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ПередМова
Звичаї, обряди, традицій В.О. Сухомлинський вважав 

надзвичайно важливим засобом формування особистості. 
Він використовував їх з метою досягнення певних цілей, 
збагачення та урізноманітнення методики навчально-ви-
ховної роботи.

Значне місце серед дидактичних засобів посідає загад-
ка як засіб розвитку, навчання і виховання дітей. 

Це стислі твори, в основі яких лежать метафоричні за-
питання. Для того, щоб дати на нього відповідь, потрібно 
вміти зіставити життєві явища  на основі їх спорідненості 
чи подібності. Іноді ця подібність обмежується кількома 
або навіть однією якоюсь ознакою. Отже, розгадування 
вимагає не тільки певної суми знань, а й спостережли-
вості, кмітливості, уміння бачити спільне в конкретному  
й абстрактному.

К.Д. Ушинський писав: «Загадки я вміщу в «Рідне 
слово» не з тією метою, щоб дитина відгадала сама загад-
ку, а для того, щоб дати розумові дитини корисну впра-
ву».

Загадки розвивають процес мислення – аналіз, син-
тез, абстрагування, порівняння, узагальнення, привча-
ють до самостійного мислення, розвивають такі якості 
розуму, як тямущість, і кмітливість. 

Молодших школярів захоплює процес загадування  
і відгадування. Особливо вони захоплюються віршова-
ними загадками. Загадка несе дітям радість відкриття  
і пізнання світу.

У пропонованій збірці підібрано загадки, які можна 
використовувати на уроках з різних навчальних предме-
тів: мови, природознавства, трудового навчання, обра-
зотворчого мистецтва тощо. 

 
 

ІНСТрУМеНТИ Та ПрИСТроЇ

Я небога однонога
Всіх крутитися навчу.
Я кручусь, те ще й до того
Іншим голову кручу.

(Викрутка)

Я нікчемну ляльку Олю,
Боляче сьогодні вколю,
Тільки я не їжачок,
А звуть мене … (гачок).
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Гавкає, кусає,
А в дім не пускає.

(Собака)

Його робота всім відома:
Він охоронець дому.
Удень, вночі свій голос подає,
Щоб знали — у дворі господар є!

(Собака)

Він такий смугастий,
Він такий ікластий,
Найстрашніший у тайзі,
Перед ним тремтять усі.
Як роззявить пащу — іррр!
Називають звіра … (тигр).

У нього з ратицями ноги,
Він задавака круторогий.
Він має вуха, та не слуха,
Крутить хвостом і гонить мухи,
Б’є в огорожу, як таран,
І називається … (баран).

Коротенькі ноги,
Закручені роги,
Шерсть м’яка і густа,
І курдюк замість хвоста.

(Баран)

Два горби на спині має
І повільно він ступає,
Як розсердиться — плюється.
Як же ця тварина зветься?

(Верблюд)

Дві гори несе на спині.
(Верблюд)

За горами, за домами
Ходить свита і кожух.

(Вівця)

Хто в гарячий день на лузі
Випасається в кожусі.

(Вівця)
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На стіні — не чорне полотно,
А у білий світ вікно.
Хто уважно приглядається,
Тому світ знань відкривається.  

(Дошка)

Ніде не купиш,
На вагу не зважиш,
Сам здобуваєш,
В комору складаєш. 

(Знання)

Книжечки маленькі,
Аркуші біленькі.
В них ми вчимося писати
І складати, й віднімати. 

(Зошит)

Не сорочка, а зшита,
Не дерево, а з листочками,
Не людина, а говорить. 

(Книжка)

Дуже я потрібна всім:
І великим, і малим.
Всіх я розуму учу,
А сама завжди мовчу. 

(Книжка)

Біле поле, чорне насіння;
Хто його вміє, той розуміє,
Хто його знає, той позбирає. 

(Книжка)

Завжди можу стати в пригоді,
І кажуть про мене в народі:
— Мовчить, а сто дурнів навчить. 

(Книжка)

Гумка, ручка, олівець — 
Всі заходять в мій хлівець. 

(Пенал)

А у мене є торбинка,
Зошитам й книжкам хатинка,
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Ще й пенал туди кладу,
Як до школи я іду. 

(Ранець)

Ось до класу всіх скликає
Голосистий цей дзвінок.
І ми радо поспішаєм
Не в садок, а на …  (урок).

Чистенькі віконця
Сяють до сонця,
Діти навколо.
Це наша … (школа).

Як працюєш ти щоденно,
Розповість усім … (щоденник).
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