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Прочитай вірш. Обведи у тексті героя, який радить 
прокидатися — «й на зарядку». Намалюй його.

СОНЦЕ СТУКАЄ В ВІКОНЦЕ
Сонце стукає в віконце:
—Ти не спи, як сходить сонце.
Прокидайся — й на зарядку,
а з зарядки — та й на кладку,
через кладку — на лужок,
а з лужка — та у садок.

Михайло Стельмах

Добери та запиши пари римованих слів.

сонці

зарядку

лужок

Впиши пропущені букви. Розфарбуй ілюстрацію. 
 
С…нце ст…кає в вік…нце: 
—Ти не спи, як сх…дить сонце. 
Прок...дайся  — й на з…рядку, 
а з заряд…и — та й на кл…дку, 
ч…рез к…адку  — на лу…ок, 
а з луж…а — та у с…док.



1
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Склади «розсипані» слова (з’єднай букви стрілоч-
ками) та запиши їх. 

ц

н

о

с

е

к

в

і

н

о

ц

е

Прочитай оповідання. Полічи та запиши, скільки 
разів у тексті зустрічається ім’я хлопчика. 

ГАРНЕ
Прокинувся Юрко вранці. Глянув у вікно. Сонечко сяє. 

День гарний-прегарний. І захотілося хлопчикові самому 
щось гарне зробити.

Сидить собі й думає: «Коли б моя сестричка тонула, 
то я врятував би її».

А сестричка тут як тут:

4

5
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Прочитай оповідання. Які два слова зустрічають-
ся у тексті найчастіше? Запиши їх.

НЕ ХОЧУ — ХОЧУ
Дмитрик наздоганяв Юрка. Так біг, так уже мчав!..  

Ось-ось ухопить за відстовбурчену од вітру сорочечку. 
Аж тут бабуся:
— Дмитрику-у!.. А йди-но, синку, нарви травички для 

кролів.
І це ж треба так!.. Ну, ледь-ледь не впіймав Юрка!  

А тепер він он аж де!..
— Не хочу я траву ту рвати, — буркнув Дмитрик. I по-

біг далі.
Коли прийшов з вулиці на подвір’я, кролі в клітках сма-

кували зеленою травою — бабуся нарвала.
Всівся Дмитрик на гойдалку, погойдався трошки, а то 

й так посидів, порозглядався довкола.
— Дмитрику, — знову бабуся, — принеси миску від 

Рябка, я йому їсти дам.
— Ет, щось мені не хочеться, — потягнувся Дмитрик 

на гойдалці й очі замружив.
— Лінивий ти, Дмитрику, ох і ледар, — докірливо по-

хитала головою бабуся.
— Я не лінивий, — образився Дмитрик. — Я просто не 

хочу.
Частенько так буває з Дмитриком. Скаже щось бабуся 

зробити чи мама попросить допомогти, а Дмитрик:
— Не хочу... Не хочу...
Та ось одного разу прокинувся Дмитрик уранці, питає 

бабусю:

10
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— А що, мама з татком на роботі вже?
— Ні, — каже бабуся.
— А де ж?
— До міста поїхали.
— До міста? — аж підстрибнув Дмитрик. — А мене 

чому не взяли? Чо-о-ому не взяли мене-е-е?
— Вони думали взяти, але ж ти, мабуть, знову сказав 

би, як завжди: «Не хочу».
— Не сказав би-и-и... — хлипав Дмитрик. — Я так до 

міста хоті-і-ів... Там є моро-о-зиво... і ци-и-ирк...
— Бачиш, вони знову ж таки вирішили: не схочеш ти в 

цирк. І морозива не схочеш. Ти ж завжди отак: «Не хочу! 
Не хочу!»

Довго й невтішно плакав Дмитрик. Потім непорушно 
сидів на стільчику біля порога. Тяжко й гірко було йому 
на серці. Це ж треба так. Сам собі нашкодив...

Бабуся ж поралася по господарству. Варила обід, го-
дувала Рябка, курей і курчат. А це причинила двері кухні, 
рушила кудись.

— Ви куди, бабусю? — підвів голову Дмитрик.
— Та ось у садочок іду. Кролям травички нарву, а то 

зголодніли.
Дмитрик встав із стільця, підійшов до бабусі.
— Я піду і нарву. Вони ж їсти хочуть.

Василь Горбатюк
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— Хто це покрив ставок? 
Сміється тато й каже:
— Є такий умілий, кмітливий скляр. Прийшов і за-

склив ставок однією  величезною склянкою. Живе той 
скляр далеко на півночі. А тепер до нас завітав.

— Хто ж той скляр? — запитав Юрко.
—                                                                       .

Василь Сухомлинський

Прочитай вірш. Намалюй годівничку.
         ГОДІВНИЧКИ
Я ладнаю годівнички
для горобчика й синички,
для малого снігурця
крихт насиплю і пшонця.
Прилітайте, друзі милі,
не лякайтесь заметілі!      

Анатолій Камінчук

Прочитай оповідання. Який Новий рік був у Вітька? 
Відповідь обведи. 

ЯЛИНКА ДЛЯ ГОРОБЧИКІВ
За три дні Новий рік, а хворий Вітько в постелі. Поста-

вила мама перед ліжком ялинку, повісила на неї чимало 
прикрас, цукерки, яблука. Увечері засвітились на ялинці 
гірлянди. Настав останній перед Новим роком ранок.

Подивився Вітько у вікно, побачив трьох маленьких го-
робчиків. Скачуть, їсти шукають. Жаль стало йому пташок.

— Мамо, — каже Вітько, — влаштуймо і горобчикам 
ялинку. 


18
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— Як? — здивувалась мати.
— Гляньте як, — відповідає Вітько. — І застромив гілоч-

ку ялинки в коробку з-під цукерок. Насипав зерна і крихт.
Винесла мати ту маленьку ялинку й поставила на 

подвір’ї. Побачили це горобчики, підлетіли до зерна, 
бенкетують, весело цвірінькають. 

Ну й радісний був Новий рік у Вітька!
Василь Сухомлинський

Прочитай вірш. 
НОВОРІЧНА ЯЛИНКА
Ой, весела в нас зима,
веселішої нема:
грає срібними зірками,
в’ється синіми димками,
снігом землю обійма.
Ой, струнка ялинка в нас!
Скільки сяє тут прикрас!
Ми зібралися юрбою 
разом з піснею новою —
рік Новий зустріти час. 

Максим Рильський

Напиши коротеньке новорічне привітання.

20
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