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КУРОЧКА РЯБА
Українська народна казка

Прочитай казку.  

КУРОЧКА РЯБА

Жили собі  та . І була у них  Ряба. Знесла  

яєчко.  бив, бив — не розбив,  била, била — не роз-

била. А  бігла, хвостиком зачепила —  покотилося  

і розбилося.

 плаче,  плаче, а  кудкудаче: — Не плач, , не 

плач, , я знесу вам  не просте, а золоте!

 Розфарбуй ілюстрацію. З’єднай стрілочками на-
зви героїв з їх зображенням.

Дід            Баба            Курочка            Мишка
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 Напиши, про кого розповідається у казці.

Прочитай слова, букви в яких надгризла мишка. 
Запиши їх. 

            дід         кУРОЧка
ЯЄЧкО       зОЛОтЕ

                                                                                     
                                                                                     

Пронумеруй ілюстрації відповідно до подій у тексті. 

У казці розповідається про
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Встав пропущені слова (проведи стрілочки від слів 
справа до пропусків зліва).

Я по коробу метений, 
на …… спечений,—
я від …… та від …… втік, 
і від ……  втечу!

баби
тебе
яйцях
діда

 Пригадай героїв казки «Колобок». Хто тут зайвий? 
(Закресли.)

Дід, баба, колобок, вовк, кабан, ведмідь, лисичка.

 Відгадай загадку, обведи відгадку.

Гострий носик вона має,
слід хвостом все замітає
та й полює тишком-нишком
то на зайця, то на мишку.

 Марія Пономаренко    
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 Прочитай казку, яку розповіла лисичка.

Біжу я лісом, а назустріч мені — колобок. Я кажу 
йому:

— Колобок, колобок, я тебе з'їм!
— Не їж мене, лисичко-сестричко, я тобі пісеньку за-

співаю.
— Я по коробу метений, 
на яйцях спечений,
я від баби та від діда втік, 
і від тебе втечу!

— Ану-ну, ще раз заспівай! Сідай у мене на язик, щоб 
мені краще було чути.

От колобок сів та й давай співати:
— Я по коробу метений, 
на яйцях спечений...

А я його — гам! Та й проковтнула.

 Прочитай вірш. Вибери з довідки і впиши пропу-
щене слово.

   ЛИс

Під горою хвойний ліс,
за горою хижий лис.
Вкрита травами гора,
збоку — лисяча нора.
Лис ховає неспроста
від собак свого хвоста.
Як навідався в курник —
то відразу  зник.

Варвара Гринько

Довідка:
курча
курка
півень
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На другий день посилаю другого сина — меншого. 
Пас, пас хлопець козу аж до вечора та й додому зібрався.

Тільки до воріт наблизився, а я став на воротях у чер-
воних чоботях та й питаю:

— Кізонько моя люба, кізонько моя мила! Чи ти пила, 
чи ти їла?

— Ні, дідусю, я не пила, я й не їла: тільки бігла через 
місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гре-
бельку та вхопила водиці крапельку,— тільки пила, тіль-
ки й їла!

От я і того сина прогнав.
На третій день посилаю вже жінку.
От вона погнала козу, пасла весь день; ввечері дого-

нить до двору, а я уже стою на воротях у червоних чобо-
тях та й питаю:

— Кізонько моя люба, кізонько моя мила! Чи ти пила, 
чи ти їла?

— Ні, дідусю, я не пила, я й не їла: бігла через місточок, 
ухопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхо-
пила водиці крапельку,— тільки пила, тільки й їла!

От я прогнав і бабу.
На четвертий день погнав я уже сам козу. Пас увесь 

день, а ввечері погнав додому. Тільки надігнав на доро-
гу, а сам навпростець пішов: став на воротях у червоних 
чоботях та й питаю:

— Чи ти пила, чи ти їла?
— Ні, дідусю, я не пила, я й не їла: бігла через місточок 

та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку, вхо-
пила водиці крапельку,— тільки пила, тільки й їла!

От тоді я розсердився, виламав різку, став козу бити, 
а вона вирвалася та й утекла в ліс. Більше тієї кози я й 
не бачив.

А жінка моя та сини перестали на мене сердитися та по-
вернулися додому. З тих пір ми живемо у мирі та злагоді.
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 Відгадай загадку, обведи відгадку.

Має клешні й довгі вуса.
Я і сам його боюся, 
бо щипає, мов гусак.
Ну, а звуть щипаку — … .

                         Максим Климчук

 Прочитай вірш. Впиши пропущене слово.  

У кози-дерези —
дитинчатко,
народилось мале

       .

                Віра Паронова

12

13

Зміст
Курочка Ряба.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 3
Ріпка. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 9
Вовк і семеро козенят . .... .... .... .... .... .... .... .... ... 15
Грудочка сиру .. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... 23
Колобок . .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... 30
Рукавичка ... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... 39
Про півника і двох мишенят  .. .... .... .... .... .... .... ... 52
Коза-дереза .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... 64

DOBRO I chast.indd   80 14.09.2011   11:51:23


