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Акула поміж хвиль пливла, 
Акордеон на дні знайшла.

А



Бобер буквар собі купив — 
Буквар весь рік бобер зубрив.

Б



В

Вовченятко вечеряти сіло — 
Всі ватрушки з варенням поїло.



Галка із глини глобус зліпила, 
Глобус із глини галка розбила.

Г



Ґ

Ґедзик готує щовечора каву, 
Ґречно на каву запрошує ґаву.



Дельфінчик дружелюбний дуже — 
Давно дельфінчик з дітьми дружить.

Д



Е

Ему-страус журнали любив, 
Етажерку для них він купив.



Є

Єнотик свої святкував іменини, 
Єхидна до нього прийшла на гостину.



Ж

Жабка залізла на пень, 
Жуйку жує цілий день.



Зайчик наш зробив зарядку — 
З грядки пострибав на грядку.

З



Мишка-мама забула про мило — 
Мишеняток без мила помила.

И



І

Індичатко ірисок купило,
І курчатко воно пригостило.



Їжачок у літню днину 
Їсть грибочки і малину.

Ї



Йоржик лікує дружка-коропця, 
Йодом йому намастив він плавця.

Й



Кенгуру своїм синочкам 
Кашу варить в казаночку.

К



Левчик лівшею себе називає — 
Лівою лапою ложку тримає.

Л



М

Мишенятко тягне у шпаринку 
Мамі-мишці пресмачну скоринку.



Носоріжко не поїв як слід — 
Несмачним сьогодні був обід.

Н



Олень пензлика узяв, 
Огірок намалював.

О



Півник зранку будить нас:
— Прокидатись, друзі, час!

П



Рибка-майстриня на спицях 
Раку плете рукавиці.

Р



Сорока вкрала із сторожки 
Сережки й дві сріблясті брошки.

С



Тушканчик стежкою вузькою 
Тихенько йшов до водопою.

Т



Удав уві сні усміхається — 
Уранці так добре дрімається!

У



Фазанчик розглядав фонтан — 
Фонтаном вражений фазан.

Ф



Ховрах хоч і малий звірок — 
Хоробрий дуже ховрашок!

X



Цап на городі цибулю саджає, 
Цуцик водою город поливає.

Ц



Черепашка черепашці 
Чай заварювала в чашці.

Ч



Шимпанзе спортсменом став — 
Штангу шість разів підняв.

Щука вечерю варила — 
Щавлик у борщик кришила.

Щ

Ш



Горобцю весь день не лінь 
Цвірінчати: «цінь-цвірінь».

Ь



Юнга-котик цілий ранок 
Юшку варить на сніданок.

Ю



Ягня до ящірки у гості завітало, 
Яскраву кульку їй подарувало.

Я
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Абетка у віршах може стати для вашого малюка
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починаються з цієї літери.
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