Він цукерки гарно їсть. 

Він на задні лапки стане - 
Дуже високо дістане. 

З’їм одну цукерку сам, 
Другу цуцику віддам.

А. М’ястківський

Перші крапельки весни

Ще навколо біло-біло, 
Та вже сонечко пригріло. 

І з-під стріхи: капу-капу! — 
Прямо цуцику на лапу. 

Цуцик носа підставляє, 
Цуцик хвостиком виляє: 
Він радіє довгожданим 

Першим крапелькам весняним.
Г. Бойко
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Нетерплячий

Чому цуцик у муці? 
Він хотів спекти млинці 

Та собача вдача 
Дуже нетерпляча: 

Лиш розбовтав тісто — 
З’їв його все чисто!

Г. Бойко

Сторож

Біля хати песик Гав 
Жовтий місяць вартував. 
Пильнував усеньку нічку, 
Аби той не впав у річку. 

Бо впаде — то буде штука: 
З’їсть його зубата щука. 

Пес не спить давненько вже 
В небі місяць стереже.

В. Крищенко

Буду я любить тебе,
Берегти…

Будем завжди друзями
Я і ти.

Л. Савчук

Песик

А знаєте, а знаєте,— 
У мене песик є! 

Якби ви тільки бачили 
Те цуценя моє! 

Воно таке білесеньке, 
І звуть його Сніжок, 

Із ним на двох ми ділимо 
Останній пиріжок. 

Воно так дзвінко гавкає 
Тоненьким голоском, 

І я його прив’язую 
За стільчик мотузком. 
А ще ми з ним гуляємо 

І молочко п’ємо, 
А потім біля ліжечка 
На килимку спимо.

Л. Вербицька
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Заєць-побігаєць

Зайцю довговухий, 
В лісі щось гуде. 

Слухай мене, слухай, 
Мисливець іде. 

Заєць той хитрющий 
Скік та скік. 

— Я з мисливцем дружбу 
Заведу навік. 

Буду йому ранками 
Роси стрясать, 

Буду йому в південь 
Дітей колисать. 

Йди, мисливцю лютий, 
Баюньки-бай, 

Зайця-побігайця 
Не бий, не стріляй!

А. Малишко

ЗАЄЦЬ

Заєць спати захотів

Заєць спати захотів, 
Сам постелю постелив. 

Сам собі приніс подушку, 
Підмостив її під вушко, 

Та у зайця довге вушко — 
Все звисає із подушки.

М. Стельмах

Заєць стереже

Як жива, як жива 
Наша баба снігова. 
У руці мітла велика 

Із тонких гілок осики. 
Ніс у неї із морквинки 

Червоніє, мов жаринка. 
Щогодини, щохвилини 

Заєць стереже морквину, 
Бо весною бабин ніс 

Віднесе зайчатам в ліс.
П. Коваль
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Він і валянки узув,
І вдягнув кожуха,

А з-під шапки, ну, хоч плач.
Виглядають вуха.

— І чого ти зажуривсь? — 
Цокотять синички.

— Ти б собі вдягнув на вуха 
Теплі рукавички!

В. Каменчук

Зайченя

Зайченя Вранці біля хати 
Малесенькі сліди — 

Зайчатко вухате 
Приходило сюди. 

Стояло біля хати, 
Ступило на поріг – 
Хотіло нам сказати, 

Що випав перший сніг.
Л.  Куліш-Зіньків

Зайчикова колискова

Зайченят колиску 
Вітерець гойдає. 

А татусь зайчисько 
Пісеньку складає: 

- Люлі, виростайте, 
Любі зайченята. 

Добрі ніжки майте. 
Як у мами й тата, 

І вуса цупкі, 
І зуби тонкі, 

І очі зіркі, 
І вуха чуткі, 

Як у мами й тата, 
Майте, зайченята!

П. Ребро

Зайчикові вуха

Сіє, віє, завіва 
Снігом завірюха, 

А у зайчика, хоч плач. 
Дуже змерзли вуха.
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Можна з’їсти і півня,
«Марси», «Снікерси», фісташки,

І інша нісенітниця.
Г. Петровський

Вовчик

Вийшов вовчик погуляти,
Вовченяткам  щось   придбати,

До кошари підбирався,
До ягнятка підкрадався.

А собаки носом взнали,
На   злодюгу   гавкать   стали…

Збіглись люди:  «Дай ломаку!
Та бий його, розбишаку!

Кусі його!» — й геть прогнали,
Ягняточко врятували.

Я. Жарко

ВОВК

Вовк

На прогулянку подався
Розбишака сірий Вовк.

Як побачив його Зайчик,
Налякався і замовк.

Розлетілись пташенята.
Розбіжалися звірята,

Поховались і тремтять -
З Вовком гратись не хотять.

А. Валевський

Вовк

Вовк худий вздовж лісу блукає…
Аж живіт прилип до спини.

Навіть рот бідолахи зводить;
Час наближається до весни.

Пробирає вовка холод,
А в селі – краса!

Тут, у лісі, жахливий голод,
Ну а там – сама мрія:
І козенята, і баранці,
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Лисів син

Чути пісню на узліссі: 
народився син у лисів, 
то ж радіє вся родина 

рудохвоста, рудоспина. 

Тато-лис синочку лиску 
змайстрував уже колиску, 

щоб співати колисанку 
від смерканку до світанку. 

І бабуся, і сестричка 
теж не спали цілу нічку, 

бо малому рудовуху 
не давали спати мухи. 

Ю. Смаль

Добрий лис

З лісу лис півня ніс 
Й сам собі бурчав під ніс: 

«Вчора в баби півник зник - 
Віднесу його в курник».

Л.Куліш-Зіньків

ЛИСИЦЯ

Хитра лисиця

Дуже хитра вже лисиця,
Так робити не годиться.
Вона полює ніч і день,
Ще заходить до людей.

 
Як загляне у курник,

Там такий почнеться крик.
Кури з ляку хто куди,
Вже не довго до біди.

 
Добре, що Рябко не спить,

Він чатує кожну мить.
Заважає йому цеп,

Тут лисиці була б смерть.
 

Злякав гавкіт її вмить,
Вона в ліс чимдуж біжить.

А. Грицаюк
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Посадив ведмідь малину 
І для себе, й для діток. 

Взяв ведмідь відро із хати 
Та й чалапає в струмок: 

Взявсь малину поливати 
І для себе, й для діток. 

А вода біжить з відерця, 
Витікає прямо вмить. 

Ухопивсь ведмідь за серце — 
І не знає, що робить. 

Підкажіть скоріше, діти, 
Чим ведмедю пособити? 

Стельмах М.

Суперечка

Ведмідь сварився із совою: 
— Ти щось наплутала, сова! 

Затям своєю головою — 
зими в природі не бува! 

Сова сміялась: — Волохатий, 
не дивно чути це мені: 

ти восени як ляжеш спати, 
то встанеш тільки навесні

П. Ребро

ВЕДМІДЬ

Ведмедик

Є у лісі ведмедик, 
дуже ласий до меду, 

до солодких ожинок, 
до суничок, малинок. 

Ще у лісі густому 
є малесенький гномик, 
теж він любить ожину 

і суницю, й малину. 

Велет-гном і Малятко, 
так ведмедика звати 
добрі друзі, щоранку 

разом сходять із ганку, 
щоб збирати ожину, 
і суницю, й малину.

Смаль Ю.

Чим ведмедю підсобить?

У діброві при долині, 
Де біжить-дзвенить струмок, 
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Таємниця

Мишка мишці розказала,
Де лежить шматочок сала.

Не дістати того сала,
От тому і розказала.

Р. Скиба

Мишчине безсоння

Мишці Міці щось не спиться: 
Лиш засне - то котик сниться. 

Пане коте, вгомоніться: 
Краще киці вашій сніться!

Р. Скиба

Сіра мишка

У коморі сіра миша,
В дідуся кожух залізла,
Місця буде їй доволі,
Перезимує в коморі.

Та маленька сіра миша,
Весь кожух для діда згризла,

Не кожух, а вже друшляк,
На дірки миша мастак.

А. Грицаюк

МИША

Хто мудріший

– Хто хитришій: кіт чи миша? –
Запитав у миші кіт.

Миша каже: – Я хитріша,
Бо сховаюся як слід.

– Хто мудріший? – кіт питає,
Звівши очі догори.

– Я, – мала відповідає, –
Бо – не вилізу з нори.

П. Сорока

Город у мишки

В хаті місячне світло висить
голубе,

Тихо бабина мишка свій
городець шкребе.

Вродить грудочка сиру, смачні
шкуринки...

Кіт сидить коло печі, стереже
грабельки.

В. Терен
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Пори року
Мишка

Бігла мишка рано вранці 
назбирати ягід тацю, 

щоб зварити до сніданку 
мишенятам добру манку. 

Назбирала п’ять чорничок, 
дві малинки і суничок. 

Щоб росли здорові мишки, 
мають з’їсти кашки трішки. 

Ю. Смаль

Миша, яка пише листа в Париж

Під столом шкребеться миша — 
Пише лист аж до Парижа. 

- Бон суар, французькі миші! 
Що новенького в Парижі? 

Як ви там? Яка погода? 
Сиру вам прислати згодом? 

І чи в моді з хутра одяг? 
Чи й тепер коти в чоботях? 

Напишіть! Моя адреса: 
«Нірка мишача. Одеса». 

В. Терен
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Літній ранок

Тепле сонце встало пишно, 
Одягається розкішно 

В яр і золото долина,— 
Встань і ти, моя дитино!

Ранку тратити не треба; 
Дочувайся: із-під неба 

Пісня жайворонка ллється –
То привіт тобі несеться!

Подивися на рослинку: 
Кожну квітку і травинку 
Криє білая сльозинка — 

Діамантова росинка.

Вітерець на тебе дише, 
Джерегелями колише, 
На вушко тобі шепоче, 
Щоб вставало ти охоче

Я. Щоголів

ЛІТО

Літо

Серед моря квітів, 
Серед моря трав 
Весело шуміти 

Запашним вітрам.

Серед моря квітів 
Бджіл гудуть рої. 

Літо моє, літо, 
Співанки мої.

В смолках вітер гонить 
Хвилі в далечінь, 

На безмежних гонах 
Виграє ячмінь.

О рожевий колір, 
Смолок любий цвіт! 

Лугові і полю 
Сонце шле привіт.

О. Ющенко
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Літо

— Липа, липа зацвіла! — 
Засурмила всім бджола.— 
Гей, злітайтеся, подруги, 

У гайок на край села. 
Там уже не видно віт, 
А лише пахучий цвіт. 
Наберем багато меду. 

Вирушаймо ж у політ! — 
Бджоли з пасіки летять, 

Липі крону золотять. 
І здається, що у липи 

Віти струнами бринять.
Т. Коломієць

Літо

У відчинене віконце 
Зазирнуло зранку сонце 
І лоскоче ніжно носик, 
І маленькі ніжки босі.

Сяйвом сонця все залито, 
В нас гостює справжнє літо 

Літо

За крутими берегами 
Пахне сіно полинами, 

На ромашці бджілка спить, 
З неба капає блакить.

Явори лоскоче вітер, 
Розплітає вербам віти, 

Літо шепче до води:
- Я прийду іще сюди.

Л. Новикова

Де літо живе

У павука хатинка — 
Тоненька павутинка. 
У коника веселого — 
Між травами оселя. 

У ластівки швидкої — 
Під нашим підвіконням.

А тепле й ніжне літо, 
Волошками повите, 

Посріблене дощами,— 
Живе в очах у мами

А. Костецький
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ОСІНЬ

Золота осінь

В парках і садочках,
На доріжки й трави,
Падають листочки

Буро-золотаві.

Де не глянь, навколо
Килим кольористий,

Віти напівголі
Й небо синє-чисте.

Метушні немає,
Тиша й прохолода –

Осінь золотая
Тихо-ніжно ходить.

К. Перелісна

Осінь

Трав м’які вершечки
Зжовкли на покосі.
Вже тонкі вервечки

Посукала осінь,

Кольорове та яскраве, 
Запашне, смішне, цікаве!

Мама літечку радіє, 
Літо всіх маляток гріє, 

Щоб росли вони здорові, 
Наші «сонечка» чудові!

О. Роговенко

Справи літа

Знаєш, скільки справ у літа?
Їх усіх не полічити! 

Треба нам підсмажить спини, 
Ніс убрати в ластовиння, 

Накупати нас у річці 
Наперед на три сторіччя, 

Та іще подарувати 
Лісу й лугу буйні шати. 

Словом, справ — не полічити! 
Та найбільше треба літу, 

Щоб зуміли я і ти 
Набагато підрости!

А. Костецький
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Осінні візерунки

Осінь килим ткала з листя — 
Візерунки золотисті 

З червонястими квітками 
Та барвистими стьожками. 

Осінь килим вишивала, 
Ниточок пішло чимало — 

Листя клена і калини, 
Дуба, ясеня, ожини, 

А між ними горобина — 
Наче полум’я горить! 

Осінь ткала з листя килим. 
Де-не-де щось зеленіло, 

Зверху смуга срібно-біла — 
Зранку паморозь блищить...

Ю. Ференцева
Чаклунка

Осінь фарби готувала,
У відерця наливала.

Змішувала, чаклувала,
Потім все розфарбувала.
Придивіться, все довкола
Стало різнокольоровим!

Н. Замрія

І на них гойдає
Хмар важкі колиски

Тихо опадає
Листя із берізки.

Небо прохололе
Сіє дрібно мжичку.
Щоб родило поле
Жито і пшеничку.

Ф. Петров

Поблизу осінь

Покрились золотом ліси, 
Трава пожухла і зів’яла...

Такої дивної краси 
Я навесні не зустрічала. 
Такого й влітку не було,
Хоч колосилося колосся,

Це чудо статися могло 
Лише коли поблизу Осінь.

В.  Чикало
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Дощова осінь

Водить осінь хороводи
То із листя, то з дощів.

На прогулянку виходять
Парасолі і плащі.

Там розмову парасолі
Із плащами завели:

«Ах, як довго у неволі,
У темниці ми були.

Та вернулися тумани,
Задощило в небесах,-
І ми знову у пошані,

Знов нас носять на руках».

І прийшли тоді до згоди
Парасолі і плащі,

Що найбільша насолода –
Це коли ідуть дощі.

А.Качан

Осінь

Ніби притомилося сонечко привітне:
У траві пожовклій молочай не квітне.

Облетіло літо листячком із клена,
Лиш ялинка в лісі сонячно зелена.

Журавлі курличуть: летимо у вирій.
Пропливає осінь на хмарині синій.

Б. Чалий

Каштанопад

Ось червоний
Впав листок,

А за ним
Каштанчик – скок!

Жовтий лист
На землю ліг,
Слідом знов

Каштанчик – плиг!
День за днем
Таке підряд –

Падолист,
Каштанопад.

Г. Маніва



58 59

Зимонька

Зимонько, голубонько 
В білім кожушку, 

Любимо ми бігати 
По твоїм сніжку. 

Всім рум’яниш личенька 
Ти о цій порі 

І ладнаєшь ковзанки 
В нашому дворі.

Л. Забашта 

Перший сніг

— Мамо, мамо, ти поглянь,
Як надворі біло!

Скільки тих метеликів
Раптом налетіло.

Ще такого не бувало!
Просто мене здивувало!

Щоб летіло, коливало
Й не переставало!

ЗИМА

Зимовий ранок

Я люблю веселий ранок
холоднючої зими,

як на двір, на стіни, ґанок
і на шлях за ворітьми
упаде із неба промінь,

дим пов’ється з димарів,
на току підніме гомін
зграя галок і граків.

Сніг ясним кришталем блище,
лютий холод дошка,

сонце вгору плине вище,
та не гріє здалека...

Я. Щоголів

Падав сніг на поріг

Падав сніг на поріг,
Кіт зліпив собі пиріг.

Поки смажив, поки пік,
А пиріг водою стік.

Кіт не знав, що на пиріг
Треба тісто, а не сніг.

Воронько Платон
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В гаю пташок вже немає...
Мамо, чи кожна пташина

У вирій на зиму літає?»
В неньки спитала дитина.

-Ні, не кожна,-одказує мати,-
Онде, бачиш, пташина сивенька

Скаче швидко отам біля хати?
Залишилась пташина маленька!

«Чом же вона не тіка?
Нащо морозу чека?»

-Не боїться морозу вона,
Не покине країни рідної,
Не боїться зими навісної,

Жде, що знову прилине весна.
Л. Українка

Зима

День надворі білий-білий,
біле все навкруг,—
наче лебеді летіли

і губили пух...

— Ні, це просто йде сніжок,
Та такий лапатий,

Крильцями тріпоче він,
Білий, пелехатий.

О. Туманян

Віхола

Віхола, віхола
До мороза їхала,

Саночки мальовані,
Снігом напаковані,
Кониками зайчики,
Сірі Побігайчики.
Сани розігналися,

Зайчики злякалися,
Віхола схопилася,

В полі закрутилася.
Віхола, віхола,

Ти куди заїхала!
К. Перелісна

Мамо, йде вже зима

«Мамо, йде вже зима,
Снігом травицю вкриває,
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ВЕСНА

Все навколо зеленіє…

Все навколо зеленіє,
Річка ллється і шумить.

Тихо, тихо вітер віє
І з травою гомонить.

Як тут всидіти у хаті,
Коли все живе, цвіте,

Скрізь дзвенять пташки крилаті,
Сяє сонце золоте…

«Швидше, мамо, черевички!
Глянь, як весело в саду!

Ти не бійся — до кринички Я і сам не підійду».
О. Олесь

Весна

Грає сонце промінцями,
Білий сніг стає струмками,

І, співаючи, струмки
Шлях знаходять до ріки.

Наче з вишень у садочку
вітер цвіт зірвав...

Наче Львів нову сорочку
спозаранку вбрав...

Білий коник спозарання
білим шляхом біг...

Притягнув на білих санях
сніг.

М. Хоросницька

Вже зима в дорозі

Спить під листям їжачок,
Під камінчиком – жучок,

Дідусь – під кожухом,
Зайчик вкрився вухом.

Вже зима в дорозі
На скріпучім возі.

О. Богемський
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Весна, весна! Радійте дітки… 

Весна, весна! Радійте, дітки!
Ховайте швидше саночки!

Немов пташки, летіть із клітки, –
З кімнати, з хати у садки.

А там, в садочках, – сонце, співи.
В траві фіалки зацвіли…
Джмелі і бджілки загули,

І скрізь метелики щасливі.
О. Олесь

Весна

Чути перший гуркіт грому,
Лине ластівка додому.
Ручаї туркочуть сині,

Абрикос цвіте в долині.

Перша бджілка вилітає,
Красне сонце прославляє

Сонце тепле, як яєчко
У пташиному гніздечку.

Г. Вієру

Річка ширшою стає,
В річці сонце устає,
Біля сонця риболов

Тягне срібний свій улов.
М. Стельмах

Весняні квіти

Хмара дощиком скотилась, 
Землю стала напувать, 
І малятам захотілось 

В полі квітів назбирать.

Сміючись, веселі діти 
Свій таночок завели, 

Запашні яскраві квіти 
У віночки заплели.

Ой ти, веснонько чудова, 
Бавить сонце небокрай. 

Пісню слухає діброва 
І чарує зелен-гай.

О.Роговенко
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В річках тепло ламає кригу 
Та підтопляє береги. 

На пагорбах уже відлига 
І все радіє навкруги!

Весна святкує перемогу — 
Раніше сонечко встає! 

Струмок знайшов собі дорогу 
Цілющу воду всім дає!

Всю землю красно заквітчала 
Природі стало не до сну! 
Там, де нога її ступала, — 

Вітали дівчину-весну!

О, весно, весно незбагненна! 
Осанну все тобі співа!

Знаю точно, що для мене 
Не закінчилися дива!

С. Гордієнко

Конвалії

Із зеленої сорочки, 
Що зіткав весною гай, 

Білі дивляться дзвіночки. 
Як зовуть їх — угадай.

Це конвалії у гаї 
На галявині цвітуть. 

І ніде, ніде немає 
Кращих квіточок, мабуть.

В них так пахощів багато, 
Цвіту свіжого, роси. 

Хай ростуть, не буду рвати, — 
Шкода їхньої краси!

М. Познанська

Весна

Ще тиждень тому завірюха 
Ночами синіми мела. 

Хапав мороз дітей за вуха, 
А зараз глянь — весна прийшла!
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Погодні явища* * *

Весна іде, весна гуде,
Птахи летять і гомонять,

3 вирію знов повернулись вони 
Віддані друзі весни.

Весно, весна-красна,
Ти нам співаєш пісень

І підспівує гай!
Весну, весну-красну,
Ми так чекали всі,

В зелень дерева вдягай!

Весна іде, весна гуде,
Струмки дзюрчать, 
Струмки дзвенять, 

Наче співають веснянку 
Щиро, на всі голоси!

Ю. Турчина
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Розпустило коси сонце 

Розпустило коси сонце, 
Загляда до всіх в віконце: 
Хто ще щічки не помив? 
Хто зарядку не робив? 

Хто не слухається маму? 
Хто не склав свою піжаму? 
Хто в цю пору іще спить?! 

Будем сплюшку цю будить!
Н. Гуркіна

Сонце

З неба дивиться сонце
Мільйони років.

Ллє на землю сонце
І тепло і світло.

Але посвітить сонце
І йде геть,

А живе серце
Гріє день і ніч.

Значить, серце краще
Сонця самого.

Ніякі хмари
Не затьмарять його!

Д. Гуліа

СОНЦЕ

Сонце 

Ось сонечко з’явилося над світом, 
І стало видно, тепло — скрізь краса! 
Все заквітчалось зеленню та цвітом, 

На травах срібно виграє роса. 

З’явилось сонечко і все живе радіє 
І ніжиться в приємному теплі. 

А Сонце промінці гарячі сіє 
І стало весело і радісно Землі. 

Земля співає і радіють люди, 
Рослини, звірі і пташки малі. 

Як Сонце є, тепло і світло буде. 
Життя цвістиме на усій Землі. 

Тепло і світло. Як без цього жити? 
Без світла і тепла життя нема. 
І доки буде Сонечко світити, 

Мине нас холод і страшна пітьма.
Н. Красоткіна
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Cонечко 

У нашій хаті сонечко живе. 
Але не те, що в небі, а живе! 

Воно таке маленьке, червоненьке, 
із цяточками чорними, гарненьке. 

У нашій хаті сонечко живе. 

Воно б, напевно, і не дивина, 
коли б надворі літо чи весна. 

Та зиму треба якось переждати, 
і залетіло сонечко до хати. 

І залетіла разом з ним весна. 

Тепер літає в хаті залюбки, 
сіда на підвіконні на квітки. 

А стріло раз мою малу сестричку 
і сіло їй довірливо на щічку! 

Зима. Мороз. Хурделиця реве. 
А в нашій хаті сонечко живе!

С.Цушка

Сонечко

Хмаринка ховається за ліс, 
Дивиться сонечко з небес. 

І таке чисте, 
Добре, променисте. 

Якщо б ми його дістали, 
Ми б його розцілували. 

Р. Бойко

Сонечко 

Сонечко, вставай 
Зігрівай наш край, 

Освіти доріжки. 
Ми дамо горішки, 

Ще й солодки вишень, 
Щоб до нас ти вийшло!

А.М’ястківський
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Місяць зорі погубив

Місяць зорі погубив,
Ходить та збирає,

Плаче, що я наробив,
Рахунку не знає.

Так до ранку він блукав,
Геть за ніч стомився,
Зірочки всі позбирав,
Спати примостився.

А. Грицаюк

Місяць уповні

Вибіг місяць з-за діброви,
погубив на вітрі брови,
заховав за спину руки,

ходить лисий, без перуки.

Смуток зорям невимовний:
ой, який тепер він повний!

А як був молодиком,
був худесеньким серпком.

Л. Костенко

МІСЯЦЬ

Місяць

Пізно вже. В нічнім просторі
Повний місяць покотивсь.

Десь спіткнувсь, мабуть, на зорі,
Бо кусочок відщербивсь.

Чи почав уже старіти,
Бо ж дорога не з легких:
Кожну ніч усім світити,
Турбуватися про всіх!

То важка робота вічна —
Все біжи, світи, котись...

Хоч мрійлива, поетична —
Все ж зістаришся колись...

Н. Красотіна
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Хмаринка

Запнувшись в блакитну хустинку,
По небу пливла хмаринка.
Та раптом зірвався вітер –

Нема їй куди подітись.
Зірвала мерщій хустинку –
Закапали з неї краплинки.
Так хмарка од вітру тікала,
Землю дощиком поливала.

Т. Полубко

Хмаринка

Дивиться Оля у віконце: 
«Скоро дощик піде! 
Я на хмарку подую, 

Нехай вона попливе». 
Дме, витягнувши губки, 

Дме, махає рукою... 
Крикнув тато з саду: 

«Що, донька, з тобою?» 
Сховалося миле сонце... 

Чути плач біля вікна: 
«Ах, я хмару роздула, 
Стала більше вона!»

М. Пожарова

ХМАРА

Хмаринка

Дощиком тепленьким
Плакала хмаринка,

Наче вередлива
Дівчина-дитинка.
Намочила кицю,

Що в садочку спала,
Сивую зозулю,

Що в гаю кувала,
Білку намочила,

Що гриби збирала…
А всміхнулось сонце –

Плакать перестала!
Т. Лехман

Хмаринка

Хмаринка з сонечком знову 
В хованки почали грати. 
Тільки сонце сховається, 

Хмаринка вся розплачеться. 
А як сонечко знайдеться, 
Відразу веселка сміється.

В. Берестов
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Напливають хмари

Напливають хмари помаленьку,
Мабуть дощ подумує пройти…

Загойдався вітерець тихенько —
Йому спокій вже не вберегти.

Піднімається все вище й вище,
Весело співає в гілочках.

І щоразу дужче й веселіше,
Та принишк в своїм гніздечку птах.

А хмарки щільніше небо вкрили,
І сховали сонечко від нас.

Хвильки на ріці заряботіли.
Буде дощ чи ні? Покаже час.

Н. Красоткіна
***

Хмаринка 
Запнувшись в блакитну хустинку, 

По небу пливла хмаринка.
 Та раптом зірвався вітер –

 Нема їй куди подітись. 
Зірвала мерщій хустинку 

 Закапали з неї краплинки. 
Так хмарка од вітру тікала, 
Землю дощиком поливала. 

Т. Полубко

Хмара вкрила поле

Хмара поле вкрила —
Поле зашуміло,

Колосок хитнувся —
І дощик линувся:

Закапотів над квітами —
Прив’ялими, невмитими;

Над житом і над гречками
Пролився озеречками;
І задзюрчав потоками,

Щоб ми по них потопали!
Л. Компанієць

Хмари

Пухнасті хмари, ніби вата:
Кораблик, квітка, серце, дім,

Жирафа, курочка чубата,
Пухнастий котик, песик Бім.

Поважно плинуть, гордовито,
Черкають крильми небеса.
Я буду з хмарами дружити,

Бо де ще є така краса.
І. Байда
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Дощ

Благодатний, довгожданий,
Дивним сяйвом осіянний,

Золотий вечірній гість
Впав бадьоро, свіжо, дзвінко

На закурені будинки
Зголоднілих передмість.
Відкривай гарячі груди,

Мати земле! Дощ остудить,
Оживить і запліднить,—
І пшеницею й ячменем

Буйним повівом зеленим
Білі села звеселить.

М. Рильський

Дощик

Роси, роси, дощику, ярину,
Рости, рости, житечко, на лану,
На крилечках, вітрику, полети,
Колосочки  золотом  обмети.

Як достигне житечко на лану,
Прийдуть люди жатоньки  ярпну,

ДОЩ

Веселий дощ

Дощ полив, і день такий полив’яний.
Все блищить, і люди як нові.

Лиш дідок старесенький, кропив’яний
блискавки визбирує в траві.

Струшується сад, як парасолька.
Мокрі ниви і порожній шлях…
Ген корів розсипана квасолька

Доганяє хмари у полях.
Л. Костенко

Дощик 

…Дивлюся ранком — 
вже заволочено серпанком 

сіреньке небо, 
далі став помалу 

й дощик накрапати, 
і вогким холодком до хати 

зайшов притихлий вітерець..
Л. Українка
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Різнокольоровий дощик

Між травинок —  дощ зелений,
На фіалках  — синій,

На ромашках — білий-білий,
Сірий — у  хмарині.

На червоних черевичках
Крапельки червоні…

І чомусь прозорі  зовсім
На моїй долоні.

В. Полинок

Сліпий дощик

Світило сонце, й дощ поливсь
На сад, на хати, площі.

Говорить мама: — Подивись,
Сліпий сьогодні дощик.

А я кажу: — Він не сліпий!
Він, певне, бачить, мамо,

Бо нас знайшов і покропив
В садочку під кущами!

П. Ребро

Блискавками  косоньки  заблищать,
Золотими кобзами забряжчать.

Роси, роси, дощику, ярину,
Рости, рости, житечко, на лану,
На  крилечках, вітрику, полети,

Колосочки золотом обмети.
О. Олесь

Дощик

Вихопивсь дощик поміж заграв:
Чоботи сині, синя сорочка,

Сині мелодії понапинав
З неба широкого аж до листочка;

Синіми стрілами закресав,
Сині листочки дрібно писав —
Людям, озерам, лукам за обрій,

Ох і смішний же!
І добрий-добрий!

І запроторились водні гущі,
І посміхнулися темні пущі,

Навіть дуби із важкої породи
Чухали голови від насолоди.

…Вихопивсь дощик поміж заграв.
А. Малишко
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Грім жив у хмарі, і згори 
Він бачив, хто що хоче: 
Налив грозою грім яри, 

Умив озерам очі. 

А потім хмару опустив 
На сад наш на щасливий 
І натрусив зі сливи слив, 

Щоб легше було сливі. 

Та тут до грому навздогін 
Заговорила груша: 

“Трусніть і грушу, дядьку грім, 
Бо важко мені дуже…” 

І дядько грім сказав собі: 
“Потрушу я і грушу. 
Бо небеса вже голубі 

Я покидати мушу”.
М. Вінграновський

А в нас - ви уявляєте? – ГРОЗА!

А в нас - ви уявляєте? – ГРОЗА!
І дощ розпачливо хапається за листя,

ГРОЗА

***
Гримить! Благодатна пора наступає,
Природу розкішная дрож пронимає,

Жде спрагла земля плодотворної зливи,
І вітер над нею гуляє бурхливий,
І з заходу темная хмара летить –

Гримить!
Гримить! Тайна дрож пронимає народи, –
Мабуть, благодатная хвиля надходить…

Мільйони чекають щасливої зміни,
Ті хмари – плідної будущини тіни,

Що людськість, мов красна весна, обновить…
Гримить!

І. Франко

Грім

Була гроза, і грім гримів, 
Він так любив гриміти, 

Що аж тремтів, що аж горів 
На трави і на квіти.
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Хмара дощами рясними розіллється,
Землю напоїть умить.

Літо чарівне у квітах купається,
В чистій ранковій росі.

Щиро до сонечка все посміхається
В вічній нетлінній красі.

Н. Красоткіна

Гроза пройшла - зітхнули трави

Гроза пройшла… зітхнули трави,
Квітки голівки підняли,
І сонце, тепле і ласкаве,

Спинило погляд на землі.

Здаля розвіялись тумани,
Знов ясно, пахощі, тепло…

Спинилась кров, замовкли рани…
Прибите серце ожило.

Літає радість, щастя світе,
Дзвенять пташки в садах рясних,

Сміються знову трави, квіти…
А сльози ще тремтять на них.

О. Олесь

І низько-низько небо так нависло,
Що аж під ним зсутулився горіх…

А в нас - ви уявляєте? – ГРОЗА!
І гепає горіхами по стрісі,

У сірості втонули вісі й висі,
І мрії кинуто вже осені до ніг.

А в нас - ви уявляєте? – ГРОЗА!
І хочеться у хаті протопити,

Щоб зрозуміти, що не скоро літо
До мене знову прийде на поріг…

А в нас - ви уявляєте? – ГРОЗА!
Г. Каранда

Літня гроза

Хмара на небо бігом насувається,
Сонце стомилось палить.

Десь загриміло. Гроза наближається.
Ось уже й добре гримить.

Блискавка блисне і небо розірветься.
З ляку земля задрижить.
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Взяла коромисло
І пішла до річки.

Дорогою перестрів її 
Князенко соняшник

Із золотим черевичком
У руці.

Поміряла веселка – 
Якраз на ніжку!

От вони і побралися.
І. Калинець

Де веселка купається

На річці та й на  дощечці
Дві качечки полощуться.

А над нами веселка вигинається,
В синьому морі купається.

В. Пепа

Веселка

Веселка весельця
В ставок опустила
І сонячні скельця

ВЕСЕЛКА

Веселка

Хмарина тінню вкрила дерева у ліску,
Веселка опустила відерця у ріку.

Коромислом барвистим зігнулася від них,
Сяйнула в хвилях чистих, на берегах крутих.

Взяла вона водиці, і в полі край села
І жито, і пшеницю з відерець полила.

Д. Метелик

Райдуга

Дощик сонечку всміхавсь,
Лоскотав промінчик.

А коли на землю впав,
Враз став зовсім іншим.

Посмішка вниз головою – 
Кольоровою дугою!

Н. Замрія

Веселка

Надягла веселка
Стрічок-стрічок,

Як у свято.
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Овочі
В ставку намочила.

А жайвір дзвіночком
Покликав із неба:

- Нумо, підіймайся!
Чекаєм на тебе.

І сонечко хмарку
Промінням прогнало.

А де ж та веселка?
Була і – пропала.

В. Кравчук

У веселки сім доріг

У веселки сім доріг.
Всі хутенько я пробіг,

Потім олівці узяв
І її намалював.

Т. Петровська

* * *

Ген, по небу, через ліс
Гноми будували міст.

Сім веселих кольорів – 
Гарний міст замайорів.

Н. Бугай
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Помідор

Помідор – смачний, кругленький,
Має щічки червоненькі.

До смаку я в кожній страві.
Роблять соки і приправи. 

Соус, борщик і салат 
Люди з радістю їдять.

В. Паронова

Помідор

Помідор на грядці
Робить зарядку;

Як здоров’я, помідор?
- Добре! В порядку!

Весь спітнів - але не втомився!
Від зарядки червоним став.

К. Авдєєнко

***

Різнобарвний світлофор — 
На городі помідор, 

Як томат його всі знають 
І за користь поважають.

ПОМІДОР

Вже червоніють помідори...

Вже  червоніють  помідори,  
І  ходить  осінь  по  траві.  

Яке  там  біса  горе,  
Коли  серця  у  нас  живі?  

Високі  айстри,  небо  синє,  
Твій  погляд,  милий  і  ясний…  
Це  все  було  в  якійсь  країні,  

Але  не  знаю  я,  в  якій.  

Що  з  того,  що  осіннім  чарам  
Прийде  кінець?  Але  в  цю  мить  

Баштан  жовтіє  понад  яром,  
Курінь  безверхий  ніби  спить,  

І  гнеться  дерево  від  плоду,  
І  не  страшний,  моє  дитя,  

Нам  час  останнього  походу  
Без  вороття  —  без  вороття.

М. Рильський
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Скажений огірок

Огірок зійшов з розуму...
Був він, як помешаный!

Я бачила все сама
І сказала:

- Скажений.

Розліталися насіння -
Кульки далекобійні!

Ну а він:
- Прийде весна,

Будете задоволені! 
Н. Капустюк

Огірок

Аж на тичку до квасолі 
Огірок заліз поволі, 

Заховався між листками 
І від мене, і від мами.

Щедре сонечко пригріло – 
В нього спинка загоріла. 

Ось тоді я і помітив 
Хитруна, що став жовтіти.

В. Кравчук

ОГІРОК

Неслухи

Огірочки-огірки
Не ростуть там, де грядки.
Той побравсь у веброліз,

Той – аж на жердину,
Ну, а той тихцем поліз

У густу малину…
Розбрелися огірки

Скрізь довкола хати
І не хочуть на грядки,

Неслухи, вертати.
О. Головко

Щоб швидше ріс!

Полива під вечір мати
Огірки і кавуни;

Та й роз’яснює хлоп’яті:
– Швидше виростуть вони!

О. Ющенко



96 97

Мокру моркву заєць ніс

По стежині через ліс 
мокру моркву заєць ніс.

А чому та морква мокра? 
І кому він моркву ніс? 

Морква мокра від водиці, 
бо обмита у криниці. 
Мокру моркву заєць 

ніс чемному хлопчині, 
а мені не приніс, 
бо я плакав нині.

В. Лучук
***

Я сама сиджу в коморі,
А коса моя надворі.

Ви вгадали – я морквина
І солодка, й незамінна.

Мене люблять всі малята,
Кролики та ще зайчата.
Мене варять і печуть,

Та й сиру мене гризуть.
Торт із мене смачний дуже,

Ось яка я морква, друже!
Я красива і чарівна –
Дуже-дуже вітамінна!

МОРКВА

Вірш про моркву 

У морквини 
Є, крім кіс, 

Дуже довгий 
Хитрий ніс. 

Саме ним 
Вона сумлінно 

Добуває вітаміни.
Г. Глушньов

***

Ми збираємо морквини –
Будуть взимку вітаміни,
Бо корисні до сніданку
Сік, салат і запіканка.

***

Я морквинка – морквиця,
Овочам усім сестриця!
Пийте сік із морквички
І рум’яні будуть щічки.
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Капуста

Поливалко-поливальнице,
На вгороді помагальнице!

Набери з криниці
Свіжої водиці,

Поливай капусту,
Щоб клалася густо,

Щоб вродила головата,
То буде що шаткувати!..

Прийшла осінь по капусту,
Наробила тріску-хрусту.
Шаткувала шатківниця,
Розкладала, як годиться:

Голови – для діжки,
А листки – для кізки,
А качанці – дівчатку,
Що поливало грядку

Т. Коломієць

***

Я капусточка гарненька,
Я кругленька, чепурненька,

З мене страви всі смачні,
Їжте й дякуйте мені!

КАПУСТА

Зайчик та капуста

На городі густо
виросла капуста:

 сто листків, сто хустин
у товстих капустин!
Скаче зайчик босий,
їсти зайчик просить:

-   Хоч листок, хоч шматок
дайте зайцю на зубок!

Кажуть капустини:
-  Не шкода хустини!

-   Я – листок!
-   Я – шматок! –

Повен в зайчика мішок!
І. Кульська

***

Сто листків капуста має
І тому не замерзає.

Навіть взимку у кагатах,
Якщо старанно сховати.
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Із начинкою в нутрі
Чорносливом чи грибом,

Або просто – деруном.
У мундирі чи в горшку -
Завше будеш до смаку!
Ти народ у трудний час

Не один спасала раз!
Честь тобі за це й хвала,

Щоб великою росла!
П. Тихий

***

Нагодує всіх вона –
Ця КАРТОПЕЛЬКА смачна,

Її бульби їстівні
Викопують восени.

Купуйте куштуйте усі бараболю.
Варіте і смажте із сіллю й без солі

Сто страв господиня з картоплі готує,
Картопля як хліб, вона всіх нагодує.

КАРТОПЛЯ

Гімн картоплі

Популярна з давніх пір
І як страва, як гарнір

Ти, картопле, - другий хліб!
На сніданок і обід -

Добра з всяким молоком,
Також  з кислим огірком,
З свіжим й маринованим,
З кроликом тушкованим,

З рибою чи із м’ясцем,
З котлетою й холодцем,
З куркою чи з гускою,
З кислою капусткою,
З свіжими томатами,
З різними салатами.
Добра і з печінкою,

З оселедцем, кількою,
З анчоусом, шпротами,
Також з антрекотами!

Мабуть добру сотню блюд
Приготовить з тебе люд!

Чіпси і пюре, і фрі,



102 103

 В часи, коли тепла щоденні згуби 
Осінні провокують небеса, 

В сухих обгортках схована краса – 
Царівни кукурудзи стиглі зуби.

Т. Чорновіл

***

Кукурудза на городі
Дивувалась своїй вроді:

В дзеркало дивилася,
Дуже чепурилася.

***

Кукурудза на городі
Дивувалась своїй вроді:
Милувалась дуже-дуже

Наче в дзеркало в калюжу.
Білі зуби, коса довгенька,

Та сукня гарна, зелененька.

КУКУРУДЗА

***

Нині в кукурудзі,
Загубились друзі.

Дуже виросла висока,
Ця красуня жовтоока.

С. Черниш

Кукурудзяне диво

Дні літні в теплий вирій відлетіли, 
Присохли кукурудзяні лани. 
У пазухах сховавши качани, 

Високоногі стебла шелестіли. 
 

Набравшись в літа сонячної сили, 
Ясніло ніжним спокоєм зерно. 
Здавалось, кукурудзі все одно, 
Що зеленаві коси почорніли! 

 
На качані зернинки-полонянки… 
Чом в тісноті вмостилися сюди? 
Здоров‘ям сяють їх міцні ряди, 

Мов зуби в молодої негритянки. 
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Гарбузові свояки:
– Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!

Обізвалась бараболя,
А за нею і квасоля:

– Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!

Обізвався старий біб:
– Я піддержав увесь рід!
– Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!

О. Пчілка

Гарбуз

Трипудовий гарбуз
На городі

Загруз.
А на цей гарбуз

Сів з дітьми
Чорногуз.

Каже він до діток:
– Сіли ми

ГАРБУЗ

Гарбузова родина

Ходить гарбуз по городу,
Питається свого роду:

– Ой, чи живі, чи здорові
Всі родичі гарбузові?

Обізвалась жовта диня,
Гарбузова господиня:

– Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!

Обізвались огірочки,
Гарбузові сини й дочки:
– Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!

Обізвалася морквиця,
Гарбузовая сестриця:

– Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!

Обізвались буряки,
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ЦИБУЛЯ

Цибуля й хрін

Раз цибуля вийшла з хати,
Хто їй стрівся мусив чхати.
Тут назустріч раптом хрін –

Всім крутив у носі й він.
Одне одного зачули

І разом ого як чхнули!
О. Коваленко

Цибулина

Поки чистила 
Цибулину, 

Не одну пролила сльозину. 
Та почистила, 
Хоч і плакала, 

Хоч і слізоньки 
Рясно капали!

В. Гринько

На горбок.-
І не зна чорногуз,

Що він сів
На гарбуз.

М. Стельмах

Гарбуз

Вліз на пліт
гарбуз
без рук

й зачепився там
за сук.

Це б йому
на землю сісти,

та назад
не може
злізти.
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БУРЯК

***

Я червоний бурячок,
Тут вітаю діточок,

У борщі я не замінний
І смачний і вітамінний.

***

Я червоний буряк. Всім корисний, чи не так?
Борщ із мене люблять діти,
Квас із мене можна пити.
Сік корисний і смачний –

Подивись-но, я який!
Всіх салатами годую, але я іще й лікую!

***

Виставляє бурячок
Червоненький свій бочок.

Борщик будемо варити,
Бурячок туди кришити.

ЩАВЕЛЬ

Як журавель збирав щавель

На болоті журавель 
Цілий день збирав щавель. 

Назбирав собі на борщ, 
Та якраз вперіщив дощ, 

І щавель знесла водиця,— 
Без борщу лишилась птиця. 

З того часу журавель 
                           Сировим жує щавель. 

М. Стельмах

Щавель я, щавлик

Щавель я, щавлик,
Не любить мене ні кузька, ні равлик.

Поливає мене дощик.
А їсть мене борщик.

М. Воробйов
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Фрукти
ГОРОХ

Баба сіяла горох

За селом у двох доріг,
Ох-ох-ох.

Баба сіяла горох,
Ох-ох-ох.

Цибуля зійшов, а не горох,
Ох-ох-ох.

Та ще будяк,
Ох-ох-ох.

Баба руки розвела,
Ох-ох-ох.

Видно пам’ять підвела,
Ох-ох-ох.

В. Кудлачев

Пахучий горошок

Горошок пахучий
Дрібно, дрібно пахне,
В літній синій вечір
Килимом послався.

І. Царинний
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Яблунька

Ранньою весною
В нашому садочку

Я сама садила
Яблуньку струнку.

І шумить листвою –
Вже така, як я! –

Від усіх найкраща
Яблунька моя.

Г. Бойко

Яблуко

Яблучко над головою, 
Золоте, наливне! 

Ти в росі купалося, 
Сонцем утиралось!

О. Писін

ЯБЛУКА

Яблуко

Налите сонцем, 
Налите соком,

З гілки зірвалось,
Впало звисока.

- Боляче, певно?
- То вам здається. ‒

Лежить рум’яне в траві
Й сміється.

Д. Онкович

Яблуні

Усміхнулись яблуні,
Дощиком закраплені,
Стрепенули вітами,
В сонці обігрітими.

І я чув, як тріскались
Яблуневі брості,

Цвітом зазиваючи
Ранніх бджіл у гості.

В. Кочевський
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Мов подзьобана, недужа:
З неї дзизкає оса…
Не бери цієї груші,
Не бери, бо покуса!

В. Кочевський

Причина

Другий день лежить хлопчина
В ліжку у кутку.

І на те була причина:
В батьковім садку

Обірвав хтось грушку тихо
Аж до самих віт.

Ось у хлопця з того лиха
Й заболів живіт.

П. Воронько

***

Є у яблуні подружка,
Соковита жовта грушка,

У середині чудова:
Ароматна і медова.

ГРУШІ

Грушка

Грушка я, хоч невеличка,
Та солодка і м’яка,

І цвіла я, й наливалась,
І поспіла – глянь яка!

Понеси мене до мами –
Подаруночок зроби,

Хоч я знаю, що матуся
Всю мене віддасть тобі.

К. Перелісна

Після нічної зливи

Уночі в саду чимало
Злива яблук назбивала,

А вже груш отих натрушено –
Вся трава прим’ята грушами.

Ти таких іще не їв:
Медяні, жовтасті, гарні,
Ніби глечички янтарні,

Повні свіжих стільників.
А оця велика груша –
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СУНИЦЯ

Сором’язлива Суничка

На галявці весняній 
Виросла суничка: 

Біла хусточка на ній, 
Зелена спідничка. 

— Яка гарна в нас сестричка! 
Трави шепотіли. 

Засоромилась суничка 
І почервоніла.

Г. Горовий

Сунички

Під маленькими яличками 
у смарагдовій траві 

літо виросло суничками 
то по одній, то по дві. 

- Ой, сестриченько яличко, 
ти не дряпай моє личко, 

я суничок назбираю 
жменьку мамі і собі!

Л. Костенко

ПОЛУНИЦЯ

Полунички-сестрички

Дві гарненькі полунички
Зранку вмили свої личка,
Одяг свій причепурили,
Гарні зачіски зробили,
І такі ж вони охайні,

Дуже милі та старанні,

І розумні, і завзяті!
Приклад з них беріть, малята!

Л. Виноградова

Полуниця

Від садочка до криниці 
Мама садить полуниці. 

Мамі я допомагаю, 
Полуниці поливаю. 

Каже мама: — Любий Грицю, 
Будеш їсти полуницю! 

А. Камінчук
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Суничка

У садку вродило,
Рясно від суниці,
Ягід зчервонілих

Наберу в спідницю.
Рухаюсь хутенько,

Хай зрадіє мати,
Як я свою неньку
Маю здивувати.
Повітря у хаті

Зробиться духмяним,
А обличчя мати –
Радісно рум’яним.

О. Мамонтов

Суниці

Ходила синиця 
У синій спідниці, 
Збирала у кошик 
Достиглі суниці. 

А синичатко, 
Жовтенький животик, 

Збирало суниці 
Не в кошик, а в ротик.

А. Камінчук

Суничка

- Ранку доброго, Суничко! 
Ти собі приспала личко. 

Справа ж бо така бліденька, 
Зліва - свіжа, червоненька. 

- Річ не в тому, Бджілко мила, 
Я ж засмагнути хотіла. 

Тільки ще не встигла справа: 
Хмарка сонечко сховала. 

А сьогодні встигну, встигну! 
І достигну, і достигну!

Л. Медик-Яремчук

Суниці

Червоніють суниці 
Поміж трав у гаю. 

Голос горлиці-птиці 
Ще здаля впізнаю. 

Скачуть сонячні зайчики 
І збивають росу... 
Рано з гаю суниці 

Я додому несу. 

Б. Списаренко
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Виросли на гіллі, –
Якби зросли низесенько,

Чи то ж би доспіли?»
Л. Українка

Вишні

У саду цвітуть в нас вишні,
Гарні просто дивовижно,
Вишні наші, мов царівни,

Граціозні та чарівні.
Гарні вишеньки стоять,

Мов солдати – рівно в ряд.
Л. Виноградова

Вишенька

Ранньою весною
В нашому садку
Я сама садила

Вишеньку струнку.
І шумить листвою —

Вже така, як я! —
Від усіх найкраща

Вишенька моя!
Г. Бойко

ВИШНЯ

Вишеньки

Поблискують черешеньки
В листі зелененькім,

Черешеньки ваблять очі
Діточкам маленьким.

Дівчаточко й хлоп’яточко
Під деревцем скачуть,
Простягають рученята

Та мало не плачуть:

Раді б вишню з’їсти,
Та високо лізти,

Ой раді б зірвати,
Та годі дістати!

«Ой вишеньки-черешеньки,
Червонії, спілі,

Чого ж бо ви так високо
Виросли на гіллі!»

«Ой того ми так високо
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ШОВКОВИЦЯ

Чарівні шовковиці

Що у місті на околиці
Зародили дві шовковиці,
Зародили солодесенько,

Так довірливо-низесенько,
Так чорняво — не відмитися

А приходьте подивитися!
А приходьте частуватися,

Сили швидше набиратися!
Н. Поклад

Чому в тебе, шовковице...

Чому в тебе, шовковице,
Ягоди чорненькі,
Ягоди чорненькі

Та ще й солоденькі?
Чому в тебе, дівчино,

Чорні оченята, ніби ноченята?
Чому в тебе, джмелику,

Чорний голосочок,
Чорний голосочок,
Солодкий медочок?

І. Семененко

ЧЕРЕШНЯ

Черешня

Черешня в виноград сховалася,
Зеленим листячком убралася.

Віти розпустила низко.
Ягоди разок намисто.

Г. Примаченко

Біла черешня в небі…

Біла черешня в небі
Над селом проплива,
Ніби заснулий лебідь,
Під крилом – голова.

Дівчина жде на мене,
Де бринять ячмені,

Веселим брилем ромену
Махає вона мені.

Мрієм про дні прийдешні,
Про те, як станем людьми.

Втім, чуємо, як черешня
Залопотіла крильми.

Д. Павличко
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АПЕЛЬСИН

Апельсин

Висить на гілці апельсин
Та весело гойдається.
Цікаво дуже це мені:

- Кому ж то він дістанеться?
Горить, неначе сонечко,

Незайманий пустун.
Чому такий маленький він?

От був би як кавун!
А. Валевський

Апельсин

Ми ділили апельсин.
Нас багато – він один.

Першу скибку – їжакові,
Другу – звісно, борсукові,

Третю дам я каченяті,
А наступну – кошеняті.

П’яту візьме білка,
Вовку ж – лише шкірка.

Вовчик злий. Біжить сюди!
Розбігайся хто куди!

Л. Зубкова

СЛИВА

Сливи

Осінь дише зливами,
Осінь пахне сливами,
Що в росі купаються,
Соком наливаються.
Сливи поміж вітами
Сяють самоцвітами,

Виснуть над криницями
Синіми зірницями.

Листям прикриваються,
До землі всміхаються.

Д. Мегелик

Слива

Фіолетова, красива,
Запашна, солодка слива,

Серед фруктів виграє,
Хоч і кістка в неї є.
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АБРИКОС

Зацвіли абрикоси в саду

Зацвіли абрикоси в саду,
Ніби снігом покрилося гілля.
Я під ніжним цвітінням іду,

А навколо чарівне довкілля…
Стільки пахощів, цвіту, краси,

Щастя й радості, звуків — це диво!
Скрізь краплини дзвінкої роси
І пташата дзвенять гомінливо.

Й незабудки уже зацвіли,
І тюльпани розкритись готові.

Дні весняні чарівні прийшли —
Теплі, світлі і просто чудові.

Н. Красоткіна

Абрикоси

Я часто бачу абрикоси.
Вони приходять в мої сни.

Їх цвітом засипало коси
Моєї юної весни.

Ті абрикоси на горбочку,
В саду, заквітчані стояли.

Апельсин

Золотистий апельсин, 
Немов сонця молодший син!

Подивися, як розділений
Весь на частки сонцем він. 

Розділи його на всіх! 
Всі на всіх! Завжди на всіх! 

Сонячну теплоту! 
СОНЯЧНУ ДОБРОТУ!

С. Петухова

Апельсин

Прийшла пані в магазин,
Просить пані апельсин.
- Дайте мені апельсина,
Я куплю його для сина!

В апельсині вітаміни
І поживні речовини.
Їжте діти апельсини, 

Будете здорові й сильні!
Ю. Хопс
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Цвітуть абрикоси

Цвітуть абрикоси,їх ніжна краса,
Пелюстками пада на коси,

Як гарно на світі,весна ж бо весна!
І серце кохання знов просить.

А ввечері вийдеш- п»янкий аромат
Чарує і настрій підносить,

Весь білий від цвіту замріяний сад
О, диво! Цвітуть абрикоси!

Г. Несмашна

Абрикоси

Коло білої хатинки
Круглі сонечка висять –
Як малесенькі жаринки, 

Тихо в листячку бринять. 
Це достиглі абрикоси

Задивилися на світ. 
А над ними жовті оси
Витанцьовують політ.

Л. Пронь

У тому райському куточку
Я на любов свою чекала.

Щось шепотіли абрикоси,
Чи так здавалося мені,

Про чисті вранішнії роси
І про кохання навесні.

Якою юною була я
В тому далекому селі.

Туди вже вороття немає.
Цвіт абрикос пропав в імлі.

Т. Пироженко

Свято абрикос

До ласкавого сонця, 
Що прогнало мороз, 
Відчинились віконця 

На гілках абрикос.
Виглядають, як діти, 
Із віконець в садах 
Абрикосові квіти 

З молоком на вустах.
А. Качан
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КАВУН

Кавунчики

Кавунчики-кавунчики, 
Так пахнете ви літом… 

Спокуса для ласунчиків - 
Яскрава, соковита. 

Кумедні милі смайлики 
Голубляться в тарілці 
Галинки і Михайлики, 
Як горобці на гілці… 

Шматок, шматок і ще шматок… 
Яке ж смачнюще літо! 

І сіє сонце у садок 
Проміння через сито.

І. Шушняк-Федоришин

Кавун

На ринок бабуся ходила,
І кавун великий купила.

Дуже круглі боки,
І надтреснул він злегка

Тому, що був він стиглий.
Розділили так вміло,

ВИНОГРАД

Виноград

Виноград розкинув віти,
Заховав під листям діток.

Ой, які вони смачні.
Соковиті, запашні.

Г. Примаченко

Виноград

Виноград в нас є маленький
Влітку ще він зелененький

А як осінь наступає
Виноград наш доспіває

Цілий день пташки літають,
Його грони забирають

А коли прийде зима
Винограду вже нема.

С. Кривчук
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Школа
Дуже солодкий він на смак;

Чудо-ягода - кавун.

Танцювали кавуни

У Володі на городі 
Танцювали кавуни. 

Гарно в диво-хороводі 
Веселилися вони. 

Відірвалось од гудиння, 
Мабуть, шість чи вісім пар, 

Їх забрала господиня, 
І повезла на базар. 

Л. Куліш-Зіньків
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До школи

Радості такої
Не було ніколи –
Це Оленка нині

Вперше йде до школи.

Стрічку заплітає
І киптар вдягає

На новім портфелі
Тепле сонце грає.

Усміхнулась неньці
І виходить з хати:

Ой, ідуть до школи
Звідусіль малята!

С. Жупанін

Йде Яринка

Перший, перший, перший раз 
Йде Яринка в перший клас. 
Перший раз за парту сіла, 

Пише палички несміло.

ПЕРШЕ ВЕРЕСНЯ

Перше вересня

Завтра зранку в перший раз
Я іду у перший клас!

Але я іще ніколи
Не збирав портфель до школи.

Що ж покласти у цю сумку?..
Покладу пенал і гумку,
Ведмежатко і лопату,

Білочку руду, хвостату,

М’яч, пухкесеньку подушку,
На обід — смачну пампушку,
Тракторець, машину, мило!
Ой, як швидко звечоріло...

Я іду у перший клас
Завтра зранку перший раз.

Хто б тепер мені сказав,
Чи я все в портфель поклав?

О. Роговенко
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Дітвора відповідає,
Що всі букви уже знає

І виписує слова,
І рахує два по два!

—  Тож сідай до нас за парту,
Бо розумним бути варто!

С. Гордієнко

Перше вересня

Жовтіє листя на тополі.
Летять у синяві хмарки.

Відкриті навстіж двері в школі —
Ідуть до школи першачки.

З гілок тополь злітає листя,
Кружляє й падає до ніг.
Уперше діти урочисто

Переступають цей поріг.
Н. Забіла

Перше вересня

Перше вересня все ближче,
З кожним роком йдемо вище.

Ох, невмілі ручки, 
Неслухняна ручка. 
Дівчина маленька, 

Палички кривенькі.

В класі тиша, тиша, тиша... 
Вже Яринка пише, пише... 

Дівчинка маленька, 
Літери рівненькі

І слова чудові. 
Ось вам слово в слово: 
МАМА, УКРАЇНА — 

НАША БАТЬКІВЩИНА.
Л. Савчук

З початком навчального року

Зазирнуло ранком сонце
До школяриків в віконце,

У дзвіночок калатало,
Промінцями лоскотало:

—  Прокидайтесь, не баріться,
Не пустуйте, гарно вчіться!
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СКОРО ДО ШКОЛИ

Скоро я піду до школи

Скоро я піду до школи,
От зберуть врожай із поля,

Повезуть на трудодні.
Значить в школу час мені.

А сестричці ще не час,
Бо вона маленька в нас.

Не запишуть в перший клас.
От і журиться сестричка,

Що вона ще невеличка.
Я кажу їй:

- Не журись,
Сам маленьким був колись!

М. Стельмах

Завтра в школу!

Маю зошит, маю книжку,
Он лежать вони на ліжку.

Маю читанку й буквар,
Значить, справжній я школяр.

Хоч і важко, та дарма,
Бо без праці знань нема.

Котик радо позирає
Та запрошення чекає.

Навіть гусінь - черв’ячок
Всіх вітає діточок!

С. Гордієнко

Перше вересня

Спокійним сонечком зігріті,
Стоять ліси, в шовки сповиті.

У перваків - букети квітів.
Цей день сумний і веселковий.
Сумуєш ти: «До стрічі, літо!»

Але й радієш: «Здрастуй, школо!»
В. Берестов
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НАВЧАННЯ У ШКОЛІ

Школа

Школо наша, школо,
Приголуб нас, мила,
Пригорни усіх нас,
Як голуб під крила.

Ти нас всіх научиш,
Як у світі жити,
Як зло оминати,

Як добро чинити.

Бджілоньки — на квіти,
Дітоньки — до школи,

Там збирають мудрість,
Як мед в полі бджоли.

М.  Підгірянка

Школа

Наче вулик, наша школа.
Вся вона гуде, як рій.

І здається, що довкола
Розквітають квіти мрій.

Хоча бігаю, як вітер,
Та вже знаю кілька літер.
Їх навчилась від татуся,

Решту в школі я навчуся.

Залишайся вдома, лялько!
Хоч мені тебе і жалко,
Ти іще не підросла –
І для школи ще мала.

Г. Черінь

Дощик допоміг

Працювала Ганночка 
День при дні, 

Поливала квіточки 
Запашні.

Із вітрами й хмарами 
Дощик біг. 

Він маленькій дівчинці 
Допоміг.

Помагав тій дівчинці 
Дощ не раз — 

Піде вона з квітами 
В перший клас.

Л. Савчук
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Ясне сонечко над полем,
Ясне сонце в букварі!

Н. Май
До школи

Ну, прокидайтеся, діти:
Ранок — до книжки пора!

Сонечко вспіло залити
Все посереду двора!

Швидше вдягайтесь до школи!
Кращі прогаєте дні,—
Пізно вертати, ніколи

Їх не завернете, ні!
Змалку кохайтесь в освіті,

Змалку розширюйте ум,
Бо доведеться у світі

Всяких назнатися дум.
Треба самим розвертати:

Як і до чого все йде,
Шлях безпомилишно взяти —

Той, що до правди веде,
Щоб не зросли ви на сором

(Бійтесь найпаче того)
Та не зробились позором

Рідного краю свого!
П. Грабовський

Бігають, сміються діти,
Та — лиш дзвоник задзвенить —

Стане тихо, ніби в квіти
Поховались бджоли вмить.

Д. Павличко

До школи

Я сьогодні йду до школи,
Вже нові настали дні,

Поможи, щаслива доле,
Бути вченому мені.

Я прийду до школи вчасно,
До науки там візьмусь,

Я навчусь писати красно
І читати на-у-чусь.

Я - школяр. Іду до школи,
Ждав науки стільки літ!

З книг пізнаю все навколо,
Україну й цілий світ.

Я сьогодні йду до школи
В товаристві школярів!..
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І знову дзвоник кличе нас — 
Спішімо, друзі, до навчання, 
Бо промайне так швидко час 
Й пора настане розставання.

Л. Зоріна

Перший дзвоник

Літо стернями пішло,
Входить осінь у село.

Я люблю рум’яну осінь.
Над садами чисту просинь,

Молотарки спів у полі,
Перший дзвоник в нашій школі,

Що нас кличе, мов зоря,
До книжок, до букваря.

Я нарву найкращих квіток,—
Купчаків, жоржин, леліток,—

Принесу з росою в клас,
Де стрічає вчитель нас.

Я віддам букет барвистий,
Де блищить роса намистом,

ДЗВОНИК

Шкільний дзвінок

Дзвенить, дзвенить шкільний дзвінок —
Нас закликає до навчання.

Ми поспішаєм на урок,
І знову йдемо в світ пізнання.

Тут наші любі вчителі
Нам формули життя виводять,

І научають дисциплін
Та безліч прикладів наводять.

Сидять за партами мої
Найкращі друзі в цілім світі,
Нас всіх єднають дні шкільні,
Снагою нових мрій сповиті.

Дзвенить, дзвенить шкільний дзвінок — 
Перерву він оповіщає. 

А після неї на урок 
Учнівську всю сім’ю збирає. 
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Сміх навкруги розсипає 
Дружна учнівська сім’я. 
Нас біля школи стрічає 

Вчителька рідна моя.

Наче весела родина, 
Знову заходимо в клас. 

Знаєм, що це Батьківщина 
Школу відкрила для нас.

М. Сингаївський

Перший дзвінок

Вересень щедро сонцем зігрітий.
В школу повсюди

сходяться діти.
Квіти барвисті в них у руках,

Вогники щастя ясніють в очах.
В кожного радісна усмішка сяє.

Дзвоником першим
їх школа вітає.

І. Блажкевич

А одного купчака
Приладнаю до дзвінка.

Ой дзвіночки срібляні,
Добре вчитися мені.

М. Стельмах

Веселий дзвінок

Вересень. Стежка до школи. 
Дзвонить веселий дзвінок. 

І через луг, через поле 
Сонце спішить на урок.

Промінь лягає на трави, 
Лукам навіє тепла. 

Осінь стрічки золотаві 
В коси дерев заплела.

Пахне прив’яленим цвітом –
З гаю, з городу, з двора. 

Ми попрощалися з літом, 
Ось і до школи пора.
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Світла мить

Отакий, як у букварику,
Із букетом у руках,

Чом спинився ти, школярику,
Серце в грудях, наче птах?

Як складав ти в ранець зошити!
Як чекав щасливих днів!

Щоб до сліз перетривожити,
Перший дзвоник продзвенів.

За порогом – вітру витівки,
Шелестіння верховіть.

В нашім класі Перша вчителька
Усміхаючись стоїть.

Т. Коломієць

Малий школярик

Гей, нема то так нікому,                   
Як школярику малому:

Він не журиться ніколи,
Взяв книжечки — і до школи!

А в тій книжці малюночки,

ШКОЛЯР

Миколка-першокласник

Перший раз малий Микола
Став збиратися до школи.

Олівця поклав у сумку,
Книги, ручку, зошит, гумку,
М’яч, перо, граблі, подушку,

На обід м’яку пампушку,
Двох ведмедиків, лопату,

Білочку руду хвостату,
Лук, і стріли, і рушницю,

Ще й пухкеньку паляницю,
Ще стільця, стола і парту

І географічну карту,
Трактора, машинку, мило —

Вже й надворі звечоріло.
Сів Миколка, дума думку:
„Чи усе поклав у сумку?»

Н. Кир’ян
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- Доброго вам ранку,
Тітонько Марино! -

Кажуть про Оксанку:
- Ввічлива дитина!

І цвіте дівчатко враз,
Міниться на личку.

Першокласниця у нас
Має гарну звичку.

Ф.Петров

* * *

Виріс я, я вже школяр
Я хвилююся весь час

Адже я прийшов до школи
Перший раз у перший клас!
На дванадцять вчитись хочу

Є вже ранець з букварем
Був я вчора просто хлопчик

Став нарешті школярем!

А в тій книжці співаночки,
І наука, і забава,

Бо та книжечка — рідненька,

Тулить її до серденька,
Сторінки все оглядає,
Вірші радісно читає...

М. Підгірянка

Першокласниця

Це нічого що довкола
Розгулялося зимонька.

У школярочки до школи
Втоптана стежинонька.

Чи бабуся йде старенька,
Чи сусід стрічається -

Першокласниця чемненько
З усіма вітається.

- Здрастуйте! - гукнула
Дяді-листоноші. -

А услід почула:
- От яка хороша!
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Квіти вчителям

В синьому тумані, 
В сині димовій 
Яблука рум’яні, 

Груші медові. 
Линуть птичі зграї, 

Шелестять гаї... 
Школа відчиняє 
Двері нам свої. 

Вийдуть нас зустріти 
Друзі-вчителі, 

Принесім їм квіти 
З рідної землі. 

М. Рильський

Моїй першій вчительці

Ми проводили маневри — 
Випробовували нерви. 

Тест учителька пройшла — 
Ключ до кожного знайшла. 

Треба визнати всім прямо, 
Що вона, як рідна мама: 

ВЧИТЕЛЬКА

А перший учитель, як сонячна ласка...

А перший учитель, як сонячна ласка. 
Як чисте, живе джерело. 

До діток приходить з ним радість і ласка 
І мудрість та ніжне тепло. 

Він вперше для них дивосвіт відкриває, 
За руку веде в майбуття. 

І вперше у дружбі й любові єднає 
Та робить цікавим життя. 

Н. Красоткіна

Учителем не кожен може бути...

Учителем не кожен може бути, 
Не кожне серце вміє говорить... 

Учитель лише той, хто вміє чути, 
Окрилити, навчити і любить. 
Тендітну душу ласкою зігріти 

І добротою ниву засівать, 
Безмежно, щиро цілий світ любити 

І дітям усього себе віддать. 
Н. Красоткіна
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Родина

І підтрима, й насварить, 
Розбере проблеми вмить. 

Ми ставали усе більші, 
З кожним роком розумніші, 

А учителька із нас 
Згуртувала дружний клас! 

Хай же сонце їй сміється 
Та усе в житті вдається. 

Ми засвоїмо у строк 
Найважливіший урок! 

Краще вчительки немає — 
Кожен з нас це добре знає. 

Тож вітаємо її 
В ці святкові ясні дні! 

С. Гордієнко
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Мама

Мама, мамочка, матуся,
Я до неї пригорнуся.

Вона добра і привітна,
Ніби сонце в небі, світла.

В. Лущик

Чи є в світі щось світліше?

Чи є в світі що світліше,
Як мамині очі,

Що все зорять за дітками,
Як вдень, так і вночі?

Чи є в світі що щиріше,
Як серденько мами,

Яке б’ється для дитини
Днями і ночами?

Чи є в світі що дорожче,
Як мама кохана,

Що трудиться для дитини
До ночі від ранку?

І. Блажкевич

МАМА

Матінці

Матінко моя єдина!
Ти для мене цілий світ!

І хоч я мала дитина,
Хоч мені лиш кілька літ,

Та тебе, матусю мила,
Я кохає над життя

І бажаю: будь щаслива,
Наче квітка весняна!

І. Савицька

Перше слово

Коло, риску, закарлючку
На папері пише ручка.

Все з’єдналось загадково,
І з’явилось перше слово.
Здогадались, яке саме?

Наймиліше в світі – «мама».
І. Січовик
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Тільки мама

Де шкарпетки татуся, 
Окуляри дідуся, 

Де сестрички рукавичка 
І моя нова скарбничка,

Де комп’ютерна дискета, 
Де з програмою газета, 
Хто сказав кому, коли, 

Як йому відповіли,

Всі маршрути і адреси, 
Всі сенсації із преси, 
Ціни, модні кольори, 

Телефонні номери,

Як робити, як питати, 
Пробачати, їсти, спати, 

Торт пекти і прати плями 
Знають мами, тільки мами!

— От за це їм, — каже тато, 
Люди влаштували свято.

Б. Квашньов

Моїй мамі

Мамо люба, добра, мила…
Як іще назвать тебе?

Це ж для мене ти пошила
З шовку плаття голубе.

Ти мені читаєш книжку,
Хочеш розуму навчить.

Ляжу спати – ходиш нишком,
Все боїшся розбудить.

Захворію хоч злегенька – 
Цілу ніч не будеш спать.

То ж дозволь, тебе, рідненька,
За усе поцілувать!

М. Познанська

* * *

Мамо, матінко, матусю,
Я добра від тебе вчуся.

Ти найкраща в світі мама,
Ніжна, добра і ласкава!

О. Радушинська
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Біля кого найтепліше

—  Біля сонця, — шепче поле 
І стернею небо коле.
Гріє лапки журавлів, 
Вигляда сімох вітрів.

—  Біля ватри, — мовить тато, -
Коли хочеться співати, 

Пізнавати сни землі
На пташиному крилі.

—  Біля пічки, — каже дід, -
Ні печалі, ані бід,

Хоч мороз, як лютий звір, 
Що прибіг з Карпатських гір.

—  У перині, — дума киця, -
І вуркочеться, і спиться, -

І калачиком пухнастим 
Засинає біля Насті.

— Біля мами, — кажуть діти, -
Завше радісно, як літом,

 

Ніч над містом

Ніч над містом засвітила 
Зоряну доріжку, 

Мама стомлена присіла 
Коло мого ліжка.

Ти, матусю, не хвилюйся, 
Я вже підростаю. 

Місяць в небі усміхнувся: 
Зірочку вітає.

Завтра вранці вийде сонце, 
Щоб весну зустріти, 
А у вазі на віконці — 

Для матусі квіти.
О. Роговенко

* * * 

Мама – найкраща людина у світі.
Знають це всі – і дорослі, і діти.
Морок не ляже на рідній поріг
Мама не пустить, вона – оберіг.
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ТАТО

Вірш про тата

Все на світі вміє тато:
І шпаківню змайструвати,
Вміє довгий цвях забити,

Може борщ смачний зварити,
Вміє рибу він ловити,
Мамі дарувати квіти.

Смажить шашлики у лісі
Та казки читать Марисі,
Запускати в небо зміїв…
Все на світі татко вміє!

От якби ж ще для сестрички
Він навчивсь плести косички!..

Т. Корольова

Я навчаюся у тата

Мої руки незупинні — то у фарбі, то у глині.
Що не вміють руки нині – 

перейнять скоріш повинні.
Я навчаюся у тата молоток в руках тримати.

Скоро буду майструвати, бо навчаюся у тата!
П. Осадчук

Навіть вмитися сльозами 
Теж найкраще біля мами.

М. Людкевич

Любій матусі
Гарна ти, матусю,
Люба дуже, мила!

Ти мене ще змалку
Звичаю навчила.
І щодня навчаєш,

Як любить родину,
Мову нашу гарну,

Рідну Україну.
Буду українка,

Як і ти, матусю,
І за ту науку

Я тобі вклонюся.
К. Перелісна
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Ви своїх татів хваліте,
Величайте, – я не дбаю –
Та за всі скарби на світі

Я свого не проміняю.
С. Гордієнко

Найкращий!

Може він в футбол пограти,
Може книжку почитати,
Супчик може розігріти,

Може мультик подивитись,
Може він пограти в шашки,

Може і помити чашки,
Може малювать машинки,

Може поскладать картинки,
Може везти на собі,

Як на швидкому коні.
Може він ловити рибу

І полагодити шибу.
Вміє так всього багато —

Мій найкращий в світі тато.
І. Грошева

Люблю я тата

Люблю я тата, і щодня
Любов однакова моя.

Чи він сумує,
Чи співа,

Чи він майструє
Щось бува,

Чи він читає,
Чи мовчить,

І раптом навіть накричить,
Я не заплачу,

Я стерплю.
Бо все одно його люблю!

О. Бундур

Мій тато

Як з усього світу татків
Всіх докупи позбирати,

А тоді мене спитати:
– Котрий найдорожчий тато?
– Мій, – скажу я без запинки,

І то буде правда чиста,
Як з дитячої сльозинки
Крапелиночка іскриста.
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Ними все вміє бабуся робити:
Шити, в’язати й варити.

Люблю їх до щік притулити
(Дай, Боже, їм довго жити!)

Золоті бабусині руки.
О. Василенко

Рідній бабусі

Я зізнатись не боюся – 
Краща ти за всіх бабуся!

І хоч старша за усіх – 
Найдзвінкіший в тебе сміх!

Пам’ятай, бабусю, рідна!
Дуже ти усім потрібна!
То старішати завжди – 
Будь здоровою завжди!

С. Гордієнко

Встала раненько бабуся моя

Встала раненько бабуся моя. 
Солодко спить ще велика сім’я. 

БАБУСЯ

Моїй бабусі

Бабуся сива, мов квітуча вишня, 
Моя бабуся — вишенька в саду. 

Мене ти знову зустрічати вийшла 
І по стежині я до тебе йду.

Іду, щоб прихилитися всім серцем 
До рук твоїх — ласкавих і м’яких, 

Поглянути у очі — два озерця, 
І прочитати радість щиру в них.

Пробач, що я буваю неслухняна — 
Трапляється всіляке у житті. 

Я знаю, що, бабусенько кохана, 
У тебе серце й руки золоті!

Л. Цілик

Бабусині руки

Миють мене і годують,
Пестять мене і милують.
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Трудиться бабуся,
В неї я охоче

Працювати вчуся.
Я бабусю прошу:
Хоч на півгодини
Хай моя хороша
Ляже, відпочине.

Годі їй, старенькій,
Мити, підмітати, - 
Я сама скоренько
Приберу кімнати:
Застелю я ліжка,
Підмету підлогу,

Килимок-доріжку
Покладу під ноги,

Я сама усюди
Пил повитираю,
Квітів не забуду
Принести із гаю.

Вже як і годиться,
Все зробить я зможу, - 

Я ж бо трудівниця,
На бабусю схожа.

В. Гродська

Хутко смачненьких млинців напекла, 
Теплого всім молочка принесла.

«Любі малята, швиденько вставайте, 
Личко умийте і снідать сідайте». 

Біля бабусі я сяду близенько: 
«Дякую, бабцю моя солоденька!»

Завжди працює бабуся моя, 
Любить бабусю вся наша сім’я.

О. Роговенко

Бабусині казки

У бабусі руки вмілі,
А казки – чудові, милі.

Миготять в повітрі шпиці,
За клубочком скаче киця.

А нитки все в’ються, в’ються,
А казки рікою ллються…

Ляжу в ліжко, та не спиться – 
Нову казку в’яжуть шпиці.

Б. Зінченко
БАБУСЯ

З ранку і до ночі
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Ми йому бажаєм жити
Серед рідних не тужити!

Щоб збулось усе, як треба – 
Ти рости, дідусь, до неба!

С. Гордієнко

Дідусь

Оцей дідусь колись весною 
Маленькі яблуньки садив... 
Розрісся сад, умивсь росою, 

З плодами віти опустив.

Тепер дідусь погожим літом 
У гості внука вигляда, 

І яблуневим білим цвітом 
Його сміється борода.

П. Засенко

Наш дідусь

Наш дідусь життя прожив,
Скарб великий він нажив – 

Двійко милих онучат
Скрізь гасають та кричать!

На коліна посідають,

ДІДУСЬ

Мій дідусь

Дідусеньку мій любий, 
Мій любий голубочку, 
Давайте я вам ґудзика 
Пришию для сорочки.

А хочете, я казочку 
Вам гарну розповім 
Чи пісню заспіваю 

Про ліс прифронтовий?

Аби лиш ваші рани
Не турбували вас —

Ви ж командир, дідусеньку,
Віддайте їм наказ!

В. Багірова

Найкращий дідусь

У мене найкращій дід – 
Він очолює весь рід!
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СЕСТРА

***

Сестричка моя, ти малятко ще.
Дуже мало про життя ти знаєш. 

Безтурботне дитинство своє
Ти не скоро ще прокрокували.

Ти не знаєш поки що образ,
Без яких не можна, на жаль ...

Для тебе світ прекрасний відкритий
Без тривог, без турбот і сумнівів!

Нехай же довгий дитинство твоє 
Чи не поспішає в дали помчати.

Нехай недобре слово нічиє
Чи не змусить тебе засмучуватися!

Сестра, а другому — мати 

Сестра, а другому — мати. 
Містечко — як сіра твань. 

Товаришу мій, брате, 
Горіння одних бажань! 

Про минуле розпитають…
Дідом я своїм горжуся – 

З Днем народження дідусю!
С. Гордієнко

Мій дідусь

Мій дідусь старенький,
Як голуб сивенький,
По садочку ходить

І мене малого,
Онученька свого,
За ручку водить.

По садочку ходить,
Яблучка знаходить

Ще й з горішків зерна.

Дідусь любий, милий,
Як голубчик сивий,

Голівка сріберна.
М. Підгірянка
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Неначе дівчина, хатина, 
Дніпро геть-геть собі розкинувсь! 

Сіяє батько та горить! 
Дивлюсь, у темному садочку, 

Під вишнею у холодочку, 
Моя єдиная сестра! 

Многострадалиця святая! 
Неначе в раї, спочиває 

Та з-за широкого Дніпра 
Мене, небога, виглядає. 
І їй здається — виринає 

З-за хвилі човен, доплива... 
І в хвилі човен порина. 

«Мій братику! моя ти доле!» 
І ми прокинулися. Ти... 

На панщині, а я в неволі!.. 
Отак нам довелося йти 

Ще змалечку колючу ниву! 
Молися, сестро! будем живі, 

То бог поможе перейти.
Т. Шевченко

Не бійтесь, напне до болю 
Ваш шлях, як струна, прямий 

Кремінно-тверда воля 
Того, що є зв’язковий. 

Містечко — як сіра змора, 
А потім — його нема. 

Лише свистіння простору, 
Безумність лету сама. 

Не стримать, не захитати. 
Рука і дух без оков. 

Товаришу мій, брате, 
Нас вдруге єднає кров.

О. Ольжич

Сестрі 

Минаючи убогі села 
Понаддніпрянські невеселі, 

Я думав: «Де ж я прихилюсь? 
І де подінуся на світі?» 

І сниться сон мені: дивлюсь, 
В садочку, квітами повита, 

На пригорі собі стоїть, 
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БРАТ

Вірш старшому братові

Мій старший брат зовсім великий, 
Він в школу восени пішов. 

Сам пише, сам читає - 
Про все на світі знає. 

Він мені нещодавно розповів,
Як рухаються планети, 
І чому гримить гроза, 
Коли приходить літо. 

Хто креслить вночі на вікні 
Іскристі візерунки, 

І як зумів пухнастий сніг 
Засипати ціле місто.

Брат знає, як влаштований світ,
От тільки даремно вважає, 
Що Дід-Морози - це міф, 

Їх у житті не буває.
Але хто ж мені приніс під ялинку 

Подаруночок заповітний? 
Бажання знав лише Дід Мороз

Так мама... По секрету.

Сестрички

Дві сестрички невеличкі
Нерозлучні всюди - 

Де одна хоч на хвилинку, 
Там і друга буде.

Та вони найбільше люблять
Гратися в садочку - 
Замітати, підгрібати,

Ритися в пісочку.

І якщо якась там жабка
Із-під листя гляне,

Враз сестричка одна одну
Боронити стане.

К. Перелісна

Сестрички

Посварились дві сестрички,
Розійшлися хто куди.

Та невдовзі помирились.
Обнялись -  нема біди.

В. Чухліб
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Поведінка
Братик і сестричка

Братик для сестрички
Чистить черевички,

Сплів бичка з соломи,
Склеїв з шишок гнома.

І тепер по килимку
їздить гномик на бичку.
А сестричка, хоч мала,
Голку й заполоч взяла.

Вишила два носики,
Вишила два хвостики
Ще й двоє оченяток,

Наче маченяток.

І вже із сорочини
Співають дві пташини

На різні голоси…
– На, братику, носи!..

Т. Коломієць
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В неї ніжка болить
І  крилечко перебите —

їй не можна злетіти.

Плаче,  плаче  качка-мати:
– Де ж я буду зимувати?

Каченята молоді,
Не лишайте у біді…

Я  кажу: — Не плач, не треба,
Я на поміч йду до тебе.

Заберу тебе до хати,
Там ти будеш зимувати.

Рани я твої загою,
А весною, а весною

Каченята прилетять.
Ми їх будемо стрічать.
З ними ти в очеретах

Заведеш своє: ках-ках!
Г. Бойко

ХОРОША ПОВЕДІНКА

Знайомство

У садочку біля лавки
Копається хлопча.

А дівчинка-малявочка
Ганяє обруча.

Побачив хлопчик дівчинку,
Сорочку обтрусив

І дівчинку-малявочку
Сідати запросив.

- Сідайте,- каже,- дівчинко,
Не бігайте весь час.
Я теж отут скраєчку

Посиджу біля вас.
Л. Первомайський

Не залишу у біді

Каченята молоді
Враз побігли по воді.

Крильцями залопотіли
І у вирій полетіли.

Тільки качка сидить,
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Добрий вчинок

Зібралася дітей юрба,
Щось дружно гомонять,

Повз них іде бабця стара,
Ноги хворі тремтять.

Сміятись стали дітлахи,
Та ще й перекривляти,

Та вийшов Петрик із юрби,
Як сором той здолати.

Чемно стареньку привітав,
За зморщену взяв руку,

Додому бабцю проводжав,
Мав добру він науку.

Друзям таким віри нема,
Що хочуть доказати,
Бабця немічна стара,

Як можна зневажати?!
А. Грицаюк

Помічниця

Справ чимало у мене,
Погодьтеся самі,

Бо вдома я
Допомагаю мамі.

Подмету в квартирі підлога,
Вимию посуд,

Оботру плиту і стіл,
Пил смахну всюди.

А потім я принесу
Травичку для кроленяти,

На галявині попасу
Нашого козеня.

Після трудового дня
Радісно буває,

Адже помічницею мене
Мама називає!

А. Марков
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Брехунець

Було раз - я розбив чашку,
Все звалив на брата Сашка.
Тільки мама якось одразу

Не повірила розповіді.
Мені дісталося не за чашку -

За скривдженого Сашка.
О. Стеквашова

Заздрість

Ми з дитячого саду з сусідською дівчинкою,
Сміємося і плачемо, всі разом з Оленкою.

І в школі ми разом, і в одному класі.
Взагалі-то ми мирно з подружкою живемо.
Але якщо мені мама раптом купить обнову,

Оленка посваритися відразу готова. 
Я в сукні прийду або в нових кросівках, 
До мене не підходить і дивиться суворо.

Ну, чим я свою подружку ображаю? 
Я сумно блукаю, по Оленці сумую.

І так щоразу. Не можу я зрозуміти...
А може кросівки швидше забруднити?

Г. Голова

ПОГАНА ПОВЕДІНКА

Промахнувся

От діла, так діла! —
Знов рогатка підвела

Нашого Матвійка.
На уроці в мух вціляв,

А якраз в журнал попав:
З поведінки — двійка.

Г. Бойко

Більше не буду...

Покарали!.. Але за що ж?..
Сльози ллються в три струмка!..

Он за ту іграшку, може?..
(Взяв, подумавши, що нічия)?

Або я розбив посуд?..
Чи не слухався знову?..

Я кричу, що так не буду!!!
Але чого?.. Ще б зрозуміти!..

Я в кутку біля батареї,
Вибачень чекає сім’я!..

Мам! Нагадай скоріше...
ЩО не буду більше я?!..

В. Косовицький
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ПОРАДИ

Не ходи в гості без запрошення

- У гості, щоб знали, 
Мої любі діти,

Якщо запросили,
То варто ходити!

Якщо вас не кличуть, 
А ви завітали, - 

Господарям дивно - 
Вас тут не чекали!

С. Гарбуз

Бережи шкільні підручники

Головний у навчанні - підручник, відомо, 
Чародій мовчазний - помічник твій в усьому. 

Він мудрі знання зберігає віками,
Його не торкайся брудними руками!

Не обмальовуй, не рви, не кидай 
А розкривай і уважно читай! 

Розуму й сили тобі додає,
Дякуй за те, що підручники є!

С. Гарбуз

Мама незадоволена

Ваза синя розбита,
Калюжа на підлозі...

Мати хлопчиків сердита:
- Відповідайте, діти,

Хто з вас букет з квітами
Впустив з віконця? -

Може бути, відповісти мамі:
«Винна кішка»?

І Володя і Сергій
Почервоніли відразу.

Мама запитує суворіше:
- Хто ж чіпав вазу?

Молодший ховається за брата,
Старший дивиться прямо,
Каже: - Прости нас, мамо,

Обидва винні.
- Тільки я зовсім трошки! -

Закричав Сергій. -
М’ячик стрибнув на віконце -

Винен він теж...
Винен наполовину

Волейбольний м’ячик.
Чому ж молодшим сином

Мама незадоволена?
З. Александрова
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Гідно поводься в шкільній їдальні

Сповістив перерву дзвоник 
Мов стрілою - на обід 

Зайченя, Лисичка, Слоник - 
Спорожнів у всіх живіт.

 
У їдальні, як годиться, - 

Правила відомі всім: 
Ось і таця знадобиться, 
Хай обід буде смачним!

Їж охайно, не спіши, 
Хліб довкола не криши. 

Посуду не залишай,
За собою прибирай!

С. Гарбуз

Порада

Цікава то річ - корисна порада.
Дається так легко і ніби не вадить.

От тільки всім радникам хочу сказати,
Її коли просять лиш варто давати.
Порада непрохана гірша за гостя,

Того що не кликаним стать довелося.
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