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Умовні позначки 

 — згадай уже відоме, дізнайся про нове, ско-
ристайся порадою

 — познайомся з думками інших  
і вислов свої 

 — дай відповідь на «хитре» запитання

 — виконай творче завдання 

 — працюй у парі 

  Скористайся електронним освітнім ресурсом
interactive.ranok.com.ua
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  «ІСТОРІЯ НАШОГО НАРОДУ — 
КОЛИСКА НАШОЇ КУЛЬТУРИ»: 
ТвОРИ пРО мИНУЛе УКРАЇНИ

Прочитаю ці твори і дізнаюсь про те, у яких богів вірили 
слов’яни, як виник Київ, хто такі літописці. Мабуть, дізна
юсь чимало нових слів. А ще навчуся краще читати.

А що очікуєш ти від знайомства з творами розділу?

Розглянь малюнок. Що це за поселення? Який момент із 
життя наших пращурів зображено на малюнку?

Україна 
Ненька наша Україна —  
Мова рідна, рідний спів. 
Це земля свята, єдина 
Наших прадідів-батьків.

Микола Щербак

Розділ 

1
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Прочитай мовчки. Знайди нову для себе інформацію. 

Віра наших предків
Основу культурних надбань кожного народу склада-

ють його вірування, звичаї.
Наші предки поклонялись деревам і духам води,  

вірили в зорі і Долю. Іноземні мандрівники, вітчизняні  
літописці X–XI століть повідомляють імена найшано-
ваніших і наймогутніших слов’янських богів: Дажбог, 
Перун, Велес, Мокош. А були ще Стрибог, Род, Лада 
і Лель, які з часом забулися, зникли із життя люд-
ського. З прийняттям нової релігії — християнства — 
давніх богів забули. І хоча з точки зору сучасної  
людини віра та наївна і звичаї ті дивні, нехристиянські,  
відмовитись від них, забути їх неможливо, бо то істо-
рія нашого народу, колиска його культури.

За Григорієм  Бондаренком

Склади за змістом тексту одне запитання і дай на нього 
відповідь.

Заспів
(Уривок із поеми «Княжа Україна») 

Заспіваю вам не пісню  
Про стару старовину,  
Розкажу я вам не казку,  
А бувальщину одну.

Ах, тоді була живою 
Вся природа навкруги  
І людину оточали  
Духи — друзі й вороги.

7



Йде панна Осінь золотава  
з маленьким келихом вогню

Читаю, уявляю, милуюся, розумію автора

Мачинка 
Мороз вже сивий доцвітає, 
Вже день од холоду закляк, 
А тут, де падолист витає, 
Між листом жовтий сяє мак. 
Мала мачинка і кульгава, 
На ній я душу зупиню: 
Йде панна Осінь золотава 
З маленьким келихом вогню.

                                                                             Іван Драч

Який гарний вірш! Доведи, що автор цього вірша — вели
кий майстер художнього слова. 

Підготуйся до виразного читання вірша Івана Драча.
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Готуємось до конкурсу читців

Увага! Увага!  
Оголошується Конкурс читців!

Під час підготовки:

1. Визначте тему конкурсу. Наприклад, усі вірші можуть бути 
присвячені осені або дружбі. Обговоріть це у класі!

2. Назву конкурсу красиво напишіть на аркуші ватману, 
а  ще прикрасьте кабінет. Хто це буде робити? Потрібна команда 
(3–4  учні).

3. Кожний із вас має обрати вірш і вивчити його напам’ять. 
Відповідально поставтеся до цього!

4. Обговоріть, як будете визначати найкращих читців. Можли
во, треба обрати журі. А, може, ви будете читати вірші «для душі» 
й не будете визначати переможців?  

5. Складіть програму конкурсу, надрукуйте її. Хто це зробить?

6. Оберіть ведучих конкурсу. 

7. Не забудьте запросити гостей!
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  «мУДРА КНИЖКА — беЗцІННИЙ 
СКАРб»: пИСЬмеННИКИ  
ХІХ СТОЛІТТЯ  — ДІТЯм

Завдяки цьому розділу я дізнаюся більше про творчість 
українських письменників — Тараса Шевченка, Івана Фран
ка, Лесі Українки. Я буду милуватися красою мови їхніх 
творів. А ще прочитаю байку Леоніда Глі бова.
А що очікуєш ти від зустрічі з творами розділу?

Тарас Шевченко —  
наш великий поет

Ти нам залишив прагнення високі,
Шляхи священні, по яких іти.
Твого сумління й мужності уроки
Ми бережем і будем берегти.
                                           Микола Палієнко 

Розділ 
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І досі сниться: вийшла з хати 
Веселая, сміючись, мати, 
Цілує діда і дитя,  
Аж тричі весело цілує, 
Прийма на руки і годує, 
І спать несе; старий читає, 
Перехрестившись, «Отче наш». 
Крізь верби сонечко сіяє 
І тихо гасне. День погас,  
І все почило. Сивий в хату 
Й собі пішов опочивати. 
                                      Тарас Шевченко 

Читаєш цей вірш — і на душі тепло, спокійно. 

А що відчуваєш ти?

Діти
На Великдень, на соломі  
Против сонця, діти  
Грались собі крашанками 
Та й стали хвалитись 
Обновами. Тому к святкам 
З лиштвою* пошили 
Сорочечку. А тій стьожку, 
Тій стрічку купили. 
Кому шапочку смушеву*, 
Чобітки шкапові*, 
Кому свитку. Одна тільки
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Сидить без обнови  
Сиріточка, рученята 
Сховавши в рукава. 
— Мені мати купувала. 
— Мені батько справив. 
— А мені хрещена мати 
Лиштву вишивала. 
— А я в попа обідала,— 
Сирітка сказала.

Тарас Шевченко

Я майже нічого не знав про те, як жили діти заможних 
селян та дітисиріти. Але прочитав цей вірш і ніби побачив 
цих дітей, які вели розмову. Я нібито почув, як вони вихва
лялися обновами, що їм подарували їхні рідні. Якою ж 
нещасною є дівчинкасирітка, що може похвалитися лише 
тим, що пообідала в попа! Я розумію, що вона постійно 
недоїдала й  часто була голодною. Цей вірш викликав 
у  мене сум. Я жалію дівчинкусирітку.  

А які почуття викликав цей вірш у тебе?  

Окрім народних казок існують казки літературні. Літера-
турна казка, на відміну від народної, має автора. Пись
менникиказкарі часто створюють свої твори на основі 
народних казок. На весь світ відомі імена славетних казка
рів  — Ханса Крістіана Андерсена, Шарля Перро, братів 
ґрімм. Згадай назви їхніх казок.
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  «ДАвНО Те ДІЯЛОСЬ…»:  
пРО ЖИТТЯ ТвОЇХ ОДНОЛІТКІв 
в УКРАЇНІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ

Завдяки цьому розділу я дізнаюся про життя своїх одноліт
ків у минулі часи не тільки в Україні, але й в інших країнах 
світу. Відкрию нові імена. А про що нове дізнаєшся ти?

Хлопець з обротькою*
(Історичне оповідання)

Се діялось понад тисячу років тому.
Печенізькому ханові Курі дуже хотілося захопити 

Київ, що гордо височів над Дніпром. Вождь кочових 
розбійників аж язиком прицмокував: «Е-е, царювати 
в Києві — се володіти найбагатшою країною в світі». 
Але хан Куря смертельно боявся Святослава — вели-
кого князя Київського. А тому чекав вдалої нагоди 
для нападу. І таки дочекався. Святослав з військом 
вирушив у далекий похід на Дунай, і лише стара кня-
гиня Ольга з онуками зосталася вдома. Зібрав тоді хан 

Розділ 
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  «ЗвИЧАЙНА ЛЮДИНА»: 
ОпОвІДАННЯ пРО ДОбРІ СеРцЯ 
ТА ГАРНІ вЧИНКИ

Швидше б прочитати оповідання з цього розділу! Так ціка
во читати різні історії про життя дітей, їхні вчинки, взаєми
ни з дорослими. Чому, запитаєте ви? Тому що коли я читаю 
такі твори, то завжди думаю: «А як учинив би я?» А на що 
очікуєш ти від зустрічі з творами розділу?

Важко бути людиною
(Оповідання)

Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в да-
лекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий 
хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів до 
села. Втомлені, знесилені діти ледве дійшли до хутір-
ця. Зайшли в крайню хату, попросили води. З хати ви-
йшла жінка, за нею вибіг маленький хлопчик. Жінка 
витягла з колодязя води, поставила на стіл серед дво-
ру, а сама пішла до хати. Діти напилися, відпочили  

Розділ 

6
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Читаю, замислююсь

Не хочу!
Метелика ловити я не хочу: 
Він — квітка неба, хай живе собі! 
Хай крильцями барвистими тріпоче, 
Щоб радісно було мені й тобі.

І квітку лісову не стану рвати, 
Її до дому я не понесу. 
Бо вдома їй джмеля не погойдати 
І не попити ранками росу!

І не стеблинку, гілку чи травинку, 
Я не ображу — це страшенний гріх! 
Бо в кожній з них живе тремка живинка, 
Що світиться довірою до всіх.
                                                   Анатолій Костецький

Які переконливі слова знайшов поет Анатолій Костецький, 
щоб висловити свою любов до всього живого: до метели
ка, лісової квітки, стеблинки і травинки! Читаєш цей вірш 
і  бачиш барвистого метелика, і уявляєш сумну квітку, яку 
зірвали й принесли додому, а «вдома їй джмеля не погой
дати і не попити ранками росу!». Я розділяю почуття і дум
ки автора, а ти? 

Ласочка
(Оповідання)

Як сонце тільки-но червонило небо на сході, Ар-
сен уже сидів у човні біля своєї верби і пильнував за 
вудками. В лісі бродив туман, підзолочений сонячним 
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промінням, туркотіли припутні, вистукували дзьобами 
дятли, а іноді лунко тріщало галуззя і було чути: хро-
хро… хря-хря…

Арсен знав, що то вепри з виводками вепренят вер-
таються з нічного пасовиська у свої сховища…

А одного разу, коли Арсен, зігрітий сонцем, куняв 
у човні, то підводячи, то опускаючи голову, за спиною 
в нього почулося тоненьке скімлення. Арсен проки-
нувсь і огледівся.

Високо на кручі, супроти човна, схиливши голову 
набік, стояло лисеня. Воно дивилося трохи здивовани-
ми і зовсім не хитрими очима. Потім перевело погляд 
у задок човна і облизнулося: на дні, засланім травою, 
лежала риба.

— Ану! — сказав Арсен і ляснув себе долонею по 
коліну.

Лисеня трохи позадкувало, проте не втекло.
— Бойове! — сказав Арсен.— То що тобі — рибки 

закортіло?
Лисеня тоненько писнуло.
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Лисеня спіймало її передніми лапами і стало їсти. 
А Ласочка сиділа нерухомо, пильно стежачи за по-
плавками…

З того часу вони рибалили втрьох.
Григір Тютюнник

Як автор описує ранок?  Які слова і звуки показують, що 
ранок настав? Знайди відповідні речення в тексті.

Завдяки чому дідусь познайомився та потоваришував 
із  лисеням? Із яких слів видно, що лисеня хотіло і просило 
рибки?

Чи можна дії лисеняти назвати розмовою з дідусем? 

Чому Арсен назвав лисеня Ласочкою?

Доведи, що Ласочка допомагала Арсену рибалити.

Яка головна думка оповідання? Що тебе вразило в цьому 
оповіданні?

Я дуже хочу, щоб мої стосунки з іншими теж були дружні
ми. Підкажіть, які риси характеру можуть мені допомогти 
в цьому?

Читаю, замислююсь

Є в нас друзі
Є в нас друзі  
У бору і в лузі,  
В річці, в полі —  
Хай живуть на волі.  
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І крилаті, 
Й сірі, й волохаті,
Пустотливі, 
Й смілі, і грайливі. 
І ми грати 
Любимо коло хати, 
У затишку —  
В котика і мишку.
                  Микола Бук

Я вважаю так: «Наші менші друзі нехай живуть на волі — 
там їхній дім. А ми, діти, будемо гратися біля свого дому — 
нам тут краще». Так чи ні?

Повторюю, пригадую, творю

1. Пригадай назви творів із вивченого розділу. Назви прізви
ща їхніх авторів.

2. Які твори тебе найбільш вразили? Чому?

3. Які епізоди і з яких творів тобі запам’яталися? Чому?

4. Над чим ти замислюєшся, читаючи твори Василя Сухом лин
ського?

5. На початку оповідання «Пустощі» хлопчик Михась навчив 
свого товариша Костя просто так дзвонити в двері бабусі Ната
лі Федорівни. Наприкінці оповідання Михась побився зі своїм  же 
другом Костем через те, що той дзвонив у двері бабусі. Чому  
Михась змінив своє ставлення до старенької сусідки?

6. Схарактеризуй Василька з оповідання «Безкозирка». Хто 
є  автором цього твору? 
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Батько-колючка та його гніздечко
Веселе сонечко ще раз нагадало всім, що весна 

у повному розпалі. Береги і дно ріки густо вкрились 
зеленню.

У заростях водоростей здивовано зупинились дві по-
дружки рибки-краснопірки. Вони були дуже гарнень-
кі. Їхні червоні плавці так і спалахували, коли на них 
падав весняний соняч ний промінь.

— Ти глянь,— сказала перша,— той колючка — 
наче неса мовитий, нікого і близько не підпускає до 
своєї купи хмизу. Він, мабуть, дуже загордів через 
своє вбрання. Дивись, яке в нього яскраво-червоне  
черевце стало і спинка зеленкувата. А був же такою 
непоказною рибинкою!

— О, то він оберігає місце, що вибрав для гніздеч-
ка,— озвалась її подружка.— Він приведе туди колючку- 
маму, і во на відкладе там ікру.
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Казки дракона Омелька
Вступна казочка про Омелька

Був собі Омелько. І був він драконом. Понад усе 
на світі, навіть більше за млинці з суницями, любив 
Омелько вигадувати казки.

Та була одна заковика: драконові бракувало слуха-
чів, бо щойно він підкрадався до когось, аби розказати 
казку, усі верещали: «Дракон!» — і втікали.

Не було такого звіра, який сів би і спокійно вислу-
хав бідолашного Омелька від початку до кінця.

Добре, що мав дракон жінку, драконицю Килину, 
от вона й вислуховувала всі чоловікові оповідки.

Якось Омелько вигадав нову казку, прийшов на 
кухню до жінки та й каже:

— Килино, а почуй-но, любасю, яку дотепненьку 
казку я намудрував: «Були собі…»

— Одчепися! — пирхнула дракониця.
Килина ще відучора приндилася на чоловіка, бо він 

розтоптав квітничок біля їхньої печери — біг розказа-
ти нову казочку, перечепився об задню свою лапу та 
й тюхнувся носом у мальви.
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по сторінках дитячих журналів
Журнал «Барвінок» був найпо-
пулярнішим дитячим журналом 
упродовж багатьох десятиліть. 
Перший його номер вийшов май-
же 100 років тому — 1928 року. 
У «Барвінку» друкувалися твори 
найвідоміших українських пись-
менників, які писали для дітей: 
у 20–30-ті роки — М. Трублаї-
ні, О. Донченка, О. Копиленко; 

у 60–90-ті роки — Д. Білоуса, В. Нестайка, В. Кави, 
В. Довжика, А. Костецького; у 2000-ні роки й наші 
дні — Г. Малик, І. Січовика, М. Пономаренко, Л. Мов-
чун та багатьох інших письменників. 

За 86 років авторами віршів, оповідань та казок 
«Барвінка» стали такі майстри слова, як О. Вишня, 
М. Рильський, М. Стельмах, П. Тичина, А. Малишко, 
В. Сосюра, Ю. Яновський, П. Усенко, Л. Костенко, 
Д. Павличко, І. Драч, Б. Олійник, М. Вінграновський, 
Є. Гуцало, В. Близнець, Григір Тютюнник, В. Шевчук. 

Завдяки «Барвінку» багато хлопчиків і дівчаток, 
твоїх ровесників, познайомилися з творами зарубіж-
них авторів — Рея Бредбері, Дональда Біссета, Ульфа 
Нільсона та інших. 

Чи зберігаються у тебе вдома журнали «Барвінок»?

Знайди і випиши декілька прізвищ авторів (4–5), які вже зна
йомі тобі, і декілька прізвищ авторів (3–4), твори яких тобі 
ще не довелося прочитати. Знайди їхні твори і прочитай.
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Моря перелетиш і не впадеш, 
Допоки буде в серці рідна мова. 

                                                              Дмитро Павличко

Чому поет вважає, що рідна мова так важлива для людини? 

Буду я навчатись мови золотої 
У трави-веснянки, у гори крутої…  
Щоб людському щастю дзбанок свій надбати, 
Щоб раділа з мене Україна-мати.

                                                                                Андрій Малишко

Я все люблю…
Я все люблю в своїм краю:  
криницю, звідки воду п’ю,  
та повні гомону ліси,  
та дзвони срібної роси. 

Я все люблю в своїм краю:  
ось під веселкою стою,  
ось дощ веселий напоїв  
тужавий колос рідних нив. 

Я все люблю в своїм краю:  
найбільше — матінку свою,  
ласкаву, радісну, єдину... 
Люблю, як сонце, 
Батьківщину.

              Микола Сингаївський

Що і кого любить автор цього вірша? Чому Микола Синга
ївський говорить, що любить «все в своїм краю»? 
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Рідна хата
Різні в світі є країни, 
різні люди є на світі. 
Різні гори, полонини, 
різні трави, різні квіти.

Є у нас одна країна,  
найрідніша нам усім. 
То — прекрасна Україна, 
нашого народу дім.

Там шумлять степи безкраї, 
Наче вміють говорити! 
Там ясніше сонце сяє, 
Там солодше пахнуть квіти…

Різні в світі є країни,  
Гарні є, є і багаті, 
Та найкраще — в Україні,  
Бо найкраще — в рідній хаті. 
                                          Ганна Черінь

Чому для Ганни Черінь найкраще — в Україні?

Усе моє, все зветься Україна
Буває, часом сліпну від краси. 
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,— 
оці степи, це небо, ці ліси, 
усе так гарно, чисто, незрадливо, 
усе як є — дорога, явори, 
усе моє, все зветься — Україна. 

199



Тлумачний словничок
Бусурма5ни — люди іншої віри.
Віщо5сь — те саме, що і щось.
Воєво5да — полководець.
Вої — те ж саме, що воїни.
Вояки5 — те ж саме, що воїни, бійці.
Га5ддя — тут: змії.
Гайдама5ки — учасники народно-визвольної боротьби 

в Україні у XVIII ст.
Го5нта Іва5н — керівник українського гайдамацького 

руху.
Дійни5чка — посуд, у який доять молоко.
Дружи5на — збройний загін князя, яким керував князь 

або воєвода.
Дружи5нник — воїн дружини.
Же5нчик — пестливе до слова «жнець» (той, хто жне 

хлібні рослини).
Залізня5к Макси5м — керівник гайдамацького повстан-

ня, козацький отаман.
Зби5тошник — той, хто завдає збитків.
Лі5тепло — тепла вода; тепло.
Ли5штва — тонка й точна вишивка у вигляді прямої 

гладі.
Ма5сса — звертання до юного пана.
Мі5сіс — ввічлива назва заміжньої жінки в англійців 

та американців.
Міссу5рі — притока річки Міссісіпі, що протікає тери-

торією США.
Море5ль — сорт абрикоси з дрібними плодами; сорт  

вишні.
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біографічний довідничок 
Віктор Марі Гюго 

(1802–1885)
Народився в Безансоні (Франція). Віктор був сином наполео-

нівського генерала, родом з буржуазної сім’ї. Його батьки через 
сімейні розбіжності жили окремо, а їхні діти постійно переходи-
ли то до батька, то до матері. Дитинство Гюго пройшло за кор-
доном, де служив його батько. Протягом довгого часу навчання 
Віктора було безсистемним. Лише в 1814 році він вступив у пан-
сіон Кордье, звідки перейшов до ліцею Людовика Великого.

Марк Твен 
(1835–1910)

У лоцманів і моряків, які плавали по річці Міссісіпі «марк 
твен» означало: мілини немає, глибина більше двох морських 
сажнів (близько 4 м), можна спокійно плисти далі. Американ-
ський письменник Семюел Клеменс обрав саме ці слова для свого 
літературного псевдоніму. Оповідання та романи зробили ім’я їх-
нього автора неймовірно популярними. До Марка Твена так ніх-
то не писав. Його твори не просто смішні, а ще й гумористичні.

Редьярд Кіплінг 
(1865–1936)

Редьярд Кіплінг народився в Бомбеї в Індії. Своє ім’я він 
отримав на честь англійського озера Редьярд, де познайомили-
ся його батьки. Няня-індіанка розповідала Редьярду індійські 
казки про тварин, які він запам’ятав на все життя. А в шість 
років Редь ярд із молодшою сестричкою вступили до приватно-
му пансіону в Анг лії. 

Остап Вишня (Губенко Павло Михайлович) 
(1889–1956)

Народився у багатодітній селянській сім’ї. Дитинство гумо-
риста пройшло на Полтавщині, де змалечку він пізнавав усі 
премудрості селянського буття та дотепність народного гумору. 
Письменник дуже любив природу і тому з’явився такий псевдо-
нім — Вишня, а ім’я Остап — від головного героя одного з опо-
відань, пастушка Остапа.



Максим Тадейович Рильський 
(1895–1964)

Народився в Києві в сім’ї громадського діяча та етнографа 
Тадея Рильського. Синові він передав у спадок почуття власної 
незалежності та віру в себе. Мати Максима, Меланія Федорів-
на, була простою селянкою. І від неї передалася Максиму любов  
до рідної мови, до української пісні.

Олесь Донченко (Олександр Васильович Донченко) 
(1902–1954)

Народився у місті Лубни. У цьому місті промайнули його 
дитячі та шкільні роки. Тут він формувався як письменник. 
Олесь Васильович був великим любителем природи. Він поса-
див дуже багато дерев і заохочував до цього школярів. Олесь 
Донченко багато подорожував, організовуючи драматичні гурт-
ки та бібліотеки. Окрім книг він створив яблуневий сад.

Забіла Наталя 
(1903–1985)

Відома українська письменниця. Свій перший вірш напи-
сала у чотири роки. Письменниця писала різні твори — при-
співки, примовки, лічилки, абетки, казки, п’єси. Наталя Забі-
ла переклала багато творів для дітей з російської, французької, 
польської, єврейської та інших мов.

Ліна Василівна Костенко  
(нар. 1930)

Народилася на Київщині у м. Ржищеві в учительській сім’ї. 
Батько знав дванадцять мов). Із дитинства батьки прищеплюва-
ли майбутній поетесі високий моральний та естетичний смак, 
подавали літературні та історичні взірці для наслідування.

Михайло Слабошпицький 
(нар. 1946)

У селі Мар’янівка на Черкащині з’явився на світ майбутній 
український літератор. Автор понад двадцяти різножанрових 
книжок. Серед них — казки, оповідання і повісті для дітей. 
Слабошпицький — один із засновників міжнародного конкурсу 
знав ців української мови імені Петра Яцика.
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