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УКРАЇНЧИКИ
ІДУТЬ!

БАТЬКІВЩИНА
Є у сонця
Небо синє,
Є гніздечко
У пташини,
А у кожної людини —
Є рідненька
Батьківщина.
Наша зветься —
Україна.
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МОЯ КРАЇНА — УКРАЇНА
Щовесни сади квітують,
Солов’ї співають.
У країну Україну
Гості приїжджають.
Із Америки, Кавказу,
З Праги і Варшави,
Бо в країні Україні
Гостювать — цікаво.
У столиці — світлі лиця,
В селах — щирі люди.
Я тобою, Батьківщино,
Пишатися буду!
УКРАЇНСЬКА МОВА
Золоте курчатко
В золотій торбинці
Принесло сьогодні
Літери дитинці.
А дитинка з літер
Збудувала слово.
І звучить, як пісня,
Українська мова.
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ПРАПОР НАШОЇ КРАЇНИ
Прапор нашої країни
Має колір жовто-синій.
І повинен кожен знати,
Як два кольори єднати:
Синє небо — верхня смуга,
Жовте поле — смуга друга.
Не забудь ніде й ніколи:
Україна — небо й поле.
А іще запам’ятай:
Україна — мирний край!
ТРИЗУБ
Має герб наш три зубці.
Їх малюють молодці.
Молодцям сестричка Алла
Малювати помагала.
Вийшло гарно й просто:
Три зубці — всі гострі!
Розташовуються так:
Два, що менші, — по боках,
Третій, більший — всередині
Змалювали на картині.
Об’єднали всі їх знизу —
От і вийшов герб наш —
Тризуб!
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УКРАЇНЧИКИ ІДУТЬ!
Слово горнеться до слова —
Гімн співаємо святково.
Урочисто мовить тато:
— Незалежність — наше свято!
Тож баритися не треба:
Ти ідеш і я — іду!
І вітає сонце з неба
Україну молоду.
Серпень тішиться, що діти
Прапорці в руках несуть.
І шумить в каштанах вітер:
«Українчики ідуть!»
СТОЛИЦЯ
Місто Київ — це столиця,
Древня і квітуча.
Він розкинувся велично
На Дніпрових кручах.
Сонце сходить, сонце гріє
Радісно сьогодні:
Розбудили рідний Київ
Дзвони Великодні.
Гомонять веселі діти
І питають в мами:
— І каштани світять свічі,
Щоб іти до храму?
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У МОЄЇ УКРАЇНИ…
У моєї України
Є і гори, і долини.
У Донецьку є вугілля,
Хлібом славиться Поділля.
У Карпатах є ліси
Дивовижної краси.
На Поліссі — льон цвіте,
Мов нагадує про те,
Що в моєї України
Простір — вільний, небо — синє.
А за синім небокраєм
Люди тішаться врожаєм.
ЖУРАВЛИКИ-ЖУРАВЛІ
Журавлики-журавлі
Носять вітер на крилі,
Сині хмари здоганяють
І журливої співають.
За жур-пісню над полями
Їх прозвали журавлями.
Журавлики-журавлі —
Птахи рідної землі.
Відлітають й прилітають,
Бо найкраще — в ріднім краї!
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ХРЕЩАТИК
Наш Хрещатик славний
Урочисто вбраний.
Зацвіли каштани
І дзвенять фонтани.
А машини — крутять шини
Без упину, без упину.
Виринають пішоходи
Із підземних переходів:
Всі такі ліричні,
Всі такі столичні.
От і ми із братом
Вийшли погуляти!
ДВА МОРЯ
Україну — кожен знає —
Аж два моря омивають.
Я на Чорному вже був,
Про Азовське — тільки чув.
Як дорослим стану,
То візьму й негайно
На морському флоті
Я знайду роботу.
А можливо, навіть стану
Я моряцьким капітаном!
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КАРПАТИ
Я поїду з татом
Завтра у Карпати,
А сьогодні хочу
Віршик розказати:
Карпати, Карпати, які ви прекрасні!
Тут сонце яскраве, тут зіроньки ясні.
Птахи тут співають, потоки говорять,
Тут хмари сідають спочити на гори.
Тут всі полонини тумани вкривають,
Про рідну Вкраїну трембіти співають.
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