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Любі дівчатка і хлопчики!

Чи мріяли ви коли-небудь помандрувати в часі — 
побувати в минулому нашої країни, опинитися в да-
леких невідомих містах, поспілкуватися з цікавими 
людьми, побачити, як жили діти, ваші однолітки, 
50–150 років тому, дізнатися, які були в них інтереси 
і справи, а також побувати в гостях у своїх ровесни-
ків-сучасників? 

«Та хіба це можливо?» — запитаєте ви. Можливо, 
якщо подорожувати за допомогою гарних книг. 

Запрошуємо вас у літературну мандрівку в казковому  
летючому кораблі часу!

Разом із нами подорожуватиме одна дівчинка, 
яка навчається в четвертому класі і над усе лю-
бить читати українські народні казки. Вона про-
сить називати себе Мудрою Дівчиною, як герої-

ню однієї з відомих казок. На сторінках підручника 
вона нагадає вам про вже відоме, розкаже чимало но-
вого й цікавого, а також дасть корисні поради.

У нашому казковому летючому кораблі часу є ще 
один пасажир, хлопчик. Лесик також школяр, 
він цікавиться історією і культурою України, ба-
гато читає, знає і хоче дізнатися ще більше. Ле-

сик полюбляє ділитися своїми враженнями від прочи-
таного. Він чудовий співрозмовник!
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Разом із Мудрою Дівчиною і Лесиком у подо-
рож вирушає і відома мандрівниця Лисичка із 
казки «Пан Коцький». Вона не тільки хитра, 
а й дуже-дуже розумна. Лисичка — визнана 

майстриня хитрих запитань, на які ви будете шукати 
відповіді.

А чий це щебет чутно? Та це ж ластівка! Її ве-
селий спів даруватиме вам натхнення протя-
гом усієї подорожі. Там, де ви побачите її на 

сторінках підручника, буде цікаве творче завдання.
Сподіваємось, що літературна мандрівка летючим 

кораблем часу буде для вас по-справжньому захоплю-
ючою. Ви згадаєте твори вже відомих вам письменни-
ків, познайомитеся з новими авторами та їхніми тво-
рами. Навчитеся розуміти почуття літературних героїв 
та причини їхніх вчинків. І навіть створите власні  
художні твори! 

Цікавої подорожі!
Автори підручника
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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

5



  «СЛОВО, НАЧЕ ПТАХ, 
НАРОДЖУЄТЬСЯ З КРИЛАМИ»: 
УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ 

Нещодавно я був у  музеї, де зберігаються предмети побу-
ту, якими користувалися українці багато століть тому. Там 
я бачив старовинний одяг, книги, посуд, прядку, колиску, 
дитячі іграшки. 
Екскурсовод розповіла нам, що деякі з  цих речей праців-
ники музею збирали по селах, а  щось було знайдено під 
час археологічних розкопок. І я все думав, що всі ці цінні 
експонати збереглися завдяки бережливому ставленню до 
них людей у  своїх сім’ях, кропіткій роботі археологів. 
Цікаво, а  як збереглися народні пісні, усмішки, ігри та без-
конечні казочки? Сподіваюсь, що незабаром зможу відпо-
вісти на це запитання.
А що очікуєш ти від знайомства з  творами цього розділу? 

Дитячі ігри та забави
Пригадай з  уроків літературного читання російською мо-
вою, що таке народні пісні, які бувають народні пісні. 

Розділ 

1
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Народні пісні  — це фольклорні твори. Вони не мають 
автора, передаються із вуст в  уста і  зберігаються в  народ-
ній пам’яті.
За змістом бувають календарно-обрядові пісні (колядки, 
щедрівки, веснянки, гаївки, жниварські та стодольні), жар-
тівливі, історичні, героїчні, історично-побутові, дитячі та ін.

Веселі танці
Жнива вже одходили. Поле вкрилося копами, а по-

декуди копи було вже звезено додому і на стерні пасся 
скот.

Сонце з неба палило. Було душно. Навіть скот ледве 
сходив по стерні, ліниво одмахуючись від мухи; пташ-
ки принишкли; серед пастушків не чути було сміху та 
веселих вигадок.

Але показалася хмарка.
Вона росте і насувається все ближче. Стало легше 

дихати. Повіяв вітерець, і почали падать великі крап-
лі дощу.

Зразу все повеселішало. Скот охотніше почав скуб-
ти траву, купаючись на дощі після спеки. Пастушки 
сховались під широке, гіллясте дерево. Серед їх чути 
стало сміх, жарти, вигадки. Іванко почав співати «до-
щика», друзі йому підспівували та пританцьовували:

Іди, іди, дощику!
Зварю тобі борщику
В зеленому горщику,
Поставлю на дубочку:
Дубочок схитнувся,
А дощик линувся —
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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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Серед пісень, які співали пастушки, була одна закличка. 
Яке речення допомагає нам зрозуміти, що це саме заклич-
ка? 

Заклички належать до обрядових пісень. Так чи ні? 

Які картини ти уявляєш, читаючи твір? 

Які яскраві, влучні слова і  вислови використано в  народ-
них піснях? 

Намалюй малюнок до пісні, яка тобі найбільше сподоба-
лась. 

Котився віночок по полю
Жниварська пісня

Котився віночок по полю,
Просився женчиків* додому:
Візьміть мене, женчики, з собою
Та занесіть мене до господаря в стодолу, 
Бо я вже в чистім полі набувся, 
Буйного вітрячка начувся, 
Од ясного сонечка нагрівся, 
А дрібного дощику напився;
Нехай же я у стодолі одпочину,
Поки вивезуть знову на ниву.

Як ти думаєш, чому в  пісні були використані пестливі сло-
ва?
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Дитячі іграшки
От діти бігають, кричать,
На двір летять попустувать:
«Давай в опуки*, швайку* грать! —
Геть чоботи! Геть і кожухи!
Тут гилки, каша, городок;
Хто до паців*, хто до цурок*,
Хто булку в дучечку ганяє,
Хто у краглі, хто в лозу,
Хто в трояна, хто у мету,
Хто в хрещик з дівоньками грає.
Глядиш — у піжмурки розбіглись
По цілому тобі селі;
Ті од джгута ніби в огні;
Ті в тісну бабу заходились;
Ті в гуркала, ті в маршалки,
Ті в крем’яхи, а деякі
Колодезь ножиком копають;
Ті в горю-дуба*, у гусей:
От вовк закрався до дітей…
А тії сонце запускають!..

          Осип Бодянський*

Який веселий вірш написав Осип Бодянський! Я навіть уявив, 
як граюсь зі своїми друзями на по двір’ї у  піжмурки. Он 
скільки цікавих народних ігор та забавлянок є, але, на жаль, 
я знаю правила лише однієї з  них. А ти?

 Виділені курсивом слова означають назви дитячих ігор та за-
бавлянок.

* Про деякі факти біографії Осипа Бодянського дізнайся в Біо-
графічному довідничку в кінці підручника.
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Допоможіть Лесикові! Може, ви знаєте правила народних 
ігор, названих у  вірші? Розкажіть їх своїм однокласникам.

Про незнайомі ігри дізнайтеся у  словничку підручника, 
або в  довідковій літературі, яку можна знайти у  вашій 
шкільній бібліотеці.

Підготуйся до виразного читання: подумай, з  якою інтонацією, 
у  якому темпі ти читатимеш вірш Осипа Бодянського, які слова 
захочеш прочитати з  особливим почуттям.

Як діти гулялися
Повибігали дівчатка на вулицю та й кажуть: «Да-

вайте гулятись у маківки!»
Усі повставали парами, поспліталися руками і по-

чали бігати та співати:
Ой на горі мак, мак,
А в долині так, так:
Маківочки, голубочки,
Зійдімося до купочки,
Обернімось так, так!

І всі дівчатка повертаються та й біжать назад.
Коли се й хлопці прибігають та й гукають: «Годі 

вам бігати! Давайте в сірого кота гуляти!»
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А дівчата кажуть: «Давайте в залізного ключа!».
— В ключа! В ключа!
Діти стають в коло, побравшись за руки, а одне 

в середині, в колі, намагається прорватись. Його пи-
тають: «Який ключ?» Воно відказує: «Залізний!» Як 
розчепить чиї руки, то виривається з кола і втікає, 
а за ним всі женуться і співають:

Ой дзвони дзвонять,
Хорти вовка гонять
По болотах, очеретах,
Де люди не ходять.

Хто зловить, той сам стає вовком у колі, і тоді знов 
грають спочатку.

Діти розгулялися і вигадували одну гулянку за дру-
гою. Після залізного ключа почали гулять в «пускайте 
нас». Діти повставали так, що одна половина взялась за 
руки, а друга половина так собі гуртом стояла і співала:

Пускайте нас, пускайте нас
З-за гір погуляти.

Ті діти, що за руки побралися, одспівують:
Не пустимо, не пустимо,
Бо близько Дунай.

Їм одспівують: 
А ми мости поломимо
За райський Дунай.

А перші співають:
А ми мости помостимо,
Самі собі поїдемо
За райський Дунай,— 

та й прориваються через зчеплені руки.
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— Може, вже годі гулятися? — кажуть ті дітки, що 
вже потомилися.

— Ні, ще в піжмурки погуляймося! — одказують 
другі.

— Кому ж жмуриться?
Всі діти поклали по одному пальчику, а Оксанка 

почала примовляти, торкаючи пальчики:
Котилася торба
З високого горба,
А в тій торбі —
Хліб, паляниця,
Кому доведеться,
Той буде жмуриться.

Випало жмуриться Василькові. Він зажмурив очі, 
і його питають:

— На чім стоїш?
— На шпильках.
— Чому тебе не колють?
— Бо я в червоних чобітках.
— А хто тобі їх пошив?
— Дід Панас.
— То перекрутись та й лови нас!
Не обійшлося без сварки. Оксанка каже, що Ва-

силько знайшов її, коли вона ще не встигла захова-
тись, а Василько не згоджується. Діти співають:

Мир миром,
Пироги з сиром,
Вареники в маслі, 
Ми дружечки красні,—
Поцілуймося!

14



Посварені подумали-подумали, а далі поцілувалися 
та вже й добрі.

Почали гулятися в лиса. Взялись діти за руки і ста-
ли в круг. В середині круга став Стефанко — то лис. 
Діти заспівали:

Ха-ха, ха-ха, гі-гі-гі!
Зловивсь лис в капкані.
Качки, кури, голуб’ята, 
Тіштесь, смійтесь, гі-гі-гі,—
Злодій лис в капкані.
Ой-ой! Вирвавсь — утікайте:
Тепер в його страшна злість,—
Кого зловить, того з’їсть. 

Коли проспівали всю пісню до кінця, то хутко роз-
біглися на всі боки, а лис став їх ловити. Спіймав Ва-
силька,— той став лисом, і гра почалася наново.

А тут мати покликала Оксанку полуднувати. І другі 
діти згадали, що хотять їсти, та й розбіглися по хатах.

За Борисом Грінченком та Олександром Білоусенком*

* Про деякі факти біографії Бориса Грінченка та Олександра Бі-
лоусенка дізнайся в Біографічному довідничку в кінці підруч-
ника.
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З яким почуттям автори описують дитячі забавлянки? Які 
забави та ігри були в  Оксанки та Василька? Знайди в  тво-
рі лічилку та прочитай. Коли й  навіщо промовляли її діти? 
Що допомогло дітям помиритися після сварки? Доведи 
словами з  твору.

Приготуйся до виразного читання твору «Як діти гулялися».

Прочитайте за  особами разом із сусідою по парті гру, яка 
вам найбільше сподобалась.

Я зрозумів: в  іграх закладена народна мудрість! Вони не 
лише допомагають дітям стати кмітливими та спритними, 
а  й навчають справедливості та чесності. 

Із тобою поділився своїми думками Лесик. А які твої вра-
ження від прочитаного? Запиши свої думки у  зошит.

Пригадай з  уроків літературного читання російською 
мовою, що таке мирилка.
Мирилки  — маленькі веселі вірші, які вимовляють діти 
після сварки чи образи, щоб помиритися.

Через тин вишня похилилася
(Мирилка)

Через тин вишня похилилася, 
А дружка з дружкою посварилися.
Тобі яблучко, мені грушечка,
Не сварімося, помирімося, дружечко.

Пригадай з  уроків літературного читання російською мо-
вою, що таке лічилки.
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Лічилки  — невеличкі віршики із лічбою в  дитячій грі.

Йшла Маринка на стежинку
(Лічилка)

Йшла Маринка на стежинку,
Загубила там корзинку.
А в корзинці паляниця,
Хто знайшов, тому жмуриться.

Безконечні казочки
Ох, як-то нудно дітям у хаті! Мама гуляти з ними 

не може,— вечерю готує. А татко не йде та й не йде. 
Вже Оксанка з Бусиком встигли і посваритися, і на-
віть штовхнути злегенька одне одного,— бо так же 
таки нудно!

Аж ось двері — рип! — і входить тато.
Обоє радісно кинулись до його.
— Та заждіть, я з холоду. Нехай обігріюся! — каже 

тато, одмахуючись од маленьких пустунів руками.
Та не встиг він обмерзлі вуса як слід витерти, як ті 

пустуни були вже на йому: одно на колінах, а друге 
вмостилося на плечах, обхопивши руками татову шию.

— Та чого ви обсіли того тата; дайте йому передих-
нути, він вже втомився! — каже мама.

— Нічого, нехай! — одказує тато, поглядаючи на  
дітей веселими очима.

— Нічого! Нічого! — кричать діти слідом за бать-
ком.— Тато, казочку!

— От тобі й на! Так-таки зразу вам і казочку! — 
сміється тато.
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— Казочку! Казочку! — провадять своє діти.
— Ну добре! — каже тато.— Я вам скажу казочку, 

та таку довгу, що й кінця їй немає. Казати?
— Казати! Казати! — радіють діти.
— Слухайте ж. От вам казочка за дві тисячі волів. 

Гнав раз один чоловік дві тисячі волів на ярмарок. Та 
й прийшли вони до одної кладки, а по тій кладці міг лиш 
один віл іти. Та й вони ідуть та ідуть, ідуть та й ідуть.

— Ну, а далі що було?
— Та пождіть, нехай перейдуть. Та же то дві тисячі 

волів, на те треба часу.
— А це багато — дві тисячі? І довго вони будуть 

іти? — питають діти.
— О, багато! До самого ранку не перейдуть!
— Ну, то другу, другу казочку!
— Добре! — згодився тато.— Слухайте:

Був собі журавель
Та журавочка,
Накосили сінця
Повні ясельця;
Наша пісня гарна й нова,
Починаймо її знова:
Був собі журавель
та журавочка…

— Ні, се знов та сама! Другу, другу! — закричали 
дітки.

— Слухайте другу:
Як був собі чоловік Тяжка,
На йому сіра серм’яжка,
Шапочка капустяна,
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Дашок солом’яний,
Сірі бички мав,
На припічку запрягав,
Гов, тпру, до ярма!
Обернувся — та й нема.
Чи єсть охота слухати,
Чи нема?
— Єсть, єсть!
— То буду казати знов.
Як був собі чоловік Тяжка,
На йому сіра серм’яжка,
На голові шапочка, 
Як був собі чоловік Тяжка,
На йому сіра серм’яжка,
На спині латочка,
Чи хороша моя казочка?

— Ні, нехороша! — кажуть діти.— Іншу!
— Нате вам іншу:

Були собі дід та баба,
А в їх була курочка ряба,
Та влізла на поличку,
Та знесла яєчко.
Мишка бігла,
Хвостиком зачепила —
Яєчко впало і розбилось.
Дід плаче, баба плаче,
А курочка кудкудаче:
«Не плач діду, не плач, бабо!
Я вам друге яєчко знесу,— 
Та не просте, а золоте».
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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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Хто бував на Україні? Хто зна Україну?
Хто бував і знає, той нехай згадає, а хто не бував 

і не знає, той нехай собі уявить, що там скрізь білі 
хати у вишневих садках, і весною… весною там дуже 
гарно, як усі садочки зацвітуть і усі соловейки заще-
бечуть. Скільки соловейків тоді щебече — і злічити, 
здається, не можна!.. (За Марком Вовчком)

Тихо осінь ходить гаєм…
Ліс на світанку

Ростуть опеньки у тумані
серед сосонок та беріз.
В жабо й атласному каптані
стоїть грибочок, 
Як маркіз.

І сіє дощ дрібнесенький.
Оце таки грибнесенький.
             Ліна Костенко*

Який ніжний, добрий, чарівний вірш! Мені здається, що 
я  відчуваю на своєму обличчі маленькі крапельки дощу. 
І  як Ліні Костенко вдалося в  семи рядочках змалювати 
таку красу? Вона справжній майстер художнього слова! 

Підготуйся до виразного читання вірша Ліни Костенко: 
подумай, з  якою інтонацією, у  якому темпі ти читатимеш 
вірш, які слова захочеш прочитати з  особливим почуттям.

* Про деякі факти біографії Ліни Костенко дізнайся в Біографіч-
ному довідничку в кінці підручника.
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Жовтень 
Подивись: на видноколі
Мов змінилися ліси.
Хто це їх у жовтий колір 
Так барвисто покрасив?

Ось край річки жовті клени
І берези золоті.
Ялинки лише зелені
Залишились в самоті.

І пишаються дерева 
Золотим своїм вбранням:
— Це якийсь маляр, напевно,
Догодити хоче нам.

А маляр цей — місяць жовтень — 
У відерцях чарівних
Жовту фарбу розмішає
І розбризкає по них.

Наталя Забіла*

 Коли читаєш рядки цього вірша, перед очима з’явля-
ють ся ліси, жовті клени край ріки, золоті берези, зелені 
ялинки. Цікаво, а який настрій був у чарівного маляра? 
Як  ти гадаєш?

Підготуйся до виразного читання вірша Наталі Забіли 
«Жовтень».

* Про деякі факти біографії Наталі Забіли дізнайся в Біографіч-
ному довідничку в кінці підручника.
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Жовтень 
Стоять осики на узліссі,
тремтливі, голі та сумні,
бо на зволоженій землі
поволі тліє їхнє листя.
З туману скирта жовтобока
у небо тишком погляда, 
і на чоло її сіда
сонлива хмара сіроока.
А в лісі в їжаків на спинах
під цокіт білочок рудих
останні запашні гриби
пливуть у шелесті осіннім.
                 Анатолій Костецький

Мені здається, що у  цього вірша зовсім інший настрій, ніж 
у  вірша, що був раніше. Не розумію, як це: вірш також 
називається «Жовтень», але він зовсім інший, ніж у  Наталі 
Забіли. Як це може бути?

У якому темпі треба читати такий вірш? Чому?

Підготуйся до виразного читання вірша Анатолія Костець-
кого «Жовтень».
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Легенди нашої землі

Легенда — це переказ про події давно минулих часів та 
про героїв цих подій. У легендах чимало перебільшень, 
фантастичних перетворень і вигадок, але здебільшого 
легенди спираються на реальні історичні факти.

Цвіркун
(Легенда)

Ріс собі на світі хлопчик. І дуже люди того хлопця 
любили, бо умів він співати, як ніхто на світі. Вечора-
ми, після денної роботи, коли можна було трохи спо-
чити, сходилися старі й малі послухати пісню. Кожен, 
хто чув хоч раз той спів, ніби набирав у груди сили 
й снаги, ніби пив живу воду з цілющого джерела. 
Співав хлопець про сонце, про квіти-трави, про зем-
лю. І кожна його пісня славила рідний край. Ті піс-
ні хлопчина складав сам. А коли в нього питали, як 
це йому вдається, відповідав, що все те — від квітів,  
дерев, води, птахів та звірів. 
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Якось прийшло в цей край лихо. Про співучого 
хлопчика прочули злі вороги й вирішили викрасти 
його. Темної ночі, коли він наслухав пісню місячного 
сяйва, щоби потім переспівати її людям, схопили вони 
його й понесли в свої землі. Володар тої країни хотів 
мати співучого раба. Та хлопець йому не співав. Про-
сили його — мовчав, били — мовчав. Тільки одно го 
разу, змучений вкрай, завів тужну-тужну пісню. Від 
тої пісні німіли люди, а каміння плакало. Була вона 
про розлуку з рідною стороною. 

Злий володар наказав відвезти хлопчика в його зем-
лю і, якщо він там співатиме, убити. Тільки-но сту-
пив хлопчик на рідну землю, одразу в нього вирвалася  
пісня. 

Котрийсь із ворогів замахнувся шаблюкою, щоб  
виконати наказ володаря, але шабля свиснула в повіт-
рі, а хлопця не стало. Лише в зелену траву стрибнув 
маленький жвавий цвіркун. 

Відтоді й повелися на нашій землі веселі цвіркуни. 
Їхні пісні славлять рідну землю, звеселяють сумних. 
А хто понад усе любить батьківщину, той чує в пісні 
маленького цвіркуна слова про красу нашої землі.
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Яка ця легенда за настроєм? 

Знайди відповідь у  тексті. На запитання, звідки у  нього  
такий дар складати пісні, хлопчик відповідав, що складати 
пісні та  гарно їх співати його навчили батьки. Так чи ні?

У тексті легенди використано такі речення: «Кожен, хто 
чув хоч раз той спів, ніби набирав у  груди сили й  снаги, 
ніби пив живу воду з  цілющого джерела», «Від тої пісні 
німіли люди, а каміння плакало». Прочитай перші два абза-
ци легенди без цих речень. Чи змінилося щось у  змісті 
легенди? Навіщо народ зберігав у легенді ці речення, якщо 
їх «утрата» не впливає на загальний зміст легенди (і без 
них зрозуміло, про що йдеться)? 

Склади за змістом легенди одне-два запитання, які почи-
налися б словом чому. Одне із запитань запиши в  зошит. 
Запропонуй однокласникам, друзям і  батькам відповісти 
на нього.

Як мати стала зозулею
(Легенда) 

Були собі чоловік і жінка і мали четверо дітей. 
Жили вони з риболовлі. Якось чоловік застудився 
і помер. Жінка сама ловила рибу і годувала дітей. Та 
незабаром і вона застудилась і злягла хвора. Лежить 
у постелі, а дітей і немає чим годувати. Вже й у неї 
пересохло в горлі, мовила тихо до дітей:

— Діточки, діточки, подайте мені води. Бо не дам 
собі ради, щоб підвестися самій, а пити так хочеться. 

— Нема в хаті води,— одказують діти. 
— Візьміть глечик,— каже мати,— підіть до річки 

та й наберіть води.

26



Одізвався старший хлопець: 
— Я не маю чобіт, нехай іде сестра. 
Мати до дочки: 
— Піди, доню, принеси мені води. 
— Я не маю хустки завинутися. Нехай іде менший. 
Просить мати меншого сина: 
— Піди, Івасику, принеси мені водички. 
— Я не маю в що вдягнутися,— одказує той. 
Так ніхто і не приніс хворій матері води. 
Пішли діти надвір, граються, а мати в хаті ледве-

ледве підводиться з ліжка, обростає пір’ям. А наймен-
ший хлопчина саме вбіг у хату, бачить — мати вже 
стає зозулею, став гукaти до брата і сестрички: 

— Наша мати стає зозулькою, хоче одлетіти од нас. 
Скоренько біжімо по воду для неї. 

Схватили діти хто що: глечик, кружечку, відро. Всі 
побігли до річки, набрали води і кричать навперебій: 

— Мамочко, мамочко, пий воду. 
А мати вже вся обросла пір’ям, стала зозулькою, 

одлітає од хати: 
— Ку-ку, ку-ку… Пі-зно, ді-ти, пі-зно… Ку-ку, ку-ку… 
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І стала одлітати. А діти за нею 
бігли, бігли, збиваючи по грудах 
ноги до крові. І до цих пір у лі-
сах, на полянах стелиться мох 
з червоними краплинами: то, ка-
жуть, ті краплини крові, що сті-
кали отоді з ніг дитячих. 

А мати назавжди одцуралася рідних дітей і донині 
літає зозулею.

Що відповіли діти матері, коли вона попросила їх прине-
сти води? 

Я думаю над тим, як можна назвати вчинок дітей. Жорсто-
ким? Злим? Бездушним? А, може, діти були маленькі, їм 
дійсно було холодно (у когось не було одежі, у  когось  — 
чобіт, у  когось  — хустки), але вони не думали, що мати 
може померти. А що думаєш ти про вчинок дітей?

Які з  наведених нижче прислів’їв найбільше відповідають 
змісту легенди? 
Нема того краму, щоб купити маму.
Все купиш, лише тата й мами — ні.
Маленька праця краща за велике безділля. 
Матері ні купити, ні заслужити.
Дитина плаче, а матері боляче.
Добрі діти — батькам вінець, а злі діти — бать-
кам кінець.
Спершу треба розсудити, а тоді — робити. 

Яку іншу назву можна було б дати цій легенді?
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Чарівні казки

Пригадай з  уроків літературного читання російською  
мовою, які казки називають чарівними (волшебными).

Чарівні казки  — це казки, у  яких є чарівний елемент 
(чарівники, чарівні предмети або чарівні фрази).
У чарівних казках є зачин, основна частина та кінцівка. 
Зачин  — це початок, перші фрази казки, у  яких пові-
домляється про героїв, місце та час події.

Основна частина  — пригоди героїв зі щасливим кінцем, 
події повторюються.
Кінцівка  — фраза або фрази, що завершують казку, допо-
магають повернутися зі світу казки до реальності.

Царівна-жаба
(Українська народна казка)

Де-не-десь, у якімсь царстві, жив собі цар та цари-
ця, а в них — три сини, як соколи. От дійшли вже ті 
сини до зросту,— такі парубки стали, що ні задума-
ти, ні згадати, хіба в казці сказати! Дійшли літ,— час 
їм женитися. Цар, порадившись гарненько з царицею, 
покликав синів та й каже: 

— Сини мої, соколи мої! Дійшли ви літ — час уже 
вам подружжя шукати. 

— Час,— кажуть,— таточку, час! 
— Забирайте ж,— каже,— діти, сагайдаки* срібні, 

накладайте стрілочки мідяні й пускайте в чужі землі 
далекі: хто до кого влучить у двір, там тому й молоду 
брати. 
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От вони повиходили, понатягували луки,— та 
й нумо стріляти. Старший стрельнув — загула стріла 
попід небесами та й упала аж у іншому царстві, у царя 
в садочку. Царівна на той час по саду проходжувала-
ся, підняла стрілку, любується. Прийшла до батька, 
хвалиться: 

— Яку я, таточку, гарну стрілку знайшла! 
— Не віддавай же,— каже цар,— її нікому, тільки 

віддай тому, хто тебе за дружину візьме! 
Коли так: через який там час приїздить старший 

царенко, просить у неї стрілку. 
— Не дам,— каже,— цієї стрілки нікому, тільки 

віддам тому, хто мене за дружину візьме. 
— Я,— каже царенко,— тебе візьму. 
Намовились. Поїхав він. 
Середульший царенко стрельнув,— звилась стріла 

нижче від хмари, вище від лісу та й упала у княжий 
двір. Князівна на той час на рундучку* сиділа, поба-
чила, підняла стрілку і понесла до батька: 

— Яку я, таточку, гарну стрілку знайшла! 
— Не віддавай же її,— каже князь,— нікому, тіль-

ки хіба віддай тому, хто тебе за дружину візьме. 
От приїздить і другий царенко, середульший, 

просить стрілку. Вона відказала так, як і та. І цей 
каже: — Я тебе візьму. 

Погодились. Поїхав. 
Приходиться найменшому стріляти. Іван-царенко,— 

його звали Іваном-царенком,— як стрельне — загула 
стріла ні високо ні низько — вище хат, та й упала 
ні далеко ні близько — коло села в болоті. На купині 
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сиділа жаба і взяла ту стрілку. Приходить Іван-царен-
ко, просить: — Верни мою стрілку! 

— Не дам я,— каже жаба,— цієї стрілки нікому, 
тільки віддам тому, хто мене за дружину візьме. 

Іван-царенко подумав: «Як-таки зелену жабу та за 
дружину брати?» Постояв над болотом, пожурився,  
пішов додому плачучи. 

От уже їм час до батька йти, казати, хто яку собі 
молоду знайшов. Ті ж два — старший і підстарший — 
такі раді, що господи! А Іван-царенко іде та й плаче. 
Батько питає в них: 

— Ну, розкажіть же, сини мої, соколи мої, яких ви 
мені невісток познаходили? 

— Я, татку, знайшов царівну,— старший каже. 
Підстарший: 
— Я — князівну. 
А Іван-царенко стоїть та й слова не вимовить: так 

плаче, так плаче! 
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— А ти чого, Іване-царенку, плачеш? 
— Як же,— каже,— мені не плакати, що у братів 

жінки як жінки, а мені доведеться з болота зелену 
жабу брати… Чи вона мені рівня? 

— Бери,— каже цар,— така вже, видно, твоя доля. 
От і поодружувалися царенки: старший узяв царів-

ну, середульший — князівну, а Іванко-царенко — зе-
лену жабу з болота. От вони одружились та й живуть  
собі. А це якось цар забажав: яка з невісток уміє  
краще рушники ткати. Загадує: «Щоб на завтра,  
на ранок, рушники виткали і принесли показати: яка 
з них краща ткаля?» 

Іван-царенко йде додому та й плаче, а жаба вилізла 
назустріч, питає: 

— Іване-царенку, чого ти плачеш?
— Та як же мені не плакати, що так і так: загадав 

наш батько, щоб на завтра, на ранок, кожна невістка 
йому рушник виткала. 

— Не плач! Усе гаразд буде: лягай та спи! 
Він ліг, заснув, вона взяла кожушок жаб’ячий 

з себе скинула, вийшла надвір, гукнула, свиснула — 
тут де не взялись дівчата-служниці, виткали рушник, 
гарно орлів понашивали і віддали їй. Вона взяла,  
поклала біля Івана-царенка, знову кожушок наділа — 
і стала такою жабою, як і була. 

Прокидається Іван-царенко — аж такі рушники, 
що він ще й не бачив таких зроду! Він зрадів, поніс 
до царя. Батько йому дякує за рушники дуже. Тих же 
рушники — так собі, простенькі, цар на кухню повід-
давав, а жабині в себе на образи почепив. 
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От батько знов загадує, щоб невістки напекли гре-
чаників* і принесли йому: хто краще пече? Іван-ца-
ренко йде додому та й знову плаче. Жаба вилізла про-
ти нього, квакає: 

— Іване-царенку, чого ти плачеш? 
— Як же ж мені не плакати: загадав батько греча-

ників пекти, а ти не вмієш!.. 
— Не плач, напечемо! Лягай та спи! 
Він ліг, заснув. А ті дві невістки пішли під вікно, 

дивляться, як вона буде робити. От вона взяла рідень-
ко вчинила, ріденько підбила, ріденько й замісила; 
потім вилізла на піч, пробила дірку, вилила туди,— 
гречаники так і розпливлись по черені*… Ті невістки 
швидше додому та нумо і собі так робити. Напекли та-
ких гречаників, що хіба тільки собакам повикидати. 
А вона, як ті пішли, кожушок з себе, вийшла надвір, 
гукнула, свиснула — тут де взялись дівчата-служни-
ці. Вона їм загадала, щоб до світанку були гречаники!  
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Ті незабаром принесли їй гречаники — як сонце, такі 
гарні! Взяла вона положила коло Івана-царенка, а сама 
кожушок на себе — і знов стала такою зеленою жа-
бою, як була. 

Іван-царенко прокидається, бачить: біля нього гре-
чаники, як перемиті. Він зрадів, поніс до царя. Бать-
ко дуже вдячний. Тих же невісток гречаники собакам  
повіддавав, а ці звелів до страви подавати. 

От знов загадав цар своїм синам, щоб у такий і в та-
кий день «були до мене з жінками на бенкет». Ті ж, 
старші брати, радіють, а Іван-царенко йде додому, по-
хнюпивши голову, та й плаче. Жаба вилізла назустріч, 
питає: 

— Іване-царенку, чого ти плачеш? 
— Як же мені не плакати, батько загадав нам із 

жінками на бенкет приїхати. Як же я тебе повезу? 
— Не плач,— каже,— лягай та спи, якось поїдемо. 
Він ліг, заснув. От діждали того дня, що бенкет, 

Іван-царенко знов зажурився. 
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— Не журись,— каже,— Іван-царенку, їдь попереду 
сам! А як стане дощик накрапати, то знай, що твоя 
жінка дощовою росою вмивається; а як блискавка за-
блискає — то твоя жінка в дороге вбрання вбирається; 
а як грім загримить — то вже їде. 

Іван-царенко убрався, сів і поїхав. Приїздить, аж 
старші брати зі своїми жінками вже там. Самі повби-
рані гарно, а жінки у золоті, в оксамиті, у намистах 
дуже дорогих. Брати стали з нього сміятися: 

— Що ж ти, брате, сам приїхав? Ти б її хоч у хуст-
ку зав’язав та привіз… 

— Не смійтесь,— каже,— потім приїде… Коли це 
став дощик накрапати, Іван-царенко каже: 

— Це моя жіночка люба дощовою росою вмивається! 
Брати сміються з нього. 
— Чи ти,— кажуть,— здурів, що таке торочиш? 
Коли це блискавка блиснула, Іван-царенко й каже: 
— Це моя жіночка в дороге убрання прибирається! 
Брати тільки плечима здвигають: був брат такий, 

як і треба, а то здурів. 
Коли це як зашумить, як загримить грім, аж палац 

затрусився, а царенко й каже: 
— Оце ж уже моя голубонька їде! 
Коли так, приїхав під рундук берлин* шестерма 

кіньми — як змії! Вийшла вона з берлина… Аж пото-
ропіли всі — така гарна! 

От посідали обідати; і цар, і цариця, і обидва стар-
ші брати й не надивляться на неї: сказано — така гар-
на, така гарна, що й сказати не можна! Обідають, то 
вона оце шматочок у рот, шматочок у рукав; ложку  
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в рот, ложку в рукав. А ті невістки дивляться на неї 
та й собі: ложку в рот, ложку в рукав, шматочок у рот, 
шматочок у рукав. 

Ото пообідали; вийшли в двір: почали музики гра-
ти — батько став запрошувати в танець. Ті невістки 
не хочуть. «Нехай вона танцює!» От вона як пішла 
з Іваном-царенком у танець, як зачала танцювати, то 
й землі не черкнеться — легко та гарно! А це: мах-
нула правим рукавцем, що шматочки кидала,— став 
сад, у тому саду стовп і по тому стовпу кіт ходить: до-
гори йде — пісні співає, а донизу йде — казки каже. 
Танцювала, танцювала,— далі махнула й лівим рукав-
цем — у тім саду стала річка, а на річці лебеді плава-
ють. Усі так дивуються тим дивом, як малі діти. От 
потанцювала вона, сіла спочивати; а це й ті невістки 
пішли у танець. Танцюють, так як махнули правим 
рукавцем — кістки вилетіли та просто цареві в лоб; 
махнули лівим — цареві очі позабризкували. 

— Годі, годі, ви мені очі повибиваєте! 
Вони й перестали. Посідали на призьбі всі; музики 

грають, двораки царські вже танцюють. 
А Іван-царенко дивиться на жінку та й собі диву-

ється, як-таки з такої зеленої жаби та зробилась така 
гарна молодичка, що й очей не відірвеш! Далі сказав 
дати собі коня, махнув додому довідатися: де вона все 
те понабирала? Приїздить, пішов у світлицю, де вона 
спить,— аж там лежить жаб’ячий тулубець. У грубі 
топилося,— він той тулубець у вогонь,— тільки димок 
пішов… Він тоді знову вертається до царя,— саме по-
спів на вечерю. Довго вони ще там гуляли,— перед сві-
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том уже пороз’їхались. Поїхав і Іван-царенко з своєю  
жінкою. 

Приїздять додому, вона ввійшла в світлицю, огля-
нулася,— аж кожушка й нема… Шукала-шукала… 

— Чи ти,— питає,— Іване-царенку, не бачив моєї 
одежі? 

— Якої? 
— Тут,— каже,— я кожушок скинула. 
— Я,— каже Іван-царенко,— спалив! 
— Ох, що ж ти наробив мені, Іване! Якби ти не за-

ймав, то я б навічно була твоя, а тепер доведеться нам 
розлучитися, може, й навіки… 

Плакала-плакала, кривавими слізьми плакала, 
а далі: 

— Прощавай! Шукай мене в тридесятім царстві, 
у баби-яги, костяної ноги! 

Махнула рученьками, перекинулась зозулею: вікно 
було відчинене — полинула… 
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Довго Іван-царенко побивався за жінкою, довго пла-
кав гірко, розпитувався: що йому робити? Ніхто нічого 
не радив. От він узяв лучок срібний, набрав у торбину 
хліба, тикви почепив через плече,— пішов шукати. 

Іде та й іде, коли зустрічає його дід, такий, як 
моло ко, сивий, і питає: 

— Здоров, Іване-царенку! Куди тебе бог несе? 
— Іду,— каже,— дідусю, світ за очі шукати своєї  

жінки; вона десь у тридесятім царстві, у баби-яги, 
костяної ноги, іду, та й не знаю куди… Чи ви, дідусю, 
не знаєте, де вона живе? 

— Чому,— каже,— не знати? Знаю. 
— Скажіть, будь ласка, дідусю, й мені! 
— Е, що тобі, сину, казати: кажи не кажи, не по-

трапиш! 
— Потраплю не потраплю, скажіть: я за вас увесь 

вік буду бога молити! 
— Ну, коли вже,— каже,— тобі так треба, то от 

тобі клубочок, пусти його — куди він буде котитися, 
туди й ти за ним іди: саме дійдеш аж до баби-яги, кос-
тяної ноги. 

Іван-царенко подякував дідові за клубочок, узяв, 
пустив: клубочок покотився, а він пішов. 

Іде та й іде таким густим лісом, що аж темно. Зу-
стрічається йому ведмідь. Він наложив мідяну стрі-
лу на срібний лучок — хотів стріляти. Ведмідь йому 
й каже: 

— Іване-царенку, не бий мене: я тобі у великій при-
годі стану! 

Він пожалував його,— не вбив. 
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Іде далі, вийшов на край лісу,— сидить сокіл на 
дереві. Він наложив мідяну стрілу на срібний лучок, 
хотів стріляти. Сокіл йому й каже: 

— Іване-царенку, не бий мене: я тобі у великій при-
годі стану! 

Він пожалував його,— не вбив. 
Іде та й іде, клубочок попереду котиться, а він по-

заду йде за ним та й дійшов до синього моря. То й ба-
чить: на березі лежить щука зубата, без води пропадає 
на сонці. Він хотів її взяти та з’їсти, а вона і просить: 

— Іване-царенку, не їж мене; кинь лучче в море, 
я тобі за те у великій пригоді стану! 

Він її вкинув у море, пішов далі. 
От так і зайшов уже аж у тридесяте царство. Аж 

стоїть хатка на курячій ніжці, очеретом підперта,  
а то б розвалилася… Він увійшов у ту хатку — аж 
на печі лежить баба-яга, костяна нога, ноги на піч від-
кидала, голову на комин поклала. 
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— Здоров був, Іване-царенку! Чи по волі, чи по не-
волі? Чи сам від кого ховаєшся, чи кого шукаєш? 

— Ні,— каже,— бабусю, не ховаюся, а шукаю свою 
жінку любу — жабу зелену. 

— Знаю, знаю! — каже баба-яга.— У мого братика 
за наймичку служить. 

От він як узявся просити, щоб сказала, де її брат 
живе, вона й каже: 

— Там на морі є острів, там його й хата. Тільки гля-
ди, щоб тобі лишенька там не було: ти її як побачиш, 
то хапай швидше та й тікай з нею, не оглядаючись. 

От він подякував бабі-язі, пішов. 
Іде та йде, дійшов до моря, глянув — море, і кінця 

йому не видко; і де той острів, хто його зна!.. От він 
ходить понад морем, голову похнюпивши, журиться. 

А це випливає щука: 
— Іване-царенку, чого ти журишся? 
— Так,— каже,— і так: на морі є острів, та ніяк не 

можу туди дістатись. 
— Не журись! — каже. 
Ударила хвостом об воду — став такий міст, що 

й у царя нема такого: палі срібні, побічниці золоті, 
а поміст склом настелений,— як ідеш, так мов у дзер-
калі. Іван-царенко і пішов тим мостом та й дійшов аж 
на острів. 

Дійшов на острів, аж там такий ліс густий, що ні 
пройти, ні просунутися, та темний-темний… Іван-ца-
ренко ходить попід тим лісом та й плаче, ходить та 
й плаче. А тут уже й хліба не стало,— нічого їсти. От 
він сів на піску та й зажурився. «Пропав!» — думає. 
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Коли це біжить заєць повз нього; тут де не взявся со-
кіл, ударив зайця, вбив. Іван-царенко взяв того зайця, 
оббілував, витер огню дерево об дерево, спік, з’їв. 

От наївся та й став думати: як його до палацу  
добитись? Знову ходить попід лісом; а ліс — сказа-
но — просунутися не можна. Ходив, ходив, коли — 
зирк! — іде ведмідь. 

— Здоров, Іване-царенку! Чого ти тут ходиш? 
— Хочу,— каже,— як-небудь у палац дістатись,  

та не можна за лісом! 
— Я тобі поможу! 
Як узяв той ведмідь дуб’я трощити; такі дуби вер-

гає, що по півтора обіймища! Вергав, вергав, аж уто-
мився. Пішов, напився води, як зачав знову ламати!.. 
От-от стежечку проламає! Знову пішов, води напився, 
знову ламає. Проламав стежку аж до палацу; пішов 
Іван-царенко. 

От пішов Іван-царенко тією стежкою — аж серед 
лісу така гарна долина, а на тій долині скляний па-
лац стоїть. Він туди пішов, у той палац. Відчинив одні 
двері, залізні,— нема нікого; відчинив другі, срібні,— 
і там нема нікого; як відчинив треті, золоті,— аж 
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там за золотими дверима сидить його жінка, мички* 
миче — і така зажурена, що й дивитися на неї страш-
но… Як побачила Івана-царенка — так і впала йому 
на шию: 

— Ти ж мій голубе сизий, як я за тобою скучила! 
Якби ще трохи, небагато,— може б ти мене більше 
й не побачив ніколи… 

Аж плаче з радощів! А він то вже не знає: чи на 
цім, чи на тім світі… Обнялись, гарненько поцілува-
лися; вона знову перекинулась зозулею, взяла його під 
крило — полетіли! 

От прилетіли у його царство, вона перекинулась 
знов людиною й каже: 

— Це мій батенько мене прокляв і зміюці завдав аж 
на три роки на послуги; а тепер уже я свою покуту 
відбула! 

Прийшли додому та стали гарно собі жити і долю 
хвалити, що їм помагала. 
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Які епізоди казки, на твій погляд, були кумедними? 

Які завдання давав цар своїм невісткам? 

Як сталося, що жінки старших братів ледве не повибивали 
царю очі?

Кому допоміг Іван-царенко? Хто допоміг Івану-царенкові?

Знайди відповіді у  тексті. Усі рушники, що наткали всі 
невістки, цар у себе на образи почепив. Так чи ні?

Коли Іван-царенко побачив бабу-ягу в  хаті, то вона лежала 
на печі, а  кістяні ноги на комин поклала. Так чи ні?

Що в  казці «Царівна-жаба» є чарівним?

Скільки в  цій казці персонажів: Царівна-жаба, Іван-царен-
ко, його брати, невістки, цар, цариця, дівчата-служниці, 
старенький дідусь, баба-яга, її брат, ведмідь, сокіл, щука! 
Іван-царенко та царівна-жаба  — це, зрозуміло, головні 
герої казки. Але й  інші персонажі також важливі  — без 
них усіх і  казки б не було! 

У кожному літературному творі є головні герої та друго-
рядні персонажі. 
Головний герой постійно в  центрі подій твору. Деталь-
но змальовані його зовнішність, характер, звички тощо. 
Голов ний герой активний, він постійно діє  — змінюється 
сам, перетворює світ навколо себе, допомагає іншим. 
Другорядні персонажі завжди поруч із  головним героєм. 
Вони також можуть бути яскравими. Але їхня роль у  тво-
рі  — допомогти головному героєві виявити себе.

Усі персонажі казки «Царівна-жаба»  — й  головні герої, 
й  другорядні персонажі  — якісь гарні…

Чи погоджуєшся ти з думкою Лесика?
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Правильно казати  — позитивні (положительные) персо-
нажі. 

Позитивний (положительный) літературний герой (пер-
сонаж)  — це дійова особа твору, яка подана у  творі як 
зразок для наслідування, взірець поведінки. Автор завжди 
перебуває на боці позитивного героя. 

Негативний (отрицательный) персонаж утілює в  собі не-
гативні риси характеру, вчиняє погано. 

Мені здається, що в  казці «Царівна-жаба» немає негатив-
них персонажів. А ти як гадаєш?

Про королевича  
та залізного вовка

(Українська народна казка  
в літературній обробці Наталі Забіли)

Були собі король з королевою, і мали вони єдиного 
сина, малого королевича. От одного разу поїхав король 
полювати та й надибав у лісі вовка, та не звичайного 
вовка, а залізного, такого, що ніколи ніхто не бачив. 
Упіймав король із своїми ловцями того вовка і привіз 
додому.

Замкнув вовка до льоху* і каже королеві: — Ось  
візьми, серденько, цей ключ від льоху та сховай  
у кишеню, щоб ніхто, бува, вовка не випустив.

А сам розсилає гінців по сусідніх королівствах, щоб 
з’їжджалися всі королі та пани до нього на бенкет, 
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і хоче похвалитися небувалою здобиччю — залізним 
вовком.

З’їхалися пани, королі. Посідали за столи, почали 
бенкетувати.

А малий королевич тим часом у дворі бавиться: 
стріляє із срібного лучка, золотою стрілкою. От як 
стрельнув він, а стрілка і влучила в маленьке вікон-
це, просто до льоху впала через ґрати. Підбіг короле-
вич до віконця,— як йому стрілку дістати? Дивиться, 
а там залізний вовк сидить.

— Вовчику, вовчику! — каже королевич.— Віддай 
мені мою стрілку!

— Випусти мене з неволі, то я тобі стрілку віддам 
і ще колись у пригоді стану.

— Як же я випущу, коли ти замкнений? 
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— А ти піди до мами,— каже вовк,— до неї пригор-
нися та й витягни ключик у неї з кишені. Відімкнеш 
мене тим ключиком, а потім знову потихеньку його 
в ту саму кишеню покладеш. Тільки нікому не кажи.

От королевич побіг до матері та так і зробив, як 
його вовк навчив. Випустив вовка, забрав свою стріл-
ку, а ключ назад потихеньку поклав.

От гості як напилися й наїлися добре, король їм 
і каже:

— Тепер я вам, панове, покажу звіра такого, якого 
ви ще й не бачили.

Бере він у жінки ключ, веде панів та королів до 
льоху. Відімкнув двері — а вовка нема!

Гості дивуються, посміхаються, між себе потихень-
ку говорять: «Може, й не було тут ніякого звіра?» Роз-
сердився дуже король, скликав слуг, питає: хто вовка 
випустив? А слуги кажуть:

— Нікого й у дворі не було, крім королевича!
Покликав король сина, почав його питати. Тут 

хлопчик і розповів про все.
— Замкніть його до льоху! — наказав король роз-

гнівано.— Хай тільки гості роз’їдуться, то я його най-
страшнішою карою покараю за те, що мене отак перед 
усіма панами й королями зганьбив!

Настав вечір, почали гості роз’їжджатися. Та мати-
королева не стала чекати, поки гості роз’їдуться, тиш-
ком-нишком відімкнула сина й каже йому:

— Ти, синочку, заховайся десь, поки батько не пере-
сердиться.

От він і побіг у ліс, щоб там сховатися.
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Та так бідолашне хлоп’я налякалося батькових по-
гроз, що й не знати куди забігло. Вже й ніч настала, 
темно в лісі, дикі звірі виють, чагарі путь заступають. 
Спинився королевич і заплакав гіркими сльозами:

— Ой вовчику, вовчику, через тебе мені гинути  
доведеться!

Не встиг проказати, коли зирк — залізний вовк  
перед ним!

— Не бійся, королевичу! Ти мене з неволі визволив, 
тепер я тобі допоможу. Кажи, чого ти хочеш?

— Виведи мене з цього лісу!
— Сідай на мене,— каже вовк.— Везти тебе додому 

чи геть від дому?
— Вези геть від дому,— каже королевич,— бо бою-

ся я батькової найстрашнішої кари!
Сів королевич на вовка, той і повіз його через ліс. 

Біг, біг, цілу ніч біг, на ранок вибіг з лісу на битий 
шлях.

— Ну,— каже,— з лісу я тебе вивів. Тепер проща-
вай, а як треба буде, стану ще тобі в пригоді!
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І зник у лісі. Пішов королевич куди очі світять. 
Коли це їде шляхом якийсь пан на доброму коні. По-
бачив хлопчика й каже:

— Куди, хлопче, чимчикуєш?
А королевич побоявся сказати, хто він такий, та 

й відповідає:
— Я,— каже,— сирота, йду найматися до добрих 

людей.
Ото як біг королевич лісом, то дорогий жупан у ча-

гарях подер, пошматував, шапку загубив, чобітки  
побив,— тому панові і невтямки, що перед ним коро-
лівський син.

— Ну, наймися до мене,— каже.
Королевич погодився. Посадив його пан позад себе 

на коня і поїхав з ним до себе додому, у чужодальню 
сторону.

А в батьковому палаці, ще як ввечері гості роз’ї-
халися, то й король вже пересердився, але не схотів 
з льоху сина випустити.

— Хай,— каже,— переночує там на голому камін-
ні, ото й буде йому моє покарання.

Вранці пішов до льоху, а королевича нема!.. Тут 
мати й призналася, що сина випустила і наказала схо-
ватися. Почали королевича шукати, весь ліс обшукали, 
та марно. «Мабуть, його дикі звірі в лісі з’їли»,— га-
дають. Плачуть, тужать король з королевою за єдиним 
сином, та сльозами лихові не зарадиш!..

Живе королевич в чужодальній стороні, робить 
у того пана на стайні*. Вже й кілька років минуло, 
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підріс він, і такий став з нього красень-молодець, 
справжній богатир!

А в тому королівстві була в короля дочка єдина, 
красуня несказанна. Багато королевичів сваталося до 
неї, та вона за жодного не хотіла йти. І сказала вона 
своєму батькові, що за того піде, хто до віконця в її 
високому теремі конем доскочить та з її руки перстень 
зніме. От король і оголосив скрізь по всій землі, щоб 
з’їздилися, хто тільки хоче у тих змаганнях змагати-
ся,— чи з панів, чи з королів, чи простого роду.

Збирається на змагання й той пан, що в нього ко-
ролевич служив. А королевич пішов собі на стайню, 
виплакався й каже собі: «Гай, гай, якби можна було, 
то й я б скакав. Та нема в мене доброго коня, ніяк 
мені до королівни доскочити!» Тільки проказав, коли 
зирк — залізний вовк перед ним. 
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— Не плач,— каже,— королевичу! Ти мене з неволі 
визволив, тепер я тобі допоможу! Затрясся тут вовк — 
і раптом став з нього такий гарний кінь, якого ще 
й в світі не було.

— Сідай,— каже,— на мене, королевичу, та їдьмо 
до королівського палацу.

Поїхали вони до палацу. А там вже зібралося панів, 
королів та простих парубків сила-силенна. Почали ска-
кати. Хто тільки не скочить, ніхто не доскочить. І ко-
ролевичів пан скаче, але не може доскочити. Розігнав 
тут свого коня королевич та як скаконе — до самого 
віконця доскочив і з королівниної руки перстень зняв. 
Зняв перстень, ще й руку поцілував, а сам назад! І так 
хутко зник, що ніхто й не вгледів, де він подівся.

Вийшов король на ґанок, питає:
— Хто доскочив?
А той пан, що в нього королевич служив, виїж-

джає наперед і каже, що то він. Королівна каже — ні, 
не він. А батько їй на те:

— Дай спокій! Він би не казав, якби не доскочив.
І наказує їй готуватися до весілля. Королівна пла-

че, сперечається, та проти батькового наказу нічого 
не вдієш!..

Почали готуватися до весілля. Напередодні того 
весіл ля вийшов королевич за стайню й плаче. Коли 
раптом — вовк перед ним.

— Чого плачеш, королевичу?
— А як же мені не плакати? То ж я до королівни 

доскочив, а мій пан її облудою* бере. І вже на завтра 
весілля призначене!
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— Цить, не плач,— каже вовк.— Буде вона твоя. 
Ось тобі бубон, як почнуть весілля гуляти, стань серед 
двору перед палацом та затарабань у нього. Побачиш, 
що з того буде.

Ніч минула, день настав. Почали в палаці весілля 
гуляти. А королевич пішов до палацу, став серед дво-
ру та як затарабанить у той бубон! Враз стало військо 
довкола палацу, і кожен солдат в руках не зброю три-
має, а квіти. Пани та королі, що на весілля приїхали, 
всі повибігали — що таке? І королівна вибігла, ста-
ла на ґанку. А всі солдати до неї підходять і квіти їй 
пода ють. А королевич стоїть попереду й у бубон б’є.

Здивувався король, питає:
— Хто такий?
— Та це мій слуга,— відказує той пан,— сирота 

мужиць кого роду.
— Ні,— каже королевич,— не мужицького роду я, 

а королівський син. Пан цей облудник і шахрай, а до 
королівни доскочив не він, а я!
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І простягає він королівні руку, а на руці перстень 
блищить.

Глянула на нього королівна і впізнала — то й справ-
ді він з її руки перстень зняв ще й поцілував її.

— Ось, батечку, мій справжній наречений! — каже.
Тут бачить пан, що непереливки, викрита його 

брехня, та й ходу з двору! А королівна руку подала 
королевичу і повела його до палацу. Тут і весілля від-
гуляли, мед-пиво кружляли, і я там сидів, мед-вино 
пив, по вусах текло, а в роті не було.

Чому маленький королевич пожалів залізного вовка? Чи 
довго гнівався король на свого сина через те, що він від-
пустив вовка? Назви головних героїв та другорядних пер-
сонажів казки. Чи є в  казці негативні персонажі (негатив-
ний персонаж)? 

Який характер був у  королевича?

Доведіть, що казка «Про королевича та залізного вовка»   
є  чарівною.

Спостерігаю, аналізую, роблю висновки

Ознайомся з  двома планами до казки.

     План 1
1. Король спіймав залізного вовка.
2. Королевич відпускає вовка.
3. Король гнівається на свого сина.
4. Король карає сина.
5. Мати-королева допомагає синові втекти.
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6. Королевич зустрічає в лісі вовка.
7. Вовк вивозить королевича з лісу на дорогу.
8. Королевич наймається на роботу.
9. Горе батьків королевича.
10. Змагання.
11. Вовк допомагає королевичу вдруге.
12. Обман пана.
13. Вовк допомагає королевичу втретє.
14. Весілля.

   План 2
1. Король спіймав залізного вовка.
2. Порятунок вовка.
3. Гнів короля-батька.
4. Перша допомога вовка.
5. Горе батьків королевича.
6. Королевич-наймит.
7. Друга допомога вовка. 
8. Обман.
9. Третя допомога вовка.
10. Весілля. 

Чим схожі плани? Чим  — різняться? За яким із планів лег-
ше переказувати казку? А який план потребує менше часу 
для записування в  зошиті?

Обговоріть, чи так уже важко переказувати казку за пла-
ном 2?

Намагайся дізнатися більше! Знайди текст української 
народної казки «Залізний вовк». Прочитай. Порівняй її 
з  казкою «Казка про королевича та залізного вовка». 
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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», «Дівчинка-тростинка», «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, давно-давно, 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 давно-давно, 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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7. Наведи приклади головних героїв казок, які вивчалися 
в  розділі. Назви головних героїв казок, прочитаних самостійно.

8. Назви позитивних і  негативних персонажів народних казок, 
вивчених у  розділі і  прочитаних самостійно.

9. Фантазуй! Уяви, що стрілу Івана-царенка знайшла не жаба, 
а  качечка. Як тоді могла б називатися казка? Усно вигадай епізод 
нової казки. Якщо є бажання, розкажи казку на новий лад.

10. У багатьох чарівних казках головним персонажам допома-
гають добрі чарівники, а чинять перешкоди злі чарівники. Усно 
вигадай невеличке оповідання про доброго або злого чарівника. 
Вигадай йому ім’я. Розкажи, де він мешкає, у чому його чарівна 
сила. Кому він допомагає або шкодить? Намалюй ілюстрацію до 
своєї розповіді.

Тренуюся читати швидко і правильно
пі5сня
цар 
хлопчи5на
цвірку5н
вовк
зозу5ля
стріла5
ху5стка
царі5вна
боло5то
жа5ба 
со5кіл
князі5вна

рушники5
клубо5чок
греча5ники
ведмі 5дь
воло5дар
бли5скавка
жва5вий
черво5ні
мале5нький
жа5б’ячий
залі 5зний
королі 5вський
співа5в

полеті5ла
заміси5ла
ви5пустив
стре5льнув
забра5в
покла5в
танцюва5ла
пла5чуть
поба5чила
напекли5
суму5ють
бли5снула
приїзди5ть
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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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Всі птахи його у лісі 
Дуже поважали, 
Як збирались у громаду, 
На покуть* і пускали —
І питалися поради 
Про діла у нього, 
І всі крука шанували, 
Як батька старого.
Жив би й жив собі любенько 
Крук, велика птиця, 
Якби раз не довелося 
Із раком зустріться…
Був колись наш крук голодний,—
З ранку аж самого 
Ані ріски ще у роті 
Не було у нього.
Довго він літав у лісі 
Та шугав степами 
І надвечір сів, знемігшись,
Між очеретами.
Коли гляне — рак великий 
В воду хоче лізти. 
Крук до нього — хап у рота!
Буде попоїсти!
Се на березі робилось 
Долі під вербою; 
Крук злетів та й сів на гілку 
Саме над водою.
Бачить рак тоді, що лихо, 
Та й ну мудрувати, 
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Як би тут обрятуватись, 
Щоб не пропадати?
От подумав він та й каже: 
«Ой вороне-брате! 
Довелося батька й матір 
Твоїх мені знати.
Ну, та й гарні ж були птиці, 
Вже таких немає, 
Що розумні вже, що добрі 
Так хто його й знає!»
Крук те чує, слухать гарно, 
Що рак батька славить, 
Та: «Угу!» на те мугика, 
Рота не роззявить.
Рак ізнову починає:
«Правду як сказати, 
То твоїх ще довелося 
І братів зазнати.
Удалися в батька діти! 
А та й птиці ж гарні! 
Що вже добрі, що розумні 
Чисті та чупарні*!»
Крук те чує, слухать гарно,
Що рак рідних славить, 
Та: «Угу!» — на те мугика,
Рота не роззявить.
Рак же знову починає: 
«Але що казати! 
Хоч були брати і гарні, 
Гарні батько й мати,
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Та куди вже їм до тебе! 
Вроди й не рівняти, 
А за розум — тобі б треба 
В лісі царювати!»
«Ага!» — скрикнув крук, зрадівши, 
Та й роззявив рота, 
А рак бульк тоді у воду — 
Пропала робота!
А сороки білобокі 
На вербі скакали, 
Як те вздріли, полетіли 
Та скрізь розказали.
З того часу вже минулась 
І повага, й шана, 
І на крука грима кожна 
І галка погана.
З того часу, як в громаді 
Стане крук навчати, 
Зараз птаство: «Годі! Годі! 
Навчись царювати!»
Так йому те прикро стане, 
Хоч піти втопиться, 
Тож замовкне й сяде збоку 
Крук, велика птиця.

Борис Грінченко

На які слова рака крук не роззявив рота, а  на які  — скрик-
нув  «Ага»? Чому птаство перестало шанувати крука?

Якими людськими рисами наділено крука в казці? 

Підготуйся до виразного читання казки Бориса Грін ченка.

60



Лисичка кума
Був собі раз Вовчик-братик і Лисичка-сестричка, 

і задумали вони взятися чесно на хліб працювати. Ви-
найшли собі нивку поля і змовилися посадити на ній 
картоплю. Вранці-рано вибралися обоє до роботи — 
ямки робити та картоплю садити. Дома поснідали, що 
там бог дав, а щоби в полудне не бігати додому, взяли 
відразу з собою обід і полуденок: глечик меду і кошик 
паляниць. Поклали страву між корчі, а самі, перехрес-
тившися, та й до роботи.

Коплють, коплють, та Лисиці швидко наскучила 
чесна праця. Нібито копле, а сама думає, як би то ви-
хопитися та в корчі медку полизати. Ось у недалекім 
болоті поміж тростиною загукав Гук на все горло:

— Гуп-гуп-гуп!
— Зараз, зараз, сватоньку,— скрикнула Лисичка, 

немовбито її кликано. І вже кинула мотику* та й за-
бирається йти.
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— А куди ти, Лисичко? — питає її Вовчик-бра-
тик.— Хіба не чуєш, сват Гук мене кличе.

— Та чого?
— Ми ще з ним учора балакали: бачиш, у нього 

сьогодні хрестини, то він просить мене за куму.
— Га, коли так, то йди, тілько не барися.
— Я заразісінько верну! — мовила Лисичка.— Коп-

ли собі свій загонець, я тебе здогоню.
Побігла Лисичка в корчі, зараз до горщика, попо-

їла добре меду, закусила паляницею, все чистенько 
позав’язувала, пооблизувалася та й іде до Вовчика, 
спишна водячи хвостом — звичайно, кума.

— А що, вже по хрестинах? — питає Вовчик.
— Та вже,— мовить Лисичка.
— А що там бог дав?
— Хлопчика.
— А як же його охрестили?
— Початочок.
— Ото ім’я! Я ще й не чував такого,— мовив Вов-

чик. Лисичка нічого не мовила, але взялася пильно до 
роботи.

Може, так минула година, а може, й дві,— знов 
Лисичці захотілося медку полизати. І ледве Гук з бо-
лота загукав, а вона на весь голос кричить:

— Зараз, сватуню, зараз!
— А то що, Лисичко? — питає Вовчик.
— Та, бачиш, там друге дитинятко у свата народи-

лося, ще раз на хрестини просить.
— Ну що, коли просить, то йди, тілько не барися.
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— Я заразісінько, Вовчику! — мовила Лисичка та 
й шмиг у корч. Зараз до горнятка, наїлася добре меду, 
паляницею закусила, так що з їх спільного полуденку 
вже мало що й лишилося, та й вертається до Вовчика.

— О, ти вже тут! Уже по хрестинах?
— Та вже.
— А що ж там бог дав?
— Та дівчинку.
— А як її охрестили?
— Серединка.
— Ото! Я ще й не чував такої назви,— дивувався 

Вовчик.
— У Гуків, Вовчику, все такі незвичайні назви  

дають. На те вони голосні птахи.
Попрацювали знов з годину, і знов Лисичці запах 

дуже медок, і ледве тільки Гук загукав із тростини, 
а вона кричить:

— Іду, сватоньку, йду!
— Та куди йдеш, Лисичко?
— Хіба не чуєш, що сват іще раз за куму просить?
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— Що за диво, що він тебе так часто за куму про-
сить? — мовив Вовчик.

— Бо мене дуже любить, Вовчику.
— Ну, то йди ж, а не барися, треба роботу кінчити.
— Я зараз тут буду, Вовчику. Роби, не бійся, я все 

зроблю.
Побігла Лисичка до корча, виїла решту меду з гор-

щика, схрупала решту паляниць, усе поперевертала та 
й іде до Вовчика.

— А що, вже по хрестинах?
— Та вже.
— А що там бог дав?
— Хлопчика. 
— А як же його охрестили?
— Остаточок.
— Ну, що ж, нехай здоров росте.
Копали так, копали, аж ось уже й полудне. Вовчик 

давно зголоднів, та все якось стидається признатися, 
а далі кинув мотику та й каже:

— Ну, натепер досить. Чи не пора обідати?
— Певно, що пора, Вовчику-братику,— мовить Ли-

сичка, а сама нібито копле, пильнує роботи.
— А ти ж не голодна?
— Та ні, Вовчику, іди ти сам та пообідай, мене там 

на хрестинах погостили.
Пішов Вовчик у корчі, дивиться, ого! Горщик по-

рожній, аж вилизаний від меду, кошик перевернений 
і паляниць ані кришки нема! Аж тепер зрозумів, куди 
се Лисичка-сестричка так часто на хрестини ходила! 
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Аж тепер йому вияснилося, які-то вона своїм похрес-
никам чудернацькі назви давала!

— А, так ти така, погана Лисице! — скрикнув Вов-
чик.— Хочеш мене роботою і голодом на смерть замо-
рити, а сама всю страву пожерла! Чекай же! Я тебе за 
те саму розірву і на обід згамкаю!

Почула Лисиця Вовчиків крик, побачила, який він 
біжить злосливий та недобрий, і не чекала довго. Дала 
ногам знати та до лісу, а в лісі шусть у першу нору, 
яку надибала під корінням старого дуба. Думала, що 
сховається зовсім, але Вовчик таки встиг побачити кін-
чик її хвоста, як Лисичка його втягла до нори. Прибіг 
та й кричить:

— Ага, ти тут? Вилізай мені зараз! Не сховаєшся 
від мене.

Та Лисичка не дурна. Сидить у норі, ані пари з рота.
— Не обзиваєшся? Добре! Чекай лише, я тебе до-

сягну.
Скочив Вовк, виломив довгу клюку, застромив 

у нору та й шпортає. Думка була вхопити Лисичку 
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за ногу та й витягти на світ божий. Не похопилася 
Лисичка, а клюка хап її за ногу. Нора тісна, Вовк, 
почувши, що щось зачепив, так тягне, що є сили. От 
Лисичка, хоч і як їй мурашки поза плечима бігали, 
почала реготатися та й кричати: 

— Ото дурний! Зачепив за дубовий корінь та й тяг-
не. Думаєш, що мене за ногу вхопив. Тягни, дурню, 
тягни!

Почувши се, Вовк пустив Лисиччину ногу та й по-
чав знов шпортати клюкою, поки не зачепив справді 
за дубовий корінь.

— Ай, ай, ай! Моя ноженька! — закричала Ли-
сичка, а дурний Вовк з радості як почав тягти, поки  
сам не змучився і клюки не зламав. Тоді плюнув і пі-
шов геть і зарікся з Лисичкою більше не мати ніякої 
спілки.

Іван Франко

Які епізоди казки викликали в  тебе посмішку? Коли Вовк 
зрозумів, що Лисичка його обманювала?

Знайди відповідь у  тексті. Лисичка сховалася від Вовка 
в  норі під старою сосною. Так чи ні?

Якою була Лисичка, а  яким  — Вовк? Доведи, що Лисичка 
була не тільки хитра, а  й кмітлива. 

Яка основна думка казки?

Які події, на твою думку, відбуватимуться в казці далі? Чи 
товаришуватимуть Лисичка та Вовк? 

Приготуйся до виразного читання казки Івана Франка.
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