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Передмова

пробудити інтерес до живої природи, прагнення більше ді-
знатися про рослинний і тваринний світ рідного краю — одне  
з головних завдань батьків, вихователів, учителів. тому розпо-
віді дорослих мають бути не лише інформативними та доступ-
ними, а й образними, цікавими. 

Художнє слово — найкоротший шлях до серця і розуму 
дитини. на цьому наголошувала відома дитяча письменниця 
і фольклорист олена пчілка, яка приділяла багато уваги тво-
рам для підростаючого покоління, вкладала в цю працю душу. 
У родинах, де батьки виховують гуманне ставлення до при-
роди власним прикладом та за допомогою художнього слова, 
діти виростають дбайливими, чуйними.

Чимала частка творів дитячої літератури присвячена світу 
живої природи. вони пробуджують допитливість, розвивають 
уяву, вчать дитину бути уважною та спостережливою, а ще — 
поводитися так, аби природа добровільно відкривала свої та-
ємниці.  

друга частина читанки «дивокрай» складається із трьох 
тісно пов’язаних між собою розділів: «У небі», «на землі»,  
«У воді». перший розділ містить добірку творів про різних пта-
хів, а також про кажана (звіра, який має крила); другий — про 
комах, павука, стоногу, а третій — про риб, рака, жабку, чере-
паху та ін. 

про ту чи іншу тварину подається велика кількість різно-
жанрового матеріалу: загадки, скоромовки, вірші, приказки 
та прислів’я, казки й оповідання — адже кожен літератур-
ний жанр має певне спрямування. так, загадки розвивають  
абстрактне мислення, спонукають слухача або читача до логіч-



ного аналізу. веселі вірші, скоромовки чи каламбури викону-
ють не тільки інформативну функцію, а й розвивають художній 
смак. Ці твори подобаються дітям і легко запам’ятовуються. 

особливе місце в житті дитини займає казка. дитина  
вірить казковим героям, разом з ними радіє і сумує, непокоїть-
ся та співчуває, вчиться співпереживати й любити. Саме тому 
в читанці є чимало казок. та найголовніше, що в кожному тво-
рі, дібраному автором-упорядником, відчувається глибока лю-
бов до природи, до тваринного світу і до людей, які ставляться 
до всього живого розумно й доброзичливо. 

Ігор Січовик
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Г р А К

                            Загадка
Ходить завжди перед сном
по полях, як агроном,
І шукає між рядків
Усіляких шкідників.

                                         ( к а р Г )
                                                                                   Ігор Січовик

                                          Граки
Гойдає вітер на гіллі
Грачині гнізда з хмизу:
немов колисочки малі
розвішані по лісу.
а в тих  колисочках‚ на дні‚
Грачата — діти голосні‚ 
Іще без пір’я‚ голі‚
коли б не впали долі!

                                                                                                              Марія Познанська

Походжає полем грак
походжає полем грак‚
Граченятам каже так:
— знайте‚ дітки‚ батько-грак
Черв’яків шукать мастак.
подивіться: он які
в мене гарні черв’яки!

                                     Володимир Кленц
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Танцюють граки
танцюють граки, 
танцюють граки‚
аж гомін стоїть 
на осінніх лугах.
І тануть у небі 
Летючі хмарки‚
коли в них пірнає 
розчулений птах.

              Микола Сингаївський       

                             лічать борозни граки
по ріллі по весняній
Гамір стелиться пташиний —
Це граки навперебій
Лічать борозни щоднини.
І лічбі цій запальній
ні кінця нема, ні краю…
за плугами, мов сувій,
нові борозни лягають.
та й не зможуть полічить
птахи борозни ніколи —
Бо й вночі орач не спить,
а оре безкрає поле.

                                                                                                               Аркадій Музичук

               Захотілося граку
захотілося граку
з чорного стать білим.
тричі входив він в ріку‚
тричі мився милом.
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усмішки

Теж риба
п’ятирічна дівчинка не вимовляє букву «р». дідусь‚ кепку-

ючи з неї‚ говорить:
— надю‚ скажи «риба».
— окунь‚ — відповіла вона.

Прохання
Хлопчик-рибалка прийшов до фотографа й каже:
— збільшіть‚ будь ласка‚ рибину‚ а мене залишіть таким са-

мим.

Німі риби
— Чому риби німі?
— Спробували б ви‚ дядьку‚ порозмовляти під водою!



235

Народ скаже, як зав’яже

 риба псується з голови.
 Ловись, рибко, велика й мала!
 Мовчить, як риба у воді.
 не все риба, що в воді.
 від голови риба смердіти починає. 
 дешева риба, дешева й юшка. 
 Є риба у воді, та їсти годі. 
 І риба співала б, коли б голос мала. 
 Хотів би рибку їсти і в воду не лізти. 
 Легше рибку з’їсти, як піймати.
 одна дяка що за рибу, що за рака. 
 ото й горе, що риба в морі. 
 риба та зайці приведуть у старці. 
 Спасибі за рибу, а за раки нема дяки. 
 я говорив про рибу, ти відповідаєш про раки.
 якби люди і риби не розкривали рота, коли не треба,      
    то багато лиха оминули б.
 окунь з раком не примиряться. 
 Лякали щуку, що в озері її топити будуть. 
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