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Шановний друже!
Світ дитинства цікавий і різноманітний. Діти знайомляться з ним
із першої секунди свого народження, коли можуть відчувати, чути,
бачити, сприймати. В яких кольорах цей світ зустріне малечу, поведе
її по шляху пізнання, такий колір і залишиться у душі дорослої людини. Саме від нас: дідусів і бабусь, батьків і педагогів, залежить, якими
кольорами фарбувати світосприйняття дитини, як буде розвиватися
у малюка творча уява, естетична чутливість, емоційно-ціннісне ставлення до навколишнього світу.
Якщо ти любиш життя, любиш його продовження, то, звичайно,
твоїми друзями будуть усі кольори райдуги. Маленькі вірші, лічилки,
загадки і т.п. допоможуть тобі, шановний друже, граючись, показати малечі оточуючий світ, знайти у ньому цікавинки, заохотити до
запам’ятовування окремих рядків, отримати можливість тренування
емоцій дитини, збагатити її духовний світ.
Кожен вірш — це маленький мультик, а діти дуже люблять мультики. Треба тільки навчити їх слухати і, уявляючи, бачити все, про
що будете читати. Якщо дитина навчиться уявляти, їй легше буде запам’ятовувати почуте, а якщо захоче повторити, вивчити прочитане,
то фарби нами вибрано правильно.
Цю книгу я присвячую своїм онукам.
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 Віршики для малят 
***
У кімнату заглядає
Сонечко до мене.
Тихо гілка шелестить
Листячком зеленим.
В чистім небі
Шпак до зграйки
З піснею кружляє.
Із весняним ранком
Маму привітаю.
***
З промінцем загрався вітер,
Закошлатив сріблом віти,
Розігнав у небі хмари,
Сонце весело заграло.
Засміялись дзвінко діти,
Стали срібний сніг ловити.
Промінець лишив свій штрих,
Вітер соромливо стих.
***
Сонце заглядає в хату:
«Скоро-скоро в мами свято!»
Тут весна кружляє всюди,

5

Квіти, сміх дарує людям,
Повертає спів пташиний,
Всіх збирає у родини.
Поміж яблунь на травичку
Ллє із райдуги водичку,
Виростають вам чудові
Квіти різнокольорові.
Поспішають діти з татом
Привітати маму з святом.
Щоб сміялись в мами очі —
І весна, і ми всі хочем.
***
Йшов ведмедик через ліс.
Діжку меду собі ніс.
Ляже взимку в барліг спати,
Лапу уві сні смоктати.
Щоб солодкі сни дивитись,
Треба трохи потрудитись.
***
Песик мирно кістку гриз
Гострими зубами,
Закрутив пухнастий хвіст,
Як навчала мама.
Підлетіла звідкись сойка,
Клюнула у вухо,
Стала лопотіть крильми,
А песик не слухав,
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Тільки клацнув раз зубами,
Пір’я — на всі боки.
Сойка з лементом до мами!
Буде їй морока.
Весняні новини
Ось сорока-білобока
Затріщала на всі боки,
Що весна вдягла вінок
І пішла собі в танок.
Виграє їй дощ на струнках,
Хмарки всі збирає в клунок,
Вітер свище і регоче,
Дзеленчить струмок, дзюркоче.
Сонце піднялося вище,
Визирає з-за хмаринки:
— Де льодок ще залишився? —
Нишпорить в шпаринках.
Знай, весна собі танцює,
І теплу радіють люди,
Пісню з вирію вже чуєм,
Гамір більший скоро буде.
Ранок літа
— Кар! Кар! Кар! — кричить ворона. —
Засвітилася корона
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Ген, далеко, аж над лісом.
Неба синього завіса
Сонця променем розшита,
Всюди золото розлито.
— Що за сяйво від корони? —
Ходить, каркає ворона.
Весело сміються діти:
— Це прокинувсь ранок літа!
Новини з хвоста
У садку на кущ, що збоку,
Примостилася сорока.
Всі новини тишком слуха
Білобока скрекотуха
І на хвіст собі збирає,
Щоби рознести по гаю.
Довгий хвіст, новин багато,
Та сорокам не звикати.
Все скрекочуть, все встигають,
Бо таку вже вдачу мають.
Всі новини не прості
Нам приносять на хвості.
В пір’ї сонечко
Ніби кулька невеличка,
Звуть цю пташечку синичка.
В ирій відлітать не любить,
Взимку там живе, де люди.
Їсть зерняток птаха мало,
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Але дуже любить сало.
Цим різниться від пташок.
Має жовтий фартушок,
Ним животик закриває,
В пір’ї сонечко ховає.
Коли дзьобом б’є в віконце,
Людям шле пір’їнку сонця.
Перші весняні дощі
Зустрічає на кущі,
Про тепло всім сповіщає,
Піснею весну стрічає.

Птах-артист
Ось маленький сірий птах.
В дзьобику, як у вустах,
Любить пісеньку носити.
Пізнають цю пташку діти,
А от всю його сімейку
Називають — соловейки.
Тато, мама і малята
Люблять, вміють всі співати
Мелодійно так і чисто.
Їх запрошують в артисти.
Затихає гамір, сміх,
Бо співають краще всіх.
Де витьохкують, там всюди
Завмирають небо й люди.
Птах до співу має хист.
Соловейко — птах-артист.
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