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Улюблений святий

Через поле, через ліс
Малюкам гостинці ніс.
Ось для Петрика машинка,
Для Мариночки – кофтинка,
Книжечки барвисті – Толі,
Лялька Барбі є для Олі.
Тут і лижі, і санчата,
Навіть телефон для Нати.
Він про всіх нас пам’ятає,
Про слухняних діток дбає.
Хто ж не слухав мами й тата,
Може й різочку дістати.
Та бешкетникам він все ж
Принесе дарунки теж.
Так мандрує з краю в край
Любий діткам ...		
(Миколай)!

4

5

Що ми змайстрували?
Віє віхола сніжком –
Радість для маляток,
Але лихо для пташок:
Як їм зимувати?
Ми із татком узяли
Дошку, пилку, цвяхи
Й заходилися в ту ж мить
Дружно майструвати.
Вийшло гарно в нас усе:
– Прилітай, синичко!
Сиплем крихти, зеренце
В нашу .... 		
(годівничку).
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Червоногруді мандрівники
Вже снігами свище грудень,
Ці ж пташки червоногруді
Тягнуться в тепліший край.
Ти їх радо привітай.
Бо надворі люта стужа,
Й кепсько птахам, любий друже.
Щоб морози переждать,
Ці пташки до нас летять.
Тут вони знайдуть калину
І солодку горобину.
Глянь, мов квіти у дворі,
Це, мій друже, ... 		
(снігурі).
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Бурий звір
Цей ласун відомий всім,
Він живе в барлозі.
Тут його затишний дім
Взимку у морози.
У малинник навмання
Він тепер прошкує.
Видно всім його здаля,
Це – ... (ведмедик бурий).
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Корисний птах
Ой боїться цього птаха
Сіра армія хвостата –
Гризуни усякі в полі!
Їх нещадно вона ловить.
Дати б волю гризунам –
Знищать весь пшеничний лан.
Струблять все до зеренця.
Отака біда оця!
А тому, лише смеркає,
Птах на лови вирушає,
І тікає геть мишва.
Цей корисний птах – ...
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(сова).
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Стрибунка
Не боїться анітрішки,
Підбира смачні горішки,
А як хтось її злякаєВмить на дерево злітає.
Це не пташка, а тваринка,
Гарна в неї кожушинка,
Плига з гілочки на гілку,
Ну, а звати її – … (білка)
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Хто це?
У дворі домашня птиця
Зеренце їсть, п’є водицю.
А в полудне у гніздечко
Біле покладе яєчко.
Ця загадка нескладна
Діточкам маленьким.
Їм яєчко принесла
... (Курочка) рябенька.
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Мисливець за жабами
Цей великий сильний птах
Мостить гнізда на стовпах,
Ще – на клунях і стодолах,
Не гніздиться він у горах.
По болотах бродить, в лузі,
Ловить жаб, гадюк в окрузі,
Видно всім його здалека:
Чорно-білий птах – ... 		
(лелека).
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Синя стрічка
Через поле і луги
В’ється синя стрічка.
Все живе, що навкруги,
З неї п’є водичку.
Дзюркотить по камінцях,
Хвилькою плюскоче,
А над нею лине птах,
Крильцями тріпоче.
– Що за стрічка отака
З краю і до краю?
– Синя стрічка – наша ...
Відповідь ми знаєм!
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(річка),

21

Хто свариться?
Надійшла весна квітуча,
Зеленіють верби, кручі,
Соловейко в гущині
Нам витьохкує пісні.
Враз схмарніло небо чисте,
Вітер рве на вишнях листя,
Щось гуркоче в вишині.
Чи вчувається мені?
Я спитала в дітвори:
– Хто це свариться згори,
Там, у небі голубім?
– Це весняний перший ... (грім).
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Хто ці птахи?
Наступило літо красне,
Вишні спіють у садку.
Ці птахи до вишень ласі,
Наче оси до медку.
Чорна зграйка налітає.
Бенкетують залюбки,
Хутко вишеньки зривають,
Звуться птахи ці – ... (шпаки).
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Хто в хатинці?
Цінує він затишок
Понад усе
І завше на спині
Хатинку несе.
Мандрує у гори,
У поле чи ліс –
Бачиш: він знову
Хатинку поніс.
Не треба боятись
Дощу, ані спеки.
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Захоче сховатись –
А дім й недалеко.
Ворота на клямці –
Не впустять чужинця.
Прокинеться вранці:
Як любо в хатинці!
Ану ж бо відгадуєм!
... Думає Павлик.
– То хто у хатинці?
– Звичайно, це ... (равлик).
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Гарна пташка
Гарна пташка у садку
Все співа: – Ку-ку! Ку-ку!
Довгих літ усім бажає,
Але влітку замовкає.
Як у полі зріє колос,
То втрачає пташка голос.
Мить задумалася Юля
І сказала :
– Це – ...
(зозуля).
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Хто мій друг?
Ми зустрілись серед кладки.
Дуже квапивсь він до хатки,
Ніс додому п’ять грушок
Для маленьких діточок.
– Добрий день! – я привіталась
І чемненько запитала,
Чи не дасть він голочок
Вишивати рушничок.
Він подумав хвильку-другу:
– Не шкода мені для друга
Ні грушок, ні голочок.
– Як він зветься?
– ... (Їжачок).
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