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Украна — рдний край

Державний гімн України
Слова Павла Чубинського
Музика Михайла Вербицького

Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
П ри с пі в:
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
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Частина I
1, 2. Ми живем в Украні
Слухаємо–розуміємо розповідь учителя й тексти, правильно вимовляємо звуки [йі], [и], [ц'], засвоюємо нові слова і
вживаємо їх у мовленні, заучуємо напам’ять.

					Володимир Кленц

В мне в срці – Украна.
Тут – мій дім, мо родна,
Тут мен співє гай.
Украна – рдний край.
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Хто це? Де живе?

Це Андрйко.			
Він укранець. 		
Андрйко жив в Украні.

Це Окснка.
Вон укранка.
Окснка жив в Украні.

Це Ґбор. Він угрець.
Ґбор жив в Украні.

Це Ілнка. Вон угрка.
Ілнка жив в Украні.

Показуйте на малюнок і запитуйте «Хто це?», «Де живе?»
і відповідайте за поданими зразками.
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3, 4. Ми вивчємо укранську мву
Слухаємо–розуміємо тексти, вчимося правильно вимовляти звуки [и], [х], засвоюємо нові слова і вживаємо їх у
мовленні, заучуємо напам’ять, розповідаємо.

– Дбрий день, дти! У нас урк укранської мви.
Хто ти? Де живеш? Яку мову вивчаєш?

Я чень. Я жив в Украні.
Я вивчю укранську мву.
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Я ученця. Я ... ... ... .
Я ... ... ... .

Це хлпчик.
Він чень.
Він вивчє ... ... .

Це двчинка.
Це дти.
Вон ученця.
Вон чні. Вон
Вон вивчє ... ... . вивчють ... ... .

– Ви вивчєте укранську
мву?
– Так, ми вивчємо ... ... .

– Як мву вон вивчють?
– Вон вивчють ... ... .

Показуйте на малюнок і запитуйте «Хто це?», «Хто він
(вона)?» (один запитує – інший відповідає, потім навпаки).
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5, 6. Пішл кця по водцю
Слухаємо–розуміємо текст пісні, удосконалюємо вимову
звуків [и], [ц'], засвоюємо нові слова, заучуємо пісеньку
напам’ять, розповідаємо за малюнками словами пісеньки.
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7, 8. Родна
Слухаємо–розуміємо, засвоюємо нові слова і вживаємо їх у мовленні, вчимося вимовляти звук [с'], заучуємо
напам’ять, розповідаємо.

Це тто і мма.
Це мій ... . Це мо ... .

Це мій брат.
Йог звуть ...

Це дідсь і бабся.
Це мій... . Це мо... .

Це ... сестр.
Ї звуть ...

А це я.
Мен звуть ...

1. Показуйте на малюнок, запитуйте і розповідайте: «Хто
це?», «Чий?», «Чия?» (один (одна) запитує – інший відповідає, а потім – навпаки). 2. Запитайте одне одного, хто є
у твоїй родині, і дайте відповідь. Зразок:

У мой родні є ...
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– Привт! Це хто?
– Це мій бртик. А в тбе є бртик?
– Ні, нем. (Так, є.) У мне є сестрчка.

– Бабсю, будь лска, прочитй мен кзку.
– Сідй бля мне. Прочитю.
– Дкую, бабсю.
За поданими зразками побудуйте діалог.
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9, 10. Бабсина кзка
Слухаємо–розуміємо українську народну казку «Курочка ря
ба», удосконалюємо вимову звуків [р'], [c'], засвоюємо нові
слова і вживаємо їх під час розповіді казки за малюнками.
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11, 12. Шкла
Слухаємо-розуміємо тексти, засвоюємо нові слова (хто,
куди, де), правильно вимовляємо звуки [х], [и], розігруємо сценки за малюнками.

чні ідть до шкли.
Їх зустрічють учител.

чень ід до шкли.		 Ученця ід до шкли.
Показуйте на малюнки і запитуйте одне одного: «Хто іде до
школи?», «Хто їх зустрічає?»
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Це вчтель.
Він стоть.

Це вчтелька.
Вон стоть.

– ..., ти куд йдеш? 		
– До шкли. А ти? 			
– І я ід до шкли.			

– ..., куд ти йдеш?
– Додму. А ти?
– І я ід додму.

Показуйте на малюнок і запитуйте одне одного «Хто
це?», «Що робить?» і відповідайте. За змістом двох
останніх малюнків і зразками розіграйте сценки розмови дітей.
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13, 14. Вітння й прощння
Слухаємо–розуміємо, засвоюємо нові слова, правильно
вимовляємо звуки [л'], [и], розігруємо в ролях.

– Дброго рнку, дти!
Я Олна Петрвна,
учтелька укранської мви.

– Дбрий день, дти!
Я Микла Івнович,
учтель укранської мви.

– Привт, штване!			– Привт, ржіко!
– Привт! 				– Привт!
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– До побчення, ... !
– До побчення, дти!

– До побчення, пне Івне!
– Бувйте здорві, Петрвичу.

– До побчення!
– Бувй!

Уявіть себе в ролі дорослих, які зустрілися і які прощаються. Які слова вони вживають? Розіграйте сценки вітання й прощання.
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15, 16. Клас
Слухаємо–розуміємо текст, засвоюємо нові слова і вживаємо їх у мовленні, вимовляємо звуки [л]–[л'], заучуємо
напам’ять, розповідаємо.

Це стіл.

Це прта.

Це стілць.

Це дшка.
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Це шфа.

Це вікн.

Це дврі.

Розіграйте таку сценку: один (одна) учень (учениця) підходить до якогось предмета в класі, показує на нього й запитує «Що це?», інший(-а) відповідає.
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17, 18. У клсі
Слухаємо–розуміємо, засвоюємо службові слова і вживаємо їх у мовленні, удосконалюємо вимову звуків [л'], [и],
[х], розповідаємо, хто де знаходиться.

... бля дшки

... бля вікн

... сидть за пртою		

... бля стлу

... сидть за пртами

Один (одна) з вас показує на малюнок і запитує «Хто де?»,
«Що робить?», інший – відповідає (потім – навпаки).
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чень захдить до клсу.

чень вихдить із клсу.

Хто (що) де? Що роблять? Відповідайте за зразком:

Учтель сидть за столм, читє.
чні сидть за пртами, слхають.
Розкажіть за останнім малюнком, хто є у класі, що є в
ньому і хто що робить.
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19, 20. На урці
Слухаємо–розуміємо, засвоюємо нові слова і вживаємо їх
у мовленні, удосконалюємо вимову звуків [х], [и], відповідаємо на запитання, заучуємо напам’ять.

Учтелька заптує.

чень відповідє.

Ученця розповідє.

чні слхають.

Один учень показує на малюнок і запитує «Хто це?», «Що
робить?», інший відповідає, а потім – навпаки.
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... читє, ... слхають.

... відповідє, ... слхає.

Запитайте одне одного, що робить вчителька, що робить
учениця, і дайте відповідь (один запитує – інший відповідає, і навпаки).
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21, 22. На перрві
Слухаємо–розуміємо, засвоюємо нові слова, правильно їх
вимовляємо і вживаємо в мовленні, розучуємо українську
дитячу гру.

... відчинє вікн.			... витирє дшку.

... поливє квіти.			

... вихдять із клсу.

Розіграйте сценку за малюнками: один запитує «Хто що
робить?» – інший відповідає.
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Гси, гси, додму!

Розучуємо й розігруємо гру.
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23, 24. Навчльні рчі
Слухаємо–розуміємо, закріплюємо вимову звуків [и], [л]–
[л'], [ц'], запитуємо й відповідаємо, засвоюємо нові слова
і вживаємо їх у мовленні.

Навчльні рчі – це ..., ... .

У Ґбора ... .

У Окснки ... і ... .

У вчтельки ... .

Один показує на малюнки і запитує «Що це?» і «У кого що?»,
інший відповідає (потім – навпаки).
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Микла клад у рнець ... , ... , ... .

На альбмі пнзлик.

На ... ... .

У пенлі рчка й олівць.

На ... ... .

У рнці ... . В альбмі ... ... .

Запитайте одне одного «У чому що?» і дайте відповіді.
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25, 26. Лічб: 1, 2, 3, 4, 5
Слухаємо–розуміємо, засвоюємо нові слова, правильно
вимовляємо їх і вживаємо в мовленні, вчимося лічити.

Одн зшит, два (три, чотри) зшити, п’ять зшитів

Одн олівць, два (три, чотри) олівц, п’ять олівцв

Одн рчка, дві (три, чотри) рчки, п’ять рчок

Одн гмка, дві (три, чотри) гмки, п’ять гмок
Полічіть, чого скільки. Один запитує – інший відповідає,
і навпаки.
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Це дівчтка. Тр двчинки.

Це ... .

Хто це? Скільки? Відповідайте за зразком.

Тут стіл. На стол …
Що тут? Скільки? Відповідайте за зразком.
Відкрийте свій ранець і запитайте одне одного, чого скільки у ранці. Попросіть свого друга (подругу) відкрити свій
ранець і розповісти, що є у ньому і скільки.
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27, 28. Кольор
Слухаємо–розуміємо, засвоюємо нові слова й правильно вимовляємо їх та вживаємо у мовленні, заучуємо
напам’ять.

Це кольорві олівц: червний, зелний, ... ..., ..., ... .

Це зшит.		
Він сній. 		

Це лінйка.		
Вон зелна.

Це снечко.
Вон жвте.

Це крйда.		
Вон ... . 		

Це яйц.		
Вон ... . 		

Це олівц.
Вон кольорві.

Один показує на предмет, називає його і запитує «Що (називає предмет) якого кольору?», інший (інша) відповідає, а
потім – навпаки.
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Слухаємо–розуміємо вірш Івана Складаного «Соняшник за
тином».

Що намалював хлопчик?

Розгляньте малюнок і дайте імена дітям.
Запитайте одне одного, хто кому яку кульку дав і хто
яку кульку одержав (один (одна) запитує, інший (інша)
відповідає).
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29, 30. У Крані Ввчливості
Слухаємо–розуміємо тексти, засвоюємо форми звертання,
правильно вимовляємо їх і вживаємо нові слова у мовленні. Заучуємо напам’ять, розповідаємо.

Хто йшов лісовою стежкою? Кого зустріли батько
і син?

Рнок
– Дброго рнку, ммочко!
– Дброго рнку, днечко!

День
– Дбрий день, пні ...!
– Дбрий день, пне ...!

Уявіть собі, що настав ранок. Привітайтеся з мамою, татком, бабусею, дідусем, а також сестрою чи братиком (називаючи їхні імена).
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– Дброго вчора, ... ... .
– Дброго вчора, ... ... .

– До побчення, ... ... .
– До побчення, ... ... .

– Добрніч, днечко!
– Добрніч, мамсю!
33

31, 32. Чарівн слов
Слухаємо–розуміємо розповідь учителя й текст, засвоюємо нові слова і вживаємо їх у мовленні, розігруємо сценки, заучуємо напам’ять, розповідаємо.

– Ірно Петрвно, я допомож Вам.
– Дкую.
– Пршу.

– Жжо, у тбе є олівць? – Злтане, у мне є. Візьм.
– Ні, нем! 			
– Дкую!
– Вбач.				– Пршу.
Розіграйте сценки за зразками.
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– Ірно Петрвно, дозвльте зайт.
– Пршу. Сідй на сво мсце.
– Дкую.

– ..., у тбе є рчка?
– Так, є.
– Дай мен, будь лска.
– Пршу.
Розіграйте діалоги за малюнками і зразками мовлення.
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33, 34. Знаймство
Слухаємо–розуміємо, засвоюємо нові слова, правильно
вимовляємо їх і вживаємо у мовленні, заучуємо напам’ять,
розповідаємо.

– Дти, познаймтесь, це Ґбор. Він бде вчтися
у ншому клсі.

– Ґборе, сідй, будь лска. – Я лесь. Бдемо дружти?
– Так, бдемо.
– Дкую.
Уявіть, що це до вас у клас прийшов новенький учень. Розіграйте сценку знайомства і запитайте, у якій школі він
учився раніше.
36

Розгляньте малюнок. Дайте імена дітям.

Розкажіть, хто з ким познайомився (познайомилась)?

37

35, 36. Мо грашки
Слухаємо–розуміємо, засвоюємо нові слова, правильно
вимовляємо їх і вживаємо у мовленні, заучуємо напам’ять,
лічимо.

Чого скільки?

Це пвник. Він одн.		

Це ллька. Вон одн.

Це ведмдики. Їх три. 		
Три ведмдики. 			

Це кбики. Їх п’ять.
П’ять кбиків.

Показуйте на малюнки й запитуйте одне одного «Що
це?», «Скільки?».
38

– Олнко, дай, будь лска,
тво лльку.
– Пршу.
– Дкую.

– Миклко, дай погртися
твом м’ячм.
– Ні, не дам. Я сам грюся.
– Вбач!

Слухаємо і заучуємо напам’ять вірш Анатолія Костецького, розповідаємо в особах.

Розігруємо діалоги за малюнками.
39

37, 38. Людна. Частни тла
Слухаємо–розуміємо, засвоюємо нові слова, правильно
вимовляємо звуки [л'], [с'], розповідаємо за малюнком.

голов
брви
чол

чі

ніс

шя
плчі

рки

нги

Намалюйте хлопчика чи дівчинку і розкажіть одне одному,
кого ви намалювали.
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Що малють дти?
Що є, чого нема?

Розгляньте малюнки і скажіть, що намалювала дівчинка і що хлопчик. Що їм ще треба домалювати?

Що намалювала дівчинка?

41

39, 40. Гігіна
Слухаємо–розуміємо, засвоюємо нові слова, правильно
вимовляємо їх і вживаємо в мовленні.

Хлпчик мє рки,

витирє рки,

мє вха,

витирє вха,

умивється,

витирє облччя.

Розгляньте малюнки. Дайте ім’я хлопчикові і розкажіть одне одному за зразками, що він робить.
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Двчинка чстить зби, вмивється,

мє глову,

витирє волсся,

заплітє кос.

розчсує волсся,

Розгляньте малюнки. Дайте ім’я дівчинці і розкажіть
одне одному за зразками, що вона робить.

43

41, 42. Зим прийшл
Слухаємо–розуміємо розповідь учителя й тексти, засвоюємо нові слова і вживаємо їх у мовленні, заучуємо напам’ять.

Це лжі.

Катється
на лжах.

Це снк.

Це ковзан.

Катється
на снкх.

Катються
на ковзанх.

Дайте імена дітям. Запитайте одне одного «Хто це?», «Що
робить?» і дайте відповідь.
44

Свто Миколя

1. Один показує на малюнок і запитує «Хто це?», «Що робить?», інший – відповідає. 2. Запитайте одне одного, що
подарував Святий Миколай дітям, і дайте відповідь.
45

43, 44. Рукавчка
Слухаємо–розуміємо казку, засвоюємо нові слова, правильно вимовляємо їх і вживаємо в мовленні, вчимося розповідати за малюнками, розігруємо казку за ролями.

46

Розігруємо казку.
47

45, 46. Готємося стрічти Новй рік
Слухаємо–розуміємо тексти, засвоюємо нові слова, правильно вимовляємо їх і вживаємо в мовленні, заучуємо
напам’ять.

Ялинкві прикрси – це ... .

Уявіть собі, що один з вас – тато, а інший – син чи донька.
Розіграйте сценку: батько просить ту чи іншу ялинкову прикрасу, син (донька) подає. Зразок:

– Ілнко, дай, будь лска, гірлнду.
– Ось вон, візьм.
– Дкую.
– Пршу.
48

Новй рік у шклі

Розгляньте малюнки і запитайте одне одного, хто ким
був на святі. Зразок:

– ..., ким ти бул (був) на свті?
– Я бул (був) Снігронькою (Лисчкою,
Зйчиком).
– А ти?
– А я ... ... .
49

47. Різдв
Слухаємо–розуміємо розповідь учителя і тексти, засвоюємо нові слова, правильно вимовляємо їх і вживаємо в
мовленні, заучуємо напам’ять.

Уявіть, що це ви колядники і вітаєте господарів. Заспівайте колядку.
50

Свто Васил

Уявіть собі, що ви щедрувальники. Защедруйте.
51

48, 49. дяг
Слухаємо–розуміємо розповідь учителя й тексти, засвоюємо нові слова, правильно вимовляємо їх і вживаємо в мовленні.

дяг – це ..., ...
Показуючи на малюнок, запитайте одне одного «Що
це?» і дайте відповідь.

Розіграйте ролі мами й дівчинки. Мама запитує «Що
ти одягнеш дівчинці (хлопчику)?». Дівчинка відповідає. Зразок:

– Двчинці я одягн .., ... .
– Хлпчику я одягн .., ... .
52

Зимвий дяг – це тплий ..., тпла ..., тплі ... .
Розкажи, що ти одягаєш узимку.

– Це твій шарф? 			
– Чи це шпка?
– Так, мій. 				
– Мо.
– Візьм. 				– Візьм, будь лска.
– Дкую. 				– Дкую.
– Пршу.				– Пршу.
1. Один показує на малюнок і запитує «Що це?», інший –
відповідає. 2. За зразками запитайте одне одного «Чия
куртка?», «Чий ранець?», «Чиї рукавички?» і дайте відповіді.
53

50, 51. Взутт
Слухаємо–розуміємо розповідь учителя й тексти, засвоюємо нові слова, правильно вимовляємо їх і вживаємо у
мовленні.

Взутт – це ..., ...., ... .
Що ти взуваєш влітку? А взимку?

Дайте дітям імена і скажіть, хто в чому вдягнений.
54

Олнка взувється.

Івнко роззувється.

За зразками скажи, що ти робиш уранці і що увечері, коли
приходиш додому.
Слухаємо-розуміємо вірш Анатолія Костецького «Неуважна сороканіжка».

Один показує на малюнок і запитує «Що виставив продавець?», інший – називає, а потім – навпаки.
55

52, 53. Псуд
Слухаємо–розуміємо, засвоюємо нові слова, правильно
вимовляємо їх і вживаємо в мовленні.

Псуд – це ..., ..., ... .
Скільки чого? (один ..., одна ..., одне ...)

У бабсі тця. На ній
чйник і 2 чшки.

У Марнки лжечки.

За малюнками і зразками запитайте одне одного «Що несе
бабуся?», «А що внучка?».
56

Мма ствить на стіл ... . Днька клад на стіл ..., ... .
Слухаємо вірш Григорія Глушньова, розглядаємо
малюнок, вивчаємо вірш напам’ять.

Запитайте одне одного «Чого скільки?», «Що стоїть, а що
лежить?», «Хто помив тарілочки?»

57

54, 55. Що ми їм?
Продкти харчувння
Слухаємо–розуміємо розповідь учителя й тексти, засвоюємо нові слова і правильно вимовляємо їх та вживаємо в
мовленні, розігруємо сценки.

жа – це ... , ... , ... , ... .
Запитайте одне одного, хто що любить їсти, і дайте відповіді. Зразок:

– Що ти лбиш сти?
– Я любл сти ... , ... . А ти що?
58

Я їм ... .
Ти їс ... .
Він (вон) їсть ... .

Ми їм ... .
Ви їст ... .
Вон їдть ... .

– Що ти їс?
– Я їм ... .

– Що він їсть?
– Він їсть ... .

– Що вон їсть?
– Вон їсть кшу.

– Що ви їст?
– Ми їм шоколд.

Розіграйте діалоги за змістом малюнків і зразками.
Розкажи, хто що їсть.
59

56, 57. Фркти
Слухаємо–розуміємо розповідь учителя й тексти, засвоюємо нові слова і вживаємо їх у мовленні, розігруємо сценки.
Що? Який? Яка? Яке? Які? (за смаком)

Фркти – це: ... , ... .

Що на столі?
Розіграйте розмову братика й сестрички за зразком:

– ..., ти хчеш блуко?
– Так! (Ні, хчу гршу).
– Візьм, будь лска.
– Дкую.

60

Що яке (за кольором)? Чого скільки?
Слухаємо і заучуємо напам’ять уривок з вірша Лесі
Українки.

61

58, 59. вочі
Слухаємо–розуміємо розповідь учителя й текст, засвоюємо нові слова, правильно вимовляємо їх і вживаємо у
мовленні, розповідаємо за малюнком.

вочі – це капста, ..., ... .

Що купує мама?
62

Що треба для борщу?
Запитайте одне одного «Що кладуть в український борщ?»
Що малюють зайчата?

Запитайте одне одного «Що було на столі і чого нема?»

63

60, 61. Лисця і Журавль
Слухаємо–розуміємо казку, засвоюємо нові слова, правильно вимовляємо їх і вживаємо в мовленні, вчимося розповідати казку за малюнками.

Кого запросила Лисичка в гості? Чим пригостила?
Чи їв Журавель кашку?
Розіграйте сценку: Лисичка запрошує Журавля покуштувати кашку.
64

Розіграйте сценку: Журавель пригощає Лисичку.
65

62, 63. Що ми п’єм?
Продкти харчувння
Слухаємо–розуміємо тексти, засвоюємо нові слова, правильно вимовляємо їх і вживаємо в мовленні.

Що ми п’ємо? Що любиш пити ти? (Я люблю пити ...)
Розгляньте малюнок і скажіть, хто з чим любить пити
чай.

66

блучний
сік

абриксовий
сік

вишнвий
сік

сливвий
сік

Хто що замовив?
Уявіть собі, що це ви були у кав’ярні. Розіграйте ролі тата й
мами, які замовляють тістечка і каву, сина й доньки, які замовляють морозиво.

67

64, 65. Свйські тварни
Слухаємо–розуміємо розповідь учителя й тексти, засвоюємо нові слова, правильно вимовляємо їх і вживаємо у мовленні.

Свйські тварни – це ..., ..., ..., ... .
Один показує на малюнок і запитує «Хто це?», інший –
відповідає.

Хто за ким іде? Зразок:

Ід корва, за корвою ід кінь, за кнем ... .
68

Один показує на малюнок і запитує, у кого хто, інший –
відповідає. Зразок:

У корви – тел. У кобли – лош. У вівц – ягн. ...

Запитайте одне одного «Хто кого годує?», «Чим?»
і дайте відповідь за змістом малюнка.

69

66, 67. Няв-Няв!
Слухаємо–розуміємо розповідь учителя і казку, засвоюємо
нові слова, правильно вимовляємо їх і вживаємо в мовленні, розповідаємо казку за малюнками.

70

Розіграйте за одним із малюнків сценку розмови.

71

68, 69. Весн
Слухаємо–розуміємо розповідь учителя й тексти, засвоюємо нові слова, правильно вимовляємо їх і вживаємо в
мовленні, заучуємо напам’ять вірші, співаємо веснянки.

Як змінилася природа весною?

Що роблять?
72

9 брезня – день нардження
Тарса Шевчнка

Хто такиий Тарас Шевченко?

73

70, 71. Весн. Птах

Птах – це журавль, ..., ..., ... .
Один показує на малюнок і запитує «Хто це?», інший
відповідає, потім – навпаки.
74

Один показує на малюнок і запитує «Чиє гніздо?», інший відповідає.

Слухаємо, відгадуємо загадки, заучуємо скоромовку.

75

72, 73. Свйська птця
Слухаємо–розуміємо, засвоюємо нові слова, правильно
вимовляємо звуки [и], [л'], запитуємо й відповідаємо.

Свйська птця – це ..., ...., ..., ..., ..., ... .
Один показує на малюнок і запитує «Хто це?», «Який
він (яка вона? яке воно?)», інший – відповідає. Зразок:

Це пвень. Він велкий ... .
Скльки дток у гусак?

Запитайте одне одного, яка свійська птиця є у вас
вдома або в селі у бабусі.
76

Слухаємо вірш Петра Бондарчука «Чом зібрався гурток?»

Знайдіть на малюнку тих, про кого розповідається,
і назвіть їх. Чи сподобалась вам дівчинка? Якою вона
була?
Один показує на малюнок і запитує «Хто за ким іде?»,
інший – відповідає.
77

74, 75. Лічб
Слухаємо–розуміємо, засвоюємо нові слова, вчимося лічити, правильно вимовляємо звуки [и], [х], розповідаємо.

Одн курч– Одн гусен– Одн індич –
Одн
двє курчт трє гусент. п’теро індичт качен –
				чтверо
				качент
Скільки кого? Відповідайте за зразком.

Лчимо до 10: одн, два, три, чотри, п’ять, шість,
сім, всім, дв’ять, дсять.

Полічіть, скільки курчат на лузі. Скільки каченят у ставку?
Каченят більше чи менше? На скільки?
78

Ввчливий псик

Розіграйте ролі песика й квочки (песик запрошує квочку до
будки).

79

76, 77. Мій рдний край
Слухаємо розповідь учителя й тексти, засвоюємо нові слова, правильно вимовляємо їх і вживаємо в мовленні, заучуємо напам’ять, вчимося розповідати за зразком.

Розкажіть про своє село, доповнюючи одне одного. Розпочинайте так: Ми живемо в селі ... . Воно ... .
Послухайте і розучіть «Співаночку» Степана Жупанина.

80

Розгляньте малюнок і послухайте текст. Про що розмовляли діти?
Розіграйте сценки, описані у тексті Дмитра Чередниченка.

81

78, 79. Веснн робти в сел
Слухаємо розповідь учителя й тексти, засвоюємо нові слова, правильно вимовляємо їх, вживаємо в мовленні.

Один показує на малюнок і запитує «Хто що робить?»,
інший – відповідає.

Послухай і розкажи за малюнком, що роблять люди
весною. Поміркуйте, про що вони розмовляють.
Розіграйте їхні ролі.

82

Послухайте і розкажіть за малюнком, що роблять
люди на городі весною.

Розгляньте малюнки. Один показує на малюнок рослини і запитує «Що це?», інший – відповідає.
83

80, 81. Чжик
Слухаємо–розуміємо розповідь учителя, засвоюємо нові
слова, правильно вимовляємо їх у мовленні, розучуємо
і розігруємо дитячу народну гру.

84

Про яку робоооту в селі розповідається у цій грі?
85

82, 83. Велкдень
Слухаємо розповідь вчителя і тексти, правильно вимовляємо слова і вживаємо їх у мовленні, вчимо напам’ять, розучуємо і розігруємо дитячу гру.

Що на столі? Хто за столом? Що робить родина?

Хто з дітей каже «Верба б’є», а хто – «Христос воскрес» — «Воістину воскрес»?
86

«Подолночка»

87

84, 85. Украна – нша держва
Слухаємо розповідь вчителя і текст, засвоюємо нові слова,
правильно вимовляємо їх і вживаємо в мовленні, заучуємо
напам’ять.

Розкажи, що означають кольори українського прапора. Як
називається герб Української держави, що він означає?
Один показує на малюнок і запитує «Що це?», «Що він
означає?», інший – відповідає, і навпаки.
88

Слухаємо–розуміємо вірш Лариси Колос «Всі ми діти,
всі ми різні...». Заучуємо напам’ять і розповідаємо.

Розглянь малюнок. Послухай і розкажи, діти яких
національностей тут зображені.
Що сказано про дітей України у вірші Лариси Колос?
89

86, 87. Укранські націонльні смволи
Слухаємо текст, засвоюємо нові слова, правильно вимовляємо їх і вживаємо в мовленні.

Про що запитував син маму і що відповіла матуся? Хто є у
твоїй родині? Які обереги мають угорці?
90

Укранські оберги

Що ти дізнався про українські символи?
Запитайте одне одного і розкажіть, які є обереги в
українців.
91

88, 89. Кїв – столця Украни
Слухаємо–розуміємо тексти, засвоюємо нові слова, правильно вимовляємо їх і вживаємо в мовленні, заучуємо
напам’ять.

92

Екскрсія Кєвом

Уяви собі, що це ти був (була) на екскурсії і розкажи учителю або однокласникам, що ти бачив (бачила), про що дізнався (дізналась).
93

90, 91. Мсто
Слухаємо розповідь учителя й тексти, засвоюємо нові слова, правильно вимовляємо їх і вживаємо в мовленні, розігруємо сценки.

Розгляньте малюнок, поміркуйте та розкажіть, чим
відрізняється місто від села.

94

У трнспорті

Розіграйте ролі хлопчика й бабусі за зразком:

– Бабсю, сідйте, будь лска.
– Дкую, хлпчику.

Розіграйте ролі обурених пасажирів і хлопчика. Зразок:

– Хлпчику! Встань, будь лска. Нехй дідсь сде!
– Вбачте. Сідйте, будь лска.
– Дкую.

95

92, 93. Првила доржнього рху
Слухаємо розповідь учителя й тексти, засвоюємо нові слова, правильно вимовляємо їх і вживаємо в мовленні, вивчаємо напам’ять, розігруємо сценки.

Розіграйте в ролях.

Один показує на малюнок і запитує «Можна йти чи не
можна?», інший – відповідає.
96

Послухай. Вивчи напам’ять, розкажи.

Мжна

Не мжна

Поміркуйте, чому чоловік схопив хлопчика за руку. Що він
йому сказав? Що відповів хлопчик?
Розіграйте ролі чоловіка і хлопчика.
97

94, 95. Ммин день
Слухаємо–розуміємо тексти, засвоюємо нові слова, правильно вимовляємо їх і вживаємо в мовленні, вивчаємо
напам’ять вірш.

Мма рдна, мла, лба, ласква, ... .

Уяви, що це ти заблукав (заблукала). Подумай і розкажи,
що ти розповів би (розповіла б) про свою маму.
98

Дайте імена дітям. Подумайте, про що запитала сестричка братика і що той відповів. Розіграйте цю сценку за зразком:

– штване, що ти розмальвуєш?
– Дщечку.
– Покаж.
– Ось, дивсь.
– Як грна!
– Дкую.

Так само розіграйте сценку: братик запитує сестричку.

Поміркуйте, як звернулися діти до мами, що їй побажали. Розіграйте цю сценку.
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96, 97. У бабсі день нардження
Слухаємо розповідь учителя й тексти, засвоюємо нові слова, вчимося вітати з днем народження, розучуємо і розігруємо українську дитячу гру.

Уявіть собі, що це у вашої бабусі день народження.
Подумайте, як ви звернетесь до неї, що побажаєте.
Розіграйте цю сценку.
100

Дитча гра «Кіт і мші»
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98, 99. Бабсина кзка
Слухаємо казку, розглядаємо малюнки, засвоюємо нові
слова, правильно вимовляємо, заучуємо напам’ять пісеньку колобка, розігруємо казку в особах.
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100, 101. Переплочка
Слухаємо–розуміємо, засвоюємо нові слова, розучуємо
гру і граємося.

104

105

102, 103. Повтрення
Пригадуємо казки та ігри, до яких подано малюнки. Розповідаємо уривки з казок, розігруємо ігри.
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Ч а с т и н а II
Тексти для аудіювання, формування
вимовних умінь і заучування напам’ять

Короткий методичний коментар
Методичний матеріал, вміщений у цій частині підручника, покликаний допомогти учителеві укласти сценарій уроку. Важливе
значення для налагодження комунікації мають вступне слово (коментар) учителя, літературна правильність його мовлення. Запитання до ілюстрацій, зокрема, предметних малюнків (Хто це? Що
це? Який? Що робить?), учитель повинен ставити лише після того,
як сам назве їх, дасть зразок вимови і вживання слова у тій чи іншій граматичній формі, а учні перший раз проговорюють зразки за
вчителем (2–3 рази), оскільки це сприяє запам’ятовуванню. Учні
мають вчитися не тільки називати і вимовляти слова за вчителем,
а й вживати їх під час роботи в парах, відповідаючи на запитання,
спочатку за наведеними зразками, а зі збагаченням словникового
запасу – самостійно. Ступінь засвоєння слів і словосполучень слід
перевіряти на підсумковому етапі уроку і на початку наступного.
На кожному уроці учні мають заучувати з голосу учителя
напам’ять невеликі вірші, чистомовки чи скоромовки, що сприяє
збагаченню словникового запасу. При цьому не обов’язково домагатися, щоб усі учні повністю запам’ятали виучуване. Достатньо, щоб
їх запам’ятала більшість.
Тексти для слухання–розуміння потребують перекладу. Методика така: спочатку вчитель читає текст українською мовою (учні слухають, як звучить мова), потім – розповідає зміст тексту угорською
мовою і читає повторно, окремі слова, за потреби, перекладає. Поки
учитель читає, учні розглядають ілюстрації до тексту, співвідносячи почуте з малюнком. Після цього на початковому етапі навчання
учитель ставить 1–3 запитання тестового характеру, які не потребують розгорнутої відповіді, щоб з’ясувати, чи зрозуміли діти загальний зміст тексту.
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1, 2
І. Матеріал для формування і розвитку вимовних умінь
1. Вимовляємо звуки [йі] в словах: мі[й] – мо[йi], тві[й] –
тво[йі], край – кра¿, кра¿на, Укра¿на, укра¿нка, ¿де, їжaк, пoїзд,
Кèїв.
2. Вимовляємо звуки [i] – [и] в складах, словах: ві – ви, мі – ми,
кі – ки, ді – ди, ні – ни, ті – ти; бік – бик, він – вин, міс – мис,
кіт – кит; дім – дим; ти, ми, ви, вонè, родèна, син, жèти.
3. Вимовляємо звук [ц′]: [ц]–[ц′], [ц]–[ц′], ці, ця, цю; укра¿нець –
укра¿нці, угjрець – угjрці.
ця, цю, ці – олівeць у руцi,
ця, цю, ць – я укра¿нець,
ця, цю, ць – я угoрець.
Засвоюємо вирази: Ми живемj в Укра¿ні. Укра¿на – нaша
Батьківщèна. Укра¿на – р³дний край.
ІІ. Матеріал для формування аудіативних умінь і заучування
напам’ять (на вибір)
Ми живемj в Укра¿ні. Так укра¿нці називaють зeмлю, на якiй
вонè живóть з дaвніх-давeн, а мîву, якîю вонè розмовлÿють,
назвaли укра¿нською.
Ви народèлися в Укра¿ні, томó для вас Укра¿на є Батьківщèною.
В Укра¿ні крім укра¿нців живe багaто р³зних нарîдів. Це і росіÿни,
й угîрці, і румóни, і полÿки, й крèмські татaри. Ус³ вонè живóть
дрóжно, рaзом працþють, а д³ти рaзом навчaються в шкîлі.
						Олесь Лупій
У всьîму св³ті – кîжен зна –
Є Батьківщèна лиш однa.
І в нас вонa однa-єдèна –
Це нaша слaвна Укра¿на.
					Юрій Шкрумеляк
Ми є д³ти укра¿нські —
Хлîпці та дівчaта,
Р³дний край наш – Укра¿на
Крaсна та багaта.

***
Укра¿нці та угîрці
Тут живóть, мов брaття р³дні.
Словн ичок: • це – ez; ці – еzek; • живe – él; • а – és, pedig; • теж – is, szintén;
• де – hol; • він – ő(fiú); • вонa – ő(leány); • з дaвніх-давeн – ősidők óta; • р³дний
край – itt: szülőföld; • нaша Батьківщèна – a Hazánk; • у всьîму св³ті – кîжен зна –
az egész világon mindenki tudja; • однa-єдèна – egy-egyetlen; • крaсна та багaта –
szép és gazdag; • тут живóть, мов брaття р³дні – itt élnek, mint édestestvérek.
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3, 4
I. 1. Вимовляємо звукосполучення [йі] в словах: Укра¿на, Кèїв,
укра¿нка, укра¿нець, укра¿нська.
2. Вимовляємо звук [и] в cкладах, словах: і – и, ві – ви, мі – ми,
кі – ки, ми, ви, ти, вонè.
Я і ти – ми братè,
Жа, жу, жи – так кажè,
Ти, ми, ви – тут живè.
ІІ. У нас урîк укра¿нської мîви. Вчèтелька розповілa нам про те,
що укра¿нська мîва – однa з найкрaщих мов св³ту. Вонa є держaвною
мîвою в Укра¿ні. Ї¿ вивчaють у шкîлі укра¿нці й угîрці, румóни і
росіÿни. Ус³, хто знaє укра¿нську мîву, мîжуть надaлі вчèтися в
університåтах Укра¿ни, працювaти рaзом, розум³ти однå îдного.
Словничок: • Дîбрий день! Дîброго дня! – Jó napot kivánok; • д³ти – gyerekek;
• хлîпчик – kisfiú; • д³вчинка – kislány; • óчень – tanuló(fiú); • ученèця – tanuló
(leány); • óчні – tanulók; • урîк – óra (tanítási óra); • вивчaю (вивчaєш, вивчaємо,
вивчaють) – tanulom az … (tanulod_az…, tanuljuk az…, tanulják az…); • так – igen;
• я – én; • ти – te; • ми – mi; • ви – ti; • вонè – ők; в/учèтелька – tanítónő.

5, 6
І. 1. Вимовляємо звук [и]: кèця, водèця, кринèця, вèтяг, сидè.
2. Вимовляємо звук [ц′]: ці, ця, кèця, водèця, кринèця.
ІІ. Пішлa кèця по водèцю
(Укра¿нська нарîдна п³сенька)
			
Ой підè ж ти, кèцю,
			 Підè по водèцю,
			
Та не впадè у кринèцю.
			 Пішлa кèця по водèцю
			
Та й упaла у кринèцю.
			 Біжèть кîтик рятувaти,
			
За вóшечко витягaти.
			 Вèтяг кèцю за вóхо
			
Та й посадèв, де сóхо.
Словничок: • кèця – cica, cicuska; • підè кèцю по водèцю – menj, cicuska,
vizecskéért; • не впадè у кринèцю – ne ess be a kutba; • біжèть кîтик рятувaти – a
macska szalad menteni; • за вóшечко витягaти – fülét fogva kihúzni; • посадèв, де
сóхо – száraz helyre ültette.

7, 8
І. 1. Вимовляємо звук [и]: сестрèчка, родèна, батькè.
Мèла мèло не любèла,
Мaма Мèлу мèла мèлом.
2. Вимовляємо звуки [с]–[с′]: сир – сім, ось, син – сіль, укра¿нський,
Тарaс, Петрóсь, дідóсь, бабóся, сім, сім’ÿ.
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ІI. У нас велèка родèна: тaто, мaма, мій брат і моÿ сестрa, дідóсь
і бабóся. Батькè працþють. Брат і сестрa стaрші за мeне. Вонè
вчaться в гімнaзії. Дідóсь і бабóся – вдîма. Для них ми внóки. Брат
і я – внóки, а сестрa – внóчка.
					Варвара Гринько

			Мaма, тaто, дід, бабóся –
			Всіх назвó – не помилþся.
			Стaрший брaтик і сестрèчка,
			
В нас сімeйка невелèчка.
						Любов Голота
			Все життÿ крокóють з нaми
			Р³зні нaші іменa,
			Для бабóсі я – онóк,
			
А для тaта я – синîк,
			
Для сестрèчки – брaтик.
			
Як тогî не знaти?!
						Олег Попов
			Я скажó вам залюбкè:
			Тaто й мaма – це батькè,
			
Я із брaтиком – їх д³ти.
			
Всі ми вм³єм дрóжно жèти.
			
Ну, а рaзом ми сім’ÿ:
			Тaто, мaма, брaтик, я.
Словничок: • родèна/сім’ÿ – család; • ось – ime; • брат – fiútestvér; • стaрший
брат – báty; • сестрa – leánytestvér; • йогî звуть – őt (fiút)… hívják; • ї¿ звуть – őt
(leányt) … hívják; • менe звуть… – engem … hívnak; • у тeбе є – neked van; • у мeне
є – nekem van; • мій тaто – (az én) apukám; • моÿ мaма – (az én) anyukám; • мо¿
батькè – az én szüleim; • онóк –unoka(fiú); • онóка – unoka(lány); • почитaй, будь
лaска, – оlvass, légy szives; • є – van; • немa – nincs; • сідaй б³ля мeне – ülj le mellém;
• все життÿ крокóють з нaми нaші іменa – egész életen át velünk haladnak neveink;
• всіх назвó, не помилþся – mindenkit megnevezek, nem tévedek; • в нас сімeйка
невелèчка – a mi családunk nem nagy; • намалþю мaму, тaта – lerajzolom anyukámat,
apukámat; • вм³єм дрóжно жèти – barátságosan élünk; • залюбкè – szívesen, örömmel.

9, 10
І. 1. Вимовляємо звук [и]: син, бив, покотèлося. жèти, залюбкè.
2. Вимовляємо звук [с′]: сім, ось, дідóсь, бабóся, покотèлося.
ІI.				Кóрочка Рßба
Жилè соб³ дід і бaба, та булa у них кóрочка рÿба. Знеслa кóрочка
яºчко.
Дід бив, бив – не розбèв, бaба бèла, бèла – не розбèла. Б³гла
мèшка, хвîстиком зачепèла, яºчко покотèлося та й розбèлося.
Дід плaче, бaба плaче, а кóрочка кудкудaче:
– Не плач, д³ду, не плач, бaбо, я знесó вам яºчко не простe, а
золотe.
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					Юрій Шкрумеляк
			Лþбо нам у р³дній хaті,
			
Там, де нaші бaтько й нeнька,
			
Там, де брaтик і сестрèчка,
			І бабóсенька старeнька.
Словничок: • вдîма – іtthon/оtthon; • бабóся читaє кaзку – nagymama mesét
olvas; • кóрочка рÿба – kendermagos tyúkocska; • знеслa яºчко – tojást tojt; • бив –
не розбèв – ütötte, de nem törte el; • б³гла мèшка – szaladt az egérke; • хвîстиком
зачепèла –farkocskájával beleakadt; • яºчко покотèлося –a tojás elgurult; • не плач –
ne sírj; • знесó яºчко не простe, а золотe – tojok én még tojást, de nem egyszerűt,
hanem aranytojást.

11, 12
І. 1. Вимовляємо звук [х]: ха, хо, хі, хи; Ах! Ох! Ух! Ха!; хто,
хaта, хор, мóха, хлîпчик, захîдить, вихîдить, послóхайте.
		
Д³ти сміþться: Ха-ха-ха! Хі-хі-хі!
		
Андр³йко кричèть: Ах! Ох! Ух! Ех!
Скоромîвка
		
Кричaв Архèп, Архèп охрèп.
		
Не трåба Архèпу кричaти до хрèпу.
2. Вимовляємо звукосполучення [шч]: [ш] – [ч], [ш] – [ч]; що –
ща – ще – щу; дощ, борщ, кущ, плащ, щóка, плîща.
ІІ. 				Нaша шкîла
Нaша шкîла новa і велèка. У шкîлі св³тлі клaси, дîвгі коридîри,
багaто кв³тів. У шкîлі є бібліотeка, спортèвний зал і їдaльня.
Кîжного рaнку до шкîли йдуть óчні й учител³.
Ми лþбимо своþ шкîлу.
***
			
Àлла, Гaля і Мар³йка
			Стр³ли у двор³ Андр³йка,
			Пîтім Тaню і Микîлу
			
Та й пішлè рaзом до шкîли.
						Наталя Забіла
			Урaнці йдуть учèтись óчні,
			Учèтелька у шкîлі жде.

***
Чистeнькі вікîнця
Сміþться до сîнця,
Діточкè навкîло.
Нaша лþба шкîла.
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Словничок: • ідe до шкîли – megy az iskolába; • захîдить до шкîли – bemegy/
belép az iskolába; • додîму – haza; • кудè – hova; • що рîбить – mit csinál; • сто¿ть –
áll; • сидèть за пaртою – ül a padban; • стр³ли (зустр³ли) у двор³ – az udvarban
találkoztak; • пішлè рàзом до шкîли – együtt mentek iskolába; • урaнці йдуть
учèтися – reggel tanulni mennek.

13, 14
I. Вимовляємо звуки [л] – [л′]: ла – ля, лу – лю, ли – лі; лис – ліс,
Àлла – Гaля, Вaля, л³ки, сіль, л³то, вчèтель, вчèтелька.
			Лþлі – лþлі – лþлі,
			Прилет³ли гóлі,
			Гóлі – гóлі – голубè.
			С³рі, б³лі й голуб³.
“Дîбрий рaнок!”, “Дîбрий день!”
II. 		
			“До побaчення!”, “Бувaй!”
			Слів хорîших є багaто –
			
Ти про них не забувaй.
				Варвара Гринько
“Дîброго рaнку!”, –
“Св³тлої днèни!” –
Щeдро дарóй ти
Лþдям, дитèно!
						Ігор Січовик
Так чи не так
З л³жка ßсочка зіскaкує.
До батьк³в гукaє: “Дÿкую!”
Пîтім, з’¿вши свій снідaнок,
Проказaла: – Дîбрий рaнок!
Словничок: • Дîбрий рaнок! /Дîброго рaнку! – Jó reggelt kivánok!; • Дîб
рий день!/Дîброго дня! – Jó napot kivánok!; • Прив³т! – Szervusz!/ Szia!; • До
побaчення! – Viszontlátásra!; • Бувaйте здорîві!/Бувaй! – Viszontlátásra!/Viszlát!;
• Св³тлої днèни! – itt: Örömteli /boldog /derűs napot!; • щeдро дарóй лþдям – itt:
jószívűen kívánj az embereknek; • слів хорîших є багaто – sok jó szó van; • не
забувaй – ne feledd; • з л³жка зіскaкує – kiugorva az ágyból; • до батьк³в гукaє – így
szól szüleihez; • пîтім, з’¿вши свій снідaнок – miután megette a reggelit; • проказaла
(промîвила) – azt mondta.

15, 16
І. 1. Вимовляємо звук [ц′]: це – ці, ученèця, на урîці, на дîшці,
стілeць.
2. Вимовляємо звук [л′]: учèтель, учèтелька, б³ля, Гaля, Вaля.
ІІ. 				Наш клас
Це наш клас. Він велèкий і св³тлий. У клaсі велèкі в³кна. На
в³кнах стоÿть кв³ти. У клaсі є стіл, стілeць, пaрти, дîшка, шaфи.
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					Платон Воронько
Ось і шкîла, ось і клас,
Він давнî чекaє нас,
І прийшлè ми всі сюдè,
Щоб учèтись і ростè.
					Наталя Забіла
Захîдьте дрóжно і смілèво,
Малeнькі óчні, в св³тлий клас!
Життÿ цікaве та щаслèве
Розпочинaється у вас.
Словничок: • клас – osztály (tanterem); • давнî чекaє вас – régen vár titeket;
• учèтись і ростè – tanulni és nőni; • велèкий(-а, -е) – nagy; • чèстий(-а, -е) – tiszta;
• б³ля – mellett; • св³тлий клас – világos osztály; • захîдьте дрóжно і смілèво –
jojjetek/gyertek vidáman es bátran; • життÿ цікaве і щаслèве розпочинaється у вас –
érdekes es boldog élet kezdődik számotokra.

17, 18
І. 1. Вимовляємо звук [х]: хaта, захîдьте, тèхо, слóхайте.
2. Вимовляємо звук [л′]: вчèтель, вчèтелька, б³ля, рîблять, ма
лювaти.
ІІ.
		
Б³ля стîлу, б³ля пaрти
			Зупинèлися дві Мaрти.
			Мaрта Мaрту запитaла:
			
– Ти про що розповідaла?
			
– Я про шкîлу і про клас,
			
Про те, як вeсело у нас.
Словничок: • сто¿ть б³ля дîшки – áll a táblánál /a tábla mellett; • захîдить до
клaсу – bemegy/belép az osztályba; • вихîдить із клaсу – kimegy/kilép az osztályból;
• сидèть за пaртою – a padban ül; • зупинèлися – megálltak; • запитaла – megkérdezte;
• зв³дки – honnan; • ти про що розповідaла – te miről meséltél; • як вeсело у нас – itt:
arról, milyen vidám nálunk a hangulat.

19, 20
І. Вимовляємо звук [х]: слóхати, захîдити, вихîдити, хто,
хвилèна, хлîпчик.
ІІ. Пролунaв дзвîник. Óчні с³ли за пaрти. Вчèтелька зайшлa до
клaсу. Почaвся урîк. Учèтелька розповідaє, а óчні увaжно слóхають.
Пîтім учèтелька запèтує, а óчні відповідaють. Колè óчні стомèлися,
вчèтелька провелa такó фізкультхвилèнку:
			Стaньмо стрóнко! Рóки в бîки!
			Пострибaймо, як сорîки,
			Як сорîки-білобîкі,
			Стрèбу-стрèбу, скîки-скîки!
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***
			Вчèтель в³кна відчинÿє
			І зарÿдку починaє:
			Рóки вбîки, рóки вниз
			І вперeд їх простяглè,
			Пaльчиками потряслè,
			Знîву вгîру піднялè.
			Нахилèлись впрaво, вл³во –
			Так колèше в³тер нèву.
Словничок: • запèтує, запèтують – kérdez, kérdeznek; • відповідaє,
відповідaють – felel , felelnek; • слóхає, слóхають – hallgat vkit, hallgatnak vkit;
• стaньмо стрóнко – álljunk vigyázzba; • рóки в бîки – kezeket csípőre; • пострибaймо,
як сорîки – ugráljunk, mint a szarkák; • зарÿдку починaють – kezdik a reggeli tornát;
• стaньмо рівнeнько – álljunk egyenesen; • рóки вгîру/ вниз – kezedet fel/ le; • на
носîчки піднялèсь – ládujjhegyre álljatok; • пaльчиками потряслè – rázzátok meg
ujjacskáitokat; • знîву вгîру піднялè – újra felemeltétek; • нахилèлись впрaво,
вл³во – hajoljatok jbbra, balra; • так колèше в³тер нèву – így lengeti a szél a mezőt.

21, 22
І. 1. Вимовляємо звук [и]: вèйти, учèтелька, вихîдити, полèти.
2. Вимовляємо звук [х]: вихîдити, хaта, хóсточка, пелехaтий,
хлîпчик.
ІІ. 				Велèка перeрва
Продзвен³в дзвîник. Закінчèвся урîк. Óчні вèйшли з клaсу. У
клaсі залишèлися т³льки чергов³. Вчèтелька відчинèла в³кна. Ілîнка
вèтерла дîшку, Фeрі полèв кв³ти. Пîтім і вонè вèйшли з клaсу і
поб³гли до дрóзів. Там на шкільнîму подв³р’ї д³ти розóчували гру
“Гóси, гóси, додîму!”.
Правила гри. Територія, на якій відбувається гра, розділена лінією
(намальована крейдою) на дві половини. На одній стоїть “господи
ня”. Вона кличе “гусей”. На другій – “гуси” (3–5 учнів). Збоку стоїть
“вовк”. “Діти-гуси” біжать до господині, їм навперейми біжить “вовк”.
Якщо “гуси” забігають за лінію, вони вдома. “Вовк” не має права тор
катися їх і забігати за лінію, інакше “гуси” обертаються і скубуть
його. Той, кого “вовк” дожене до лінії і торкнеться, стає “вовком”. Гра
продовжується.
– Гóси, гóси! Додîму!
– Чогî?
– Вовк за горîю! –
– Якèй?
– С³рий, б³лий, пелехaтий!
– Втікaйте, гóсоньки, додîму!
Словничок: • черговèй – ügyeletes; • відчинèла в³кна – kinyitotta az ablakokat;
• вèтер дîшку – letörölte a táblat; • полилà кв³ти – meglocsolta a virágokat; • поб³гли
до дрóзів – futottak a baróátokhoz; • укра¿нська дитÿча гра – ukrán gyermekjáték;
• гóси – libák; • вовк – farkas; • с³рий – szürke; • б³лий – fehér; • пелехaтий – borzas.
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23, 24
І. 1. Удосконалюємо вимову звуків [л] – [л′]: пeнзлик, пенaл, олівeць,
лін³йка, альбîм, портфeль, лÿлька.
2. Вимовляємо звук [и]: кнèжка, учèтись, учèтель.
3. Вимовляємо звук [ц′]: це – ці, олівeць, рaнець, у руц³, на урîці.
ІІ. 						Надія Кир’ян
			Пeрший раз малèй Микîла
			Став збирaтися до шкîли.
			Олівц³ поклaв у сóмку,
			Кнèжки, рóчку, зîшит, гóмку.
			Сів Микîлка, дóма дóмку:
			“Чи усe поклaв у сóмку?”
			Рóчки й олівц³, щоб знaли,
			Ми кладeмо у пенaли!
			Сподівaюсь, ви, малÿта,
			Вм³єте портфeль складaти.
Навчaльні рeчі
На стол³ лежaли зîшити й книжкè, олівц³ й рóчки, фaрби,
пeнзлики та альбîм.
У кімнaті нікîго не булî. І навчaльні рeчі почалè розмовлÿти:
– Знaєш, як я гaрно пишó! – вихвалÿвся олівeць пeред пeнзликом.
– Ну то й щî? А я малþю. Знaєш, я вм³ю все намалювaти: і
кнèжку, і хлîпчика, й д³вчинку.
– Сам? Без мeне? – здивувaвся олівeць. – Ти ж лишe фарбóєш.
Я малþю.
					Наталя Забіла
			Андр³йко наш ужe школÿрик
			Ідe з портфeликом в руц³,
			
А в ньîму зîшити й буквaрик,
			Пенaл, і рóчка, й олівц³.
Словничок: • у тeбе є – neked van; • ні – nem; • школÿрик – iskolás; • поклaв
у сóмку – betette a táskába; • залишaйся вдîма – maradj otthon; • збирaтися до
шкîли – készülődik az iskolába; • сподівaюсь, ви, малÿта, – remélem, gyerekek;
• портфeль – itt: iskolatáska; • дóма дóмку – azon gondolkodik.

25, 26
І. 1. Вимовляємо звук [и]: одèн, три, чотèри, кнèжка.
2. Вимовляємо звук [л′]: ск³льки, альбîм, лін³йка, олівeць – олівц³.
ІІ. Це стіл. На ньîму навчaльні рeчі: дві кнèжки, п’ять зîшитів,
однa лін³йка, дві рóчки, два альбîми. А ось склÿнка. В ній п’ять
олівц³в.
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					Тетяна Лисенко
Фізкультхвилèнка

Раз – ми дрóжно усміхнóлись,
Стaли р³вно, потягнóлись.
Два – рукaми потрусèли,
Щоб долîньки відпочèли.
Раз-два, три-чотèри:
До урîку приступèли.
***
Раз, два, три –
Ми рахóєм олівц³.
А ось ще – чотèри, п’ять –
Бóдем нèми малювaть.
***
Раз, два, три, чотèри, п’ять,
Ми взялèся рахувaть.
Олівц³ і папірц³,
Гóмки, зîшити й ручкè
Рахувaли діточкè.
Словничок: • ск³льки – hány?/ mennyi; • порахóй, полічè – számold (meg);
• посміхнóлись – mosolygunk; • потягнóлись – nyújtózkodunk; • рукaми потрусèли –
kezünket megrázzuk; • щоб долîньки відпочèли – itt: hogy kezünk megpihenjen; • до
урîку приступèли – megkezdjük az órát.

27, 28
І. Вимовляємо звук [л′]: олівeць, малþнок, малювaти, кîлір,
кольорîвий, автомоб³ль, кóлька.
ІІ. 					Іван Складаний
Сîняшник за тèном
Намалþю мaму,
Намалþю тaта.
Оцe наш садîчок,
А це – нaша хaта.
У садó за тèном
Мaльви та жоржèни.
Нaче сîнце схîдить
Сîняшник за тèном.
					Тетяна Лисенко
Дîвгі пaлички круглeнькі –
Сèні, жîвті, червонeнькі,
На папeрі походèли,
Кольорè сво¿ лишèли.
Звóться пaлички оц³ –
Кольорîві … (олівц³).
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Словничок: • худîжник – festő; • малювaти – rajzolni (малþю – rajzolok,
малþєш – rajzolsz, малþють – rajzolnak); • малþнок – rajz; • кîлір – szín;
• фaрба(-и) – festék(-ek); • кольорîвий – színes; • кóлька(-и) – luftballon(-ok);
• червîний(-а, -е) – piros; • зелeний(-а, -е) – zöld; • жîвтий(-а, -е) – sárga; • сèній(-я,
-є) – kék; • б³лий(-а, -е) – fehér; • корèчневий(-а, -е) – barna; • чîрний(-а, -е) – fekete;
• дîвгий(-а, е) – hosszú; • у садó за тèном – a kertben a (léc)kerítés mögött; • нaче
сîнце схîдить – mintha a nap kelne.

29, 30
І. 1. Вимовляємо звуки [з] – [з′]: зîшит, зимa, З³на, з³рка, візьмè.
2. Вимовляємо звук [и]: син, тèша, ти, лèстя, покажè.
ІІ.						За Василем Сухомлинським
		 Скажè людèні: “Дîброго дня!”
Лісовîю стeжкою ідóть бaтько і малeнький син. Довкîла тèша.
Аж тут син побaчив: назóстріч їм ідe бабóся.
– Тaту, кудè бабóся йде? – питaє син.
– Зустрічaти абî проводжaти, – кaже бaтько й усміхaється. – Ось
як ми зустр³немося, ти й скaжеш: “Дîброго дня, бабóсю!”
– Нав³що ж казaти ці словa? – дивóється син. – Ми ж ї¿ зîвсім
не знaємо.
– А ось зустр³немось, скaжемо бабóсі ці словa, тод³ й побaчиш,
нав³що.
Ось і бабóся.
– Дîброго дня, бабóсю! – кaже син.
– Дîброго дня! – кaже бaтько.
– Дîброго вам здорîв’я! – відповідaє бабóся й усміхaється.
І хлîпчик побaчив: усe довкîла змінèлось. Сîнце засÿяло
яскрав³ше, і лèстя на дерeвах загрaло. У кущaх заспівaли пташкè –
ран³ше їх чóти не булî.
На душ³ в хлîпчика стaло лeгко.
– Чомó це вонî так? – питaється син.
– Бо ми побажaли людèні дîброго дня.
					Вадим Крищенко
			Сîнце зeмлю освітèло,
			
Вже до л³жка мaма йде.
			– Дîбрий день, матóсю мèла.
		
– Дîбрий день.
						В. Бірюков
Дîбрі словa

“Дîброго рaнку!” –
Мîвлю за звèчаєм.
Дîброго рaнку
Кîжному зèчу я.
“Дîброго дня вам!” –
Лþдям бажaю.
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“Вeчором дîбрим!” –
Стр³чних вітaю.
І посміхaються
В в³дповідь лþди –
Дîбрі словa ж бо
Для кîжного лþбі.
Словничок: • лісовa стeжка – erdei ösvény v. gyalogút; • довкîла тèша – itt:
körülöttük csend volt; • назóстріч – szembe; • нав³що ж казaти – miért kell mondani;
• відкaзує й усміхaється – válaszol és mosolyog; • усe довкîла змінèлося – itt
körülöttük minden megváltozott; • сîнце засÿяло яскрав³ше – a nap fényesebben
ragyogott; • лèстя на дерeвах загрaло – itt: a levél a fákon ragyogni kezdett; • мîвлю
за звèчаєм – mondom szokás szerint; • кîжному зèчу – kívánok mindenkinek;
• стр³чних вітaю – üdvözlöm a szembejövőket.

31, 32
І. 1. Вимовляємо звук [и]: ти, кнèжка, дивèсь, покажè.
2. Вимовляємо звук [л′]: малþнок, кóлька, альбîм, олівeць –
олівц³.
3. Удосконалюємо вимову звука [c′]: ось, сідaй, дивèсь, с³рий, сядь.
ІІ. Чарівн³, дîбрі словa “прîшу”, “будь лaска”. Їх ми кaжемо у
в³дповідь на “дÿкую” і тод³, колè прîсимо щось. Вв³члива дитèна
вимовлÿє їх багaто раз³в на день. Вдîма, під час розмîви з батькaми,
у шкîлі, розмовлÿючи з учèтелем чи дрóзями, і на вóлиці. Про
такèх дітeй кaжуть: – Якa вèхована дитèна! Якèй чeмний хлîпчик!
Якa чeмна д³вчинка! І від такèх слів ус³м стаº приºмно.
							Грицько Бойко

Чарівн² словa
			
До всіх сердeць, як до дверeй
			Є клþчики мал³.
			Їх кîжен лeгко підберe,
			Якщî йомó не лінь.
			Ти, дрóже, мóсиш знaти їх,
			Запам’ятaть не вaжко:
			Малeнькі клþчики тво¿ –
			“Спасèбі!” і “Будь лaска!”
Необх²дні словa
		
		
		
		
		
		
		
		

“Будь лaска”, “Спасèбі” і “Бóдьте здорîві” –
Словa необх³дні й корèсні у мîві.
Приºмно їх чóти і в шкîлі, і вдîма
Від мaми, від вчèтеля й прîсто знайîмих.
Тож рaдим: част³ше їх, дрóзі, вживaйте,
Дарóйте смілèвіше рaдісний нaстрій!
І кîжен свій день, як завждè, починaйте
Зі слів: “Дîбрий рaнок!”, “Вітaю” чи “Здрaстуй!”.
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Словничок: • чарівн³ словa – varázslatos szavak; • вв³члива дитèна – tisztelettudó,
udvarias gyerek; • вèхована дитèна – illedelmes, jól nevelt gyerek; • чeмний хлîпчик/
чeмна д³вчинка – udvarias, illemtudó kisfiú/ kislány; • дозвîльте зайтè – engedje meg
(tessék megengedni), hogy bemenjek; • у тeбе є – neked van; • у мeне є – nekem van;
• я допоможó – segítek; • дÿкую – köszönöm; • прîшу – tessék; • вèбач – bocsáss
meg; • будь лaска – tessék; • візьмè – vedd el; • мóсиш знaти – tudnod kell; • кîжен
лeгко підберe – könnyen választ bárki; • якщî не лінь – ha nem lusta; • запам’ятaть
не вaжко – megjegyezni nem nehéz; • малeнькі клþчики – kulcsocskák; • скажè,
будь лaска – mondd, légy szíves; • покажè, будь лaска – légy szíves, mutasd meg;
• оберeжно – óvatossan/vigyázz!; • сeрдиться/ сeрдишся – haragsziк/haragszol;
• гaрний – szép; • приºмно їх чóти від прîсто знайîмих – kellemes hallani egyszerű
іsmerősöktől; • словa необх³дні й корèсні – szükséges és hasznos szavak; • рaдим
част³ше їх, дрóзі, вживaйте – ajánljuk, barátaim, gyakrabban használjátok; • дарóйте
смілèвіше рaдісний нaстрій – bátrabban ajándékozzatok jókedvet; • кîжен свій день,
як завждè, починaйте – így kezdjetek minden (egyes) napot; • вітaю – üdvözöllek.

33, 34
І. Вимовляємо звук [с′]: знайîмтесь, знайîмиться, сідaй, сядь,
вчèтися.
ІІ.				У нас новèй óчень
У клас зайшлa вчèтелька і кaже: “Дîбрий день, д³ти! Цей хлîпчик
бóде вчèтися у нaшому клaсі. Йогî звуть Ґaбор. Познайîмтесь з
ним”. Д³ти зрад³ли, що до них у клас прийшîв новèй óчень.
На перeрві óчні підійшлè до ньîго і познайîмились. Ґaбор був
рaдий новèм дрóзям.
			Давaйте познайîмимось!
			Поглÿньте, ск³льки нас!
			Петрóсь, Олeнка, Тaнечка,
			Микîлка і Тарaс.
						Гурген Борян
І ти, і він, і я
			Хорîші дрóзі в мeне є,
			
І ми – однa сім’ÿ.
			Ми зaвжди дóмаєм однe –
			І ти,
				І він,
					І я.
			Нам лþбе сîнце
			Й тèхий гай,
			Долèни і полÿ.
			Ми дóже лþбим р³дний край –
			І ти,
				І він,
					І я.
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Словничок: • знайîмиться з ким / з чим – ismerkedik kivel, mivel;
• познайîмтесь – ismerkedj meg; • як тебe звуть/ звaти – hogy hívnak; • менe
звуть ... – engem ... – nak/nek hívnak; • вчèтись – tanulni; • дружèти – barátkozni;
• у нaшому клaсі – a mi osztályunkban; • поглÿньте, ск³льки нас – nézzétek, hányan
vagyunk; • хорîші дрóзі в мeне є – jó barátaim vannak; • завждè дóмаєм однe –
mindig egyre gondolunk; • долèна – völgy.

35, 36
І. 1. Вимовляємо звук [л′]: лÿлька, на стільц³, любèти (люблþ).
2. Удосконалюємо вимову звуків [с – с′]: пeсик, сидèть, погрaтися,
грaюся, дивèсь.
3. Вимовляємо звукосполучення [йі]: сто¿ть, мо¿, їх, ї¿, тво¿.
ІІ. 				Анатолій Костецький
Найкрaща ²грашка
– Не вгадaть тоб³ нізaщо,
Котрa з ³грашок найкрaща!
– Знaю! Трaктор заводнèй!
– Зîвсім ні!
– Електрèчна залізнèця!
– Помилèвся.
– Ну тод³ це пароплaв!
– Не вгадaв.
– Зрозум³ло, це – літaк!
– Знов не так.
Дîбре, в³дповідь я дам:
Та, якó зробèв ти сам.
					Марія Познанська
Є лÿля у мeне
Похîжа на мeне
Ну прîсто як мeнша сестрèчка моÿ:
В обîх нас косèчки,
В обîх крóглі лèчка
І нaвіть всміхaється лÿля, як я.

		
		

Зaгадка
Малeнький, круглeнький
Вèсîко стрибaє, д³ток забавлÿє. (М’яч)

Словничок: • ³грашка – játék (játekszer); • мій пeсик – kutyuskám; • моÿ
лÿлька – babám; • я люблþ йогî/ї¿ – szeretem őt; • я грaюся з ним /нeю – játszom
vele; • мîжна погрaтися – játszhatok vele; • похîжа на мeне – hasonlít rám; • прîсто
як мeнша сестрèчка – mintha a húgom lenne; • в обîх нас косèчки – mindkettőnknek
copfja van; • в обîх крóглі лèчка – mindkettőnknek kerek az arca; • нaвіть всміхaється,
як я – úgy mosolyog, mint én; • круглeнький, вèсîко стрибaє – kerek, magasra ugrik;
• д³ток забавлÿє – a gyerekeket szórakoztatja; • не вгадaть тоб³ нізaщо – sohasem
találod el; • трaктор заводнèй – felhúzós traktor; • помилèвся – tévedett; • пароплaв –
hajó; • не вгадaв – nem találtad el.
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37, 38
І. Удосконалюємо вимову звуків [л] – [л′]: б³лий, волîсся, головa –
гол³вка, лÿлька, людèна, малювaти (малþє).
ІІ. 				Д²вчинка
В мeне косa до пîяса,
В мeне лèчко, як ÿблучко,
В мeне îчі, як тернîчок,
В мeне бр³вки, як шнурîчки.
					Олександр Олесь

Про хлîпчика
У нaшого хлоп’ÿтонька
Блакèтні оченÿточка,
Волîссячко м’якeсеньке,
А лèченько білeсеньке.
					Оксана Сенатович
Тих³ше, лþди,
Зупин³ться,
Оглян³ться,
Подив³ться.
Сîнце д³вчинка малþє,
Мир і щaстя всім дарóє.

Фізкультхвилèнка
			Нaші рóчки: раз, два, три.
			Нaші н³жки: раз, два, три.
			На носîк, на каблучîк,
			Рóки вл³во, рóки впрaво –
			Ми танцþєм козачîк.
			
Раз – присÿдем, два – присÿдем.
			Гaрний нaстрій – дîбре всім.
			Покружлÿли, поверт³лись
			Й тèхо всі за пaрти с³ли.
ЗÀгадка
Одèн говîрить,
Двîє дèвляться
І двîє слóхають.
Словничок: • людèна – ember; • частèни т³ла – testrész; • зуб – fog; • волîсся –
haj; • косa – copf, hajfonat; • шèя – nyak; • рукa – kéz; • ногa – láb; • вл³во – jobbra;
• впрaво – balra; • русÿве волîсся – szőke; • гaрний нaстрій – jókedv; • у нaшого
хлоп’ÿтонька – kisfiúnknak; • м’якeсеньке – puhácska; • в мeне косa до пîяса –
copfom derékig ér; • в мeне лèчко, як ÿблучко – arcom, mint a piros alma; • в мeне
îчі, як тернîчок – szemem, mint a kökény; • бр³вки, як шнурîчки – szemöldököm,
mint a zsinór; • на носîк, на каблучîк – lábujjhegyre, sarokra; • танцþємо козачîк –
kozáktáncot táncolunk; • покружлÿли, поверт³лись – forogtunk, megfordultunk.
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39, 40
І. 1. Удосконалюємо вимову звука [и]: мèти (мèє), чèстить
(чèщу), мèло, шèя, облèччя.
2. Вимовляємо подовжені приголосні: волîсся, облèччя.
ІІ. 					Анатолій Костецький
			
В сім встаþ,
			Роблþ зарÿдку.
			Чèщу зóби, мèю шèю.
			Неодм³нно вóха мèю.
***
			Мèю îчі, мèю нîсик,
			Мèю вóшка, чèщу зóбки,
			Мèю шèйку, мèю рóчки і лицe,
			Щоб чистeньке булî все.
					Андрій М’ястківський
			Кèця прокидaється –
			Лaпками вмивaється.
			Кв³тка прокидaється –
			Рîсами вмивaється.
			Сîнце прокидaється –
		
Хмaркою вмивaється.
		
Ну а ми з сестрèчкою
		
Вмивaємось водèчкою.
Словничок: умивaється – mosakodik; • мèє рóки – kezet mos; • витирaє
облèччя – arcot töröl; • чèстить зóби – fogat mos; • розч³сує волîсся – fésül; • мèло –
szappan; • зубнa пaста – fogkrém; • зубнa щ³тка – fogkefe; • рушнèк – törülköző;
• чèстий(-а, -е) – tiszta; • вставaти/ встаþ, встаºш – felkelni/ felkelek, felkelsz; • на
рушнèк не глÿнув – rá se nézett a törülközőre; • роблþ зарÿдку – reggeli tornát végez;
• прокидaється – felébred; • лaпками вмивaється – mancsával mosakszik; • рîсами
вмивaється – harmattal mosakszik; • хмaркою вмивaється – felhővel mosakszik.

41, 42
І. 1. Вимовляємо звук [и]: ялèнка, сніжèнки, Святèй Миколaй.
2. Вимовляємо звук [р′]: гор³х, р³зки, Þра – Þрі.
ІІ.		
			
Наталя Забіла
			З нeба пaдають сніжèнки
			На дерeва, на будèнки,
			На майдaни, на садкè,
			На ялèнки, на дубкè.
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					Анатолій Костецький

Зимîві дрóзі
Гaрні дрóзі
Є в зимè:
Сaни,
Лèжі,
Ковзанè.
Дарóнок Святîго Миколaя
Сьогîдні Андр³йко прокèнувся і побaчив під подóшкою подарóнок.
– Дідóсю! Дідóсю! – гукнóв він. – А до мeне Святèй Миколaй
сьогîдні вноч³ прихîдив! Подивèсь, якèй гaрний констрóктор мен³
прин³с. Якрaз такèй, як я хот³в! – хвалèвся Дмèтрик дідусeві. –
Знaє, що я хорîший хлîпчик!
– А чомó ти дóмаєш, що він це знaє? – запитaв дідóсь.
– Бо якбè я був недîбрим, у мeне під подóшкою лежaла б р³зочка,
а там булa корîбочка з констрóктором! Жаль т³льки, що я Миколaя
не побaчив – заснóв.
– А то що булî б?
– Я б йомó подÿкував за подарóнок і в³ршика розказaв би:
Святèй Миколaю,
Я тоб³ подÿку складaю
За те, що всім допомагaєш
І нас, д³ток, не забувaєш.
– Молодeць. Тепeр я розум³ю, чомó до тeбе прихîдив Святèй
Миколaй, – усміхнóвся дідóсь.
					Степан Жупанин
			Святèй, дîбрий Миколaй,
			В нaшу хaту завітaй,
			Подарóнки вноч³ д³тям
			Розкладaй:
			
Þрі – в чобітîк,
			Нaді – в фартушîк,
			А малîму Івaнкові –
			В піджачîк.
			Святèй, дîбрий Миколaй,
			Калач³в, цукeрок дай,
			Жîден дім у нaшім крaї
			Не минaй.

Зaгадка
			Ростe на г³рці й під горîю,
			Зелeна л³том і зимîю. (Ялèнка)
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Словничок: • зимa – tél; • хóлодно – hideg van; • сніг ідå – hull /esik a hó;
• пaдає сніг/ сніжèнка – száll a hó / hópehely; • катaтися на лèжах – síel; • катaтися
на сaнках – szánkózik; • катaтися на ковзанaх – korcsolyázik; • ялèнка – fenyőfa;
• Святèй Миколaй – Mikulás; • подÿку складaю – köszönötet mondok; • за те, що
всім допомагaєш – azért, hogy mindenkinek segítel; • нас не забувaєш – rólunk sem
feledkezel meg; • в нaшу хaту завітaй – itt:jöjj/ gyere be házunkba; • подарóнки вноч³
розкладaй – éjszaka rakd szét az ajándékokat; • жîден дім не минaй – ne kerülj ki egy
házat sem; • мішîк/з мішкîм – zsák/ zsákkal; • р³зка(-и) – virgács; • констрóктор –
lego, kis építő (gyermekjáték).

43, 44
І. 1. Удосконалюємо вимову звука [и]: мèшка, лисèчка, стрибaти,
зaйчик, б³гти (біжèть), загубèти, пустèти (пустè), приймaти
(прийм³ть), лежèть.
2. Вимовляємо звуки [л] – [л′]: лисèчка, лежèть, ліс, зал³з,
злякaлися.
Звертаємо увагу на чергування звуків [к] – [ц]: рукавèчка – у
рукавèчці, хóсточка – у хóсточці, шaпка – у шaпці.
ІІ. 					Платон Воронько
			Вчîра Гaлочка – сестрèчка
			Кaзку прочитaла,
			
Як у л³сі рукавèчка
			Зв³рам дîмом стaла.
Рукавèчка
Ішîв дід л³сом, а за ним б³гла собaчка. Ішîв дід, ішîв, і загубèв
рукавèчку.
От біжèть мèшка, ул³зла в ту рукавèчку та й кaже: тут я бóду
жèти!
Колè це жaбка пристрибaла до рукавèчки та питaє:
– Хто, хто в цій рукавèчці?
– Я, мèшка-шкряботóшка. А ти хто?
– Я жaбка-скрекотóшка. Пустè й менe!
– Захîдь!
Колè біжèть зaйчик, приб³г до рукавèчки і питaє:
– Хто, хто в цій рукавèчці?
– Мèшка-шкряботóшка і жaбка-скрекотóшка. А ти хто?
– Я зaйчик-побігaйчик. Прийм³ть і менe!
– Захîдь!
Колè біжèть лисèчка:
– Хто у цій рукавèчці живe?
– Ми, мèшка-шкряботóшка, жaбка-скрекотóшка і зaйчик-побі
гaйчик. А ти хто?
– Я лисèчка-сестрèчка. Пуст³ть і менe!
– Захîдь!
І сидÿть вонè всі в рукавèчці. Колè це біжèть вîвчик і питaє:
– Хто, хто в цій рукавèчці?
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– Мèшка-шкряботóшка, жaбка-скрекотóшка, зaйчик-побігaйчик
і лисèчка-сестрèчка. А ти хто?
– Я вîвчик-брaтик. Пуст³ть і менe!
– Захîдь!
От біжèть кабaн.
– Хро-хро-хро! Хто, хто в цій рукавèчці?
– Мèшка-шкряботóшка, жaбка-скрекотóшка, зaйчик-побігaйчик,
лисèчка-сестрèчка, вîвчик-брaтик. А ти хто?
– Я кабaн-іклaн. Пуст³ть у рукавèчку і менe!
– Захîдь!
Кабaн зал³з. І сидÿть вонè всі у рукавèчці.
Колè йде ведм³дь і питaє:
– Хто, хто в цій рукавèчці?
– Мèшка-шкряботóшка, жaбка-скрекотóшка, зaйчик-побігaйчик,
лисèчка-сестрèчка, вîвчик-брaтик і кабaн-іклaн. А ти хто?
– А я ведм³дь-набр³д. Пуст³ть і менe в рукавèчку!
– Захîдь!
І ведм³дь зал³з у рукавèчку.
Колè дід побaчив – немa рукавèчки. Він тод³ пішîв шукaти ї¿, а
собaчка попeреду поб³гла. Б³гла, б³гла, бaчить – лежèть рукавèчка.
Собaчка почалa гaвкати. Зв³рі злякaлися, вèбігли із рукавèчки і
порозбігaлися л³сом.
Прийшîв дід, піднÿв рукавèчку і пішîв.
Словничок: • дèка(-і) тварèна(-и) – vadállat(-ok); • зв³р(-і) – vad(állat)(-ok);
• вовк – farkas; • лисèчка – róka; • б³лочка – mókus; • кабaн –vaddisznó; • їжaк –
sündisznó; • жaбка – béka; • стрибaти – ugrál; • загубèв – elhagyta; • зал³зти/ул³зти –
bemászott; • пустè й менe – engedj be engem is; • прийм³ть й менe – fogadjatok
be engem is; • шукaти рукавèчку – keresni a kesztyűt; • злякaлися – megijedtek;
• порозбігaлися – szerteszét szaladtak.

45, 46
І. Удосконалюємо вимову звуків [л] – [л′], [х]: ялèнка, г³лка, кóлька,
гірлÿнда, хлîпчик, ліхтaрик.
ІІ. 			
Готóємося до свßта вдÎма
Нaша родèна готóється до свÿта. У кімнaті вже сто¿ть велèка
зелeна ялèнка. Усÿ родèна прикрашaє ї¿. Оксaна подаº мaмі кóльки –
червîну, жîвту, сèню, зелeну. Тaто став на стілeць, а Тарaсик подаº
йомó з³рку. Пîтім ми пов³сили на ялèнку ліхтaрики, цукeрки,
гірлÿнди й ³нші прикрaси. Тaто включèв св³тло і вся ялèнка засÿяла
кольорîвими вîгниками. Дóже гaрна ялèнка у нас.
Новèй рік у шкîлі
У шкільн³й зaлі сто¿ть велèка новор³чна ялèнка. На ній багaто
прикрaс. Угор³ сÿє з³рка. На ялèнці кольорîві кóльки, ліхтaрики й
гірлÿнди. Б³ля ялèнки стоÿть Дід Морîз і Снігóронька з подарóнками.
Навкîло новор³чної ялèнки танцþють д³ти в костþмах ведмeдика,
зaйчика, принцeси, сніжèнки. Вонè щаслèві та весeлі.
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Галина Демченко
Що за гîстя в нас такa:
І зелeна і стрункa,
Сÿє з³рка угор³,
На гіллÿчках – ліхтар³,
І ростóть на ній не шèшки,
А цукeрки і гор³шки.
		
Максим Рильський
Ой стрункa ялèнка в нас!
Ск³льки сÿє тут прикрaс!
Ми зібрaлися юрбîю,
Рaзом з п³снею новîю
Рік Новèй зустр³ти час.
					Анатолій Камінчук

Ялèнка
Сніг ідe – весeлий день.
Ми співaємо пісeнь.
На ялèнці сто прикрaс –
Лісовa красóня в нас.
Дід Морîз на свÿто йде
І Снігóроньку ведe.
Словничок: • ялинкîві прикрaси – fenyőfadiszek; • гірлÿнда – girland; • з³рка –
csillag; • звeрху сÿє з³рка – fenn fénylik a csillag; • прикрaса (-и) – dísz (-ek);
• прикрашaємо ялèнку – díszítjük a fenyoőfát; • родèна готóється до свÿта – a
család készülődik az ünnephez; • ліхтaр(-³) – lámpá(-k); • шèшка – toboz; • стрункa
новор³чна ялèнка – sudár újévi fenyőfa; • шкільнèй зал – iskolai /dísz/terem; • Дід
Морîз – Télapó; • Снігóронька – Hópehelyke (Télapó unokája); • під ялèнкою
подарóнки – a fenyőfa alatt аjándékok vannak; • юрбa – tömeg, sokaság.

47
І. Вимовляємо звук [р′]: ліхтар³, гор³шки, Різдвî, рік.
IІ. Різдвî – велèке Свÿто, день нарîдження Сèна Бîжого – Ісóса
Христa. Пeред Різдвîм (в укра¿нців 7 с³чня) увeчері святкóють Святèй
вeчір. Господèня стaвить на стіл 12 піснèх страв. Найголовн³шими
стрaвами є кутÿ – пшенèчна кaша, запрaвлена мeдом, мaком,
родзèнками і гор³хами, й узвaр – солîдкий відвaр (компîт) із
сóшених фрóктів.
Пeред Різдвîм д³ти розóчували колÿдки – пісн³, в якèх розпо
відaється про нарîдження Ісóса Христa. А на свÿто хлîпчики (не
дівчaтка) йшли колядувaти.
Колßдка
Дîбрий вeчір тоб³, пaне госпîдарю!
Рaдуйся! Ой рaдуйся, зeмле!
Син Бîжий народèвся!
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					Іван Малкович

Я малeнька Ярèночка,
В мeне гaрна ялèночка:
Із ÿблучком і звіздîю,
З різдвÿною колядîю!
Свÿто Василÿ (14 с³чня) – так по нарîдному називaвся Новèй
рік. Йогî святкувaли дóже вeсело. Хлîпці і дівчaта одягaли мaски
козè, ведмeдя, л³каря й ходèли від хaти до хaти, щедрувaли та
прикaзували:
			Де козa хîдить, там жèто врîдить,
			Де козa ногîю, там жèто копîю,
			Де козa рîгом, там жèто стîгом.
А врaнці хлîпчики йшли до хрещeних, вітaли їх зі свÿтом і
засівaли жèтом-пшенèцею, співaючи щедр³вки:
			Щeдрий вeчір, хaто-світлèце,
			С³йся-родèся, жèтечко й пшенèця…
Або:
			С³йся, родèся, жèто, пшенèця,
			Всілÿка пашнèця,
			
На той новèй рік.
			Щоб булî л³пше, як тор³к.
			С³ю-с³ю, посівaю,
			З Новèм рîком вас вітaю!
***
Щедр³вочка щедрувaла,
Під вікîнце підбігaла:
– Що, бабóсю, напеклa,
То давaйте до вікнa.
Не щипaй, не ламaй,
По ц³лому давaй.
***
Ми йшли на вîгник
До ціºї хaти,
Не хот³ли дîбрих людeй
На шляхó минaти.
Дîбрий вeчір вам!
Дîбрий вeчір, пaне госпîдарю,
Чи дозвîлите колядувaти,
З Новèм рîком привітaти,
Щaстя, здорîв’я побажaти?

128

Словничок: • Різдвî – karácsony; • вертeп – betlehem; • колядa, колÿдка –
kántálóének; • запрaвлена мeдом, родзèнками – itt: mézzel, mаzsolóával ízesítve;
• щоб булî л³пше, ніж тор³к – legyen jobb, mint a múlt évben volt; • йшли на вîгник –
fényre mentünk; • не хот³ли дîбрих людeй минaти – nem akartunk jó emberek mellett
elhaladni; • щaстя, здорîв’я побажaти – boldogságot, egészséget kivánni; • щeдрий –
bőséges, bőkezű; • щедр³вка – újévi ének; • прикaзували – mondogatták; • там жèто
рîдить – ott rozs fog teremni; • копa – 60 kévéből álló gabona kereszt; • стіг – kazal;
• хрещeні батькè – keresztszülők; • c³яти/с³ю – vetni / vetem a ... .

48, 49
І. 1. Вимовляємо звук [и]: спіднèчка, штанè, рукавèчка, шкарпeтки.
2. Вимовляємо звук [х]: капелþх, фартóх, хустèнка, хутрянèй.
ІІ. Настaла зимa. Д³ти збирaються на прогóлянку. Вонè одягaють
тeплі свeтри, шкарпeтки, штанè, кóртки, шaпки, рукавèчки. Берóть
сaнки і біжaть на г³рку.
					Тетяна Лисенко
На прогóлянку хлоп’ÿтко
Одягнóло по порÿдку:
Мaєчку і трóсики,
Сорîчку і штанц³,
Шкарпeтки, свeтра, шaпочку
Та кóрточку вкінц³.
					Микола Петренко

Для Мар³чки, для Олeнки
Шèю плaттячка ладнeнькі.
Шèю я штанц³ для Грèця,
Для бабóсі – рукавèці.
А для мaми і для тaта
По костþмові до свÿта.
Зaгадка
Невелèкі дві хатèни.
В них м’як³ і тeплі ст³ни
По п’ять брaтиків малèх
Проживaє в хaтках тих. (Рукавèчки)
Словничок: • îдяг – öltözék, ruházat; • блóзка – blúz; • сорîчка – ing; • спіднèця/
спіднèчка – szoknya; • сóкня – ruha; • мaйка – trikó; • трóсики – bugyi; • плaття –
női ruha; • штанè – nadrág; • костþм – 1.férfiöltöny, 2.női kosztüm; • кóртка –
dzseki; • шóба – bunda; • пальтî – kabát; • шарф – sál; • колгîтки – harisnyanadrág;
• шкарпeтки – zokni; • гîльфи – térdzokni; • хóстка/ хустèнка – kendő; • рукавèчка –
kesztyű; • одягaтися /одягнóтися – öltözködik; • одягaти/одягнóти – öltöztet; • м’як³
і тeплі ст³ни – puha és meleg falak.
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50, 51
І. Вимовляємо звуки [х]: у черевèках, у чобіткaх, у трóсиках.
ІІ.					Анатолій Костецький
НеувÀжна сорокан²жка
				1
Сорокан³жка
Жилà за м³стом,
У дàльнім л³сі,
В хатèнці з лèстя.
Вставàла рàно,
До схîду сîнця,
І на робîту
Ішлà босîніж.
Алå ходèти
По трàвах рîсних
Не дóже зрóчно,
Колè ти бîсий:
Так мîжна нåжить
За мить схопèть!
То що ж робèти?
Взуттÿ купèть!
2
І от у Кèїв
Прийшлà вонà
До магазèну
Зайшлà сумнà,
Та й кàже г³рко:
– Немà життÿ!
Скор³ше дàйте
Мен³ взуттÿ!..
3
За мить продавåць,
До візèтів звèклий,
Сорокан³жці
Дав черевèки,
Чîботи гàрні –
Ходèти в негîду,
Тóфлі чудîві –
На всÿку погîду,
Кàпці – для дîму,
Кåди – для спîрту.
Усå придбàла
Сорокан³жка,
Відрàзу взóла
На кîжну н³жку.

130

4
Алå бідàсі
Не стàло крàще,
Бо неувàжна булà
Сорокан³жка,
Усå на св³ті
Моглà поплóтать
І геть не знàла,
Колè що взóти…
Ходèти в гîсті
У тóфлях трåба, –
Сорокан³жка
Крокóє в кåдах!
А зàмість кàпців
Сорокан³жка
Важк³ калîші
Кладå під л³жко!..
5
Отàк ходèла вонà,
Страждàла,
Та ÿкось врàнці
Соб³ сказàла:
– Хай бóде лþдям
Отå взуттÿ!
Сорокан³жкам –
Це не життÿ!…
І з тîї днèни,
Напåвно, й дîсі,
Сорокан³жки
Гулÿють бîсі…
					Грицько Бойко
Морозeць, морозeць,
Не щипaй нам щ³чки,
Тeплі чобіткè у нас,
Шóбки й рукавèчки.

Зaгадка
		
		

Ск³льки чобітк³в Îля купèла,
Щоб кèцька н³жки не замочèла? (Чотèри)

Словничок: черевèк(-и) – сіpő, félcipő; • чîбіт/ чîботи – csizma; • крос³вки –
sportcipő; • кeди – tornacipő; • тóфлі – (női) félcipő; • сандaлі – szandál; • кaпці –
papucs; • сорокан³жка – százlábú; • неувaжна – figyelmetlen; • бідaся – itt: szegényke;
• в хатèнці з лèстя – levélből készült házikóban; • вставaла рaно, до схîду сîнця –
korán kelt, napkelte előtt; • босîн³ж – mezítláb; • ходèти по трaвах рîсних – a harmatos
fűben járni; • не дóже зрóчно – nem nagyon kényelmes; • до вiзèтів звèклий –
hozzászokott a latogatáshoz; • ходèти в негîду – rossz időben járni; • вaлянки для
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злîї зимè – posztócipő kemény télre; • глибîкі калîші для îсені – öblös sárcipő őszre;
• усe на св³ті моглa поплóтать – mindent a világon összetéveszthetett; • крокóє в
кeдах – tornacipőben lépked; • страждaла – szenvedett; • напeвне, й дîсі, гулÿють
бîсі – bizonyosan még most is mezítláb sétál.

52, 53
І. Удосконалюємо вимову звуків [л] – [л′]: видeлка, тар³лка, глeчик,
склÿнка, блþдце.
ІІ. 			
У магазèні “Пîсуд”
У нед³лю Оксaнка з мaмою ходèли в магазèн “Пîсуд”. Там так
цікaво! Ось наб³р тарілîк велèких і малèх. Вонè розмальîвані зîлотом.
А ось на полèці чaйний серв³з. У ньîму 6 чaшок, 6 блþдець, одèн
чaйник, однa цóкорниця – усe розмальîвано блакèтними квіткaми.
Мaма купèла спрaвжній глèняний глeчик для молокa.
					Григорій Глушньов
Ус³, ус³ тарілочкè
Повимивàла ²рочка.
Сміþться білолèці:
– Як не любèть водèці?
Як не любèти ²рочки,
Що вèмила тарілочкè.
Словничок: • накривaти на стіл – asztalt terít; • стaвить на стіл тар³лку,
склÿнку – tányért, poharat tesz az asztalra; • кладe на стіл лîжку, видeлку – kanalat,
villát tesz az asztalra; • чaйний серв³з – teáskészlet; • спрaвжній глèняний глeчик –
valódi cserépköcsög; • повимивaла – elmosta; • сміþться білолèці – nevetnek a fehér
arcúak (itt: a tiszta tányérok).

54, 55
І. 1. Удосконалюємо вимову звукосполучення [йі]: Кèїв, укра¿нка,
¿жа, ¿сти (їм, їсè, їсть, їдÿть).
2. Вимовляємо звук [х]: хaта, халaт, хто, хлîпчик, хліб, кóхня.
ІІ. 				У супермaркеті
Мaма з Тарaсиком пішлè в супермaркет. Вонè купóють продóкти.
Мaма кладe у кîшик молокî, ковбасó, сир, ÿйця, хліб. Тарaсик
поклaв у кîшик шоколaдку для сестрèчки Натaлки.
					Грицько Бойко

Я і Ти
– Хто до стîлу хîче с³сти?
– Я!
– Хто варeння хîче ¿сти?
– Я!
– А хто пîсуд мèти бóде?
– Ну вже ти відкaзуй, Лþдо,
А то: я та й я!
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					Галина Демченко

Тaня
Це ж чомó завждè у Тaні
Щ³чки св³жі та рум’ÿні?
А томó, що Тaня нaша
Їсть і борщ, і хліб, і кaшу.
				Володимир Ладижець

ХèТРИЙ ЗУБ
Ой, болèть у мåне зуб,
Бо не хîче ¿сти суп.
Хîче мåду,
Хîче грóшку,
Хîче тåплую
Пампóшку.
А якщî дастå сметàни,
Вмить бол³ти перестàне.
					Богдан Чепурко
Наварèли смакотè –
Бóдем ¿сти я і ти.
А сор-рî-ки, а вор-рî-ни
Бóдуть ¿сти макарîни.
Словничок: • продóкти харчувaння – élelmiszer; • плèтка шоколaду – egy tábla
csokoládé; • а як знадобèться – és ha kell; • щ³чки рум’ÿні – itt: arca pirospozsgás,
egészséges; • суп – leves; • пампóшка – zsömle(szerű), pampuska; • пиріжîк – (kelt
tesztábol készült) bukta különböző töltelékkel; • наварèли смакотè – finomságot
főztek; • конÿчка – lovacska.

56, 57
І. 1. Вимовляємо звук [и]: слèва, вèшня, кèслий.
2. Вимовляємо звуки [л] – [л′]: солîдкий, г³лка, люблþ, кèслі.
ІІ. 				Збір урожaю
У садó дідусÿ і бабóсі вродèло багaто ÿблук, слив і груш. Дідóсь
поклèкав онóків збирaти врожaй. Андр³йко допомагaв дідусeві
клaсти ÿблука і грóші в ÿщики. А слèви мaма і Катрóся клaли у
кîшики. Пîтім бабóся варèла варeння із слив. Ус³м булî вeсело і
дóже смaчно.
					Леся Українка

Ой, вèшеньки-черeшеньки,
Червîнії, сп³лі,
Чогî ж бо ви так висîко
Вèросли на г³ллі?
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ЗÀгадка
Гaрні фрóкти пeред вaми
Із червîними бокaми:
Соковèті і рум’ÿні
Солодeнькі та духмÿні.
Що це?
Словничок: • фрукт – gyümölcs; • ÿгода – bogyó; • ÿблунька – kis almafa;
• солîдкий(-а, -е) – édes; • кèслий(-а, -е) – savanyú; • смачнèй (-а, -е) – izletes, finom;
• соковèтий(-а, -е) – leveses, nedvdús; • духмÿний (-а, -е) – illatos; • сп³лий(-а, -е) –
érett; • пригощaйся – parancsolj.

58, 59
І. 1. Вимовляємо звук [л′]: квасîля, картîпля, цибóля, кастрóля.
2. Вимовляємо звук [и]: часнèк, чèстити (чèщу), бурякè.
ІІ. Це кóхня. Бабóся і мaма готóють об³д. Сьогîдні вонè бóдуть
варèти укра¿нський борщ. Д³ти – Ґaбор та Ілîнка допомагaють їм.
Вонè чèстять картîплю, мîркву, цибóлю.
				Валентин Кириленко

Худîжники
На стол³ булî не пóсто:
Мîрква,
Р³па,
І капóста,
І картîпля,
Й бурякè,
І салaт,
І огіркè.
Захот³лося зайчaтам
Все отe намалювaти.
Ну а пîки малювaли,
Потихeньку все зжувaли:
І картîплю,
Й бурякè,
І салaт,
І огіркè,
Мîркву,
Р³пу
І капóсту.
На стол³ дубîвім – пóсто…
Схаменóлися зайчaта:
Що ж тепeр намалювaти?
Словничок: • îвоч(-і) – zöldség(-еk); • дубîвий стіл – tölgyfa asztal;
• захот³лося – kedvük támadt; • варèти укра¿нський борщ – ukrán borscsot főzni;
• чèстити – pucolni; • потихeньку все зжувaли – lassacskán mindent megrágtak;
• схаменóлися – itt: észbe kaptak.
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60, 61
І. 1. Вимовляємо звук [и]: лисèчка, хèтро, наварèти, наварèла,
клèче, лèже, прихîдь.
2. Вимовляємо звуки [л] – [л′]: молокî, глeчик, тар³лка, головa,
лaпка, журавeль, картîпелька, квасîлька.
ІІ. 							

За Іваном Франком

			 Лисèця і журавeль
Жилè соб³ Лисèчка і Журавeль. Однîго рaзу зустр³лися вонè в
л³сі та й подружèлися. От Лисèчка і клèче Журавлÿ до сeбе в гîсті:
– Прихîдь, Журaвлику, прихîдь! Чим хaта багaта, тим і пригощó.
Прийшîв Журавeль на об³д, а Лисèчка наварèла кaшки з
молочкîм, розмaзала ї¿ по тар³лці та й постaвила пeред гîстем.
– Їж, Журaвлику! Самa варèла.
Журавeль стук-стук дзьîбом – нічîго не спіймaв. А Лисèчка тим
чaсом лèже і лèже кaшку, аж пîки самa все не з’¿ла.
А колè кaшки не стaло, вонa й кaже:
– Вибачaй, Журaвлику, б³льше не маю чим пригостèти.
– Дÿкую, – відповідaє Журавeль, – прихîдь, Лисèчко, тепeр до
мeне в гîсті.
– Дîбре, прийдó, – кaже Лисèчка.
На дрóгий день прихîдить Лисèчка, а Журавeль наварèв
м’ÿса, бурячк³в, квасîльки, картîпельки. Пор³зав усe це на дрібн³
шматîчки, склав у висîкий глeчик.
– Їж, Лисèчко, лþба моÿ, – припрîшує Журавeль.
Лисèчка до глeчика – головa не влaзить. Вонa то попрîбує
лaпкою, то понþхає – нічîго не вихîдить. А Журавeль їсть соб³ та
їсть, пîки всьогî не вèїв.
А пîтім і кaже:
– Вибачaй, Лисèчко, чим хaта багaта, тим і рaда, а б³льше
пригощaти н³чим.
Розсeрдилася Лисèчка, нaвіть не подÿкувала за об³д. Відтîді й
перестaла Лисèчка з Журавлeм дружèти.
Словничок: • журавeль – daru; • подружèлися – megbarátkoztak; • зустр³лися –
találkoztak; • наварèла кaшки з молокîм – főzött tejbekását; • розмaзала на тар³лці –
szétkente a tányéron; • постaвила пeред гîстем – a vendég elé tette; • стук дзьîбом –
kopogott csőrével; • лèже – nyalogatta; • пор³зав на дрібн³ шматîчки – apróra
fölszeletelte (fölvágta, földarabolta); • склав у висîкий глeчик – magas köcsögbe tette;
• лþба моÿ – kedvesem; • припрîшує – kinálja; • головa не влaзить – a feje nem
fér be; • понþхає – megszagolja; • розсeрдилася – megharagudott; • не подÿкувала
за об³д – nem köszönte meg az ebédet; • відтîді перестaли дружèти – azóta nem
barátkoznak.

62, 63
І. 1. Вимовляємо звук [и]: пèти, вèшня, слèва.
2. Вимовляємо звуки [л ] – [л′]: лимîн, молокî, апельсèн, склÿнка,
мінерaльна (водa).
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ІІ.			
Щоб булè рум’ÿні щîки,
			Трåба пèти св³жі сîки:
			З ÿблук – ÿблучний,
			
З груш – грушåвий,
			З вишåнь – вишнåвий,
			З абрикîс – абрикîсовий,
			
Зі слив – сливîвий,
			З апельсèн – апельсèновий,
			З мандарèн – мандарèновий.
У кав’ßрні
У нед³лю вся нaша родèна пішлa у кав’ÿрню. Ми с³ли за крóглий
стіл. До нас підійшîв офіціaнт і запитaв: “Що ви замовлÿєте?”.
Ґaбор, Жóжа і я замîвили морîзиво, а тaто і мaма – кaву і т³стечка.
Булî дóже смaчно.
					Олександр Олесь
– Кèцю, кèцю,
Де булa?
Що ти ¿ла,
Що пилa?
– Я на р³чці булa,
Там водèчку пилa,
А що ¿ла – не скажó,
Т³льки хвîстик покажó.
Словничок: • морîзиво – fagylalt; • т³стечко – sütemény; • пèти (я п’ю, ти
п’єш, він/вонa п’є, вонè п’ють) – inni (iszom, iszol, iszik, isznak); • мінерaльна
водa – ásvanyvíz; • чай з лимîном – citromos tea; • виногрaдний сік – szőlőlé;
• грушeвий сік – körtelé; • вишнeвий сік – meggylé; • сливîвий сік – szilvalé;
• томaтний сік – paradicsomlé; • Що ви замовлÿєте? – Mit parancsolnak (rendelnek)?
Mit parancsoltok(rendeltek)?

64, 65
І. 1. Удосконалюємо вимову звуків [ц] – [ц′]: цап, цóкор, цирк,
олівeць, птèця, кінeць, вівцÿ.
2. Вимовляємо звуки [ л] – [л′]: лопaта, лошa, кроленÿ, кріль,
телÿ.
3. Вимовляємо звуки [с] – [с′]: собaка, сорîка, свинÿ, ось, св³йська,
поросÿ.
ІІ.			
ЯК ТВАРèНИ СТàЛИ СВ²ЙСЬКИМИ
(Кàзка)
Однîго рàзу тварèни прийшлè до людèни й попросèли:
– Дай нам робîту!
– А що ви вм³єте робèти? – спитàла людèна.
Кінь відпов³в:
– Я вм³ю працювàти в пîлі.
Корîва сказàла:
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– Я даþ молокî.
Вівцÿ відповілà:
– Я даþ вîвну.
Собàка сказàв:
– Я вм³ю охоронÿти дім.
Кóрка засокотàла:
– Ко-ко-ко! Я несó яºчка.
– Дîбре, я дам вам робîту, – сказàла людèна.
– А хто врàнці будèти бóде? – спитàли тварèни.
Тут п³вень озвàвся:
– Я рàно-врàнці будèтиму всіх.
***
Кор³вко, кор³вко,
Дай мен³ сèру,
Дай мен³ мaсла,
Я ж тебe, кор³вко,
Ц³ле л³то пaсла.
				Анатолій Костецький
Вмивàє к³шка
Кошенÿт.
Вмивàє к³зка
Козенÿт.
Менå
Водîю з мèлом
Щорàнку
Мàма миє.
Словничок: • св³йські тварèни – háziállat; • барaн/вівцÿ – ürü, birka, juh;
• ягнÿ – bárányka; • цап/ козa/козенÿ – kecskebak/kecske/kecskegida; • кріль/
кроленÿ – (házi)nyúl /kisnyúl; • свинÿ – sertés, disznó; • поросÿ –malac; • кінь/лошa –
ló /csikó; • корîва/ телÿ – tehén /borjú; • кóрка засокотaла – kotkodácsolni kezd a
tyúk; • собaка/ щенÿ – kutya / kölyökkutya; • к³шка/ кошенÿ – macska / kismacska;
• що ви вм³єте робèти – mit tudtok csinálni; • вм³ю працювaти в пîлі – a mezőn tudok
dolgozni; • даþ вîвну – adok gyapjút; • озвaвся п³вень – megszólat a kakas; • я рaноврaнці бóду будèти вас – kora reggel ébreszteni folak titeket; • бабóся годóє ... – a
nagymama eteti a ... .

66, 67
І. 1. Вимовляємо звукосполучення [йі]: ї¿, ¿жа, ¿сти.
2. Вимовляємо звук [и]: ти, лисèчка, налèти, вèбач.
За Оксаною Іваненко
ІІ.
Няв-няв!
Д³вчинка поспішaла до шкîли і забóла налèти кошенÿті молочкa.
Кошенÿтко сид³ло у двор³ і плaкало “няв-няв”, бо дóже хот³ло
¿сти. Підійшлa до ньîго корîва:
– Му-у-у! Ти чогî плaчеш, кошенÿтко?
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– ¯сти хîчу!
– Вèбач, у мeне немa для тeбе ¿жі, – сказaла корîва і пішлa соб³.
– Ня-а-ав! – знîву заплaкало кошенÿтко.
До ньîго підійшîв кінь.
– І-і-і-го-го! Чогî ти плaчеш, кошенÿтко?
– ¯сти хîчу!
– Вèбач, у мeне немa для тeбе ¿жі, – сказaв кінь і пішîв соб³.
До ньîго підб³гла кóрочка.
– Чогî ти плaчеш, кошенÿтко?
– ¯сти хîчу!
– А ти поклþй зeрнÿтка рaзом з нaми, – сказaла кóрочка.
– Як? У мeне н³чим клювaти, – відповілî кошенÿтко і знîву
заплaкало “ня-а-ав”!
– Мîже, травèчки пощипaєш з нaми? – запитaла гóсочка.
– Ні, я не їм травèчки, – відповілî кошенÿ, – ня-а-ав!
Аж тут д³вчинка повернóлася зі шкîли. Побaчила кошенÿтко,
забрaла додîму і налилa йомó молочкa.
Словничок: • поспішaла до шкîли – sietett az iskolába; • ти чогî плaчеш? – te
miért sírsz?; • пішлa соб³ – elment; • плaкало кошенÿтко – sírt a kiscica; • кóрочка –
tyúkocska; • гóсочка – libácska; • поклþй зåрнÿтка – szedegess /csipegess magocskát;
• н³чим клювaти – nincs mivel csipegetni; • мîже, травèчки пощипaєш? – lehet
csipdesel egy kis fűvecskét?; • забрaла додîму – hazavitte.

68, 69
І. 1. Вимовляємо звук [и]: лèстя, дивèтись, з’явèлись, калèна.
2. Вимовляємо звуки [л] – [л′]: лèстя, листîчки, калèна, ліс,
прîлісок, тюльпaн, журавeль.
ІІ.
Cв³тить сîнце. Тaне сніг. Течóть струмкè. На верб³ з’явèлися
кîтики. Прийшлa веснa.
Колèсь давнî лþди дóмали, що веснó принîсили на крèлах
пташкè. Томó вонè випікaли пeчиво у фîрмі жaйворонків. Д³ти,
співaючи, носèли їх по селó, закликaючи веснó:
			Веснa, веснa крaсна!
			Прийдè, вeсно, з рaдістю,
			З велèкою мèлістю.
***
			Вèйди, вèйди, сîнечко,
			На нaше вікîнечко,
			Там д³тки гулÿють,
			Тебe виглядaють.
				Катерина Перелісна

			
			
			

Веснa
– Що з веснîю настаº?
– Сніг у пîлі розтаº.
– А чомó так бувaє?
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			–
			
–
			–
			
–
			
–

Сîнце йогî пригрівaє.
Що син³є на земл³?
Н³жні прîліски мал³.
А що пнeться з-під листa?
То травèчка виростa.

				Катерина Перелісна

			Розкв³тла в л³сі кв³точка,
			Синьоîка та яснa.
			Шумèть, співaє р³чечка:
			“Веснa! Веснa! Веснa!”
Тарaс Шевчeнко
Ім’ÿ велèкого укра¿нського поeта Тарaса Григîровича Шевчeнка
знaють і шанóють у всьîму св³ті. Він з дитèнства писaв в³рші й
гaрно малювaв. Пeрша кнèжка йогî в³ршів називaлася “Кобзaр”.
Томó і поeта називaють Кобзарeм.
Йогî ім’ÿм називaють вóлиці, плîщі, шкîли. Тарaсу Григîровичу
Шевчeнкові стaвлять пaм’ятники в містaх і сeлах Укра¿ни та в
³нших кра¿нах св³ту.
				Тарас Шевченко

ВСТàЛА ВЕСНà
Встàла веснà, чîрну зåмлю
Сîнну розбудèла,
Уквітчàла ї¿ рÿстом,
Барв³нком укрèла.
І на пîлі жàйворонок,
Соловåйко в гàї
Зåмлю, óбрану веснîю,
Врàнці зустрічàють…
				Тарас Шевченко
Дивлþсь, аж світaє,
Край нeба палaє,
Соловeйко в тeмнім гaї
Сîнце зустрічaє…
Словничок: • веснa – tavasz; • минóла вже зимa – elmúlt a tél; • гр³є сîнечко –
süt a napocska; • тaне сніг – olvad a hó; • течóть струмкè – folynak a patakok;
• на верб³ кîтики – megjelentek a fűzbarkák; • прîлісок – csillagvirág; • розкв³тла
брóнька – kinyílt а bimbó; • летÿть журавл³ – repülnek a darvak; • синьоîка та яснa –
kékszemű és ragyogó; • шумèть, співaє р³чечка – zúg, énekel a folyó; • поeт – költő;
• знaють у всьîму св³ті – ismerik az egész világon; • з дитèнства – gyermekkora óta;
• писaв в³рші – verset írt; • кобзaр – kobzos (ukrán népzenész); • уквітчaла ї¿ рÿстом –
itt: beborította fűvel; • барв³нком укрèла – örökzölddel betakarta; • жaйворонок –
pacsirta; • соловeй – fülemüle, csalogány; • врaнці – reggel; • сîнну зeмлю
розбудèла – az alvó földet felébresztette; • світaє – virrad; • край нeба палaє – az ég
alja lebeg.
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70, 71
І. Удосконалюємо вимову звуків [л] – [л′]: дÿтел, лaстівка,
лелeка, журавeль, зозóля.
ІІ.				Птахè прилет²ли
Прийшлa веснa. Зазелен³ла прирîда. Веснa прикрaсила навкругè
все. У садaх цвітóть фруктîві дерeва, веснÿні кв³ти. Ужe летÿть з
далeких кра¿в пташкè: журавл³, ластівкè, шпакè, лелeки, зозóлі.
Незабaром ми почóємо ¿хні весeлі пісн³.
Ось у садó гîлосно заспівaв шпак, він знайшîв своþ шпак³вню
і рaдісно сповістèв про це. Лелeки теж знайшлè своº гніздî на
висîкому дeреві, а ластівкè під дaхом будèнку.
Веснîю птахè теж співaють веснÿнки:
Ой, минóла вже зимa,
Сн³гу-льîду вже немa,
Ой немa, ой немa,
Сн³гу-льîду вже немa.
Прилет³ли журавл³
Й соловeєчки мал³.
		

Анатолій Камінчук

Лaстівка
– Лaстівочко сизокрèла,
Звідкілÿ ти прилет³ла?
– Прилет³ла я порaну
Із-за мîря-океaну.
– Що ти д³ткам принеслa?
– Сîнця, лaски і теплa!
***
– Весeлики-журавл³,
Що несетe на крил³?
– Несемî всім вам теплî,
Щоб усe цвілî й рослî.
				Володимир Верховень

Пташèна лічèлка
Я ходèв, малÿта, в ліс
І лічèлку вам прин³с.
Не звичaйну, а пташèну,
Що лунaє без упèну.
Раз ворîна, два сорîка,
Стрекотлèва, білобîка.
Три – синèчка невелèчка,
Як синîчка рукавèчка.
А чотèри – чîрна гaлка,
Лþбить все блискóче змaлку.
П’ять – зозóля у ліскó
Л³чить вeсело: “Ку-ку!”.
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Зaгадка
			Хто гніздa свогî не мaє,
			
ßйця ³ншим підкидaє.
			
Та у л³сі в холодкó
			Все куº ку-ку, ку-ку? (Зозóля)
Словничок: • сн³гу-льîду вже немa –nincs már se hó, se jég; • грак – vetési
varjú; • дÿтел – harkály; • гaлка – csóka; • шпак³вня – seregélydúc; • гніздî –
madárfészek; • птахè прилет³ли – megérkeztek a (vándor)madarak; • з далeких
кра¿н – messze országokból; • під дaхом будèнку – a háztető alatt; • прилет³ла я
порaну із-за мîря-океaну – itt: hajnalban érkeztem tenger – óceán túlról; • що несeте
на крèлі – mit hoztok szárnyaitokon; • лaска – jóság, gyöngédség, kedvesség; • що
лунaє без упèну – szüntelenül hallatszik; • стрекотлèвий(-а, -е) – fecsegő; • лþбить
все блискóче змaлку – kiskorától fogva szereti a csillogót.

72, 73
І. Вимовляємо звук [и]: син, індèк, кèдати.
ІІ.

				Петро Бондарчук

Чом зібрaвся гуртîк?
Від порîга до вор³т
Йдуть за Îлею усл³д
Попелÿстий кіт-ворк³т,
За котîм – собaка Жóрка,
Пîтім п³вень,
Пîтім – кóрка,
Дaлі – гóси чередîю…
Чом зібрaвсь такèй гуртîк?
Та ж у Îлі – пиріжîк!
Ну а Îля не скупa,
Всім по крèхті нащипa:
Кîтику, щоб мурчaв,
П³внику, щоб гaрно співaв,
Кóрочці, щоб сокотaла,
Гóсям, щоб ґелґотaли…
		

Віктор Шаройко

У нaшої квîчки
Всі синè і дîчки –
Малeнькі, жовтeнькі
Слухнÿні клубîчки.
***
Кaже мaти-квîчка,
В мeне два синîчки
І чотèри дîчки.
Ск³льки ж діточîк у квîчки?
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Словничок: • св³йська птèця – baromfi; • індèк – pulykakas; • індèчка – pulyka;
• індичa – pulykacsibe; • кaчур – gácsér; • кaчка – kacsa; • каченÿ – kacsacsibe;
• курчa – csibe; • квîчка – a kotlstyk lelt; • гусaк/ гóска/ гусенÿ – gúnár/ liba /kisliba;
• від порîга до вор³т – küszöbtől a kapuig; • усл³д – utána, mögötte; • гóси чередîю –
libasorban; • чом зібрaвсь такèй гуртîк – miért gyűlt össze a kis csapat; • не скупa,
всім по крèхті нащипa – nem fösvény, mindenkinek csíp morzsát; • сокотaти –
kotkodácsol; • ґелґотaти – gágog; • попелÿстий – hamuszinű.

74, 75
І. 1. Вимовляємо звук [и]: жилè, індиченÿ, мèска, вèлити, накрèти.
2. Удосконалюємо вимову звука [х]: хліб, хлів, лопóх, хтось.
ІІ.

					Грицько Бойко

Кaчечка і курчaта
Кaчечка крÿче,
Каченÿт не бaчить.
Клèче кaчечка курчaт:
– Чи не бaчили качaт?
– Ні, кaчечко,
Ми качaт не бaчили й у в³чі,
А кaчура, без качaт,
Зустрічaли дв³чі.
Вв²чливий пeсик
ßкîсь гулÿла квîчка з курчaтами у двор³. Рaптом налет³ла чîрна
хмaра, й дощ полèв як із відрa. Квîчка на зeмлю прис³ла, заквоктaла:
“Квок-квок-квок …”. Це означaло: “ До мeне, мо¿ малeнькі!”. І всі
курчaтка зал³зли до нeї під крèла. А неподал³к у бóдці сид³в пeсик.
Побaчив він, що кóрка змîкла. Вèліз із бóдки і запросèв квîчку з
курчaтами у бóдку. А пeсик вèлив з мèски, якa булa б³ля бóдки,
вîду. І накрèв нeю гîлову, н³би парасîлькою.
Словничок: • кaчечка крÿче – hápog a kacsa; • не бaчили й у в³чі – itt: nem
láttuk sehol; • вв³чливий пeсик – udvarias kutyuska; • рaптом – hirtelen; • налет³ла
чîрна хмaра – fekete felhő kerekedett; • полèв дощ як із відрa – ömlött az eső, mint
a vedérből; • квîчка прис³ла – a kotlóstyúk; • заквоктaла – kotkodácsolni kezdett;
• зал³зли під крилî – a szárnya alá bújtak; • неподал³к у бóдці – nem messze a
kutyaóltól; • побaчив, що кóрка змîкла – meglátta, hogy megázott а tyúk; • запросèв –
meghívta; • вèлив з мèски вîду – kiöntötte a tálkából a vizet; • накрèв нeю гîлову,
н³би парасîлькою – betakarta a fejét, mintha esernyővel.

76, 77
І. 1. Вимовляємо звук [и]: зупèнка, будèнок, батьківщèна, велèкий.
2. Вимовляємо звуки [л] – [л′]: вóлиця, шкîла, селî, сільськèй,
ліс, землÿ.
ІІ. Мій р³дний край – це Закарпaття. Я живó в сел³ … . Тут живe вся
моÿ родèна. Нaше селî велèке. В ньîму гaрні будèнки. У нaшому
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сел³ є шкîла, пîшта, аптeка, кав’ÿрня, супермaркет. Я люблþ своº
селî.
					Степан Жупанин
Співaночка
Понесe на дóжих крèлах
В³тер з полонèни
Цю співaночку за гîри,
Степов³ долèни.
Гей. Гей!
Степов³ долèни.
Хай співaночка полèне
По всій Укра¿ні.
І розкaже мèлим дрóзям
Про Карпaти сèні.
Гей, гей!
Про Карпaти сèні.
					Дмитро Чередниченко

ЯкÀ стÅжка найкрÀща?
Засперечaлися д³тки, якa стeжка найкрaща.
– До крамнèчки, бо там є цукeрки.
– Ні, до шкîли, бо там є д³тки.
– Ні, до р³чки, бо там мîжна скупaтися.
– Ні, в садîк, бо там є грóші, ÿблука.
– Ні, в пîле, бо там простîро…
Аж тут підійшлa мaма. Д³тки й питaють:
– Якa стeжка найкрaща?
– Додîму, д³тки. До р³дної хaти.
Словничок: • селî – falu; • вóлиця – utca; • ширîкий(-а, -е) – széles; • дîвгий(-а,
-е) – hosszú; • будèнок, хaта – ház; • засперечaлися д³тки – vitatkozni kezdtek a
gyerekek; • стeжка – ösvény, gyalogút; • крамнèця/ крамнèчка – üzlet, bolt kis bolt;
• в пîле, бо там простîро – itt: a mezőre, mert ott tágasság van; • співaночка –
dalocska; • понесe на дóжих крèлах – elviszi erős szárnyain; • в³тер з полонèни –
a havasi legelőről a szellő; • степов³ долèни – sztyeppi völgy; • полèне по всій
Укра¿ні – szálljon egész Ukrajnába; • ряснa калèна – bőven termő kányafa; • лþбий
край – kedves, szeretett táj/vidék.

78, 79
І. 1. Вимовляємо звуки [л] – [л′]: лопaта, полèти, картîпля,
ÿблуня, поллþ, тюльпaн.
2. Вимовляємо звук [и]: кèдати, вèрости, швèдше.
3. Вимовляємо звукосполучення [шч]: щ³тка, плащ, дощ, щeдро.
ІІ. 1. Настaла веснa. У сел³ багaто робîти. Сьогîдні вся родèна на
горîді. Тaто і син саджaють картîплю. Мaма і дîнька с³ють мîркву
і бурÿк. Родèна працþє дрóжно.
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2. 				Роман Завадович
			У горîді вже веснa –
			
Гей, що рîбить там вонa?
			Грÿдочку копaє,
			Мîркву засівaє,
			І горîх, бурякè –
			Бóдуть ¿сти діточкè.
						Лідія Ковальчук
Мaма садèла за хaтою грÿдку,
Клaла в ямкè по малeнькім зернÿтку –
Хай виростaють із них бурячкè,
Кóщики крîпу й квасîлі стручкè,
І огірîчки зелeні,
І гарбузè здоровeнні.
		

Анатолій Костецький
Дîщику, дîщику,
Де ти хîдиш?
Ходè,
Лþбий дîщику,
По горîду!
Полèй,
Лþбий дîщику,
Все, що бaчиш,
Хай урîдять îвочі
Щeдро й рÿсно.

Словничок: • веснÿн³ робîти – itt: tavaszi (kerti) munkák; • грÿдка – veteményes
ágy; • горîд –veteményeskert; • дощ – eső; • копaє – kapál; • саджaти – ültet; • с³яти –
vet; • клaла в ямкè по малeнькім зeрнÿтку – itt: minden gödröcskébe magocskát
tett; • хай вèростуть кóщики крîпу – hadd nőjjenek kapor bokrocskák; • гарбузè
здоровeнні – óriási tökök; • поливaти – öntöz, locsol; • урîдять îвочі – jó termést ad
a zöldség; • щeдрий – bőkezű, gazdag; • рÿсно – bőven,bősegesen; • лþбий дîщику –
kedves esőcske.

80, 81
І. 1. Вимовляємо звук [и]: чèжик, скажè, малeнький.
2. Вимовляємо звук [с′]: ось, с³яти, с³ють.
ІІ. 			

“Чèжику, чèжику”
(Укра¿нська нарîдна дитÿча гра)

Правила гри: діти з допомогою лічилки обирають Чижика –
хлопчика чи дівчинку.
Лічèлка
¯хала карeта,
Дзвîном дзвîнить.
Вèйшла пaні
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Л³чить кîні:
Раз, два, три – вèйди ти.
Потім, ставши півколом, запитують його:
		
– Чèжику, Чèжику, птaшку малeнький,
		
Скажè, як, скажè, як, як у пîлі с³ють мак?
Чижик відповідає дітям і показує, як сіють мак (правою рукою
“розсіває” насіння маку):
		
– Ось так, д³ти, ось так, так,
		
Так у пîлі с³ють мак.
Діти повторюють відповідь Чижика і теж показують, як сіють
мак:
		
– Ось так, так, ось так, так,
		
Так у пîлі с³ють мак.
Потім діти запитують:
		
– Чèжику, Чèжику, птaшку малeнький,
		
Скажè, як, скажè, як, як у пîлі ростe мак?
Чижик відповідає дітям і показує, як росте мак (стає навш
пиньки, піднімає руки на рівні грудей):
		
– Ось так, д³ти, ось так, так,
		
Так у пîлі ростe мак.
Діти повторюють відповідь Чижика і теж показують, як росте
мак:
		
– Ось так, так, ось так, так,
		
Так у пîлі ростe мак.
Діти запитують Чижика:
		
– Чèжику, Чèжику, птaшку малeнький,
		
Скажè, як, скажè, як, як у пîлі цвітe мак?
Чижик співає і показує, як цвіте мак (долоньки “розкривають
ся” над головою, похитуються):
		
– Ось так, д³ти, ось так, так,
		
Так у пîлі цвітe мак.
Діти повторюють рухи Чижика і співають:
		
– Ось так, так, ось так, так,
		
Так у пîлі цвітe мак.
І знову діти запитують:
		
– Чèжику, Чèжику, птaшку малeнький,
		
Скажè, як, скажè, як, як у пîлі берóть мак?
Чижик показує, як беруть мак (зриває стебла, складає на обе
ремок), і співає:
		
– Ось так, д³ти, ось так, так,
		
Так у пîлі берóть мак.
Діти повторюють за Чижиком:
		
– Ось так, д³ти, ось так, так,
		
Так у пîлі берóть мак.
Діти підбігають до Чижика і скубуть його. Чижик тікає. Гра
закінчується.
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Словничок: • чèжик – csíz; • як у пîлі с³ють мак – hogy vetik a mezőn a mákot;
• ось так, ось так – így, így; • як у пîлі берóть мак – hogy szedik a mezőn a mákot;
• стаº навшпèньки – lábujjhegyre áll; • складaє на оберeмок – csomóba, kötegbe
rakja.

82, 83
І. Вимовляємо звук [и]: ти, Велèкдень, кîшик, крaшанки, писанкè,
розпèсувати.
ІІ. Настаº велèке свÿто – Велèкдень. Вважaється, що в цей день
воскрeс Ісóс Христîс. Лþди повідомлÿють однå îдному: “Христîс
Воскрeс” й у в³дповідь кaжуть: “Во³стину Воскрeс”. Так у цей день
вітaються лþди.
За тèждень до Велèкодня укра¿нці святкóють Вeрбну нед³лю.
У цей день свÿтять молодó вербèчку. Лþди вважaють, що вербa
мaє цілþщі властèвості, вонa даº здорîв’я. Томó свячeною вербîю,
жартóючи, “б’ють” дорîслих і дітeй, промовлÿючи:
			Вербa б’є, не я б’ю,
			За тèждень – Велèкдень,
			Недалeчко – червîне яºчко.
Кîжна родèна готóється до Велèкодня. Жінкè печóть паскè,
готóють ковбaси та всÿку смакотó, фарбóють і розпèсують яºчка.
Це писанкè. Їх кладóть у кîшик, рaзом із пaскою та ковбасîю, й
освÿчують у цeркві.
Марія Хоросницька

Велèкдень
Від земл³
Аж до небeс –
Велèкий день:
ХРИСТÎС ВОСКРÅС!
Катерина Перелісна
Гaрна пèсанка у мeне,
Мaбуть, крaщої немa,
Мaма т³льки помагaла,
Малювaла я самa.

Подолßночка
(Укра¿нська нарîдна дитÿча гра)
Правила
стає в коло
		
		
		
		

гри: з допомогою лічилки* обирають Подоляночку, яка
і робить усе, про що співають діти, водячи хоровод:
Десь тут булa Подолÿночка,
Десь тут булa молодeсенька.
Тут вонa впaла, до земл³ припaла,
Сім літ не вмивaлась, бо водè не мaла…
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Ой устaнь, устaнь, Подолÿночко,
		
Умèй лèчко, як ту склÿночку,
		
Візьмèся у бîки та поскачè скîки.
		
Пливè по Дунaю, берè дівчa скрaю.
Після цього Подоляночка вибирає когось із кола замість себе, і
гра продовжується.
*Лічèлка
				Ходèла квîчка
				Кîло кілîчка.
				Водèла д³ток
				Б³ля кв³ток. Квок.
Словничок: • Велèкдень – Húsvét; • пèсанка, крaшанка – hímes tojás; • роз
пèсувати – festeni; • цîкатися – összekoccantani a hímes tojásokat; • вeрбна лозa –
fűzfavessző; • кîшик – kosár; • спеклa паскè – pászkát sütött; • пасхaльні свÿтa –
húsvéti ünnepek; • подолÿночка – podóliai kislány; • до земл³ припaла – a földre esett;
• умèй лèчко, як ту склÿночку – mosd meg arcocskádat, mint azt az üveget; • десь –
valahol; • візьмèсь у бîки та поскачè – tedd csípőre kezed s ugrálj egy keveset.

84, 85
І. 1. Удосконалюємо вимову звукосполучення [йі]: Укра¿на, укра
¿нський, укра¿нка, укра¿нець.
2. Вимовляємо звук [и]: ми, ти, дитèна, Вітчèзна.
ІІ. Укра¿на – це нaша Батьківщèна. Держaвними сèмволами
Укра¿ни є герб – тризóб і сèньо-жîвтий прaпор. Чомó сèньо-жîвтий?
Бо над Укра¿ною нeбо сèнє-сèнє, а ланè вл³тку колосÿться золотîю
пшенèцею. Про укра¿нський прaпор склaла вірш Натaлка Пîклад:
Прaпор – держaвний сèмвол,
Він є в кîжної держaви;
Це для всіх – ознaка сèли,
Це для всіх – ознaка слaви.
Сèньо-жîвтий прaпор мaєм:
Сèнє нeбо, жîвте жèто,
Прaпор свій оберігaєм,
Він святèня, знaють д³ти.
			Віра Паронова
Тризóб, немîв сім’ÿ єдèна,
Де тaто, мaма і дитèна.
Живóть у мèру, любîві
На Укра¿ні в³льній, нîвій.
			Олесь Лупій
Знай, синîчку, дîню, знай:
Нaша Укра¿на –
То чар³вний, мèлий край,
Золотa кра¿на.
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					Марія Познанська

Ми дóже лþбим р³дний край
І р³дну Укра¿ну,
Ї¿ садè, зелeний гай
В садó ряснó калèну.
						Лариса Колос

Д²ти Укра¯ни
Всі ми д³ти, всі ми р³зні,
Як багaто нас!
Всі ми р³дні у Вітчèзні,
Гaрні й без прикрaс.
Р³зні мîви в нас і тaнці,
Стрaви і пісн³,
Та ус³ до шкîли врaнці,
Йдемî день при дні.
Словничок: • держaва – állam; • нaша Батьківщèна, Вітчèзна – a Hazánk;
• держaвні сèмволи – állami szmbólumok; • прaпор – zászló; • герб – címer; • тризóб –
háromágú szigony; • ланè вл³тку колосÿться золотîю пшенèцею – a mezők nyáron
arany búzával kalászosodnak; • оберігaєм – óvjuk,vigyázzuk; • він святèня, знaють
д³ти – az szentség, tudják gyerekek; • ряснa калèна – bőtermésű kányafa; • ми р³зні –
különbözőek vagyunk; • гaрні й без прикрaс – szépek vagyunk ékesség nélkül; • р³зні
мîви в нас – különböző nyelven beszélünk; • стрaва(-и) – étel,eledel; • до шкîли
врaнці йдемî день при дні – minden nap iskolába megyünk.

86, 87
І. 1. Вимовляємо звук [и ]: Вітчèзна, вишивaє, сèні, питaє.
2. Вимовляємо звук [р′]: Андр³йко, р³чка, р³дний, р³зний.
3. Вимовляємо звуки [л] – [л′]: зелeний, вèшила, малeнький, землÿ,
лþбимо.
ІІ. 						За Андрієм М’ястківським
Наш рід
Мaма вишивaє на б³лому полотн³ зелeний барв³нок, чорнобрèвці,
сèні волîшки. Нaвіть малeньку кaчечку вèшила.
– Що це бóде, мaмо? – спитaв Андр³йко.
– Укра¿нська святкîва сорîчечка для тeбе.
– Чомó укра¿нська? – питaє Андр³йко.
– Бо вишивaю так³ кв³ти, як³ ростóть на нaшій земл³. А землÿ
нaша звeться Укра¿ною. А ти – малeнький укра¿нець.
– А ти, мaмо?
– І я укра¿нка, і тaто, й бабóся, й дідóсь. Ми укра¿нського рîду
і лþбимо нaшу зeмлю, нaшу мîву, нaші кв³ти. Укра¿на – як нaша
р³дна хaта.
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Ой же гaрні чорнобрèвці,
Що у мeне на торбèнці!
Це їх мaма вишивaла
Їх мен³ подарувaла.
***
			Чорнобрèвці, мaльви і барв³нок –
			
Це ж кв³ти нaшої земл³.
					Ольга Косовська
Моÿ мaма дóже мèла,
Сорîчку мен³ пошèла.
Шèла, м³ряла, співaла,
Дèвні кв³ти вишивaла.
Рóжі, мaківки, ромaшки,
На рукавцÿх – лþбі птaшки,
Колоскè і лист барв³нку.
Бóду гaрна укра¿нка.
Словничок: • укра¿нська святкîва сорîчечка – ukrán ünnepi ing (itt: hímzett);
• укра¿нський рід – ukrán nemzetség; • вишивaє на б³лому полотн³ – fehér vásznon
hímez; • зелeний барв³нок – télizöld; • чорнобрèвці – bársonyvirág, büdöske; • сèні
волîшки – kék búzavirág; • допèтується хлîпчик – kérdezőskodik a kisfiú; • землÿ –
a mi földünk; • на торбèнці – a tarisznyán; • шèла, м³ряла, співaла – varrt, mért,
énekelt; • дèвні кв³ти – csodás virág; • рóжі, мaківки, ромaшки – rózsa, mákvirág,
margitvirág; • на рукавцÿх – лþбі птaшки – a blúzujján madárkák; • колоскè і лист
барв³нку – kalászok és a télizöld egy levele.

88, 89
І. 1. Вимовляємо звукосполучення [йі]: Укра¿на, Кèїв, кèївський,
¿хати, сто¿ть.
2. Вимовляємо звук [х]: хaта, хорîший, хліб, Хрещaтик.
3. Вимовляємо звук [ц′]: столèця, вóлиця, укра¿нець, прапорeць,
вітерeць.
ІІ. Кèїв – столèця Укра¿ни. Це велèке і гaрне м³сто. Вонî сто¿ть на
Дніпр³. Головнa вóлиця столèці – Хрещaтик.
У Кèєві багaто шкіл, гімнaзій, ліцeїв, університeтів, теaтрів,
бібліотeк, музeїв, пaм’ятників.
У столèці Укра¿ни чудîве метрî. Під землeю мîжна про¿хати на
метрî з однîго кінцÿ м³ста – в дрóгий.
У Кèєві багaто пaм’ятників, чудîвих пaрків. Киÿни і гîсті
лþблять це м³сто.
					Анатолій Камінчук

			Чудîвий день. ßсна порa.
			Легeнький вітерeць пов³яв.
			На крóчах сèвого Дніпрa
			Сто¿ть столèця нaша – Кèїв.
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Словничок: • столèця – főváros; • найкрaще м³сто в св³ті – legszebb város a
világon; • сeрце Укра¿ни – Ukrajna szíve; • університeт – egyetem; • бібліотeка –
konyvtár; • пaм’ятник – emlékmű; • чудîвий день – csodálatos nap; • ÿсна порa –
derűs idő; • легeнький вітерeць пов³яв – könnyed szellőfúvás; • на крóчах сèвого
Дніпрa – az ősz Dnyipro.

90, 91
І. 1. Вимовляємо звук [х]: пішох³д, рух, перехрeстя, перех³д, пîверх,
багатоповерхîвий, перехîдити.
2. Вимовляємо звук [и]: будèнок, вóлиця, зупèнка.
ІІ. М³сто – це висîкі будèнки, ширîкі вóлиці, велèкі магазèни –
супермaркети, аптeки, пîшта, лікaрня, автîбусний і залізнèчний
вокзaли.
У м³сті багaто шкіл, гімнaзій, у якèх навчaються д³ти. Є теaтри,
музeї, пaм’ятники.
На вóлицях м³ста ¿здять автîбуси, тролeйбуси, трамвaї, автî. У
велèких містaх є метрî – підзeмна залізнèця.
Перех²д вóлиці
Як перехîдиш вóлицю,
Якщî відсóтній знак?
Спочaтку зупинèсь
І нал³во подивèсь.
Якщî трaнспорту немaє –
До серeдини рушaєм.
Є тут л³нія чудîва,
Не звичaйна – розділîва.
Знов на ній ти зупинèсь
І напрaво подивèсь.
Всі машèни пропустè –
П³сля цьîго мîжеш йти.
Прaвила повед²нки у трaнспорті
Не шум³ти, не штовхaтись,
Чeмно й лaгідно тримaтись.
***
Без білeта, знaє кîжен,
¯хать в трaнспорті не мîжна.
***
Стaршим лþдям, як годèться,
Трeба м³сцем поступèться.
***
Скîро вèхід, не штовхaйся,
Потихeньку посувaйся.
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Словничок: • м³сто – város; • пішох³д – gyalogos; • зупèнка – megállohely;
• рух – közlekedés, forgalom; • вóличне перехрeстя – utсаkereszteződés, keresztút;
• перех³д – átkelőhely; • пîверх – emelet; • багатоповерхîвий – emeletes; • тролeйбус –
trolibusz; • трамвaй – villamos; • вантàжівка – teherautó; • мотоцèкл – motorkerékpár/
motorbicikli; • лікaрня – kórház; • перехîдити – átmegy/átjon; • зупинèтися – megáll;
• автîбусний вокзaл – autóbuszállomas; • залізнèчний вокзaл – vasutállomas;
• теaтр – szinház.

92, 93
І. 1. Вимовляємо звук [и]: дитÿчий майдaнчик, прaвило, чекaти,
перебігaти.
2. Вимовляємо звук [х] та звукосполучення [йі]: їжaк, ¿хати,
по¿хали, при¿хали, об’¿хати.
ІІ.

				Ігор Січовик

			 ¯де зaйчик у трамвaї
І довкîла поглядaє.
Тут підхîдить їжачîк
І говîрить:
– Ваш квитîк! –
Червон³є зaйчик гóсто
І даº листîк капóсти.
Пожувaв їжaк листîк.
– Це – говîрить, – не квитîк.
Доведeться вам зійтè –
І додîму п³шки йти!
				Анатолій Камінчук
¯хали ми ¿хали,
До горбкa під’¿хали.
Під’¿хали, з’¿хали,
Дaлі по¿хали.
¯хали ми ¿хали,
До ÿми під’¿хали,
ßму об’¿хали,
І дaлі по¿хали.

Світлофîр
			Всім перехîжим я моргaю,
			Щоб пèльно глÿнули на мeне,
			Очeй же я аж трîє мaю –
			Червîне, жîвте і зелeне.
Зaгадка
			Підморгнe зелeним îком –
			Ми йдемî.
			Підморгнe червîним îком –
			Стоїмî. (Світлофîр)
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Словничок: • прaвила рóху – а közlekedés szbályai; • дитÿчий майдaнчик –
játszótér; • світлофîр – közlekedési jelzőlámpa; • горèть червîне/ жîвте/зелeне
св³тло – ég a piros/sárga/zöld lámpa; • пішох³дні дор³жки – gyalogutak; • до горбкa
під’¿хали – itt: megérkeztünk a dombocskához; • з’¿хали – lehajtottunk; • ÿму об’¿хали –
a gödröt körülutaztuk; • дaлі по¿хали – tovább utaztunk; • червон³є зaйчик гóсто – itt:
nagyon elpirult a nyuszika; • листîк капóсти – egy káposztalevelet; • пожувaв їжaк
листîк – a süni megrágta a levelet; • доведeться вам зійтè – le kell szállnia; • додîму
п³шки йти – gyalog hazamenni; • перехîжим я моргaю – a járókelőknek pislogok;
• щоб пèльно глÿнули на мeне – hogy figyelmesen nézzenek rám.

94, 95
І. 1. Вимовляємо звук [и]: мaти, сèла, вонè, притулèвся, завждè.
2. Вимовляємо звук [с′]: сім, матóся, Петрóсь, бабóся.
ІІ. В Укра¿ні свÿто Мaтері відзначaється в дрóгу нед³лю трaвня. У
цей день ус³ складaють шaну і подÿку всім матерÿм. Д³ти вітaють
сво¿х мам і бабóсь, дарóють їм кв³ти, розповідaють в³рші.
					Роман Завадович

ПетрУсÅва матóся
Притулèвся до мaми Петрóсь:
– Є на св³ті багaто матóсь.
Є в Олeнки, в Улÿни, в Юркa,
Алe жîдна з них не такa.
					Степан Олійник
Пам’ятaймо, мèлі д³ти,
Пам’ятaймо зaвжди з вaми,
Що для нас у всьîму св³ті
Найдорîжчі нaші мaми.
Нам, малeньким і дорîслим, –
Все даþть вонè з любîв’ю:
Н³жне сeрце, св³тлий рîзум,
Сèли нaшому здорîв’ю.
За Василем Сухомлинським

Моß мaма найкрaща
Малåнька д³вчинка при¿хала з мàмою у велèке м³сто. Пішлè
вонè по вóлиці. Мàма велà дîнечку за рóку. Д³вчинка побàчила
щось цікàве. На рàдощах заплåскала в долîні. І загубèлась у юрб³.
Загубèлась і заплàкала:
– Мàмо!.. Де моÿ мàма?
Лþди оточèли д³вчинку й питàють:
– Як тебå звàти, д³вчинко?
– îля.
– А мàму як звуть? Скажè, ми ї¿ зàраз знàйдемо.
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– Мàму звуть… мàма…матóся.
Лþди усміхàються. І знîву питàють:
– Як³ у твоºї мàми îчі: кàрі, сèні, блакèтні, с³рі?
– îчі у нåї… найдобр³ші…
– А кîси? Як³ в мàми кîси – чîрні, рóсі?
– Кîси… найкрасив³ші.
Знîву усміхàються лþди. Питàють:
– А як³ у мàми рóки? Мîже, якàсь рîдимка у нåї на рукàх є,
згадàй.
– Рóки у нåї… найлàгідніші. Моÿ мàма найкрàща!
Пішлè лþди й оголосèли по рàдіо: “Загубèлася д³вчинка. У ї¿
мàми найдобр³ші îчі, найкрасив³ші кîси, найлaгідніші в св³ті рóки”.
І мàма знайшлàся.
Словничок: пам’ятaймо зáвждè – mindig emlékezzünk; • притулèвся – hozzá
simul; • найдорîжча – legdrágább; • найкрaща – legszebb; • все даþть з любîв’ю –
szeretettel adnak msndent; • н³жне сeрце – gyengéd szíve; • св³тлий рîзум – tiszta ész;
• жîдна з них не такa – egyik sem olyan; • у дрóгу нед³лю трaвня – május második
vasárnapján; • сèмвол добрa, мèру, щaстя – a jóság, békesség, boldogság szimbóluma;
• заплeскала в долîні – tapsolt; • загубèлась – elveszett; • лþди оточèли – az emberek
körülvették; • ми ї¿ зaраз знàйдемо – mindjárt megtaláljuk; • найдобр³ша – a legjobb;
• кîси – itt: a haja; • усміхнóлась – mosolygott; • найлaгідніші – leggyöngédebb;
• знайшлaся – meglett.

96, 97
І. 1. Вимовляємо звук [и]: Крим, cин, родèна, пир³г, внóки.
2. Вимовляємо звук [ц′]: олівeць, Луцьк, В³нниця, іменèнниця.
3. Вимовляємо звук [с′]: с³ють, з’¿халась, ось, бабóся.
ІІ. У нaшої бабóсі сьогîдні день нарîдження. До нeї в гîсті при¿хала
вся родèна. Ми всі обнімaли бабóсю, цілувaли, бажaли дîброго
здорîв’я, співaли вітaльні пісн³. А Тарaс розказaв бабóсі в³рша:
Бабóсю ріднeнька, бабóсю єдèна,
Вас щèро вітaє вся нaша родèна,
Ус³ ми вас лþбим і всі поважaєм,
Усі ми вам щaстя, здорîв’я бажaєм.
Бабóся булa дóже щаслèва і дÿкувала всім.
					Ігор Січовик
З’¿халась родèна:
Брат з Карпaт,
Сестрa з Острa,
Дîчка з Крèму,
Син із Рèму,
Внóчка з Лóцька,
Внук з Прилóк,
А ми з В³нниці.
Бaба З³на – іменèнниця.
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Кіт і мèші
(Дитÿча гра, розрîблена Iнною Кóльською)
Правила гри. Вчитель розподіляє клас на дві половини. Перша –
водить коло, друга – “миші”. За допомогою лічилки діти обирають
кота. Потім діти, що утворили коло, імітують ходьбу кота і про
мовляють:
			– Хîдить кîтик по кімнaті.
			В ньîго лaпочки на вaті;
			Позіхa байдóже:
			
– Щось я сîнний дóже!
Хлопчик або дівчинка в центрі кола удають котика, який по
тягується, лягає спати. Діти продовжують тихо ступати, впів
голоса декламуючи:
			
– А під л³жком н³рка, н³рка.
			З нåї мèшка зèрка, зèрка.
			
– Гей, подрóжки, всі сюдè!
			
Все як слід, є об³д,
			
Спить та спить лeдар кіт!
“Мишки” навшпиньки заходять у коло й ходять навколо ко
тика, радіють, обіймаються, підстрибують. Діти, що водять коло,
співають:
			
– Кіт не спить, а слóха,
			Наставлÿє вóха!
			Скîчив кîтик сaме впîру,
			Швèдше, мèші, в нîру, в нîру.
На ці слова діти, що водять коло, зупиняються. “Мишки” про
бігають попід їхніми руками, втікають. “Котик” хоче наздогнати.
Кого доганяє, той стає котиком, і гра продовжується.
Словничок: • іменèнниця – ünnepelt; • святкîвий пир³г – ünnepi kalács;
• з’¿халась родèна – összejött a család; • щèро вітaє – szívélyesen üdvözli; • єдèна –
egyetlen; • поважaємо – tiszteljük; • щaстя, здорîв’я бажaємо – kívánunk boldogságot,
egészséget.

98, 99
І. 1. Вимовляємо звук [х]: хaта, хлîпчик, хто, хліб, горîх, хмaра.
2. Вимовляємо звук [с′]: с³но, ось, зaсіка, бабóся, дідóсь.
ІІ.				 КОЛОБîК
(Укра¿нська нарîдна кàзка)
Жилè-булè дід та бaба. Однîго рaзу попросèв дід бaбу спектè
йомó колобкa.
Пішлa бaба у комîру, прос³яла бîрошна, замісèла т³сто та й
спеклa колобкa. Поклaла йогî на вікнî. А колобîк скотèвся і поб³г
стåжкою. Біжèть, біжèть, колè йомó назóстріч йде зaйчик. Зaйчик
кaже:
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– Колобîк, колобîк, я тебå з’їм.
– Не їж менå, зaйчику, я тоб³ п³сеньку заспівaю, – сказaв колобîк.
– Анó заспівaй!
– Я по зaсіку мåтений,
Я із бîрошна спåчений, –
Я від бaби втік,
Я від д³да втік,
То й від тåбе втечó!
Та й поб³г… Колè ідå вовк.
– Колобîк, колобîк, я тебå з’їм!
– Не їж менå, вîвчику, я тоб³ п³сеньку заспівaю.
– Анó заспівaй!
– Я по зaсіку мåтений,
Я із бîрошна спåчений, –
Я від бaби втік,
Я від д³да втік,
Я від зaйця втік,
То й від тåбе втечó!
Та й поб³г… Аж ідå ведм³дь.
– Колобîк, колобîк, я тебå з’їм!
– Не їж менå, ведмåдику, я тоб³ п³сеньку заспівaю.
– Анó заспівaй!
– Я по зaсіку мåтений,
Я із бîрошна спåчений, –
Я від бaби втік,
Я від д³да втік,
Я від зaйця втік,
Я від вîвка втік,
То й від тåбе втечó!
Та й поб³г…
Біжèть та й біжèть дорîгою… Зустрічaється з лисèчкою:
– Колобîк, колобîк, я тебå з’їм!
– Не їж менå, лисèчко-сестрèчко, я тоб³ п³сеньку заспівaю.
– Анó заспівaй!
– Я по зaсіку мåтений,
Я із бîрошна спåчений, –
Я від бaби втік,
Я від д³да втік,
Я від зaйця втік,
Я від вîвка втік,
Я від ведмåдя втік,
То й від тåбе втечó!
– Ну і гaрна ж п³сня! – кaже лисèчка. – От т³льки я недочувaю
трîхи. Заспівaй-бо ще раз та сідaй до мåне на язèк, щоб я крaще
чóла.
Колобîк скîчив їй на язèк та й почaв співaти:
– Я по зaсіку мeтений…
А лисèчка – гам йогî! Та й з’¿ла!
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Словничок: • колобîк – cipó; • спектè – sütni; • бîрошно – liszt; • назмітaй
у зaсіку – söpörj össze lisztet a szuszékban; • вèтопила піч – befűtötte a kemencét;
• замісèла бîрошно – bedagsztotta a lisztet; • поклaла на вікнî – az ablakra tette;
• прèзьба – tőcik; • покотèлося – elgurult; • я тебe з’їм – megeszlek; • втік від бaби –
elszaladtam/ megszöktem a nagymamától; • тод³ і від тeбе втечó – akkor tőled is me
gszököm; • недочувaю – nagyot hallok; • сідaй на язèк – ülj a nyelvemre.

100, 101
І. 1. Вимовляємо звуки [л] – [л′]: переп³лочка (переп³лці), журaв
лик, гол³вка.
2. Вимовляємо звук [и]: черевèчки, щèрий.
ІІ. 				Переп²лочка
(Укра¿нська дитÿча гра)
Діти беруться за руки і роблять коло. Посередині стоїть
дівчинка-“перепілочка”. Усі рухаються по колу, співають:
		
		

У нaшої переп³лки та й гол³вка болèть,
У нaшої переп³лки та й гол³вка болèть.

Дівчинка в колі тримається за голову.
		
		

А до переп³лки соловeйко йде,
Нaшій переп³лці черевèки несe.

З кола до “перепілки” виходить хлопчик, імітує, що дає їй чере
вики. “Перепілка” не бере.
У с і д і т и:
			
– І – і! Не взялa!
			
А до переп³лки та й журaвлик ідe,
			Нaшій переп³лці він кептaрик несe.
Інший хлопчик імітує, що дає “перепілці” кептарик. “Перепіл
ка” знову не бере.
Д і т и в к о л і (з подивом):
			
– Не взялa!
			
А до переп³лки та й горîбчик ідe,
			Нaшій переп³лці гaрну сóкню несe.
Ще один хлопчик підходить до “перепілки”, “дає” їй платтяч
ко. Дівчинка не бере.
Д і т и в к о л і (знову дивуються):
			
– Не взялa!
			
А до переп³лки переп³лко ідe,
			Нaшій переп³лці щèре слîво несe.
Підходить хлопчик, ласкаво заспокоює “перепілку”. Вона радіс
но посміхається йому. Беруться за руки, танцюють.
Д і т и в к о л і (з радістю):
			– Вèдужала нaша переп³лочка!
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“Перепілочка” кланяється комусь із кола, і той стає “перепіл
кою”. Гра починається спочатку.
Словничок: • переп³лка – tojó fürj; • гол³вка болèть – fáj a feje; • не взялa –
nem vette el; • вèдужала – mggyógyult; • кептaрик – ujjatlan szörmemellény; • щèре
слîво – itt: kedves szó.
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