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Школа
Íà÷е âуëèê, íàшà шêîëà.
Вся âîíà ãуäе, яê рій.
І зäàєтüся, щî äîâêîëà
рîзêâітàютü êâітè мрій.
Áіãàютü, сміютüся äітè,
тà — ëèш äзâîíèê зàäзâеíèтü —
стàíе тèхî, íібè â êâітè
пîхîâàëèсü бäжîëè âмèтü.
      Д. Павличко

Андрійко-школярик
Аíäрійêî íàш уже шêîëярèê: 
іäе з пîртфеëèêîм â руці, 
à â íüîму зîшèтè й буêâàрèê, 
пеíàë, і ру÷êà, й îëіâці.
       Н. Забіла

Даринка-школярка
Дàрèíêà зàâтрà першèй рàз
іäе щàсëèâà â першèй êëàс.
Азè íàуêè буäе зíàтè,
яê у жèтті пî прàâäі пîступàтè. 

Миколка-першокласник
Першèй рàз мàëèй Мèêîëà 
стàâ збèрàтèся äî шêîëè. 
Оëіâця пîêëàâ у сумêу, 
êíèãè, ру÷êу, зîшèт, ãумêу, 
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м’я÷, перî, ãрàбëі, пîäушêу, 
íà îбіä м’яêу пàмпушêу, 
äâîх âеäмеäèêіâ, ëîпàту, 
біëî÷êу руäу хâîстàту, 
ëуê, і стріëè, і рушíèцю, 
ще й пухêеíüêу пàëяíèцю, 
ще стіëüця, стîëà і пàрту, 
і ãеîãрàфі÷íу êàрту, 
трàêтîрà, мàшèíêу, мèëî — 
âже й íàäâîрі зâе÷îріëî. 
Сіâ Мèêîëêà, äумà äумêу: 
«Чè усе пîêëàâ у сумêу?».
       Н. Кир’ян

До школи
Рàäîсті тàêîї
íе буëî íіêîëè —
це Оëеíêà íèíі
âперше йäе äî шêîëè.
Стрі÷êу зàпëітàє
і êептàр âäяãàє,
íà íîâім пîртфеëі
тепëе сîíце ãрàє.
Усміхíуëàсü íеíüці
і âèхîäèтü з хàтè:
îй, іäутü äî шêîëè
зâіäусіëü мàëятà!
  С. Жупанін

Про хворобу 
Прè÷епèëàся хâîрîбà,
і тепер — êîмпрес äî ëîбà.
à термîметр — піä пàхâу.
Дî мîрîзèâà жàäîбà,
мîже âèííà? Чè міêрîбè,
щî схîâàëèсü у хàëâу?
І тепер хî÷ «îй», хî÷ «àй» —
мусèш пèтè ëіêè й ÷àй!
А мîрîзèâî — прîщàй!
      Н. Чуб

Гîëîâíе — зäîрîâèм бутè.
Це пîтрібíî âсім збàãíутè!
Áî яê є зäîрîâ’я й сèëà,
тî âесü сâіт ëюäèíі мèëèй.
й äумêà â íеї âесеëеíüêà,
і тîäі âîíà жâàâеíüêà.
Все їй хî÷етüся рîбèтè,
і сміятèсü, і рàäітè.
А яê тіëüêè зàхâîріє —
зрàзу й сîíе÷êî тüмяíіє.
Тîму це зàпàм’ятàй
й прî сâîє зäîрîâ’я äбàй!
    Н. Красоткіна

А як здоров’я зберегти?
Áуäü рîзумíèця, äèтèíêî,
І зäîрîâ’я бережè.
У êèшеíі мàй хустèíêу
Й сëіâ пîãàíèх íе êàжè.
Руêè з мèëîм мèй щîäеííî
Пісëя ãрè і äî їäè.
Тà жèття спрèймàй íàтхíеííî,
Áуäü зäîрîâîю зàâжäè! 
            Н. Красоткіна

Ромашка
Íà струíêій âèсîêій íіжці 
біëя рі÷êè, íà ëужêу, 
у êîсèíці-біëîсíіжці 
стріâ я êâітîíüêу тàêу.
Ясíèм îêîм жîâтуâàтèм
усміхàëàся меíі.
Я хîтіâ її зірâàтè,
à бäжîëà сêàзàëà: — Íі!
     М. Познанська

М’ята
Пîсàäèëà м’яту мàтè,
Пàхíе м’ятà біëя хàтè. 
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У÷íя âіí імеííя зíàє, 
тà íе âстèãíе піäійтè, 
яê зà ґуäзèêà хàпàє 
і âèãуêує: — Ей тè! 

Дîмà: — Áà-à! — êрè÷èтü бàбусі. 
(Ліíüêè пîâíістю íàзâàтü.) 
Яê âè äумàєте, äрузі, 
щî йîму íà це сêàзàтü? 

Мàбутü, требà щîсü êумеêàтü, 
бî іíàêше мèмîхітü 
буäем тіëüêè беêàтü-меêàтü 
тàм, äе требà ãîâîрèтü!
           Д. Білоус

У нашого Омелечка
     (українська народна пісня)
У íàшîãî Омеëе÷êà 
íеâеëè÷êà сімеє÷êà: 
тіëüêè âіí тà âîíà, 
тà стàрèй, тà стàрà, 
тà Іâàí, тà Степàí, 
тà Вàсèëü, тà Пàíàс, 
тà тîй хëîпецü, щî â íàс, 
тà äâі äіâêè êîсàтèх, 
тà äâà пàрубêè âусàтèх, 
тà ще Хрèстя â íàмèсті, 
тà äâі ëяëüêè â êîëèсці.

Навчу брата чобітки взувати
Я умію узуâàтèсü, 
схî÷у — âзуюся умèтü;
і мàëесеíüêîãî брàтà 
цüîãî ж хî÷у íàу÷èтü. 
Чîбітêè є â íüîãî: 
цей — íà ëіâу íîãу, 
цей — íà прàâу íîãу. 
От яê ÷уäîâî!
            О. Благініна 

Помічник
Мàмî, мàтіíêî, мàтусю,
я âàрèтè êàшêу â÷уся. 
Яê íàâ÷усü âàрèтè я, — 
буäе їстè âся сім’я.
                 В. Гринько

У мами нині свято    
Я сüîãîäíі êрàще âсіх
âèпе÷у смà÷íèй пèріã,
бî у мàмè íèíі сâятî.
Зà рîбîту âзяâсü зàâзятî,
Зàмісèâ усе, яê требà.
Дух зäійíяâся — àж äî íебà!
Íе пèріã — à прîстî äèâî.
Áуäü, мàтусеíüêî, щàсëèâà!
             А. Музичук

Знак «Пішохідний перехід»
Требà зíàтè âсім яê сëіä 
«Пішîхіäíèй перехіä». 
Íàмàëüîâàíà ëюäèíà 
пîпереäжує мàшèíè: 
— Зà÷еêàйте, íе спішітü. 
Пішîхîäà прîпустітü. 
Зíàê âеëèêу сèëу мàє — 
âіí мàшèíè зупèíяє.
     В. Паронова

Пішохідний перехід
Пішîхіäíèй перехіä
з’їâ мàшèíу íà îбіä,
бî íе зíàëà прàâèë руху,
сâітëîфîр íе хтіëà сëухàтü,
жîäеí зíàê íе пîâàжàëà,
перехîжèх îбрàжàëà.
Пішîхіäíèй перехіä
прîêîâтíуâ її яê сëіä!
          Т. Лисенко
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Зебра 
А я зебрà íе прîстà: 
без êîпèт і без хâîстà, 
ëèш біëеíüêі смужêè мàю. 
Я ëежу, à íе ãуëяю. 
Хî÷еш перейтè äîрîãу?
Я прèйäу íà äîпîмîãу.
        В. Паронова

Перехід вулиці
А яêщî âіäсутíій зíàê,                   
требà íàм зрîбèтè тàê:                  
êрàй äîрîãè зупèíèтèсü                
і íàëіâî пîäèâèтèсü.                      
Áà÷èш: трàíспîрту íемàє —           
äî сереäèíè рушàєм.                     
Є тут ëіíія ÷уäîâà,
íе зâè÷àйíà, рîзäіëîâà.
Зíîâ íà íій тè зупèíèсü
і íàпрàâî пîäèâèсü.
Всі мàшèíè прîпустè —
пісëя цüîãî мîжеш йтè.
         В. Паронова

Ґава-роззява 
(можна використовувати уривки)
Усі трîтуàрîм прîхîäèëè спрàâà,
тà прàâèëà руху пîрушèëà ґàâà:
ішëà âîíà зëіâà, íàзустрі÷ сëîíîâі.
— Кàр-êàр! Рîзäàâèâ меíі íîãу äî êрîâі!
А зàй÷èê äî íеї: — От ґàâà ÷уäíà!
Мàбутü, âеëè÷еíüêà âàãà у сëîíà. 
Íà íîãу тîбі íàступèëè íеäàрîм,— 
íе âмієш, рîззяâî, хîäèтü трîтуàрîм. 
Пî прàâîму бîці хîäжу я äî шêîëè, 
меíі íе íàступëятü íà íîãè íіêîëè!

Сêрèпèтü піä сàí÷àтàмè сíіã у äâîрі, 
äе ãірêу зрîбèëè äëя âсіх шêîëярі. 

А ці, íесëухíяíі зàй÷à й ëèсеíя, 
пî âуëèці прямî ëетятü íàâмàííя. 
— Ой ëèшеíüêî! Кîëія! Сàíè спèíяй! 
— Тà їх íе зупèíèш,— спèíèâся трàмâàй. 
Вîäій äîêîряє: — Тà зíàє ж це êîжíèй: 
íà âуëèці, äітè, êàтàтèсü íе мîжíà! 
Яêбè я трàмâàй зупèíèтè íе âстèã, 
тî âè б зàëèшèëèсü îбîє без íіã.

Дîрîãà âіäêрèтà туäè і сюäè,
тà тіëüêè, шîфере, уâàжíî ãëяäè! —
бî є іще ґàâè, яê ця, щî біжèтü;
íàпеâíî, íàбрèäëî íà сâіті їй жèтü.
В стрàшíу íебезпеêу пîтрàпèëà ґàâà,
äе м÷àëè мàшèíè і зëіâà, і спрàâà.
А цей пішîхіä — âàм âіäîмèй âеäміäü —
íà зíàê «Перехіä» з âеäмеäятêîм спішèтü.
Áî тàм, äе уêàзàíі íàм перехîäè,
іäутü ÷ерез âуëèцю âсі пішîхîäè.

У êà÷е÷êè îâî÷і є у êîрзèíі,
ще требà êупèтè пшîíà â мàãàзèíі.
Спèíя âîíà âíуêà: — Отут перехіä,
àëе пîспішàтè прè цüîму íе сëіä.
Пîãëяíü, êà÷еíятêî, спî÷àтêу íàëіâî:
прîпустèм мàшèíу — і піäем сміëèâî.
А сереä äîрîãè, äе стàëè зàйці,
мè спèíèмîсü теж íà îтім îстріâці.
Пîãëяíем íàпрàâî: íемàє мàшèí? —
і піäем сîбі зà пшîíцем â мàãàзèí.

Трàмâàй зупèíèâся, і âсі, щî зійшëè, 
пîпереäу зâè÷íî âàãîí îбійшëè. 
А ґàâà щîäуху метíуëàсü íàзàä 
і зíîâу, яê бà÷те, пîпàëà íеâëàä. 
Зустрі÷íèй трàмâàй тут зупèíêè íе мàє, 
âіí äàëі мàршрутîм сâîїм пîспішàє. 
Веäмеäèê-âîäій зàреâіâ íà хîäу:
— Куäè тè, íîсàтà? Вëетèш у біäу! —



124 125

«Дзвін»
У цій ãрі мîжутü брàтè у÷àстü 20-30 äітей.
Переä пî÷àтêîм ãрè îäèí із у÷àсíèêіâ (äіâ÷èíêà àбî хëîп÷èê) 

зà жеребêуâàííям пî÷èíàє âîäèтè, цю äèтèíу íàзèâàютü «язè÷-
êîм».

Іíші у÷àсíèêè ãрè берутüся зà руêè й утâîрюютü êîëî, тîбтî 
«äзâіí», і пî÷èíàютü пîâіëüíî рухàтèся тî â прàâу, тî â ëіâу стî-
рîíу. У цей ÷àс «язè÷îê» íàмàãàєтüся рîз’єäíàтè руêè ãрàâціâ, — 
рîзбèтè «äзâіí», і âèрâàтèся з êîëà. Яêщî йîму це íе âäàëîся з 
першîãî рàзу, âіí мàє прàâî íà ще äâі спрîбè, âіäíàйшîâшè íàй-
біëüш сëàбêі місця â êîëі.

Тіëüêè-íî «язè÷êîâі» âäàстüся âèрâàтèся з êîëà, âіí прàãíе 
äîбіãтè äî прàпîрця, хустêè àбî шàпêè, пîêëàäеíîї âіä êîëà íà 
âіäстàíі 50 м, à âсі, хтî стîяâ у êîëі, біжàтü зà íèм і стàрàютüся 
тîрêíутèся äî íüîãî руêîю, переä тèм, яê âіí ухîпèтü прàпîрецü. 
Хтî це зрîбèтü, тîй і пî÷èíàє âîäèтè, тîбтî стàє «язè÷êîм» і зà-
ймàє місце â цеíтрі êîëà.

Яêщî ж тîй, хтî âîäèтü, äîбіã äî прàпîрця і íіхтî йîãî íе 
âпіймàâ, тî âіí пîâертàєтüся íà сâîє місце, і ãрà прîäîâжуєтüся 
спî÷àтêу.

«Рибки»
Дëя цієї ãрè пîтрібíà «âуäî÷êà», тîбтî äîâãà мîтузêà. «Вуäî÷-

êу» îäíèм êіíцем прèâ’язуютü äî зàãîрîжі, äереâà àбî спеціàëüíî 
âбèтîї â цеíтрі мàйäàí÷èêà пàëèці.

Оäèí із ãрàâціâ зà жеребêуâàííям îбèрàєтüся «прèмàíêîю».
Узяâшèсü зà âіëüíèй êіíецü мîтузêè, âіí стàрàєтüся, íе âèпус-

êàю÷è мîтузêу з руê, тîрêíутèся êîãîсü із ãрàâціâ, тîбтî âпіймàтè 
«рèбêу».

Іíші ãрàâці íàмàãàютüся «êëюíутè прèмàíêу» — ëеãеíüêî âäà-
рèтè тîãî, хтî âîäèтü, щîб «прèмàíêà» йîãî íе âпіймàëà. Грàâецü, 
упіймàíèй «прèмàíêîю», стàє äî «âуäî÷êè» і рîбèтüся «прèмàí-
êîю», пісëя ÷îãî прîäîâжуєтüся ãрà.

«Огірочки»
Діâ÷àтêà і хëîп÷èêè  берутüся зà руêè, шèêуютüся â îäíу ëі-

íію. Переäíі зàâертàютüся äî зàäíіх, íібè â’ютüся. Дâîє îстàííіх 
піäíімàютü âãîру руêè, à âсі прîхîäятü пîпіä руêàмè, спіâàю÷è:

Ой âèйтеся, îãірî÷êè,
тà â зеëеíі пуп’яíî÷êè. 
Грàй, жу÷êу, ãрàй —
тут тîбі êрàй.
Хîäèтü жу÷îê і жу÷èíà 
пî âèсîêій äереâèíі. 
Грàй, жу÷êу, ãрàй, 
тут тîбі êрàй.
Дàйте, хëîпці, îêîëîтà, 
пîâезем жу÷êà äî бîëîтà.
Грàй, жу÷êу, ãрàй — 
тут тîбі êрàй. 
Сîíце сâітèтü, мîâ зîëîтî
жу÷êè пëà÷утü у бîëîті.
Грàй, жу÷êу, ãрàй — 
тут тîбі êрàй. 
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