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1. Шкільними стежинами

Я ЛЮБЛЮ

Я люблю книжки читати, 
сестрі косу заплітати, 
ну а мій найменший братик 
любить кубики складати.
Треба працю полюбити,
щоб самій собі радіти!

Мàðіÿ Чóìàðíà

***

Зацвітає верес в полонинах, 
зацвітають айстри та жоржини. 
Прохолодно пахнуть хризантеми — 
а земля така іще зелена! 
Загортає літо всі дрібушки*, 
всі веселі ігри й пострибушки — 
час усім вертатися до школи, — 
на книжкове біле чисте поле.

Мàðіÿ Чóìàðíà

УЧИТЕЛЬ І УЧНІ

Під гіллястою липою сидів Старий Учитель, записував 
до школи дітей.

На зеленій галявині було тихо. Новачки ніяковіли, чув ся 
стриманий шепіт батьків.

До вчителя підійшов сивий дідусь.
Учитель пильно подивився на дідуся, заплющився на 

мить і знову глянув йому в очі. Він упізнав свого першого 
учня. Шістдесят років тому під цією липою він записував 
його до школи.

— Остапе, це ти? — тихо запитав Старий Учитель.
— Я, вчителю... Привів онука, малого Остапа.
Старий Учитель і його перший школяр обнялися й поцілу-

валися.
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Остап зітхнув і тихо промовив:
— Роки йдуть, Учителю.
Старий Учитель заплакав. Задумливий, схвильований, 

з тремтячими сльозинками в очах, він довго сидів мовчки, 
ди вився на маленького Остапа.

Над гіллястою липою синіло літнє небо, в квітах хмелю 
гули бджоли, на далекому обрії тремтів синій ліс — як 
і шістдесят років тому.

— А тепер, мої любі учні, — промовив Старий Учитель 
рівним, тільки трохи схвильованим голосом, — хто ж мені 
скаже, для чого людині треба вчитися?

Першим підвів руку... дідусь Остап. Підвів і зніяковів.
Вàñèëü Сóõîìëèíñüêèй

ДО ШКОЛИ

Останній день канікул,
мов свічка, догорів.
Готуйтеся до праці,
маленькі школярі.

Ідіть завжди до школи
веселі, не сумні,
шукайте щастя, долі
в науці, у знанні.

Наука дасть вам силу
дістатись до мети,
а Україні милій
в потребі помогти.

              Рîìàí Рîëÿíèê

ГОЛОВНА  ПРОФЕСІЯ

Спитай у тата і у мами,
які професії у них.
Професій різних є чимало,
сповна їх вистачить на всіх!
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Та є одна поміж професій,
якої вчаться всі в житті,
вона для кожного найперша,
якої вчитимешся й ти!
Учитель, лікар чи геолог,
письменник, слюсар чи кресляр —
всі називають головною
одну професію — школяр!
Бо всім відомо, що без школи,
без знань, що мусиш там набуть,
не станеш у житті ніколи
тим, ким в дитинстві мрієш буть!

      Аíàòîëій Кîñòåöüêèй

ПРО ДРУГА

Твій друг тобі віддасть усе:
і свій квиток на карусель,
і цвях, і ґудзик, і літак,
та не за щось — а просто так.

І збільшувальне скельце,
найкраще у дворі,
твій друг зі щирим серцем
тобі віддасть — бери!

І ти нічого не жалій —
ніколи і нітрохи!
І навіть м’яч футбольний свій
віддай, як друг попросить.

І посміхнеться друг тобі —
аж схочеться співати.
І ти подумаєш тоді:
«Як гарно — дарувати!..»

                                            Аíàòîëій Кîñòåöüêèй
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АНТОН І ХАРИТОН

Жили на світі Антон і Харитон.
— Давай з тобою дружити, — сказав Харитон. — Будемо 

один з одним все ділити навпіл — і горе, і радість.
— Давай, — погодився Антон, — коли поруч друг, жити 

легше і ве селіше.
Йшли вони якось полем. Сонце палить. А сховатися ніде 

— ні де ревця, ні кущика.
— Дай мені твій бриль, — ска зав Харитон, — а то мені 

сильно го лову припікає.
Антон віддав Харитону свого великого солом’яного бри-

ля. Сонце почало і йому пекти у голову, але Антон подумав: 
«Нічого, потерплю. Зате Харитону добре!»

Раптом набігла величезна хма ра, линув дощ.
— Дай мені скоріше свого пла ща, — закричав Харитон, 

— хіба не бачиш, що твій друг мокне!
Антон віддав йому свій плащ. Дощик поливав Антона. 

Але він думав:
«Ну що ж. Заради дружби і про мокнути можна».
Пройшов дощ, засяяло сонечко. Харитон віддав Антону 

його плащ і великого бриля.
— Візьми, — каже він, — а то мені нести важко.
Антон узяв мокрий плащ і мокрий бриль. А сам замис-

лився.
Тим часом друзі дійшли до пере хрестя.
— Тобі куди? — запитав Антон.
— Мені ліворуч, — відповів Харитон.
— Ну, а мені праворуч, — сказав Антон.
— Так ми ж хотіли разом йти! — закричав Харитон. — Ми 

ж друзі з тобою!
Але Антон ішов усе далі і далі. Так і пішов. Жодного разу 

не оглянувся.
Люáîâ Вîðîíêîâà
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СОРОМНО ПЕРЕД СОЛОВЕЙКОМ

Оля й Лiда надумали пiти до лiсу. Iшли та й iшли, в до-
розi стомилися та й сiли на травi перепочити.

Витягли iз сумки хлiб, масло, яєчка та й пiдобiдують. 
Коли це на дерево сiв соловейко й заспiвав. Зачарованi 
його гарним спiвом, Оля й Лiда сидiли й боялися пово-
рухнутися.

Але тут вiн замовк.
Оля зiбрала недоїдки й шматки газети, кинула пiд кущ.
Лiда зiбрала недоїдки, загорнула в газету й поклала 

в сумку.
— Навiщо ти забрала смiття? — запитала Оля. — Це ж у 

лiсi... Нiхто не бачить...
— Соромно перед Соловейком... — тихо вiдповiла Лiда.

Вàñèëü Сóõîìëèíñüêèй

НА КЛАДЦI

До вузенької кладки, що лежала над стрiмким потiчком, 
пiдiйшла бабуся з кошиком. З острахом ступила на до-
щечку й тихенько подибуляла. На серединi потiчка кладка 
хитнулася, бабуся зойкнула й завмерла.

Неподалiк Тимко з Мишком пускали паперовi кораб-
лики. Швидка весняна вода пiдхоплювала їх i несла до 
глибокого яру. Побачили хлопцi бабусю й засперечалися.

— Упевнений, — сказав Тимко, — що бабуся не перейде 
через струмок. Хiба пройдеш по вузькiй дошцi без палицi?

— А от i перейде, — заперечив Мишко.
Тим часом бабуся не втрималася на кладцi й оступилась 

у воду, набравши повнi черевики.
Хлопцi пiдбiгли до неї, допомогли вибратися на проти-

лежний берег.
— Спасибi, мої ластiв’ята, — подякувала старенька 

i дiстала з кошика хлопцям два апельсини.
Але Тимко з Мишком почервонiли i, не взявши гостин-

ця, побiгли геть.
Вîëîäèìèð Сåíöîâñüêèй
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ЧОМУ РАВЛИК ХОВАЄТЬСЯ

Якось до Равлика завітала Не-Дуже-Чемна-Жаба.
— Запроси мене до своєї хатки, — сказала вона Равлику.
— Але ж ти не помістишся в ній, — відповів Равлик.
— Але ж я прийшла до тебе в гості? — спитала Жаба.
— В гості... — розгублено ствердив Равлик.
— Отже, ти мусиш мене запросити! — переможно за-

кричала Не-Дуже-Чемна-Жаба.
Незручно стало Равлику. Справді, якось негарно вихо-

дить. Прийшли до тебе в гості, а ти не можеш запросити 
до хатки. Виліз Равлик зі своєї мушлі й каже:

— Заходь, будь ласка...
Почала Жаба лізти. І вона лізла, лізла й пхалась до ма-

ленької мушлі, аж доки мушля тріснула й розпалася на дві 
половинки.

І залишився бідолашний Равлик без домівки.
Він збудував нову хатку. Але відтоді, як тільки хтось тор-

кається його, равлик одразу ж ховається.
Він думає, що це знову до нього в гості прийшла Не-Ду-

же-Чемна-Жаба.
Гàëèíà Мàëèê

РОЗУМНА ЛЮДИНА

З íàðîäíîãî

Була колись війна. Вороже військо наближалося до од-
ного містечка. От багаті звідтіля навтікача, захопивши із 
собою свої скарби. А один учений чоловік іде собі в самій 
одежині, нічого в руках не маючи. «Чого ж ти свого добра 
не рятував?» — питають його люди. А він і каже: «Усе моє 
несу з собою, бо розум і все те, що я знаю, у мене в голові. 
А нема й на світі над розум та науку».

ЯК ТРЕБА ПОВОДИТИСЬ НА ВУЛИЦI

Перш нiж вийти з дому, перевiр, чи все в порядку: ґудзи-
ки застебнутi, одяг i взуття вичищенi, волосся зачесане.
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Якщо йдеш вулицею з товаришами, не розмовляйте i не 
смiйтеся голосно. Не розтягуйтеся компанiєю на весь тро-
туар, не штовхайте перехожих i не заважайте транспорту.

Непристойно ходити вулицями i їсти. Не можна смiтити: 
для папiрцiв i смiття на вулицях є урни.

Якщо у тебе спитають дорогу, адресу будинку чи уста-
нови, — поясни; коли не знаєш, то не вигадуй i не плутай, 
а скажи: «Вибачте, я не знаю».

Не грайся на проїжджiй частинi вулицi. Не вибiгай з тро-
туару на дорогу. Якщо ти опинився на брукiвцi i побачив, 
що на тебе мчить машина, не метушися, зупинись, щоб 
водiй бачив, як краще тебе обминути.

Народ скаже, як зав’яже
 � Двері мудрості ніколи не замкнені.

 � Хто знання має, той і мур зламає.

 � Незнайко на печі лежить, а Знайко по дорозі біжить.

ЗАВДАННЯ

1. Із запропонованих складів утвори слова. Яке слово 
«зайве»? Чому?

га  кни  зна  шко  ння  ла
вість  со  ба  дру  ця  пра  бо  не

2. З якого вірша ці рядки?
Наука дасть нам силу
дістатись до мети,
а в Україні милій
в потребі помогти.

А «До школи» (Р. Роляник);

Б «Головна професія» (А. Костецький);

В «Про друга» (А. Костецький).
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3. Продовж строфу словами з вірша А. Костецького.
Учитель, лікар чи геолог,
письменник, слюсар чи кресляр —
всі називають головною
…

4. Продовж міркування.
Людині треба вчитися, щоб …

5. Дай відповіді на запитання.
1) — Поясни зміст заголовка оповідання В. Сухомлин-

ського «Соромно перед соловейком».

2) — Який настрій передає авторка Марія Чумарна у 
вірші «Зацвітає верес в полонинах»?

 — Які пташки залишилися? Чому?

3) — Чому Тимко з Мишком почервоніли і не взяли гос-
тинця (В. Сåíöîâñüêèй «Нà êëàäöі»)?

4) — Чому Антон жодного разу не оглянувся (Л. Вîðîí-
êîâà «Аíòîí і Хàðèòîí»)?

 — Чи дотримався Харитон своєї обіцянки?

5) — Як поводилися багачі, коли наближалося вороже 
військо («Рîçóìíà ëюäèíà» (ç íàðîäíîãî))?

 — Як вчинив учений чоловік?

 — Що він відповів на запитання людей?

 — Що для цього чоловіка є найціннішим?

6. З’єднай частини прислів’їв, прочитай і поясни їх зміст.

Двері мудрості ніколи не замкнені.
Хто знання має, Знайко по дорозі біжить.
Незнайко на печі лежить, той і мур зламає.
Справжній друг пізнаєш вірну людину.
У лиху годину пізнається в біді.
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Мîâ÷èòü, à ðîçóìó íàвчить.

Чèòàòè íå âìію, à âåñü âіê ïèшó.
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7. Розв’яжи кросворди — і відгадаєш загадки.

5



139

ЗМІСТ ТА ДЖЕРЕЛА ЗАПОЗИЧЕННЯ ТВОРІВ

ШКІЛЬНИМИ СТЕЖИНАМИ
Я люблю. Марія Чумарна ............................................................................................................................................3
Зацвітає верес в полонинах. Марія Чумарна .............................................................................................................3
Учитель і учні. Василь Сухомлинський .......................................................................................................................3
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180123144939/https://mala.storinka.web/ 

20180123144939/https://mala.storinka.org/василь-сухомлинський-оповідання-учитель-і-учні.html

До школи. Роман Роляник ...........................................................................................................................................4
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180123144235/http://www.vseodetyah.com/child_

article.html?id=358
Головна професія. Анатолій Костецький ...................................................................................................................4
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180123144610/http://posnayko.com.ua/ru/reader/

knizhnaya-polka/stihotvoreniya-k-1-sentyabrya/golovna-professiya-597.html
Про друга. Анатолій Костецький ...............................................................................................................................5
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180123150002/http://rozvyvajko.com.ua/virshi/virshi-

anatoliya-kostetskoho/pro-druha/
Антон і Харитон. Любов Воронкова ..........................................................................................................................6
 Золотий віночок : 4 клас [Текст] : Хрестоматія для додаткового читання / упоряд. І.П. Агаркова. 

— Х.: Ранок, 2010. — 208 с. (С. 23–25)
Соромно перед соловейком. Василь Сухомлинський ...................................................................................................7
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180123150823/http://abetka.ukrlife.org/sukhoml_d.

html
На кладці. Володимир Сенцовський ............................................................................................................................7
 Інтернет-ресурс : https://mala.storinka.org/володимир-сенцовський-ілюстрована-збірка-опові-

дань-для-дітей-дивень-ранок-читати-завантажити.html
Чому равлик ховається. Галина Малик ......................................................................................................................8
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180123151352/https://mala.storinka.org/галина-ма-

лик-казка-чому-равлик-ховається.html
Розумна людина : з народного .....................................................................................................................................8
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180123151622/http://studopedia.com.ua/1_147146_

rozumna-lyudina.html
Як треба поводитись на вулиці ..................................................................................................................................8
 Інтернет-ресурс: https://web.archive.org/web/20180123152913/http://navigator.rv.ua/index.

php?option=com_content&view=article&id=3848:2013-03-27-09-47-54&catid=105:2013-02-09-10-10-
10&Itemid=38

ОСІНЬ ЩЕДРА, ОСІНЬ ЗОЛОТАВА
Осінь. Петро Осадчук ..............................................................................................................................................12
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124071317/http://doshkolenok.kiev.ua/skazki-

legendy/466-virshi-pro-osin.html
Журавликова пісня. Олег Орач .................................................................................................................................12
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124071640/http://fantazii.in.ua/stihi/ukrainskie-

stihi/virshi-pro-ukrainu/349-zhuravlikova-pisnja.html
У гості до золотого лісу. Михайло Слабошпицький ................................................................................................13
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124072448/http://wishenko.org/uroki-

pozaklasnogo-chitannya-u-2-klasi-z-vikoristannyam-intera.html
Лісова колиска. Вадим Скомаровський ....................................................................................................................15
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124072848/http://posnayko.com.ua/ru/parents/

literatur/v-ridniy-shkoli.html
Непосидько-вітерець. Вадим Скомаровський ...........................................................................................................15
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124072848/http://posnayko.com.ua/ru/parents/

literatur/v-ridniy-shkoli.html15
Красоля. Зоряна Лісевич ...........................................................................................................................................15
 Малятко, 2019, №4, с, 4.

З ЧИСТОГО ДЖЕРЕЛА НАРОДНОЇ МУДРОСТІ
Ходить сонко по вулиці. Колискова пісня .................................................................................................................19
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124073737/https://kazka.vn.ua/Ходить_сонко_по_

вулиці
Ой, котику, котику. Колискова пісня .....................................................................................................................19
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124074003/http://about-ukraine.com/oy-kotiku-

kotiku/
А-а, котів два. Колискова пісня ...............................................................................................................................19
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124074212/http://proridne.com/Українські%20

народні%20пісні/А-А,%20КОТІВ%20ДВА.html
Ходить сон по долині. Колискова пісня ....................................................................................................................20
 Світанок : Книга для читання в дошкільних навчальних закладах / Уклад. Л.О. Глущенко. — Х.: 

Видавництво «Ранок», 2010. — 176 с. (С. 6)



140

Заклички....................................................................................................................................................................20
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124075352/https://mala.storinka.org/заклич-

ки-та-примовки-велика-добірка-з-книги-дитячий-фольклор.html
Нумо, нумо, дітвора .................................................................................................................................................21
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124075519/http://icesun.com.ua/node/1119
Примовки ..................................................................................................................................................................22
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124075352/https://mala.storinka.org/заклич-

ки-та-примовки-велика-добірка-з-книги-дитячий-фольклор.html
Лічилки ......................................................................................................................................................................23
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124080245/http://dnz1kolchyno.at.ua/publ/

chitaemo_z_ditkami/zabavljanki_lichylky_myrylky/zbirka_lichilok_ta_zhmurilok_dlja_ditej/37-1-0-88
Чарівне горнятко: українська народна казка ...........................................................................................................23
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124080535/http://proridne.org/Українські%20

народні%20казки/Чарівне%20горнятко.html
Хто розумніший? .......................................................................................................................................................25
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124080751/http://proridne.org/Українські%20

народні%20казки/Хто%20розумніший.html
Скоро мовлю скоромовку ..........................................................................................................................................25
 Інтернет-ресурс: https://web.archive.org/web/20180124082612/http://lib.misto.kiev.ua/UKR/BOOK/

BOYKO/skoromovkispotikanki.dhtml
Небилиці ....................................................................................................................................................................26
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124082937/http://4database.org/archives/1836
Розумний Івась: смішинка .........................................................................................................................................26
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124083535/http://mz.com.ua/school-

wall/6551?page=14
Загадка з відгадкою ..................................................................................................................................................27
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124084351/http://www.svoboda-news.com/arxiv/

veselka/1970/Veselka-1970-01.pdf
Редька: гра ................................................................................................................................................................27
 Організація прогулянок у групі продовженого дня в 1–4 класах / Н.О. Забашта, Н.О. Шмать-

ко. — Х.: Вид-во «Ранок», 2010. — 176 с. (С. 39)
Пень: гра ...................................................................................................................................................................28
 Організація прогулянок у групі продовженого дня в 1–4 класах / Н.О. Забашта, Н.О. Шмать-

ко. — Х.: Вид-во «Ранок», 2010. — 176 с. (С. 36)

У СВІТІ КАЗКИ ЧАРІВНОЇ
Приказка до казки. Валентин Бичко .......................................................................................................................31
 Читанка : підруч. для 4 кл. / Савченко О.Я. – К.: Освіта, 2004. — Ч. І. — 159 с. (С. 86)
Лисичка-суддя: українська народна казка................................................................................................................31
 Малятко, 2022, №2.
Ведмідь і павучок: українська народна казка ...........................................................................................................32
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124095649/http://proridne.org/Українські%20

народні%20казки/Ведмідь%20і%20павучок.html
Два люстерка: казка ................................................................................................................................................34
 «Літературний Чернігів», 2001. — №16. — С.152–153
Чудо-груша: українська народна казка ....................................................................................................................35
 Українські народні казки : Книга 30. Казки Поділля / Запис., упоряд. і літ. Опрац. М. Зінчук. — 

Чернівці: Букрек, 2010. — 424 с. (С. 200–201)
Чайки і рак: українська народна казка ....................................................................................................................36
 Улюблена українська читанка : хрестоматія для позакласного та сімейного читання. 1–4 класи 

/ укл. О.В. Ісаєнко; худож. А. Савицька. — Х.: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 
2015. — 496 с. (С. 127)

Чому зайці сірі:українська народна казка ................................................................................................................37
 Малятко, 2022, №6.

УКРАЇНО, ЯСЕН МІЙ ЦВІТЕ
Ім’я нашої батьківщини. Володимир Самійленко ....................................................................................................40
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124101705/http://chytanka.com.ua/static/577.

ukr.html
Деркач і кріт. Василь Сухомлинський ......................................................................................................................41
 Кошичок : Літня хрестоматія для майбутніх четвертокласників / Упоряд. Л. П. Бабаєва. — Х.: 

Вид-во «Ранок-НТ», 2010. — 144 с. (С. 5)
Найрідніші слова. Володимир Лучук .........................................................................................................................42
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124102021/https://mala.storinka.org/добірка-вір-

шів-володимира-лучука-збірка-найрідніші-слова.html
Рідна мова. Варвара Гринько ................................................................................................................................... 42
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124102214/https://mala.storinka.org/ілюстрова-

на-збірка-віршів-для-дітей-варвари-гринько-читати-завантажити.html
Київ. Наталя Забіла .................................................................................................................................................43
 Золотий віночок : Хрестоматія для додаткового читання для 2 класу / Упоряд. І.П. Агаркова, 

В.А. Мірошниченко, Н.М. Попова, Н.Л. Цепочко. — Х.: Ранок-НТ, 2010. — 208 с. (С. 136)



141

Найкраща мова. Оксана Кротюк ............................................................................................................................43
 Малятко, 2018, №2.

У КОЛІ РІДНОЇ СІМ’Ї
Працьовита в нас сім’я. Лідія Компанієць...............................................................................................................47
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124103825/http://nvk-sloboda.novoselitsa.cv.ua/

node/133
Наш рід. Андрій М’ястківський ................................................................................................................................47
 Художнє слово в житті дитини. Посібник-хрестоматія. Молодший дошкільний вік / Автор-упо-

ряд. С.О. Павлюк. — Х.: Видавництво «Ранок», 2012. — 320 с. (С. 195–196)
Тільки тобі, бабусю. Григорій Поволоцький .............................................................................................................48
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124104950/http://biog.in.ua/aspekti-

formuvannya-gromadyansekoyi-samosvidomosti-osobistosti.html?page=7
Добрий чарівник. Григорій Поволоцький ...................................................................................................................48
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124104950/http://biog.in.ua/aspekti-

formuvannya-gromadyansekoyi-samosvidomosti-osobistosti.html?page=7
Білий коник. Зірка Мензатюк ..................................................................................................................................49
 Малятко, 2020, №9.
Недогадлива донька. Іван Костиря ..........................................................................................................................51
 Бахтінова О.В. Матеріали до уроків права. 1-2 класи. — Х.: Видавництво «Ранок», 2009. — 176 с. 

(С. 62)
Куди робота ховається. Шукур Сагдулла ................................................................................................................51
 Розгорнуте перспективне планування. Весна. Старший дошкільний вік. / С.М. Ванжа, Т.В. Вла-

сова. — Х.: Вид-во «Ранок», 2014. — 192 с. (С. 163)
Із сиром пироги. Василь Слапчук ..............................................................................................................................52
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124121055/http://chytanka.com.ua/ebooks/index.

php?action=url/view&url_id=523
Як Олеся заснула в квітці. Іван Сенченко ...............................................................................................................53
 Малятко, 2018, №4.
Навіщо кажуть «спасибі». Василь Сухомлинський ..................................................................................................55
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124121247/http://abetka.ukrlife.org/sukhom48.

html
Дивний звір. Галина Малик .......................................................................................................................................56
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124121442/https://mala.storinka.org/неслухня-

ний-дощик-збірка-дитячих-віршиків-з-ілюстраціями-від-галини-малик.html

ЦІКАВИЙ СВІТ НАВКОЛО ТЕБЕ
Буслові імена. Андрій М’ястківський .......................................................................................................................60
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124122056/http://chytanka.com.ua/ebooks/index.

php?action=url/view&url_id=1868
Краса лебедина. Дмитро Прилюк .............................................................................................................................61
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124122232/http://www.planeta.co.ua/ua/tales/

prilyuk6.php
Де зимує коник стрибунець. Всеволод Паталаха. ...................................................................................................62
 Малятко, 2018, №1.
По заслузі. Василь Сухомлинський ...........................................................................................................................62
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124122553/http://chytanka.com.ua/ebooks/index.

php?action=url/view&url_id=1626
Хитромудра гуска. Євген Пермяк ............................................................................................................................63
 Інтернет-ресурс : http://web.archive.org/web/20180126081745/http://www.planetaskazok.ru/permyak/

guslapchatyjpermyakrsk
Хлопчик і дзвіночки конвалій. Василь Сухомлинський ..............................................................................................64
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124123659/http://abetka.ukrlife.org/sukhom91.

html
«Розумні» пальми. Марко Беденко ............................................................................................................................65
Як народжуються бурульки? Марко Беденко ..........................................................................................................65
Перелітні метелики. Марко Беденко .......................................................................................................................65
 Беденко М.В. Читай! Міркуй! Аналізуй! Навч. посібник для учнів 2 класу. — Х.: Вид-во «Ранок»,  

2016 р.

ТВІЙ ДРУГ — КНИГА
Папір — син природи. Паола Утевська ...................................................................................................................68
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124124303/http://divovo.in.ua/3-klasu- 

dodatok-do-pidruchnika-o-ya-savchenko-2014r-mnih-mari.html?page=10
Про книжку. Марія Пригара ....................................................................................................................................68
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124124958/https://mala.storinka.org/марія-при-

гара-вірші-про-школу.html
Любіть книгу! Остап Вишня ....................................................................................................................................69
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124125252/https://mala.storinka.org/остап-виш-

ня-любіть-книгу-оповідання-для-дітей.html



142

ЗИМА-БІЛОСНІЖКА
Зима. Валентин Бичко .............................................................................................................................................71
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124125842/https://www.dobroanim.com/добра-

я-зима/зимонька-зима/зимонька/
Взимку. Іванна Блажкевич .......................................................................................................................................71
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124133520/http://lib.misto.kiev.ua/UKR/BOOK/

BLAJKEVICH/vzimku.dhtml
Щедрівники. Андрій М’ястківський ..........................................................................................................................72
Зима. Микола Вінграновський ..................................................................................................................................72
Нічка-новорічка. Василь Моруги ..............................................................................................................................72
Заячий карнавал. Ліна Костенко .............................................................................................................................73
Падав сніг. Тамара Коломієць ..................................................................................................................................73
 Малятко, 2021, №1.
Їдальня для птахів. Олександр Копиленко ...............................................................................................................74
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124133805/http://chl.kiev.ua/pub/Publication/Show/608
Грудень. Михайло Литвинець ...................................................................................................................................76
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124134031/https://mala.storinka.org/добірка-вір-

шів-про-зиму-від-відомих-українських-авторів.html
Новорічна пригода. Валентина Бондаренко .............................................................................................................76
 Малятко, 2021, №1.
Ліпим бабу снігову. Тамара Коломієць .....................................................................................................................77
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124134458/https://kroxa.org/virshi/pro-sviata/z-

novim-rokom
Січень. Тамара Коломієць .........................................................................................................................................78
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124134847/http://www.megaznaika.com.ua/lyrics/

virshi-pro-sichen-tamara-kolomijets/
Стрітення. Василь Скуратівський ..........................................................................................................................79
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124135801/http://abetka.ukrlife.org/pogostyny2.html
Чому снігова баба втекла. Василь Струтинський...................................................................................................79
 Калинка : Підручник з української мови та читання для 2 класу / К. С. Кожухар, Т. Г. Суфтіна; 

Min. Educaţiei al Rep. Moldova. — Ch.: О.E.P. Ştiinţa, 2015 (Tipografi a «BALACRON» SRL). — 208 
с. (С. 163–164)

Як сестрички трішки скарбу знайшли. Зірка Мензатюк........................................................................................80
 Малятко, 2020, №12.

ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Тарасів сон. Василь Ковалюк ....................................................................................................................................86
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124140711/http://oopn.at.ua/load/dlja_mojikh_

uchniv/kazki_z_polici/tarasiv_son_vasil_kovaljuk/3-1-0-188
І досі сниться… Тарас Шевченко .............................................................................................................................87
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124141525/https://mala.storinka.org/і-досі-сниться-

під-горою-тарас-шевченко.html
Сонце гріє, вітер віє. Тарас Шевченко .....................................................................................................................87
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124142455/http://litopys.org.ua/shevchenko/shev109.

htm
І виріс я на чужині. Тарас Шевченко .......................................................................................................................87
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124142719/http://poetyka.uazone.net/kobzar/i_

vyris_ja_na_chuzhyni.html
Поклін тобі, Тарасе. Микола Вороний .....................................................................................................................88
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124143042/http://bibliotekakirov.ucoz.ua/index/o_

knige/0-35
Над «Кобзарем». Вадим Скомаровський ..................................................................................................................88
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124145935/http://www.planeta.co.ua/ua/tales/

skomarovskiy.php

КАЗКИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ
До казкової країни. Юлія Душ Сантуш ...................................................................................................................91
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180126103741/https://otherreferats.allbest.ru/

pedagogics/00664630_3.html
У пригоді. Олена Пчілка ...........................................................................................................................................91
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124150545/https://mala.storinka.org/олена-пчіл-

ка-у-пригоді-казка.html
Курочка ряба і лисиця. Юрій Ярмиш ........................................................................................................................92
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124150731/http://megaznaika.com.ua/kazka/

kurochka-ryaba-i-lysytsya-yurij-yarmysh/
Цікава казочка. Олена Пчілка .................................................................................................................................93
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124150920/http://rozvyvajko.com.ua/virshi/

virshi-oleny-pchilky/tsikava-kazochka/



143

Заєць і рак. Михайло Стельмах ...............................................................................................................................94
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124151105/http://skarbnu4ka.com/zayets-i-rak/
Старий ліхтар. Марія Пономаренко ........................................................................................................................95
 «Малятко», №1, 2018.
Як звірята дощику раділи. Ольга Зубер ...................................................................................................................96
 «Малятко», №6, 2020.
Казка про маленьку парасольку. Оксана Данилицька ..............................................................................................97
 «Малятко», №7, 2018.
Коник і сонечко. Василь Моруга ...............................................................................................................................98
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124151404/http://nashavira.ukrlife.org/nasha_

vira07_13.pdf

А ВЖЕ ВЕСНА, А ВЖЕ КРАСНА
Весняний вітер. Василь Сухомлинський ................................................................................................................. 102
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180124151939/https://mala.storinka.org/весня-

ний-вітер-казка-оповідання-василь-сухомлинський.html
Весна, весна! Радійте, дітки… Олександр Олесь .................................................................................................. 102
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180125135656/http://kapitoshka.at.ua/index/virshi_pro_

vesnu/0-29
Весна! Весна! Юрій Старостенко .......................................................................................................................... 102
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180125071212/http://chytanka.com.ua/ebooks/index.

php?action=url/view&url_id=2176
Рятуйте! Юрій Старостенко ................................................................................................................................ 103
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180125071212/http://chytanka.com.ua/ebooks/index.

php?action=url/view&url_id=2176
Співай, соловейку! Марія Познанська .................................................................................................................... 104
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180125071746/http://mirvol.at.ua/publ/15-1-0-105
Смілива зозулька. Юрій Старостенко ................................................................................................................... 104
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180125071946/http://chl.kiev.ua/pub/Publication/

Show/365
Рости, кленочку! Василь Чухліб ............................................................................................................................. 105
 Золотий віночок: Хрестоматія для додаткового читання для 2 класу / Упоряд. І.П. Агаркова, В.А. 

Мірошниченко, Н.М. Попова, Н.Л. Цепочко. — Х.: Ранок-НТ, 2010. — 208 с. (С. 10)
Маленький дотепник. Петро Сорока ..................................................................................................................... 105
 «Малятко», №5, 2018.
Конвалії. Марія Познанська .................................................................................................................................... 106
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180125072339/http://posnayko.com.ua/reader/

knizhnaya-polka/stihotvoreniya-o-vesne/konvalii-poznanska-1094.html
Спасибі людям, що зростили ліс. Марія Познанська ............................................................................................. 106
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180125081643/http://chytanka.com.ua/ebooks/index.

php?action=url/view&url_id=420

КАЗКИ НАРОДІВ ЄВРОПИ
Як гусак лиса перехитрив: чеська народна казка .................................................................................................. 109
 Світ цікавої казки : 101 казка народів світу / упор. І.О. Клід, І.В. Клід. — Тернопіль : Навчальна 

книга – Богдан, 2012. — 288 с. (С. 23)
Я, як батько: болгарська народна казка ................................................................................................................ 109
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180125085216/http://blog.ostriv.in.ua/publication/

code-522F5B39C993F/list-2BD920BFB27
Лисиця і куріпка: французька народна казка ......................................................................................................... 110
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180125085529/https://kazka.vn.ua/Лисиця_і_куріп-

ка_(французька_народна_казка)
Як голуб вчився гніздо вити: латинська народна казка. ....................................................................................... 110
 «Малятко», №6, 2018 р.
Чаклун і мишка: англійська народна казка. ........................................................................................................... 111
 «Малятко», №4, 2017 р.
Принцеса на горошині. Ґанс Крістіан Андерсен ..................................................................................................... 112
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180125090905/http://andersen.com.ua/ua_pryncesa_

na_goroshyni.html
Попелюшка. Шарль Перро ...................................................................................................................................... 113
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180125093549/https://sites.google.com/site/

kazkisarlaperro/popeluska
Білосніжка та семеро гномів. Брати Грімм .......................................................................................................... 114
 Улюблена українська читанка. Хрестоматія для позакласного та сімейного читання. 1-4 класи / 

укл. О.В. Ісаєнко; худож. А. Савицька. — Х.: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. 
— 496 с. (С. 143)

Місячний концерт. Адам Баглай ............................................................................................................................ 116
 «Малятко», №5, 2016 р.
Чарівна Палиця. Джанні Родарі ............................................................................................................................. 118
 «Малятко», №5, 2017 р.



144

МАМИНЕ СВЯТО
Уклонюся. Катерина Перелісна .............................................................................................................................. 121
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180125102106/http://virshi.in.ua/virshi-pro-ridnikh/

virshi-pro-mamu/virsh-katerini-perelisnoji-uklonyusya
Найласкавіші руки. Василь Сухомлинський ............................................................................................................ 121
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180125102647/https://mala.storinka.org/василь-су-

хомлинський-збірка-оповідань-казки-школи-під-голубим-небом-від-і-до-н.html
Крила. Оксана Сенатович ...................................................................................................................................... 122
 Світ Дитини. — 2003. — № 3. — C. 11.
Все не так… Анатолій Костецький ....................................................................................................................... 123
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180125103530/http://chytanka.com.ua/ebooks/index.

php?action=url/view&url_id=1319
Дрібний дощик. Юрій Ярмиш .................................................................................................................................. 124
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180125103710/https://mala.storinka.org/юрій-яр-

миш-збірка-казок-малесенькі-чудесинки-дрібний-дощик-читати-слухати-відео.html
Я ХОЧУ СКАЗАТИ СВОЄ СЛОВО

По щирості. Юрій Федькович ................................................................................................................................ 127
 Художнє слово в житті дитини. Посібник-хрестоматія. Старший дошкільний вік / Автор-упоряд. 

О.В. Трофимова. — Х.: Видавництво «Ранок», 2011. — 368 с. (С. 163)
Секрет. Анатолій Костецький ............................................................................................................................... 127
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180125104604/http://www.planeta.co.ua/ua/tales/

kostetskiy17.php
Маленька мураха. Василь Шкляр ........................................................................................................................... 128
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180125104825/http://www.silskivisti.kiev.ua/19380/

Sonjashnik.php?n=31814
В селі у бабусі. Ганна Чубач ................................................................................................................................... 128
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180125105001/http://bibliokid.if.ua/chytay/virshi-ta-

opovidannya-pro-lito/virshi-pro-lito/216-v-seli-u-babusi.html
Квіти. Наталя Забіла ............................................................................................................................................ 129
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180125105130/http://abetka.ukrlife.org/virshi_dytynstva23.

html
Молоденька хмаринка. Микола Вінграновський ..................................................................................................... 130
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180125105335/http://ukr-lit.com/mikola-

vingranovskij-molodenka-xmarinka/
Сон. Микола Вінграновський .................................................................................................................................. 130
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180125105510/http://ukr-lit.com/mikola-

vingranovskij-son/
Я ходив сьогодні в ліс. Тамара Коломієць .............................................................................................................. 131
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180125105710/http://www.megaznaika.com.ua/lyrics/

virshi-tamary-kolomijets-pro-hryby-virshi-tamary-kolomijets-pro-pryrodu-pro-hryby/
Соняшникова рідня. Борис Вовк ............................................................................................................................. 131
 «Малятко», №4, 2017 р.

І ВКРИЛИСЬ ЛУКИ ЦВІТОМ, ВІТАЮЧИСЬ ІЗ ЛІТОМ
Кінчається наука в школі. Роман Завадович ......................................................................................................... 134
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180126103132/http://www.svoboda-news.com/arxiv/

veselka/1990/Veselka-1990-05-06.pdf
Роса. Марія Познанська ......................................................................................................................................... 134
 Українська мова : підруч. для 4 класу загальноосвіт. навч. закладів з навчанням російською мо-

вою / О.М. Коваленко. — Х.: Видавництво «Ранок», 2015. — 208 с. (С. 189–190)
Земля дитинства. Микола Сингаївський ............................................................................................................... 135
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180125142510/http://sukmanyuk.ucoz.ua/publ/12-1-0-49
Стежинка. Василь Чухліб ...................................................................................................................................... 135
 Інтернет-ресурс : https://web.archive.org/web/20180125120914/https://mala.storinka.org/

олень-на-тому-березі-василь-чухліб-ілюстрована-збірка.html
Хто найкращий співак? За Романом Завадовичем ................................................................................................ 136
 Золотий віночок : Хрестоматія для додаткового читання для 2 класу / Упоряд. І.П. Агаркова, 

В.А. Мірошниченко, Н.М. Попова, Н.Л. Цепочко. — Х.: Ранок-НТ, 2010. — 208 с. (С. 69)


