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Любий друже!

"Зернятко" 0 це книжка для маленьких та
допитливих школяриків. Вона тобі відкриє двері у
цікавий світ природи, навчить любити і розуміти
його.

Із "Зернятком" ти навчишся гарно читати,
мислити і зв'язно говорити.

Подружись із "Зернятком" і ти зрозумієш, що
великі знання починаються з малої книжки.
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§ 1. ЩО ТАКЕ ДОВКІЛЛЯ?

1. ДОЩ ІЗ КРАПЛІ ПОЧИНАЄТЬСЯ

Все 0 із доброго чи злого 0     
починається з малого.             

Листя виросте з листочка,      
з нитки витчеться сорочка.    

Хліб 0 з маленької зернинки,  
дощ 0 із чистої краплинки.      

Навіть річечка0ріка                    
починається з струмка.           

М. Сингаївський

1. Прочитайте вірш "ланцюжком" по два
рядочки.

2. Назвіть предмети, які нас оточують.
3. Доповніть слова:

малий 0 маленький
добрий 0 ...
синій 0 ...
гарний 0 ...
рідний 0 ...
річка 0 річечка
стрічка 0 ...
книжка 0 ...
пташка 0 ...
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2. ХЛІБ НА СТОЛІ

До хліба треба ставитися як до святині. Кожна
зернина, кожна крихта є нашим загальним
багатством. Ніколи не можна говорити про хліб,
що він поганий. Поганого хліба не буває. Є лише
невмілі руки, які невдало випекли його. Хліб
завжди святий.

1. Хто створює хліб?
2. Які хлібні вироби споживає ваша родина?
3. Що потрібно зернинці, щоб з неї утворився хліб?

3. ЩО Я ЛЮБЛЮ
Люблю матусю, батька люблю,
Люблю хатину рідну свою.
І рідну школу, і вчителів,
той край, де вперше сонце зустрів.

1. Прочитайте вірш і голосом покажіть, як ви
любите своє довкілля.

2. Вивчіть вірш напам'ять.

4. КАМІНЬ
У лузі, під гіллястим дубом, багато років жила

криниця. Вона давала людям воду. Під дубом біля
криниці відпочивали подорожні.

Одного разу до дуба прийшов хлопчик. Він
любив пустувати.

5



Підняв камінь, кинув його в криницю. Булькнуло
та ще й дуже. Хлопчик засміявся, побіг і забув про
свої пустощі.

Камінь упав на дно криниці й закрив джерело.
Вода перестала прибувати.
Криниця засохла.
Засохла трава навколо криниці, і дуб засох, бо

підземні струмки потекли кудись в інше місце.
На дубі перестав мостити гніздо соловейко. Він

полетів на інший луг.
Замовкла соловейкова пісня.
Сумно стало в лузі.

В.Сухомлинський

1. Що давала криниця людям?
2. Розкажіть про довкілля криниці.
3. Як змінилося довкілля після хлопчикових

пустощів?
4. Дайте хорошу пораду хлопчикові.
5. Намалюйте словами довкілля криниці до і

після хлопчикового приходу.

§ 2. ПРО ЩО ЗАПИТАЄМО ДОВКІЛЛЯ?

1. З НАРОДНОЇ МУДРОСТІ

0 Де починається хліб?
0 У тісті.
0 Де починається тісто?
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0 У борошні.
0 Де починається борошно?
0 У зерні.
0 Де починається зерно?
0 У землі.
0 Де починається земля плодовита?
0 У рученьках працьовитих. Поле працю

любить.

1. Поставте свої запитання до довкілля.
2. Що вам допомагає розгадувати таємниці

оточення?

2. ЗАГАДКА               
Язика немає,            
а багато цікавого

розповідає.                   

3. ПРИКАЗКИ           
Праця чоловіка годує,
а лінь марнує.

Хліб ціни не має,
хліб людей єднає.

4. ДОЩ
Прилинули здалеку хмари. Вони принесли

теплий дощик. Затанцював він по дахах,
зашелестів по кущах. Вибігли діти і весело
заспівали:
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Іди, іди, дощику,
Зварю тобі борщику.
Мені каша, тобі борщ,
щоб рясніший ішов дощ.

1. Вивчіть і поспівайте приспівку про дощик.
2. Яким кольором ви намалюєте теплий

дощик?

Голос Землі

У цвіті вишневім,
У колосі жита,
У кетягу калини,
У виноградному
гроні,
У дереві кожнім
І в кожнім зелі 0
Голос
Землі.

Леся Силенко

5. ЧОМУ ПОТРІБЕН ДОЩ?

Бабуся каже: 0 Буде дощ!
Це добре для городу!
А я кажу: 0 Нащо той дощ?
В криниці маєм воду!
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Бабуся каже: 0 Без дощу
Не буде в нас водиці.
Не буде річки й ручаїв,
Не буде і криниці.

Народна прикмета
Вчасно дощ іде 0
врожай за собою веде.

§ 3. ХТО ТВОЇ ПОМІЧНИКИ?

1. УКРАЇНСЬКИЙ ШКОЛЯР

В школі пишу і читаю,
і рахую, і співаю,
і малюю, й уважаю,
що спитають 0 усе знаю,
бо вкраїнську вдачу маю.

А як вийдуть з мене люди,
Яка радість тоді буде 0
І для мене, й для родини,
для народу, для Вкраїни 0
з української дитини!

1. Чим займаються діти в школі?
2. Які помічники допомагають школяреві добре

вчитися?
3. Де можна збагатити розум знаннями?
4. Розпитайте своїх батьків про їхнє навчання в школі.

Нехай вони розкажуть про свою школу і вчителів.
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2. ЗАСТУДИВСЯ ЇЖАЧОК                                            

Застудився їжачок 0    
Треба лікувати.             
Ліг він, бідний,  
на бочок                          
І почав дрімати.
Що ж воно за 
болячки?                         
Може, грип чи
нежить?
Та мішають голочки
Хворого обстежить.

Василь Латинський

1. Розкажіть, що вам відомо про довкілля
їжачка.

2. Що допомагає їжачкові пристосуватися в
довкіллі?

3. СКІЛЬКИ ІМЕН У ЛЕЛЕЧИНИХ ДІТЕЙ

Летіла над лугом сорока. Раптом бачить біля
озерця бродить довгоногий птах з чотирма
пташенятами.

0 Егей! Як тебе звуть? 0 гукнула сорока до
старшенького пташка.

0 Буслом, 0 поважно мовив той.
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0 А тебе? 0 спитала сорока підстаршого.
0 Гайстром.
0 А я... я 0 Лелеченько, усміхнувся третій

пташок.
0 А я 0 Чорногуз, 0 подав голос четвертий.
Сорока здивовано закліпала очима. Як же це

так? У неї всі діти звуться сороченятами. У
горобця 0 горобенята. У жайворонка 0
жайворонята. А тут четверо діток 0 і кожного
інакше звуть.

Іван Нікітченко

1. Сорока і лелека прикрашають наше
довкілля. Обґрунтуйте свою згоду чи
заперечення.

2. Виготовте маски сороки і лелечат, пограйте
казку в особах.

§ 4. ЯК ВИВЧАТИ ДОВКІЛЛЯ?

1. ЖУРАВЛІ0ВЕСЕЛИКИ

Журавлі 0 веселики:               
Курли, курли.                           
Над полями, селами              
Осінь понесли.    
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Прилетять веселики,
Принесуть весну.
Над полями, селами:
0 Кру, кру, кру!

А. Камінчук

1. Побажайте відлітаючим птахам щасли=вого
повернення.

2. Зробіть модель пташки з паперу.

2. ЗЕРНЯТКО

В землю я посіяв
Зернятко ласкаве,
І нагріло землю
Сонечко яскраве.
Звідусіль постукали
Радісні дощі:
"Як живеш там, зернятко?
Гей, виходь мерщій!"
Вийшов замість зернятка
Колос молодий,
Під дощем умився він
І напивсь води...
Дивиться0дивується
Сонце з висоти:
"Любе, миле зернятко,
Та хіба ж це ти?"

С. Долженко
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1. Покажіть рухами, як проростає зернятко.
2. Чому сонечко не впізнало зернятка?
3. Що допомогло зерняткові прорости і

вирости?

3. ВЕПРИК

Могутній бук, що ріс у міжгір'ї над гамірливим
потічком, був для смугастого Веприка рідною
домівкою. Тут Веприк народився. Тут він уперше
знайшов смачний буковий горішок. Тут він любив
качатися на пухкій траві. Не вгледів малий
Веприк, як осінь перефарбувала ліс у свої золоті
барви, як засріблилася трава від перших
приморозків. Незабаром зима накидала навкруги
білого, пухкого, холодного снігу.

Зрадів першому снігові Веприк. Ковзанку
влаштував від бука до потічка. День ковзався,
другий, і не страшно йому було, що сніг
холодний, а мороз колючий. Та якось уранці,
тільки0но Веприк прокинувся, бук раптом
сердито зашамотів своїм гіллям.  "Чого він так
сердиться?" 0 лякливо подумав Веприк і глянув
угору. З вершечка бука посипався колючий сніг.
Та такий густий, що враз стало темно. А хтось
невидимий почав ламати гілля й шпурляти на
землю. Веприк стрибнув через потічок і гайнув у
гущавину. Довго він біг не озираючись 0 і
заблукав. Веприк хотів заплакати, та згадав, як
повчала його матуся:
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0 Рости, Веприку, сміливим, якщо, бува,
зіб'єшся в лісі з дороги, не розгублюйся. Поглянь
на дерева. Як побачиш, з котрого боку росте мох,
у той бік і прямуй... То північний напрям, там рідна
домівка.  "Тільки де ж той мох на деревах? 0
замислився Веприк. Знову йому стало страшно,
самотньо. Та вмить пригадав матусині слова:

0 Будь, Веприку, сміливим. Сміливий завжди
перемагає. 

Веприк перевів дух, заспокоївся.
0 Шукатиму дорогу додому, як вщухне вітер,0

сказав він собі й заходився ламати сухі ліщинові
прутики. 

0 Якби в мене були фарби, то я намалював би
літо... А так викладу з цих прутиків себе на снігу.
Він узяв три маленькі палички й зробив із них на
снігу трикутник. Потім так само злагодив поряд
чотирикутник. А до того чотирикутника внизу
приклав ще по два прутики 0 вийшли ніжки. Біля
трикутника зверху примостив прутика навскіс 0
вийшло вухо, а внизу до чотирикутника
прилаштував прутик0хвостик. Глянув Веприк на
зображення 0 не впізнав себе.

0 Хіба я такий сумний? Ні, я сміливий! Я дужий!
0 і поклав прутики, що позначали вуха й хвостик,
дещо інакше. Тепер власне зображення
Веприкові сподобалося, і йому стало радісно. Не
зогледівся він, як ущух вітер. Колючий сніг
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заблищав на сонці зірочками. Придивився
Веприк до дерев і з радощів аж підстрибнув 0 з
того боку, де його домівка, на стовбурах мох
росте. І помчав чимдуж до могутнього бука. А
зображення усміхненого Веприка так і лишилося
на снігу під кущем ліщини 0 щоб тій не було
самотньо холодну зиму перезимовувати.

Віктор Мельник

1. Розкажи про довкілля Веприка.
2. Що допомогло Веприку?
3. Прочитайте кінцівку тексту вдумливо.

Розкажіть, які думки у вас з'явилися під час
читання.
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§ 5. ЗБИРАЄМОСЯ У ДОВКІЛЛЯ

1. ЖИВІ ПАМ'ЯТНИКИ

У розпалі садіння дерев.
У цій радісній і корисній справі діти не

поступаються перед дорослими.
Обережно, щоб не пошкодити коріння,

викопують і переносять деревця в нові місця.
Навесні прокинеться деревце 0 і почне рости

людям на радість і користь.
І кожний з дітей, хто посадив і виростив

деревце, поставив собі за життя чудовий зелений
пам'ятник на віки.

Л.Толстой
1. Які дерева ростуть у

вашому саду?                          
2. Які дерева ростуть

біля школи?                              
3. Яке дерево ти хочеш

сам посадити? Чому? 

2. ДІДУСЕВА ЯБЛУНЯ
Дідусь садив яблуні.

Йому сказали: "Нащо вам ці яблуні? Довго чекати
від цих яблунь плодів, і ви не покуштуєте з них
яблучка". Дідусь відповів: "Я не з'їм 0 інші з'їдять,
мені спасибі скажуть".

О. Іваненко
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1. Для кого дідусь садив яблуні?
2. Чи можуть на яблуні вирости груші?

3. ЧОРНИЙ ЖУК
Чорний жук 
очима блима 0
чує кроки за плечима.
Дуже хороше йому
по землі ходити.
Він не хоче,
чуєш, хлопче,
у коробці жити!

Володимир Лучук

1. Що входить в довкілля жука?
2. Чи добре буде жукові жити в коробці?
3. Чи потрібні жуки нашому довкіллю?

4. ЯК МЕТЕЛИК НАПИВСЯ БЕРЕЗОВОГО СОКУ
Ще в затінку під деревами лежав сніг, а

маленький Метелик, якого збудило весняне
сонечко, вилетів зі своєї зимової хатки. Летить він
і відчуває: голова паморочиться від слабкості.
"Ось, 0 думає Метелик, 0 знайду пахучу квітку й
нап'юся солодкого соку. Зараз голова й
перестане паморочитись".

Але квітів ще немає. Один тільки голубенький
пролісок виглядає з землі. Зрадів Метелик. Сів на
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голубеньку квіточку, а на ній солодкого соку
немає. Холодна вона.

Летить знову Метелик. Уже й силоньки немає,
ось0ось крильця складе й упаде не землю.

Аж чує Метелик ласкавий голосок:
0 Лети до мене. Це я, Береза білокора. Дам тобі

крапельку соку.
Прилетів Метелик до берези. Дивиться 0 з

тріщинки витекла крапля соку. Напився Метелик.
Весело махнув крильцями.

0 Дякую, 0 каже Метелик, 0 ти врятувала мене
від голоду.  

В. Сухомлинський

1. Чи прикрасить наше довкілля мертвий
метелик?

2. Підготуйте розповіді про метеликів.

5. ЖАЙВОРОНОК
СПІВАЄ

Жайворонок  прилі0
тає до нас рано. Ще
крига на річках не
скресла, ще біліють по
ярках сніги, а він уже
прилетів, крильцями
тріпоче, піснею поле
звеселяє: 

18



0 Лот0то0то, віть0тю0віть0тю... 
Знайде  жайворонок  гарну  місцину,  змостить

затишне гніздечко й живе там 0 проти неба на
землі.

А ще він любить розважатись. Візьме у дзьобик
соломинку й летить із нею високо0високо в небо.
Далі випустить соломинку і намагається впіймати
її на льоту. Уже біля самої землі жайворонок
хапає дзьобом соломинку 0 і знову вгору, в небо.
Полетів, полетів, розтанув у глибокій синяві. І так
цілий день. Зранку до вечора лунає над полем
жайворонкове щебетання. Колоски жита0
пшениці наливаються рясним добірним зерном.
Ще синішими стають волошки. Дослухаємось до
чарівного співу й ми з вами, і серця наші сповнює
радість за свій край, за рідну землю. 

Анатолій Камінчук

1. Чому птахів відносять до живої природи?
2. Чи доводилось вам спостерігати за по=

льотом жайворонка, чути його спів?
3. Розкажіть, як розважається жайворонок,

зобразіть це рухами.
4. Поміркуйте, чи прикрашає нашу землю спів

жайворонка.
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§ 6. ЗОЛОТА ОСІНЬ

1. ОСІНЬ
Прийшов вересень. Після душного літа, після

серпневих теплих днів золота осінь наступила.
Чисте й прозоре повітря. Далеко чути звуки, гучно

линуть голоси. На дні лісового струмка видно кожен
камінчик, кожну тоненьку травинку. По прозорому
високому небі біжать та й біжать хмарки. Ясної тихої
днини літає над землею, сідає на обличчя липуча
павутина.

У ці осінні дні багато птахів готуються у вирій. Уже
полетіли ластівки, швидкокрилі стрижі. Зостаються
зимувати горобці, синиці, сороки. У гамірні зграйки
збираються шпаки, відлітають на південь співучі птахи. В
дальню путь вирушають дикі гуси, покидають рідні
болота довгоногі журавлі. 

І. Соколов=Микитов

2. ОСІНЬ НАША, ОСІНЬ
Осінь наша, осінь 0
Золота година,
Неба ясна просинь,
Пісня журавлина,іі
Бабиного літа
Довгі, білі коси...
І дорослі й діти
Люблять тебе, осінь.

М. Познанська
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1. Перекажіть прочитане. Зробіть доповнення
про осінні турботи людей.

2. Продовжіть речення:
Птахи гамірні, дзвінкоголосі, ...
У лісі виросли опеньки, сироїжки, ...
Залишаються зимувати горобці, ..., ..., ...
В дальню путь вирушають ..., ..., ...
3. За що люди люблять осінь?

3. ЯБЛУНЬКА
0 Кучерява яблунько,
Дай мені хоч яблучко!
0 Ти носила з річки
У відрі водичку,
В спеку напувала 0
От я й не зів'яла.
Тож бери всі яблучка! 
0 Прошуміла яблунька.

Д.Іванов

1. Як яблунька віддячила дівчинці за турботу?
2. Прочитайте вірш в особах.

4. РОСЯНЕ НАМИСТО
Тарасик прокинувся, а в хаті 0 нікого. У

віконницю золоті промінці снуються. Це мама
віконницю причинила, щоб Тарасик довше поспав.

А він хоче на росу. Хто по росі босоніж бігає, той
міцний буде. Так дідусь Матвій казав.
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Вибіг Тарасик із хати, а по шпоришу ніби хто
намисто розсипав. Переливається воно, виграє
під сонцем.

Стоїть Тарасик і не зважується на шпориш
ступити. Щоб росяного намиста не потоптати. 

В. Чухліб

1. Якої мудрості вчить дідусь свого внука?
2. Тарасик любить красу свого довкілля.

Доведіть це.
3. Хто розсипав намисто у траві?

5. ЧАРІВНЕ МЕРЕЖИВО
Тетянка поливала кімнатні квіти. І раптом

помітила за вікном між гілок яблуні сріблясте
плетиво з чорною цяткою посередині. Блиснуло
сонечко. Чорна цятка заворушилася, і дівчинка
побачила павучка. Павучок спритно обстежив
свою павутинку. Вона була схожа на мереживо.

Відтоді Тетянка часто навідувала павучка і
спостерігала за його роботою. Павучок полював
комариків та мух, щоб не летіли до кімнати й не
кусали дівчинку.

Одного дня сильний вітер зірвав сріблясту
павутинку, павучок пропав. "Мабуть, загинув", 0
подумала Тетянка.

Блискало, гримів грім, і лив дощ. Дівчинка
зажурено дивилася на шибки вікна, по яких бігли
сльози.

Не видно було павучка і в наступні похмурі дні.

22



Та якось уранці, коли до кімнати прослизнув
сонячний промінець, Тетянка почула мамин
голос: "Знов павучок з'явився. Буде гарна
погода!"

Дівчинка радісно вибігла у двір. На старому
місці працював невтомний павучок. З0під його
спритних лапок снувалося чарівне мереживо. 

Лариса Колос

1. Перекажіть текст.
2. Про яку прикмету говорила мама?
3. Намалюйте чарівне мереживо павучка.
4. Подякуйте довкіллю за чарівне мереживо.

6. ДИВОСВІТ
Дивосвіт, дивосвіт...
Хто придумав оцей світ?
Землю красну отаку
у зеленому вінку?
Всі ці квіти і ліси,
і пташині голоси?
Ліс і річка, і поля 0
це ж усе моя земля!

Любов Забашта
1. Поясніть значення

слова дивосвіт.
2. Знайдіть питальне речення. Попробуйте

дати відповідь на нього.
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7. ЗАГАДКА
Вдень у небі гуляє,
а ввечері на землю сідає.

1. Чому сонечко так завжди радує людей?
2. В яких піснях згадується про сонце?

§ 7. ЗНАЄМО І ВМІЄМО

1. ДО ВИРІЮ ЧАПЛЯ ЛЕТІЛА
Чапала Чапля в ліску по піску, мишенят

полохала, з переляку охала. При пеньку дубовім
стала і маленьку Мишку впіймала. І стала Мишка
проситися:

0 Не їж мене, Чапелько чубата, нема в мене
мами і тата. Десь вони в хащі забилися, десь між
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чагарів заблудилися. Ні стежок у хащах, ні вулиць,
от і по сей день не вернулись.

Пожаліла Чапля маленьку Мишку і відпустила
на волю, хай гуляє по полю. Між камінням Чапля
чвалала, Ящірку проворну впіймала. І стала
Ящірка проситися:

0 Не їж мене, Чапелько мила, я іще так мало
прожила, а люблю ж ромашки і трави, та люблю
чебрець кучерявий, дощик голубий і росицю, і
тебе, Чаплицю 0 жар0птицю... Пожаліла Ящірку
проворну і випустила на волю, щоб гуляла по
полю. Через брід йшла Чапля в дорогу та й
впіймала Сомика малого. І заплакав Сомик
вусатий та й почав ту птицю благати:

0 Не їж мене, Чапле рідненька, 0 ждуть мене і
татко, і ненька. Будуть вони плакати гірко, пусти
мене, Чапелько0зірко! Добра Чапля Сомика
пожаліла 0 не з'їла, на волю його відпустила, щоб
гуляв він гарно у хвилях.

Чалапала Чапля болотом, Жабка обізвалася
згодом:

0 Хто там?
0 Я 0 висока Чапля, я 0 птиця.
0 Думаю, що це мені сниться...
0 Ні, я справжня, мусила в болото залізти, хочу

тебе, Жабонько, з'їсти.
0 Не їж мене, Чапле крилата, жде мене зелене

латаття і кушир густий та зелений, там є
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жабенятка у мене. Буде тобі важко літати, як
заплачуть гірко малята. 

Пожаліла Жабку Чапля красива, щоб
маленьким комариків носила. 

До вирію Чапля летіла, хоч і трішки їсти хотіла,
все одно під сонцем раділа, що нікого не з'їла...

І цвіли хмарини, як квіти, й було легко Чаплі
летіти.                                                                

Андрій М'ястківський

1. Які почуття викликала в вашому серці ця
казка?

2. Кого зустрічала Чапля у своєму довкіллі?
3. Знайдіть речення, в якому говориться про те,

як довкілля віддячило Чаплі за її доброту?
4. Виготовте маски і почитайте казку в особах.

2. ПРО ЩО ВИСПІВУЄ СТРУМОК?
Про що виспівує струмок?
Про сонце золоте.
Про що співає колосок?
Про те, як він росте.
Про що виспівує земля?
Про неба синь і шир.
Про що співаєм ти і я?
Про маму і про мир!

Анатолій Костецький
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1. Поспівайте свої улюблені пісні.
2. Подякуйте довкіллю за хороший настрій.

3. ОСІНЬ
Подовшали ночі. Покоратшали дні. Сизі тумани

вкривають землю, доки не зійде сонце.
Прощавай, тепла пора! Сумовито попискує
синичка. Тільки одна горобина весела 0 червоніє
кетягами ягід поміж золотого листу. І гаї, і садки в
багрянці. Пожовкло листя на кленах і осиках.
Ледь повіє вітер 0 закружляє в повітрі над землею
легкими зграями. І враз нагадає, що наступила
осінь.

Галина Демченко

1. Які ознаки осені?
2. Чи можна автора цього тексту назвати

спостережливим?
3. Куди зникає тепло восени?
4. Попрацюйте в парах. Поговоріть про красу

осені.

§ 8. ЗВ'ЯЗКИ В ДОВКІЛЛІ

1. СОЛОВЕЙ І ЖУК
У садку співав Соловей. Його пісня була дуже

гарна. Він знав, що його пісню люблять люди.
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Того й дивився з погордою на квітучий сад, на
синє небо й на маленьку дівчинку, що сиділа в
саду й слухала його пісню.

А коло Соловейка літав великий рогатий Жук.
Він літав і гудів.

Соловей припинив свою пісню та й каже:
0 Перестань гудіти. Ти не даєш мені співати.

Твоє гудіння нікому не потрібне. Та й краще, аби
тебе, Жуче, зовсім не було.

Жук гідно відповів:
0 Ні, солов'ю, без мене, Жука, неможливий світ,

як і без тебе, Солов'я.
0 Ну й мудрець! 0 всміхнувся Соловей. 0

Виходить, що й ти потрібен людям? Ось
запитаємо дівчинку, вона скаже, хто потрібен
людям, а хто ні.

Полетіли Соловей і Жук до дівчинки та й
питають:

0 Скажи, дівчинко, кого треба залишити в світі 0
Солов'я чи Жука?

0 Хай собі будуть і Соловей, і Жук, 0 відповіла
дівчинка. Тоді подумала і додала: 0 Як же можна
без Жука?

В. Сухомлинський

1. Про які зв'язки в довкіллі тут говориться?
2. Чи подобається вам відповідь дівчинки?
3. Виготовте маски і почитайте текст в особах.
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2. ДОЩИК ДОПОМІГ
Працювала Ганночка
День при дні.
Поливала квіти
Запашні.
Із вітрами й хмарами
Дощик біг.
Він малій тій дівчинці
Допоміг.

Л. Савчук

3. ДУБОЧКИ
Ми з Іванком у садочку
Посадили по дубочку.
Цілий день роботу маєм, 0
Все по черзі поливаєм,
Потім прутиком зміряєм
Щогодини по разочку:
Хто з нас швидше підростає, 0
Ми з Іванком
Чи дубочки?

В. Ладижець

4. РОЗКАЖИ НАМ, КОЛОСЕ
Колосочку, колосе,
Мудра голова.
Розкажи нам, колосе,
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Чи скоро жнива?
Колос усміхається
В полі за селом,
До землі схиляється
Наливним зерном.
Вітерець ланами
Тихо повіва.
Вже не за горами
Золоті жнива.

А. Камінчук

5. СОНЦЕ, СОНЕЧКО ТА СОНЯШНИК
Починався чудовий літній день. На листі

переливалися всіма барвами райдуги крапельки
роси, співали птахи, тягнулися до Сонця квіти, а
над ними басовито гудів Джміль:

0 Ж0ж0жарко..., ж0ж0жарко...
Йому й справді було жарко, дуже жарко літати з

квітки на квітку і збирати сік 0 нектар.
0 Ж0ж0жорстоке  Сонце,  ж0ж0жорс0токе,0 гудів

Джміль. Почуло Сонце та и каже:
0 Кожен день я проміння на землю посилаю,

щоб пташки співали, щоб люди бронзовіли, а...
він мене жорстоким назвав...

Образилося Сонце та й сховалося за хмару.
Похмуро на світі стало. Квіти пелюстки згорнули,
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птахи замовкли, мурахи входи та виходи своїх
домівок закривати почали.

0 Що робити? Що робити? Як без Сонечка
прожити? 0 зашепотіли Дерева.

0 Я тут, ось я,0 сказав хтось тоненьким
голоском, і всі побачили маленького жучка
червонокрилого, якого і справді сонечком звали.

0 Хто ти? 0 здивувалися всі.
0 Я 0 Сонечко.
0 А ти можеш землю зігрівати? 0 спитали

Дерева.
0 Ні,0 відповів жучок.
0 А можеш так зробити, щоб черешні поспіли?
0 Ні, не можу...
0 А щоб люди засмагли?
0 I цього не вмію,0 зітхнуло Сонечко.0 Я тільки

попелиць знищую, кліщиків павутинних  та інших
дрібних шкідників.

0 I на тому тобі, Сонечко, спасибі,0 вклонилися
Дерева і знову зашепотіли: 0 Що робити? Що
робити? Як без Сонечка прожити?

0 Може, я допоможу? 0 спитав Соняшник. Він
теж був на Сонце схожий: кругла голівка у
жовтогарячих променях...

0 А ти можеш землю зігрівати? 0 спитали
Дерева.

0 Ні,0 відповів Соняшник.
0 А можеш так зробити, щоб черешні поспіли?
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0 Ні, не можу.
0 А щоб люди засмагли?
0 I цього не вмію,0 зітхнув Соняшник,0 я тільки

олією людей годую.
0 I на тому тобі, Соняшнику, спасибі,0

вклонилися Дерева. А Джміль знову загудів:
0 Ж0ж0жаль, квіти пелюстки згорнули, ой0ж0ж0

жаль...
0 Жаль? 0 обурилися Дерева.0 А хто Сонце

образив, хто його жорстоким назвав? Все ти, все
ти, Джмелю!

Вони так розхвилювалися, так розгойдалися,
аж вітер піднявся.

Розігнав вітер хмари, виглянуло Сонце,
посміхнулося привітно. Зраділи дерева, пташки
защебетали, квіточки розкрилися, а Джміль над
ними загудів:

0 Ж0ж0жарко... Але не дужже, але не дужже...
І. Прокопенко

1. Як змінилося довкілля, коли сховалося сонце
за хмару?

2. Відшукайте і прочитайте речення, в яких
говориться про те, які роботи виконує сонце.

3. За що дерева подякували жучкові?
4. Яка користь від соняшника?
5. Чи зрозумів джміль свою помилку?
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§ 9. ДОВКІЛЛЯ ДЕРЕВ

1. ПОСАДИМО ГАЙ
Щоб красувався
рідний край
В зеленому гіллі,0
Посадим на 
горбочку гай 0
Сосну й дубки малі!
Високі стануть
дерева,
підіймуться до хмар.
У гаї житимуть сова,
Зозуля і шишкар.
Тут зійдуть проліски
ясні,
Фіалки і розмай.
Розквітне ними 
навесні
Увесь зелений гай.
Протопче лиска тут сліди,
Прискаче й зайчик сам...
І люди, що прийдуть сюди,
Спасибі скажуть нам!

М. Познанська

2. ЯСНЕ СОНЦЕ НЕ ГРІЄ
Ясне сонце не гріє,
Холодок повіва,
Засихає, жовтіє
На узліссі трава.
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Небо хмуриться часто,
Потемніла ріка...
Щоб дощами упасти,
Плине хмара важка.
Осипаються клени,
Листя з дуба летить...
Лиш ялинка зелена
Серед лісу стоїть.

Г. Бойко

3. ГАЛЯВИНКА В ЛІСІ
Берізки останнє своє золото зсипають на

ялинки й на поснулі мурашники. Я йду лісовою
стежкою, і осінній ліс стає мені як море, а
галявинка в лісі 0 як острів.

На цьому острові стоять близенько одна до
одної кілька ялин, під ними я сів спочити.

У цих ялин, виявляється, все життя вгорі. Там у
багатстві шишок господарює білка, птахи
шишкарі і, мабуть, ще багато невідомих мені
істот. Унизу ж, під ялинами, похмуро, чорно, і
тільки бачиш, як летить лушпиння: то білки й
шишкарі лущать ялинові шишки й добувають собі
з них смачне насіннячко. З такої насінинки
виросла колись і ця висока ялина, під якою я
зараз сиджу.
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Цю насінинку заніс колись вітер, і вона впала
під березою між її оголеним корінням.

Ялиночка почала рости, а береза прикривала її
від палючого сонця і морозів.

Тепер ця ялина обігнала березу й стоїть поряд
з нею, верхівка до верхівки, з переплетеним
корінням.

Тихо я сиджу під ялинкою посеред лісової
галявини. Чую, як шепочуться, падаючи, осінні
листочки.

Цей шелест опадаючого листя будить зайців,
що сплять під деревами, вони встають і йдуть
кудись із лісу.

Ось один такий вийшов з0поміж густих ялинок і
зупинився, побачивши велику галявину. Слухає
заєць, став на задні лапки, обдивився: всюди
шелест, куди йти?

Не посмів іти просто через галявину, а пішов
навкруги всієї галявини, від берізки до берізки.

М. Пришвін

1. Хто садить дерева у лісі?
2. Чим живляться лісові мешканці?
3. Дерева дають лісовим жителям їжу і домівку.

Доведіть це.
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4.  У ЛІСІ
Ой у лісі, ой лісі
Мох закрив поляни лисі.
Скрізь ялини і дуби,
А під кущиком гриби.

На галявині синиці
Лісові клюють суниці.
І завзятий дятел 0 стук! 0
Гострить дзьобика об сук.

Тут живуть хороші звірі 0
Їжачок, зайчатка сірі.
Кожен з них прибігти рад
Прямо в казку для малят.

В. Крищенко

1. Якими справами займаються в лісі птахи і
звірі?

2. Які лісові звірята живуть у дитячих казках?

5. ЩЕДРИЙ ДЯТЕЛ      
Підлетів до молодого

клена дятел: "Тук! Тук!
Тук!"

Не годиться полохати
птаха, зайнятого своїми
пташиними клопотами.
І я стою, чекаю, поки
він перелетить на інше
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дерево. А дятел не поспішає 0 продовбав кору і
ласує кленовим соком. Бач який! Знає, що
кленовий сік не гірший від березового. Нарешті
полетів. Та тієї ж миті де не візмись два горобці.
Вовтузяться біля клена, по черзі п'ють сік,
задоволено цвірінькають 0 дякують дятлові, що
пригостив.

Настала й моя черга. Відламав я галузку,
встромив її в дятлову дірочку. Сік по галузці крап,
крап, крап...

Беру на язик 0 солодкий!
Навесні дятел щедрий, усіх пригощає. 

Євген Шморгун

1. Чому дерева дають сік лише весною?
2. Що треба зробити після того, як візьмеш у

дерева сік?
3. Чи входить дятел у твоє довкілля?

§ 10. ДОВКІЛЛЯ МУРАВЛИКА ТА БДЖІЛКИ

1. ДІДОВА ПАСІКА           
Біля криниці стояла

велика дубова діжка. Час
від часу в діжку наливали
води. Вода проти сонця
нагрівалась, і Варочка
щодня поливала нею
квіти та вишеньки біля
хати.
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Якось Варочка зачерпнула води, зирк 0 а в
відерці бджола плаває.

Варочка поставила відерце й почала пильно
розглядати бджолу. Чи то бджолі закортіло
скупатися, чи води напитись. Вона борсалася у
воді, намагалась змахнути крильцями. Але
крильця намокли, й нічого з тих силкувань не
виходило.

"Еге, вона ж не злетить, ще й потонути може!" 0
подумала Варочка. Проте дівчинка боялась навіть
доторкнутися до бджоли 0 ще вжалить. І Варочка
загукала:

0 Дениску0у0у! Швидше йди сюди! Бджола тоне!
Дениско шурхонув із вишні, де рвав ягоди на

вареники. Плутаючись у картоплинні, побіг до
Варочки, швиденько знайшов прутика і вихопив
бджолу із води.

0 Мабуть, це бджола з пасіки діда Оксена, 0
сказала Варочка. 0 Давай віднесемо йому!

Дід Оксен сидів під старою грушею, щось
стругав.

0 Ваша? 0 Дениско розчинив коробочку, в якій
повзала бджола.

Дід вийняв із кишені окуляри, помружився:
0 Авжеж, моя! Свою худібку я завжди впізнаю.
Варочка розповіла, як вони стали бджолі у

пригоді.
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0 Ну й рятівнички! Оце я розумію! 0 сказав дід.
Він пригостив їх медом, сотовим, пахучим. А

бджола тим часом вилізла з коробочки і раптом
злетіла, та високо здійнятися не змогла, сіла
дідові на бороду. Пасічник не займав її.

0 Нехай зігріється, 0 сказав, усміхнувшись.
Коли бджола заметушилася, дід виплутав її з

бороди, посадив на широчезну долоню. Бджола
продзижчала щось, зблиснула золотою цяткою
над столом і зникла у верховітті старої груші.

Василь Чухліб

1. Чим займались діти?
2. Як хлопчик врятував бджолу?
3. Чому дідусь пригостив дітей пахучим

медком?

2. МІСЯЦЬ ТИШІ
В неділю прокинувся Ігорок рано. І чого воно

так: в будень не одірвеш голови від подушки, а у
вихідний чомусь не спиться...

Прислухався. У літній кухні на подвір'ї тихо
побрязкує посуд: мама сніданок готує. Під
повіткою цюка сокира. Татко щось майструє.

За хвилину Ігорок стояв на ґанку, мружачись від
яскравого сонця.

0 Помічник проснувся! 0 зрадів йому тато.0 Час і
до лісу!
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Ігорків тато працював лісником. Хлопчик
пригадав учорашню розмову : сьогодні татко
збирався обгородити мурашники, що над
дорогою.

Після сніданку запрягли Гнідка, склали ворини і
кілки на воза й поїхали до лісу.

Ось і перший мурашник. Стара перетрухла
огорожа поламана, купина розвернута навпіл.
Комахи, правда, затягли верх гілочками й
глицею, та, видно, багато їм довелося тут
працювати, а скільки б за цей час шкідників
знищили! Поставили нову огорожу й далі
поїхали...

Анатолій Давидов

1. Яку роботу виконував хлопчик із татком у
лісі?

2. Чому червень називають місяцем тиші?

3. ЗАГАДКИ     

Цілий день вона літає
І з квіток нектар збирає.
Буде в місті й на селі
Мед солодкий на столі.

Н. Забіла
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Із одним вікном хатина,
Роботяща в ній родина.
По квітках усе літають,
Мед пахучий добувають.

П. Амбросій

4. МУРАШКИ
Мурашки 0 наші друзі. Вони роблять

родючішим ґрунт, розносять на далекі відстані й
розсівають насіння корисних рослин. А ще
воюють з різними шкідниками лісу, саду та
городу.

В мурашнику, як у великому людному домі, де
панує злагода, кожен знає своє діло. Є мурахи 0
будівельники, є носії та солдати, є розвідники й
фуражири, що заготовляють для всіх їжу... 

Хто руйнує мурашники і кривдить мурашок, той
0 ворог природи.

1. Чому заборонено руйнувати мурашники?
2. Розкажіть про мурашчине довкілля.
3. Пригадайте мультфільми про мурашок.
4. Скільки ніг має мурашка?
5. Зроби модель мурашки з пластикової пляш=

ки, пінопласту та дроту.
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5. МУРАШКИ
ДУМАЮТЬ
ПРО ЗИМУ

Знайшов мурашка гарну бадилину.
Везе0везе... везе0везе...
І так, і сяк, і вгору, і в долину! 0
така тяжка, ніяк не доповзе.

Прийшла на поміч різна комашина,
ще й коника гукнули стрибунця.
Три дні, три ночі царство мурашине
Рубало бадилинки на дровця.

Ліна Костенко

6. МИ З БДЖОЛОЮ
Сиджу собі я в лободі,
А на мені 0 бджола сидить.
Сидить і крильцями сія,
Така смішна дивачка,
Напевне, думає, що я
Не хлопчик, а ромашка.
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Торкає носиком, ледь0ледь
Бджола мене за руку,
Немов у ній шукає мед
Або вітає друга.

То їй схотілось просто так
Посидіти зі мною 0
Нелегко ж цілий день літать
На самоті з собою...

Так ми й сиділи.
А за мить 0
Знов кожен з нас кудись
летить
Над лугом різнобарвним.
0 Привіт! 0
Бджола мені дзижчить,
І я у відповідь:
0 Привіт!
І нам страшенно гарно!

Анатолій Костецький

§ 11. ДОВКІЛЛЯ ЛАСТІВКИ І СИНИЧКИ

1. ЧОГО СИНИЧКА ПЛАЧЕ?
У хаті край села жили чоловік і жінка. Було в них

двоє дітей 0 Мишко й Оля.
Біля хати ріс високий гіллястий осокір.
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0 Зробимо на осокорі гойдалку, 0 сказав раз
Мишко.

0 Ой, добре буде гойдатися! 0 зраділа Оля.
Поліз Мишко на осокір, прив'язав до гілки

вірьовку.
Стали на гойдалку Мишко й Оля та й давай

гойдатися.
Гойдаються діти, й осокір гойдається.
Гойдаються діти, а навколо них синичка літає та

співає, співає.
Мишко й каже:
0 І синичці весело, що ми гойдаємось. Як вона

радісно співає.
Глянула Оля на стовбур осокора й побачила

дупло, а в дуплі гніздечко синиччине, а в гніздечку
пташенята маленькі.

0 Синичка не радіє, а плаче, 0 сказала Оля.
0 Чого є їй плакати? 0 здивувався Мишко.
0 Подумай чого, 0 відповіла Оля.
Мишко зліз із гойдалки, став на землю,

дивиться на синиччине гніздо й думає: "Чого
синичка плаче?" 

В. Сухомлинський

1. Чи можна Олю назвати спостережливою?
2. Допоможіть Мишкові зрозуміти синиччині

сльози.
3. Що входить в довкілля осокора?
4. Намалюйте листочок осокора.
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2. ПТАШЕНЯ     
З пташеням маленьким
Трапилась біда.
Як піднявся вітер 0
Випало з гнізда.
З кошиком
Андрійко
По щавель ішов,
Пташеня сіреньке
У траві знайшов.

У Андрійка очі
Блиснули від сліз.
Взяв його тихенько,
До гнізда поліз.
Пташеня зраділо 0
Кінчилась біда:
Із руки стрибнуло
До свого гнізда.

Д. Мегелик

1. Що загрожує малим пташенятам, поки вони
ще не можуть літати?

2. Що ви можете сказати про Андрійка?

3. СОЛОВЕЙКО
Соловейко навесні,
Сипле співи голосні,
Соловейку, щебечи, щебечи:
Мене співам научи, научи!
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Заспіваєм ми у двох, ми у двох,
Починаєм:
0 Тіу0тьох,
Тіу0тьох!

Грицько Бойко

1. Вичитайте віршик скоромовкою, поводіть
хороводи.

2. Де живуть солов'ї?
3. Намалюйте довкілля соловейка, покажіть

зв'язки пташки з довкіллям.

4. ЛАСТІВКИ ПРОЩАЮТЬСЯ З РІДНИМ КРАЄМ
Багато років під стріхою однієї хатини жили

ластівки. Весною вони поверталися з вирію,
ластів'ят виводили, а восени відлітали в теплі
краї.

У хатині жили батько й мати, була в них дівчинка
Оленка. Вона з нетерпінням чекала теплого
весняного дня, коли з'являлися ластівки. Це було
для Оленки справжнім святом. Улітку дівчинка
любила дивитись, як ластівки годують пташенят,
вкладають спати.

А восени, коли вони відлітали, Оленці ставало
сумно. Мовби розлучалася з дорогими друзями.

За кілька днів до відлітання ластівки збиралися
великою зграєю, сідали на телеграфних дротах
навпроти двору й довго там сиділи. Оленці
здавалося, що ластівки сумують. Вона
прислухалась до їхнього тривожного щебетання й
думала:  "Чому це вони так довго сидять?"
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І маму питала:
0 Чому? 
0 Вони прощаються з рідною землею. Бо

дорога до теплого краю 0 далека й важка.
Оленка підходила до зграйки ластівок, що

сиділи на дротах, їй дуже хотілося, щоб ластівки і
з нею попрощалися. 

В. Сухомлинський

1. Чи доводилось вам бачити, як ластівки
будують собі гніздо?

2. Чи живуть ластівки у вас, або у ваших
родичів?

5. ЛАСТІВКА      
Ластівки немає 0
Відлетіла вже.
Десь її стрічає
Сонечко чуже.

Хоч воно і гріє,
Та на чужині
Ластівка марніє,
Не співа пісні.

Щастя для пташини
Там, де в'є гніздо,
Там, де батьківщина,
Хоч земель є сто!

Микола Удовиченко
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§ 12. ДОВКІЛЛЯ КОТА І СОБАКИ

1. СОБАКА
У Шарика хутро густе, тепле 0 він цілісіньку зиму

по морозу бігає. І в хатці у нього немає грубки, 0
просто собі собача будка, а там соломки
намощено, от йому й не холодно. Шарик гавкає,
добро стереже, лихих людей та злодіїв у двір не
пускає, 0 за це всі його люблять і годують досхочу.

Є. Чарушин
2. ЦУЦЕНЯТКО           
Приніс учора татко
Сіреньке цуценятко,
Воно із нами грається
І зовсім не кусається.
0 На молочка, маленьке,
Та підростай швиденько!

Г.Сафонова

1. Придумайте загадку про собачку.

3. ШУСТРИК   
Жив собі песик. За непосидючість його назвали

Шустриком. Він був веселий, добросердний і з
усіма хотів жити в злагоді. Та чомусь завжди
попадав у халепу.

От і кілька днів тому він разом із котиком затіяв
на грядках гру й геть витолочив зелену цибулю.
За це хазяйка насварила Шустрика віником. А
вчора надвечір він хотів побавитись із манюнім
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курчатком і ненаро0
ком придушив його.
Ох же ж і були йому
непереливки!

Сердита квочка
на весь двір здій0
няла крик, метну0
лася до Шустрика й
боляче дзьобнула в
ніс. А потім вибігла
із сіней хазяйка й
закричала:

0 Ох, ти ж
розбійнику! Ох, ти ж
збитошнику! Геть із
двору! Щоб і очі мої
тебе не бачили!

Настраханий Щустрик заліз у бур'ян і довго та
невтішно скімлив там. А далі вибіг весь у реп'яхах
за ворота і потрухав куди очі бачать. Він минав
чужі подвір'я, городи, хліви. На нього кидалися
великі собаки; й він стрімголов тікав од них, щоб
не догнали його й не розірвали. Стомлений і
нещасний, Шустрик довго блукав між якихось
густих, як дрімучий ліс, кущів, перестрибував
через рівчаки та калюжі й тільки під ранок, коли
вже стали подавати голос півні, несподівано для
самого себе опинився біля рідної буди. Він
заповз на м'якеньке сіно й заснув неспокійним
тривожним сном.
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0 З'явився, забродо! З'явився, волоцюго! 0 по
якімось часі розбудив Шустрика докірливо0
лагідний хазяйчин голос.

Він злякано вискочив з буди і знов хотів
кинутись навтьоки. Але хазяйка усміхнулася й
поставила перед ним мисочку з теплим куле0
шиком. Шустрик вдячно лизнув хазяйці руку, ліг
на пузце й заходився хлебтати смачний
почастунок.

А курчатко, яке він так необачно вчора
скривдив, відбігло від квочки, стало неподалік і не
могло надивуватися на невгамовний Шустриків
апетит.

Оповідка Андрія Бондарчука

1. Намалюй довкілля собаки.
2. Які звички має ваш собака?
3. Чи потрібно собаку виховувати?

4. КІШКА
Перш ніж завести собі кішку, треба вирішити,

хто в родині готуватиме тваринці їжу, хто буде
купати й розчісувати її, а ще прибиратиме за нею.
Якщо з цим погоджено, то чи не станеться так, що
вже на другий0третій день кішка набридне як
нецікава іграшка? Одне слово, тут потрібно діяти
досить розважливо.

Кошеня бажано брати, коли йому виповниться
вісім0дванадцять тижнів. Тоді воно краще звикає
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до нових хазяїв, надто до дітей. Пильнуй, щоб
тваринка була і здорова, й чистенька, й рухлива.
Якщо кошеня попадає до тебе просто з вулиці,
його обов'язково слід показати ветеринарному
лікареві.

Кошеняті треба дати час, щоб воно звикло до
нового місця, щоб ознайомилося з квартирою та
її мешканцями. Понишпоривши по всіх закутках,
воно знайде собі місце для нічлігу. Поклади йому
там стару чисту підстилку, яку час від часу треба
міняти.

Є кошенята, що полюбляють спати на
твердому, а декому з них приємно на м'якень0
кому. Посуд, що з нього кошеня їсть і п'є, а також
коробка з піском  мають стояти на постійному
місці.

Годуй свого пухнастого друга їжею багатою на
вітаміни: м'ясом, рибою, молоком. Не забувай
про свіжу воду. Не давай тваринці консервів, бо
вона може захворіти. Посуд для їжі треба мити
якомога частіше.

1. Послухайте  текст і перекажіть його.

5. Є У МЕНЕ КИЦЯ МУРКА
Є у мене киця Мурка,
Дуже мудра кішка.
Тільки скажеш:
"Замазура!" 0
Вмиється хоч трішки.

51



А синок її Васько
Муркне:
"Мила нене,
Поки вип'ю молоко,
Вмийся ти за мене".

П. Воронько

1. Що в довкіллі кота найголовніше?
2. Розкажи про звички свого котика.
3. Х т о  к о м у  п о т р і б е н :  л ю д и н а  к о т о в і ,  ч и

к і т  л ю д и н і ?
4. Як ти поступиш, коли зустрінеш

бездомного кота?

§ 13. ТВАРИНИ І РОСЛИНИ В ДОВКІЛЛІ

1. КАЛИНОВІ ПЛОМІНЦІ
По лозняку та вільшанику, що за городом,

неначе багаття палахкотить. То від червоних
кетягів на калинових кущах. Ламати їх саме в
пору. Бо ягоди вже прихопив морозець, а від того
вони солодшають.

Принесуть діти калину додому, бабуся пов'яже
її в пучки і повісить на горищі.

0 Кращих ліків, ніж калина та малина, годі й
шукати,0 каже бабуся.

Як хто простудиться, бува, вона хутенько
заварює чай з калиною 0 з ягодами, листям і
гілками. Посьорбаєш того чаю 0 і простуду ніби
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рукою знімає. А ще бабуся смачний кисіль з
калиною варить, пиріжки пече. А коли ставить
другі вікна на зиму, то у міжвіконня кладе калинові
пучечки. Взимку лютує надворі мороз,
намагається і до хати прошмигнути, розмальовує
шибки. А калина палахкотить собі весело:
мовляв, не здолаєш, морозе!

Тетянка складає наламану калину на пожухлій
траві, а Тарасик вигойдується мало не на
вершечку розлогого куща.

0 Досить уже! 0 гукає Тетянка братикові.0 Бо й
не донесемо. Тарасик шугає на землю.

0 Калині не шкодить, коли її ламають. Навесні
вона молоді пагони викидає і стає ще пишнішою.
Та оті найбільші кетяги лишимо для снігурів.
Прилетять вони взимку сюди і поласують
ягодами.

Тарасика й Тетянку майже не видно за
оберемочками калини. Здається, ніби два
пломінці відірвалися від калинового багаття і
пливуть почорнілим осіннім городом до хати.

В. Чухліб

1. Запам'ятайте прислів'я "Без верби і калини
нема України".

2. Як лікує бабуся свою родину від простуди?
3. Намалюйте вікно з морозяними шибками і

калиновими пломінцями.
4. Чому діти зламали не всі калинові кетяги?
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2. ВЕРБИЧКА
Посадив Петрусь вербичку
Зелененьку, невеличку,
Щоб над стежкою росла,
Кучерявою була.

Перша пташка прилетіла.
В молодому листі сіла,
Заспівала на гіллі:
0 Трі0лі0лі, трі0лі0лі...0

Потім промінь золотистий
Примостився теж на листі,
Він приніс для юних віт
Аж від сонечка привіт.

Радо Петрик поглядає
На вербичку і питає:
0 Ти скажи мені про те,
Хто скоріше з нас росте?

Д. Мегелик

Запам'ятай прислів'я "Де верба, там вода".

3. ЛИПКА
Я, маленька липка,
Виросту велика,0
Не ламай мене!
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Я медовим цвітом
Зацвіту над світом,0
Бережи мене!

Тінь тобі я кину
У гарячу днину,0
Ти шануй мене!

Від дощу сховаю
Вранці серед маю,0
Ти полий мене!

Будемо з тобою
Ми рости обоє,0
Ти люби мене!

Виростеш за роки,
Підеш в світ широкий,
Не забудь мене!

П. Воронько

1. Які прохання у липки до хлопчика?
2. Як липка віддячить хлопчикові за турботу?
3. Що входить у довкілля липки?
4. Дізнайся про цілющі властивості липи,

попроси маму заварити липовий чай, хай вся
родина посмакує його.

55



4. ЯБЛУНЬКА
Навесні, напровесні
В нашому садку
Ми посадим яблуньку
Гарну та струнку.
Ми маленьку яблуньку
Поливаємо,
Ще й веселу пісеньку
Заспіваємо.

Рости, рости, яблунько,
Підростай!
Квітни, квітни,
яблунько,
Розцвітай!
Облітайте, квітоньки
Запашні!
Поспівайте, яблучка 
Наливні!

А вітри0розбійники                              
Грізно  заревуть,
Поламають гіллячко,
Білий цвіт зірвуть.
Нічого від яблуньки
Не зостанеться.
І нікому яблучок
Не дістанеться!
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Рятувати яблуньку
Біжимо,
Ми її пошкодити
Не дамо!
Геть, вітри0розбійники,
Не шуміть,
Нашу любу яблуньку
Не ломіть!

А зайці0розбійники
З лісу плиг та плиг!
Обгризуть всю яблуньку
З голови до ніг.
Нічого від яблуньки
Не зостанеться,
І нікому яблучок
Не дістанеться!

Рятувати яблуньку
Біжимо,
Ми її пошкодити
Не дамо!
Геть, зайці0розбійники,
Не скачіть,
Нашу любу яблуньку
Не гризіть!
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За весною йде до нас
Літо золоте.
Під промінням сонячним
Яблунька росте.
А ми нашу яблуньку
Доглядаємо,
Соковитих яблучок
Дожидаємо.

Росла, росла яблунька.
Підросла.
Квітла, квітла яблунька,
Відцвіла.
Де біліли квітоньки
Навесні 0
Вже поспіли яблучка
Наливні.

Н. Забіла

1. Пригадайте, що входить в довкілля яблуньки.
2. Як віддячила яблунька дітям? Про які зв'язки

в довкіллі це говорить?
3. Виберіть когось із дітей "яблунькою" і

поводіть хороводи.
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5. БІЛОЧКА
0 Де ти, білочко, живеш?    
Що ти, білочко, гризеш?
0 У зеленому ліску,
У дуплі, у соснячку,
Я гризу горішки,
І гриби, і шишки.

Г. Демченко

6. ЗАЙЧИКИ
В лісі сніг. У лісі звірі.
Ось зайчатка скачуть сірі.
Сірі їстоньки хотять,
Сірі з голоду тремтять.
Бідні зайчики голодні,
Ще не снідали сьогодні.

М. Познанська

1. Що їдять зайчики взимку?
2. Що допомагає їм пережити зиму?

7. ЇЖАЧОК0ХИТРЯЧОК
Їжачок0хитрячок
Із голок та шпичок
Пошив собі піджачок.
І у тому піджачку
Він гуляє по садку.
Натикає на голки
Груші, яблука, сливки.
І до себе на обід
Він скликає цілий рід.

П. Воронько
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8. ЇЖАК
Восени у їжаків мало харчу. Поховалися в

землю черв'яки, зникли прудкі ящірки,
скрутилися в клубки змії та чорні вужі. Важко
знаходити жуків і жаб.

Ясної осінньої днини ладнає собі дбайливий
трудар0їжак тепле зимів'я. Удень і вночі тягає він у
нору під старим пеньком запашне сухе листя та
м'який лісовий мох 0 стеле зимову постіль.

Скоро сховається їжак у своє кубло на всю
довгу зиму.                                                            

І.Соколов=Микитов
1. Зроби їжачка з пластиліну. Що можна

використати для голок?

9. ЗНАЙОМТЕСЯ:
МЕТЕЛИКИ   

На жовтій квітці Оленка
помітила білого метелика.
Підкралася до нього,
простягла руку й схопила
за крильця. 0 Мамо,
дивись, який красивий! 0
Дівчинка радісно підбігла
до матері.

0 То нащо ж ти його мучиш? Він же любить
волю,0 з докором мовила мама.

Оленчині пальці розтулилися, і метелик полетів
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геть...
Ви, діти, напевне,

скажете, що метеликів
на світі багато. Правда,
багато, але є й такі, яких
нам так і не пощастить
побачити. Чому? Тому
що вони рідкісні. А тепер
ось почали зникати і

звичайні метелики, бо там, де вони жили
споконвіку, з'явилися дороги, заводи, будівлі. До
того ж виловлюють метеликів і заради розваги,
для колекцій. Майже тридцятьом видам
метеликів, що зустрічаються на Україні, загрожує
зникнення, їх занесли до Червоної книги, тобто
держава взяла їх під охорону.

Отож, коли побачите гарних метеликів, не
поспішайте ловити їх. Хай живуть, прикрашають
природу нашу. Адже метелики такі ж невтомні
трударі0запилювачі, як і бджоли. 

Всеволод Бабенко

1. Розкажи про довкілля метелика?
2. Яку користь приносять метелики?
3. Зроби метелика з кольорового паперу, або з

тканини. Подаруй його своєму другові.
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§ 14. ДЕНЬ ДІТЕЙ У ДОВКІЛЛІ

1. ДОБРІ СЛОВА
"Доброго ранку!" 0
мовлю за звичаєм.
Доброго ранку
кожному зичу я.

"Доброго дня вам" 0
людям бажаю.
"Вечором добрим"
стрічних вітаю.

І посміхаються
в відповідь люди 0
добрі слова ж бо
для кожного любі.

В. Бірюков

1. Назвіть добрі слова.
2. Чому посміхалися люди?

2. ЯК МИШКО ХОТІВ МАМУ ПЕРЕХИТРИТИ
Прийшла Мишкова мама після роботи додому

й руками сплеснула:
0 Це ж як ти, Мишуню, примудрився у

велосипеда колесо поламати?
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0 Воно, мамо, само поламалося.
0 А чому в тебе, Мишуню, сорочка розірвана?
0 Вона, мамочко, сама розірвалася.
0 А де ж твій другий черевик подівся? Де ти його

загубив?
0Він, мамо, сам загубився.

Тоді Мишкова мама сказала:
0 Які ж вони всі погані! Їх, негідників, треба

провчити!
0 А як? 0 спитав Мишко.
0 Дуже просто, 0 відповіла мама.0 Якщо вони

навчилися самі ламатися, самі рватися й самі
губитися 0 нехай навчаться самі лагодитися, самі
зашиватися, самі знаходитися. А ми з тобою
вдома посидимо і почекаємо, поки вони все це
зроблять.

Сів Мишко біля поламаного велосипеда, в
розірваній сорочці, без черевиків і тяжко
замислився.

Видно, було йому над чим поміркувати.
Є. Пермяк

1. Як ви думаєте, чим займався хлопчик до
маминого приходу?

2. Дайте Мишкові добру пораду.
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3. Я МАТУСЮ ДОЖИДАЮ
Поглядаю, поглядаю
у вікно частенько,
дожидаю, дожидаю
із роботи неньку.

І на кухні, і в 
світлиці
підмела, прибрала,
і водиці у криниці
два відра набрала.

І посуду перемила 0
буде рада ненька.
Прийде 0 скаже:
0 Ти стомилась,
відпочинь, рідненька!

О.Пархоменко

1. Чи правильно робила дівчинка, коли чекала
маму з роботи?

2. Чому в родині потрібно працювати вдома
всім?

3. Які обов'язки вдома є у вас?

64



§ 15. ДОВКІЛЛЯ ВУЛИЦІ

ДОБРИЙ ЗНАК
Не говорить, а мовчить, 
Тихо нищечком висить
При дорозі на стовпі, 
А розкаже все тобі.
Де спинитись, де звернути,
Де поїсти, де здрімнути.
Хто ж оцей такий мастак?
0 Придорожній добрий ...

§ 16. ДОРОЖНІЙ РУХ

ЗАПАМЯТАЙ
В житті тобі все буде ясно,
Пройдеш сміливо скрізь завжди,
Якщо ти вивчиш знаки вчасно, 0
Тоді не трапиться біди.
Щоб не трапилося всяке,
Шанувати треба знаки.
На дорозі небезпечно,
Тож обачним буть доречно.
Коли до школи поспішаєш
І часу зовсім не маєш,
Не біжи, а зупинись,
Шлях уважно роздивись.

Він моргне зеленим оком 0 ми йдемо.
Підморгне червоним оком 0 стоїмо.
Що це? 
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§ 17. ДОВКІЛЛЯ РОДИНИ

1. КАЛИНА
Бабуня Настя нічого так не любить, як садити

дерево. Вона каже:
0 Завжди знайдеться місце, де його посадити.

А хто за це не дбає, той або байдужий, або сліпий
до краси.

Коло бабуниної хати ростуть вишні. За порогом
повно квітів. Біля хвіртки 0 кучерявий бузок. А від
вулиці 0 явори.

Позаторік бабуня принесла з лісу й посадила
під вікном тонке деревце. Доглядала його,
підливала. Воно прийнялося. Але першої весни
не цвіло. Тільки зеленіло.

Другої весни викинуло білі китиці. Всі
побачили, що це 0 калина.

Минається зима, настає тепло 0 і хати
бабуниної не видно. Цвітуть білі вишні, пахне
ліловий бузок, гіацинти, нарциси. Згодом
жоржини тягнуться до порога. А явори шумлять.

Та найбуйніше квітує калина. Соловейко звив
на ній гніздо. Він тьохкає, а калина цвіте й
заглядає у вікно. Соловейко тьохкає поки калина
не перецвіте.

Кінчається літо.
З кожної гілочки на калині звисають важкі

червоні грона.
Сюди прилітають пташки. Вони збираються у

вирій. Сідають на калину, дзьобають калинові ягідки.
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Бабуня Настя дивиться на них і наказує:
0 Наїдайтеся, щоб вам було неголодно летіти в

далекі краї... Летіть, та не баріться там...
А серед зими з'являться поласувати калиною

снігурі.
Отак і живе бабуня Настя 0 з деревами, квітами

і пташками. 
Борис Харчук

1. Які дерева і квіти ростуть коло бабусиної
хати?

2. Кого пригощає бабусина калина?
3. Прочитайте кінцівку тексту. Поміркуйте над її

змістом.

2. НАШ РІД
Мама вишиває на білому полотні зелений

барвінок, чорнобривці, сині волошки. Навіть
маленьку качечку вишила.

0 Що це буде, нене? 0 питає Андрійко.
0 Українська святкова сорочечка для тебе.
0 Чому українська? 0 допитується Андрійко.
0 Бо вишиваю такі квіти, які ростуть на нашій

землі. А земля наша зветься Україною.
І ти 0 маленький українець.
0 А ти, мамо?
0 І я українка, і татко, й бабуся, й дідусь. Ми

українського роду і любимо нашу землю, нашу
мову, наші квіти. Україна 0 як наша рідна хата. І
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сусіди в нас є 0 Бєларусь, Росія, Молдова, Грузія,
Вірменія. Ми й сусідів любимо, бо вони добрі,
вони наші друзі.

Андрій М'ястківський

1. Про що дізнався хлопчик від ненечки? Якого
він роду?

2. Розпитайте у батьків про свій рід.
3. Знайдіть у тексті речення "Україна = як наша

рідна хата". Як ви це розумієте?

3. СІМ
(Лічилка)
Мама, тато, дід, бабуся 0
Всіх назву, не помилюся.
Старший братик і сестричка
В нас сімейка невеличка.
Не спиняйте, бо зіб'юся:
Мама, тато, дід, бабуся...
Старший брат, сестра і я 0
Отака у нас сім'я.
Нам лічилочку на "сім"
Повторити треба всім.

Варвара Гринько

1. Вивчіть лічилочку напам'ять.
2. Розкажіть про членів своєї сім'ї.
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4. ЛИСТ ДО БАТЬКА
У Зіни занедужав батько. Його поклали в

лікарню. Засумувала дівчинка.
Був лютий січневий мороз. Мама зібралася до

батька в лікарню. І Зіні хочеться до тата, але мама
не пускає: мороз великий.

0 Ось листа напиши,0 каже мама,0 я передам.
А Зіна не вміє писати. Але малювати вміє. І вона

намалювала татові листа.
Намалювала себе в ліжечку із широко

відкритими очима.
Це означало:  "Тату, я й уночі не сплю, все

думаю про тебе".
Потім намалювала себе із татком у лісі.

Навколо 0 дерева, а вони з татком збирають квіти.
Це означало:  "Тату, швидше приїжджай, знову

підемо з тобою в ліс, будемо квіти збирати".
Потім захотілося їй написати:  "Тату, я дуже0

дуже люблю тебе". Думала довго Зіна, як це
намалювати. І намалювала сонце. 

В. Сухомлинський

1. Складіть розповідь про свого татка.
2. Чого навчив тебе твій тато?
3. Як ви гадаєте, чи зуміє тато зрозуміти

Зіниного листа?
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§ 18. БАТЬКІВЩИНА

1. РІДНИЙ КРАЙ
У всіх людей одна святиня,
куди не глянь, де не спитай,
рідніша їм своя пустиня,
аніж земний в чужині рай.
Їм красить все їх рідний край.
Нема без кореня рослини,
а нас, людей, без батьківщини.

М. Чернявський

1. Скажіть, як називається наша країна?
2. Назвіть людей, які прославили нашу Україну

на весь світ?
3. Назвіть знатних людей свого краю.
4. Чим ти хочеш прославити свою країну?

2. ЩО НАЙТЯЖЧЕ ЖУРАВЛЯМ
Тихого осіннього вечора на узліссі сіли

відпочити журавлі. Вони летіли в теплий край.
Сонце вже зайшло, то й заночують.

Притулились журавлі до білокорої берези та й
курличуть щось тихо0тихо. Береза прислухається,
хоче зрозуміти, про що вони гомонять.

0 Куди це ви летите, журавлі?0 питається
Береза.0 У теплий край,0 відповідають журавлі.0
Зима наступає.

0 Ой, зима, зима...0 бідкається Береза.0 Вже й з
мене листя осипається... Мабуть, далека й тяжка
вам дорога, журавлі?
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0 Дорога тяжка,0 відповідає найстарший
Журавель.0 Та не дорога нам найтяжча.

0 А що ж вам найтяжче?0 дивується Береза.
0 Найтяжче нам жити кілька місяців на теплій

ріці. Називається вона Ніл. Немає там ніколи
зими. Вічно цвітуть квіти...

0 То чому ж там найтяжче?0 ще більше
дивується Береза.

0 Бо то не рідна земля,0 каже найстарший
Журавель,0 бо немає там тебе, білокора Березо. 

В. Сухомлинський
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1. Запам'ятайте слова: Батьківщина, Вітчизна,
рідний край, рідна земля, своя сторона.

2. Прочитайте відповідь найстаршого Журавля.
3. Подумки побажайте журавлям щасливого

повернення.

3. ДЕРКАЧ І КРІТ
З далекого теплого краю повертався на північ,

на свою батьківщину, маленький Деркач. Це
пташка така сіренька. Влітку Деркач виводить у
нас пташенят, а взимку відлітає до Африки.

Важко летіти Деркачику, маленькі в нього
крильця. Тому він де летить, а де й пішки йде.

Ось і зараз: спустився на землю, лапками
ступає і тихо пісеньку співає про далекий
північний край, про гніздечко під кущем верби на
зеленому лузі 0 там його мила батьківщина. Йде
собі, йде і раптом зустрічає Крота. Сидить Кріт у
норі, висунув писочок й питається Деркачика:

0 Хто ти такий? Куди йдеш?
0 Я птах, Деркач, повертаюсь на батьківщину з

теплих країв.
Розповів Деркач Кротові про свою далеку

північну батьківщину і про теплу африканську
землю.

0 Чому ж ти не поселишся на цій теплій землі і
не живеш там завжди? 0 питає здивований Кріт. 0
Чому ти кожен рік мандруєш тисячі кілометрів?
Адже ти до крові поранив ноги. Тебе всюди
підстерігає шуліка. Що ж примушує тебе перено0
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сити ці поневіряння? Що тебе кличе на холодну
північ?

0 Рідна земля, 0 відповідає Деркачик.
В. Сухомлинський

1. Порівняйте ці дві розповіді про журавлів і
деркача.                                                                    

2. Про що нове ви дізналися?
3. Які почуття викликали у вас слова Деркача

про рідну землю?
4. Доберіть слова, якими можна описати рідну

землю: рідна, мила,…

§ 19. ДОВКІЛЛЯ ВОДОЙМИ

1. ЛІСОВЕ ДЖЕРЕЛЬЦЕ
Лісове джерельце,
Добре в нього серце,
Всім дає водиці:
І звірятку, й птиці,
Дереву, травині,
Квітці і людині,
Тому й не міліє,
Дзюркотить, радіє
І з лісу дзвінкою
Витіка водою.

М. Чепурина
1. Прочитайте віршик "ланцюжком" по рядочку

кожен.
2. Чому не міліє лісове джерельце?
3. Кому воно дає воду?
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2.  КРИНИЧКА       

У лузі 0 криничка. Вона тут давно0давно. Хто її
викопав 0 невідомо.

Над криничкою верба схилилася. На гілці
глиняний кухлик висить.

Не минають люди кринички. Ось і Тетянка,
Тарасик та Миколка ішли з лісу, гриби та ягоди
несли. Притомилися, то й звернули до кринички.
Верба подала їм кухлика, а криничка пригостила
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водицею. Чистою, прохолодною, на лугових
травах настояною. Як напилися, де й утома
поділася.

Усіх щедро напуває криничка: і трактористів, і
пастухів, і перехожих. А води в ній не меншає.

В. Чухліб

1. Прочитайте текст кілька разів.
2. Перекажіть близько до тексту.
3. Чому не меншає води в криничці?
4. Намалюйте довкілля кринички.

3. ВИПАДОК  У ДОРОЗІ

Михайло, Василь і Юрко рушили в далекий
похід.

Нелегко було йти лісовими стежками. Хлопці
втомились. Опівдні їм трапився маленький
лісовий струмочок. У ньому дзюрчала чиста
джерельна вода.

Юні мандрівники зняли з пліч мішки, поклали на
траву. Сіли відпочити.

Михайло і Юрко підійшли до струмка, стали на
коліна й напилися прилогом води.

0 Ой і добра вода,0 сказали вони.
І Василь підійшов до струмка. Він сів на бережку,

скинув черевики й став мити в струмку ноги.
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Михайло і Юрко переглянулись. І тоді Михайло
сказав:

0 Василю, ми з тобою далі не підемо. Вертайся
додому. 

В. Сухомлинський

1. Яка була вода в струмку?
2. Чому друзі не захотіли йти далі з Василем?
3. Як ви розумієте прислів'я: Не плюй в

криницю, доведеться води напитися?

4. ПРО ДВОХ РАКІВ

Жили на дні річки, в корінні старої верби, два
раки 0 Довговус і Залізна Клешня. Якось
надибали вони черв'ячка. Не поділили його і ну
битися. У тій катавасії Залізна Клешня втратив
клешню, а Довговус позбувся свого пишного
вуса. З такими травмами стало їм соромно між
річкових мешканців з'являтися. От і сиділи
забіяки в корінні верби, поки в одного не відріс
новий вус, а в другого 0 клешня. 

Станіслав Шаповалов

1. Перекажіть казку.
2. Чого вона нас навчає?
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5. ПРО РАКА

Всі ви, звісно, знаєте, що в рака 0 довгі0
предовгі вуса. Вони чимось схожі на кімнатну
телевізійну антену. Рак 0 створіння дуже
непосидюче. Але ніжки в нього зовсім тоненькі.
До того ж їх аж шість. Три лівих і три правих.
Може, дехто плутає, де ніжка ліва, де права? Не
журіться! Цьому легко зарадити. Притуліть свої
долоньки до грудей. Тепер пильно дослухайтесь,
під якою рукою чути тихеньке:  "Тук0тук0тук".
Почули? Це б'ється ваше серце. Рука, що
відчуває стукіт, зветься лівою, а протилежна 0
правою. Так само звуться й ваші ніжки 0 ліва та
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права. Після цього вам уже нескладно визначити,
де ліві й праві ніжки в рака. Рак, як і ми, має двоє
очей. Вони в нього чорні. І бачать усе не тільки
попереду, але й позаду. Рак живе у ставках,
озерах та річках. Отож, йому немає потреби
умиватися, як це роблять люди. У воді він не
ходить, а плаває. І хвіст править йому за весло.
Нумо випростайте всі пальчики на руці, та так,
щоб вони прилягали один до одного. Далі швидко
стисніть їх в кулачок. А тепер розігніть. Зробили?
Точнісінько так само працює у рака хвіст, який і
допомагає йому пливти під водою.

Федір Млинчеко

1. Запам'ятайте: якщо у ставку є раки, значить
вода там чиста.

2. Що нового ви дізналися з цього тексту?

§ 20. ЗНАЄМО І ВМІЄМО

1. ЛИСИЦЯ Й МИША     
У Лисиці народилося п'ятеро лисенят. Дуже

любила їх мати. Щодня ходила на полювання й
приносила їм що0небудь смачненьке: то пташку,
то зайчика, то мишку, а то й жабеня чи жука.

От побачила раз Лисиця недалеко від себе
мишачу нору. Ледве встигла сховатися Миша з
мишенятами. Сіла тоді Лисиця біля тієї нори й
чатує.  "Все одно вийдеш, Мишо, з нори, або
дітки твої вийдуть. Ось я й схоплю вас".
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Довго Лисиця
пильнувала. Вже
й Миші з мишеня0
тами їсти похоті0
лось, а вона си0
дить. От і наду0
мала мишка зля0
кати Лисицю.
Вона й каже їй із
нірки:

0 Л и с и ч к о ,
тікай, Вовк із лісу
біжить. А Лисиця
собі посміхаєть0
ся. Миша знов
обзивається із
нірки:

0 Л и с и ч к о ,
тікай, бо мисли0
вець іде з рушни0
цею. А Лисичка
лише посміхаєть0
ся. Тоді Миша як
крикне:

0 Лисичко, Вовк до твоїх лисенят у нору поліз!
Лисиця й побігла своїх лисенят рятувати. 

В. Сухомлинський

1. Про які зв'язки в довкіллі ви дізналися?
2. Що найбільше злякало лисичку?
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§ 21. ЩО В ДОВКІЛЛІ  ПОВТОРЮЄТЬСЯ

1. ЛИСТЯ З ЛИП І БЕРІЗ

Листя з лип і беріз
Осипається,
За стебло верболіз
Зачіпляється.

Стали  трави,  
Стежки
Золотистими,
А тоненькі гілки 0
Та й безлистими.

А як буде весні
Путь простелено,
Знов на тому гіллі
Стане зелено.

Я. Купала

1. Вивчіть вірш напам'ять.
2. Про яке повторення подій в довкіллі говорить

поет?
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2. ЯК БЕРІЗКА ЛИСТЯ РОЗДАРОВУВАЛА
Позолотила осінь Берізку. Заблищала вона,

засяяла. Хто не пройде, кожен Берізкою
милується.

0 От би мені таку ковдру, теплу, як сонечко, 0
сказав Мураха, дивлячись на жовте листя.

0 Ось, візьми, 0 відповіла Берізка і скинула один
листочок.

Зрадів Мураха, схопив листочок, до мурашника
поволік.

0 До мого б капелюха отаку золоту пір'їнку, 0
обізвався гриб Підберезник.

0 Ось тобі золота пір'їнка, 0 скинула Береза ще
один листочок.

Приліпив його Підберезник до оксамитового
капелюха, стоїть, не дихає з радощів.

0 І мені б листячка трохи, 0 попрохав їжак.
Гойднула гілками Берізка, аж кілька листочків

на землю струсила. Покачався по них їжак,
начепив листя на колючки і золотою кулькою
додому покотився.

А тут Ялинка0чепуруха зітхає:
0 От якби по моїй зеленій сукні розкидати твоє

золоте листя, не було б на світі дерева
ошатнішого за мене...

0 Візьми, сусідко, візьми, мені ж не жаль, 0
сказала Берізка і все своє листя на Ялинку
струсила.

Глядь, а сама ні з чим лишилася, все до
останнього листочка роздарувала.
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Засумувала тоді Берізка:  "Де моя золота
краса?"

Тут Вітер підлетів.
0 Не журись, Берізко, прийде весна, подарує

тобі нове вбрання, не журись... не жури0и0ись...
Гойдалася Берізка, слухала ласкаві вітрові

слова та й заснула. На цілу зиму заснула.
З того часу так і повелося: як тільки подарує

Берізка своє золоте листя, то й засне на всю
зиму, щоб скоріше весни діждатися. 

Ірина Прокопенко

1. Кому берізка дарувала листочки?
2. В чиє довкілля входить берізка?
3. Як вітер втішив берізку?
4. Що повторюється в житті берізки?

§ 22. ДЕ НОЧУЄ СОНЕЧКО

1. ЗДРАСТУЙ, СОНЕЧКО
Я всміхаюсь сонечку:
0 Здрастуй, золоте! 0
Я всміхаюсь квітоньці 0
Хай вона цвіте!
Я всміхаюсь дощику:
0 Лийся, мов з відра! 0
Друзям усміхаюся 0
Зичу їм добра!

М. Познанська
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1. Прочитайте віршик ланцюжком.
2. Навчіться читати окличні речення з

особливим почуттям.
3. Огляньтеся навколо себе. До кого ви можете

посміхнутися?
4. Побажайте добра своєму довкіллю.

2. РОЗМОВА ПРО СОНЦЕ    
Дитина: 0 Скажи мені,

мати,
де йде сонце спати?
Мати:  0 За високу гору,
в золоту комору.
Дитина: 0 А хто йому
стелить на білій постелі?
Мати:   0 Зіронька вечірня,
гарна, як царівна.

Дитина: 0 Хто ж його 
колише усе тише й тише?
Мати:  0 Соловей піснями,
тиха нічка снами.
Дитина: 0 А які сни має,
коли засипає?
Мати:   0 Сняться йому
квіти, що вдень для них світить.
Дитина: 0 А хто його збудить,
Як світати буде?
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Мати:   0 Пташечки веселі

збудять із постелі.

Дитина: 0 А на що, як встане,

то найперш погляне?

Мати:   0 На дітей, серденько,

чи встають раненько.

Марійка Підгірянка

1. Чи можна дитину назвати допитливою?

2. Які питання вас цікавлять? Хто найчастіше

відповідає на ваші запитання?

§ 23. ДОВКІЛЛЯ СОНЦЯ

1. ДВА СОНЕЧКА

Богдан Данилович
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Ще сонце не встало, 
Ще тільки сіріє 0
Мене  від світанку
Два сонечка гріють.
Два сонечка ясні
Від ранку до ночі 0
Це дивляться тепло
Матусині очі.

Вже сонце схилилось,
Пташки сплять у гаї,
Засну 0 наді мною ж
Два сонечка сяють
Два сонечка ясні
Від ранку до ночі 0
Два сонечка гарні, 
Матусині очі.



2. СОНЕЧКО
Казка
Все почалося з самого ранку. Лісом бігла

дівчинка й співала:  "Сонечко, сонечко! Визирни в
віконечко!" Сонечко почуло, що його кличуть, і
визирнуло. А дівчинка зовсім і не йому співала, а
тому сонечку, що на небі. Та однаково вже був
ранок, і треба було прокидатися. От сонечко й
вилізло із своєї хатки під гілкою осики.
Розплющило очі й почало роззиратися.

Молоді зелені листочки на деревах лопотіли під
вітром. А коли сонечко перевело погляд на рідну
осику, то аж затремтіло. Гілку, під якою воно
спало, було не впізнати.

0 Чому це ти надумала зробити своє листя
покрученим? 0 спитало сонечко в осики.

0 Хіба це я надумала! 0 затремтіла осика.0 Я
тепер загину, зовсім загину.

0 Чому загинеш? 0 перелякалося сонечко.
0 За мою гостинність,0 вела далі осика.0 Восени

я давала притулок і жукам, і павукам, і
метеликами, і слимакам. Вони всі поховалися в
моєму корінні, під моїм листям, а тепер їдять
мене. І я з тим нічогісінько не можу зробити.
Сонечко й справді побачило, що дрібна0дрібна
зелена тля сидить на листі доброї осики й
безсоромно їсть його. Сонечко розсердилось і
враз накинулось на зелену тлю.
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0 Ох, їх багато! 0 тремтіла осика. 0 Хіба ти
подужаєш усіх?

0 Я лечу покликати своїх родичів! 0 гукнуло
сонечко. 0 Не бійся, ми  врятуємо тебе!

Скоро до осики прилетіли всі сонечкові родичі
й накинулись на зелену тлю. 

0 Ми будемо тут доти, поки не поїмо всіх комах,
0 сказало найстарше сонечко. І осика так зраділа,
що аж затремтіла. Та вона, правда, завжди
тремтіла.

Оксана Іванченко

1. Намалюй довкілля жука=сонечка.
2. Чи могло одне сонечко врятувати дерево?
3. Розкажи про жучка своїм друзям. Не

дозволяй їм ловити сонечок.
4. За якими ознаками розрізняють дерева?

§ 24. ПОРИ РОКУ ПОВТОРЮЮТЬСЯ

1. ЧОТИРИ БАЖАННЯ    
Була зима. Дмитрик досхочу накатався на

санчатах і на ковзанах, прибіг додому рожевий,
веселий і каже батькові:

0 Ой, як же весело взимку! Я хотів би, щоб
завжди була зима.

0 Запиши своє бажання в кишенькову книжечку, 0
сказав батько. 
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Дмитрик записав.
Прийшла весна. Дмитрик досхочу набігався за

барвистими метеликами в зеленому лузі, нарвав
квітів, прибіг до батька й говорить:

0 Яка прекрасна весна! Я хотів би, щоб завжди
була весна!

Батько знов витяг книжку і наказав Дмитрикові
записати своє бажання.

Настало літо. Дмитрик з батьком пішли на
сіножать. Весь довгий час розважався хлопчик:
ловив рибу, збирав ягоди, перекидався в
запашному сіні, а ввечері сказав батькові:

0 Я хотів би, щоб літу й кінця не було! І це
Дмитрикове бажання було записане в ту ж книжечку.
Настала осінь. У садку збирали фрукти 0 рожеві
яблука і жовті груші. Дмитрик сказав батькові:
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0 Ось найкраща пора року!

Батько розкрив свою записну книжку й показав

Дмитрикові, що він те саме казав і про весну, і про

зиму, і про літо.

К. Ушинський

1. Знайдіть в тексті і прочитайте всі чотири

бажання хлопчика.

2. Розкажіть про свою улюблену пору року.

3. Чим хороша кожна пора року?

2. СОНЕЧКО

Біля сонечка, вгорі,

Плавала хмаринка.

Проти сонечка, в дворі,

Бавилась Яринка.

Не журись, Яринко,

Не на вік хмаринка:

Хмарка розпливається

Сонечко ж 0 лишається!

Г.Бойко
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3. ПРО НАШУ УКРАЇНУ

Ми дуже любим весь наш край,
І любим Україну,
Її лани, зелений гай,
В саду 0 рясну калину.

Там соловейко навесні
Співає між гілками:
Та й ми співаємо пісні,0
Змагається він з нами!

М.Познанська
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4. АКРОВІРШ

Малює квіти волохаті
Отам, на шибі, майстер0дід,
Роздягнуті не йдіть із хати 0
Ох, ущипне сердитий дід!
З ним жартувать ніяк не слід.

Галина Чорнобицька

5. ГРУДЕНЬ

Змерзлим груддям скрізь і всюди
вкрилось поле і шляхи.
0 Це вже грудень, 0 кажуть люди
і вдягають кожухи.

І дерева в білий іній
вбрались, як у кожушок.
Річка спить у кризі синій,
І замовкнув спів пташок.

Хуртовина знов гуляє,
знову віє сніговій,
грудень місяць рік кінчає,
наступає рік новий!

Наталя Забіла
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§ 25. ТВАРИНИ І РОСЛИНИ

В ЗИМОВОМУ ДОВКІЛЛІ

1. ЯКЩО ДОПОМОЖЕМО
Холодно взимку зайчатам і білці, песику в будці,

в сараї корівці. Мерзнуть у котика лапки і вуха,
мерзне ворона в лиху завірюху. Горю зарадити
можемо тому 0 в будку Шарикові настелемо
соломи, зайчику ми покладемо під кущик кілька
морквинок, листочок капусти. Теплу корівці
поставим водичку, птицям насиплемо крихт в
годівничку...

Як допоможемо дружно, малята,0 виживуть
взимку птахи і звірята.

Л.Левченко
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1. Як людина допомагає тваринам у зимовому
довкіллі?

2. Запам'ятайте прислів'я: Добро сторицею
повертається.

3. Намалюйте пташині годівниці і їх гостей.
4. Зробіть годівницю для пташок з пластикової

пляшки.

2. ЯК БІЛОЧКА ВРЯТУВАЛА ДЯТЛА   
Серед зими потепліло, пішов дощ, а потім

знову замерзло.
Вкрилися льодом
дерева, зледеніли
шишки на ялин0ках.
Немає чого їсти
дятлові: стукає об
лід, а до кори не
достукається. Б'є
дзьо0 бом шишку, а
зернятка не
вилущуються.

Сів дятел на ялині
й плаче. Падають гарячі сльози на сніг,
замерзають.

Дивиться білка з дупла 0 дятел плаче. Стриб,
стриб, прибігла до дятла.

0 Чого це ти, дятле, плачеш?
0 Немає чого їсти, білочко.
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Жаль стало білочці дятла.
Винесла вона з дупла велику ялинкову шишку.

Поклала між стовбуром і гілкою. Сів дятел біля
шишки та й ну довбати її дзьобом.

А білочка сидить біля дупла й радіє. І білченята
в дуплі радіють. І сонечко в небі радіє.

В. Сухомлинський

1. Прочитайте кілька разів опис зими.
Перекажіть його.

2. Які почуття у вас викликає поступок білочки?
3. Визначте головну думку казки.
4. Прочитайте речення, яке вам найбільше

сподобалось. Запам'ятайте його.

3. ГОЛУБИ
Дмитрик любить голубів:
Сам хатинку їм зробив.
Змайстрував
Тоді драбинку
Й приладнав їм під хатинку.

Поодинці
По драбинці
Ходять раді голуби
І до хлопчика воркують:
0 Дуже вдячні ми тобі.

О. Журлива
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4. КОРИСНІ ПОРАДИ

1. 0 Ти любиш кавуни? Звичайно, хто їх не

любить! А от зернятка з кавунів, мабуть, не

замислюючись, викидаєш. Тим часом це корисна

пожива для птахів, що лишаються в нас на зиму.

Не лінуйся: збери насіння кавунів, динь, гарбузів,

промий їх у воді, просуши й висип у сухий посуд.

Чим більше ти заготуєш насіння, тим більше

горобців, снігурів, синичок врятуєш серед зими.

*     *     *

2. Те, що в студінь обов'язково треба

підгодовувати пернатих, сподіваюсь, нагадувати

не треба. А я, крім корму, насипаю в деякі

годівнички ще й дрібненьких камінчиків або

товченої цегли. У шлунках птахів камінчики

виконують роль своєрідних жоренець, що

перетирають їжу. Гадаю, друзі, ви теж зробите

птахам такий почастунок.
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1. Розкажіть про те, як ви допомагаєте пташкам

взимку.

2. Які пташки прилітають до вашої оселі?

3. Розкажіть своїм друзям про корисні поради.

4. Складіть свої корисні поради.

§ 26. КАЛЕНДАР

1.ХТО МОЛОДЕЦЬ?

Вранці ми із добрим ділом привітали 0                

Ніченька минула скоро, трудовий прийшов 0

Спритна, вміла, молода, вже настала 0

Йде четвертий день тепер, називається 0

Діло добре ладиться, як настала 0
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Дома скрізь кипить робота як почався день 0

А субота з хлібом0сіллю привела сестру 0

Ось і тижневі кінець, хто трудився 0

Степан Жупанин

1. Запам'ятайте дні тижня.

2. Який день вам найбільш до вподоби?

3. Намалюйте дні кольоровими олівцями.

4. Придумайте свої назви дням.

2. ЯК ОЛЕНКА ХОТІЛА ВЕСНУ НАБЛИЗИТИ

На стіні висить відривний календар. Сьогодні 0

п'яте січня. Оленка маленька, їй усього три рочки,

але вона знає: щодня з календаря відривають

один листочок. Вона питається бабусі:

0 Покажіть, де буде весна.
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Бабуся й показує.

Оленка сумує: як багато ще листочків треба

зірвати.

Вночі Оленка тихенько встала та й ну відривати

один за одним листочки. Аж до весни відірвала.

Листочки зібрала, поклала під подушку й заснула.

І сниться їй весна.

Прокинулась на світанку. Підійшла до

бабусиного ліжка.

0 Бабусю, вставай, весна прийшла.

Бабуся здивовано поглядає на Оленку.

0 Дивіться, на календарі вже весняний

листочок.

Бабуся усміхнулася і каже:

0 Листочок весняний, а мороз зимовий. Глянь у

вікно. Що там 0 зима чи весна?

Оленка подивилась у вікно: а й справді 0 що?

В. Сухомлинський

1. Які бувають календарі?

2. Що не могла зрозуміти Оленка?

3. Якщо не зривати листочки з календаря, то

весна не прийде?
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§ 27. ЗА ЯКИМ КАЛЕНДАРЕМ ЖИВУТЬ

РОСЛИНИ І ТВАРИНИ

1. ХТО ЯК ДО ЗИМИ ГОТУЄТЬСЯ
Ліс улітку був увесь зелений, а тепер берізки та

клени жовті, осики червоні, а поміж ними
ялиночки зеленіють.

Налетить вітер, зірве з дерев листочки, і
закружляють вони в повітрі, наче метелики. Потім
тихо0тихо додолу спускаються, землю нібито
килимом укривають. А на гілках дерев з кожним
днем все менше стає листочків. Далеко видно
все навколо крізь облетілі, голі віти.

Дерева ронять листя, трава й квіти в'януть,
сохнуть, а насіння їхнє на землю осипається, щоб на
той рік навесні прорости й знову зазеленіти, зацвісти.

Тварини також до зими готуються: мандрівні
птахи збираються у великі зграї, щоб летіти у
вирій; маленькі звіринки запасають у своїх
коморах їжу, лагодять і утеплюють свої житла та
самі зодягаються в теплу зимову шубку. А комахи
під кору дерев у різні щілинки ховаються.

Так усе живе 0 і рослини, і тварини 0 готуються
до довгої та холодної зими.

Г. Скребецький, В. Чапліна

1. Як готуються до зими дерева?
2. Як готуються до зими тварини?
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2. ЗАЙЧИК І ГОРОБИНА  
Засипали землю сніги.

Нічого їсти Зайчикові.
Побачив Зайчик червоні
ягоди на Горобині. Бігає
кругом дерева, а ягоди
високо. Не дістане.
Просить Зайчик:

0 Дай мені, Горобино,
одне ґроно. А Горобина й
каже:

0 Попроси Вітра, він
зірве.

Попросив Зайчик
Вітра. Прилетів Вітер,
гойдає горобину,
ягідки трусить.

Зірвалося ґроно
червоне та й упало
на сніг, їсть Зайчик
ягоди, Вітрові дякує.
І Горобині.                      

В. Сухомлинський
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1. Для кого горобина приберегла червоні
ґрона?

2. Хто допоміг зайчикові?
3. Підготуйтеся і прочитайте казку в особах.

3. БІЛОЧЧИНА  ПАМ'ЯТЬ
Сьогодні, розглядаючи на снігу сліди звірят і

птахів, ось що я по тих слідах вичитав: білка
добулася крізь сніг до моху, взяла звідти сховані
там з осені два горіхи і тут0таки з'їла їх 0 я
шкаралупку знайшов. Потім відбігла з десяток
метрів, знов пірнула, знов залишила на снігу
шкаралупку, а за кілька метрів дісталась до
третьої схованки.

Що за диво? Хіба ж може вона чути запах горіха
крізь грубий шар снігу й криги? Отже, пам'ятала з
осені про свої припаси і знала відстань між ними.
Та ще більший подив викликає те, що білочка не
могла, як ми, відмірювати сантиметри, а просто
на око точно визначала схованку. Ну як не
позаздрити білоччиній пам'яті й кмітливості! 

Михайло Пришвін

1. Чим харчується білка взимку?
2. За яким календарем живе білка?
3. Які помічники допомагають білці мати їжу і

влітку,  і взимку?
4. Складіть казку "В гостях у білочки".
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4. ВЕДМЕЖАТА
У всіх пташок і звірят у місяці травні клопоту

доволі, тільки малим ведмежатам жарти на думці.
Той на дерево лізе, цей намислив корча

перегризти, а інший забрався матері на голову і
знай скубає за кошлаті вуха.

От зараз мама скине його лапою!..
Але мати0ведмедиця навіть не сердиться, вона

тільки очі мружить...

1. Чи потрібні рослини тваринам?
2. Поміркуйте, чому деякі дикі тварини сплять

взимку?
3. За яким календарем вони вкладаються спати

і прокидаються?
4. В яких казках розповідається про ведмедів?

5. ПЕРША ПОРОША     
Підморозило. Тоненький, прозорий льодок

вкрив невеликі озерця, калюжі.
Звечора густі сірі хмари потемніли і важкими

брилами нависли над землею. Мабуть, буде сніг.
Тихо0тихо навкруги. Завмирає в імлі гуркіт 
машин на примерзлій польовій дорозі.
Присмерком починають спускатися на землю

перші сніжинки. Спочатку небагато, а потім
більше і більше пурхає їх у морозному повітрі,
безшумно сідає на зелені мохи, почорніле листя,
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кудлаті гілки ялин.
Пухнаста ковдра сте0
литься по землі. А на
ранок навкруги чисто,
біло. Ліс сяє кришталем.
Ще вчора поля і вигони
були сірими, одноманіт0
ними, а сьогодні кожна
суха травичка, кожна
стеблина прибрана в
біле мереживо і срібляс0
тий бісер. Перша
пороша... Природа роз0
крила першу сторінку
цікавої  "книги слідів".

Багато історій незабаром запишуть на снігу
своїми лапками і хвостами звірі та птахи. Кожна
звірина має свій почерк. Зумій тільки розібратися
в усіх крапках і комах на снігу, і ти розгадаєш
чимало таємниць з життя тварин!

Морозець приємно пощипує щоки. Ледь0ледь
риплять сніжинки під ногами. Легко дихається
цього чудового ранку. 

В. Пархоменко

1. Прочитайте текст пошепки. Чи одержали
ви задоволення від того, що самі вмієте читати?
2. Придумайте свої заголовки до цього тексту.
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§ 28. НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР

1. СІВАЧІ

Л.Забашта

1. Вивчіть вірш напам'ять.

2. Назвіть хліборобські професії.

3. Який календар у хлібороба?

2. ЗЕЛЕНА НЕДІЛЯ

Перед лицем Зеленої Неділі

дощ празниковий впав на пшениці,

на дикі квіти, на маленьку річку,

на долини і на зелену балку...

Любов Голота
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Сійся, родися,

Жито, пшениця,

Жито, пшениця,

Всяка пашниця.

Хай в нашій хаті

Пахне хлібами,

Пахне хлібами

Ще й пирогами.

Щоб виростали

Діти0орлята.

Вчилися праці

В мами і в тата.

Сійся, родися,

Жито, пшениця,

Жито, пшениця,

Всяка пашниця.



3. ПІСНЯ0ПЕТРІВОЧКА
Ой Петрівочка наступає,
Сива зозуля вилітає.
Ой Петрівочка минається,
Сива зозуля ховається.

4. КУПАЙЛО, КУПАЙЛО
Народна пісенька
Купайло, Купайло,
Де ти зимувало?
0 Зимувало в лісі,
Ночувало в стрісі.
Зимувало в пір'ячку,
Літувало в зіллячку.

Купальські пісні співають в ніч проти Івана
Купала, день якого = 7 липня.

5. МІЙ ВІНОК
Ой, хрещатий барвіночок
Рясно як цвіте!
Не журися, люба мамо,
Бо 0 дочка росте!

Ти стелися, барвіночку,
У нас у садку:
На Купального Івана
Буду я в вінку...
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Я з дівчатками надвечір
Вийду до води,
Мій вінок на сині хвилі
Я пущу пливти.

Пливи, пливи, мій віночку,
Барвінковий цвіт,
У далекий, невідомий,
У казковий світ.

Пливи, пливи, мій віночку,
Рівно по воді:
Все, що я не загадаю,
Збудеться тоді.

Олекса Кобець

ПРОСЬБА ДО СВЯТОГО МИКОЛАЯ

1.  Сніги покрили доли й гори,
Блищить інеєм ліс і гай,
Іде до нас крізь ниви й бори
Святий угодник Миколай.

2.  Святий та добрий Миколаю,
На тебе ждемо вже давно,
Що даш ти нам, про це не знаєм,
Та просимо тебе одно:
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3.  Ти нашим родичам дай сили,
Щоб виховати нас могли,
Щоб тої втіхи ще дожили,
Щоб виросли їх діточки.

4.  А всьому нашому народу
Ти добру долю принеси,
Усяке зло й лиху пригоду
Від України відверни.

Юрій Шкрумеляк

1. Які свята шанують і відзначають у вашій
родині? 

2. Напиши своє прохання до Святого Миколая.
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§ 29. ЛЮДИ В ЗИМОВОМУ ДОВКІЛЛІ

1. ЗИМА
Дорога біла стелиться,
І краю їй нема.
Сніжок мете. Метелиця.
Прийшла до нас зима.

Льодком тоненьким скована,
Спинилася ріка.
Повита тихим сном вона,
Весняних днів чека.

І ліс дріма. Безлистою
Верхівкою поник.
Над ним пісні висвистує
Лиш вітер0сніговик.

В. Бичко

1. Послухайте вірш, уявіть те, про що чуєте.
2. Розкажіть про зиму, використовуючи слова з

цього вірша.

2. МОРОЗЕНКО
Морозенко бородатий    
Ходить0бродить біля хати
Та й у вікна загляда.
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Ми запрошуєм погріться, 0
Він не хоче, 0 він боїться,
Що розтане борода.

П. Бондарчук

3. ПЕРШИЙ СНІГ
Сніг біленький, наче вата,
На горі, на горі.
Захотілось на санчатах
Покататись дітворі.
Поки шубки одягали,
Шапки, рукавички,
Снігу зовсім десь не стало,
Лиш кругом 0 водичка.

Л. Савчук
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4. ГРИЦЬ ТА МОРОЗ
Тихо падає сніжок,
Білий та лапатий.
Прокидає стежку
Гриць від воріт до хати.

Злий Мороз щипнув за ніс,
В щоки дошкуляє.
Гриць лопаткою жвавіш
Сніг пухкий жбурляє.

Перестав щипать Мороз,
Відступив від Гриця,
Працьовитих малюків
І Мороз боїться!

П. Мостовий

1. Читайте вірш, супроводжуючи рухами
прочитане.

2. Що можна побудувати з снігу?
3. Чи довго "житиме" таке творіння?

5. СНІЖИНКА
З неба летіла на землю сніжинка. Вона була легка,

ніжна, прозора, мов пушинка. І красива, мов зірка.
На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає

сніжинка. Хлопчик думав: ось впаде під ноги, і
її затопчуть.
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Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не
треба її затоптувати. Хлопчик простяг долоню.
Він захотів приголубити сніжинку. А вона впала на
теплу, добру руку хлопчика й розтала. Хлопчик з
жалем дивиться на руку. На долоні блищить
крапелька, мов сльозинка.

В. Сухомлинський

1. Знайдіть речення про те, яка була сніжинка.
2. Виріжте сніжинку з паперу, розмалюйте її і

подаруйте своїм друзям.
3. Чому зимою йде сніг, а влітку дощ?
4. Про що рипить сніг під ногами?

§ 30. ЗНАЄМО І ВМІЄМО

1. ПТАШИНА КОМОРА
Ранньої осені у степу не вщухав пташиний

щебет. Пташки зліталися на вижате поле,
клювали зерно.

На узліссі стояла Горобина. На ній доспіли
червоні ґрона. Стоїть вона та й дивується, чого до
неї пташки не летять.

Летів Дрізд, Горобина й питає:
0 Дрозде, чого ти не хочеш покуштувати ягід моїх?
0 Зачекай, Горобинко, ягоди твої пригодяться у
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найскрутнішу годину. На твоїх гілках 0 наша
пташина комора.

Випав сніг. Білим килимом покрив поля.
Позамітав траву. Удень і вночі співає свою
журливу пісню холодний вітер.

Ранесенько прокинулась Горобина від
пташиного щебету. Бачить 0 прилетіли до неї
дрозди і дятли.

0 Ось тепер і пташина комора нам знадобилась,
0 защебетав Дрізд. 0 Пригощай нас, Горобинко,
ягодами своїми.

В. Сухомлинський

1. Підготуйте сценку за цією казкою.
2. Про які зв'язки в довкіллі ви прочитали?

2. КУДИ КОМАРІ ВЗИМКУ ПОХОВАЛИСЯ

На зиму комарі поховалися в різні щілини, в
старі дупла. Вони й біля нас зимують.
Позлітаються в підвал або погріб, багато їх там у
кутку назбирається. Причепляться комарі своїми
довгими ніжками до стелі, до стін та й сплять цілу
зиму.

1. Як зимують комарі?
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3. ЯК БІЛОЧКА ЗИМУЄ

Для білки взимку ні мороз, ні вітер не страшні.
Як закурить метелиця, негода 0 білка мерщій у
своє гніздечко поспішає.

Гніздо у білки, як у пташки, збудоване з гілок, з
хмизу. Та так зроблено ловкенько 0 неначе
великий м'яч, кругле, а збоку 0 пролазка.

Всередині гнізда сухою, м'якою підстилкою
вислано: затишно в ньому, тепло. Залізе білочка в
гніздо, а щоб холодний вітер не задував, ще й
пролазку підстилкою затулить. Потім згорнеться
клубочком, пухнастим хвостиком вкриється і
спить.

А на дворі крижаний вітер так і віє, так і несе
дрібний колючий сніг. Стихне непогода, білочка з
гнізда вилізе, струснеться і поплигає з дерева на
дерево 0 їжу собі здобувати: де ялинкову шишку
зірве, де сухий гриб знайде, який сама влітку на
гілці сушити залишила. Але головна їжа в білки
ще з осені в комірках припасена 0 в дуплі старого
дерева. Там у неї і жолуді, і горіхи є 0 на всю зиму
запасів вистачить.

Г. Демченко

1. Яке гніздо у білки?
2. Як спить білка?
3. Чим вона харчується?
4. Знайдіть речення про вітер, запам'ятайте його.
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4. СПАСИБІ ЛІСНИКОВІ

Нахвалявся мо0
роз усіх в лісі помо0
розити. Хо0лодних
вітрів, лютих хурде0
лиць накликав. За0
вива ли вітри, шале0
ніли хурделиці. Сні0
гом усе замітали.
Скрутно, голодно
стало птахам і
звірям. Навіть бі0
лочка й та засмути0
лася. Були в неї
такі0сякі припаси,
та вийшли. А до

весни ще далеченько.  "Добре їжакові,0 думає
білочка,0 добре борсукові й ведмедеві: позаси0
нали у своїх схованках під снігом. І горенька не
знають. А тут, мабуть, доведеться по чужих лісах
поживу шукати".

Дострибала білочка до узлісся. Аж чує, хтось:
шурх0шурх, рип0рип!

Глянула, а то лісник на лижах пробирається. За
плечима у нього тугий мішок, при боці 0 верболіз
та осика в пучечки пов'язані.
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Підійшов лісник до крислатого дуба. Розклав на
снігу свої вінички. Це для зайців. Потім відступив
трохи і в простору дуплянку, що висіла на сучку,
поклав жолудів, соняшникового насіння, житніх
сухарів. Це вже для білочки.

Тепер їй не доведеться свою домівку й рідний
ліс полишати.

М. Пришвін

1. Що непокоїть білочку взимку?
2. Кому приніс лісник гостинці?
3. Розкажіть про те, як ви допомагаєте

тваринам у зимовому довкіллі.

5. ВИНАХІДЛИВА ЛИСИЧКА

Із самісінького ранку полювала лисичка на
мишей. Та напередодні випав пухкий і глибокий
сніг. А в ньому мало що впіймаєш. Вибрьохала
лисичка на узлісся та й упала, ніби нежива.  "Кар,
кар!" 0 закричали на сухій осиці ворони. А лисичка
лежить нерушно 0 і дихнути боїться. Тут уже одна
ворона не втрималась, пурх на землю і стала
наближатися до рудохвостої. Обережно ступить
кілька ступків, зупиниться, якусь часину вижде і
далі йде. Вже ось вона, зовсім поруч з лисичкою.
А та, ніби її пружиною підкинуло, стриб до
ворони. Ледь0ледь ворона врятувалася.
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1. Що змушує лисичку хитрувати?
2. Зайчик міняє на зиму шубу, а лисичка = ні.

Вислови своє міркування.
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