Ангел і айстра
Ангел літав над садом. У саду цвіла айстра.
Вона була зірчаста, запашна.
— Ах! — сказав Ангел. — Яка краса!
Айстра зраділа. Вона віддала Ангелу свій чарівний запах і сказала:
— Надходить зима. Пора айстрам засинати.
Нехай наш аромат літає в небесах аж до літа!

АГА-агакала гуска, аж охрипла.

Був собі баранець
Був собі баранець. Та збив бабі горнець. Баба
баранця не била, бо баба баранця любила.
— Біжи, баранчику, не барись та на бережечку попасись!
Біг баранець бережечком — та буц до берізки!
— Вибач, берізко, буду уважним!
— А в тебе, баранчику, лобик не болить?
— У мене ріжки-круторіжки, у мене бистрії
ніжки. Баранчик не боягуз!

Бігла біла баба біля білого граба.
Була баба незграба — збила білого граба!

Ведмедик і вулик
Жив-був на світі Ведмедик. Веселий Ведмедик, — він любив ласувати медом і вмів навіть
винюхувати вулики в дуплах дерев. Ведмедик
вправно видряпувався на дерево, засовував
у вулик довгу лапу — і…
Ви вже, напевно, вгадали, що було у вулику.
Звісно, не тільки мед!
Вулик гудів, а Ведмедик облизував свою лапу.
Вона була солодка, але чомусь так боліла!

Вітрику-повітрику, вій, повівай, великому
Вітрові вуса розвівай!

Гуска і гайворон
Гайворон гуляв на ґанку і почув, як господиня
гукала до сусідки:
— Ти поглянь, яка в мене гарна гуска! Білесенька
від голови до лап! Годуватиму її добре, щоби була
гладка. Восени буде з неї гарний пух!
— Ге-ге! — подумав собі гайворон. — Може, і мене
годуватимуть? Я ж теж гарний, і пір’я в мене — ого-го!
Гордовито піднявши голову, гайворон позирав на
господиню. Але вона на нього і не глянула. І не погодувала. Може, тому, що в гайворона пір’я не таке?
А яке в гайворона пір’я?

Горох з горошенятами город городили.

Ґава і ґудзик
Ґава дуже любить свого синочка Ґава. Але Ґав —
дуже неуважний. То спіткнувся на ґанку і розірвав
свої гумові черевики, то заблукав у темному гроті.
А сьогодні Ґав так пустував, що загубив єдиний
ґудзик на своїх штанцях. Довелось мамі Ґаві той
ґудзик пришивати, а при тому свого синочка Ґава
научати.

Ґава ґудзик пришивала та ґудзи наґудзувала.

