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Любі діти!

Ви, звичайно ж, уже вмієте читати легко та вирáзно. 
Усе доступнішими стають вам різноманітні тексти. Дехто 
вже за допомогою батьків зібрав бібліотечку книжок, які 
раз-по-раз переглядає чи перечитує. Запевняю, що ця 
«Диво-читанка» стане на поличці в ряд найулюбленіших 
видань! Бо ж погляньте, яка вона барвиста, ошатна, які 
дотепні загадки, цікаві та повчальні казки, легенди, опо-
відки та вірші вміщено в ній.

Книжка має одинадцять розділів. У найбільшо-
му, під назвою «Барви рідного краю», розкрито всі 
принади кожної пори року: осені, зими, весни, літа.  
І коли вони приходять, і які таємниці приховують, і чим 
кого обдаровують…

У цьому розділі, окрім барвистих віршів і прозових 
мініатюр, вас приємно подивують казки-п’єси: «Ялинка і 
зайчикова кожушинка» та «Диво-квітка». Вони такі веселі 
й захоплюючі, що ви неодмінно захочете розіграти їх. 
І ваш клас на якийсь час перетвориться на своєрідний 
театр, а ви — малі школярики — станете найсправжні-
сінькими акторами, танцюристами, співаками! Чи ж це 
не заманливо?

А тепер перегорніть сторінку й увійдіть у розділ «Ди-
восвіт. Людина і природа».

Чи знаєте ви, коли засинають зорі? Петрусь дуже-ду-
же хотів це побачити. А що з того вийшло, розкаже 
письменник і педагог Василь Сухомлинський. А пись-
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менниця Наталя Забіла оповість у віршованій казці, якою 
була мама-сорока та п’ятеро її сороченят. Це ду-у-уже 
повчальний твір! Може, хтось упізнає себе в п’ятому 
сороченяті? Якщо ні — молодець!

А чи ви колись чули, як розмовляють дерева, квіти, 
хмарки? Чи відчували, як боляче зламаній гілці, як об-
разливо й кривдно тому, хто чує зневажливе слово?

Читаючи, ви багато чого зрозумієте. Збагнете, що 
рідних потрібно не тільки любити, їх потрібно іще й бе-
регти. Навчитеся по-справжньому дружити, розрізняти 
добро і зло, зумієте перебороти боягузливість, нерішу-
чість та інші вади, «бо не той хоробрий, хто нічого не 
боїться, а той, хто вміє подолати свій страх».

А ще у «Диво-читанці» є особливий розділ: «Усе моє, 
все зветься Україна». Бо ж Батьківщина в нас — од-
на-єдина. І все: від порога родинного дому до широких 
доріг у незнані краї, від малого джерельця чи безімен-
ного потічка аж до Чорного моря, від стрімких Карпат 
до розлогих степів Донеччини — це наша земля. Ми 
любимо її простори, її красу, її неповторність. А тому 
маємо боронити її від лиха, від всілякого зла оберігати! 
Як маму.

Українці вміють працювати, вміють і святкувати. Про 
найбільші свята, Різдво та Великдень, теж прочитаєте у 
цій розмаїтій книжці, згадаєте, як після кожного зусил-
ля, після кожної праці неодмінно настає дозвілля. Ця 
книжка подарує вам пригорщу сміху і від гумористичної 
оповідки, і від веселих віршиків, і від дотепної лічилки…

Перегортаєте останню сторінку і… хочете читати 
спочатку. Для молодших братиків і сестричок. Чи про-
сто так. Бо читанка стала вам не лише порадницею, 
ви здружилися! І тепер залюбки читатимете інші цікаві 
книги. Вітаємо вас, допитливі читайлики!

Письменниця Ірина Дем’янова



ЗАГАДКИ
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       Хто весь час
       говорить так:
       — Втік?
       — Так!
       — Втік?
       — Так!      

           

                                    Ігор Січовик

Від рідного порога
веде у світ — ... 

Ігор Січовик

     Я — білий, справа неважка 
     мене зробити з молока.
     А прочитавши навпаки, 
     зі мною зліпиш пиріжки.    
         
                                     Ігор Січовик

Невеличкі дві хатинки,
в них м’які і теплі стінки.
По п’ять братиків малих
прожива в хатинках тих. 
      

Грицько Бойко

       
          

       
          

       
          

       
          

(Годинник)

(дорога)

(Сир — Рис)

(Рукавиці)



7

Дуже я потрібна всім —
і дорослим, і малим.
Всіх я розуму учу,
а сама завжди мовчу.

     

                            Грицько Бойко

      
    Є у лісі дивна птиця:
    вдень ховається, боїться,
    а вночі вона літає,
    в полі, в лісі — всіх лякає!
    Навіть лис дітей хова.
    Ось така вона ...

                                              

                                          Наталка Завальська

  
Тук-тук-тук, тук-тук-тук —
лине лісом перегук.
Телеграми всім завзято
відправляє з пошти... 

    Леся Вознюк

.

       
          

       
          

       
          

 (сова)

 (дятел)

 (Книга)
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Стою на перехресті я.
Робота непроста моя:
доручено людський потік
на інший пропускати бік.
Отут, де треба перейти,
трьома очима з висоти
по-різному свічуся.
Хто скаже: як я звуся?

          

                        Тамара Коломієць

 Попелясто-зозулястий,
 забіяка він горластий
 з червоною бородою...
 Йде поважною ходою,
 носить гордо співунець
 на голівці гребінець.

                                        Грицько Бойко

       
          

       
          

 (Світлофор)

(Півень)



УКРАЇНСЬКІ 
НАРОДНІ КАЗКИ
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ЛИСИЦЯ І ГЛЕЧИК

Були собі дід та баба. Пішли вони в поле жито 
жати. І взяли з собою глечик молока.

Прийшли в поле, баба й каже:
— Де б це глечика поставити?
— Постав, стара, під кущем.
Баба послухала діда і поставила глечик під ку-

щем.
Пішли вони жати. Жнуть та й 

жнуть.
Аж біжить лисичка. Побачила 

глечик, випила з нього молоко,  
а голови назад не витягне. Хо-
дить, крутить головою, приказує:

— Ну, глечику, пожартував  
і  годі. Випусти мою голівоньку!

А глечик не відпускає, хоч ти 
що хоч роби.

— Підожди ж, клятий глечику! — 
каже ли сичка. — Ось я тебе втоплю!

Побігла вона до річки. Встро мила голову у 
воду. Наповнився глечик і потягнув за собою ли-
сицю.

1. Де баба поставила глечик?

2. Що трапилося з лисичкою?




