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Внучці Діанці 
присвячується...

Передмова

Дивом калиновим називають нашу мову. З перших років свого 
життя дитина проявляє велику цікавість до слова. Як навчати мови, 
щоб не згас вогник цікавості, щоб слово завжди викликало подив 
і зачарування?

Ця книга адресована не тільки маленьким читачам, а й їхнім 
батькам, бабусям і дідусям, у серцях яких горить  живий вогник 
любові до рідного слова.

Душа дитини  — не посуд, який треба наповнити, а свічечка, 
яку треба запалити. Якщо житиме в серці дитини повага до мови, 
якою мати співала колискову, не виростуть вони  манкуртами і 
яничарами, не цуратимуться свого рідного…

Книга адресована і вчителям, і студентам-філологам, які  сіяти-
муть у дитячу душу зерна любові й добра.

Сійте дитині в серденько ласку,
Сійся-родися, ніжне «будь ласка»,
Вдячне «спасибі», «вибач» тремтливе, —
Слово у серці — як зернятко в ниві.
     (В. Гринько)

Відчути серцем глибінь рідної мови, осягнути її таємниці допо-
може казка, її чарівний світ. Казка усе знає…

Мовні казки перенесуть дитину у дивний світ Лексики, Орфо-
графії, Фонетики, Морфології. А цікаві зустрічі з Королевою 
Граматикою, Принцесою Примхливих Правил, Дідом Всевідом, 
Знайком і Незнайком, Питайликом допоможуть розкрити таємниці 
слова. Оживає дитяча фантазія, складний граматичний матеріал 
стає доступнішим.

Тож рушаймо разом у захоплюючий світ мовних казок.
Нехай співом калинової сопілки звучить для вас рідне слово.



Подорож 
у країну Лексику

Лексика запрошує
Допитливих й кмітливих,
Всіх Знайків і Питайків,
Всіх школярів-пізнайків.
Чекають вас Синоніми,
Антоніми, Омоніми.
Слова ці таємничі
У світ пізнання кличуть.
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Не за горами високими, не за степами широкими, не за моря-
ми глибокими, а в царстві її Величності Мови є незвичайна 

країна Лексика.
Живуть там Слова. Вони такі різні: великі й маленькі, голосні й 

тихенькі, ласкаві й сердиті.
Одного разу потрапив у цей дивний край хлопчик Питайлик. 

Зачарували його своєю красою ліси, гаї, діброви. Щебетали, тьох-
кали, виспівували птахи. Трави, схиляючись до землі, про щось 
перемовлялись, тихо шепотіли, розмовляли з квітами.

Питайлика оточили мешканці незвичайної країни. Вони були 
чимось схожі між собою і такі різні…

— Де я? Хто ви? — запитав хлопчик.
— Ти в країні Лексиці, а ми — її мешканці, слова.
Гостинні господарі запросили Питайлика помандрувати країною 

і ближче познайомитися з її жителями.

В гостях у Синонімів

Спочатку вони побували в долині Синонімів. Тут цвіли незви-
чайні квіти.

— Ви такі красиві, чудові, неповторні, — шепотів, милуючись 
ними, вітерець.

Вдалині  виднілось поле — широке, безмежне, безкрає, неосяжне, 
неозоре… Задумалось слово «поле», кого з близьких за значенням 
слів вибрати собі в супутники. Шукало відповіді в гомоні квітів і 
трав. Розмовляли з сонечком білі ромашки, про щось сперечались 
червоні гордовиті маки, тихо гомоніли голубі незабудки.

В гостях у лікаря Айболитя

Стежка через неозоре поле вела до лісу. Там, на галявинці, сто-
яла хатинка, у якій  приймав хворих добрий лікар Айболить. Сюди 
запросило Питайлика слово прийти, щоб познайомити зі своїми 
братами-синонімами.

Біля хатки вже зібралося чимало звірят. Пришкандибав Зайчик-
Стрибайчик — боліла поранена лапка. Тупцяло біля мами нетерп-
ляче Ведмежатко з розпухлим носиком — його покусали бджоли, 
коли хотіло поласувати медом. Прилізла Черепаха, біля неї фиркав 
Їжачок, який теж щойно придибав. Присунув і Вовчик-Братчик, тихо 
стогнав, тримаючись за хворий зуб. Припленталась і рудохвоста 
Лисиця — у неї болів живіт.

Бузьок причалапав з термометром під крилом, наляканий ви-
сокою температурою. Мабуть, простудив горло, блукаючи лісо-
вими озерцями. Непосидючі мишенята Круть і Верть кульгали, 
cпираючись на палички.

В гостях у лікаря Айболитя

А які синоніми до слова ходити ви підібрали б, розповідаючи 
про інших звірят?

Маленька кізонька (...) на трьох ніжках — впала, перестрибуючи 
струмок. Звідкись (...) мавпенятко і вмостилось на плечі доброго 
лікаря.

Цуценятко (...) з села і, вмостившись, прилягло біля ніг.
(...) і чорна ворона з перебитим крилом.
Вуж .... і нетерпляче зазирав з гілки, щоб все бачити.
Всім допоможе лікар Айболить.

(Довідка:  прискакати, примчати, прибігти, пришкутильгати, 
приповзти.)
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