
Бузковий гай у яру

Серед степу старий яр. СхСеред степу старий яр. Схиили яру поросли травою. А на дні — що ли яру поросли травою. А на дні — що 
це синіє? Дивимося здалеку на дно яру і бачимо — в’ється блакит-це синіє? Дивимося здалеку на дно яру і бачимо — в’ється блакит-
но-синя річечка. Яка ж вода чиста — мов небо! Хочеться скоріше пі-но-синя річечка. Яка ж вода чиста — мов небо! Хочеться скоріше пі-
дійти до неї.дійти до неї.

Спускаємось на дно яру. Що ж це таке? Це не річечка, а бузкові Спускаємось на дно яру. Що ж це таке? Це не річечка, а бузкові 
кущі. Хтось насадив багато кущів бузку на дні яру. Виросли вони, кущі. Хтось насадив багато кущів бузку на дні яру. Виросли вони, 
вкоренвкорениилися. Зацвів бузок, і здається здалеку, що це річечка.лися. Зацвів бузок, і здається здалеку, що це річечка.
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Навіщо півневі гребінець?

У нашого півня червоний гребінець. Уночі, тільки-но кури посіда-У нашого півня червоний гребінець. Уночі, тільки-но кури посіда-
ють на сідало, він бере свій гребінець і розчісує собі барвистий хвіст. ють на сідало, він бере свій гребінець і розчісує собі барвистий хвіст. 
Ось чому й хвіст у нього такий пишний. Розчеше півень хвіст і кладе Ось чому й хвіст у нього такий пишний. Розчеше півень хвіст і кладе 
гребінець на голову. А вдень ходить, розпустивши хвоста.гребінець на голову. А вдень ходить, розпустивши хвоста.
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Світанок

Одна за одною гаснуть на небі зірки. Синє небо на сході стало Одна за одною гаснуть на небі зірки. Синє небо на сході стало 
блакитне, а згодом від обрію піднялася рожева смужечка й розли-блакитне, а згодом від обрію піднялася рожева смужечка й розли-
лася по всьому небосхилу. У ці хвилини все стало рожеве — і вода лася по всьому небосхилу. У ці хвилини все стало рожеве — і вода 
в ставку, і краплинки роси на траві. І туман, що розійшовся по доли-в ставку, і краплинки роси на траві. І туман, що розійшовся по доли-
ні, теж рожевий. Високо в небо злетів жайворонок і співає, співає. ні, теж рожевий. Високо в небо злетів жайворонок і співає, співає. 
Його маленькі крильця вже осяяло сонце. І крильця стали рожеві. Його маленькі крильця вже осяяло сонце. І крильця стали рожеві. 
Ось-ось із-за обрію випливе сонце. Жайворонок співає: «Я вже бачу Ось-ось із-за обрію випливе сонце. Жайворонок співає: «Я вже бачу 
сонце!»сонце!»
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Червоний метелик

Над зеленою травою летів червоний метелик. Яскравий, краси-Над зеленою травою летів червоний метелик. Яскравий, краси-
вий. Ось він сів на зелену траву. Посидів і знову полетів. Побачив вий. Ось він сів на зелену траву. Посидів і знову полетів. Побачив 
метелика горобець. Літає над ним, ось-ось наздожене.метелика горобець. Літає над ним, ось-ось наздожене.

Злякався метелик. Куди тікати? Полетів до червоних троянд. Сів Злякався метелик. Куди тікати? Полетів до червоних троянд. Сів 
на квітці. Де ж подівся метелик? Шукав горобець, шукав і не знай-на квітці. Де ж подівся метелик? Шукав горобець, шукав і не знай-
шов. Сів біля червоної квітки, роздивляється й нічого не бачить. шов. Сів біля червоної квітки, роздивляється й нічого не бачить. 
А метелик сидить і не ворухнА метелик сидить і не ворухнееться.ться.

Полетів горобець до гнізда. А метелик сидить собі на квітці.Полетів горобець до гнізда. А метелик сидить собі на квітці.

Равлик

Під кущем малини живе маленький Равлик. Це такий дивний Під кущем малини живе маленький Равлик. Це такий дивний 
мандрівнмандрівниик. Живе він у кістяному будиночку. Вилазить крізь ма-к. Живе він у кістяному будиночку. Вилазить крізь ма-
леньке віконечко, виставляє свої м’які ріжки, дивиться навколо оче-леньке віконечко, виставляє свої м’які ріжки, дивиться навколо оче-
нятами. Якщо немає близько ні сороки-білобоки, ні жука рогатого, нятами. Якщо немає близько ні сороки-білобоки, ні жука рогатого, 
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Равлик поволі лізе під кущ малини. І будиночок несе з собою. Вилізе Равлик поволі лізе під кущ малини. І будиночок несе з собою. Вилізе 
на листок, дістане солодку ягідку й з’їсть. А як тільки побачить не-на листок, дістане солодку ягідку й з’їсть. А як тільки побачить не-
безпеку, залізе в будиночок і сидить. У кістяному будиночку йому безпеку, залізе в будиночок і сидить. У кістяному будиночку йому 
не страшно.не страшно.

Лілія і Рибка
У ставку жила маленька Рибка. От вона помітила, що, ледве суте-У ставку жила маленька Рибка. От вона помітила, що, ледве суте-

ніє, біла квітка Лілія опускається, ховається під воду. А вранці спли-ніє, біла квітка Лілія опускається, ховається під воду. А вранці спли-
ває й красується цілий день.ває й красується цілий день.

Дивується Рибка, чому так робить Лілія. То й питає:Дивується Рибка, чому так робить Лілія. То й питає:
— Чому ти вночі ховаєшся, а вдень випливаєш із води?— Чому ти вночі ховаєшся, а вдень випливаєш із води?
Лілія відповідає:Лілія відповідає:
— Я хочу, щоб мною милув— Я хочу, щоб мною милуваалися люди. Вони вдень дивляться на лися люди. Вони вдень дивляться на 

мене й кажуть: як гарно цвіте Лілія! А хто вночі на мене дивитиметь-мене й кажуть: як гарно цвіте Лілія! А хто вночі на мене дивитиметь-
ся? Вночі все стає чорне.ся? Вночі все стає чорне.



Як Бджола стала золотою

Летіла Бджола й побачила гарбузову квітку. А гарбузова квітка Летіла Бджола й побачила гарбузову квітку. А гарбузова квітка 
велика-велика. Залізла Бджола в квітку й набирає солодкого соку. велика-велика. Залізла Бджола в квітку й набирає солодкого соку. 
Набрала, вже й час летіти. Та захотілося Бджолі роздивитися квітку. Набрала, вже й час летіти. Та захотілося Бджолі роздивитися квітку. 
Довго мандрувала вона між пелюсткДовго мандрувала вона між пелюсткаами. Насми. Насиипалось жовтого пил-палось жовтого пил-
ккуу на її крильця — і стала Бджола золота-золота. Летить Бджола до  на її крильця — і стала Бджола золота-золота. Летить Бджола до 
вулика, а сторож її й не пускає.вулика, а сторож її й не пускає.

— Ти чужа, — говорить сторож, — он яка ти жовта.— Ти чужа, — говорить сторож, — он яка ти жовта.
— А подивись, скільки я меду несу, — каже Бджола.— А подивись, скільки я меду несу, — каже Бджола.
— О, тепер я впізнав тебе, — зрадів сторож, — ти наша. Ти золота.— О, тепер я впізнав тебе, — зрадів сторож, — ти наша. Ти золота.
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Сорока-білобока

До старого кравця ВДо старого кравця Воорона прилетіла Сорока і просить:рона прилетіла Сорока і просить:
— Поший мені нове вбрання. Таке, щоб найкрасив— Поший мені нове вбрання. Таке, щоб найкрасивііше було.ше було.
Узяв кравець ВУзяв кравець Воорон великі ножиці, викроїв їй вбрання із сірого рон великі ножиці, викроїв їй вбрання із сірого 

полотна.полотна.
— Додай, — каже Сорока, — іще білого полотн— Додай, — каже Сорока, — іще білого полотнаа. Хай будуть у мене . Хай будуть у мене 

білі боки.білі боки.
Пошив кравець Ворон сіре вбрання з білими боками. З того часу Пошив кравець Ворон сіре вбрання з білими боками. З того часу 

всі й кажуть про Сороку: білобока.всі й кажуть про Сороку: білобока.
А вона, куди летить, усе хвалиться своїм вбранням.А вона, куди летить, усе хвалиться своїм вбранням.
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Як вівчар білої вовни настриг
Я запитала в бабусі: «Чому це так багато білих хмаринок плаває Я запитала в бабусі: «Чому це так багато білих хмаринок плаває 

у блакитному небі?» Бабуся й розповіла ось яку казку.у блакитному небі?» Бабуся й розповіла ось яку казку.
Далеко-далеко, за синіми морями, за темними лісами є високі Далеко-далеко, за синіми морями, за темними лісами є високі 

гори. Між тими горами — зелені полонгори. Між тими горами — зелені полониини. На полонині вівчар ни. На полонині вівчар 
овець пасе. Вівці білі-білі... Одного разу вівчар погнав повець пасе. Вівці білі-білі... Одного разу вівчар погнав паасти овець сти овець 
на високу-високу полонину. Попна високу-високу полонину. Попаас їх та й пострс їх та й пострииг. Настриг цілу купу г. Настриг цілу купу 
білої вовни. Раптом здійнявся вітер, підхопив білу вовну та й поніс білої вовни. Раптом здійнявся вітер, підхопив білу вовну та й поніс 
по синьому небу. Із тієї вовни й утворилися білі хмаринки.по синьому небу. Із тієї вовни й утворилися білі хмаринки.


