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Звідкіля гарний настрій з’являється?
коли сонячний зайчик ховається,
а тоді знов по стелі стрибає,
згори долі на всіх поглядає.
Коли всенький день каруселі,
на майданчику ігри веселі,
лимонадом ніздрі лоскоче
і волосся вітер тріпоче…
А іще гарний настрій маю,
коли книжку цікаву читаю…
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Чистомовки
Си, си, си – у Оксани дві коси.
Рі, рі, рі – на калині снігурі.
Жа, жа, жа – є колючки у йоржа.
Ав, ав, ав – котик мишку упіймав.
Щу, щу, щу – ось цибулька до борщу.
Ло, ло, ло – скрізь дороги замело.
Че, че, че – скоро сонце припече.
Рох, рох, рох – поросятко їсть горох.
Ця, ця, ця – кожушок вдягла вівця.
Ту, ту, ту – пароплав пливе в порту.
Рип, рип, рип – під ногами снігу скрип.
Бра, бра, бра – назбирав ховрах добра.
Ич, ич, ич – розпушив хвоста павич.
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Вив-вив-вив – Сава риби наловив.
Улі-улі-улі – зварив юшку у каструлі.
Щав-щав-щав – друзів нею пригощав.
Айте-айте-айте – всі за стіл сідайте.
Жки-жки-жки – беріть швидше ви ложки.
Лили-лили-лили – друзі юшку їли.
Чали-чали-чали – «Смакота!» – кричали.
Ухар-ухар-ухар – Сава – справжній кухар!

Шет-шет-шет – загубився мій планшет.
Ати-ати-ати – де тепер його шукати?
Цята-цята-цята – в шафі відчиняв дверцята.
Коні-коні-коні – подивився на балконі.
Рнув-рнув-рнув – та під ванну зазирнув.
Тра-тра-тра – старша підійшла сестра.
Нила-нила-нила – і мені все пояснила.
Вала-вала-вала – твій планшет я заховала.
Тав-тав-тав – більше щоб книжки читав!
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***

***

Метелик над лужком літав,
веселу пісеньку співав:
– Літо-літо-літечко,
золоте намистечко!
Хто із сонечком встає –
той намистечко знайде!
Прокидайтесь, малюки, –
не залежуйте боки!
Вибігайте з хати
ранок зустрічати.
Висипала дітвора
та із кожного двора,
і по срібній по росі
босоніж побігли всі.
Дитячого сміху дзвіночки
лунають в полях і садочках,
і сонце ясне променисте
подарувало намисто.
Літо-літо-літечко,
золоте намистечко!
Це метелик рано встав,
пісню сонечкові склав.
Велике йому спасибі!

Покотились писанки по дворі,
заспівали пісеньку дітворі:
– Вчора ще яєчками ми були,
поки добрі руки нас не взяли.
Розписали писачком руки нас –
покривали фарбою напоказ.
Розсміялись дітлахи, загукали:
– Ви в бабусиних руках побували!
Вчила нас бабусенька малювати,
щоб Великдень з писанками зустрічати.
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***
Мріяв червоний трамвай:
– Якби-то автобусом стати –
у далекий поїхати край
і колесами вітер здіймати.
А жовтенький автобус собі:
– На трамвай би перетворитись,
щоб по рейках, мов по землі,
міг по колу тихенько котитись.

***
Сонце, сонце, запалай,
на промінчиках зіграй!
Під мелодію твою
все розквітне у гаю.
Стануть скрізь струмки дзюрчати,
весну будемо стрічати!
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***
Перепілки в деркача
танцювали ча-ча-ча.
Хвостик верть,
хвостик круть –
наш таночок не забудь.

***
Щойно вечір настає,
цвіркун скрипку дістає.
Хоч не видно скрипаля,
чути пісеньку здаля.

***
Сів Рябко за рояль
і натиснув на педаль,
клавіші торкає,
вальс собачий грає.
Тірлі-тірлі, льолі-льолі –
скоро їде на гастролі.
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***
Тітонька корівонька
на базар ходила.
– Тітонько корівонько,
що ти там купила?
– Купувала віника
для нашого півника,
сковорідку для кота,
для Сірка – сирка.
А для себе водночас
я придбала контрабас.

Що в молоці?
У молоці – волошки сині,
теплий літній дощик,
пісні срібні солов’їні,
полуниці горщик.
У молоці – вітер, сонце,
хмари і тумани,
неба чистого віконце
і усмішка мами.
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***
Мавпа з мапою стоїть,
у людей питає:
– Як до Африки, скажіть,
їхати трамваєм?
Може, краще на байдарці
або дельтаплані?
Повезу я рідній мамці
карасів в сметані!

***
І чому це у класі сміються?
Навіть вчитель від сміху присів.
То казав я, що миші несуться
і полюють вночі на котів.

***
Гриць – майбутній чемпіон.
Він іде на стадіон.
– А чому вертався?
– Та... ліфт поламався.
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***
Сер Чорний Пітер –
відважний пірат!
У нього є з чорним вітрилом
фрегат.
А також папуга,
який не мовчить,
а голосно слово «Карамба!»
кричить.
Бере Чорний Пітер
на абордаж,
носить з піастрами
саквояж.
Пісню співає страшну –
«Йо-хо-хо!»,
і порох сухий у мушкеті
його.
Одне лише Пітера
дуже лякає
і завжди на землю його
повертає:
– Петро Коваленко!
До дошки іди!
«Плаваєш» знову
за партою ти?!
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***
Ой у лісі розруха –
впала з дуба муха.
На ведмедя впала,
ногу відтоптала.
Він тепер кульгає,
сльози проливає.

***
Дід Ведмідь гойда онука,
тільки діда той не слуха.
Ви, дідусю, дайте меду,
то й засне онук відразу.
А без меду часу не гайте
і даремно не колихайте!
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***
Ох!
Ми розсипали
горох.
І не будемо
збирати.
Краще підем
танцювати.
Поки танцювали,
кури все
попідбирали.
Залишили тільки
Ох!
І влетить же за
горох!

***
А ти знаєш,
що я знаю,
що ти знаєш,
що я знаю?
Точно знаю,
що ти знаєш
те, що знаю
точно я.

***
Китиха-матуся дитя присипляла,
йому колискову тихенько співала:
– Спи, рідненьке китенятко,
зовсім ти іще малятко.
Хоч і важче за слона –
в світі кращого нема.
Їсти як планктон почнеш –
іще більше підростеш.
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Морозиво
У сніговій країні
морозиво жило.
Каталось на крижині,
ходило у кіно.
Але занудьгувало
та, щоб побачить світ,
взяло речей чимало
і сіло в вертоліт.

Торт-фізкультурник
Схуднути торт намагався,
фізкультурою займався.
Коли ж гості нагодились –
лише крихти залишились.

***
А ви чули новину?
Їхав перець на війну.
Їхав, їхав i пропав –
на обід у борщ попав.

Борщ-танцюрист
Тілі-тілі-бом-ті-ті,
борщ варився на плиті.
Ну а потім – ай-лю-лі,
танцював він на столі.
Гуп-гуп, неначе дід:
– Поспішайте на обід!
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Що казала кілька?
Запитали в кільки:
– Друзів в тебе скільки?
Відповіла кілька:
– У томаті – кілька,
в морі ж, ніде правди діти,
зроду всіх не полічити.

Секрет

Як зробився салат

Розповім я вам секрет,
як готується омлет,
що кладуть у олів’є,
додають у крем-брюле.
Здогадались, саме це –
звичайнісіньке яйце!

Йшли томати, як солдати,
з капустою воювати.
Узяли вони ножі
і були насторожі.
А капуста не дурна –
шаблю в руки узяла.
Свись-блись, галас, ґвалт –
покришились на салат!

***
– Де був, Василю?
– У свині на весіллі.
– Чим пригощали?
– Ананасом,
медом, сирником
і квасом,
пампушками, вінегретом,
галушками та омлетом.
Пригощалось все село…
Шкода, сала не було.

***
Біг сирок на урок
«Як зав’язувать шнурок?».
Та до школи не добіг,
на язик Катрусин ліг.
Не довідався сирок,
як зав’язувать шнурок.
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Загадки
Я на блискавці буваю,
у негоду захищаю.
(Куртка)

Спочатку я в окріп попав,
а потім вінегретом став.
(Буряк)

Одяг ми для ваших ніг,
з вами ми і в дощ, і в сніг.
(Взуття)

Зі мною кожен бутерброд
зазирає вам у рот.
(Ковбаса)

Натягніть мене на вуха –
не злякає завірюха.
(Шапка)

Зелену травичку корівка жує,
та біле мене вона людям дає.
(Молоко)

Щоб омлету вам зробити,
спершу треба нас розбити.
(Яйця)

На яблуньці ми зріли,
на сонці боки гріли.
(Яблука)

Я духмяний, в дірочках,
а на смак – так просто ах!
(Сир)

А скажіть-но, любі діти:
без чого юшки не зварити?
(Риба)
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Загадки з продовженням
***

***

Без вікон, без дверей,
повна хата людей –
веселих дитяток,
маленьких зерняток.
У рядок вони лежать
і тихенько шепотять:
– З хати нас виймайте
і в землю саджайте!
Будем рости-виростати,
модні сорочки вдягати –
блискучі, зелененькі,
напрочуд смачненькі.
Хрум!

Сидить дівчина в коморі,
а коса її надворі.
Сидить та й зітхає:
– Чом ніхто не визволяє?
Як прибігли тут малятка –
дружні хлопчики й дівчатка –
полонянку рятувати –
на світ Божий витягати.
Та за косу її – смик…
Буде з носом сніговик!

***
Два кільця, два кінці,
посередині цвяшок.
Все розріжуть молодці –
хоч папір, хоч мотузок.
За тканину як беруться,
між собою і не б’ються.
Чики-чики, чики-ці –
ось для Ромчика штанці,
а для Галочки спідниця,
що пилюки не боїться…
Хто із молодцями дружить,
тому вони вірно служать!
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***

***

Справ багато у сестричок,
у сестричок-рукавичок.
Треба ґанок підмітати,
двір од снігу розгрібати,
бабу снігову ліпити
і на гірку воду лити.
На санчатах вниз скотитись,
у заметі загубитись…
Та на пічці, та на пічці,
та на пічці обсушитись!

Шапка шубі шепотіла,
шепотіла, шурхотіла:
– Шафу швидше відчиняй
та про шарф не забувай!
За вікном зима кружляє
і до себе нас гукає.

***
На льоду стояли чоботи
і сварились.
На льоду стояли чоботи –
ледь не бились.
Один говорив –
йти направо,
а другий казав –
йти наліво.
Направо!.. Наліво!..
Направо!..
І так цілий день
без угаву…
Коли ж бо розбігтись
вони захотіли,
то на шпагат так обидва
і сіли.
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***
Ой, светрику, не лякай,
мене більше не кусай!
Бо тебе я не боюся,
як захочу – одягнуся.
Вийду-вийду погуляти,
на санчатах роз’їжджати!

***
– Про слово «штани»
скажіть-но мені:
воно в однині
чи у множині?
– На це, як годиться,
звідки подивиться.
Глянуть зверху – в однині,
якщо знизу – в множині.
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***
Риба рака умовляла,
умовляла-булькотала:
– Купи мені намиста,
печеного тіста,
солом’яну шляпку
і курячу лапку.
Козу, барана і теличку,
а також нову косметичку.
І тоді ти врешті-решт
мене заміж поведеш.
Відповів на це їй рак:
– Походжу я краще так.

***
Кіт-муркіт –
оксамитовий живіт.
Ходить кіт по курнику
і кричить:
– Ку-ку-рі-ку!
Вивчив недаремно
мову іноземну.
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***
Курочка-чубарочка,
гарна господарочка,
по двору ходила,
діточок водила.
Знайшла старшому проса,
не задирав щоб носа.
Знайшла середньому жита,
припинив щоб тужити.
А молодшому маленькому
курчаті рябенькому
упіймала хробака,
танцював щоб гопака.

***
Як лисичка-молодичка
прикрашалася,
золотою стрічкою
запліталася.
– Вийди, вийди, півноньку,
погуляти,
на вечірню зіроньку
поспівати.
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***
Молоточок цюк, цюк,
дзвін луною ходить,
старий дядечко Пацюк
котоловку робить.
Котоловка не проста, –
вона кожного кота,
що до нори влізає,
хапає миттю за хвоста
і з носом залишає.
Стережіться, коти, стережіться!
Не підходьте до нори, схаменіться!

Яка риба краща?
«Краща риба… – ковбаса!» –
кажуть Мурчик і оса,
Петрик, Оля і Ганнуся,
дід Кіндрат і тітка Дуся.
Можна їсти в бутерброді,
можна їсти на городі,
можна їсти просто так.
Ковбаса – це не судак!
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***
Виє біля хати
сірий вовчик-братик:
– У-у-у, у-у-у,
ну ніяк я не збагну,
чому місяця коса,
наче з салом ковбаса?

***
Я бачив солоного зайця.
Він дірку од бублика їв.
А смалений вовк
у червоних сап’янцях
бурулькою сіно косив.
Цікава Варвара літала,
і рак засвистів на горі.
Авжеж, я побачив чимало
у червні в зимовій порі.
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***
Павутину плів павук,
працював у вісім рук:
двома креслення робив,
двома прялочку крутив,
двома нитку витягав,
всюди нею заснував,
а іще двома умився,
коли трішечки стомився.

***
Чому кульга багатоніжка?
заболіла в неї ніжка –
на двадцять восьму справа
соснова голка впала.

***
Ось так коник-стрибунець!
Ну такий вже молодець –
вперся ніжками у землю,
перескочив через греблю,
а тоді як засюркоче –
чемпіоном стати хоче!
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Мурашки
Що за славні трударі!
Встають рано на зорі,
хату з паличок будують
і до вечора працюють.
Шкідники їх оминають,
як побачать, то тікають.

***
Сонечко на гілку сіло,
вусами заворушило:
– попелиці, стережіться,
їсти листя не годиться!

***
Водомірка – фігурист,
до катання має хист.
Нема льоду – не біда,
бо згодиться і вода.
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***

***

– Бу-бу-бу, –
бубнить сова,
– Заболіла голова.
Миші увесь день снують,
мені спати не дають.
Постривайте,
уночі
буде вам
на калачі.

А у кума Сонечка
є красуня донечка.
Така вже маленька,
така вже кругленька,
в червоній хустині
у цяточках.
Ну така вже миленька,
ну така вже гарненька
у Сонечка донечка –
сонечаточка.

***
На світанку бабі Жабі
запашний букет кульбаби
дарували онучата –
зелененькі жабенята.
У бабусі ж іменини.
І тому уся родина
з привітаннями прийшла,
подарунки принесла.

26

***
Взяв маленький баранець
величенький гребінець –
зробити зачіску хотів.
Чухав, чухав,
аж упрів.
Поламалися зубці
об уперті баранці.
Увесь день він так стояв
непричесаний, зітхав.
І відтоді баранець
оминає гребінець.

***
У калюжі, наче жбан,
розлігся пан Кабан.
Пролітай хутчіше, мухо,
бо в калюжі він по вуха.
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Вірш про те,
що подумав
дресирувальник,
запхавши голову
в пащу тигра
Стало темно,неначе вночі,
тихо у залі сидять глядачі.
Ікла потилицю трохи лоскочуть –
мабуть, капканом зімкнутися хочуть.
Та лиш скомандую «гоп» і «аллє» –
і тигр одразу відпустить мене.
А чому? Секрет простий:
я давно для нього свій.
Навіть хижак, що пазурі має,
цінує того, хто його поважає!
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***
Від трикутника кути
поділили три коти.
Кожному коту по куту,
кожному куту по коту.
Коло по колу покотилось,
коло в колі зупинилось.
Ромб румбу танцював,
ромб руба ставав.
Пітон на сонці грівся,
у КОЛО закрутився.
Ой, дива так дива –
зникли хвіст і голова!
І тепер, як не крути,
їх у колі не знайти.
Рано-вранці носоріг
нагострив ТРИКУТНИК-ріг.
Згодом він замість лопати
рогом землю став копати.
Величезний вирив рів,
анітрохи не упрів.
Вихвалявся бегемот:
– На КВАДРАТ подібний рот,
усілякого добра
в ньому вміститься гора.
Дужче як роззявлю рота,
то запхну ще й… бегемота!
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***
Сьогодні в мами свято,
луна веселий сміх.
На кухні я і тато –
готуємо пиріг.
Татусь мій місить тісто,
а я …куштую джем,
і зовсім нам не тісно,
коли ми вдвох печем.
Дарма, що тісто в вусі,
і в борошні стільці –
почули від матусі:
– Які ж ви молодці!

***
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А моя матуся – справжня чарівниця!
Може, як захоче, враз перетвориться
на снігуроньку, Джульєтту,
рибку золоту…
Скажу ще по секрету –
навіть на Бабу Ягу!
Словам моїм не вірите?
Ви до театру йдіть
і там їх перевірите.
Квиток лишень візьміть!

***
Канючив мало не щодня
у батьків я цуценя.
І ось здалась моя рідня –
тепер собаку маю я.
Хоч мій песик ще малий
і дуже неслухняний,
виросте з нього вартовий,
шукач бандитів справний.

***

Нам будуть медалі давати –
його буде в тому заслуга…
Та поки мушу прибирати
калюжі після друга.

Сині руки, ніс та вуха –
не впізнав дідусь онука:
– Наче Вова… Ні, не Вова –
не було у нас такого.
Може, це пілот ракети,
гість з далекої планети,
син відважних марсіан,
синій, наче баклажан.
Або, може, замість мила
хтось комусь продав чорнило.
І тепер не впізнаю
я кровиночку свою.
Обізвалось онуча:
– Це, дідусю, справді я!
На шовковиці сидів
і від ягід посинів.
– Так ось воно що!
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***

***

Звичайна ручка –
цікава штучка,
нею можна
не тільки писати.
Якщо торкнеться
дитяча ручка, –
навіть шпалери
розфарбувати...
Не доведеться батькам сумувати.

Тимка питали батько й мати:
– Коли будеш ти розум мати.
І байдики облишиш бити,
дарма за партою сидіти?
Тимко казав:
– Тоді почну,
коли… на пенсію піду.

***
Бив Богдан у барабан,
а Роман писав роман.
Як Богдан бив в барабан,
то Роман писав роман.
Коли ж луснув барабан,
враз скінчився і роман.

***
Ні сіло ні впало –
забрало пропало.
Куди покотилось?
Що його забрало?
Як же тепер воювати?
Як же мух перемагати?
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***

***

На берéзі крук сидів,
дивні речі говорив,
що на бéрезі лини
носять драпові штани
і танцюють краков’як.
Аплодує їм черв’як.

У курник забігла ласка:
– Добрий день вам, будь ласка,
дайте яєць, якщо в змозі,
бо вже гості на порозі.
Кажуть кури:
– Ко-ко-ко,
пийте краще молоко.

***
Спочатку зав’яз у багнюці,
а потім у в’яз гальмував,
збив тітку Тамару в перуці,
сполохав чотирнадцять ґав.
І довго Сірко заливався –
від нього утік на горіх.
Ось так я уперше катався
на роликах нових своїх.
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***

***

Казали мені зайці:
– Це було уранці,
як у ранці кіт сидів
і Настусі говорив:
– Я сиджу вже тут відколи!
Віднеси мене до школи:
пішов грамотний пацюк –
не впіймати без наук.

Ти прокинься, моя доню,
протри оченятка,
принесла тобі в долонях
сіре кошенятко.
Ми пограємось з ним трішки,
молочка наллєм
і про три сіренькі мишки
віршика складем.

***
Тік потік через тік,
через поле з гаєм.
Упав кіт у потік,
до людей гукає:
– Ой, витягуйте мене,
киньте коло рятівне.

***
У Марії коса
Довга та білява,
а в Андрія коса
Гостра, неіржава.
Одна коса – для стрічки,
інша – для травички.
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***
Що за пташка прилетіла,
землю крилами накрила –
крилоньками сніжними,
білими і ніжними?
То зима-голубонька –
наша білогрудонька
на крила ставала,
в гості завітала.
Привезла нам Новий рік,
і ялинку, і пиріг,
біле, чисте поле
і Різдво Христове.

***
У жаби виникла ідея
(увесь день носилась з нею)
як на південь полетіти,
черевце своє погріти.
Вночі сіла на літак:
стриб-стриб, квак-квак.
А на південь прилетіла,
то... пінгвінів там зустріла.
Довго дивувалась
і одне питала:
– І де я опинилася,
і де я помилилася?!
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***
З хмари воду хтось злива,
всюди землю залива.
Зливо, годі тобі лити,
пора нас пожаліти.
Або дай хоч капелюха,
уже змокли ми по вуха.

***

***

Десятий по́верх.
Дах.
Повéрх даху
птах.
Поверх птаха
сонце –
світить у віконце.
Я пейзаж цей намалюю
і матусі подарую.

Говорила Ната
братові Кіндрату:
– Скоромовку не зубри́ ,
а зі мною повтори:
зу́бри – не ізюбри.
Бродять в лісі зубри,
а ізюбри по горах
бігають, мов по долах.
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***
Ніч. Хоч очі виколи.
Місяць в хмарах спить.
До сичихи Віхоли
пугач гуготить:
– Ви коли прокинетесь?
Темно вже над гаєм.
Летімо розімнемось –
мишей полякаєм.

***
Скажіть-но мені, друзі,
де сонце спить вночі?
Можливо, десь у лузі,
а може, на печі?
– Знайшов що запитати!
Де спить, і взагалі,
у сонця сон – це дбати
про інший край землі.

***
Сіли на підводу,
їхали по воду.
Як з гори котилися,
в річці опинилися.
Кинулись під воду
рятувать підводу.
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***

***

Осінь. Пісня журавлина
лине над полями.
Намалюю я картину
жовтими листками.
Будуть в ній
мій дім і школа,
стежка, що побігла,
і розсипана довкола
журавлина стигла.

Вийдіть з дому раннім-рано,
ви йдіть зразу прямо, прямо,
поверніть направо,
потім – наліво,
а тоді
кукурікніть разів двісті
і торкніться голови.
І опинитеся в місці...
Куди щойно ви прийшли.

***
Такса у таксі сідала.
– Яка такса? – запитала. –
Можу кісткою віддати,
можу бліх вам поганяти.
Відвезіть мене в кіно,
ось-ось почнеться воно.
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***
Брати́ Іван, Степан та Микола
збираються бра́ти до школи:
вудочку з гачками,
бляшанку з черв’ячками,
закриху з риб’ячим жиром
і три бутерброди з сиром.
Будуть ловити знання –
напевно, не навмання.

***
Бусол прилетів на став
і ловити рибку став.
Та піймав він тільки жабку,
черевика і кульбабку.
Сів зажурений на пень.
Ох, зірвався рибний день.

***
Як від нашого порога
утікала в ліс доро́га.
Ми дорогу ту шукали,
увесь день її гукали:
– Дорога́ дорого,
озовись, небого!
Ти у лісі пропадеш,
бур’янами поростеш.
Вийди, не ховайся,
додому повертайся.
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***

***

У мисливця Гриця
капустяна рушниця,
прикла́д із морквини,
набої з горобини.
Як полювати Гриць ходив,
то рушницю зайчик з’їв.
Ось і при́ клад вам того,
що було, та загуло.

Виростала бараболя –
будемо ми рити.
Посварились Толя й Оля –
будемо мирити.
Чвари, чвари, розступіться!
Толю й Олю, помиріться!

***
Вчора бачив ро́бота
без одного чобота.
Він на вулиці стояв,
дітям кульки надував.
Чудова робо́та у робота
без одного чобота.

***
Стояв зáмок на горі,
жили в замку комарі.
Як гуляти вилітали,
на замо́к все зачиняли.
Раз ведмідь на зáмок ліг,
і замо́ к не допоміг.
Відтоді всі комарі
на болоті сплять в траві.
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Розповідь Юрка Горобченка, учня 3-Б класу
Турумбурумської загальноосвітньої школи юних чаклунів,
про чарівну паличку
***
Є у мене паличка
чарівна:
перетворить муху
на слона.
Зробить з парасольки
дельтаплан,
прожене хурделицю
і буран.
А коли слова скажу
чарівні –
з-під землі дістане
все мені!
Лише з двійки –
ніде правди діти –
їй «дванадцять»
ніяк не зробити!
Виправляє двійку
навчання,
аж ніяк не
чаклування!
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Про бляшанку й не тільки...
На березі річки бляшанка лежала,
тихенько лежала – усім заважала.
Її на природі хтось вправно відкрив,
а потім порожню в піску залишив.
«Яка неприваблива сіра картина!
Отримати травму може дитина!», –
так тітонька поблизу заголосила
і доньку на шию собі посадила.
Сказав чоловік на матраці: «Ганьба!
Не вчили когось прибирати хіба?!»
А потім байдуже обличчя прикрив,
і на весь пляж за мить захропів.
«Сміття хто кидає – їх треба карати!», –
гармидер довкола всі стали здіймати.
Бляшанка одна, ще одна, ще одна –
Гора сміття виросте вище слона!..
Хлопчина малий бляшанку підняв,
її у пакет для відходів поклав.
А потім пакет куди треба відніс
і пісню веселу мугикав під ніс.
У пісні були пречудові рядки:
«Нехай завжди будуть чисті річки,
і сяють без бруду лани та гаї,
а також думки – і твої, і мої!»
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***
Казав Миколка Заєць:
– Я справжній індіанець!
І півняче перо
до чуба причепив.
– А чи тобі відомо, –
спитала його Тома, –
живуть де індіанці,
з яких вони країв?
– Про це напевно знаю,
у школі все ж буваю!
Їх дім на мапі світу
я в … Індії знайшов.
І Соколине Око
стрімким, бадьорим кроком
під регіт, під дівчачий
у свій «вігвам» пішов.

***
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Борошно на себе
якщо не висипати.
Об підлогу яйця
якщо не розбивати.
Пальці замість яблук
якщо не розрізати.
Збити цукор з яйцями
якщо не забувати.
І без форми тісто
якщо не випікати…
Можете неодмінно
шарлотку ви зробити
і нею всю родину
удосталь пригостити!

***
– Чи любиш ти, Петре, природу?
– Аякже! Звичайно, люблю.
Учора, коли йшов по воду,
зламав я рогатку свою.

***
– Вчишся як, Глафірко? –
онуку дід питає.
– На самі п’ятірки, –
дівчинка зітхає.
– Не сумуй даремно,
дуже то похвально.
– Але в нас система
дванадцятибальна.

***
– Знову в тебе двійка!
– То через Андрійка.
– А при чому тут Андрій?
– В нього почерк замалий.
Намагався я списати,
та ніяк не розібрати.
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***
Тато каже:
– Ай, яй, яй!
Ну який же ти кисляй!
Наче варений сидиш,
за столом їси і спиш.
Відповів я тату:
– Кисіль винуватий.
Коли треба його поїдати,
то я одразу хочу спати.

***
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Було це в мезозої.
Ліз ящір по секвої,
до самої верхівки
дістатися хотів.
Ні разу не спіткнувся,
у пір’я одягнувся,
від гілки відштовхнувся
і в небо полетів.
На землю він дивився
і нісся на крилáх...
Ось так, мабуть, з’явився
на світі перший птах.

Веселий
правопис
Якщо незрозуміло: «е» чи «и» писати у складі кореневім,
де наголос пропав, це слово замініть без зайвих теревенів,
щоб склад ненаголошений наголошеним став.

Приклад:
Вербá косу заплітала
і намисто одягала:
«Вéрби, сестрички,
біжімо до річки!
Там я чула новину:
обирають міс Вербу!»
Якщо приголосний звук важко розібрати, то не треба на свій
слух зразу нарікати. Форму слова замініть з приголосним злим,
щоб стояв він в одну мить перед голосним.

Приклад:
Кіт точило ухопив,
кігті ним півдня гострив.
Кожен кіготь шліфував,
поки той не заблищав.
«Вийди, мишко, мур-мур!
подивись на манікюр!»
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Сміливо префікс «с» вживають, якщо звуки к, п, т, х, ф
корінь слова починають.

Приклад:
Сказав Іван: «Спитав Степан –
стерпіти, мабуть, не зумів:
«Навіщо під цеглу сховав чемодан?» –
«Я кейс сформувати хотів!»
Якщо приголосні в слові інколи збігаються,
і язик при цьому ледве повертається,
приголосні зайві прорідіть і вимову слова спростіть.

Приклад:
Дочекались нового ми тижня
і купили новий проїзний,
щоб побачить ученого крижня,
що приїхав у цирк обласний.

тиждень

проїзд

область
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Веселi тести
1. Якщо товариш твій плеєр узяв
і ненароком його поламав,
маєш що тоді робити?
а) синець йому набити;
б) до вечора ридати;
в) прості слова сказати:
«З ким такого не буває,
дружбі це не заважає!»
3. Коли прохають батько й мати
іграшки поприбирати,
скажете які слова?
а) «Болить у мене голова»;
б) «Навіщо прибирати?
Завтра буду знову гратись!»;
в) «Не хвилюйтесь – я трішки пограю
і обов’язково усе позбираю!»
2. За обідом щоб сидіти,
спершу треба що зробити?
а) помити руки з милом;
б) кота дражнить «дебілом»;
в) витріщити очі
і кричати «Їсти хочу!»
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***
Під землею щось кипить,
і вирує, і пашить,
і клекоче, і гуркоче,
на поверхню дуже хоче.
Може, кухар борщ варив –
кришку щільно не закрив,
і тому обід тікає,
скрізь окропом поливає?
Або праску хтось ввімкнув
і про неї геть забув?
І тепер вона шкварчить,
і тепер вона сичить?
Можна навіть не гадати –
то вулкан облишив спати,
з надр земних на білий світ
полум’яний шле привіт.

***
Кроманьйонка-мати
синочка збирала,
надвір погуляти
його виряджала:
– Вдягни з мамонта кожуха,
обережно ніж чіпляй,
більше стріл візьми для лука
та про спис не забувай.
Не подумай запізниться,
тримай ноги у теплі…
Ну коли ж уже скінчиться
Кам’яний вік на землі?!
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Тести з безпеки
Якщо незнайомці вам дзвонять у двері:
а) гостинно запросите їх до оселі;
б) натягнете маску вовка й завиєте;
в) нізащо дверей не відчините.
Якщо хулігани вас перестріли:
а) закричите «повбиваю!» щосили;
б) прийоми покажете їм карате;
в) розвернетесь мовчки і втечете.

По темноті як потрібно ходити?
а) на себе багато прикрас начепити;
б) пісні веселі гучно співати;
в) ніколи самим, а завжди з провожатим.

На вулицю мобілку з собою берете:
а) щоб бачили і чули – поважне йде цабе;
б) давати всім дзвонити, бо не жаднюга я;
в) щоб на зв’язку зі мною була моя сім’я.

Чужий пропонує в машині підвезти:
а) не стану відмовлятись – усе ж не пішки йти;
б) візьму свою рогатку і фари розіб’ю;
в) відмовлюся рішуче і далі сам піду.
Довелося свідком злочину стати:
а) треба негайно галас здійняти;
б) за груди злочинців трясти;
в) дорослим розповісти.
Підказка («а» і «б» до біди доведуть, «в» підкаже вірну путь)
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***
– Куди щоденника подів? –
Мишка татусь спитав.
– Я гуманоїда зустрів,
і той його забрав.
– Навіщо здався він йому?
Самі лиш двійки там!
– Щоб налякати ним рідню
і довести батькам:
даремно сердяться вони
за навчання таке,
бо на планеті на Землі
ще гірший учень є!

***
– Молодчина наш Тарас,
до школи не спізнився,
бо сусідський пес якраз
на дорозі стрівся.
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Анаграми
Антон колекцію збирав –
значки всюди купував.
І тепер їх у Антона
не кілограм, а … (тонна).

Банка з горохом на стежці лежала.
Лежала, лежала, але не пропала –
її підібрав товстий, наче жбан,
для поросяток ікластий… (кабан).

Літо сказало: «Годі вам, діти,
біля комп’ютера щодень сидіти!
Йдіть надвір гуляти сміло –
здоровішим стане…» (тіло).

Марш духовий оркестр заграв,
під нього бадьоро я крокував,
доки не впав під «бам-ба-ра-бам».
Ось так і з’явився на коліні… (шрам).

Силач на арені штангу підняв,
над головою крутити почав.
У залі овація справжня була –
бо обертам тим не було і… (числа).

– Шарф зав’яжи! – сказала матуся. –
Дуже за горло твоє я боюся.
Ти на погоду все-таки зваж,
коли на котлети куплятимеш… (фарш).
Коні степом стрімко летять,
вершники в сідлах міцно сидять.
Кричить режисер їм: «Стоп! Не воно!»
Ох і нелегко ж знімати… (кіно).
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– До побачення, хмаринко, –
каже крихітка-краплинка. –
Хочу я з дощем пролитись
і на море подивитись.

– До зустрічі, – дзвінко струмочок дзюркоче. –
Побіг би до моря з тобою охоче,
та вдома чекає роботи багато:
мушу звірят і пташок напувати.

– Хай щастить тобі, дитинко, –
побажала їй хмаринка. –
Ти до моря прогуляйся
і додому повертайся.

Гукала річка крізь пороги:
– Зичу щасливої дороги!
Ти до моря скоріш доберись
і від мене йому поклонись.

Дощик весело шумів
і краплинці лопотів:
– Ну, малесенька, бувай,
привіт морю передай!

А в синьому морі справжні дива –
маленька краплинка сестричок знайшла:
– Прощайте навіки, самотнії дні,
у морі з краплинками жити мені.

Клен маківкою кивав,
мандрівницю проводжав:
– На все добре, полети
і про мене морю розкажи.

Та сонечко з моря напитись хотіло,
і вгору краплинка знову злетіла.
І почули внизу: – Мандрів я не боюсь!
Бувайте здорові, я ще повернусь!
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