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ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ

Ці вірші написані спеціально для
того, аби діти, особливо ті, які тільки
вчаться розмовляти, вправлялися у

вимові букв, звуків. У цих віршах багато
важких для вимови слів. Прочитуйте
вірші разом з дитиною, а те слово, яке
дуже вперте, повторюйте безліч разів.
Повторюйте  аж поки не досягнете
бажаного результату, коли ви нарешті
зможете сказати дитині: Ой, як гарно
в тебе виходить .

Оксана Сенатович



БУКВИ С , З

Сонце

Слово сонце  прочитаю,
у розмові ж обминаю.
Та сміється з мене тато:

 Треба часто вимовляти
слово

сон

і слово

сани ,

сіно ,

стіг ,

стілець Оксани .

Світанок

Сніг стелився до світанку
і самотньо ліг на ґанку.
Сниться снігу:
у дворі
сад

обсіли

снігурі.



Сходить сонце за селом

Сходить сонце за селом.
Соня спить солодким сном.
 Соню, просинайся,

в дитсадок збирайся.

В Соні очі сонні

мружаться спросоння.
Доню будить мати 
треба уставати!

На осонні сови сиві

На осонні сови сиві,
у ставку соми сонливі.
Ждуть весни соми і сови.
В лист вдягаються діброви.

Сестричка

У сестрички очі сині,
сині квіти на хустині.
У косі синенька стрічка 
в дитсадок іде сестричка.

Суп

 Зупи дай!  Тарасик просить,
а Оксанка скиглить:  Досить,
то не зупа, їж, то суп,
проріжеться скорше зуб.
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Сонях-косарик

Із косою в краплях рос
зупинивсь край верболоз.
В безкозирці, мов матрос.
І сміється сонце сонне:
 Став косариком наш сонях!

Босий сонях в краплях рос
взяв покіс від верболоз.

У весняному садку

Над селом виспівує
красень-соловей.
Сонце сміх розсіює
між шкільних алей.

З відрами, граблями

діти йдуть сюди,

щоб сади плодами

пахли восени.

Скочив лис у барбарис

Скочив лис у барбарис.
Заховався ,  думав лис.

Ми гуртом до барбарису...
Треба в ліс тікати лису!
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У сні на синю зірку

У сні на синю зірку
Славчик залетів.

Під скелясту гірку
сів і занімів,
І заплакав:

- Хочу
до діток, в село.

- Просинайся, хлопче,
сонечко зійшло.

Глянув у віконце:
в небі світить сонце.

Лис І сорока

В соннім лісі на узліссі
лис на сонечку розлігся.
Глянь: стоїть сосна висока,
на сосні сидить сорока.
Скибку сиру прикусила,
- Лисе! Спиш?  і сир впустила.
Усміхнувся лис спросоння:
скибка сиру  у долонях.
Але далі ніби спить.
Зі сосни сорока: Цить,
хай він спить...

І злетіла вниз за сиром.
Опинилася під звіром.
Надрімався лис нівроку -
сир поцупив і сороку.
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В осінньому лісі

В осінньому лісі
на низькім горісі
самотнє гніздечко.
Пташата - у висі.

Осінь засніжує сіножать

Осінь засніжує сіножать.
Сосни над ставом сонно скриплять.
Став заколисують сірі соми.
Сірі соми ждуть в затоках зими.

Сперечалися сни

Сперечалися сни:
 Я діткам з-над Десни

сині сливи привіз,
в синім небі мій віз, 
сон вечірній сказав,
сипав золото в став

і на роси присів.
У садах золотів.

Світанковий встав сон 

паровоз на перон:

- В сні я дітям за Збруч
кочу сонце-обруч,
сповиваю в туман

ліс, і сад, і майдан.

Сперечалися сни
навесні, восени:
дітям хто більше з них
мрій несе чарівних.
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Лисиця-модниця

В шати вбралася лисиця,
Каже:  їду до столиці.
Аж виблискує спідниця,
начебто уся іскриться.
Раптом заєць зупинився,
на лисицю задивився.

Бачить, йде не у столицю,
а у двір чужий по птицю.
- Гав-гав-гав,  враз Рекс загавкав,
а лисиця, наче мавпа,

скік за пень, назад  в ялицю,

загубила шик-спідницю,
розсмішила дітвору
й заховалася в нору.

Ожеледиця

Пізня осінь. В яне цвіт.
Появивсь Морозко-дід.
На стежках, в садах, калюжах
засвітився склистий лід.

На шосе гарчать машини,
в ланцюгах лискучі шини.
Скриготять і сердяться:
дощик... ожеледиця.

Зайчик-стрибайчик

 Зайчику-стрибайчику, 
мати кличе їсти.
Полем зайчик скік та скік 

ніколи присісти.
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Сніговик

Коло хати, серед двору
снігу нагорнули гору.
Каже Гриць:  Із того снігу
бабу виліпим Ядвігу.
Засмутилася Галина:
 Бабу назовем Горпина,

так зовуть мою бабусю.
Підійшов Климко, надувся:
 А мою зовуть Орися.
 Вгомонися, не сварися, 

Гриць його перебиває, 
кожен з нас бабусю має.
Тож погодимось з Калиною,
просто назовем  хлопчиною

наш веселий сніговик.

Всі радіють: сміх і крик.

Зеник-ковзаняр

Морозець розвіяв сни.
Взяв Зеновій ковзани.

(Ковзани серед зими
сняться дітям ще з весни.)
В ковзанах на лід ступив,
відштовхнувся і поплив.
Ніби чудо-ковзани,
ніби з крилами, вони
хлопця повезли з гори

під зітхання дітвори.
Ох та ах ,  зітхають діти,

а Зеновій, наче вітер,
вниз летить, сніги за ним,
ніби курява, мов дим.
Вниз, неначе з-поза хмар -
Зеник  смілий ковзаняр.
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На Замковій горі

Веселі, заповзяті,
засмаглі на вітрах,
донизу мчать хлоп ята
на лижах і санках.

Дивуються дерева
сміливій дітворі.
Камінні мерзнуть леви
на Замковій горі.

Електровоз

Спека, холод чи мороз 
Мчить-летить електровоз.
В свята, будень чи неділю
ліс везе, везе вугілля,
цеглу, нафту, хліб, залізо -
під горою ледве лізе 
від Сули до Збруч-ріки,
в Львів з Донбасу й навпаки.

Зацвірінькав горобець

Зацвірінькав горобець:
 О, зимі цій вже кінець!
Цокіт, цокіт по бруківці 
їде квітень-молодець.
Цуценя цвіте рябе,
цапеня співа: Ца-бе ,
нахилилось до джерельця -

бачить з цяткою себе.

Зацвірінькав горобець,
взяв між пальців олівець
і малює серп і цвяшок,
наче він і жнець, і швець.
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Цапеня на брук: цок, цок,
цуценятко на місток,
а джерельце, мов люстерце,

бачить цвіт із пелюсток.

Вже чорниця цвіте,
і цибуля росте.
Йде весна. В палац природи
всіх запрошує гостей.

Цапеня і цуценя

Куцохвосте цапеня
на вулиці вранці
стріло куце цуценя,
що кружляло в танці.

 Що ж ти скачеш, як циркач,
куце цуценятко?
Цуценя куценьке в плач:
 Бо дзвенить бджолятко!
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ЩБУКВИ Ш , Ж ,

Сашко у дитсадку

Тітка Мелашка у дитсадку
кашу готує у казанку.

Каже Сашко:  Ой, смачна наша кашка!

Кашку зварила нам тітка Мелашка.

Груша

Наш Сашко побачив грушу:
 Грушу цю дістати мушу!
Став на стільчик  груша ближче 
та боїться лізти вище.

Кажан

На подвір ї у казан
залетів рудий кажан.
Кажана у казані
жаль Сашкові і мені.



Сашко

Поміж руж Сашко іде.
Чує в квітці щось гуде.
Здивувався хлопець дуже:
гучномовець це чи ружа?

Баржа

Уляглась на баржі спаржа 
ледве не потоне баржа.
А на баржу, на ту спаржу,
стелить ранок

жовту

пряжу.

Сашків музей

Дідову шаблю,
шапку,

рушник,

віжки,

вуздечку,

шпори

і штик

віша Сашко в кутку на стіні.
Яшка,
Малашка

з шпаком при вікні.

Саша дівчат у музей привів.

Ось в їх уяві вершник злетів:
бурка широка,
шабля швидка.
Вершник відважний 
дідусь Сашка.
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Потічок і журавка

За селом, де жито шелестить,
джерело журавці жебонить:
 Будеш ти, журавко, в лузі жить.
Потічок тут мчить поміж кущів,
в нім ночують щуки і лящі,
спочивають жаби і хрущі.

В лузі, де вільшина шелестить,
потічок журавці жебонить
і про ніч, що в чорному плащі
бачить чорні кручі і дощі,
блискавиць над кручами мечі.
До журавки жук повзе по травці.
Добре жить при потічку журавці.

Вовча яма

В ліс іти охота:

 Відчиніть ворота!
Не пускає мама:
 Там же вовча яма.

Жабеня широкороте

Жабеня широкороте
личко, лапки і животик
вигріває у калюжі,
бо калюжу любить дуже.
Щиглику кричить:  Мерщій
із калюжі! Пляж тут мій.
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Лошачок

У маленький потічок
вскочив сивко-лошачок.

Сам собі помив копитця 
весь аж сяє,

чепуриться.

Ми йому сінця підносим

і погратись з нами просим.
Ну а потім - всі бігцем

помчимо за вітерцем.

Для бабусеньки Палажки

Для бабусеньки Палажки
я зірву аж три ромашки.
Для маленької сестрички 
жовтороті черевички.
Для матусі і для тата
я зірву по шість блаватів.
 А мені?  пита дідусь.
З ним цукерком поділюсь.

Жук-рогач

Родич златки  жук-рогач,
розповідник і слухач.
Розповість вам до дрібниці
про дуби і про ялиці,
де він часу не марнує,
діточок своїх годує
соком дуба-великана.
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Тут від вечора до рана
стереже рогоголовий
ліс дубовий і сосновий.
Ось такий він жук-рогач.
Має роги - то ж рогач.

Занедужав часничок

Занедужав часничок,
взяв у руки рушничок.

Поспішає до лисички.

Враз надибав рівчачок.
Рушничок в нім намочив,
чирячок ним примочив,

сів на березі  ожив.
А лисичка жде і жде,
де часник цей, де він, де?
Із сальцем би скуштувала,
та чомусь часник не йде.
А часник вліз в рівчачок,
замочив в нім рушничок,
примочив ним чирячок

й повернувся на городи
до своїх до діточок.

У садочку їжачку

У садочку їжачку
жук в мішок набрав піску.
 Ти б горішків краще всипав,
каже їжачок жуку.
Той очима тільки кліпа:

 Для кого?
 Для білочок.
Добрий, щирий їжачок,
хоч тьму має колючок.
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Бджоленятко, вийди з хати

Бджоленятко, вийди з хати,
будеш вчитися літати
над лужком весною й літом.
Вчись нектар збирати з квітів
і заносити до хати,
як брати, сестрички, мати.
Із нектару, бджоленятко,
буде мед для нас, маляток.
І для тебе, і для друзів,
що кружляють в теплім лузі.
Діточкам послушна бджілка.
Кожна травка, кожна гілка
нахиляється до неї.

Бджолами гудуть алеї
і стежки, де ходять діти.
Де черешні, липи, квіти 
там працює бджоленятко.
Буде меду в нас в достатку.

Стара вушанка

Татову стару вушанку,
що валялася на ґанку,
Оля в кошичок поклала.

- Кицю, йди сюди, - сказала.

Непоквапно із-під ліжка
підійшла до Олі кішка
і на сонячному ґанку
поселилась у вушанку.

В ній вже кілька днів підряд
няньчить кішка кошенят.
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Першокласник

Я  школярик Микола 
поспішаю до школи.
Мимо їдуть машини,
шлях змережують шини.
Шофер вигукне:
- Хлопче,
що ж ти пішечки топчеш?
Відчиняє він дверці.
Не сідаю. У серці
задоволення, втіха.
Я би, може, поїхав,

якби дощик і вітер,
а це сонечко світить.

У вільшину повз шипшину

У вільшину повз шипшину
скаче білочка в гостину.
Шлях в кущах. Стомилась трішки
лиже лапки, їсть горішки.
Скаче білочка швидка
в лісничівку до шпака.

В лісничівці у гостині
шишок, вишень  повні скрині.
Житиме вона в шпаківні.

Шпак і білочка, як рідні,
будуть пташок й білочок
вчити танець гопачок .
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Шлях до школи

Шлях до школи. Обіч шляху
груші, ВИШНІ, ВОЛОШКИ.
Та Сашкові піч найкраща,
кішка, м ячик, подушки.

В школу ніби поспішають
груші, вишні запашні,
кішка, м яч - всі залишають
хлопчика в самотині.

Та Сашкові це байдуже -

не біжить вслід навпрошки,

каже:  А зі мною дружать

хата, піч і подушки.

Каже їжачкові лис

Каже їжачкові Лис:

 Зайчик шість морквинок згриз

А їжак йому на вухо:

- Не роби слона із мухи,

він морквинку лише з їв,
п ять лишив для їжаків.

Листячко тужить

Узбережжям ожина
жаром-жалем палає,

і пожовкла ліщина

в люстрі річки згасає.
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Ще ліщині би гратись
з вітром в спеку чи стужу.
Але мало так статись:
осінь.

Листячко тужить.

Сніг-сніжок

Сніг-сніжок. Я взяв санки

і подався навпрошки
стежкою через лужок
на засніжений горбок.
І чим швидше повз стежину
мчу в засніжену долину.

Дощ

Боягузка в нас Гануся.
Плаче:  Я дощу боюся!
Заховаюсь під кущем!
Хай по лузі сіра чапля
ходить-мокне під дощем!

Чижик

Чижик має сірі лапки,
на голівці - чорна шапка.
Крильця жовті, біла спинка,
дзьоб у нього - мов зернинка.
Чижик зовсім не сумує 
нам свої пісні дарує:
чів-тів, чів-тів 
діточкам мій спів.
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Шурхотливий вітерець

Шурхотливий вітерець 
жвавий, шустрий пустунець
шурхотнув до хати

Шуру колихати.

Нашій Шурі тільки рочок,
від візочка перший крочок
дівчинка ступила,
далі йти несила.

Дощ а чи сніжок-пороша

Дощ а чи сніжок-пороша 
ходить шляхом листоноша.

Він розносить пошту різну 
і місцеву, і завізну 
з різних сіл і міст, країв.
Ось в садочку він присів.
 Занедужав,  шепчуть віти.
 Ні, я трішки відпочити

сів у тім садочку. Шелест
вишеньки. Вже явір-велет
кличе в путь. І по шосе
листоноша скарб несе,
скарб душі людей  їх думи.
Ні грози громи, ні шуми
авт, машин, ні сніг-пороша
не спиняють листоношу.

Йде в під їзди, до воріт.
В сумці хлопця  цілий світ.

22



БУКВА Л

Липа

У дворі буяє липа.
Біля липи Леся хлипа,
бо на липі, плач не плач,
між гілками Лесин м яч.
З липи може м ячик зняти

лише Лесин старший братик.

Малий лелека

Лугом йде малий лелека.
В небі клекіт - путь далека!
То лелеки відлітають
і лелеченька гукають.
Вдаль летить малий лелека
за лелеками далеко.
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Я малюю клена

Я малюю клена:

листячко зелене,

гіллячко густе.

Чом він не росте?

Вийшли В поле ЛИПИ-ХЛИПИ

Вийшли в поле ЛИПИ-ХЛИПИ.
Сукні, блузочки вдягли би.
Липки ще маленькі, кволі,
поставали на роздоллі:
плачуть, кличуть тепле літо.
Раптом полем ллється світло 

з лугу світло прилетіло,
листя лип залопотіло.

Слава літу  полем лине,

де метелик, кущ калини,

і дві липки, і ялинка.

Посадила їх Галинка.

Гей, коня я осідлаю

В мене фарба є зелена.
Намалюю нею клена

та ще коника під ним,

поміж листям весняним.

Я тим коником поїду

до села, до тебе, діду.

Відчиняй ворота ковані!

Мчить мій коник намальований.
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Я вже велика

Мальвіна у полі
матусю питає:

 Чи вища квасоля

від мене буває?
Зніма з рук дитину
усміхнена мати:
 Квасолі, Мальвіно,

іще підростати.
Лише по коліна

картопля і вика.
Радіє Мальвіна:
 А я вже велика.

Елеватор

На елеваторі зерно,
мов золотисті ріки,
тихенько сиплеться воно

у башти і засіки.

І каже тато:

 З тих зернин,

що тут пливуть поволі,
зазеленіє хліба клин

у вересневім полі.
Спечуть в пекарні коровай
смачний, пахучий, сину.
Багатшим стане рідний край -
прославить хліб Вкраїну.
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Лев і білка

Лев  найбільший в лісі цар 
скликав звірів:
 Досить чвар!
Всі ж ми нині демократи.
Прошу білку поруч стати.
Причепурилася білка,
і з пенька, немов сопілка,
стала лева вихваляти:

 Він нам братом, сватом, татом.
Від похвал Лев поважнів,
то сміявся, то хмурнів.
На пеньку крутитись став -
лицемірку розтоптав.

Тут мораль не Леву  білці:
не вилазь на тронний пень,
як прихисток твій - на гілці.

Листопад

У шкільний осінній сад
завітав листопад.
Ще врожаю не збирали,
а він вітрові рад!

В яблуневому саду
засміявся і подув,
позривав з дерев листочки,

жваво грає на дуду.
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За Полярним колом

За Полярним колом, діти,
нашої земної кулі
не виспівують зозулі,
не ростуть хліба і квіти.

Там льоди безмежні, вічні
і сніги, сніги довкола,
сяйв полярних світлі кола
в ночі зоряні північні.

Там ведмеді ходять білі,
товстоногі, волохаті.
У наметі, наче в хаті,
там полярники змужнілі.

Бородаті люди дружні
так далеко від родини
звідують морські глибини
і простори доокружні.

Лиш медведі й морська піна,
і зелений мох іскриться.
Заполяр я дітям сниться -
дітям нашим з верховини.

Коні-поні

Коні-поні на припоні -
на лугах маленькі коні,
їх плекають на Волині,
щоб на гірці, у долині
малюкам вони служили 

малюків вони возили

на санчатах і в гарбі
за озера голубі.
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До баби на канікули

Сестричко, на поїзд - до баби пора!
Зустріне нас яблуня серед двора,
і груша стара, і гіллясті дві сливи 
достиглі й смачні жовто-сині наливи.

Майнем за село. Там в серпневому полі
сонечко спати лягає за гай.

І трактор потужний на видноколі
розорює лан під майбутній врожай.
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БУКВА Р

Юрко Валігура

 Рура, братрура,  повторює Юра.
Настирливий дуже Юрко Валігура.
Сестричці Марійці говорить відверто:
- Вимову щодня я треную уперто!

Трактор

Гур-тур-дир, гур-тур-дир -
з ночі  трактор-богатир
зрошене стернище оре.

Йде вже серпень борозною
в сірі зорані простори.

Грім

 Ой, сестричко, дах тріщить -
утікаймо з дому!
 Братику, це грім гримить

в небі грозовому.
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Гарбуз

На горбі лежить гарбуз,
має він рудий картуз,
ще й свитиночку рябу.
- Лізь, гарбузе, у гарбу!

Грубка

Сварить баба внучку Любу,
щоб не заглядала в грубу,
там вогонь дрова січе 
Любі ручки попече.

На жнивах

Ростом вже таке, як я,
жито повнозерне.

В полі  вся наша сім я,

мати  комбайнером.

- Лан доспів. Розпочинай, -
агроном до мами.

І пливе її комбайн

хлібними ланами.

Я збираю колоски,
де комбайн проїхав.
Літній день такий жаркий,
та на серці  втіха.
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Мій тато тракторист

Ген за обрій орють
поле трактори.

Ріллі, наче море,

до горба-гори
мчать широким ланом.

Йду за вітерцем.
Виросту і стану
також орачем.

Озеро для дітей

Озеро бульдозером
вирите за сквером.

Третій рік над озером

граб росте і терен.

Сквером йдем до озера.
Ранок. Роси. Квіти.

Озеро бульдозером
вирите для діток.

З нами тут у парі
рибки й черепашка.
Хвилі - в сонце-хмарах,
берег - у ромашках.

Іграшкова крамниця

Біля нашої хати 

іграшкова крамниця.

Є в ній танки, гармати,

крокодил і лисиця.
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Дід купує для Марти 
гарну ляльку Олену,
а для мене і брата 
дві рушниці зелені.

Бо ми  хлопчики браві,
підростем і, як тато,
на кордоні держави
будем пильно стояти.

Чорне море

України Чорне море
омиває Кримські гори,
Севастополь і Одесу.
А в Одесі  братик Лесик.
Стане Лесик моряком 
адже море кругом!

На городах восени

Не Не Не

Враз гроза чорноборода
налітає на городи -
редьку, хрін і огірки,
гарбузи і буряки.

Не Не Не

 Редько згорблена, промокла,
вгомонися,  просять морква
і окріп, і буряки -
зорять в хмари з-під руки.
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* * *

- Гура! Гура! Гура! -
репетує редька хмура. 

Он горбаті гарбузи
вже вилазять на вози,

разом гріються в гарбі
рудобокі і рябі.

* * *

Не бояться грому криків
і стручки гороху, вики 
пересохлі, рудошкурі.
Гнуть тички назустріч бурі.

* * *

А гроза чорноборода
пронеслася повз городи.

І сміється з редьки гуска:
 Ех ти, редько, боягузко.
Йде двором й насіння луска.

Кран

Де буяє хлібний лан,
тракторний будує стан
будівельник наш невтомний,
помічник наш славний  кран.

Дім росте поміж дерев,
там моторів рик і рев.
Утрамбовує майданчик
трактор, мов гривастий лев.
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Прийдуть ранком трударі,
прапор зблисне угорі.
Скажуть:  Добре потрудились
кранівник, каменярі.

Громом вдарить барабан,
школярі Грицько й Роман
піднесуть кранівникові
найкрасивіший тюльпан.

В гарбузиння влізла диня

В гарбузиння влізла диня:
- Я тут перша господиня,
я тут всьому дам порядок 

вижену кавун із грядок,
щоб не вабив діток він,
не толочив ріпу, хрін.

Обізвалась гарбузиха:
 Не роби, сусідко, лиха.
Хай ростуть собі між нами 
динями і гарбузами 
жовтобокі кавуни 
з нашої рідні вони.

Огірки з грядок збираю

Я матусі помагаю:
огірки з грядок збираю.
Як настане вечір, тато
огірки внесе до хати,
а мене  матуся,

адже я втомлюся.
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Враз притихла дітвора

Враз притихла дітвора:
йде плаксійка до двора,
бо не знає вже сама

чим погратися,

де стати.

Плаче:

 Хочу квітку мати!
Та запрошувать дарма
на лужок її, в садочок.
Всі гукають:
 Що ж ти хочеш?
 А того, чого нема.

На подвір я тихо ліг

На подвір я тихо ліг
молоденький ранній сніг.
Як тепер я вийду з хати?
Жаль мені його топтати.
Він такий біленький,
ніжний, веселенький.

Грудень лютий

Грудень, лютий й гострокутий,
нас питає:  Ви вже взуті?
Десять нас гуртом в отвіт:
 Маєм лиш сім пар чобіт.

Грудень знов питає нас:
 Ходите в який ви клас?
 В нульовий!  йому в отвіт.
 Вам ще скільки пар чобіт?
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Пильно слуха гострокутий.
Каже Гриць:  Я ще не взутий,
й Ксеня,
Юрчик,
і Тарас.
Враз обурився весь клас:
- Має чоботи Тарас!
Не сором же, Грицю, нас.
Лиш три пари нам чобіт.

Роздобрився Грудень-дід,
рахівницю дав Грицьку,
що сховався у кутку.
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ЧЕРГУВАННЯ

СКЛАДНИХ ЛІТЕР

Груш не дасть вербовий кущик

Крісло, гілку і тарілку
Марта винесла на гірку.
Гілку в землю посадила,
із тарілочки підлила,
жде, щоб груші уродила.
Тут Мартусю прямо з гілки
умовля руденька білка:
 Чом собі серденько сушиш?

Груш не дасть вербовий кущик.
 Правду каже прудка білка, 

обізвалася тарілка.
Заскрипіло також крісло:
 То ж найменшим, Марто, звісно -
мало прутик посадити 

треба деревце зростити!
Марта плаче, хмурить брови:
пощо їй такі розмови.
Вітерець сльозини сушить:
де ж оці вербові груші,
про які сказав їй братик,
що сховавсь мерщій до хати.
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Йде весняний карнавал

Йде весняний карнавал:
лис Микита  генерал,
лев  цар звірів, леопард,
півень  карнавалу бард.
В окулярах - гуска-лікар.
Півень враз закукурікав -
й почалися бугі-вугі:
скачуть сильні й недолугі,
розпростерли руки, крила -

мавпи Рузя і Горила,

і орел, і журавлиха.

Журавля веде орлиха.
Звірі в туфлях, у запасках,
діточки у різних масках
правлять перший карнавал 
гомонить веселий зал.

Народилось зайченя

Горобець з гнізда, що в стрісі,
зацвірінькав: нині в лісі
народилось зайченя 
отаке, як тигреня.

Кіт вусатий скаче в ліс

(сонце - в сосни, на покіс).
Позліталися сороки,
розкричались на всі боки:
 В ліс, на зустріч зайченяти!
Що не вміє ще кусати.
Завовтузилось у росах
всяке птаство взуте й босе.
Розспівались гусенята:
 В лісі свято! В лісі свято!
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Накололи їжачки

сто морквин на колючки

і повзуть-везуть у ліс.
Зайченяті:  Слава! Біс!

Страуси, гуси й собаки

позбирали всякі злаки.
Всі до лісу йдуть гуртом.
Звірів, птахів вже кругом
тут зібралося багато.
Раптом кініка тут, на святі,
в плач:  Збагніть все до пуття 
між зайчат  моє дитя.
В ліс приніс його Михась.
Хлопчик тут як тут:  Вам зась
до маленького котяти!
В ліс приніс його я з хати,
щоб цей котик тигром зріс!..
Засміявся з нього ліс 

птахи, звірі засміялись.

Зайці в нори поховались
(досі грались з котеням).
Розійшлись всі. Хлопчик сам

залишився в тихім лісі,

горобця картав, що в стрісі
звив гніздечко й того дня
всім сказав про котеня,
котеня, мов тигреня.

Гриць-бельбас

1. Вдома

Ледве встав. Посеред хати
буде він стовпом стояти,
ліньки маму привітати,
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щось приємне їй сказати, 
ставить же на стіл сніданок

й не сварить, що вже світанок,
а синку ще спать охота,
бо не жде його робота
ні у хаті, ні у школі.
В школі  потім. Він  на волі.

Нині в хлопчика неділя.

Йдуть дітки збирати зілля
на весняні луки, в поле.
Він стоїть, очима коле.

Кличемо  не йде до нас.

Ось такий Грицько-бельбас.

2. У школі

Стих давно дзвінок у школі.
Гриць-бельбас у клас поволі
входить, очі опускає.
Клас від сміху не стихає.
А учитель:  Спав нівроку,
вже проспав ти пів-уроку.
 Хай сідає,  просить клас.
Усміхається бельбас.

 Ну, сідай, наздоганяй.

Любить Гриць це слово хай .
Хай поспить, хай відпочине,

хай смакує сік калини,
хай вареники смакує.
Хай він завтра намалює,
вивчить вірш. Простіть дитині ,
просить мати вчора, нині.
І так з дня на день бельбас
веселить відмінний клас.
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3. На канікулах

Вайлуватий ледацюга,
де вільшина, де яруга,
сновигає цілий день,
то стоїть, неначе пень.
В роті, носі колупає,
йде  дрімає, позіхає 
ніч для нього замала,
і лягає край села
в бур яни Грицько-бельбас.
А його в ту пору клас
у пластунських таборах,
по туристських по стежках

йде, щоб рідний край пізнати,
щоб здоров я, знань набрати.
У походах нелегких
школярі. І дехто з них
кине жарт:  Мабуть, в цей час
в хаті спить Грицько-бельбас.
І не в хаті  в бур янах,
вже свиріпа на ногах
скоро виросте. Брудний,
вайлуватий і нудний,
і лінивий, як віслюк,
вчиться в школі аби з рук.
Ходить у повторний клас.
Ось такий Грицько-бельбас.

Я  майбутній агроном

Я  майбутній агроном 
у полях погідних
не натішуся стеблом
пшениців дорідних.
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Люди кажуть:  В полі Гриць,
добрий він господар.
Ще до засвіту зірниць
на лани виходить.

В дні канікул  за кермом
з трактористом-татом.

Поговір іде селом:
жнива  його свято,

має тягу де землі,
любить працю в полі.
Правду кажуть у селі,
так говорять в школі:
- Агрономом будеш ти,
Грицю працьовитий.
Шлють уже мені листи
ґазди знамениті:
в них пошана і привіт
всій нашій родині.
 Хлібороб я!  мій отвіт, 
хлібороб вже нині.

Сів Ромаз на перелаз

Сів Ромаз на перелаз:
- Не пропущу, дітки, вас
йти до лісу чи на поле,
ніжки вам стерня поколе.
А у лісі, темнім лісі,
чагарник густий розрісся.
Довговухі там зайчата,
їх бояться вовченята.

Діточки йому в отвіт:
 Не чував такого світ,
щоб вовки зайців боялись,
щоб зайці за ними гнались.
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Все буває навпаки.
Не страшні і нам вовки.
Тут Ромаз скривився враз:
 Я хотів настрашить вас,

бо і сам боюся лісу.
 Чом похнюпивсь, ніс повісив

перелазь же, боягузе,
натягай міцніш картуза
і гайда до лісу з нами.
Йдуть лугами і лісами...
 Де ж стерня?  Марійка враз
Зупинились. А Ромаз,
мов набрав у рот води...
Потім плаче:  До скирди,
мабуть, відвезли стерню.
Всі сміються:  Ну і ну,
та ж приорюють стерню.

Ти ж, Ромазе, ще й незнайка.

Між діток і сміх і лайка.

Треба нам Ромаза вчити,
з ним на луг, у ліс ходити
за квітками, за грибами,
щоб і він дружив з дітками,
ріс розумним в баби, неньки,
адже він вже не маленький
і допитливий нівроку.
Піде в школу цього року.

Тиждень

Рано-вранці, в понеділок,
землю сонечко пригріло,
звеселило всіх пташок,
задзюрчав дзвінкий струмок.
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Ополудні, у вівторок,
нас діток зібралось сорок
у дитячому садку,

на зеленім моріжку.

В середу, як потемніло,
задощило, загриміло.
Стих в саду і спів пташок,
заросився моріжок.

А пополудні, в четвер,
зі ставка поблизу верб
веселочка воду брала,
білу хмарку напувала.

В п ятницю у небо синє
зграї слались лебедині -
і за гори подались...
Чи повернуться колись?

А в суботу, а в неділю
тиждень був на новосіллі
сніговію за рікою.
Нас, діток, не взяв з собою.

Зелений острів

За селом безмежні луки,
птаха синя б є крилом.
Я беру сестру за руку
і в дорогу  моріжком.

Квітів скрізь багато.
Трави косить тато.

44



Ми йому води з відерця.
Каже нам:  Вода смачна.
Жебонить дзвінке джерельце 
співом нас стріча весна.

Квіти, бджоли, солов ї
кличуть нас у гості
на зеленій острів.

Зозулині черевички

Квіти білі, квіти сині
пломеніють у долині.
 Як їх звати?

 Черевички, 
Гриць говорить до Марічки, 
їх зозуля загубила,
як узліссям цим бродила.
Очі світяться в Марічки:
 Гарні в пташки черевички.

Буду край ліска стояти,
ту зозулю виглядати.
Хай скоріше прилітає,
черевички взуває.

Строфи про звірячі голгофи

* * *

На концерт до горобців
куций цап прицокотів.
 Ти дивись, яке цабе , 

збоку віл пробурмотів.
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* * *

Лев потрапив у капкан 
і кричить від болю й ран.
Затуляє заєць вуха,
тішиться: тепер я пан.

* * *

Над лисицею у лісі
поговір в скандал розрісся,
що вона чужий курятник
перенесла на узлісся.

* * *

Споконвік в мурах є лад 
в них  сімейний підряд:
вічні зводять піраміди,
їх би в наш трухлявий сад.

Львів наш славний

1. Князь Данило

Лиш освітить сквери Львова
ранку хвиля малинова

князь Данило-будівник
на коневі владним кроком
виїжджає. Меч під боком.
Гайвороння в небі крик.
Град споруджує столичний
воїн-князь і будівничий.
В честь свойого сина Льва

місто він назве. Відтоді

злине слава у народі

від села і до села.
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У прадавнім місті Лева
лиш освітяться дерева 
князь Данило-будівник
йде твердим широким кроком,
меч важкий і щит під боком.
Гайвороння в небі крик.
Що воно йому віщує?
Брязкіт зброї лицар чує
знов з ворожої землі.
До церковці Миколая
йде. Змовкає чорна зграя.
Крицю крешуть ковалі,
щоби край свій захистити,
щоб могли у ньому жити
і дорослі і малі 
на землі багатій, княжій,
славній Галицькій землі.

2. Лицар Іван Підкова

У моєму місті Львові
з бронзи пам ятник Підкові
в центрі міста височить.
Лицар мудрий був, сміливий,
крізь крутіж снігів і зливи 
в очі чесно нам зорить.
Запорізька Січ, гетьмани
знали Йвана. Молдаванин

родом був Підкова Йван.
Із турецькою ордою
він не раз ставав до бою,
помирав не раз від ран.
Чом стоїть у нашім Львові
той козак бритоголовий?
Шляхта тут його скарала 
Йвану голову відтяла 
мав король на нього їдь,
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бо боровся за свободу
свого й нашого народу.
З нами він ще з тих століть.

3. Пам ятник Тарасові Шевченку

у Львові

Він зійшов, зійшов таки у Львові
на гранітний сірий п єдестал.
Геній наш, відлитий у метал.
Ми йому несем серця любові.
В центрі міста постать Кобзарева
милує дорослих і діток.
Найсвятіший дорогий куток
обступають люди і дерева.
Наш Кобзар, наш батько в древнім Львові
Зустріча нас помахом руки.
Геній  з нами! А навкіл вінки
нашої великої любові.

4. Рідна мова

Мово! Скільки мук, погорди
ти пережала.

Довго посеред народу
наймичкою йшла.

Нині, в пору Благовісту,

ми тобі вінець

сплетемо з квіток барвистих.
Подихом сердець
обігрієм і окрилим
ніжно, волошково.
Королево наша мила,
наша рідна мово!
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З Новим роком

День гукає у простори:
 Прокидайтесь звірі, гори,
всіх вітайте з Новим роком:
в синім небі  голубів,
зайчика, що скоком-боком
під ялиночку присів...

На стежках скрипить мороз.
Мимо лісу й верболоз
до села йде і до міста
новорічна, урочиста
святість.

У снігах хатки,

солодко ще сплять дітки.

Снігурі не будять їх,
і хатки ці обминає
місяця сріблястий ріг.
Та засвітиться лишень

у вікні святковий день:
 З Новим роком,  скаже мама

й заспіває нам пісень.

Сійся, родися
жито, пшениця,

всяка пашниця...

Потім Дід Мороз снігами
прийде з щедрими дарами.
Будем край свій прославляти,
як нас вчать татусь і мати.

49



Гармонія звуків

Повноцінний розвиток особистості дитини
неможливий без виховання у неї правильної вимови. Чим раніше в
сім ї звертають увагу на правильність звуковимови в дитини,
тим швидше вона формується та нормалізується.

У перші роки свого життя діти багато звуків
вимовляють неправильно, складніші замінюють більш легкими або
обминають їх, роблять різноманітні перестановки у складах,
словах. У ранньому віці у дитини ще погано розвинена
моторика та недостатньо оформлене слухове сприйняття
сторонньої мови. Досить часто порушення вимови
поширюється на одну якусь групу звуків, причому найчастіше
страждають групи свистячих звуків, а також сонорні л  та р .

Виправленням дефектів мови займаються педагоги-
логопеди, які, використовуючи спеціальну методику, усувають
ці недоліки.

Одним з етапів логопедичної роботи є тренувальні
вправи у мовному матеріалі.

При закріпленні правильної звуковимови велика
відповідальність покладається на батьків та вихователів, які
повинні в цьому активно допомагати дітям.

Книжка логопедичних віршів Івана Гущака спеціально
написана для навчання малят правильної звуковимови. В ній
є цікаві, доступні за формою віршики. Автор, розташувавши
їх у певній послідовності, ставить собі за мету допомогти
дітям вправлятися у вимові звуків різних груп. Одночасно у
своїх творах автор використовує слова, правильна вимова
яких найчастіше викликає труднощі у дітей.

М. Білоус,
логопед
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