
для молодших

школярів на період

карантину



ЧОГО НЕ ВИСТАЧАЛО БІЛОЧЦІ? 
Купив хлопчик на базарі білку. Жила вона в неволі і вже не 
сподівалася повернутися в рідний ліс. 
Та одного разу сталося так, що чистили клітку і забули закрити
дверцята на клямку. Скочила білка на підвіконник, а з підвіконника на 
дерево – і втекла до лісу. 
Обступили білку подруги, обнімають, цілують, розпитують, де була, як 
жилося. 
-Господар мене любив, доглядав, - стала розповідати білка. – Слова 
поганого я від нього не чула. На оксамитовій подушечці спала, 
пуховою ковдрою вкривалась.. А вже горіхів, печива, різних
солодощів – скільки забагнеться. 
Слухали подружки, слинку ковтали. 
-Чому ж ти втекла від такого доброго господаря? – запитала котрась
заздрісна білка. – Чого тобі ще не вистачало? 
-Чого мені не вистачало? – перепитала білка. – Найголовнішого мені
бракувало … 
Але тут налетів вітер, зашуміло листя на деревах, і ніхто не почув, що
сказала білочка. 



ЛИСИЦЯ І ГЛЕЧИК 
(Українська народна казка) 
Були собі дід та баба. Пішли вони в поле 
жито жати. І взяли з собою глечик молока. 
Прийшли в поле. Баба й каже: 
-Де б це глечика поставити? 
-Постав, стара, під кущем. 
От стали вони жати. Жнуть та й жнуть. 
Аж біжить лисичка. Побачила глечика, 
випила з нього молоко, а голови назад не 
витягне. Ходить, крутить головою, 
приказує: 
-Ну, глечику, пожартував і годі. Випусти
мою голівоньку! 
А глечик не відпускає, хоч ти що хоч роби. 
-Постривай, клятий глечику! – каже
лисичка. - Ось я тебе втоплю! 
Побігла вона до річки. Встромила голову в 
воду. Наповнився глечик водою і потягнув
за собою лисицю. 



РАЗ ПРИЙШЛА ЗАЙЧИХА-МАМА… 
Раз прийшла зайчиха-мама 
Із базару з козубками. 
Принесла аж дві морквини, 
Дві хрумтючі капустини, 
Дві цибулі, дві петрушки, 
Щоб зварить зайчатам юшки. 
Пораділи Куцолапка, 
Куцохвостик, Сірошапка, 
Почали кружлять, стрибати, 
В козубку все рахувати: 
-Морква – раз і морква – два, 
Три – капустки голова, 
П'ять – петрушка, сім – цибуля… 
Ой, не вийшло, щось забули! 
Знову треба починати
Все спочатку рахувати: 
Солоденькі дві морквини, 
Дві хрумтючі капустини, 
Дві цибулі, дві петрушки, 
Все додать і буде … юшка. 
Тамара Мельник 



ЧОМУ КІТ УМИВАЄТЬСЯ ПІСЛЯ СНІДАНКУ 
(Литовська казка) 
Якось залетів горобець на подвір'я і угледів під деревом кілька зернинок. 
Клюнув одну, клюнув другу. А кіт підкрався – хап його за крильце: 
-Зараз я тебе з'їм. 
-Їж на здоров'ячко, - сказав горобець. – Але щоб твій сніданок смачнішим
був, спочатку вмитися треба. 
-Вмитися? – здивувався кіт. 
-А хіба ти не знаєш, що всі перед їдою вмиваються? 
-Знаю, - муркнув кіт, бо згадав, як щоранку хлюпочеться у воді хлопчик 
П'ятрас. 
-Ти почекай мене, я швидко. 
-Добре, почекаю, - цвірінькнув горобець. 
Випустив кіт горобця з пазурів. А той пурхнув собі на вершечок дерева, 
погойдується на гілочці й лукаво вниз позирає. 
Умився кіт, задер голову і каже: 
-Спускайся на землю, мені снідати час. 
-Наступного разу вмивайся, коли поснідаєш,- засміявся горобець і помахав 
котові крильцями. 
Відтоді усі коти вмиваються після сніданку. 



ЯК ЗДИВУВАВСЯ МУРКО 

Був собі у бабусі старий- престарий кіт

Мурко. Лежить Мурко проти сонця, 

гріється. Заплющив очі, спить, поклавши

голову на лапки. Тільки хвостиком махає, 

мух відганяє. 

На подвір'ї ходило курча. Воно відбилося

від квочки й жалібно пищало. 

Побачивши кота, замовкло. Підійшло

тихенько до нього, притулилося й очі

закрило. Тепло йому біля котового

кожушка. 

Мурко відчув, що до нього хтось

притулився. Розплющив очі – курча. І 

здивувався: та й сміливе ж яке! 

Дивиться Мурко на курча, дивується й не 

знає, що йому робити. Чи налякати

курча, щоб утекло, чи хай собі гріється? 

Василь Сухомлинський

Як ти гадаєш, що зробить котик? 

Придумай продовження казки. 



ЛИСЕНЯТКО-ПЕРШОКЛАСНИК 
У Лисиці був синок – руденьке Лисенятко. Він навчався у першому класі. 
Щоранку мама проводжала сина до школи. 
Лисенятко було не дуже старанним учнем. Йому не хотілося ранком
прокидатися, умиватися, чистити зуби, снідати. 
От Лисенятко й вирішило: не піду сьогодні до школи. 
-Мамо, - прошепотіло жалібно вранці, - у мене зуб болить. 
Воно думало, що мама скаже: «Бідолашне моє, лежи, не ходи до школи, 
зараз я тобі солодкої кашки дам». А мама говорить: 
-Зубний біль – це дуже небезпечна хворо- ба. Зараз піду до Ведмедя – зубного 
ліка- ря. Хай прийде й вирве хворий зуб. 
Лисенятко злякалось. Кому це хочеться, щоб вирвали здоровий зуб. І воно
промовило: 
-Мамо, зуб уже перестав боліти. Я хочу до школи. Та спочатку вмиюсь, почищу 
зубки й поснідаю. Мама усміхнулась: 
-От і добре, що хвороба минула. А солодка кашка уже на столі. 
Василь Сухомлинський



УСІ КНИЖЕЧКИ ГАРНІ 

Мама дала Настусі карбованець і сказала: 

-Піди до книгарні й купи собі дві книжечки. 

Там є гарні книжечки – про пташок і

метеликів, про звірят і рибок… Пішла

Настуся. А там книжок – ой, скільки ж там 

книжок! Стоїть Настуся перед полицею, в 

очах у неї сяє радість. Бо Настуся вже вміє

читати. Дивиться вона на книжечки й читає: 

ця – про їжачка, ця – про котика. А ось ця –

про горобчика, а ця – про ластівку. А он та –

про ягнятко, а та – про сірого бичка. 

Задумалась, занепокоїлась Настуся: «Що ж 

робити? Грошей у неї тільки на дві

книжечки, а книжечок он скільки! Купиш

про їжачка, про котика, а гороб- чик, 

ластівка і ягнятко? Хіба ж можна без них 

додому йти? Купиш про ягнятко й про

ластівку, а їжачок і котик?» 

Боляче стало Настусі… Так боляче, що аж 

заплакала дівчинка… 

Василь Сухомлинський



ВАРВАРА ВЧИТЬСЯ ЧИТАТИ 

«Тук-тук-тук!» - наче постукав хтось у двері. 

- Заходьте! – озивається бабуня. 

А воно: «Тук-тук! Тук-тук!» 

- Чи не чують? Заходьте, будь 

ласка! – голосніше запрошує бабуня. 

Знову: «Тук-тук!» 

- Та що це, - не витримую я, - може, хто з дітлахів пустує? 

Відчиняю двері в веранду – нікого немає. Вертаюсь, а за спиною: 

«Тук-тук!» Зазираю за портьєру – на столі сидить Варвара 

(граченя) й молотить дзьобом. 

- Це ти?! 

Варвара на мить відривається од цікавої роботи, тріпоче до мене 

крильми: «Так, так. Це я стукаю. Читаю…» Перед нею лежить

розгорнута газета – вся як решето. Замість букв – самі дірочки. 

- Ти, Варварко, ще жодної букви не вивчила, а вже берешся

читати. Так я кажу, так? 

Варвара уважно прислухається до мого голосу й погоджується: 

«Кра-а-а!» 

Оксана Іваненко


