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Михайло Коцюбинський

ПРО ДВОХ ЦАПКІВ

 Прочитай казку. Знайди та обведи перше сло-
во у третьому рядку й друге слово у п’ятому 
рядку.

ПРО ДВОХ ЦАПКІВ
З одного берега йде до річки білий цапок, а з другого 

берега надходить чорний цапок. І той хоче через річку 
перебратися, і другий. А через річку кладка. Така ву-
зенька, що тільки один може перейти, а двом тісно.

Не схотів білий цапок зачекати, поки перейде кладку 
чорний, а чорний і собі не схотів заждати, щоб пере-
йшов білий.

Ступили обидва на кладку, зійшли ся посередині та й 
ну один одного лоба ми й рогами бити! Бились, бились, 
та й скінчилося на тому, що обидва в воду попадали 
і потопились.

Прочитай слова, частину букв яких змило водою.
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Прочитай речення, по якому пробігли цапки. 

Запиши відповіді на запитання. 

1. Про кого розповідається у казці?

2. Якого кольору були цапки?

3. Чому цапки впали і втопилися?

4. Чи шкода тобі цапків? Чому?
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Ено Рауд 

МИШКА, КІТ І ГАРБУЗ   

 Прочитай казку. Знайди та обведи у тексті 
слово “мишка” (“мишку”).

МИШКА, КІт І ГАРБуЗ
Якось надвечір упіймав кіт мишку.
— Що тепер зі мною буде? — забідка лась мишка.
— З’їм тебе! — сказав кіт.
— А що ти сьогодні їв на сніданок?
— Мишку.
— А на обід?
— Теж мишку, — муркнув кіт і при мружив очі. — А на 

вечерю будеш мені ти.
— Ой, як нерозважливо! — похитала головою миш-

ка.— Ти безперервно їси однакову їжу. От і заподієш 
своєму здоров’ю шкоду. Тобі неодмінно треба поку-
штувати чогось іншого. Ну, хоч би й гарбуза.

Кіт злякався за своє здоров’я, але сказав:
— Гарбуз великий та нудний. Ну, як його їсти?
— Віднеси мене до гарбуза, — мовила мишка, —  

і я охоче покажу тобі. 
Кіт погодився. Вхопив мишку за шкір ку й поніс до 

гарбуза.
— Ти тільки не думай, що я відпущу тебе, — мовив він 

суворо. — Після гарбуза все одно візьмуся за тебе.
— Будь ласка,— посміхнулася миш ка. — Головне, 

щоб ти покуштував чогось іншого. 

3331
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І вона почала показувати котові, як їдять гарбуз. Її 
гостренькі зуби за працювали швидко-швидко, і кіт не-
зчувся, як мишка прогризла дірку й шаснула в гарбуз, 
де їй уже не загро жувала ніяка біда. 

— Ов-ва! — здивувався кіт. — Гарбуз проковтнув 
мишку! Добре, що я не став його їсти. А то він з’їв би 
й мене.

І кіт боязко відійшов геть.
Переклала Алевтина Спрогис

 Прочитай слова.

примружив       незчувся                 покуштувати 
візьмуся           нерозважливо        безперервно  

 Добери слова, близькі за значенням (з’єднай 
лініями).  

шаснула причиниш

забідкалася швидко забігла, заховалася

заподієш почала журитися, впала у розпач

 Прочитай слова, обведи зайві.

мишка   книжка   мишка   мишка   мишка   мишка

кіт  кіт  кіт  кіт  кіт  кіт  кіт  кіт  тік  кіт  кіт  кіт  кіт  кіт 
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Пронумеруй пункти плану.

… Мати вирішила без дівчинки попросити у гор-
щичка каші.

… Бабуся подарувала дівчинці чарівний горщи-
чок.

… Мати забула, як зупинити горщик, і він варив 
кашу без упину.

… Дівчинка пригостила бабусю ягодами.

… Дівчинка побачила кашу на вулиці і побігла зу-
пиняти горщик.

 Прочитай закличку, впиши пропущені букви.

     ІДИ, ІДИ, ДОЩИКу!
Іди, іди, д…щику,
зварю тобі б…рщику
в полив’янім г…рщику.
Мені к…шка,
тобі б…рщ,
щоб рясніше
ішов д…щ.

 Прочитай казку, яку  розповіла мати.

Принесла моя доня додому чарівний горщичок. Його 
подарувала їй бабуся, яку вона пригостила ягодами. 
Досить було тільки сказати: “Раз, два, три! Горщичку, 
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вари!” — і він починав варити смачну солодку кашу. 
А скажеш йому:

— Раз, два, три! Більше не вари!
І він перестане варити.
Я зраділа цьому горщичку. Та й як не радіти? Без 

великих зусиль, без клопоту завжди на обід смачна со-
лодка каша готова.

Ось одного разу пішла донька кудись з дому, а я по-
ставила горщичок поперед себе і кажу:

— Раз, два, три! Горщичку, вари!
Він і почав варити. Багато каші наварив. Поїла я, сита 

стала. А горщичок усе варить і варить кашу. Як його 
зупинити?

Треба було сказати:
— Раз, два, три! Більше не вари! 
Та я якось забула ці слова, а доні вдома не було. 

Горщичок варить та й варить. Уже вся кімната повна 
каші, уже й у прихожій каша, і на ґанку каша, і на ву-
лиці каша, а він усе варить та й варить. Злякалась я, 
побігла по доньку, та через дорогу не пройти — гаряча 
каша річкою тече. Добре, що вона недалечко від дому 
була. Побачила, що на вулиці робиться, і бігом побігла 
додому. Насилу злізла на ґаночок, відчинила двері і ви-
гукнула:

— Раз, два, три! Більше не вари!
І перестав горщик варити кашу. А наварив її стільки, 

що той, кому доводилось із села в місто їхати, повинен 
був собі в каші дорогу проїдати.

Тільки ніхто на це не скаржився: дуже вже була каша 
смачна й солодка.
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