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ВЕСЕЛИЙ АЛФАВІТ

* * *
Голосиста бóква «А» 
Твій бóкварик відкрива.
Íе одна вона іде, 
А всю азбóкó веде. 
Як веселочка жива, 
З бóкв складаютüся слова.

В. Грèíüко

* * *
Стали бóкви ó рядок 
І побігли в дитсадок.
Хто ó них за ватажка? 
Íó звичайно, бóква А.

І. Сі÷оâèк

* * *
Акація! Акація! Красиве деревце!
Своїì пахóчиì цвітоì нагадóє про це.
Хоч цвіт весело-білий, кора завжди сóìна.
Íе рвітü і не лаìайте, бо – вколетüся вона!

Г. Чубà÷

* * *
Апелüсин, апелüсин, 
Сонця світлого син.
Áóв спочаткó він зелениì 
І ìіж листяì заховався.
Таì недовго зоставався – 
Сонце вгледіло його,
Ïолюбило, ìов свого: 
Ïроìінцяìи цілóвало, 
Йоìó боки зігрівало.
Теплотó він óвібрав 
І жовтогарячиì став.

Í. Стàíоâсüкà

* * *
Антон, Андрійко та Аліна 
Íайбілüше люблятü апелüсини.
Артеìко, Алла, Аôанасій 
Íайбілüше люблятü ананаси.

С. Чугàй

* * *
Алüбатрос абеткó ìав,
Акóлятаì її дав.
– А-Áе-Ве, – акóла-ìати
Акóлят навча читати.

О. Коíоíåíко

* * *
Абрикоси зріютü біля хати,
Аґрóс дозріває під віконцеì.
Силó їì дає зеìелüка-ìати,
А красó і сìак дарóє сонце. 

В. Вàщåíко, Í. Прèтуëèк

* * *
А крилатий наш лелека
Облітав краї далекі:
Аôрикó і Аргентинó.
Але любитü Українó! 

Л. Поíåäіëок

Акула
Акóла – це велика риба –
Живе в ìорсüкіì і океансüкіì глибі.
У неї гострі зóби й дóжий хвіст.
Акóли треба людяì берегтисü. 

С. Кузüмåíко

* * *
Айстра, абрикос, айва
Ïочинаютüся на «А».
Айстра око всіì ìилóє,
Абрикос наì сìак дарóє,
Ароìат дає айва.
Ïро здоров’я ці слова. 

Т. Бой÷åíко

* * *
Астроноì вивчає небо 
В телескоп щоночі.
Отже, Всесвіт бачитü він 
Íа власні очі! 

К. Чурюмоâ
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* * *
Артист чóдово грає ролü –
Íа сцені справжній він королü! 

К. Чурюмоâ

Аптекар
Апетит в Юрка пропав:
Снігоì зновó ласóвав.
Дав аптекар для хлопчини
Ліки з чебрецю й ìалини. 

Í. Рåпåтà

* * *
Ананаси й апелüсини
Íóдüгóвали в ìагазині;
– Аби ноги в нас бóли,
Аж ó Аôрикó б втекли. 

Д. Горäійко

* * *
Акóла в ìене надóвна,
Вона ніскілüки не страшна.
Сìіливо йдó я до води,
Із нею плаваю завжди. 

С. тà Ю. Хоäосè

* * *
Акóратна антилопа азбóкó вивчала,
Авторóчкою в алüбоìі алôавіт писала. 

Ю. Тур÷èíà

* * *
Абетка осü прийшла до вас,
Тоìó що вже навчатисü час.
А починаєтüся вона
З чого? Звісно ж, з бóкви «А»! 

М. Пуíüко

* * *
Автобóс веселий, веселі колеса, 
У цüоìó автобóсі їздитü принцеса, 
Весела принцеса, не зла анітрішки, –
В автобóсі дітяì розвозитü потішки. 

Í. Покëàä

* * *
Автобóс їхав через ìіст
В садок він діткаì ôрóкти віз
Аґрóс, абрикос, айва –
Сил дадóтü їì для знання. 

І. Мàцко

Айстри
Айстри ранкоì сóìóвали,
Що дощі на них не впали.
Алла айстри поливала,
Щоб вони не сóìóвали. 

В. Крàâ÷ук

Антилопи
Антилопи в зоопаркó
Хочóтü сонця і весни.
Їì в гарячі дні не жарко,
Áо із Аôрики вони. 

В. Крàâ÷ук

* * *
Ґрóнт óдобрювати як? 
Де посіяти бóряк?
Як рослини захищати, 
Від хвороб їх лікóвати?
Все в сілüсüкоìó господарстві 
Агроноìи знаютü,
І за це їх на селі 
Дóже поважаютü. 

Ю. Тур÷èíà

* * *
Алôавіт вивчайìо з А:
Ананас, авто, айва.
А лікóютü від ангін –
Аспірин та аналüгін. 

В. Дзюбà

* * *
Алüбатросик – іìенинник.
Аґрóс, айстри, апелüсини,
Ананаси, абрикоси 
Дарóвали алüбатросó. 

Л. Коâàëü
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Акростих
Що тàкå àкростèх?
– Ти, Максиìкó, щосü притих?
– Я читаю акростих!
– Що ж воно ото за штóка? – 
Запитав дідóсü онóка.
– Ïерші літери рядків 
Зверхó вниз я разоì звів,
Осü і вийшло слово з них, 
Це, дідóсю, акростих. 

М. Ромàí÷åíко

* * *
А – з неї діти починаютü 
Бóквар читати з ранніх літ.
Екзаìен перший свій складаютü, 
Тож треба знатü її як слід.
Коли вже вивчена вона, – 
Авжеж прислóжитüся сповна. (Абåткà)

М. Ромàí÷åíко

НАРОД СКАЖЕ – ЯК ЗАВ’ЯЖЕ

 Апетит приходитü під час їжі.
 Áагато снігó – багато хліба.

СКОРОМОВКИ, ЧИСТОМОВКИ 
ВІРШІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ФОНЕМАТИЧНОГО СЛУХУ

* * *
Ïрисìалиласü наша каша,
Ïочорніла наша каша.
Довго на вогні триìали –
Íó й дісталосü наì від ìаìи.

* * *
Апелüсин і абрикоси 
Íа алеї діти їли,
Ïід акацією сіли
Та абеткó разоì вчили. 

Г. Рàâåíсüкèй

Архип охрип

Кричав Архип, Архип охрип.
Íе треба Архипó кричати до хрипó.

Г. Бойко

* * *
Мала Алла кашó ìала.
Алла Аню частóвала,
Але Аня не хотіла, –
Ананаси Аня їла. 

Л. Возíюк

ЗАГАДКИ НА РИМУ

Добрий лікар тóт живе, 
Він лікóє все живе.
Як тваринкó щосü болитü, 
Ïолікóє … (Айбоëèтü).

Осü вона яка – розбійниця ìорсüка!
Всіх би проковтнóла зажерлива … (àкуëà).

М. Поíомàрåíко

Запитав Орел в Шóліки:
– Де дістати ìожна ліки?
– Цей бóдинок недалеко, 
Íазиваєтüся … (àптåкà).

І. Сі÷оâèк

Йде по скелях, як артист, –
Це відважний … (àëüпіíіст).
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З саìісінüкої Аôрики 
Ïривіз дядüко Ïанас
Маленüкоìó Івасикó 
Солодкий … (àíàíàс).

Л. Аíäрієíко

Íа деревах пожовтіли
Солоденüкі кóлüки спілі.
Діти люблятü їх, ще й оси,
Ці сìачненüкі … (àбрèкосè).

ЗАГАДКИ

Скляний діì, а в доìі тіì –
Íа всі боки риби лóпоокі. (Акâàріум)

Хóтко ìчитü, бо поспішає,
Ïасажирів підбирає.
І хвилинка ó хвилинкó
Ïривезе їх на зóпинкó. (Аâтобус)

Квіти осінні, квіті останні 
Зацвіли ó нашоìó садó. (Айстрè)

Áóдинок дивний знаєш ти, 
Людей чиìало таì завжди.
Та він на ìісці не стоїтü, 
А по дорозі все біжитü. (Аâтобус)

Íею полютü, підгортаютü,
Тоìó врожай хороший ìаютü. (Сàпà)

Я не їì вівса, ні сіна, 
Дайте випити бензинó –
Усіх коней обженó, 
Кóди хочеш, повезó. (Аâтомобіëü)

Íизüкий та колючий, 
Cолодкий, не пахóчий.
Ягідкó зірвеш – 
Ðóкó обдереш. (Аґрус)

Залізний кінü, ôарбований 
І ґóìою підкований. (Аâто) 

Г. Бойко

Діì по вóлиці повзе, 
Íа роботó всіх везе.
Íе на кóрячих ногах, 
У гóìових чобітках. (Аâтобус)

МОВНІ ЗАГАДКИ

Його ти ореш, засіваєш,
Ðостиш на нüоìó óрожай.
Та «а» на «и» як поìіняєш,
Тоді на вóдочкó впійìай. (Лàí – ëèí)

З «с» сапаю, з «ш» вдягаю,
з «л» стрибаю, з «п» ховаю. 
(Сàпкà-шàпкà-ëàпкà-пàпкà)

ПОТІШКИ

* * *
Аґрóс, аґрóс, аґрóсина – 
Як зелена наìистина.
Аґрóс коле, як зривати, – 
Швидше ìаìі поìагати!
Аґрóс, аґрóс, аґрóсинки – 
Вже нарвали півкорзинки.

В. Грèíüко

* * *
Мишка ìишкó запитала:
– Що сüогодні поробляла?
Відказала ìишка ìишці:
– Áóквó «А» шóкала в книжці,
Áóдó азбóкó вивчати, 
Щоб саìій óсе читати.

П. Моâ÷àí



* * *

Алла, Галя і Андрійко 
Дóже люблятü апелüсинки.
Апелüсинка запашна, 
Тане в ротикó саìа.

Поспішає Айболить

Ïоспішає Айболитü –
Зóб ó білочки болитü!
Взяв ìікстóрó й порошок,
Íа додачó ìолоток,
Щоб колола ниì горішки
І жаліла зóбки трішки. 

В. Крàâ÷ук

* * *

Аґрóс – ох!
Аґрóс – ах! –
Áідкаєтüся осаì:
Алича – в чобітках,
Абрикоса – боса!.. 

Í. Покëàä

* * *

Ананас! Ананас! 
Íе росте чоìó ó нас?
А ìаленüкий хлопчик Вася 
Дóже хоче ананасів!

ГРАФІКА

* * *

Вічно зеìлю ìіряла,
Хліборобó вірила
Кроківка легка.
Íатоìиласü крокаìи,
Стала в полі кроківка,
Íаче бóква «А». 

В. Грèíüко

* * *

Ïішов собі олівецü 
До циркóля в гості
Ïоказати бóквó «А» 
Маленüкоìó Кості.

В. Грèíüко

* * *

Стоїтü ìалесенüкий кóрінü,
Íа бóквó «А» як схожий він!

В. Пèшàëко

* * *

З бóкви «А» почнеì, ìалята, 
Ðіднó азбóкó вивчати.
А яка ж та бóква «А»? 
Що нагадóє вона?
Доситü схожих є прикìет: 
Мов шпаківня, ìов наìет,
Мов кóрінü, що на баштані, 
Áóква «А» здалася Тані.

В. Грèíüко

ЗАМІНИ БУКВУ

Ðік пішов гóляти в сад.
Íе дійшов, бо повз назад. 
     І. Сі÷оâèк



У
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ВЕСЕЛИЙ АЛФАВІТ

* * *
Улянка óчитüся ó школі,
Читатü óìіє і писатü.
Улянка – знаютü всі óдоìа –
Учителüкою хоче статü.

Л. Лужåцüкà

* * *
У долині жив óдав. 
Удавав, що він все знав.
Удавав, що все óìів. 
У траві хвостоì вертів.
У рікó лише дивився – 
Удавав, що вже óìився.

Г. Чубà÷

* * *
Учителü каже óчениці:
– Устинко, ти іще ìаленüка.
Та не забóдü, що Україна
Для тебе ìатінка рідненüка.
Татóсü ó тебе óкраїнецü,
І ìати також óкраїнка.
Запаì’ятай, що ти дитина
Зеìлі, що зветüся Україна.

С. Чугàй

* * *
Є в Устинки дві хóстинки,
А в Улянки аж чотири.
Хтосü коìóсü хóстинкó дав –
І рахóнок рівний став.
Хто – Улянка чи Устинка –
Ïодрóзі дала хóстинкó? 

Л. Біëåíüкà

* * *
Улянка, Устина, Улита,
Устиì і Олесü, і Улас
Сüогодні чистенüкі, óìиті –
Ідóтü вони всі в перший клас. 

О. Кàтрè÷

* * *
Діì óдав побóдóвав,
А в траві заночóвав.
Так óдав швиденüко зріс,
Що ó власний діì не вліз. 

Л. Поíåäіëок

* * *
Учителü є ó зайчика, 
Учителü є ó котика,
Учителü є ó їжачка, 
І навітü в бегеìотика. 

І. Мàëкоâè÷

* * *
Удав ó кóбики сховався
І серед них заìаскóвався.
Складó я кóбики в чарóнкó,
Знайдó óдава по ìалюнкó. 

С. тà Ю. Хоäосè

* * *
Спізнився на óрок óдав: 
Узорнó шкірó надівав.
У школó óвійти не встиг – 
Уклався лежìа на поріг.

Т. Коëомієцü

* * *
Удав – товстезний і строкатий –
У затінкó óлігся спати.
Увившисü ìіж високих трав, 
Удав до вечора кóняв.

О. Коíоíåíко

* * *
Удав лежитü, в клóбок згорнóвшисü.
Він ìіцно спитü, ледü посìіхнóвшисü.
Удавó снятüся сни веселі,
Як він крóтився ó пóстелі. 

С. тà Ю. Хоäосè
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Учитель
Зайчик літери складав,
а óчителü – поìагав.
Але заìістü слова рис,
чоìóсü вийшло слово л-л-ис. 

Í. Рåпåтà

* * *
Уìивалüник вірно слóжитü
Всіì, хто з чистотою дрóжитü.
В нüого гарний поìічник –
Áілий вишитий рóшник. 

Ю. Рàєâсüкèй

* * *
Учителü навчає:
– Твоя Áатüківщина –
Велика і славна зеìля – Україна.
Її пізнавай, бережи і люби,
Усе, що зóìієш, для неї зроби. 

Í. Покëàä

Удав
До зìіїного родó належитü óдав.
Він ìаленüких звірят на сніданок шóкав.
Íе знайшов ані жаб, ні пташат, ні 
 зайчат –
Áо вони ó цей денü не виходили з хат. 

С. Кузüмåíко

* * *
Зрóчно ліг óдав на ліжко.
Íе страшний він анітрішки.
Дóже ніжний і чóдовий
Мій товариш іграшковий. 

М. Морозåíко

* * *
Ух і Ох зітхали вдвох:
– Молотили ìи горох!
Ціпоì – óх! Та ціпоì – ох!
Цілий денü торох-торох!
А горохó повен віз
Дід Устиì ó двір привіз. 

В. Вåрхоâåíü

* * *
Україна наша рідна 
Ïохвали в óсüоìó гідна:
Тóт зникаютü сóì, óтоìа, 
Тóт найкраще, бо óдоìа. 

Í. Мàтюх

* * *
Усìіхалася Устинка: 
– Я – ìаленüка óкраїнка,
Я óдосвіта вставала
Та óзори вишивала.
Уквітчала я хóстинкó
Цвітоì ìакó та барвінкó. 

Л. Возíюк

* * *
Удав в óщелині óкрився,
Де óчесався та óìився.
І тóт в óìитого óдава
Враз óквітчалася óява. 

Т. Мàршàëоâà

* * *
Удав в óщелинó заповз,
Хотів таì ночóвати.
Ударив óночі ìороз, –
Íе дав óдавó спати. 

Д. Горäійко

* * *
Ох, який сìачний óзвар,
Áо від ôрóктів той навар! 

М. Поíомàрåíко

АКРОСТИХ
У лісі сосни з ревоì дикиì
Раптово зрізав силüний шквал,
А також не одна осика,
Гойднóвшисü, впала наповал.
А дзóсüки, бóре, хоч ти й зла,
На дóба сили не знайшла ... (урàгàí).

М. Ромàí÷åíко
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НАРОД СКАЖЕ – ЯК ЗАВ’ЯЖЕ

 Íе клюй, кóрко, крóпкó, не кóри, тóркó, люлüкó.
 Голодній кóìі хліб на óìі.
 Íе той óрожай, що на полі, а той, що в коìорі.
 Голодній кóрці просо на дóìці.
 Áджоли раді цвітó, люди – літó.
 З ìирó по нитці – голоìó сорочка.
 Який одóдок, такий чóбок.

СКОРОМОВКИ, ЧИСТОМОВКИ 
ВІРШІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ФОНЕМАТИЧНОГО СЛУХУ

* * *
Учителüка Улянкó запитала:
– Ти в лісі óдава не зóстрічала?

Л. Ярåшко

* * *
Улас ó нас, Ïанас ó вас.

* * *
Уранці Уляна Уласа 
Ураз óìиватü óзялася.
Улас óтікав, óхилявся: 
Учора óже óìивався!

Ю. Кругëÿк

ЗАГАДКИ НА РИМУ

Красивий, щедрий рідний край,
І ìова наша – солов’їна.
Люби, шанóй, оберігай
Усе, що зветüся … (Укрàїíà).

І. Сі÷оâèк

Він наì, як ìаìа, дорогий,
Він хоче нас навчити
Любити край чóдовий свій
Це ìóдрий наш … (у÷èтåëü).

Осü до класó всіх скликає 
Голосистий наш дзвінок,
І ìи радо поспішаєì 
Íе в садок, а на … (урок).

Дóже довгий я на зріст
Маю головó і хвіст.
Íіг нікоìó не віддав,
Ïросто, дітки, я – … (уäàâ).

Він лежитü, не ворóхнетüся,
Схожиì на канат здаєтüся.
Íебезпечний зìій, згадав?
Íазиваєтüся – … (уäàâ).

Малюкаì гóкаю я,
Що óже не дошкілüня!
А шкілüний дзвінок співóчий 
Íазиває ìене … (у÷åíü).

Стиглий колос на ланах,
Всі коìбайни на жнивах.
Вони ходятü з краю в край
І збираютü … (урожàй).
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ЗАГАДКИ

Вранці він заходитü в клас 
І знання дає для нас. (У÷èтåëü)

Хоч і їстü лише повітря – 
поправляєтüся за ìитü.
Як наїстüся, і без вітрó аж за хìари 
полетитü. (Куëÿ) 

І. Сі÷оâèк

Áез рóк, без верстата 
Вìіє добре ткати.
А коли натче, 
Здобич від нüого не втече. 
(Пàâук)

МОВНІ ЗАГАДКИ

З «ó» бóваю я в кіìнаті,
У трикóтникó, в квадраті.
З «и» побачиш ìене в ìорі,
В океансüкоìó просторі. (Кут – кèт)

Íе боятüся пташки ці зиìи,
Áережóтü вони наші сади,
«И» на «ó» як поìіняти –
Можеш ягідки збирати. 
(Сèíèцÿ – суíèцÿ) 

А. Коíоíюк

З «і» – спокійна чи бóрхлива,
Я течó, не витікаю.
З «ó» бóваю права й ліва,
І п’ятüох синочків ìаю. (Рікà – рукà)

З «ó» я дерево, рослина.
З «и» – рогата я тварина. (Бук – бèк)

З «і» – на дереві в дóплі,
З «ó» – солодка на столі. (Біëкà – буëкà)

ГРАФІКА

* * *
– Скажи, горобчикó, чоìó
Ти так боїшся бóкви У?
– Тобі зізнаюся я, таткó:
Ця бóква схожа на рогаткó. 

І. Сі÷оâèк

* * *
Áóквó У, бóквó У
Я ìіж листячкоì знайдó.
І почóю лóнко: У-ó…
Як до поїзда прийдó,
Áо кричитü він: У-ó… 

В. Грèíüко

* * *
Ïроясніло небо хìóре,
Відійшла, óщóхла бóря…
Шкода, довго лютóвала,
Íавітü липó полаìала.
Я гіллячкó вніс ó хатó –
Áóква «ó», дивітüся, татó.

В. Грèíüко

* * *
Скрóтився, ніби вóзлик, 
Узорний цей óдав.
А наш ìалий Устиìко 
В ніì бóквó «ó» впізнав.



ПОТІШКИ

Удав
Удав на березі гóляв.
Удав ó став, ó водó впав.
Тóт пóгач гóчно заволав:
– Íа поìіч! Топитüся óдав!
Та вийшов із води óдав,
Усіì по щóпакó роздав,
За допоìогó похвалив,
А плавати він зродó вìів. 

В. Вàщåíко, Í. Прèтуëèк

* * *
Удав повзав ó траві
Із листкоì на голові:
Щоби сонце не спалило
І щоб люди не зловили. 

Г. Чубà÷

Ух і ох!
Ми на грóші – Ух!
Ðаптоì чóєì: Гóх!
Ïотіì тілüки: Гецü!
Що воно за грецü?
Ïодивилисü: Ох!
То ìи долі вдвох! 

Г. Бойко

Улянка-україночка
Улянка óранці óìиласü, óбраласü,
Узяла óзóлася, óперезаласü,
Устигла óìитü óквітчатисü óìіло –
Усякі óзори óбір óìаїли.
Улянкó-óнóчкó óздріне Улас:
– Утішна óнóчечка óдаласü!
Улянкó Улас óлещає – 
Угоркаìи óгощає. 

Оëüгà Пàâëåíко

* * *
Уляна óчора óпала.
Уляна óчора стогнала.
Узварó Уляні бабóся дала –
Уже не хворіє стрибóнка ìала.
Узвар допоìіг чи бабóсина ласка?
Уже здогадався? І скажеш?
Áóдü ласка! 

* * *
– Узвар сìачний? – питає тато.
Я дóже хочó скóштóвати.
– Він солодкий, пречóдовий.
В нüоìó грóші є ìедові.

ЗАМІНИ БУКВУ

Ðічкó Грицü в дітей не проситü.
Він її в портôелі носитü. 
      І. Сі÷оâèк




