
 

 

         ЛІТО 

У відчинене віконце  

Зазирнуло зранку сонце  

І лоскоче ніжно носик,  

І маленькі ніжки босі. 

Сяйвом сонця все залито,  

В нас гостює справжнє літо  

Кольорове та яскраве,  

Запашне, смішне, цікаве! 

Мама літечку радіє,  

Літо всіх маляток гріє,  

Щоб росли вони здорові,  

Наші «сонечка» чудові! 

                 О. Роговенко 

 

Я беру своє відерце 

Я беру своє відерце 

І біжу мерщій по воду, 

Бо чекають на городі 

Помідори іі огірки. 

Цілу ніч вони не спали — 

Раннє сонце виглядали. 

Хочуть їсти, хочуть пити. 

Та не вміють говорити. 

Ні очей, ні вух не мають, 

Та мене вони впізнають. 

Їх щоранку напуваю, 

Їм я пісеньку співаю. 

Помідори червоніють. 

Бо подякувать не вміють. 

А зелені огірки 

Тулять листя до руки. 

                    Ганна Чубач 

 

Звернення ос до дітей 
Діти! Ми, місцеві оси, 

переконливо вас просим 

із солодким не гуляти, 

нас і бджіл не дратувати. 

Дуже любим солоденьке, 

і злітаємось швиденько. 

Можем вжалити-вкусити, 

бо не вмієм попросити. 

                    Леся Вознюк 

 

 

  Дощова лічилочка  
 Дощик воду розливав  

 І листочки рахував:  

 Раз краплинка, два краплинка ,-  

 Чисті вишня і ялинка...  

 Третя крапелька летить -  

 Яблунька уже блищить...  

 П’ята й шоста - на малині,  

 Сьома, восьма - на ожині.  

 Ця дев’ята - на полин,  

 А десята - на жасмин... 

                  Наталя Гуркіна 

 

 

 

Конституція України 
Конституцію читають 

Тато, мама і дідусь. 

Я на неї теж дивлюсь, 

Сторінки перегортаю. 

Гарна книжка і цікава, 

Всіх добра навчає 

І дарує людям право, 

Від зла захищає. 

Скоро я навчусь читати, 

І сам прочитаю, 

Бо вже дуже хочу знати, 

Які права маю. 

                  Олесь Лупій 

 

 

 

 

 

  Канікули 

«Канікули! Канікули!» -  

співає все навколо. 

Канікули, канікули, 

канікули у школі! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

А що таке «канікули»? 

Це – літні дні барвисті, 

це час, коли нам ніколи 

хоча б на мить присісти, 

бо треба мчати босими 

наввипередки з вітром, 

з густих лісів приносити 

горіхів повні відра. 

Це час у річці хлюпатись, 

підсмажувати спини 

і зранку в лузі слухати 

тонку струну бджолину… 

Це час, коли за друзями 

ми скучим – як ніколи, 

і нам страшенно схочеться 

скоріше знов до школи!... 

Анатолій Костецький 

 

Тече вода з-під явора...  

Тече вода з-під явора  

Яром на долину.  

Пишається над водою  

Червона калина.  

Пишається калинонька,  

Явор молодіє,  

А кругом їх верболози  

Й лози зеленіють.  

 

Тече вода із-за гаю  

Та попід горою.  

Хлюпощуться качаточка  

Помеж осокою.  

А качечка випливає  

З качуром за ними,  

Ловить ряску, розмовляє  

З дітками своїми.   

Тарас Шевченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справи  Літа 

Знаєш, скільки справ у літа? 

Їх усіх не полічити!  

Треба нам підсмажить спини,  

Ніс убрати в ластовиння,  

Накупати нас у річці  

Наперед на три сторіччя,  

Та іще подарувати  

Лісу й лугу буйні шати.  

Словом, справ — не полічити!  

Та найбільше треба літу,  

Щоб зуміли я і ти  

Набагато підрости! 

А. Костецький 

 


