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КОЛЯДА

Дуже давно Колядою називали сонце, бо 
воно по небу колом іде. Тепер коляда, ко-
лядка — це різдвяна пісня, що славить велике 
свято — Різдво Христове. 

Колядку співають колядники — ватага дітей чи до-
рослих, котрі заходять у хату, посівають і віншують 
господаря, господиню та їхніх діток, прославляють на-
родження світу, нового сонечка та маленького Сина 
Божого.

Часто ці ватаги розігрують виставу про те, як 
в убо гій печері, на сіні серед ягнят народилось ма-
леньке Дитятко, яке навчило всіх людей жити в мирі 
і любові. Така вистава називається в Україні «вертеп», 
бо так називали печеру.
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— Люди мене шанують, бо і я про них дбаю. Що-
весни дарую їм свої добрі пісні, звеселяю, приношу 
щастя кожній хаті. Та й до серця їм, як я про своїх діток 
дбаю, бо й люди своїх діток голублять і доглядають. 
А ти, зозуле, живеш без роду, дітьми не опікуєшся, — 
така тобі й шана від людей.

Байка — вигадана історія про 
тварин, в якій вгадуються вчинки людей.

прочитай виразно байку. Спробуй передати лагідну вдачу 
ластівки і трішки гордовиту вдачу зозулі. придумай про 
кожну з цих пташок маленьку баєчку.

Чим тобі подобається зозуля? Чи бачив ти ластівчине гніздо?

Які ще пташки мостять навесні свої гнізда? з чого вони 
роблять своє житло?

ПРиСЛІВ’Я
  ♦ Кожен птах своє гніздо хвалить.

  ♦ Рідна домівка у кожного своя.

  ♦ Хоч у дуплі — аби на рідній землі.

  ♦ Маленька пташина, та велике серце має.
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ТИ, ЗОЗУЛЕНЬКО СИВА

Веснянка
Ти, зозуленько сива, 
ти нас розвеселила,
як почала кувати — 
повиходили з хати.
Ой вийшла сестра із братом,
ой вийшла мама з татом, 
ой вийшли усі дівоньки —
виводять гаївоньки.

Га ї́ в к и ,  га г і́ л к и ,  я г і́ л ки ,  весн я́нки  — весняні пісні 
з хороводами та іграми, які співали дівчата і хлопці, закли-
каючи весну, у час Великодня.
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поет, перекладач. Народився у селі 
Матче на Волині (тепер — територія 
польщі). У його книжках для дітей — ряд 
цікавих творів, в яких багато гумору, від-
чуття багатства рідної мови, тонкої спо-
стережливості. Найвідоміші — «Хитрий 
лис фарбує ліс», «Жива вода», «Дарунки 
для мами» та ін.

Народився 30 листопада 1935 р. в 
селі Межиріч Канівського району Київ-
ської області. Автор багатьох віршів та 
повістей для дітей молодшого і серед-
нього шкільного віку. Відомий перекла-
дач, упорядник читанок для початкової 
школи. У творах Дмитра Чередниченка 
променить любов до рідного краю. Живе 
і працює у Києві.

письменник, який у своїх творах на-
вчав дітей бути уважними до природи, 
навчатися любові в найдрібнішої комаш-
ки. Народився в селі Лебедівка на Чер-
нігівщині в учительській сім’ї. Як і батьки, 
своє життя присвятив дітям.

Володимир  
ЛУЧУК

(1934-1992)

Дмитро  
ЧЕРЕДНИЧЕНКО

Василь ЧУХЛІБ 
(1941-1997)
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Народився в Києві у вчительській 
родині. змалечку проявив у собі талант 
письменника. Видав тридцять книжок 
для дітей, найвідоміші з яких — «Все про 
мене», «Лист до птахів», «постукай у моє 
вікно», «Все — як насправді», «Мінімакс — 
кишеньковий дракон, або День без бать-
ків» та ін.

Автор декількох цікавих книжок для 
дітей, відомий поет, який народився в 
1949 р. у селі Осівці Бучацького району 
Тернопільської області. Його вірші про 
рідну мову, про українську землю — «Кра-
їну соловейків» — подобаються дітям і 
навчають любити Україну так, як люблять 
її пташенята, що завжди повертаються 
додому з далекого вирію.

письменниця, педагог, заснов ниця 
авторської школи «Тривіта» у м. Львові. 
Написала близько тридцяти книжок для 
дітей, в які увійшли вірші, казки, байки та 
фантастичні повісті для дітей молодшого 
шкільного віку. Народилася в 1952 році 
у селі Рекшин на Тернопільщині. Живе і 
працює у Львові.

Анатолій КОСТЕЦЬКИЙ
(1948-2005)

Богдан ЧЕпУРКО

Марія ЧУМАРНА
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