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ÇÀÃÀÄÊÈ
Ï²ÑÍ²
ÑÊÎÐÎÌÎÂÊÈ
Ë²×ÈËÊÈ
ÇÀÁÀÂËßÍÊÈ
ÌÈÐÈËÊÈ
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ÇÀÃÀÄÊÈ
^

^

^

Ìàº êëåøí³ é äîâã³ âóñà.
ß ³ ñàì éîãî áîþñÿ,
áî ùèïàº, ìîâ ãóñàê.
Íó à çâóòü ùèïàêó...

(ðàê)

Ìèõàéëî Êëèì÷óê

^
^
^
Õî÷ áóâàþ ÷àñòî áèòèé,
àëå çîâñ³ì íå ñåðäèòèé,
ÿ ñòðèáàþ, âåñåëþñÿ 
÷è âãàäàºòå, ÿê çâóñÿ?
(Ìÿ÷)
Í³íà Äåðêà÷

^
^
^
Îé êîòèëîñü êîëî,
êîëî-ïîêîòüîëî,
âñ³õ ëàñêàâî ãð³ëî,
ö³ëèé äåíü ñâ³òèëî,
à ï³ä âå÷³ð êîëî
äóæå íàòîìèëîñü 
ñïàòè ïîêîòèëîñü
ãåí çà âèäíîêîëî.

(Ñîíöå)

Ãðèãîð³é Õðàïà÷
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^
^
^
ßê ñîíå÷êà íåìà 
ìåíå øóêàòü äàðìà.
À ñîíå÷êî ñ³ÿ 
çàâæäè ç òîáîþ ÿ.
Ñòðèáàºø òè ÷è éäåø 
ñòðèáàþ, éäó ÿ òåæ.
(Ò³íü)
Ãàëèíà Äåì÷åíêî

Ï²ÑÍ²

Îé õîäèòü ñîí êîëî â³êîí...
Êîëèñêîâà
Îé õîäèòü ñîí êîëî â³êîí,
à äð³ìîòà  êîëî ïëîòà.
Ïèòàºòüñÿ ñîí äð³ìîòè:
 Äå ìè áóäåì íî÷óâàòè?
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 Äå õàòèíêà òåïëåíüêà,
äå äèòèíêà ìàëåíüêà.
Òàì ìè áóäåì íî÷óâàòè,
ìàëå äèòÿ ïðèñèïëÿòè.

Êîëèñêîâà
À-à-à, êîò³â äâà,
ñ³ð³-áóð³ îáèäâà.
Ñ³ð³-áóð³, âîëîõàò³,
íå õîä³òå êîëî õàòè.
Ó íàñ äèòÿ ìàëåíüêå,
âîíî ñïàòè ðàäåíüêå.
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Äâà ï³âíèêè
Óêðà¿íñüêà íàðîäíà ï³ñíÿ
Äâà ï³âíèêè, äâà ï³âíèêè
ãîðîõ ìîëîòèëè,
äâ³ êóðî÷êè-÷óáàðî÷êè
äî ìëèíà íîñèëè.
Öàï ìåëå, öàï ìåëå,
êîçà ï³äñèïàº,
à ìàëåíüêå êîçåíÿòêî
íà ñêðèïî÷ö³ ãðàº.
Òàíöþé, òàíöþé, êîçóëåíüêî,
í³æåíüêàìè òóï-òóï.
Òàòóñåíüêî ç ìàòóñåþ
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ïðèíåñóòü íàì êðóï-êðóï.
À âîâ÷îê-ñ³ðÿ÷îê
ç ë³ñó âèãëÿäàº,
óõîïèâ â³í êîçåíÿòêî
òà é äàë³ ò³êàº.
ßê óçÿâ ñòàðèé öàïîê
íîâåíüê³¿ â³æêè,
îä³áðàâ â³í êîçåíÿòêî,
çàëèãàâ çà ð³æêè.
Õî÷ âîâ÷îê îá³äðàâ
öàïîâ³ ðåáåðöÿ,
çàòå â òàòà ç ìàòóñåþ
ðàäóºòüñÿ ñåðöå.

^

^

ÑÊÎÐÎÌÎÂÊÈ
^

Óïàëà Ëèñêà
â êîëèñêó,
à êîëèñêà 
íà ëèñêó.
²ãîð Ñ³÷îâèê

^
^
^
¯äå-¿äå ¿æà÷îê,
¿æà÷îê-ë³ñîâè÷îê.
¯äå-¿äå äî çì³¿ 
ïðîãàíÿòèìå ¿¿.
Òàìàðà Êîëîì³ºöü
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^
^
^
Á³ëêà
â äóïë³
ãîð³õ õîâà.
Ïðèéøëà
ïîðà
ãîð³õîâà.
Ãðèöüêî Áîéêî

Ëåñÿ, ëîñü ³ ëèñ
Íà óçë³ññ³
äîâåëîñÿ
íàïîëîõàòü
Ëåñ³ ëîñÿ.
Ëîñü  ó ë³ñ,
à ç ë³ñó  ëèñ.
Ãðèöüêî Áîéêî

Êàïö³
¯õàâ ëèñ
÷åðåç ë³ñ,
ëèñåíÿòàì
êàïö³ â³ç,
ùîá ñîñíîâ³ øèøêè
íå êîëîëè í³æêè.
Âàëåíòèíà Êàìåí÷óê
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Ë²×ÈËÊÈ
^

^

^

Ïÿòü çàé÷àòîê âèéøëè ç äîìó.
Ñïåðøó ñòàëè ïî îäíîìó,
ïîò³ì  â ïàðè, òîï÷óòü ñí³ã,
õòî áåç ïàðè  ãåòü ïîá³ã!
Áîãäàí Ñòåëüìàõ

^

^

^

Çà ãîðîäîì,
ùå é çà áðîäîì,
ðàäó ðàäèëè ð³ä ç ðîäîì:
æóðàâëèíèé ³ ÷àïëèíèé,
ëîïóøèíèé ³ êà÷èíèé,
õîâðàøèíèé ³ øïà÷èíèé,
êîíþøèííèé ³ äæìåëèíèé,
çîçóëèíèé ³ îæèííèé,
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ëàñò³â¿íèé ³ ëîñèíèé,
ùå é âåñåëèé êîìàðèíèé,
ÿê ¿ì çèìó çèìóâàòè,
õòî ç íèõ áóäå â³äë³òàòè,
êîìó õàòó áóäóâàòè,
õòî çàëÿæå ñïàòè â íîðó,
õòî ñõîâàºòüñÿ ï³ä êîðó,
õòî  êîð³í÷èêîì â çåìë³,
õòî  çåðíèíêîþ â ð³ëë³.
Çà ãîðîäîì,
ùå é çà áðîäîì,
òàê íàðàäèëè ð³ä ç ðîäîì:
íóìî, äðóç³, ðàõóâàòè,
êîìó âäîìà çèìóâàòè,
êîìó â ³ð³é â³äë³òàòè, 
òóò çàëèøèòüñÿ æàð-ïòèöÿ:
áóäå â çîëîò³ æìóðèòüñÿ.
Â³êòîð Êîðäóí
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ÇÀÁÀÂËßÍÊÈ
Áóäüêî
Áóâ ñîá³ Áóäüêî,
ìàâ õàëàáóäêó,
³ ñòàâîê,
³ ìëèíîê,
³ êàïóñòè øìàòîê,
³ øòàíè ïîðòÿí³,
ùî äåðëèñÿ ïî ñò³í³.
Ãàðíà ìîÿ áàéêà ÷è í³?

²äå, ³äå ä³ä, ä³ä
²äå, ³äå ä³ä, ä³ä,
íåñå, íåñå ì³õ, ì³õ.
Îò òàêèé ä³äèùå,
îò òàêèé ñòðàøèùå:
îò òàêèé íîãàòèé,
îò òàêèé ðóêàòèé,
îò òàêèé âóñàòèé,
òàêèé áîðîäàòèé,
îò òàêèé ïëå÷èñòèé.
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ÌÈÐÈËÊÈ
^

^

^

Ëàäó, ëàäó, ëàäóñ³,
ïîñâàðèëèñü áàáóñ³
çà êàâàëîê ò³ñòà
ùå é ïîñåðåä ì³ñòà,
çà õë³áà øêîðèíêó
ùå é ïîñåðåä ðèíêó.
Âè, áàáóñ³, íå ñâàð³òüñÿ:
êóï³òü ïèð³ã  ïîìèð³òüñÿ.
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^

^

^

Ïèðîãè ïå÷óòüñÿ,
à õëîï÷èêè áþòüñÿ.
Âæå ñïåêëèñÿ ïèðîãè,
õëîï÷èêè  íå âîðîãè.
Íóìî, öóð áèòèñÿ!
Íóìî âæå ìèðèòèñÿ.
Ìèðèñÿ, ìèðèñÿ,
òà á³ëüøå íå áèéñÿ.
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