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У МОЄМУ МІСТІ
Старовинне місто,
вулиця, будинок.
У дворі – калина,
в квітнику – барвінок.

У моєму місті 
кожен день – це свято.
Тут у мене друзів,
подружок багато.

Тут мене всі люблять
і про мене дбають –
колискову пісню
ліхтарі співають.

Хочете, для вас я
другом зможу стати?
Приїжджайте в гості!
Буду зустрічати!
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КОРАБЕЛЬ МРІЙ
Корабель світлих мрій розгорнув паруси.
Ти, кораблику, в небо мене понеси.

Занеси в синю даль, підійми швидше ввись!
Про політ в кораблі і не мріяв колись.

А тепер з-понад хмар, з висоти літака
я дивлюсь, як бурхливо клекоче ріка.

Озираюсь навколо, куди сягне зір,
на найвищі вершини засніжених гір.

Перехоплює дух – скільки всюди краси!
Ти, кораблику мій, понад містом неси!

Старовинні будинки, церковні шпилі,
хмародери сучасні, а люди – малі!

Наче море з людей, наче ріки з машин.
Я в кораблику мрій. Та чому я один?

Паруси світлих мрій вище я підійму,
у наступний політ своїх друзів візьму!
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ХТО У ДОМІ ГОЛОВНИЙ
Ми ходили з татом в порт.
У крамниці там був торт
з борошна, що вищий сорт.
В тортику – кокос, цитринка,
шоколад і мандаринка.
Ой! Тече у мене слинка!

Звісно, ми купили торт
з борошна, що вищий сорт,
в день, коли ходили в порт.

Дома маму ми чекали
і вечерю готували,
тож на потім торт відклали:
– Полежи, – сказали, – тут!
І – на стіл у кухні в кут.
А наш котик тут як тут!

Він нявчить: – Де взяти сили?
Мене з кухні попросили,
а казали – котик милий!

Покажу характер свій –
я у домі головний,
отже, тортик буде мій!
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РУДИЙ КІТ
Приліг на дах, щоб відпочити,
рудий товстенький кіт.
На сонечку схотів погріти
вгодований живіт.

Блищать на сонці гострі кігті,
підточені котом.
У нірки мишки заховались,
налякані рудьком.

Притихли горобці крикливі
і зовсім не шумлять.
Не заважають, галасливі,
руденькому поспать!



7

КІТ–ДОСЛІДНИК
У лісі – печера.
Пробравсь туди кіт
летючих мишей
роздивитись як слід!

А миші летючі,
або кажани,
втекли, і кота
налякали вони.

– Е ні, – кіт потилицю 
чуха свою, – 
дослідницьку стежку
я знаю й люблю.

Вже ніч, тож піду
у комору.
Знайду інших мишок
в цю пору.
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ЗАГАДКА
Не галузка і не палка,
нею як крутне Наталка –
вгору, вбік сама стрибає,
всіх охочих научає.

Не галузка, та й не палка.
це Наталчина СКАКАЛКА.

БАДМІНТОН
Летить воланчик – дінь-дінь-дон!
Я вчуся грати в бадмінтон.
Уже стомилася рука,
воланчик хитрий утіка.

Я вправо б’ю – і він летить,
а зліва прилітає вмить.
Співа воланчик : – Дінь-дінь-дон!
Я граю з татом в бадмінтон!
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ЗАГАДКА
Що його ми більше любим,
то, повірте, більше чубим:
кулаком щосили б’єм
і ногою додаєм.

Він охоче вгору скаче.
Хто це, друзі?
Звісно, М’ЯЧИК!

ВЕСЕЛІ КАРУСЕЛІ
Галя з Олею – веселі,
бо прийшли на каруселі.
Каруселі підхопили, 
закружляли, закрутили!

Скрізь дзвінкий лунає сміх,
вражень досить тут нових.
Як же хороше довкола,
якщо маєш друзів коло!
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ТРИ ХМАРИНИ
Роздувають хмарки щоки,
дощ летить у різні боки.
Радо, швидко, без упину
з хмарок падають краплини.

Залітають на будинок,
на квітник, де є барвінок.
Веселять краплини місто,
летять легко та іскристо.

Дмуть вітри у різні боки –
у хмаринок схудли щоки.
Дощ пройшов, а в небі плинуть
три худесенькі хмарини.
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СТАРИЙ ПЕНЬ
Старий пень увесь день
співав різних пісень.
Так співав, як хотів,
бо пісні він любив.

Сто мелодій без слів:
то мов вітер шумів,
шарудів, наче лист,
і свистів, наче дрізд.

Увесь день старий пень
свій лісок веселив.
Лиш увечері він
від пісень відпочив.



НАБІР ФЛОМАСТЕРІВ
Татусь купив Іванкові
фломастерів набір.
Хлопчина похвалитися
приніс його у двір.

А у подвір’ї друзі
почали розглядати.
Обрали по фломастеру, 
щоб разом малювати

сосну високу з білкою
і сонце з-поза хмар,
сопілкаря з сопілкою,
хатинку і ліхтар.

Так гарно вийшло! Друзям
хотілося співати!
А завтра іншу будуть
картину малювати.

12



СТРАШНИЙ МАЛЮНОК
Мишка кішку малювала,
фарб і сил не шкодувала: 
тулуб білий і пухнастий,
вушка, вуса, хвіст смугастий.

Сіра мишка постаралась!
Змалювала і злякалась :
– Ой! Боюся! Звір страшенний!
Хвіст великий – отакенний!

Не піду у нірку-хату –
може він мене впіймати!
Вранішня імла зійшла –
мишача рідня втекла.

Падав дощик – накрапав
і малюночок змивав,
та бояться й досі мишки
намальованої кішки.

13



14

НЕБИЛИЦЯ
Розповіла мені киця
чудернацьку небилицю.
Ніби бачила вона
муху, більшу від слона.
Муха нивоньку зорала,
бо велику силу мала.
Коник цвьохкав батіжком –
був у полі пастушком.
А вона, манірна киця,
солоденькі їсть кислиці.
І куди це все годиться?
– Йди додому, люба кицю,
не вигадуй небилиці!
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ЛЕЛЕЧА ЛІЧИЛОЧКА
Лелека вчив лелеченят
лічити жаб і жабенят:
– Одна, дві, три, чотири –
усі ми пасажири.
П’ять, шість, сім, вісім – знайте,
лічилочку вивчайте.
Де двоє жабеняток, 
щоб був у нас десяток?



КОЗА–УТІКАЧКА
Через сад, через сад
кізонька тікала.
І лозу, й виноград
рогата зривала.

Перебігла на город, 
пролізла під тином
і куснула мерщій
смачну капустину.
Я гукаю козі:
– Геть іди, нечемо!
Зіпсувала мою
капусту даремно!
А вона у горох –
налякала пташку
та чимдуж у квітник –
зірвала ромашку.

І не хоче комусь 
наробити шкоди,
та коза є коза –
в неї так виходить!
Упіймала козу,
хоч вона й тікала.
І чому я сама
чемнішою стала?..
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ЗАГАРТОВАНА КОРОВА
На долині, на лужку,
зеленому моріжку
гучно мукала корова :

– Я тому така здорова,
що зелену їм травицю
та джерельну п’ю водицю
і усе-усеньке літо
ясним сонечком зігріта.

Звісно, що загартувалась –
часто дощиком вмивалась.
Як паслася на світанні,
пила чисті роси ранні.

Молока багато мала,
щедро людям віддавала,
щоб і сиру, і сметани –
вдосталь ввечері і рано.

Пийте, їжте, добрі люди!
Хай у вас здоров’я буде!
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ВВІЧЛИВІ СЛОВА
– Доброго вечора!
Доброго ранку!
Прошу принести
водиці у дзбанку.
Вибачте, дякую,
будьте здорові! –
Спів солов’їний
у кожному слові.
– Я вас попрошу!
Звісно, будь ласка! –
В добрих словах
нам вчувається казка.
– Хай вам щастить
і в дорозі, і вдома! –
Ввічливих слів
не чіпляється втома.
Слово привітне
ллється, іскриться,
наче вода 
у батьківській криниці.
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ЗАГАДКА
Має особливий хист,
але він не танцюрист. 
Ніжно тьохкає-співає,
Всіх довкола звеселяє.

Він сіреньке має пір’я,
любить сад і надвечір’я.
Це улюбленець людей –
птах співочий СОЛОВЕЙ.
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КУПИ МЕНІ КОНИКА
– Купи мені коника, мамо!
Хай помчить мене він полями,
навперейми з вітром поскачем
саме так у цирку я бачив.

– Купи мені коника, тату!
Як про нього я буду дбати!
Дам йому трави і водички,
з буряків наскубаю гичку.

– Купи мені коника, діду!
Ще, мабуть, попрошу в сусіда.
Ох, якби я мав купу грошей,
був би в мене коник хороший!

– Де шукати вас, добрі люди?
Як же я без коника буду?
Дуже хочу коника мати,
тоді козаком зможу стати.

Мама, тато, дід мене люблять,
всі мені по конику куплять.
Де ж мені конюшню придбати,
щоб свій табунець там тримати?
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ДВІ ПІДКОВИ
Сперечались дві підкови,
щойно викувані, нові,
кого
молодий ковалик бравий
візьме коня підкувати
свого.
Двоє коней гарцювали.
Їх сьогодні підкували,
баских.
Дві підкови коні-друзі
отримали по заслузі.
Спір стих.
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ПОВЗ РАК ЧЕРЕЗ МАК (скоромовка)
Гнат і Ігор мали сак.
Бачать хлопці: повзе рак
через поле, де є мак.

І сказали хлопці так:
– Сак зачепимо за гак,
рака кинемо у бак.

Не чекав на диво рак
і швиденько втік у мак.
Посміявся з хлопців грак,
що не втрапив рак у бак.
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КОНИК-СТРИБУНЧИК
Коник-стрибунчик принишк у траві,
тут він шукає розваги нові.

Друзів хороших і добрих знайшов,
радісний коник додому прийшов.

Тато пишається сином своїм:
– Знає дорогу з дому і в дім.

Легко стрибає з листка на листок,
добре засвоїв батьківський урок! 
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ЗАГАДКИ
В небі, як літак, літає,
як комар, дзижчить, кружляє.
Має гвинт, як млин – вітряк,
не для борошна, однак!

ГВИНТОКРИЛ

Я працюю на будові,
друзі тут мої чудові.
Величезну силу маю,
що завгодно підіймаю:
і панелі, і цеглини,
що із них зросте будинок.
Я високий маю ранг.
Звуть мене

ПІДЙОМНИЙ КРАН
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ХОДИВ ПЕТРИК (лічилка)
Ходив Петрик, синій светрик, по садку
і лічилочку повторював таку:
– Одиничка – невеличка
жовтогруденька синичка,
Два – дрова, три – бери
і неси їх догори.
Ось чотири, слідом п’ять,
будем дрова рахувать :
шість – короткі, сім – довгенькі,
вісім – ой, такі маленькі,
дев’ять – з бука, десять – з граба,
одинадцять – з баобаба,
а дванадцять – пора йти,
щоб синичку віднайти…
Ось наступна одиничка –
жовтогруденька синичка,
два – дрова, …
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У МАНДРИ ЖАБКА ЗАХОТІЛА
Одного сонячного ранку
у мандри жабка захотіла.
В дорогу сушених комашок
вона в торбинці прихопила.

Один лиш раз стрибнути встигла –
побачила смачненьку бабку.
Вмить проковтнула – товста мушка 
уже цікавить ласу жабку.

Зустріла жабоньку-кумасю
і разом квакали щосили –
«співали» так, що ледь лелеки
обох артисток не поїли.

Та, знаючи стежки таємні,
де на них ямка, де горбочок,
стрибнула жабка якнайдалі
і заховалась під листочок.

Понині мрійниця зелена
про мандри думає, зітхає,
про те, як вирушить в дорогу,
подруженькам розповідає.
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ПОРОСЯТКО
Встало зранку поросятко
у хліві, удома.
Це котра була година?
Та, напевно, сьома.

 І пішло собі гуляти
 по садку, як в парку.
 А по небу сильний вітер
 дощову гнав хмарку.

Як кожнісінького ранку,
воно для початку
покрутилось вліво, вправо –
зробило зарядку.

 Вітер хмарку, знай, штовхає –
 стало накрапати,
 дві калюжки утворились
 біля поросяти.

Як ускочило маленьке
у більшу калюжку,
забруднило боки й рильце,
ратички і вушка.

 До схід сонця прокинуся
 і зроблю зарядку.
 Оминатиму калюжі –
 я не поросятко!
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ОГІРОЧКИ
Підставляють огірки
сонечку свої боки,

ловлять дощ у жмені –
листочки зелені,

бо хочуть змінитись,
під дощем умитись.

Завтра біля хати
будуть засмагати.
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СМІЛИВІСТЬ
Здійнявсь з кульбаби білий пух,
летить за річку невеличку.
– Сміливий він і відчайдух, –
розповіла мені сестричка.

– Якби була, як він, мала,
мабуть, боялася б літати, –
сказала й вчитися пішла
ту річечку перепливати.



ВИШЕНЬКИ
Василинка у садку 
зранечку гуляла,
соковитих вишеньок 
відерце нарвала.

Запросила подружок
на смачну гостину, 
зустрічала радісно
біля свого тину.

І прийшли до Василинки
дві Тетянки, дві Христинки,
Валя, Юля і Юстинка,
і Катруся, і Павлінка.

Посідали подружки
на лаві рядочком,
частувались вишнями,
тістечками, сочком.
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ХТО ЛЮБИТЬ МАМУ?
Пташка має крила, 
а човник – вітрила,
ромашечка – пелюстки,
вірш – римовані рядки.

В горах є мольфари, 
кличуть дощ із хмари,
дощик люблять квіти,
маму люблять діти.
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ЛАСТІВОЧКА-ПТАШЕЧКА
Ластівочка-пташечка щебетала,
мене диво-радістю огортала.
І сніги заслухались, потемніли,
танучи, струмочки задзюркотіли.

Це весна прокинулась, усміхнулась,
до землі замерзлої доторкнулась.
І з-під снігу талого – весни діти –
пролісок з підсніжником – перші квіти.

Пролетіла ластівка біля річки –
крига скресла, дякує їй водичка.
Прилетіла з щебетом біля хати
доленьки щасливої побажати.
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ЗАЯЧИЙ РАЙ
Морквяний край – це справді рай!
Морквяний край – чудовий!

І зайченя у тім краю, 
повір, не випадково.

Неподалік капусти лан 
розкинувся просторо.

Для зайченяти ті поля,
немов широке море.

Знайомі зайці в тих краях
трапляються частенько.

Господар дуже здивувавсь:
– Чому врожай маленький?
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У ЛАРИСИ – КРАСА! (скоромовка)
У Лариси – краса –
довга руса коса.
Доглядала красу – 
довгу русу косу.
На Ларису – роса,
заблищала коса.
Ти косу бережи –
заквітчай, розчеши!

ЗАГАДКА 
Рано-вранці випада
Ось така, як дощ, вода.
Спрагло квітка її п’є,
А чи знаєш, що це є?
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ЗАГАДКА 
Срібна курка діточок золотих водила,
неуважною була – в небі заблудилась.

Заходились діточки ту курку шукати
і почали, золоті, по небу блукати.

Срібну курку не знайшли, бо місяцем стала.
Хто ж курчата золоті, що її шукали? 

ЗІРОЧКИ 

ГРА У ПІЖМУРКИ
Вечір у зірчастій сорочині
місяченька витягнув зі скрині.
Місяченько в скрині заховався,
бо із сонцем в піжмурки він грався.

– Добрий сховок! – розсміявся вечір,
покривалом місяцю вкрив плечі.
І під покривалом тим тепленьким
став наш місяць серпиком маленьким.
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ЮНА ПАВА
У сукні сіро-золотавій
сиділа скромно юна пава.

Сучасну пісеньку співала,
яскраві бульбашки пускала,
грайливо ніжкою гойдала.

А біля неї кавалери –
три павичі. А пера! Пера!

Блискучі, з золотом, барвисті,
із переливами, іскристі,
немов перлинки у намисті.

У кого найгарніші пера –
для пави стане кавалером.
Із павичем захоче пава
укупі пісеньки співати,
яскраві бульбашки пускати,
а може, й ніжками гойдати
разом!
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СОРОКА-НЕПОСИДА
Ото влізлива сорока –
птаха всюдисуща!
Білобока має око
таке завидюще!
Чи сяйне щось, а чи зблисне,
то не оминає –
лиш господар відвернеться –
у дзьобі тримає.

Та добродій добре знає,
де зникле шукати –
у сороки-білобоки.
З гнізда біля хати
вийняв ключ свій і годинник,
дзеркальце маленьке
і Катрусине намисто:
– Ось, доню, серденько!
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ІЗ МОВОЮ
Із нею – в космос й до глибин,
хто з нею – в гурті, не один.
Вона – у росах пелюстки,
слова, віршовані рядки,
в барвистій вишивці моїй,
в мені, у тобі та у ній.
Із нею ми – одна сім’я,
несемо гордо власне «я».
Води не наберемо в рот,
ми з нею – нація, народ!
Це – мова матері свята,
в ній – наша сила й чистота.
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ЗЕРНИНА
Зачерпну зернин багато,
буду ними засівати.
Ти, пшенице, засівайся
і колоссям звеселяйся.

Зростуть пишні колоски,
наберуться сили.
дочекаються  пори, 
щоб врожай скосили.

Підросту – захочу я
комбайнером стати,
будем з татом у полях
пшеницю збирати. 

А весною ще нема
полів з врожаями.
Засіваючи, стомивсь
І пішов до мами.

Як сівач, отримав я
пахучу хлібину.
В її скибці уявляв
найменшу зернину!



ДО ШКОЛИ ЙДУ
Пожовкло листя де-не-де,
Бо осені пора!
До школи йду, у перший клас!
Школярик я! Ура!

Вже попрощався з дитсадком:
– Садочку! Прощавай!
Ти, школо, учня-першачка
привітно зустрічай.

Мій тато каже:
– Вчителька вас заведе у клас.
А як вона впізнає всіх,
ми ж в школі перший раз?

А я костюм новесенький,
сорочку одягав,
З букетом, довго чесаний –
сусід і не впізнав.

Листочок падає до ніг,
бо осені пора.
До школи йду, у перший клас!
Я вже школяр! Ура!
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ОСІНЬ
Небо синьооке 
й сонце жовторуке
струшують листочки 
осені на руки.
Трав зелений килим 
листя прикриває,
мокро – теплий дощик, 
і гриби зростають.
Осінь одяглася 
жовто і багряно.
Щоб гриби збирати, 
ми встаємо рано.
Осінь напахнилась 
запахом грибовим.
Хто буває в лісі, 
той росте здоровим!
Сіробокі хмари 
небом пропливають,
все на світі бачать, 
тож багато знають.
А бешкетник-вітер 
з хмарами пустує,
дощ грибний у лісі. 
Осінь владарює!
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ЧИКИ-БРИКИ, ЧЕРЕВИКИ
У лісі хатиночка 
чепурненька,
в ній руденька білочка. 
Ой, маленька!
У тієї білочки, 
чики-брики,
стрибунці – 
оранжеві черевики.

Черевики білочка
одягає,
стриб-постриб – 
по гілочках в них стрибає.
У моєї донечки, 
чики-брики,
також є 
стрибунчики-черевики.
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КОЖУШОК ДЛЯ ЇЖАЧКА
Жовтень жовті дав листочки,
їжачок пошив сорочку.
Взяв маленьку він голчину,
засилив у павутину.

Мірку зняв, і їжакова
нова шапочка готова.
Заходився одягати –
одяг став по швах тріщати.

Засмутився їжачок –
на спині сто колючок.

Жовтень весело всміхнувсь:
– Не сумуй, їжаче!
Не вдалося перший раз,
через це хто плаче?

Я на твої колючки
сто листочків кину.
Буде шапочка нова,
та ще й кожушина!
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ЗИМОНЬКА
Через поле, через ліс,
через кладку, через міст
швидко йшла до нас сама
біла зимонька-зима.
А за нею слідом біг
перший сніг, пухнастий сніг.

Хто за ними навздогін?
Морозенко, зими син.
Поспішав, мчав навпростець
і онучок – морозець.
Слідом віхола – сестра
біле плетиво плела.
А завія закружляла,
білі нитки розкидала.
Люті з півночі вітри
дули, віяли, гули.

Просвистіла завірюха,
аж усім заклало вуха.
Побіліли поле й ліс,
білі хатки, річка, міст.
Сяє все довкіл – краса!
Будуть взимку чудеса!
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ЗИМОВА ПРОГУЛЯНКА (скоромовка)
Дід Мороз пішов
у поля.
О ля-ля!
Замерзла земля.

А коли дмухнув
на ріку,
зміцнив її кригу
тонку.

Рукавами в місті
махнув
та за щічки діток 
щипнув.

Он іде назустріч 
мені.
Холодом злякає
чи ні?

Я скажу до нього:
– Чу! Чу!
І в тепло домашнє
втечу!
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ТІКІ-ТАК, ДІЛІ-ДОН! (лічилка)
Тікі-так! Ділі-дон!
Не виходь на балкон!
На подвір’я хутчіше –
будеш швидшим, спритнішим!

У нас ігри цікаві –
у класи, в футбол,
граєм в піжмурки, лови
або баскетбол.

Тікі-так! Ділі-дон!
Вже й додому пора.
Ніби щойно почали –
завершилася гра.

Тікі-так! Ділі-дон!
Завтра – інший вже день
для веселощів, ігор,
забав і пісень!
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