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БДЖІЛКА

Біля гаю хату маю,

День у день я вилітаю:

Жде на мене праця влітку —

Оглядаю кожну квітку,

Легко лину над лужком,

А частую всіх медком.
В. Довжик
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Комахи

— Привіт! Я Бджілка-Медоцвітка. Я не 
лише розкажу тобі про себе, свою родину, 
а й познайомлю зі своїми родичами. Моя 
родина — родина комах.

Комаха — латинське слово, означає 
“тварина, що має надсічки” (вони поді-
ляють тіло на частинки). Таких частинок є 
три: голова, середня частинка — ракс — і 
черевце. На голові два вусики. У більшості комах у певні 
періоди відростають крила. Комахи мають три пари ніг.

Нас зустріти можна скрізь: у полі, в лісі, 
у садку. Мерщій за мною, будемо знайо-
митися.

Колись, у давнину, спеціально бджіл 
ніхто не розводив. Вони були зовсім дикі 
і водилися в дрімучих лісових нетрях. Ду-
пла дерев, нори, розколини в скелях були 
їм за домівку.

Коли люди їхали по мед, то брали з собою відра, боч-
ки. Усього запасу вистачало на цілий рік. Мед постійно 
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ДЖМІЛЬ

Піднімає джміль фіранку,
Каже: — Доброго вам ранку!
Як вам, бджілко, ночувалось?
Чи дощу не почувалось?
Виглядає бджілка з хати:
— У дзвіночку добре спати.
Цей дзвіночок — як намет.
Тільки дощ — як кулемет.

Л. Костенко

ОСА І БДЖОЛА

На квітоньці Бджілка спивала росу.
На квітоньці Бджілка зустріла Осу.
— Сестрице, — звернулась до Бджілки Оса,—
Хіба не однакова наша краса?
Ми схожі з тобою, і дивно мені,
Що людям ти люба,
А я чомусь — ні.
— Ой, сестро, — тут Бджілка спинила Осу.—
Хіба ж бо нас люблять лише за красу?
Багато гарніших комах у гаю —
Мене поважають за працю мою!

І. Кульська
Запитання
1. Відшукай у віршах слова-звертання.

БДЖІЛКА

Я гукнув учора бджілці,
щоб зіграла на сопілці.
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Але бджілка не змогла —
Дуже зайнята була.
Я сказав сьогодні бджілці,
Щоб зіграла на сопілці,
Але бджілка не схотіла —
До квіток на луг спішила.
Завтра бджілці я скажу;
— Я тобі допоможу.
А як меду назбираєм —
На сопілці вдвох зіграєм.

С. Цушко

ПЕРЕПОЛОХ

Бджілка з Джмеликом
Літали,
Бджілка з Джмеликом
Дзижчали:
— Джжжу!
— Дзззу!
— Джжжу!
— Дзззу!
Наполохали Козу.
Та як стрибне
За паркан,
Під яким
Дрімав Кабан.
З несподіванки
Кабан підхопивсь,
Звалив паркан.
Він упав
На пса Полкана.
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Розмалюй
Маленька бджілка, а й та працює.
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Розмалюй
З’єднай лінії і розмалюй малюнок.


