
 
 
Моя  рідна , гарна мова, 
Ти красива й кольорова. 
Всі люди тебе поважають, 
І найкращою вважають. 
 
Наша мова барвінкова, 
Наша мова калинова. 
Ти для  нас – як  казка, 
Наче мамина ласка. 
 
Мова рідна та барвиста, 
Слова в тобі наче намисто, 
Цією мовою співаю, 
Як добре що я її маю. 
 
Чарівна, рідна мово, 
Знаємо тебе чудово. 
Як треба звуки вимовляти 
І як букви нам писати. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ми маємо тебе всі вчити 
Щоб на світі добре жити. 
Слів в тобі дуже багато 
І їх всі ми хочем знати! 
 
Тобою треба дорожити, 
Щоб жити нам і не тужити 
Адже ти така прекрасна, 
Наче сонце в небі ясна. 
 
Рідна мова наче ненька 
У нас за тебе болять серденька. 
Коли ми чуєм українське слово 
То зразу ж  кажемо: «О рідна 
мово!» 
 
Рідної мови звучання прекрасне 
Для кожного як сонце ясне. 



 

ГОЙДАЛКА 
 
Повісили гойдалку в нашім дворі, 

Щоб гратись було веселіш дітворі. 

Спочатку хотіла в пісочку погратись, 

Але потім заманулось на гойдалці покататись. 

 

Спочатку я розгойдалась легенько, 

Сильно не могла, бо була ще маленька. 

Потім мені стало іще веселіше, 

Почала я гойдатись набагато сильніше. 

 

Скоро до листка на дереві дістала, 

Навіть за мотузки триматись перестала. 

Аж  враз я  в повітрі опинилась, 

Й добре, що не боляче потім приземлилась. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗИМА 
 
Завітала до нас холодна зима, 
Ні квітки, ні травки давно вже нема. 
Починає уже пролітати сніжок, 
М'якенький, біленький, немовби пушок. 
 
Проте хмара насунула  вище 
Снігу більше, більше, більше! 
Подивіться всі навкруг, 
Все укрив легенький пух! 

 

ЗИМОВИЙ СНІГ 
 
Сніг пухнастий, білий сніг 

Швидко падає до ніг. 

Стало біло навкруги, 

Скоро заметуть усе сніги. 

 

Іноді кружляють легенько 

В повітрі сніжинки маленькі. 

Уже можна в сніжки грати, 

Бабу  снігову катати. 

 

Будем тепло  одягатись, 

Бо не хочем  лікуватись. 



КАНІКУЛИ 
 
Настали  довгоочікувані канікули, 
Але відпочивати нам  ніколи. 
В будинку треба прибирати 
Й за уроки нам сідати. 
 
Вчителі багато завдань задали, 
Мабуть щоб гратися ми не могли, 
Щоб ми за комп'ютером  мабуть,  не сиділи 
І  теленовини також  не гляділи. 
 
Але все ж  уроки ми не робили, 
Цілі канікули байдики били. 
Вже в школі вчителі двійок нам наставили, 
Дома  батьки уроки робить  заставили! 
 

КВІТУЧА  ШКОЛА 
 

Навкруги наступила весна, 

Все пробудила вона ясна. 

Й біля школи добрі діти 

Посадили різні квіти. 
 

Вздовж алеї розсадили тюльпани, 

Фіалки, жоржини, канни. 

Ще й  клумбу зробили велику 

Й квіточок там на ній без ліку. 
 

Нехай кажуть усі навколо: 

"Яка красива ти, школо! 



 
 

Мрію   дитячою  поетесою    стати, 

Буду   чудові  вірші  я складати. 

Буду    писати   про   небесну    блакить, 

Про  те,  як   на  квітці  росинка   тремтить. 

 

Буду  писати  як  вишня  цвіте , 

Як   на   небі   сонце   сяє  золоте. 

Як  пролісок  весною   у  лісі  розцвітає, 

Як  латаття   біле  в  воді   листя   купає. 

 

Буду   я  писати   про   дерева   й  травичку, 

Про  сильного сокола   й  маленьку  синичку. 

Мрію   дитячою  поетесою  стати, 

Буду   чудові   вірші я  складати. 
 

 

 

 

 

 



НАСТАЛА  ЗИМА 
 
Настає надворі холодна зима, 
У парках  і садах птахів вже нема. 
В моєму саду зів’яли всі квіти, 
Але радіють зимі діти. 
 
Опустила свої віти малина, 
Але вціліла ще красуня калина. 
З дерев вже опав останній листочок, 
Застелив доріжкою весь мій садочок. 
 
Цеї  ночі зима спорожнила свій міх, 
Випав на землю перший сніг! 
Весело діти вибігли в двір, 
Такої краси не було до цих пір! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОВОРІЧНИЙ 
 
У  Новорічну ніч, як нині, 

О чарівній 12-й годині, 

Годинник б’є 12 раз, 

Тоді вже Новий рік прийде до нас. 

 

Завітає Дід Мороз до кожної хати, 

Усіх людей зі святом привітати. 

З собою прихопить мішок і пакунки, 

Дасть кожному він подарунки. 
 
 

Останній дзвінок 
 
Незабаром у школі останній дзвінок, 

Тільки  після літа прийдуть  усі   на  урок. 

Вчителі нас різним  наукам навчили. 

Ми багато читали, писали, лічили. 

 

Багато знань отримали ми 

Під час осені, весни та зими. 

Ось, дзвінок останній лунає . 

До канікул веселих нас закликає. 
 

 

 



                     ПРО  МИКОЛАЯ 
 

Скоро свято Миколая, 

Хто що хоче - добре знає. 

Добрим дітям під подушки 

Покладе яблучки і грушки. 

 

А тим,  що ображали 

І батьків не поважали, 

Завітає вночі на гостину 

І принесе колючу лозину. 

 

Тож будьмо добрими, 

Слухняними,  старанними, 

Щоб Миколай приніс пакунок 

І там був гарний подарунок! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                РІЧЕЧКА 
 

Тече маленька річечка, тече. 

Своїми синіми водами плеще. 

Живуть там рибки сріблясті. 

Прикрашають річку, як в казці. 

 

Своїми водами береги омиває, 

Пишні віти верб річка купає. 

До неї з неба сонечко сміється, 

На неї з хмарки дощик ллється. 

 

Та маленька річечка в море впадає, 

Кожний день із ним розмовляє. 

Вона йому весело, мов брату, моргає, 

Веселиться,  сміється, ніжно співає. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              РІЧКА НАВЕСНІ 
Річечка тече біля рідного села, 

Скоро стане велика, а поки - мала. 

Весною на ній крига розтала, 

Її хвилі  знову вільними стали. 

 

Прилетіли на річку птахи, 

Поприбігали веселі дітлахи. 

Стало річці навесні тепліше, 

Хвилькам сріблястим веселіше. 

 

Зазеленіли дерева навколо річки, 

Верби, берези і маленькі смерічки. 
 

           УКРАЇНСЬКА МОВА 
 

Українська рідна мова, 

Ти чудова, калинова. 

Ми і любим, й поважаєм, 

І на інші не зважаєм. 

 

Привітання скажу щире, 

Рідна  мово, слово миле. 

Мова рідна, солов’їна, 

Вона славить Україну!  
 


