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Існує декілька способів вивчення віршів напам’ять. У даному посібнику пропонується один із них – 
метод піктограм (замість слів – малюнки). За допомогою схем та малюнків дитина швидко та надовго 
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ДРІМАЮТЬ СЕЛА

Дрімають села. Ясно ще 
осіннє сонце сяє, 
та холодом осіннім вже 
в повітрі потягає. 
Темно-зеленії садки 
дрімають вже без плоду, 
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і тихо гріються хатки, 
і верби гнуться в воду. 
Ще ліс не стогне тим важким 
осіннім, довгим стоном, 
і ще стрілою ластівка 
звиваєсь над загоном.

Іван Франко
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Кругом садочки, біленькі хати,
і соловейка в гаю чувати.
Ой, чи так красно в якій країні, 
як тут на нашій рідній Волині? 
Ніч обгорнула біленькі хати, 
немов маленьких діточок мати. 
Вітрець весняний тихенько дише, 
немов діток тих до сну колише.

Леся Українка
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І сиві хмароньки
у небесах дивують,
як гарно зайчики
ведуть свої танки,
і бачить ліс крізь сон,
як зайчики танцюють,
і шепче їм казки...

М.Рильський
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