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до мого читача

Дорогий друже! Я — твоя нова Читанка. У четвертому 
класі ти відкриєш для себе таємниці творення світу і лю-
дини, перегорнеш сторінки історії рідної України, ознайо-
мишся з народними звитяжцями, здійсниш фантастичні 
мандрівки разом із персонажами оповідань і повістей. 
Ми з тобою ще раз увійдемо в коло мудрих і прекрасних 
думок у творах видатних письменників, глибше відчуємо 
красу рідного слова, навчимося розрізняти літературні 
жанри та види усної народної творчості. Нашими друзями 
стануть герої відомих книг.

Але найголовніше — ти, мій друже, зможеш творити ра-
зом зі мною і поповнювати мою Скарбницю смішинками, 
віршами, загадками, оповіданнями, казками, малюнками.

Крім того, я — незвичайна Читанка: в мене є електро-
нна версія, в якій позначка «Чарівний ключик»  допо-
може тобі знайти тлумачення виділеного у тексті слова.  
А ще тут ти зможеш прослухати деякі твори, озвучені 
професійними акторами, та записи пісень, подивитися 
мультиплікаційні фільми, створені за сюжетами народ-
них і літературних творів, та уривки з художніх фільмів, 
заглянути в картинну галерею.

Радості тобі від мандрівки у світ чудес!
Твоя Читанка



��
  рідна мова

Спитай себе, дитино, хто ти є, —
і в серці обізветься рідна мова;
і в голосі яснім ім’я твоє
просяє, наче зірка світанкова.

З родинного гнізда, немов пташа,
ти полетиш, де світу далечизна,
та в рідній мові буде вся душа
і вся твоя дорога, вся Вітчизна.

У просторах, яким немає меж,
не згубишся, як на вітрах полова,
моря перелетиш і не впадеш,
допоки буде в серці рідна мова.

           Дмитро Павличко

�&
  прислів’я

��Світ — велика родина.
��Світ співучий, як соловейкове серце.



сонце — золоте яєчко в небі — 
всім довкола радість засіває,
і в його промінні все зростає.
так сотворений цей світ для тебе!

світ народився
дЛя мене
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��
  осіннЄ Листя оБЛітаЄ

Осіннє листя облітає,
бо відлетіли вже пташки.
Трава у лузі догоряє,
чорніють верби край ріки.

Скінчилось літо! Що весною
колись заквітло — відцвіло.
І ми дивуємось з тобою:
весни неначе й не було!

Минають дні, минають квіти, —
бо є початок і кінець.
Поглянь у небо: зорі світять,
із місяцем ведуть тане’ць.
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Чи є у зір весни початок
і день народження зірок?
Чи можуть ці зірки згасати,
як пелюстки земних квіток?

Дивлюся в небо фіалкове
і зрозуміти хочу світ.
Вже моє серденько готове
в космічний рушити політ!

Я хочу все на світі знати!
Коли з’явилася Земля?
Як виникли стрімкі Карпати?
Як світить сонечко здаля?

Як народились в світі люди,
рослини, звірі і пташки?
І доки нам світити будуть
у небі синьому зірки? 

      Марія Чумарна

��
А тебе цікавлять подібні запитання? 

�"
Придумай казку «День народження зірок». Намалюй ма-
люнки до неї.

�!
Зверни увагу на вірш, яким починається розділ. Чому перші 
літери у рядках виділені? Як називається вірш, назву якого 
можна прочитати за першими літерами в рядках?

�&
  Загадка

На синьому полі золота пшениченька сходить.

�(
Подивись неймовірно цікавий відеоролик про створення 
Всесвіту.
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 каЗки, міФи і Легенди про творення світу 

З давніх-давен люди, сидячи вечорами біля вогнища 
чи на порозі своєї хатини, задивлялися на зорі та уявля-
ли собі, що десь там, у небі, небесна родина теж зараз 
вечеряє і поглядає убік нашої Землі.

Ще до того, як з’явилися перші книги, бабусі та дідусі, 
мами і батьки розповідали дітям на ніч таємничі історії. Це 
були розповіді про те, як творився світ, як у ньому наро-
дилися рослини і тварини, а згодом — люди. Найдавніші 
перекази про створення світу, виникнення життя на Землі 
називають міфами. 

Історії про героїчні подвиги богатирів та мандри в різ-
них світах, які полюбляють діти, іменують казками. Казка 
(як розповідали древні міфи) була матір’ю нашої мови. А з 
мови, з кожного промовленого Казкою слова народилося 
все живе: гори, моря і ріки, рослини, тварини та навіть 
люди, бо їхнє життя не могло існувати без мови. 

Давні усні оповіді про важливі події звуть переказами: 
від слова «переказувати» чи «переповідати». Згодом  люди 
почали придумувати невеликі оповідки про походження 
назв річок та озер, гір і долин, селищ і містечок, навіть 
дерев і рослин! Їх в народі назвали легендами. 

Короткі повчальні життєві історії називають оповідками, 
притчами чи байками, а зовсім коротенькі — анекдотами, 
жартами, загадками, скоромовками та прислів’ями.

Отож, я — твоя Читаночка — запрошую в мандрівку сві-
том міфів, казок, переказів, легенд, притч і байок!

��
Які цікаві історії, казки та оповідки ти знаєш? Чи відомо 
тобі щось про назву твого міста, села?
Чи подобається тобі читати казки, оповідання про чарівні 
пригоди?

�"
Розкажи про незвичайну пригоду, яка трапилася з тобою.
Спробуй розповісти чи записати історію про своє село чи 
місто, вулицю, річку, ставок, дерево біля дому. 
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��
  коЛи не БуЛо З наЩада світа

Українська стародавня колядка

Коли не було з нащада світа,
тоді не було ні неба, ні землі,
а тільки було синєє море,
а серед моря — зелений явір.
На явороньку — три голубоньки,
три голубоньки радоньку радять,
радоньку радять, як світ сновати:
— Та спустімося на дно до моря,
та дістанемо дрібного піску.
Дрібний пісочок посіємо ми,
та нам станеться чорна землиця.
Та дістанемо золотий камінь,
золотий камінь посіємо ми, —
та нам станеться ясне небонько.
Ясне небонько, світле соненько,
світле соненько, ясен місячик, 
ясен місячик, ясна зірниця,
ясна зірниця, дрібні звіздочки.

� 
Нащадо — велика темрява, з якої народився світ.

��
Про що радилися три голубоньки?

�(
Послухай колядку у виконанні Ніни Матвієнко.
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��
  род-вседержитеЛь, БіЛоБог і чорноБог

Давньоукраїнський міф

Коли ще не було землі, а тільки великий Океан розли-
вався довкола, летіли по небу три соколи: Род-Вседержи-
тель, що все народжує і утримує в космосі, та його сини 
Білобог і Чорнобог. Перший дорогу вибирав, а два другі 
несли у клювах сніп колосся та жменьку землі. Колосся 
ніс Сокіл-Білобог, землю — Сокіл-Чорнобог.

І впустив землю Чорнобог, і впала  вона на дно моря. 
І з волі Сокола-Рода перекинувся Чорнобог у сизого се-
лезня та пірнув на морське дно. Виніс Чорнобог землю 
з морського дна, і піднявся посеред Моря-Окіяну острів 
Буян. А на тому острові з волі Вседержителя утворила-
ся біла Гора, а на вершині гори виріс Прадуб. Так було 
створено землю посеред безмежного Океану і розділено 
час на день і ніч. 

Тоді Білобог, перекинувшись сизим селезнем, під-
нявся до Небес, кинув зерно — і впало воно в чорнозем, 
сповнене ярої сили. А Сокіл-Род сів на вершині Прадуба 
і став правити створеним світом.

Коли земля заселилася різними створіннями і людьми, 
наказав Сокіл-Род своїм синам наділити все створене 
душами, які є частками самого Рода, — як він, безсмерт-
ними. Дав їм золотого молота і велів бити по каменю, що 
лежав біля підніжжя Прадуба. Вдарив Білобог — і золоті 
іскри в небо злетіли. Вдарив Чорнобог — злетіли чорні 
ворони та розповзлися змії.

З того часу душі людей, що живуть у світлі Правди, 
схожі на золоті іскри, а душі тих, хто живе у Кривді, — на 
чорних воронів.

��
Чи справді душі людські обирають, якою дорогою їм хо-
дити, — дорогою Правди чи дорогою Кривди? Як, на твою 
думку, живе людина по правді?

�(
Чи є в тексті незрозумілі слова? Дізнайся про це у «Тлу-
мачному словнику».
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 як виникЛо життя на ЗемЛі 

Багато міфів і казок стверджують, що світ народився 
з велетенського золотого яйця. Може, спершу це було наше 
Сонце чи Галактика? Підказку шукай у казці «Яйце-райце».

А зараз спробуй уявити собі, як виглядала Земля на 
початку. Спершу вона вкрилася травою і квітами, потім 
на ній виросли дерева, з’явилися тварини, а найпізніше 
у світ прийшла людина.

Міфи різних народів, як і український міф про Білобога 
та Чорнобога, розповідають про наш земний світ як про 
чарівне велетенське дерево, у верховітті якого живуть 
небесні птиці. Нагорі — небесний світ. Земний міститься 
у стовбурі світового дерева, а в його корінні — підземний 
світ. У наших з тобою предків дерево світу називалося 
Прадубом або Ясенем. Тому і нашу Землю ми часто на-
зиваємо Ясен Світ. 

Хто ж засіяв ті перші дерева, з яких почалося життя 
рослин, звірів і людей? Звичайно, це були володарі неба. 
А «дерево світу» наші матусі і бабусі вишивають на руш-
никах та сорочках, малюють на писанках.
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��
  сотворення свIту

З «Kниги Буття» Старого Завіту

На початку сотворив Бог небо і землю. Земля ж була 
пуста і порожня, та й темрява була над безоднею, а дух 
Божий ширяв над водами. 

І сказав Бог: «Нехай буде світло!» І настало світло. 
І побачив Бог світло, що воно добре, та й відділив Бог 
світло від темряви. Назвав же Бог світло — день, а тем-
ряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок — день перший. 

Тоді сказав Бог: «Нехай посеред вод буде твердь, 
і нехай вона відділяє води від вод!» І зробив Бог твердь, 
і відділив води, що під твердю. Тож сталося так. І назвав 
Бог твердь — небом. І був вечір, і був ранок — день другий.

Тоді сказав Бог: «Нехай зберуться води, що під не-
бом, в одне місце, і нехай з’явиться суша». І так сталося. 
І назвав Бог сушу — земля, а збір вод назвав морями. 
І побачив Бог, що воно добре. І сказав Бог: «Нехай земля 
зростить рослини: траву, що розсіває насіння, і плодові 
дерева, що родять плоди з насінням за їхнім родом на 
землі». І так сталося. І вивела земля з себе рослини: 
траву, що розсіває насіння за своїм родом, і дерева, що 
родять плоди з насінням у них за їхнім родом. І побачив 
Бог, що воно добре. І був вечір, і був ранок — день третій.

Тоді сказав Бог: «Нехай будуть світила на тверді не-
бесній, щоб відділяти день від ночі, й нехай вони будуть 
знаками для пір (року), для днів і років; нехай будуть сві-
тила на тверді небесній, щоб освітлювати землю». І так 
сталося. І зробив Бог два великі світила: світило біль-
ше — щоб правити днем, а світило менше — щоб правити 
ніччю, і також зорі. І примістив їх на тверді небесній, щоб 
освітлювати землю, та правити днем і ніччю і відділяти 
світло від темряви. І побачив Бог, що воно добре. І був 
вечір, і був ранок — день четвертий.
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Тоді сказав Бог: «Нехай закишать води живими ство-
ріннями й нехай птаство літає над землею попід твердю 
небесною». І сотворив Бог великих морських потвор 
і всілякі живі створіння, що повзають та кишать у воді, 
за їхнім родом, і всіляке птаство крилате за його родом. 
І побачив Бог, що воно добре; і благословив їх Бог, кажу-
чи: «Будьте плідні і множтеся та наповняйте воду в морях, 
і птаство нехай множиться на землі». І був вечір, і був 
ранок — день п’ятий.

Тоді сказав Бог: «Нехай земля виведе з себе живі 
створіння за їхнім родом: скотину, плазунів і диких звірів 
за їхнім родом». І сталося так. І сотворив Бог диких звірів 
за їхнім родом, скотину за родом її, і всіх земних плазунів 
за їхнім родом. І побачив Бог, що воно добре. Тож сказав 
Бог: «Сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу, 
і нехай вона панує над рибою морською, над птаством 
небесним, над скотиною, над усіма дикими звірами й над 
усіма плазунами, що повзають на землі». 

І сотворив Бог людину на свій образ; на Божий образ 
сотворив її; чоловіком і жінкою сотворив їх. І благословив 
їх Бог і сказав їм: «Будьте плідні й множтеся, і наповняй-
те землю та підпорядковуйте її собі; пануйте над рибою 
морською, над птаством небесним і над усяким звіром, 
що рухається по землі». 
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Потому сказав Бог: «Ось я даю вам усяку траву, що роз-
сіває насіння по всій землі, та всяке дерево, що приносить 
плоди з насінням: вони будуть вам на поживу. Всякому 
дикому звірові, всякому небесному птаству, всьому, що 
повзає по землі й має в собі живу душу, я даю на пожи-
ву всяку зелень трав». І так сталося. І побачив Бог усе, 
що сотворив: і воно було дуже добре. І був вечір, і був 
ранок — день шостий.

Так закінчено небо і землю з усіма її оздобами. Бог 
закінчив сьомого дня своє діло, що його творив, і спочив 
сьомого дня від усього свого діла. І благословив Бог сьо-
мий день, і освятив його; того дня спочив Бог від усього 
свого діла.

Таке було походження неба і землі, коли сотворено їх. 
Kоли Господь Бог творив небо і землю, не було ще на 

землі ніякої польової рослини, бо Господь Бог не посилав 
дощу на землю, і не було людини, щоб порати землю. Але 
виходила волога з землі й напувала всю поверхню землі. 

Тоді Господь Бог утворив чоловіка з земного пороху 
та вдихнув йому в ніздрі віддих життя, і чоловік став жи-
вою істотою. Господь Бог насадив сад у Едемі, на сході, 
й оселив там чоловіка, що його утворив. 

І виростив Господь Бог із землі всяке дерево, принадне 
на погляд і добре для поживи, і дерево життя посеред 
саду та й дерево пізнання добра і зла.

� 
Панувати — тут: господарювати, порядкувати, творити.

��
Перекажи прочитану біблійну розповідь за планом: 1) Скіль-
ки днів Бог творив світ? 2) Які створіння з’явилися першими, 
які — останніми?

��
Зверни увагу на різницю у створенні рослин, тварин і лю-
дей. Чи брала земля участь у творенні? А вода?
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��
Чим відрізняється людина від усіх інших створінь? Чи до- 
зволено їй вбивати інших живих істот? Що даровано Богом 
людині як їжа? Як ми ще називаємо Едемський сад?

�"
Поміркуй, для чого у своєму саду Бог посадив поряд з де-
ревом життя дерево пізнання добра і зла. Як ти намалюєш 
ці дерева?
Спробуй переказати біблійний міф як казкову історію. Мо-
жеш розпочати її приблизно так: «Колись давно задумав 
Бог створити світ, у якому ми сьогодні живемо...».

�&
  прислів’я

��Дай землі, то і вона тобі дасть.
��Земля дає все і забирає все.
��Земля багата — народ багатий.
��Земля — наша мати, всіх годує.
��Земля найбагатша, вода найсильніша.
��Добро не пропадає, а зло умирає.

�"
Спробуй пояснити наведені прислів’я. Вибери один мудрий 
вислів як тему і напиши невеличку казку чи оповідання.
Намалюй до свого твору малюнок.

�&
  Загадка

Хто земні тіла будує?
Хто усіх-усіх годує?
В кому — ласка, в кому — сила,
що саме життя зростила?

�(
Розглянь твори живопису на тему творення світу.
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��
  думаЄ сонЦе житом-пшениЦеЮ

Думає сонце житом-пшеницею,
думає туча рясними дощами,
думає скеля живою криницею,
що жебонить ручаєм між кущами.

Думає осінь кленовим золотом,
думають весни вербовим пухом,
думає кузня ковадлом і молотом,
думає колесо вічним рухом...

         Микола Руденко

�"
А про що думає твій маленький Всесвіт? Спробуй продов-
жити вірш своїми міркуваннями.

��
Що відчувають квіти на твоєму вікні? Як озивається до тебе 
рибка в акваріумі? Що «кажуть» твої домашні друзі — пе-
сики і котики? 
Чи відчувають тварини любов і дружбу? Чи можуть вони 
відгукуватися на щирий поклик людини? Чи є почуття 
в рослин? Чи відчувають вони тривогу і острах, коли ми 
наближаємося до них?
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 перекаЗи та Легенди рідного краЮ 

Живучи серед природи, люди уважно приглядалися 
до кожної рослинки, пташини, а особливо — до тварин. 
Вони помічали, що кожне живе створіння чимось схоже 
на людину і може її багато чого навчити.

А ти задумуєшся над тим, чого тебе може навчити квіт-
ка, яка своїм ніжним ароматом заповнює сад на світанку? 
Чи пташка, яка щасливо щебече під твоїм вікном? Про-
читай деякі перекази й легенди про близьких нам істот. 
Можливо, в них ти знайдеш відповіді на всі питання, які 
у тебе виникнуть.

про веЛетів і маЙБутніх ЛЮдеЙ

Переказ

Колись жили такі великі люди, що, бувало, по лісі хо-
дили, як по траві. А то вже як наші часи наставали, один 
велетень десь і надибав плугатаря з волами, плугом і по-
гоничем. Забрав усіх на долоню й приносить їх до тата.

— Подивись, — каже, — тату, яких я надибав мишенят!
А тато глянув:
— Не мишенята то, сину, а такі люди, що після нас 

будуть!
Отак не стало в світі велетів...
А ще кажуть, що після нас будуть такі люди, що в одній 

печі їх дванадцять поміститься. 

ЛеЛеки

Легенда

Лелека, бузьок чи чорногуз в українців вважається 
найближчим до людських жител і до людської долі. Ко-
лись чужинці називали українців лелеками або лелегами 
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(можливо, за цю шанобливу любов до бузьків). Наші 
давні родичі вважали, що бузько приносить в сім’ю ді-
тей. Коли сім’я чорногузів селилася на хаті чи на зрубі 
старого дерева поблизу двору, це вважалося добрим 
знаком. Лелеки оберігали людський двір своєю мудрою 
любов’ю. Люди спостерегли, що вони попереджають про 
наближення біди. 

соЛовеЙко

Легенда

Соловей не завжди був мешканцем нашої української 
землі. Кажуть, що колись солов’ї жили у прекрасному саду 
одного індійського царя і приносили йому пісні з усього 
світу. Якось одна пташина прилетіла в Україну. Весь день 
пронудьгувала вона в саду, бо люди трудилися в полі. Але 
коли увечері вони повернулися до своїх домівок, то так 
заспівали, що серце соловейкове затьохкало від щастя! 
Таких красивих пісень він не чув ніде у світі. Тому наступ-
ної весни ціла зграя солов’їв прилетіла в Україну, аби 
винести з неї море прекрасних мелодій, від яких розцвів 
сад заморського царя.
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І з того часу солов’ї щороку прилітають на нашу землю, 
аби наслухатися пісень і самим посіяти радість в серцях 
людей, які, на жаль, все менше співають, хоча земля 
у них — найкраща, а серця — найдобріші. 

�"
Придумай свою легенду про ластівку, соловейка чи бузька. 
Може, тобі сподобалася легенда про велета, і ти захочеш 
пофантазувати про те, якими були і колись будуть люди?

��
Легка, немов пір’їнка, ця історія:
елегію в словах вона снує,
геройський дух землі передає,
едемський сад словами нам відтворює.
ніхто не знає, як творились квіти,
дерева, ріки і високі гори, —
але вона казкове диво творить!

��
Чи прочитав ти назву вірша?
Перекажи своїми словами, що таке легенда.

Звернення

До вас, мої рідні, звертаюся я —
найменший у нашій сім’ї.
Стоїть на узліссі ялина моя — не зрубайте її!
На озері плаває пташка моя — не убийте її!
Яскріє на небі зірка моя — не згасіте її!
Світ-казку будує мрія моя — не спиняйте її!

        Дмитро Павличко

��
Як би ти звернувся до людей з проханням зберегти цей 
прекрасний світ? Що, на твою думку, його руйнує?

�"
Напиши своє звернення у формі вірша чи листа.
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��
  ну Й гарно все придумав Бог!

Ну й гарно все придумав Бог!
Як тато й мама — то удвох.

А як бджола — то у гурті,
сова — в дуплі й у самоті.

Придумав рибок ціле море, 
Карпати-гори й хмари-гори.

Придумав сонце — соняха вгорі,
а зорі засвітив, як ліхтарі.

І місяця поставив на сторожі
лілеї, чорнобривчика і рожі.

А щоб забути геть про все сумне,
придумав Бог тебе й мене!

        Галина Кирпа

�"
Спробуй доповнити вірш своїми роздумами. Кого ще, окрім 
бджоли, придумав Бог у гурті? Які ще птахи чи звірі живуть 
самітниками, як сова?

��
Чим, на твою думку, людина звеселяє Бога? Чи всі людські 
вчинки приносять світові лише радість?

�!
Вивчи вірш напам’ять.

підсумовуємо прочитане

1. У яких міфах розповідається про створення світу?
2. Чим відрізняється легенда від міфу?
3. Який птах в Україні вважається охоронцем людських 

жител?
4. Хто написав вірш «Звернення»?




