
М. В. Коченгіна, 
О. А. Коваль

Літературне
читання

4 клас

ВИДАВНИЦТВО

РАНОК



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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Цебром*, відром, дійничкою*,
Холодною водичкою
Над нашою пашничкою!
Іди, іди, дощику,
Зварю тобі борщику
В полив’янім* горщику;
А собі-то кашки,
Стрибати гопашки*.
Гопа-гопа-гопашечки,
Наївшися вже кашечки!
Другий заспівав і пішов у танець:
Танцювала риба з раком,
А петрушка з пастернаком,
А цибулька дивувала,
Як петрушка танцювала.
А хтось задріботів «дрібушечки»:
Дрібу-дрібу-дрібушечки,
Наївшися петрушечки, 

* Дивись тлумачення слова у Тлумачному словничку в кінці під-
ручника.
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Наївшися лободи —
Гала-гала до води.
А там пішла «пташка»:
Пташка маленька!
Де твоя ненька?
— На маківці сиділа,
Дрібний мачок дзюбала.
Дзюб-дзюб, дзюбанець!
Ходи, пташко, у танець!

Дощик пройшов. Сонечко вже не пекло так неми-
лосердно, а радісно сяяло, немовби з неба усміхало-
ся — і до поля, і до лісу, і до пташок, і до співучих 
хлопчиків.

Пастушки вийшли з-під дерева і побігли скот завер-
тати. Але вони все ще співали і пританцьовували по 
стерні. Голос Грицька дзвенів, як дзвіночок:

Ой діждали літа
Та нажали жита,
Поставимо в копки
Та вдаримо гопки —
Гоп-гоп-гоп!

Пританцьовуючи до свого співу, Грицько посковз-
нувся на мокрій землі і гепнувся так кумедно, що всі 
пастушки аж лягали од сміху.

Олександр Білоусенко

Які народні пісні, пританцьовуючи, співали пастушки? Чому 
пастушкам було дуже весело?

Які почуття хотів передати автор оповідання?

Підготуйся до виразного читання оповідання.
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— Ну, годі вже казочки слухати! — сказала мама, 
кладучи на стіл вечерю.— Гайда вечеряти!

Діти так хотіли б послухати казочки, але зо столу 
так смачно запахло, що вони кинулись до вечері.

 Олександр Білоусенко

Які казкові картини виникали в  твоїй уяві завдяки безко
нечним казочкам? 

Чим безконечні казочки відрізняються від звичайних 
казок? 

Як треба читати безконечні казочки? 

Уяви, що ти художник. Яку ілюстрацію до однієї з  таких 
казок ти намалюєш? Опиши свій малюнок.

Підготуйся до виразного читання твору Олександра Біло
усенко.

Тренуюся читати швидко і правильно
та5нці
жнива5
сміх 
жа5рти
до5щик
ка5зка
кіне5ць
ку5сень
джгут 
хре5щик
же5нчик

пташки5
ви5гадки
пастушки5
поті5шка
коли5ска
віно5чок
рученя5та
мири5лка
пі5жмурки
со5нечко
лічи5лка

прини5шкли
схова5лись
розбі5глись
поверта5ються
пританцьо5вували
гука5ють
шану5йтесь
залива5ється
утіка5йте
посва5риться
вече5ряти
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Урок літературної творчості

Ти напевне багато читаєш. А може, навіть уявляв себе 
в  ролі письменника? Спробуй! Це має бути цікавим! 

Отже, вигадай власне продовження «Казки про королевича 
та  залізного вовка». 

Для цього подумай, про що піде мова: 
• про повернення королевича зі своєю дружиною до бать

ків, від яких він утік багато років тому (може, батьки королевича 
тяжко захворіли і  їм потрібна жива вода  — де її шукати, ніхто 
не  знає; вигадай, як розгортатимуться події);

• що сталося далі із залізним вовком (може, він сам потра
пив у  якусь халепу, і  тепер допомога потрібна йому самому  —  
вигадай);

• придумай назву для своєї казки;
• обери слова, якими ти продовжиш казку;
• обери слова, якими ти закінчиш казку;
• якщо ти хочеш свою казку записати, скористайся орфогра

фічним словничком, звернись по допомогу до вчителя, підглядай 
у  тексти казок у  підручнику та збірниках казок;

• якщо ти не хочеш записувати казку, виконай малюнок або 
малюнки, які допоможуть тобі розповісти казку.

Бажаємо успіхів!
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Повторюю, пригадую, вигадую

1. Пригадай назви народних дитячих ігор, про які йшлося 
у  творах розділу. Що це були за твори?

2. У вірші «Дитячі іграшки» згадується багато назв дитячих на
родних ігор. Підготуй розповідь про одну з них.

3. Пригадай назви народних пісень, які співали діти в опові
данні «Веселі танці».

4. Пригадай особливості побудови безконечної казки.

5. Прочитай назви творів: «Золотий птах і  морська царівна», 
«Річка Либідь», «Дівчинкатростинка», «Де взялися запорожці», 
«Молодильна вода», «Дніпрові пороги», «Про кам’яну державу». 
Визнач за назвами, які твори є народними казками, а  які  —  
легендами.

6. Прочитай зачини творів:
•  «Розказують старі люди, що колись, давнодавно, зій ш

лось два богатирі: один став по той (лівий) бік Дніпра, 
а  другий по цей (правий). Зійшлись та й  кричать один 
одному через Дніпро…»;

•  «Жили собі дід та баба»;
•  «На нашу рідну землю було нашестя турків та яничар. 

Знущались вони з  беззахисного люду. Забирали вони  
молодих гарних дівчат та й  гнали в  неволю…»;

•  «Був собі один чоловік і  мав шестеро синів та одну  
дочку»;

•  «Було це давнодавно, ще у  ті давні часи, коли на нашу 
землю без кінця нападали турки та татари»;

•  «Жили колись на світі чоловік та жінка. Вони мали трьох 
синів  — Іванка, Штефанка й  Романка». 

Визнач за наведеними зачинами, де казка, а  де легенда.
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  «МУДРА КНИЖКА — БЕЗцІННИй 
СКАРБ»: ПИСЬМЕННИКИ  
ХІХ СТОЛІТТЯ  — ДІТЯМ

Завдяки цьому розділу я більше дізнаюся про творчість 
українських письменників, які працювали в ХІХ ст. Я позна
йомлюся з  літературними казками. Ще я прочитаю байку 
Леоніда Глібова.

А що очікуєш ти від зустрічі з  творами розділу?

Літературні твори  — це твори, авторами яких є конкрет
ні письменники. Літературними творами можуть бути 
загадки, казки, скоромовки, вірші, оповідання, повісті.

Літературні казки 

Крук, велика птиця
Жив собі колись на світі 
Крук, велика птиця, 
Звик собі він тихо жити, 
Тим та сим живиться.

Розділ 

2
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  «НЕКУЛЬТУРНІ ХАЗЯЇ»: 
ГУМОРИСТИЧНІ ВІРШІ 
ТА  ОПОВІДАННЯ

Як я хочу скоріше познайомитися з  віршами та оповідан
нями із цього розділу! Думаю, що буде весело. А ще я 
спробую написати власне гумористичне оповідання!

А що очікуєш ти від зустрічі з  творами розділу?

Сашко
В трамваї переповненім
Сашко з м’ячем сидить, 
А біля нього згорблений
Старий дідусь стоїть.

Хтось до Сашка звертається:
— Чи вас у школі вчать, 
Як місце дати старшому,
Як старших поважать?

Розділ 

3
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— Та вчать,— Сашко відказує,—
Але у дану мить
Розпочались канікули 
І нас ніхто не вчить!.. 

                                                                         Грицько Бойко

У цьому вірші автор Грицько Бойко нічого не каже про те, 
що дуже погано, коли діти не поважають старших. А чита
єш цей вірш, і  виникає почуття сорому за вчинок Сашка. 
Як гадаєш, як це вдається авторові?

Чи можна назвати цей вірш гумористичним? Чому?

Підготуйся до виразного читання вірша Грицька Бойка 
«Сашко».

Некультурні хазяї 
Із гостини по сніжку
Хлопчики вертались,
А товариш запитав:
— Як вам гостювалось?
— Та нічого, все як слід…
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Спробуй себе у  ролі… вчителя! Склади за змістом вірша 
запитання, які допоможуть зрозуміти образні вислови 
вірша. Запиши запитання в  зошит. 

Запропонуй сусіді по парті відповісти за твої запитання. 

                      Січень
Ліс під інеєм дріма. 
По землі іде зима.
Входить, пишна і велична, 
В крижану господу січня.
Усміхається з-під вій:
— Як живеш, сердитий мій? 
Як снігами ти січеш?
Як морозами печеш?
Місяць січень очі мружить: 
— Я сердитий, та не дуже. 
Землю пухом укриваю, 
Щоб не мерзнуть урожаю.
Поробив для дітвори
Гарні ковзанки з гори. 
Лиш недбальців-неслухнянців,
Хто загаявсь на гулянці,
Розстіба свого кожуха, 
Виставля з-під шапки вуха,— 
Тих снігами я січу! 
Тих морозами печу!

Тамара Коломієць

Яким ти уявляєш січень із вірша? Опиши його. 
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Січень каже про себе: «Я сердитий, та не дуже». А ти дума
єш, який у  січня характер? З якою інтонацією треба читати 
слова січня?

Який настрій у  вірша?

Підготуйся до виразного читання вірша Тамари Коломієць. 

Зимовий ранок
Я люблю веселий ранок 
холоднючої зими, 
як на двір, на стіни, ґанок 
і на шлях за ворітьми 
упаде із неба промінь, 
дим пов’ється з димарів, 
на току підніме гомін 
зграя галок і граків. 
Сніг ясним кришталем блище, 
лютий холод допіка, 
сонце вгору плине вище, 
та не гріє здалека…
                                         Яків Щоголів

Які картини викликав у  твоїй уяві цей вірш? Які слова  
поета допомогли побачити красоту зимового дня, почути 
гомін птахів?

Зверни увагу! Вісім перших рядочків вірша  — це все одне 
речення. А скільки картин воно допомагає уявити!

Підготуйся до виразного читання вірша Якова Щоголіва.
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Готуємось до конкурсу читців

Увага! Увага! 
Пропонуємо провести у  твоєму класі Конкурс  
читців.

Для цього потрібно:

1. Визначити тему конкурсу. Наприклад, усі вірші можуть бути 
про осінь або про дружбу. Обговоріть це у  класі.

2. Назву конкурсу треба красиво написати на ватмані. Також 
потрібно оформити кабінет. Хто це зробить? Потрібна команда 
(3–4 учні).

3. Кожному з  вас треба обрати вірш, завчити його і під
готуватися до виразного читання напам’ять. Відповідально  
поставтеся до цього!

4. Обговоріть, як будете визначати найкращих читців. А, може, 
ви читатимете вірші «для душі» і  не визначатимете переможців?  

5. Треба скласти програму конкурсу, надрукувати її. Хто це 
зробить?

6. Оберіть ведучих конкурсу. 

7. Чи будете ви запрошувати гостей?
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Готуємось до інсценізації творів

Увага! Увага! 
Пропонуємо провести у  твоєму класі інсценізацію 
вивчених творів (казок, байок).

Для цього потрібно:

1. Об’єднатися в  групи, відповідно до назви твору, що спо
добався. Якщо твір великий (наприклад, літературна казка), то  
можна інсценувати фрагменти твору. Може бути й  таке: декілька 
груп виявлять бажання інсценувати один і той самий фрагмент 
твору. Обговоріть це у  класі!

2. Треба скласти програму конкурсу, надрукувати її. Хто це 
зробить?

3. Треба виготовити декорації, афіші. 

4. Оберіть ведучих конкурсу. 

5. Чи будете ви запрошувати гостей?

   Перевір себе. Скористайся електронним освітнім ресурсом 
interactive.ranok.com.ua.
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  «ВАЖКО БУТИ ЛЮДИНОЮ»:  
ПРО ЖИТТЯ ТВОЇХ ОДНОЛІТКІВ, 
ЇХНІ СМІЛИВІ СЕРцЯ ТА ДОБРІ 
ВЧИНКИ

Завдяки цьому розділу я дізнаюся про життя своїх одно
літків у  минулі часи в  Україні. Запам’ятаю нові імена.

Як ти гадаєш, 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 — велико-
го князя Київського. А тому чекав вдалої нагоди для 

Розділ 
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  «НЕБАЧЕНІ СВІТИ»: ЛІТЕРАТУРНІ 
КАЗКИ ТА  ПОВІСТІ-КАЗКИ 
СУЧАСНИХ АВТОРІВ 

Літературні казки я читав раніше. А нещодавно з’ясувалось, 
що серед сучасних письменників теж є казкарі. Думаю, що 
з  ними також буде цікаво познайомитися.

А які твої сподівання? 

Слон на ім’я Ґудзик 
(Оповідання)

Звичайно, у кожної людини є таємниці. Яся теж 
мала секрет і знала, що ніколи й нікому про нього не 
розповість. Бо все одно їй ніхто не повірить. І справді, 
хіба можна уявити, що одного ранку дівчинка раптом 
знайшла під кущем бузку маленького слоника? І не 
подумайте, що цей слоник був іграшковий. Ні! Ясин 
слоник був живий-живісінький. І все у нього було, як 
у справжнього слона: вуха, схожі на лопухи, довгий 

Розділ 
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Ми любимо весну,  
зелену, чудесну

Читаю, уявляю, милуюся, розумію автора

Весна — неначе карусель
Весна — неначе карусель, 
на каруселі білі коні.
Гірське село в садах морель*, 
і місяць, мов тюльпан, червоний.

                                                             Богдан-Ігор Антонич

Який образний вірш! Скільки в  ньому порівнянь: весна  — 
карусель, червоний місяць  — червоний тюльпан… 
А  з  білими кіньми на каруселі я щось нічого не розумію. 
Як це  — «На каруселі білі коні»?

Підготуйся до виразного читання: подумай, з  якою інтона
цією, в  якому темпі ти читатимеш вірш, які слова захочеш 
прочитати з  особливим почуттям.
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  «Є В НАС ДРУЗІ І В БОРУ, І  В  ЛУЗІ»:  
НАУКОВО-ХУДОЖНІ ТВОРИ 
УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ 

Після знайомства з  творами цього розділу, я, напевно, 
дізнаюся більше про рослинний і  тваринний світ нашої 
планети. А ще думаю з’ясувати, чим твори науковохудож
ньої літератури відрізняються від інших.

А про що хочеш дізнатися ти?

Ліс-трудівник
Повітря, вода і ліс — дуже важливі складові час-

тини природи. До того ж вони не лише співіснують 
одне поряд з одним, а й виконують спільну роботу 
на користь усієї природи. Ліс, повітря і вода начебто 
уклали між собою угоду про дружбу і взаємодопомогу. 
Вони працюють, як великий природний комбінат, де 
все злагоджено і на якому відходи одного цеху пере-
творюються на необхідну сировину для іншого.

Розділ 
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  «ЛЮБИ, ШАНУй, ОБЕРІГАй УСЕ, 
ЩО ЗВЕТЬСЯ УКРАЇНА»:  
ВІРШІ ПРО БАТЬКІВЩИНУ

Рідний край 
Красивий, щедрий рідний край 
І мова наша солов’їна. 
Люби, шануй, оберігай усе, 
Що зветься Україна.

                                                                      Ігор Січовик

Усього два рядочки  — «Красивий, щедрий рідний край 
І мова наша солов’їна», а скільки в них краси і любові до 
України!

З яким проханням звертається автор вірша до читачів?

Під небом України
Іскриться крапелька роси
На золотім листку калини.
Світ молодіє від краси
Під небом України.

Розділ 
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Тлумачний словничок

Берли5н шестерма5 кі5ньми (с. 35) — різновид воза 
з шістьма кіньми.

Бусурма5ни (с. 141) — люди іншої віри.
Ви5рячив о5чі (с. 77) — широко розплющив очі від 

здивування.
Воєво5да (с. 98) — полководець у слов’янських дер-

жавах.
Во5ї (с. 101) — тут: во5їни.
Гаддя5 (с. 100) — тут: змії.
Гайдама5ки (с. 141) — учасники народно-визвольної 

боротьби XVIII ст.
Го5нта Іва5н (с. 142) — керівник українського гайда-

мацького руху.
Горю-ду5б (с. 11) — рухлива народна гра. Діти ста-

ють парами, а той, хто «горить», стоїть спереду і за 
сигналом ловить одного із задньої пари. Остання пара 
роз’єднується та перебігає вперед. 

Греча5ники (с. 33) — страва української кухні: запе-
чені шматочки тіста з гречаного борошна з молоком та  
яйцем.

Дзу5мкати (с. 149) — дзижчати.
Дійни5чка (с. 8) — зменшене пестливе до слова «ді-

йниця» (спеціальний посуд, у який доять молоко).
Дружи5на (с. 100) — збройний загін князя, яким ке-

рував князь або воєвода.
Дружи5нник (с. 101) — воїн дружини.
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Біографічний довідничок

Білоусенко Олександр — це літературний псевдо-
нім Олександра Лотоцького (1870–1939). Олександр 
Лотоцький був відомим письменником. У 1900 році 
він видав читанку-хрестоматію «Вінок», до якої зі-
брав твори українських та зарубіжних письменників, 
народні казки, загадки, приказки, скоромовки, пізна-
вальні розповіді про історичні події, про життя і побут 
українців, про тваринний і рослинний світ України. 

Бодянський Осип (1808–1879) — приятель Тараса 
Григоровича Шевченка, історик, етнограф. 

Грінченко Борис (1863–1910) — письменник, фольк-
лорист, перекладач, громадський діяч. 

Борис Грінченко навчився читати і писати у п’ять 
років, а в шість років уже складав власні вірші. Він 
написав багато оповідань, повіс тей, легенд, п’єс. 

Забіла Наталя (1903–1985) — відома українська 
письменниця. Свій перший вірш написала у чотири 
роки. Письменниця писала різні твори — приспівки, 
примовки, лічилки, абетки, казки, п’єси. Наталя За-
біла переклала багато творів для дітей з російської, 
французької, польської, єврейської та інших мов. 

Йогансен Майк (1895–1937) — письменник, пере-
кладач. Але він був ще і спортсменом, рибалкою, 
мисливцем, мандрівником, майстрував фотоапарати, 
колекціонував марки. Своє не зовсім звичне ім’я пись-
менник одержав від свого батька — учителя німецької 
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мови, вихідця з Латвії. Для дітей Майк Йогансен на-
писав багато оповідань. 

Костенко Ліна Василівна (нар. 1930) — народилася 
на Київщині у м. Ржищеві в учительській сім’ї. Бать-
ко знав дванадцять мов). Із дитинства батьки прище-
плювали майбутній поетесі високий моральний та ес-
тетичний смак, подавали літературні та історичні взі-
рці для наслідування.

Рильський Максим Тадейович (1895–1964) — наро-
дився в Києві в сім’ї громадського діяча та етнографа 
Тадея Рильського. Синові він передав у спадок почут-
тя власної незалежності та віру в себе. Мати Максима, 
Меланія Федорівна, була простою селянкою. І від неї 
передалася Максиму любов до рідної мови, до україн-
ської пісні.

Слабошпицький Михайло (нар. 1946) — у селі 
Мар’янівка на Черкащині з’явився на світ майбутній 
український літератор. Автор понад двадцяти різно-
жанрових книжок. Серед них — казки, оповідання 
і повісті для дітей. Слабошпицький — один із засно-
вників міжнародного конкурсу знав ців української 
мови імені Петра Яцика.

Чухліб Василь (нар. 1941) — народився в селі Лебе-
дівка на Чернігівщині. Мальовнича краса рідного краю 
з малих літ хвилювала його серце. Перший вірш Васи-
ля був надрукований у районній газеті, коли він нав-
чався в середніх класах. Пише Василь Чухліб короткі 
оповідан ня та казки, більшість із них — про природу.
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