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    Цей навчальний посібник стане помічником учителю 

початкових класів у підготовці до уроків української мови 

,літературного  читання  та природознавства .А також   

буде корисним  при написанні  сценаріїв осінніх свят . 

   Текстовий   матеріал підібрано з урахуванням вікових 

особливостей учнів молодшого шкільного віку,м ає 

пізнавальний та виховний характер. До нього увійли  

 вірші ,тексти з творів українських письменників. Крім  

того ,підібрано  казки , легенди , приказки, прислів'я ,народні 

прикмети,загадки , ребуси, диктанти , які насичені певними 

орфограмами,що дозволить учителям використовувати  їх   

у роботі над підвищенням  грамотності учнів .  

     У четвертому розділі  подано вправи для самостійної 

роботи , а у п'ятому розділі представлено сценарій  

етимологічного ранку  «Ходить гарбуз по городу». 
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      Осінь - це чудова пора року. Часто її називають золотим періодом. 

Чому, запитаєте ви? А тому що, коли приходить осінь все навколо 

покривається золотом. . Недарма саме цей час року надихає творчих 

людей на новi роботи. Фотографів - на нові фото-проекти, художників - 

на нові картини, поетів - на нові поезії.  

         А що для нас осінь? Осінь — це сухі кленові листочки, що опадають 

з дерев. Осінь –це прохолода  вранці ,а вдень – тепло. Це — дощові дні, 

коли приємно дивитися на яскраві кольори, які в цей час, особливо 

природні..  

Осінь — це повітря наповнене запахом сухого листя, дощу,стиглих яблук 

та осінніх квітів. Осінь –це найбагатша, найщедріша пора. Осінь – це 

вересень,жовтень і листопад. 

 

 

Вересень 

 

'  
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‘      ‘ЕС ‘               

                    Чому вереснь має таку назву ?  

  Назва першого місяця осені походить від назви вічнозеленого куща – 

 вересу , який поширений на Поліссі. Він починає цвісти восени , тому 

перший місяць осені отримав назву на його честь. 

    Народ зберіг також інші назви цього місяця. Тому в староруській мові його 

називали «роєн» , «ревун», «зарев». Дані назви походять через шум дощів, 

рев осінніх вітрів і звірів, особливо оленів . 

    А ще цей місяць називали « сівнем» , що пов 'язано з періодом сівби 

зернових ; « маїком» - від зеленої озимини , що « маїла» , тобто зеленіла на 

полях ; «варєснецем » - від перших паморозків, що з'являються у вересні. 

    Найпоширенішою є назва  « бабине літо» , бо в цю пору тепло,сонячно, 

кілька днів підряд у повітрі пливуть срібні ниточки павутиння 

    Проте у переважній більшості європейських мов вживається латинська 

назва – „сентембер”, що означає сьомий, адже у Давньому Римі цей місяць і 

справді був сьомим, оскільки річне літочислення брало свій початок з 

березня.  З прийняттям нового, григоріанського календаря, в якому початок 

нового року було перенесено на січень, назву місяця залишили старою.  
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     Із середини вересня починається масовий відліт птахів у вирій. Колись, 

побачивши у небі ключ журавлів, наші пращури приказували: „Із чужої 

сторононьки повертайтесь додомоньку!” При цьому загортали в хустинку 

грудочку землі і тримали її до весни. Весною, побачивши перший 

журавлиний ключ, землю закопували на полі чи городі, щоб весна була 

щедрою і буйною.  

     Кожний місяць має свої головні дні. Для вересня таким днем є  

14 вересня – день Семена, початок справжньої осені. „Хто не посіє до 

Семена, в того життя буде злиденне”, –  мовить народне прислів’я. Саме до 

цієї дати селяни поспішали посіяти озиму пшеницю.  

    Від цього дня ткачі встановлювали свої верстати і починали ткати килими. 

Бралися за роботу й усі інші сільські майстри: столярі, стельмахи, ковалі.  

    Від „Семена” починали копати картоплю. У полі чи городі розкладали 

вогнище, пекли картоплю з нового урожаю, їли і гріли руки – „щоб не мерзли 

взимку”.      

А ще вересень можна розділити на «сезони»: 

 з 28 серпня до 11 вересня — молоде бабине літо; 

 14 до 21 вересня — старе бабине літо;  

з 24 вересня до 14 жовтня — золота осінь. 

*** 

 

 

Народні прикмети 

   За народними прикметами, перші погожі вересневі дні обіцяють гарну 

погоду весь місяць. 

 Чим сухіший вересень, тим пізніше настане зима, а вереснева гроза провіщає 

теплу осінь. 
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   Велика кількість жолудів у вересні на дубах неспроста. Це природа дає 

шанс лісовим жителям трохи краще підготуватися до холодної зими. А ще ця 

прикмета обіцяє рясні сніги на Різдво. 

   Про прийдешню зиму також судили за опалим листям: якщо осиковий лист 

падає на землю переважно лицьовою стороною вгору — значить, буде зима 

суворою, якщо виворотом угору — теплою. 

У вересні триває збір журавлини, горобини, брусниці і шипшини. Сьогодні 

вже не актуально, але колись у цьому місяці збирали і кропиву, з якої варили 

борщі. І вже зовсім, напевно, всі забули, що вересень — час збору рослини 

під назвою грицики. Її висушене і розтерте в порошок листя наші предки 

використовували як приправу до м’ясних страв. 

  За календарем збору лікарських рослин у вересні настає черга кореневищ 

лепехи, цвіту безсмертника, листя брусниці і кропиви, кори калини. 

*** 

Народний календар вересня 

1 вересня — Андрія Стратилата. У цей день завжди тепло. Вітер, що дме з 

півдня, обіцяє добрий урожай вівса. 

3 вересня. Якщо цей день буде ясний, то слід чекати, що ще чотири тижні 

буде хороша погода. 

4 вересня. Якщо павутиння прилипає до рослин — на тепло. 

5 вересня. Якщо падолист лягає горілиць — на холодну зиму, а долілиць — 

зима буде теплою. Якщо цього дня журавлі на південь полетіли — зима буде 

рання. Якщо нема приморозків, то не буде їх і весь місяць. Летять журавлі 

низько — на теплу зиму, високо — на холодну. Пізній падолист — на суху 

осінь. 

6 вересня. Дощовий день — погожа осінь і щедрий урожай наступного року. 

7 вересня — Варфоломія. Суша на Варфоломія — гострої зими є надія. 

Прийшов Варфоломій — жито на зиму сій. 
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10 вересня — Мусія. Починається дубовий падолист. Якщо ж листя ще міцно 

тримається, то зима буде люта. 

11 вересня — Головосіка. Це період останніх гроз. Як чути грім, то має бути 

довга і тепла осінь. Ранній відліт журавлів — на ранню весну. Журавлі на 

південь полетіли — рання зима буде. 

14 вересня — Семена. На Семена ясно — осінь буде погожою і теплою. На 

Семенів день вітер з півдня — буде тепла зима. Якщо гуси відлітають на 

Семена — чекай ранньої зими. 

18 вересня — Лисавети. Рано пожовкло листя на горобині — рання осінь і 

рання та холодна зима. 

21 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці, яке також називається другою 

Пречистою. Свято другої Пречистої традиційно вважається жіночим, коли 

жінку належить вшановувати як продовжувачку роду. 

23 вересня. Вітер північно-західний — зима буде люта, а південно-східний — 

тепла. Якщо багато горобини — осінь заплаче дощами, а зима обпече 

морозами. 

27 вересня — Воздвиження. Птахи дружно відлетіли у вирій — чекати 

суворої зими. 

Журавлі полетять на Микити (28 вересня) — Покрова (14 жовтня) буде 

морозна, не полетять — зима настане пізніше. 

*** 

                                 Прислів'я і приказки 

      З вереснем пов’язана велика кількість прислів’їв і приказок. Більшість з 

них присвячена змінам, що відбуваються у природі, відходу літа і настанню 

осені. 

Хто цілий рік  байдикує, той навіть у вересні голодує.  

Серпень страву готує, а вересень подає її до столу. 

 Вересень весіллями багатий. 
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 Верещить вересень, що вже осінь.  

Вересень каже: «Посієш жито на поспіх – воно вродить на посміх». 

 Вересневий дощ, що почався вранці, довго не йтиме. 

Грім у вересні віщує теплу осінь 

У вересні і листя на дереві не тримається. 

У вересні ліс рідше, а пташиний голос тихіше. 

У вересні літо закінчується і осінь починається. 

У вересні одна ягода, та й та – гірка горобина. 

У вересні синиця просить осінь в гості. 

Вересень без плодів не буває. 

Вересень червоне літо проводжає і золоту осінь зустрічає. 

Вересень птахів в дорогу погнав. 

Вересень весіллями багатий.  

Садок у вересні, що кожух у січні.  

Як вересніє, до й дощик сіє. 

*** 

 

Вірші про вересень 

 

Перший місяць – вересень, я смачний. 

Вам дарую яблука запашні, 

Груші, сливи, дині і виноград – 

То солодка радість для всіх малят. 

*** 

ВЕРЕСЕНЬ  

Про осінь кажуть: золота. 

А я додав би: ще й багата. 
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Йдучи по селах і містах, 

Вона несе з собою свято.  

І я за щедрий урожай, 

Який зібрати нам вдалося, 

Вручу їй теплий коровай 

І верес, вплетений в колосся.  

 

*** 

 

Відряджає Вересень птаху вже у вирій, 

над ліловим вересом  - хмари блідо-сірі. 

Павутинки осені вітер розвіває, 

На ланах картОпляних - свято урожаю.  

Вересень не верескливий, 

Він птахам сурмить про вирій. 

*** 

У вересня щедра рука. 

—  Заходьте! — він з двору гука.  

І яблука трусить з гілок, 

І сипле в портфелі сливок,  

Солодкий зрива виноград —  

І кожен з нас вересню рад.  

Бо щедра, ой щедра рука  

У вересня-садівника. 

Т. Коломієць 

*** 

Вересниться Вересень 

айстрами, жоржинами, 

журавлиним клекотом, 
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де-не-де ожиною. 

Заграє до школярів 

Листячком та росами, 

І вітає вчителів 

Із початком осені. 

    Недін Лариса 

*** 

Вересень 

Знову Вересень приїхав 

На вечірньому коні 

І поставив зорі-віхи 

У небесній вишині. 

Іскор висипав немало 

На курний Чумацький шлях, 

Щоб до ранку не блукала 

Осінь в зоряних полях. 

Р.Росіцький 

*** 

       Вересень 

До морозів ще далеко, 

Ще у зелені весь ліс, 

Та за море вже лелека 

Тепле літечко поніс. 

 В.Каранський 

*** 

А у вересні трава стає шовкова 

Й ластиться голублячись до ніг. 

Це вже перша осені обнова... 

На травичку і туман приліг. 
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Опустився тихо над рікою, 

Білий-білий, наче молоко. 

І пішов неквапною ходою 

На луги. Розлігся над ставком. 

А в тумані попливли дерева, 

Наче привиди, бо стовбурів нема. 

Так приходить осінь-королева 

Чарівна і трішечки сумна. 

А над всім цим дивом лине тиша, 

У повітрі аромат полів. 

І земля натомлена ледь дише. 

В мареві осінніх тихих снів... 

*** 

ВЕРЕСЕНЬ 

Звозить Вересень в комори  

Кавуни і помідори,  

Спілих яблук, груш і слив  

Цілі гори натрусив.  

І вантажить гарбузи  

На машини і вози...  

Йде до гаю, де гриби  

Виростають щодоби.  

На чолі іскриться піт —  

Сто турбот і сто робіт. 

М. Сингаївський 

     

 

 



13 
 

    Загадки 

У південний край землі 

Відлітають журавлі 

Знов лункий шкільний дзвінок 

Нас покликав на урок. 

Як цей місяць звати? 

Прошу відгадати.( Вересень ) 

*** 

 

Дозріває горобина, 

І калина вже рясна, 

Перший лист опадає, 

Коли це буває?       (У вересні) 

*** 

В школах дзвоник продзвенів, 

Школярів дім знань зустрів. 

В лісі виросли грибочки, 

У опеньках всі пеньочки. 

Коли це буває ? ( У вересні) 

*** 

                           

                                                   Диктанти 

   Прийшов вересень. Після душного літа, після серпневих теплих днів 

настала золота осінь.  

   По узліссях ще ростуть гриби: червоноголові підосичники, зеленуваті й 

рожеві рижики. На старих великих пеньках туляться один до одного 

тонконогі опеньки. У мохових болотах намистинками розсипана по купинах 

червона журавлина. На освітлених сонцем лісових галявинах червоніють 
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кетяги горобини. Чисте і прозоре повітря. Далеко чути звуки, гучно линуть 

голоси. На дні лісового струмка видно кожен камінчик, кожну тоненьку 

травинку. По прозорому високому небу біжать та й біжать хмарки. Ясної 

тихої днини літає над землею, сідає на обличчя павутина.  (104 сл.) 

*** 

Вересень 

Літо збігло, як день.  З невлежаного туману вийшов синьоокий, золоточубий 

вересень. Він причепив до свого бриля червоний з вологістю кетяг калини й 

нитку бабиного літа. Потім заглянув до нашої школи. Завзято вдарив у дзвін 

та й пішов поміж садами в степи крутити крила вітряків.(45 сл.) 

*** 

                                                       Вересень 

Прийшла осінь. Вересень дарує нам нові фарби. Червоним багрянцем 

вкрився клен. Білокора берізка причепурилась в золото. Вересень - місяць-

художник. Милує око чарівна хуртовина осінніх айстр. Квіти влаштовують у 

вересні свій осінній бал. (33 сл.) 

**** 

Сойка 

Чудовий ліс у вересні! Розфарбувала його осінь жовтим, червоним, 

коричневими кольорами. Тиша. Раптом зовсім близько пролетіла сойка. Сіла 

на пеньок. У дзьобі вона тримала жолудь. Я тихенько сховався за дерево. Що 

вона робитиме ? Сойка огляділась і давай ховати жолудь під коріння. Та це 

вона на зиму запаси робить! Часто сойка їх так і не знаходить. А весною 

жолудь проросте. З нього маленький дубок буде. ( 66 сл.) 

*** 

                                

                                              Який місяць? 
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Ночі і ранки стають прохолодними. Люди поспішають викопати 

городину та посіяти озимину.  

Сонечко вже не так гріє. Мандрує в синяві неба біле павутиння. Кличе 

воно за собою пташині зграї. Відлітає у вирій журавлиний ключ. М'яко 

стелиться по траві вранішній туман. А у лісі ще зеленіє і цвіте верес. Його 

ім'ям і названо цей місяць. 

*** 

Граки 

Настала осінь. З дерев осипалося листя. Потім розгулялися дощі. 

Стало холодно. Жучки і черв'ячки поховалися під корою дерев.  

Граки сиділи на тополі. Вони довго про щось кричали. А потім знялись 

і полетіли в теплі краї.  

*** 

Осінь 

Рання осінь. Ще світить ласкаве сонечко. Та його проміння вже не таке 

ласкаве і тепле. Пожовкла трава прилягла до землі.  

Ліс одягнув яскравий жупан. Від жовтих листочків він здається 

золотим. Зеленіють лише лісові красуні – ялинки і сосни. Скидає листочки 

горобина, а ягідки залишає. Це вона у червоному намисті зустрічатиме зиму.  

 

Восени 

Падають із дерев листочки. Лежать у землі й тихо розмовляють. Від 

цього гомону в лісі буває шарудіння. А зайчик тоді боїться. Насторожився і 

слухає. Чи не лисичка це? Заховався під кущем і тихо сидить. Чекає зими. 

Вона накриє листочки сніжком. Вони і мовчатимуть.  
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Розділ 2 

                                  Жовтень 

 

 

                        

                          Чому жовтень має таку назву ? 

    Десятий місяць року багатий не лише на добрий врожай, він має також і 

багато назв: «жовтень», тому що листя на деревах пожовтіло, «грязнем» його 

називали, адже дощі розмили дороги, а за велику кількість сірих днів місяць 

отримав назву «хмурень». У деяких місцинах він звався «паздерником», адже 

в цей час переробляли льон та коноплі, м’яли їх на терницях, щоб очистити 

від костриці. Такий процес і називався паздерництвом. А найчастіше звали 

місяць «весільником», тому що з Покрови починали справляти весілля. 

   У сучасному місяцеслові він посідає, як відомо, десяту позицію. Латинська 

назва, що нею користується чимало народів, фіксує його лише восьмим — 

«октобер». З цього приводу григоріанський календар не зовсім точний. 

Українська назва другого осіннього місяця не потребує будь-яких пояснень. 

Довколишні гаї зодяглися в найпривабливіший — жовтогарячий колір. 

Місяценазва «жовтень», як стверджують давні джерела, була відомою ще за 

Київської Русі. 

*** 
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Народні прикмети 

Вітер західний і йде дощ – Новоріччя буде зі снігом. 

Якщо жовтень студений, то й зима буде не тепла. 

Якщо весь жовтень буде сухим, то січень буде безсніжним. 

Осінь дощова – на врожай. 

Прийшла Покрова – всохла дуброва. 

Якщо на Покрову (14 жовтня) вітер, то й весна буде вітряною. 

Коли на Покрову вітер з півдня, зима буде теплою. 

Якщо до Покрови журавлі не відлетять, зима наставатиме поволі. 

Покрова накриває траву листям, землю – снігом, воду – льодом, а дівчат – 

шлюбним вінцем. 

Хто сіє на Покрові, не має що дати корові. 

По Покрові – по теплові. 

Грім у жовтні – на малосніжну, м’яку й коротку зиму. 

Якщо у жовтні дерева ще в листі, то буде пізня зима. 

Білки роблять великий запас горіхів – на холодну зиму. 

Миші і кроти роблять великі запаси їжі – зима буде довгою і сніжною. 

Сова кричить – холод накликає. 

Галки зграйками літають – до дощу. 

Круки тому крячуть, що зміну в погоді бачать. 

Гуси лапи піднімають – перед морозами. 

Який жовтень, такий березень. 

Перший сніг у жовтні — перші теплі дні у квітні. 

Якщо жовтень зі снігом, навесні сніг довго лежатиме на полях. 

Який жовтень, такий і березень. 

*** 
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Народний  календар 

1 жовтня (Ярини). Цей день ще називали «журавлиним літом». Якщо на 

Ярини відлетять журавлі, то через два тижні чекай морозів, а як 

затримаються зима раніше себе не покаже. 

2 - 10 жовтня пасічники переносили в омшаники (погребки) вулики. При 

цьому спостерігали: якщо бджоли старанно позаліплювали вічка воском чи 

прополісом — зима буде суворою, а коли злегка, то теплою.  

3 жовтня (Дениса). Північний вітер — на холод, південний — на тепло, 

західний — на мокречу, а східний — зимно, але сонячно.  

4 жовтня (Кіндрата). Починали готуватися до зими. Про тих, хто легковажив, 

казали: «Пустий господар по Кіндраті не має ще кожуха в хаті». Різкий 

північно-східний вітер — на холодну зиму. 

 5 жовтня (Фотія). Якщо листя з берези ще не опало, то сніг ляже пізно; коли 

ж дерева звільнились, то наприкінці січня буде тривала відлига. 

 6 жовтня (Зачаття Івана Предтечі). Намагалися нічого не заготовляти на 

зиму, бо почорніє. Дівчата й жінки з цього дня бралися за рукодільництво — 

пряли, ткали, вишивали.  

8 жовтня (Єфросинії). Цей день у народі ще називали «капустником», бо, за 

повір'ям, пошаткована капуста мала довго й добре зберігатися. Не треба в 

капусту й олії, як пошаткуєш на Фросинії. Коли на Єфросинії тепла погода, 

то ще тепло триватиме три тижні. Якщо цього дня випаде сніг, то зима 

встановиться на Михайла (21.11). Ранній сніг — на ранню й теплу весну; 

якщо він глибокий, то наступного року буде добрий врожай, якщо сухий — 

літо буде погоже. 

 9 жовтня (Івана Богослова). Завершували всі польові роботи. Хто не посіяв 

до Богослова — не варт доброго слова. Коли до Богослова проса буде з 

ложку, то буде і в ложку. На Богослова дощ зі снігом — у січні тричі йтиме 

дощ; сонячно і тепло день буде дощовий і холодний. 
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 14 жовтня — Покрова Пресвятої  Богородиці, головне свято жовтня. 

Покрова була одним із визначних щорічних подій у житті українських 

козаків, адже саме цього дня Кіш збирався на Раду. На Покрову завершувався 

сільськогосподарський рік, і починалися багаті ярмарки. А для дітей 

шкільного віку саме на Покрову починався навчальний рік. І щоби «наука не 

йшла в ліс», кожен школяр приносив до школи горщик із вареним пшоном,  

їв його, а горщик розбивав. 

У Карпатах на Покрову поверталися з полонин пастуші отари. 

 Яка погода на Покрову, такою буде і зима.  

Якщо в цей день сніг не покрив землю - не покриє в листопаді і в грудні. 

Якщо до цього дня не опаде з вишень листя - на теплу зиму.  

Зранку вітер з півдня, а по обіді з півночі - початок зими буде теплим, але 

згодом похолодає.  

Якщо вітер з півдня низовий - зима буде теплою, з півночі горішній - 

холодною, шз заходу - сніжною; коли ж протягом дня вітер змінюватиме 

напрямок, то і зима буде нестійкою 

20 жовтня (Сергія Послушного). З цього дня вже чекали зими. Якщо земля 

вкриється сніжком, то через місяць буде справжня зима.  

22 жовтня (Якова). Зима стає на ноги. Можна сподіватися і на сніжну крупу. 

Після Якова осінь вже заплакала. Після Якова тепла ніякого.  

23 жовтня (Євлампія). Куди ріжки місяця покажуть, звідти будуть дути вітри.  

28 жовтня (Євфимії). Цей день ще називали «болотихою». Розкисли дороги-

застрягли в Євфимки ноги. Як зачнеться на Євфимку моква, то аж до морозів 

трива..  

   31 жовтня — день пам’яті апостола і євангеліста Луки. До цього дня треба      

було обмолотити зернові. По-перше, щоб останні теплі дні допомогли  

висушити снопи, а по-друге, — щоби гризуни з полів не дісталися до 

хазяйських припасів. 

***  
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Прислів’я та приказки 

 

Вересень пахне яблуками, а жовтень — капустою.  

Жовтень-болотник ні колеса, ні полоза не любить.  

У жовтні гріє ціп, а не піч. 

 Жовтень ходить по краю та й виганяє птахів із гаю.  

Для роботящого Федота і в жовтні знайдеться робота.  

У жовтні виореш мілко, весною посієш рідко, то вродиться дідько.  

У жовтні тільки руки зябнуть, а в листопаді й ноги дубіють.  

Не встиг у жовтні роздивитися, як сонце зійшло, а воно уже на заході.  

Жовтень як не з дощем, то зі снігом. 

 Жовтень хоч і холодний, але листопад і його перехолодить. 

 Жовтень  каже: «Бери, бо як зима прийде, хоч і схочеш узяти, то не 

візьмеш!» 

*** 

 

 

                                                 Вірші 

Сумує жовтень в нашому саду. 

Поодцвітали мальви сніжно-білі, 

Хмелі перебродили у меду, 

І журавлі полинули у вирій. 

Вже не сміються ластівки малі. 

Не золотіє мак духмяним цвітом. 

А яблуні - заплакані й сумні... 

Вони не скоро знов побачать літо. 

Все листопади вдаль перенесли... 

Бузкова тиша. Сад тривожно-синій 
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Смородина ще в залишках золи. 

А на гілках цвіте холодний іній. 

Н. Донець** 

*** 

 

Тихо осінь ходить гаєм. 

Ліс довкола аж горить. 

Ясен листя осипає, 

Дуб нахмурений стоїть. 

І берізка над потоком 

Стала наче молода. 

Вітер, мовби ненароком, 

Їй косиці розпліта... 

Н. Приходько 

**** 

Розмальовує, фарбує 

місяць Жовтень навкруги. 

Ніби танець він танцює, 

Ще й співає залюбки. 

Про пташок у вирію, 

тихий затишок дібров, 

І про місяць Вересень, 

що від нас уже пішов.  

                            Недін Ларис 

*** 

Жовтень 

В жовтні жовте сонце гріє 
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Так, що все навкруг жовтіє. 

Жовті квіти і листочки, 

Жовті дині й огірочки, 

Що достигли на насіння, 

Бо прийшла пора осіння. 

                              Ганна Черін 

*** 

 

Угорi росте пiдкова, 

По зiрках iде Покрова.  

Вкриє землю обегiром –  

Або листям, або снiгом. 

Йди, Покровонько, до нас, 

Хай настане добрий час – 

Козакам i воякам, 

Й всiм на свiтi дiточкам! 

 

*** 

Жовтень 

Співає вітер-бандурист, 

Луна мелодія осіння, 

З дерев спадає жовтий лист, 

Вкрива дерев коріння. 

Пливуть лебідками хмарки, 

Небес палітра синя, 

Акордом хлюпають ставки, 

Літає павутиння. 

(В. Бондаренко) 
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*** 

 

От і жовтень на порозі — зажовтів 

Листячком на кленах золотавим. 

Всюди квітами останніми зацвів… 

То ж прийшов чарівним і яскравим. 

І п’янким, насиченим таким, 

Гарним, дивовижно кольоровим, 

З листячком червоним, золотим, 

Світлим, незбагненним і чудовим. 

Жовтень росами ранковими блищить, 

Шумовим оркестром нас вітає, 

Часом в диво-казку заведе на мить, 

То на срібних струнах нам заграє. 

А у небі сонце, дивовижна синь, 

Хочеться піднятися й летіти. 

То ж здіймайся і у простір линь, 

Треба з мріями у цьому світі жити. 

*** 

Жовтень у лісі 

Давно-давно я в лісі не була, 

А так хотілося, та все не випадало. 

І думалось: от мала б два крила, 

То над землею я б завжди літала. 

І от, нарешті, я у ліс прийшла, 

А там повітря — можна просто пити. 

Мала стежинка між дубів вела, 

Обабіч стежки дивовижні квіти. 
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Куди не глянеш — всюди чудеса, 

Дерева в саме небо потяглися. 

Повсюди диво, колір і краса, 

Вершини сосен в небесах зійшлися. 

І там тихенько гомонять про все, 

Бо там високо світить сонце ясно. 

А вітер буйний вісточку несе, 

І там є воля, значить все прекрасно. 

А от внизу грибочки де-не-де, 

То мох, травичка гарно зеленіє. 

А стежка далі й далі нас веде, 

То там, то тут галявина ясніє. 

Сосновий ліс. Повітря ж тут яке! 

Розносяться духмяні аромати… 

Повітря свіже, чисте і м’яке, 

Підстилка з голок, можна навіть спати. 

А от і казка, тільки наяву — 

Гриби рясніють, наче іграшкові. 

Це мухомори гарні… Їх не рву, 

Фотографую, бо вони чудові. 

Такі червоні випнулись з землі, 

Оранжеві, ну, це не розказати! 

Рясніють і великі, і малі. 

Це добре, що не можна їх збирати, 

Бо так красиво в лісі — чудеса! 

Неначе казка світла і пречиста. 

Волинський ліс — повітря і краса, 

І світлий спокій, тиша урочиста 

*** 
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Жовтень розпочався 

Погожий ранок ніжно засвітився 

І сонечко заглянуло в вікно. 

На склі промінчик тонко заіскрився 

Так гарно не було у нас давно. 

А це вже жовтень вранці розпочався 

І господиня осінь у дворі. 

А світ увесь у ніжні чари вбрався 

І небо загадкове угорі. 

Чарівний світ. Хоч вранці прохолода, 

Та вдень усіх порадує тепло. 

Нас різнобарв’ям радує природа 

Ще золотавим розфарбує тло. 

А небо ніжно-ніжно голубіє 

І білі хмарки в дивному танку. 

Високо десь народжується мрія, 

І павутинку щось несе тонку. 

А що несе, бо вітерцю ж немає… 

Хіба що промінь сонечка бува… 

А павутинка світиться і сяє 

Й здається серцю, що вона жива 

*** 

Вже жовтень закінчився 

Останній день у жовтні туманіє, 

Вже жовтень закінчився. От і все. 

А сонце десь за хмарами… Не гріє… 

А вітер жовте листя вдаль несе. 

Та в осені ще місяць у запасі, 
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Вона ще може й радістю війне. 

Поп’є під сонцем кави на терасі, 

Листок останній з дерева змахне 

І до зими вже буде простувати, 

Як все поробить, всюди прибере. 

Дощі й тумани буде посилати, 

Собі житло на зиму підбере 

І буде там спокійно зимувати. 

А ми у зиму підемо усі. 

Щоб холод і мороз перемагати, 

І ждати літечка у сонячній росі. 

 

*** 

 

А от і жовтень небом засинів, 

І зранку прохолодою вже дише, 

Усе довкілля золотом покрив, 

І музику в верхів’ях дуба пише, 

Осінню музику. А в ній баси звучать, 

Віолончелі іноді, валторни… 

Й розлуки відчувається печать, 

Та кожен день осінній неповторний. 

То ж усмішкою ти його зустрінь, 

Бо стільки позолоти вже не буде. 

От по землі пливе від хмарки тінь, 

Багряне й жовте листячко повсюди. 

То літо бабине на сонці заблищить, 

То зірветься листочок й закружляє. 

А то нараз зненацька задощить, 

І вітер владно соло заспіває. 
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То знову сонця теплий промінець, 

Зігріє душу й все довкіл зігріє. 

Злетять листочки й полетять в танець, 

Чиясь здійсниться заповітна мрія… 

*** 

 

Загадки 

 

Помаранчевим став світ:  

Жовте листя з усіх віт. 

 Пташки в вирій відлітають, 

 Хмарки дощик розсипають… (Жовтень) 

 ***  

Чарівник прийшов у ліс, фарби, пензлика приніс.  

У діброві та садочку стали жовтими листочки. (Жовтень) 

 ***  

 

Кличуть нас ліси, поля, сади 

 Дозбирати осені плоди. 

 Із дерев спадає листя жовте.  

То землею ходить місяць… (Жовтень)  

*** 

 

Жовтень ( акровірш ) 

 

Жовту фарбу розлила 

Осінь на узліссі, 

Вітерець  бешкетував, 
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Танцював із листям.. 

Ескізи розмальовані на жовто , 

Нам залишив на згадки жовтень 

ь 

 

Диктанти 

     Йдеш осіннім лісом і милуєшся його прив’ялою красою. Тихо довкола. 

Зовсім не чути пташиних голосів. Поволі осідає густий туман на віти дерев, 

на прибиті морозом трави, зволожує опале листя, і воно не шелестить під 

ногами, а м’яко пружинить. Пахне грибами, ягодами, корою дерев, 

відсирілою землею. На душі – легко й спокійно, і думки линуть одна за 

одною, ніби щедрі гостинці осіннього лісу. 

Біжить, петляє в’юнка стежка. Ось і зарості терну. Звіддаля бачу, що 

верхівки чагарників аж сині від рясних плодів. Саме пора збирати їх. Після 

морозу вони пом’якшали, стали приємні на смак. Годяться тепер і в компот, і 

в наливку. 

                                                  (За С.Мацюцьким, 99 слів) 

Дубок  

 Старий дуб жив уже бгато – багато років. Він був гіллястий ,міцний , 

поважний , з товстелезним стовбуром. І ,звичайно , був найголовнішим у лісі. 

Ніхто з ним не сперечався,коли він шумів своїм листям. Уже в лісі всі дерева 

втратили своє листя ,а дуб усе ще тримає його , хоч воно вже й пожовкло.  

  У лісі дерева і пташки слухали старого дуба. І навіть вітер – суховій ,який 

налітав зі степу ,вгамувався в його міцному листі . 

*** 
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                                               Осінній парк  

      Думаючи про осінь, уявляєш себе серед осіннього парку…  

  Який він гарний!  На золотому тлі вже пожовклого листя виділяються 

надзвичайно яскраві плями осик і кленів. Пожовкле легке листя повільно 

падає зі струнких берізок. Між деревами видніються тонкі срібні нитки 

павутиння. Тихо в осінньому парку… Під ногами шелестить опале сухе 

листя. Ще іноді курличуть  високо в небі журавлі. Але яке чисте та прозоре 

повітря в осінньому парку … 
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Розділ 3 

Листопад 

 

 

Чому листопад має таку назву ? 

 

   Назва « листопад » прийшла  із західноукраїнських земель. А на сході 

України - дерева вже безлисті. Тому в Київській Русі останній місяць осені 

звався груднем, а перший місяць зими мав іншу назву.. 

     Досить цікавими є регіональні назви листопада –  « ворота зими», 

«грудкотрус», «листопадень», « падолист»; останні два значення знову ж 

таки стосуються західноукраїнських говорів, але вони у давнину означали 

закінчену дію,тобто « листя , котре вже опало». Останній місяць осені, який 

дуже часто підпадає під владу зими, також іменували  «напівзимником». 

     Його європейська  назва – «новембр», що походить від латинського слова 

«дев'ять», бо в дореформеному календарі він був дев'ятим місяцем року. На 

українському Поліссі довгий час зберігалася ще одна назва листопада — 

«братчини». Для сучасників слово це майже незнане. Хоч раніше воно 

віддзеркалювало глибокий зміст. З початком листопада для хліборобів  

наставала пора відносного перепочинку. Зібрано врожай, зроблено припаси 

для тварин, спочиває примерзла нива, а отже, можна зібратися в гурт, 

повеселитися, поспівати. 
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    Це місяць, для якого в знадобі і віз, і сани. Тільки ось для коней це чи не 

найтяжча пора року. З цього приводу Я. Головацький писав: «У листопаді, 

кажуть, коні найслабші .Тим і кажуть: на Симеона-Юди боїться кінь груди». 

З цим днем, який припадає на передостаннє число місяця, і пов'язують прихід 

зими, бо листопад — вересню онук, жовтню син, а зимі рідний брат! 

        Наймолодший син Матері- Осені, якому вона доручає зустріти Бабу-

Зиму та її сивобородих синів. Тому він більше прихильний до свого 

двоюрідного брата Грудня, аніж до рідного - Жовтня, і дозволяє Бабі-Зимі 

сніжити на полях і лісах. В цей же час Мати-Осінь, щоб прискорити прихід 

зими, вкорочує листопадові дні. Природа останнього місяця осені у 

стурбованій задумливості. То згадає про минуле літо, і тоді сонечко прогляне 

з-за хмар. А то подумає про близьку зиму, і небо відразу закошлатиться 

важкими темними хмарами, а по землі вперіщать холодні байдужі дощі. 

  Я – славний місяць листопад, усе листя обтрусив підряд, замінив стежини 

чисто, прикрасив кожне місто. 

*** 

      

Народні прикмети 

 

Хоч скільки б випало снігу в листопаді, але відлиги його зженуть. 

Пізньої осені вітри зі сходу — весна буде холодна. 

Якщо восени рано нанесе снігу, а над ним хмара — хорошої погоди не чекай. 

Хмари висять низько — чекай вітру і снігу. 

Якщо свійська птиця ховає голову під крило — буде холодно. 

Коти на піч лізуть грітися, знай: ніч буде з приморозками. 

Потріскалася кора на ясенах — буде холодна весна. 

Якщо осінь багата на гриби — зима буде тепла. 

Якщо листя з дерев нечисто опаде — буде сувора зима. 
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Калина вже достигла, а листя на ній ще зелене — тепла осінь. Буває і навпаки: 

листя опаде, а плоди аж до морозів тверді. 

Ранній сніг на ранню весну. 

Якщо в листопаді з'являються комахи — зима буде теплою. 

Качки або гуси все частіше почали перелітати з місця на місце — на холодну 

зиму. 

Якщо кури ходять дотемна — наступного дня буде негода. 

Пізній листопад — до суворої і затяжної зими. 

Яка погода в листопаді, така і в квітні. 

*** 

 

Народний календар 

 

 4 листопада — свято Казанської ікони Пресвятої Богородиці. Вважалося, що з 

цієї пори починаються заморозки: “До Казанської — не зима, з Казанської — не 

осінь”.  

 8 листопада — Дмитрів день. Кажуть: “Якщо Дмитро без снігу, то і Великдень 

буде теплим”; “Якщо Дмитро зі снігом, то і Коляда буде засніжена, а весна 

пізня”. 

10 листопада — день великомучениці Параски або “святої  П'ятниці”. 

Вважається, що в цей день не можна користуватися голками — шити, вишивати, 

майструвати . 

14 листопада — Кузьминки в честь чудотворців Кузьми і Дем'яна (цілителів 

древності Косьми і Даміана з Малої Азії ІІІ ст. н. е.). З часом їх почали вважати 

ще й покровителями домашнього затишку і сімейного благополуччя 

 21 листопада — день Михаїла Архістратига, який вважається покровителем 

міста Києва і символізує собою перемогу добра над злом.                                                                                            

Вважалося: “Якщо на Михайла ніч ясна, то зима буде сніжна і красна”. 
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27 листопада — Пилипівка або день завершення весільних свят і підготовки до 

Різдвяного посту, який починається наступного дня, що зветься днем Гурія (28 

листопада). Прикмети свідчать: “Якщо Пилип в сніговому кожусі — травень 

буде в дощовій завірюсі; Пилип у гарній папасі (іній на деревах) — овес в коморі 

у запасі”; “Пилип плаче — пшениця вгору скаче”; “Пилип лисий (дерева без 

інею) — врожаю не мисли”. Найвишуканішою стравою цього дня вважаються 

вареники з капустою. 

 *** 

 

Прислів’я  та приказки 

 Листопадовий день, що заячий хвіст. 

Листопад — ворота землі.  

У листопаді зима з осінню бореться. 

 Листопад вересню онук, жовтню син, а грудню рідний брат.  

У листападі голо в саді. 

 У листопаді зима на заграді. 

 Листопад зимі ворота одчиняє.  

Листопад не лютий, проте спитає, чи одягнутий та взутий. 

 Як листопад дерев не обтрусить, довга зима бути мусить. 

У листопаді сонця, як у старої баби чепуріння. 

Коли в листопаді небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде. 

Листопад заспів зими і сутінок року. 

*** 

 

Вірші 

 

Більше й більше листя з кленів 

Облітає з кожним днем ! 
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По траві іще зеленій 

Між дерев в саду ідем. 

Йдем по листу золотому, 

Мов по килиму м'якому, 

Що на весь послався сад , -  

Здрастуй , місяць Листопад. 

*** 

 

Лелеки плачуть холодом осіннім, 

лИстопадом торкають небеса. 

 Сивіють коси водоспадно-сині,  

Теплом зими розсипалась роса. 

 Осяй-но, сонце, землі почорнілі!  

Пориви вітру сиплять знову біль... 

 А літо, літо, фарби ніжно-білі? 

 Де літо? Тільки осінь звідусіль.. 

 

Вир диких хмар злітає у сум’ятті  

мИттєві дні летять, немов листки.  

Дзвеніли роси й прикрашали плаття  

Зелених трав і пуп’янків земних.  

Весняний дух сховався у суцвіття,  

Обливши сад гарячим травнем днів.  

Назвали чомусь бабиним це літом,  

Юним дзвіночком поетичних слів.  

Є трохи сили в дивних водоспадах,  

  

Осіннім дивом сонячним цвітуть  

Сокирок очки біля мого саду,  

Елегією випивши всю суть  
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Налитих сонцем яблук. І заграва  

Істини осені сміється золотаво.  

*** 

Осінь, осінь, листопад, 

Жовте листя стелить сад, 

За моря в краї далекі 

Відлетіли вже лелеки. 

Хмари небо затягли, 

Вітер віє з-за гори, 

Ходить осінь листопадом, 

Жовте листя стелить садом. 

*** 

ЦЕ ЛИСТОПАД 

Це листопад, панове, листопад. 

Ще не зима, але уже й не осінь. 

Ліси, сади і ниви без принад. 

Світанки сиві, зимні, безголосі.  

Це місяць той, коли спішиш у дім,  

Щоби зігрітись кавою й каміном.  

Не висне погляд на листку рудім 

Не пахне в тілі кров адреналіном.  

Це листопад. Ні зела, ні снігів. 

Остання квітка очі затуляє.  

В барліг ведмідь, в нору їжак побрів.  

І лиш калина пісню замовляє. 

*** 

Листопад  

Віє, віє вітровій,  
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Листя скубає підряд.  

Шурхотить листочків рій,  

Бо надворі – листопад 

*** 

 

  Ще кілька днів тому назад 

Землі убранство чарувало. 

Рясний і дивний листопад 

Здійнявся. Листячко упало. 

А вітер з листям танцював, 

Кружляв, підносив, опускався... 

Ялинки ними прикрашав 

І знову в небо підіймався. 

Рясний, казковий листопад... 

Додолу листячко злітає. 

А що лишилося, підряд 

Вітрець із дерева знімає. 

І знов підносить в небеса, 

Прощальний танець з ним танцює. 

Чарівна і сумна краса 

Тривожить душу і чарує... 

*** 

 

Листопад... Листопад засніжив, 

Закружляв, щедро квіти накрив. 

Сніг на землю зчорнілу упав, 

А на ранок узяв та й розтав. 

То ж на квітах вода чи роса, 

Чарівна первозданна краса. 
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Квіти вмились і далі живуть... 

Пізня осінь, а квіти цвітуть.. 

Листопад нахнюпився, сіріє, 

То дощем, то снігом замете. 

Небо вдень хоч трішечки світліє. 

Позлітало листя золоте 

Й де-не-де з-під снігу проглядає, 

Та й воно вже скоро пропаде. 

Вітерець холодний повіває, 

І краси уже нема ніде. 

Правда, хризантеми не розквітли, 

Сніг з морозом — просто не дали. 

А бутони тягнуться до світла, 

Може б ще розквітнути могли. 

От якби морози відступили, 

Й сонечко розсіяло тепло. 

Квіти б буйним цвітом заіскрили 

І повсюди б радісно було. 

Але сірі хмари небо вкрили, 

То дощем, то снігом замете. 

І під снігом квіти посумніли, 

Стало чорним листя золоте. 

*** 

                            

Загадки 

 

Хто тепло до нас не пускає, 

Першим снігом нас лякає? 
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Хто кличе до нас холоду, 

Знаєш ти? Звичайно, так! 

 (Листопад) 

***  

 

Поле чорно-білим стало: 

Падає то дощ, то сніг. 

А ще похолодало — 

Кригою скувало води річок. 

Мерзне в поле озимину жита. 

Що за місяць, підкажи? 

 (Листопад) 

*** 

 

Капає з неба ,дахів , стріх – 

Дощ холодний ,перший сніг. 

Почорнів без листя сад , 

Що за місяць ? 

 (Листопад ) 

 

Диктанти 

 

Листопад 

   Листопад – старший син Осені. Чомусь він похмурий і сумний. Може, 

тому, що робити йому в цю пору року нічого? Блукає старий листопад без 

радості, веселості та бадьорості полями, луками, аж поки не дійде до лісу. 

(С.І. Рябова) 

*** 
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Листопад - останній місяць осені. Дерева вже скинули своє золоте 

вбрання. Вранці дме холодний вітер. У небі пливуть сірі хмари. 

Наближається зима. Лісові мешканці заздалегідь підготувалися до неї.  

*** 

 

     Настала пізня осінь. Дерева стоять зовсім голі. Опале листя почорніло на 

землі. Трава суха і темна. Багато похмурих і дощових днів. Золотисто-

червоні барви стали сірими, похмурими, сумними. Пташок зовсім не чути. 

Вони сидять зграйками на гілках і гріються. Дні дуже короткі, ніч швидко 

спадає на землю. На полях і в садах вже зібраний увесь урожай. В садах люди 

згребли опале листя. 

     Сумно. Похмуро. Все в очікуванні зими. 
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Розділ 4  

Осінь 

 

Осінь — найкрасивіша  пора року. Потрапивши під її чаклунство, жива 

природа  перетворилася на золоту казку.  

 Як її тільки не називають: чарівна, мальовнича, барвиста, дивовижна, 

щедра  ,різнобарвна, розмаїта. Спочатку вона пишна, золота й сонячна, а 

потім сумна, дощова, холодна.   

    Осінь, мов геніальна художниця, майстерно фарбує всі рослини та надає 

неповторність кожному деревцю. Ніби в казковому хороводі, стоять 

урочисто вбрані дерева, а ліс, прикрашений золотим килимом, нагадує 

мальовничу картину. 

У середині осені з’являється  чарівний острівець тепла й сонячної погоди,  

який називається бабиним літом. Його особлива прикраса - сріблясте тонке 

мереживо павутини, що блищить у кожному кутку. 

       Осінь і звучить по-особливому. Шумить вітер, дощ дзвенить, шарудить 

опале листя. Вже не чутно літніх пісень цвіркунів, але як і раніше дзижчать 

бджоли й оси, ласуючи стиглими грушами та виноградом. Безтурботне 

літнє цвірінькання птахів змінилося тривожними криками. Скоро птахи 

великими зграями потягнуться туди, де і взимку тепло. 
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Осінь - красива, мінлива й зовсім ненудна пора. Осінь всьому лік веде. 

 

 

 

                                Народні прикмети 

 

Осінь бідна на гриби, то зима буде багата на сніг і морози. 

Восени листя берези жовте зверху – весна рання, знизу – пізня. 

Багато жолудів на холодну зиму і врожайне літо. 

Щедро вродили горіхи на ліщині – зима має бути сувора й сніжна. 

Якщо виросли шишки на ялинах знизу – на ранні морози, зверху – на ранній 

кінець зими. 

Восени рано випав сніг – весна буде рання. 

Як перший сніг випав на мокру землю – лежатиме, на суху – скоро розтане. 

Бджоли вічко залишають відкрите – зима буде тепла. 

У небі літає павутиння – на гарну погоду. 

Якщо мурашки споруджують високі купи, зима буде холодною. 

Журавлі у вирій відлетіли- холоди прийшли. 

Сова кричить – холод віщує. 

Якщо кріт робить великі купи – слід чекати поганої погоди. 

Лебеді  у вирій вирушили – настала пора заморозків. 

Гуси у вирій – на сніг. 

Якщо лігвище їжака на узліссі, буде тепла зима ,а якщо посеред лісу , то зима  

буде сувора. 

Галки та ворони сідають на верхівки гілок – слід чекати ясну погоду, на нижні 

– на вітер. 
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  *** 

Прислів'я та приказки про осінь 

 

Летять у вересні гуси – зиму на хвості несуть.  

Осінній іній – на суху й сонячну погоду.  

Плети влітку рукавиці – листопаді пригодиться. 

Пищить снігур у листопаді – скоро й зимі будем раді. 

В осінній  час сім погод у нас  : сіє , віє,туманіє, шумить , 

гуде і зверху  йде. 

Хто сіє по Покрові , той не має що дати корові.. 

Як листя жовтіє , то поле сумніє. 

Якщо у вересні на дубах багато жолудів , чекай снігу перед Різдвом. 

Якщо лелеки летять високо , не поспішаючи ,буде гарна осінь. 

Восени й горобець багатий. 

Як зазимніє, то й жаба заніміє. 

Осінь збирає, а весна з'їдає. 

Восени багач, а навесні прохач. 

Восени і в горобця є питво. 

Восени й горобець багатий. 

Осінь усьому рахунок веде. 

Восени день блисне, а три кисне. 

Осінь на рябому коні їздить. 

*** 
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         Вірші про золоту осінь 

 

ЗОЛОТА ОСІНЬ 

В парках і садочках, 

На доріжки й трави, 

Падають листочки 

Буро-золотаві. 

Де не глянь, навколо 

Килим кольористий, 

Віти напівголі 

Й небо синє-чисте. 

Метушні немає, 

Тиша й прохолода – 

Осінь золотая 

Тихо-ніжно ходить. 

К. Перелісна 

 

ДОЩОВА ОСІНЬ 

Водить осінь хороводи 

То із листя, то з дощів. 

На прогулянку виходять 

Парасолі і плащі. 

Там розмову парасолі 

Із плащами завели: 

«Ах, як довго у неволі, 

У темниці ми були. 

Та вернулися тумани, 

Задощило в небесах,- 
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І ми знову у пошані, 

Знов нас носять на руках». 

І прийшли тоді до згоди 

Парасолі і плащі, 

Що найбільша насолода – 

Це коли ідуть дощі. 

А.Качан 

 

ОСІНЬ 

Коли вона загляне в сад — 

Наллється соком виноград, 

І різні яблука ренет 

Солодкі стануть, наче мед. 

Коли огляне баштани — 

Надмуться гордо кавуни, 

І запишається в хустках 

Товста капуста на грядках. 

Як помандрує по гаях 

З чарівним пензлем у руках — 

Все розмалює на путі, 

Берези стануть золоті! 

І ми її уклінно просим: — 

Заходь у гості, щедра осінь! 

І. Кульська 

 

ОСІНЬ 

Непомітно з’явилася осінь – 

День коротшим стає щодоби. 
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Глянь, берізки – уже златокосі, 

І в дубів багряніють чуби. 

Вже у теплі краї відлетіли 

Сонцелюби – дзвінкі журавлі, 

Не страшні їм тепер заметілі 

На далекій південній землі. 

В. Бичко 

 

ОСІНЬ 

Висне небо синє, 

Синє, та не те; 

Світе, та не гріє 

Сонце золоте. 

Оголилось поле 

Од серпа й коси; 

Ніде приліпитись 

Крапельці роси. 

Темная діброва 

Стихла і мовчить; 

Листя пожовтіле 

З дерева летить. 

Хоч би де замріла 

Квіточка одна; 

Тільки й червоніє, 

Що горобина. 

Здалека під небом, 

В вирій летучі, 

Голосно курличуть 

Журавлів ключі. 
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Я. Щоголів 

 

ОСІНЬ 

Листячко дубове, 

Листячко кленове 

Жовкне і спадає 

Тихо із гілок. 

Вітер позіхає, 

В купу їх згортає 

Попід білу хату 

Та на моріжок. 

Айстри похилились, 

Ніби потомились — 

Сонечка немає, 

Спатоньки пора! 

А красольки в'ялі 

До землі припали. 

Наче під листочком 

Вітер догоря. 

К. Перелісна 

 

ОСІНЬ 

Нині осінь нас чарує, 

Неповторна, чарівна, 

Різні барви нам дарує 

І дивує нас вона. 

Виглядає так казково 

Восени і парк, і гай, 
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Розмаїттям кольоровим 

Прикрашає осінь край! 

 

КОРОЛЕВА ОСІНЬ 

Королева Осінь 

Всіх до столу просить. 

Всіх без винятку частує 

Й для Зими запас готує. 

Н. Замрія 

 

ОСІНЬ 

Сіла осінь на порозі, 

Довгі коси розплела, 

Спілі яблука на возі 

До бабусі привезла. 

Вітром двері відчинила: 

- Дари з воза забирайте! 

Павутинкою злетіла: 

- Через рік мене чекайте! 

Л. Новикова 

 

ОСІНЬ 

Осінню дмухнуло,— 

Висохли квіточки, 

Хмуро, безпритульно 

Глянули садочки. 

Жовкне і травиця. 
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Така її доля, 

Хіба зелениться 

Хлібець серед поля. 

Хмара небо криє, 

Сонечко не блисне, 

Вітер вовком виє, 

Дощ потоком висне. 

Швидко погнав води 

Струмок бистрохвильний; 

Пташка від негоди 

Подалася в вирій. 

П. Грабовський 

 

БАРВИСТА ОСІНЬ 

Осінній дощик дрібно плаче, 

І листячко жовтогаряче 

З дерев поволі опадає, 

Лиш клен рудий горить-палає. 

Дарує нам барвиста осінь 

Буяння фарб і неба просинь: 

Ранкові прохолодні роси, 

Верби старої жовті коси, 

Багрянець лісу світанковий, 

Пташиний щебет загадковий 

І павутиння візерунки — 

Це щедрі осені дарунки. 

Т. Корольова 
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ОСІННІ ТАНЦІ 

Вітер взяв сопілку в руки: 

— Ду-ду-ду! 

Хто зі мною потанцює 

У саду? 

Захиталися жоржини: 

— Може, й ми! 

Тільки ти нас над землею підійми! 

— Шкода часу,— вітер каже,— 

Підіймать! 

Видно, вам не доведеться танцювать! 

Тут як зірвуться листочки із дубка, 

Із вербички, із берези, 

Із кленка,— хто червоний, хто жовтавий, 

Хто рудий, а хто трішечки зелений — 

Молодий. 

Як закрутяться у танці 

Угорі! І низенько над землею, 

У дворі. Вітер кинувся за ними: 

— Ой, ду-ду! 

От хто вміє танцювати 

до ладу! 

К. Перелісна 

 

ОСІНЬ 

… Осінь на узліссі 

Фарби розбавляла, 

Пензликом легенько 

Листя фарбувала. 
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Вже руда ліщина, 

Пожовтіли клени. 

В пурпурі осіннім 

Тільки дуб зелений. 

Утішає ясен: 

- Не сумуй за літом! 

Геть усі діброви 

В золото одіто. 

П. Осадчук 

 

ЯК ГАРНО В ЛІСІ ВОСЕНИ! 

Як гарно в лісі восени! 

Кленову гілочку торкни - 

Вона здригається, бринить, 

Немов струни сталева нить. 

Жовтіють граби і дуби, 

Вкривають листячком гриби, 

Кущі, галявини, плаї, 

Сліди малесенькі твої. 

Навкруг завія золота - 

Багряне листя обліта. 

Сміється сіверко: "Лови!", 

Зірвавши шапку з голови. 

І ти за шапкою біжиш 

У цей малюночок, у вірш, 

В дитинства сонячного світ, 

А мама дивиться услід. 

Н. Стефурак 

*** 
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                                     Загадки 

 

У садах, лісах блукає, 

В жовті шати одягає, 

Золотисту стелить постіль –  

Жде сестрицю білу в гості. 

(Осінь) 

* * *  

 

Прийшла дівчина до хати, 

Узялась хазяйнувати: 

Вправно скриню відімкнула, 

В жовту свитку ліс вдягнула. 

(Осінь) 

*** 

 

Розкажіть, діти, хто те добре знає, 

Яке коротке літо восени буває? 

(Бабине літо) 

* * *  

 

Жовте листячко летить, 

Під ногами шелестить 

Сонце вже не припікає 

І коли це все буває? 

(Восени) 

*** 

Листя жовте облетіло,  

Парки та сади укрило.  
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Та поглянь на гілочки,  

Що горять, немов свічки...  

Восени зачервоніла  

Рясно-рясно... 

(Горобина) 

*** 

Із постелі виліз лис 

І промовив: 

- Лисенята, 

Де це відра та лопата? 

Швидше, швидше, любі діти, 

Слід пожежу загасити. 

Розсміялася сорока: 

Що у вас там за морока? 

Де пожежу бачить лис? 

То фарбує … ліс. 

(Осінь) 

* * *  

В зеленім лісі побував 

Якийсь художник 

І поволі 

Дерева перефарбував 

У золотисто-жовтий колір. 

- Ти хто такий? – я здивувавсь. –  

Чому тебе не бачив досі? 

- То придивився, -  

Хтось озвавсь, -  

І ти тоді побачиш… 

(Осінь) 

*** 
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                           Дитячі твори про осінь 

Осінь — сумна пора 

    Прийшла осінь. З дерев повільно опали різнокольорові листочки. 

Барвистим килимом вони вкрили землю біля підніжжя стовбурів. Птахи 

відлетіли у вирій. Комахи поховалися в корі дерев. Лісові звірі вже 

підготувалися до зими. 

  Стало холодно, вітряно. Небо вкрилося сірими хмарами. Зачастили дощі. 

Дні стали короткими, похмурими. Осінь — сумна пора. Але скоро їй на зміну 

прийде морозна білосніжна зима. 

*** 

Прийшла осінь 

Минуло тепле літо. Прийшла прохолодна осінь. Пожовкли дерева. Вітер 

зривав з них зів’яле листя і кружляв ним над лісом. Листя опадало на землю 

та стиха шаруділо. Перелітні птахи відлетіли у вирій. Комахи та плазуни 

поховалися. Смутно стало у лісі, незатишно. 

*** 

Прийшла золота осінь 

Настала осінь. Поступово листя на деревах стало різнокольоровим. Зелений 

колір змінили фарби жовтого, червоного, помаранчевого відтінків. Лише 

вічнозелені дерева — хвойні — залишаються такими, як були. Радують око 

строкаті айстри, жоржини, хризантеми. 

Небо стає яскравим, більш синім і сонячним. По ньому біжать білі пухнасті 

хмари, змінюючи свою химерну форму. 

Осінь — яскрава та сонячна пора, тому її називають золотою. 

*** 
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Етюд осені 

    Вже давно скінчилося літо.Майже з усіх дерев обсипалося листя.Полетіли 

в теплі краї перелітні птахи. Осінь повністю вступила в свої права. 

Осінь — це чудова пора, яку оспівували найкращі поети. ЇЇ красу  переносили 

на полотна прекрасні художники, їй  присвячували свої твори великі 

композитори. Вона зачаровує нас щедрим урожаєм, золотим нарядом дерев, 

останніми теплими днями. 

*** 

 

                                                             Пізня осінь  

Ось і настала осінь. Два найпрекрасніших її місяці пролетіли зовсім 

непомітно. Вересневе сонце змінили похмурі сірі хмари. Колись яскраве й 

строкате листя опало, і тепер самотньо чорніє у бруді й калюжах. 

   Стає зовсім холодно. Все живе готується до зими. У лісах змінюють своє 

забарвлення зайці й білки. Голі дерева вже готуються лягти в тримісячну 

сплячку. 

     Пізня осінь — похмурий час року, але вже скоро вся земля вкриється 

білою пухнастою ковдрою зі снігу. 

 

Диктанти 

Ось і настала осінь. Пора, яку ще називають золотою.  

   Довкола усе змінюється. Осінь, мов художниця, розмалювала дерева в 

жовто-червоний колір. Листя поволі опадає на землю. Трава висохла, стала 

темно-зеленою, де-не-де коричневою. Птахи відлетіли в теплі краї, не чути 

їхнього голосного співу. Горобці злітаються на червону горобину та калину. 

   Людям осінь принесла щедрий урожай. У садах і городах  доспіли овочі і 

фрукти. 

   Осінь можна назвати чарівницею. 
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***     

  

   Чарівниця осінь усе змінює на свій лад. Ось зелені листочки стали 

жовтими. А то й зовсім червоними. Як тільки пролетить вітерець, листя 

вкриває землю, кружляючи в осінньому танці.  

    Хоч восени багато птахів летять в теплі краї, високо в небі прощально 

махають крильми. Звеселяють нас горобчики, з лісів спішать синички, щоб 

люди себе знову змогли відчути помічниками пернатих друзів. 

    У садах наливаються соком пізні яблука на щедрий врожай. На поля 

виходять щасливі трударі, вони радіють цій порі. 

   По золотих деревах скачуть прудкі жовтогарячі білочки. Вони не мають 

часу сумувати: грибів, горішків вдосталь, щоб зробити зимові запаси.  

    Чарівниця осінь золотою палітрою навіює надію, бо потім знову настане 

весна 

*** 

          Осінь 

   Коротшими стали дні, яснішим – небо. Шурхотить земля яскравим 

килимом з опалого листя. Дерева переодяглися в золотаво-червоні наряди. На 

південь відлітати зібралися птахи. 

Восени повітря прозоре, навіть дихається легше. Осінь – пора збору 

врожаю.Восени легше і працювати, і навчатися, бо прохолодна погода сприяє 

тому краще за літню спеку, весняну грайливість та зимові морози. 

Ми любимо осінь за яскраві барви природи та довгоочікувані зустрічі з 

друзями, за повні грибів лісні галявини, стиглі плоди у садах та трохи сумний 

дощ за вікном.  

*** 
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Розділ 5 

Твори для читання  

                                                      Бабине літо  

 Восени багато роботи для жінок. Не встигне жінка вибрати цибулю і часник, 

як вже квасоля проситься – тріскають стручки і показують білі зуби. А 

кукурудза, буряки, картопля... А сливи, яблука, груші! Треба ж назбирати і 

грибів, ожини, горіхів. Та що там казати: роботи по вуха. Бо й треба 

посадити, пересадити, розсадити... Зібрати, перебрати, перекласти, висушити, 

змолотити, очистити, поскладати, дозбирати... Зима спитає, де літо було. 

Зібралися жінки на раду. Вирішили вирядити до цариці Осені посланицю – 

чесну і працьовиту дівчину, щоб переказала Осені їх вічний жаль і попросила 

полегшити клопоти. А жила цариця Осінь не далеко, не близько, а за сімома 

горами, за п’ятьма лісами, за трьома річками. Та й дорога була небезпечна. 

Тож жінки порадили дівчині завжди бути обачною, не спокушатися на жодні 

зваби! Йде, йде дівчина. Дорогою вона мала багато пригод, але щасливо 

дісталася до цариці Осені. Передала їй прохання жінок: продовжити восени 

два-три тижні літа, щоб встигнути зібрати врожай. - Гаразд! – сказала цариця 

Осінь. – Кожного року відтепер буде ще тепла пора, і назвете її «бабиним 

літом». Я подаватиму вам знак, що йде «бабине літо», літаючим по полях 

павутинням. 

*** 

Їжачкові запаси на зиму 

 

Прийшла осінь. Поспіли дари природи: на деревах дозріли фрукти, на 

городах — овочі. Дні стали короткими й холодними. Листя на деревах 

пожовкло й почало опадати. 
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«Час готуватися до зими», – вирішив маленький Їжачок. Неподалік росла 

дика яблуня, на якій було багато стиглих соковитих яблучок. А біля підніжжя 

яблуні після дощу виросли ароматні грибочки. Назбирав Їжачок фруктів і 

грибів, наносив у нору. Подумав: «Я зробив багато запасів, нам з мамою 

вистачить на всю зиму». 

Побачила Їжачиха синочкові запаси, похвалила його, але сказала: «Нам, 

їжакам, запаси на зиму ні до чого, адже ми впадемо в зимову сплячку й 

спатимо до приходу весни. Давай краще поділимося їжею з тими, хто взимку 

не спить — з нашою сусідкою Білочкою». 

      Руденька Білочка дуже зраділа гостинцям. 

   ***                         

                                      Казка про осінь  

   Давно це було, у краї щасливім та квітучім. Ніколи не було там холодно, 

ніхто не сумував і не журився. Правив цим краєм цар, що мав одну доньку — 

царівну Осінь. Росла вона стрункою та гарною: мала коси, як золото, очі — 

як синє небо. Коли виповнилося їй вісімнадцять років, посватався до неї 

славний лицар Вересень 

        Погодилась Осінь, бо припав їй до серця цей юнак. Лише висловила 

бажання, щоб приніс він весільний подарунок — перли заморські. Вирушив 

лицар у путь-дорогу, а царівна взялась до роботи — гаптувати вбрання 

весільне. Була вона вмілою та спритною — і за якийсь тиждень вигаптувала і 

фату, і сукню. Одного дня сиділа вона біля вікна світлиці. Раптом бачить: 

вершник скаче до палацу. То був чаклун Жовтень. Під'їхав, гарцюючи, до 

вікна й вітається: 

—  Здрастуй, царівно Осінь! Почув я про твою красу незрівнянну, і от я біля 

твоїх ніг. Прошу тебе, будь моєю дружиною! Привіз я весільні подарунки: 

парчу золоту і корали багряні. 

     Промовляє Жовтень, а водночас чарує, чарує — та й зачарував царівну 

Осінь. Забула вона свого нареченого і дала згоду бути Жовтневі за дружину. 
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Вже й день весілля з ним призначила. 

    От і настав цей день. З усіх усюд з'їхалися гості. Лине музика, пісні 

величальні. Веселяться гості, п'ють мед-вино за здоров'я молодих, танцюють, 

співають. Саме в цей час Вересень повернувся з весільним дарунком. 

Зупинив коня й питає в людей: 

—  Що це святкують? 

—  Наша царівна Осінь за Жовтня заміж іде!  

       Побачила царівна Осінь, що небо затягло хмарами, визирнула у вікно — 

а там у траві перли розсипані. Вмить згадала вона про нареченого свого і 

зрозуміла, що була зачарованою. У гніві кинулась до Жовтня: 

—  Геть звідси, підступний! Хотів ти мене обдурити, так знай: не потрібен 

мені ні ти, ні твої подарунки! 

      Зажурилася Осінь, засумувала, але що ж робити? Пішла вона до мудрого 

Листопада за порадою, а той і каже: 

— Не зможеш ти повернути назавжди свого синьоокого ласкавого Вересня, 

бо сильні чари має Жовтень. Проте позбався його подарунків, і тоді через рік 

прийде твій коханий. Однак лише на місяць. А зараз заспокойся й спочинь. 

    Так і зробила Осінь. Кинула шовки золоті, корали багряні, підхопив їх 

вітер та поніс. Зачепились дарунки Жовтня за гілки дерев — і стали ті 

золотисто-багряними, але сумною була їхня краса. 

Багато води спливло з тих часів. Бачили ви, як щороку, наприкінці вересня, 

вкривається земля сріблястою памороззю? То Вересень дарунки свої Осені 

приніс. Потім знову чаклує Жовтень: золото і корали — свої принади — по 

деревах розкидає. Плаче, тужить Осінь за своїм втраченим нареченим, і 

втішає її мудрий сивий Листопад. 

 

*** 
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                                   Казкова осінь 

   Жили-були чотири пори року: Літо, Осінь, Зима та Весна. Зима була 

морозною та сніжною, Літо — яскравим та різнобарвним, Весна — квітучою 

та голосистою. А якою ж була Осінь? 

А Осінь була казковою. В Осені було три дивовижних предмета: шапка-

невидимка, килим-літак і чоботи-скороходи. 

Коли наступала Осінь — цього ніхто не знав, вона завжди приходила в 

шапці-невидимці.Коли вона розкидала золоте листя? Цього теж ніхто не 

бачив. У темний час доби Осінь сідала на килим-літак, а до ранку всі парки, 

сквери, алеї були засипані золотим листям.Коли вона відправляла перелітних 

птахів додому? Це теж було невідомо, тому що Осінь одягала свої чоботи-

скороходи та скликала птахів так рано, коли ще не з’являлася навіть роса. 

За те, що Осінь була такою казковою, її полюбили діти. Вони запросили її на 

свято Осені. Осінь прийшла на свято в золотому вбранні та обдарувала дітей 

урожаєм: ароматним хлібом, солодкими ягодами та рудою морквиною. 

Діти подякували Осені за її чудові дари. Вони запросили її в гості наступного 

року: 

— Приходь, Осінь. Ми завжди тебе чекаємо! 

*** 

Ластівки прощаються з рідним краєм 

Багато років під стріхою однієї хатини жили ластівки. Весною вони 

повертались з вирію, ластів’ят виводили, а восени відлітали в теплі краї. У 

хатині жили батько й мати, була в них дівчинка Оленка. Вона з нетерпінням 

чекала теплого весняного дня, коли з’являються ластівки. Це було для 

Оленки справжнім святом. Улітку дівчинка любила дивитись, як ластівки 

годують пташенят, вкладаються спати. 
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А восени, коли вони відлітали, Оленці ставало сумно: мовби розлучалася з 

дорогими друзями. 

За кілька днів до відлітання ластівки збиралися великою зграєю, сідали на 

телефонних дротах напроти двору й довго там сиділи. Оленці здавалося, що 

ластівки сумують. Вона прислухалась до їхнього тривожного щебетання й 

думала:”Чому це вони так довго сидять?” 

І маму спитала: 

– Чому? 

– Вони прощаються з рідною землею. Бо дорога до теплого краю далека й 

важка. 

Оленка підходила до зграйки ластівок, що сиділи на дротах. Їй дуже хотілося, 

щоб ластівки і з нею попрощалися. 

                                                                                      В. Сухомлинський 

                    Легенда про осінь 

Колись давно на нашій землі, в одному забутому всіма селі, жила стара 

чаклунка з чотирма дочками. Вона передавала їм свої знання, дочки 

прислухались до матері і намагались запомнить всі поради. Найкращою 

ученицею була третя дочка, яку звали Осінь. 

      В дитинстві вона була найсумліннішою, помагала односельцям. 

Недаремно її назвали на честь найбагатшої і найщедрішої пори року. Мрією 

дівчинки було знайти зілля, яке зацвітає раз на сто років. Цю квітку може 

зірвати тільки людина з чистим серцем і думками. Але душа того, хто зірве її, 

мусить покинути тіло. 

    Одного разу трапилось так, що Осінь побачила чарівну квітку, краса якої 

була незрівнянна. Тільки дівчина зірвала квітку, як відчула слабкість і впала 

нежива. Мати підхопила своє дитя і почала гірко плакати. Стрепенувся 

осінній ліс, скинув своє пишне вбрання. Птахи перестели співати. 
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І до нинішнього дня, коли настає осінь, разом з матір’ю дівчини сумує вся 

природа. За нею плаче небо, птахи покидають свої домівки, а ліс жовкне і 

скидає золоте листя. 

*** 

                                                       Осінь у лісі 

      Прийшла осінь. Природа буяє яскравими, веселими фарбами. У повітрі 

пахне грибами та останніми осінніми квітами. Дерева переодяглися в золотий 

наряд і стоять, красуючись і тріумфуючи. Ліс став гарний, немов у казці. По 

темних стовбурах дерев грайливо скачуть невловимі сонячні зайчики.         

Пестячи гілки, легенько дме тихий, свіжий вітерець. Жовте й червоне листя 

неспішно падає на землю, вистилаючи біля підніжжя дерев золотий килим. 

Нещодавно пройшли дощі, і тепер розпочався грибний сезон. Але треба 

знати улюблені місця кожного виду грибів. Наприклад, печериці ростуть у 

лісових доріг і на полях. Рижики селяться під соснами, ялинами й смереками. 

Опеньки ростуть на деревах і пнях. 

       Тривають погожі дні, але лісові звірі вже почувають, що холоди не за 

горами. Шарудячи опалим листям, визирає з-за пеньків колючий їжак. Він 

готує собі зимову постіль — збирає сухі листочки й тонкі гілочки та 

відносить в своє житло. То тут, то там снує працьовита білка. Зариваючи 

шишки в затишні місця, вона робить запаси на зиму. 

      Відлетіли на південь перелітні птахи. Поховалися в землю комахи. 

Зникли верткі ящірки. В гуртки звилися слизькі змії й чорні вужі. Чути кожен 

звук в осінньому лісі. 

     Поки ще тепло, але природа вже почала готуватися до зимового сну. 

*** 

  

http://glazastik.com/%d1%82%d0%b2%d1%96%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%be%d1%81%d1%96%d0%bd%d1%8c/
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                                             Прийшла Осінь 

         На землю повільно спускався останній літній вечір. 

Сонечко так сильно не хотіло прощатися зі своїм великим другом Літом, що 

вирішило затриматися на небі трішечки довше і помилуватися синьою 

гладдю ріки та пахощами садів, де дозрівали яблука і груші. 

Та час прийшов. Сонечко поцілувало кожну літню квіточку у ніжні 

пелюстки, легенько погладило листя на деревах, посміхнулось річці і почало 

ховатися за гору. 

Небо ставало все темнішим. А Місяць - молодший брат Сонечка чогось 

сьогодні не сильно поспішав освітлювати землю. 

І Літечку стало сумно. Вже сьогодні воно піде відпочивати у свою хатинку на 

вершині найвищої у світі гори, а замість нього на землю опуститься його 

сестричка Осінь. 

- Але я попрацював на славу, - гордо промовив Літо. - Сестри можуть мною 

пишатися. 

Місяць нарешті виглянув подивитись на нічний світ і поспілкуватися з 

грайливими зірочками. 

Літечко подивився довкола і легкою ходою пішов додому. Не вмів цей 

парубок довго нудьгувати. 

Біляве та синьооке Літо у зеленій сорочці з намальованими на ній 

вишеньками, які пахли по справжньому і солом'яному брилику йшло по лісі у 

сторону найвищої гори, тихенько наспівуючи собі пісеньку про свято Івана 

Купала. 

Ой на Івана, ой на Купала 

У лісі папороть розцвітала. 

А всі парубки і дівчата 

Ходили цвіт той шукати. 

А біля річки вогонь палили 

Пісні співали, хоровод водили. 
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Ой на Івана, ой на Купала 

Вінки по воді пливли... 

У той же час з їхньої оселі на вершині гори почала спускатися сестриця 

Осінь. Це була дуже мила дівчина з довжелезним рудим волоссям і сірими 

очима. Її довга сукня по кольору мало чим відрізнялася від волосся. 

Осінь йшла босими ногами по полю. І там, де вона ступала, чи сукня 

торкалась землі, трава під ногами трішечки жовтіла. 

На небі яскраво світив Місяць. Його старший брат Сонце наказав у цю ніч 

добре освітлювати землю. А, щоб не сумно йому було, він грав на сопілочці, 

а зірочки танцювали. 

Так вже й північ прийшла. І ось на галявинці зустрілися брат з сестрою. 

Привітались вони гарно, обійнялися. Осінь і запитує в Літечка, що змінилось, 

що зробилось за час його господарювання. Бо їй треба все знати, щоб відати, 

скільки ще тепла людям подарувати, скільки дощами землю вмивати і до 

зими як звірів готувати. 

Літо довго розповідав, який врожай вишень та слив усім подарував, скільки 

зерна з поля зібрали, ягід та грибів люди в лісі назбирали... 

Багато роботи зробив парубок за час свого панування на землі. Про це й 

розповів Осені. 

- Молодець, - похвалила сестричка. - Йди, відпочивай. 

Літечко пішов полем додому. Він то тут, то там помічав жовту травичку. 

Раптом йому під ноги впав пожовтілий листочок. Він тихо посміхнувся. 

На землю прийшла Осінь. Тепер її час. 

  *** 
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                     Чому опадає листя з дерев ? 

- Мамо, а чому з дерев опадає листя? Чому дерева всю зиму стоять мов 

неживі? 

- Напевне через те, що вони зачаровані. 

- А хто їх зачарував? 

- Зима 

- А навіщо? 

- Напевне з помсти.  

- А за що? 

- Ну добре, сідай поряд і я розповім  тобі  чому і за що Зима зачарувала 

дерева. 

        Було  то колись, давно, коли ще людей не було на Землі. Зима, Літо, 

Осінь і Весна були однаково юні, веселі і щасливі. Та вони  вже й тоді були 

різні. Весна життєрадісна. Літо була тепла і душевна. Осінь щедра. Вони 

прилітали на Землю кожен день. Тепло і сонячно було на Землі  в будь-яку 

пору.  Чотири сестри жили дружно, завжди і всюди були разом. 

Серед  них  молодшою була Зима.  Батько завжди наказував старшим 

слідкувати за малою. Зиму  балували і приділяли їй найбільше уваги. Може 

через те, Зима росла капризною і холодною. Але ось пройшов певний час, 

сестри виросли. Зима пішла у школу. Весна у той час  подружилася з Вітром, 

Літо заприятелювало з Сонцем, а Осінь з Дощем. Вітер, Сонце і Дощ 

заволоділи увагою старших сестер. Здавалось, маленькій Зимі не залишилося 

місця у їх веселій компанії. Але вони і далі прилітали на землю всі разом. 

Одного разу вони гуляли всі семеро в сосновому лісі. Весело було їм і 

радісно, Зима почувала себе потрібною і щасливою. Вона зупинилася 

глянути на кедрові шишки. В  той час Вітер погнався за метеликом, а за ним і 

Весна.  Дощик потягнув  Осінь помилуватися квітами.   Сонечко з Літом 

вибігли на поляну і десь пропали   за  різнобарв’ям кольорів густого лісу. 

Зупинилася Зима на поляні роззирнулась і зрозуміла, що залишилася сама. 

Розгубилась Зима.  
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           Звідки їй було знати, що  Вітер  сховався неподалік у 

листях  черешневого саду щоб поласувати ягодами з Весною. 

Сонце  сховалося в листочках дубового лісу  граючи у піжмурки з Літо. Дощ 

наспівував пісню  Осені,  сховавшись у березовому гаю. Зима шукала своїх 

сестер, шукала, але тільки в очах рябіло від густого листя. Образилась зима 

на дерева, що через них заблукала в лісі. Розсердилася, тупнула ніжкою  і все 

листя з дерев осипалось.  Побачив дочок батько  і за непослух зачинив їх 

дома на сім років.  Сестри плакали днями і ночами. Заплакала і Зима, але з її 

очей покотились не сльози, а посипались сніжинки.  Зм’якло батьківське 

серце. З тої пори кожна з сестер три місяці господарює на Землі, а решту часу 

проводить чемно дома. Сестри часто навідуються одне до одного в гості. І 

коли весною падають дощі - це осінь зі своїм другом завітала до сестри. А 

коли серед зими тепла погода - то Літо в гостях у Зими. 

Тільки от,  Вітер, Дощ, і Сонце до сих пір ображаються на Зиму. Вітер в її 

пору холодний, Сонце  не гріє, а Дощ крижаніє від її погляду. А дерева перед 

приходом  Зими струшують листя. 

                                                               Василь Сухомлинський  

*** 

                                  

                         Чи далеко до осені 

Лелека живе на старому в’язі. З лелечихою і лелеченятами. Прибігають до 

в’яза Тарасик, і Гриць, і Миколка, й Тетянка. Витанцьовують під в’язом і 

гукають: 

—    Лелеко, лелеко, до осені далеко? 

Лелека, задерши дзьобату голову, незмигливо дивиться на дітей. А потім 

починає клекотати. 

Про що він клекоче? Спробуй, розбери. 
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Лелека і лелечиха враз знімаються і летять на луги, до Десни. Лелеченята 

топчуться в гнізді, перебирають цибатими ногами, але злетіти не 

наважуються. 

—    Лелеко, лелеко, до осені далеко? — знову прибігають до в’яза діти. 

Лелека й лелечиха заклопотані. їм ніколи відповідати. Вони щось говорять до 

своїх лелеченят, а потім беруться штовхати їх на край гнізда. 

—    Ой, вони ж розіб’ються! — злякано шепоче Тетянка. 

—    У них же крила є! — заспокоює її Тарасик. 

Лелечата, неохоче відірвавшися від гнізда, злинають у небо. 

Плавно летять над садом, над городами, туди, де голубіє річка. А за ними — 

старі лелеки. 

Діти полегшено зітхають і весело галасують. 

Ідуть дні за днями. На зеленому човні пропливає літо. 

— Лелеко, лелеко, до осені далеко? — виспівують під в’язом Тарасик, Гриць, 

і Миколка, й Тетянка. 

Тиша. У гнізді порожньо. З в’яза зривається жовтий листочок і, кружеляючи 

в повітрі, поволі опускається на землю. 

                                                                                         Василь Чухліб  

***  

Як осінь хотіла царювати 

Була собі Осінь. Вона дуже хотіла царювати, щоб її пора року була увесь рік. 

Зустрілися одного разу Зима, Весна, Літо і Осінь на галявині. Зима каже: 

"Якщо ви не дозволите мені бути, то я накличу на вас хуртовину та лютий 

мороз". Весна теж мовила: "Я така гарна, що ви напевно дозволите мені увесь 

рік бути". Літо й собі каже: "В мене дуже ясне сонце, я вас тут припечу". 

Осінь послухала їх і каже: "Я засиплю все листям". 

І так вони сварилися доти, поки не прийшов Стрілець.  Він спитав: "Що тут 

сталося? Чого сваритеся?" 



68 
 

   Осінь відповіла, що всі хочуть царювати, щоб тільки їхня пора року була. 

   Стрілець подумав і сказав: "Без жодної з вас не обійтись". Але пори року 

дальше сварилися. Тоді Стрілець витягнув лук і вистрілив чотирма стрілами 

зараз. Вони порозліталися в різні боки. 

Тоді Стрілець сказав: "Хто з вас знайде і принесе мені всі чотири стріли, той 

буде царювати увесь рік". 

 Пори року побігли шукати стріли. 

   Зима  знайшла одну стрілу під снігом. Весна знайшла другу стрілу на 

квітах. Літо знайшло третю стрілу в суницях. А Осінь знайшла четверту 

стрілу дуже близько серед купи листя. 

   Тоді Стрілець сказав їм: "Будете царювати всі по черзі. А зараз царицею 

буде Осінь". 

    Такий мудрий Стрілець - ось і казці кінець!!!  

 

*** 

                                               

 

 

 

 

          

 

 

http://jijour.com/wp-content/uploads/2012/09/osen.jpg
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     Вправи для самостійної роботи  

1. Доповни речення  

Стоїть золота ____________________ . 

Тихо по небу пливуть ______________ 

Косо кидає свої промені _____________. 

З дерев опадає пожовкле ____________ . 

Прощально курличуть ___________ . 

 Незабаром хуртовина замете _____. 

 

2. «Позбирай осінні слова в кошик» 

Визнач та підкресли слова, які відносяться до осені. 

Сонечко, гриби, жовте листя, ягоди, яблука, дощик, туман, перелітні птахи, 

сніг, райдуга, позолота, врожай, проліски, бурулька. 

 

3. «Запиши порівняння» 

Осінь, як …. ( дівчина, щедра бабуся… ) 

Листочок, як … ( метелик,  … ) 

Туман, немов … ( , серпанок …. ) 

Листочок верби,як … ( рибка, човник … ) 

Хмара, неначе … ( пух, вовна,  …) 

 

4. «Добери   словечко » 

Осінь ( яка? ) … ( щедра, золотокоса, жовтогаряча, багата, чарівна, 

барвиста, яскрава, чепурна, святкова … ) 

Дерева – різнокольорові, голі, безлисті, строкаті, задумані, позолочені, … 

Листочки - … 

Трава - … 

Сонце – … 

Небо – … 

Хмарка – … 

Дощ – … 

 

5. Встав пропущені слова, вдумуючись у зміст. 

 

Ой, навіщо мені листя, 

Коли вже іде __________, 

Коли холодно вже ___________ 

І пташок ніде__________ . 

 

Краще скину я __________ 

І тихесенько____________ . 

Буду спати, буду__________ 
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Сонце, радість і __________ . 

 

Жив собі зайчик в бузиновій _______, 

мився з миски, спав на ___________, 

мав кожуха і сіренькі ____________ . 

 

Слова для довідок: стало, нема, зима; 

засну, весну, листочки, ждати; 

канапці, хатці, капці. 

 

6. Склади сенкан 
 

Осінь. 

Красива ,мальовнича. 

Прийшла,зачарувала,замилувала. 

У золото вдягнула все навколо. 

Чарівниця. 

 

Журавлі. 

Красиві,сумні. 

Відлітають,курличуть,журяться. 

Відлітають у теплі краї. 

Ключ. 

 

Вітер. 

Сильний,холодний. 

Свистить ,завиває,гуляє. 

Листя пожовкле зриває. 

Сумовій. 

 

Хмари. 

Темні,важкі. 

Пливуть,летять,застеляють. 

Табунами по небу бродять . 

Лебедики. 

 

Небо. 

Синє,хмарне. 

Звисає,охоплює,чарує. 

Пливуть  хмаринки в небесах. 
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Бездна. 

 

Листя. 

Жовте,червоне. 

Летить ,шарудить,лагає. 

Багряним килимом вкриває землю. 

Метелики. 

 

7. З кожного рядка вибери лише ті букви, що не повторюються, і склади 

з них словосполучення. (На всю роботу відводиться 2 хв .) 

 
 

 О Н Е О Ч Е Н Е 

А Е К С К Е С С К 

Г Л И Р Л Г И М М 

Ш У А І А  У Н Н Ш 

В П Ь П Р Р Ь Ф Ф 

Д О М Н М Д О Ч Ч 

О А Е Ж О Е Ж О 

   

Ю И О Т И Ю Т 

Ц І С Ь Ц Ь  І Ц 

І Я Р Л Р Я Л 

Б Т Р Н У Р Т Б 

Ю Д З Ь Д Ю З 

(Чарівна осінь ) 

  

8. Розбери  за будовою слова : 

вересневий, листопад,пожовкле, восени ,похмурий,дощова,чарівниця. 

 

9. Добери  спільнокореневі слова до слів: 

вересень,жовтень, листопад, осінь. 

10. Прочитай текст. Добери заголовок до нього. До підкреслених слів 

добери протилежні за значенням так, щоб похмура картина природи 

змінилася на веселу, сонячну. 

Важкі і чорні хмари пливли по небу.Сердитий вітер гойдав віти 

дерев.Жовте листя сумно тріпотіло од вітру. Настала холодна дощова 

осінь. 
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11. Прочитай.  Спиши, вставляючи пропущені букви .До виділених слів 

запиши  перевірні. У словах першого речення постав наголос. Підкресли 

слова, які складаються з двох складів. 

В гл… бокій задумі стоїть березовий гай. Берізки опустили  н… зенько віти. 

Листя покрила перша позолота. Л… генький вітерець розчісує їм коси. 

Перестрибує з гілки на гілку білочка. На всохлому стовбурі  дер… ва 

господарює дятел. А в н… бесній в сокості проп л… вають золоті хмарки. 

(38 слів) 

12. Побудуй з поданих простих речень складні, використавши потрібні 

сполучники . 

     Зашелестіло під ногами опале листя. Прийшла красуня - осінь. Ще 

стоять теплі погожі дні. Вранці бувають приморозки. 

 

13. Спиши речення, добираючи до однорідних членів залежні слова:  

Діти милувались берізкою, ялинкою. 

Пізня осінь нагадує про себе  приморозками, туманами.  

 

14. Установи зв'язок слів у реченнях. 

 

У повітрі повільно пропливало срібне павутиння.  

Наливаються солодом великі грона винограду  

 

15. Склади і запиши твір за поданим зачином. Добери заголовок.  

Листок востаннє покружляв у повітрі і впав у калюжу. Бачу - на ньому 

мурашка сидить. Завмерла бідолаха з переляку від такого польоту. 

16. Поділи текст на речення, визнач основу речень.  

   Скромна краса пізньої осені листопад найчастіше сумний зникли яскраві 

барви відзвеніли пташині голоси природа ніби причаїлася спохмурніло небо 

потекли з нього ниточки дощу. 
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17.  Поділи текст на речення . Яке речення найкоротше ? Зі скількох слів 

воно складається ? Скільки  слів у найдовшому реченні ? 

Вирушила осінь до лісу берези і клени вкрила жовтизною листя осичок 

порум'янила  крислаті липи одягла у парчу могутнього богатиря – дуба 

вбрала в мідну  ковану бронзу  всі дерева і кущі осінь по- своєму оздобила . 

18. Спиши текст,ставлячи потрібні розділові знаки в кінці речень. 

Визнач,якими є речення за метою висловлювання та інтонацією. 

Яким різнокольоровим і барвистим став ліс У  повітрі літає серпанкове 

павутиння   Вітер  шарудить опалим листям Та чому так холодно Чим так 

заклопотані звірі Куди відлітають птахи Незабаром  - зима 

 

19.Скласти твір-мініатюру (4-5 речень) за поданим початком .  

   Восени ми з друзями пішли до лісу. Цікаво було дізнатися ,як звірі 

готуються до зими.  

20. Записати речення, замінивши виділене слово однорідними членами 

речення. 

Птахи відлітають у теплі краї. 

Восени люди збирають урожай. 

21. Спиши. Підкресли головні члени речення. 

Осінь стежичку встеляє листячком осіннім. 

Пісня журавлина лине в небі синім. 

Вітер з хмарами й дощами йде до нас полями.  

Сонце непривітне не жартує  з нами. 

22.  З поданих слів склади і запиши речення. Установи зв'язок слів у 

реченнях. 
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 Берізка,на, самотньо, білокора, узліссі, стояла  . 

Хмара,  раптом, насунула , півночі ,з ,чорна . 

Холодний , знявся, сильний, і , вітер.  

23. Прочитай  план тексту . 

План  

1. Рясний дощик 

2. Велика грибна родинаю 

3. Дива на лісовій галявині . 

•Склади і запиши текст за поданим планом. Добери заголовок. 

24. Спиши текст , розкриваючи дужки . 

Ліс золотиться (листя ) дерев. ( Пишатися ) осінь тим ,що створила таку  

красу. Після (дощик ) із землі  ( повилазити ) гриби. На старих ( пеньки 

)туляться один до одного ( тонконогий ) опеньки. Розсипалися по галявинах  

( підосичник ), зеленуваті ( сироїжки ). Поважно стоять гриби під  

( червона ) шапками з ( біла ) крапочками – мухомори. 

 Пахне  в ( осінній ) лісі грибами,чебрецем і ( дощ ). 

25. Встанови відповідність 

Як вересніє                                 •               • виганяє  пташок з раю.  

Вересень пахне яблуками,        •                • що заячий хвіст. 

Жовтень ходить по краю        •               •  холодними сльозами. 

Плаче жовтень                        •               •  ворота зимі. 

Листопадовий день                 •                • то дощик сіє. 

Листопад зимі                         •                •  а жовтень капустою. 
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Сценарій  етимологічного ранку 

«Ходить гарбуз по городу» 

Дійові особи  : 

Городниця з сапою,городниця з лопатою ,дівчинка Оксана., Гарбуз, Диня, 

Огірочки ,Помідори,Будяк,Осот,Кабачок,  Патисон , Кавун, Буряк, 

Морква ,Кукурудза,, Картопля,Капуста ,продавець,Троянда,Часник , 

Горох,Соняшник ,Цибуля,Барвінок ,Метелик, Молочай,Незнайко. 

 

Слухайте , люди , дорослі й малі, 

Ті,що живуть в українській землі, 

Разом із нами в мандрівку рушайте. 

Кидайте все , у похід поспішайте ! 

Будуть в поході пісні й загадки, 

Танці веселі , легенди й казки. 

 

Лише мандрівка ця буде незвична 

Мовна , словесна – ети-мо-ло-гіч-на. 

 

Городниця з сапою  

Сивий ранок сьогодні  

Вилив роси холодні –  

От і сталося диво , 

Справжнє диво городнє. 

 

( Вбігає Незнайко і уважно прислухається до того ,що говорять дівчата ) 

Городниця з лопатою 

Вглиб зарилися кулі 
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Молодої цибулі, 

Бульба вкрилася з нею , 

Мов кожухом , землею. 

 

Городниця з сапою 

 

Капустина на тіло  

Сто сорочок наділа. 

В кавуна добрий настрій : 

Він в тільняшці смугастій. 

 

Городниця з лопатою  

Та й перчина не плаче –  

В неї серце гаряче. 

Незнайко  

На багатому городі 

Й я побуду у пригоді. 

 

( Незнайко хоче пройти, а городниці його не пускають ) 

Городниця з сапкою 

Ти , Незнайку, без пригод 

Хочеш влізти в наш город ? 

Незнайко  

Я почув : город заможний , 

А не знав ,що йти не можна. 

Закортіло кавуна... 

 

Городниця з лопатою 

В нас умова є одна :  

На город ти потрапляєш, 
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Якщо нам допомагаєш . 

Згода ? 

 

Незнайко 

Згода.Всім допоможу. 

Може й я щось  посаджу?!. 

 

Городниця з сапкою 

По рядочку , по порядку 

Засіваєм нашу грядку : 

Морква ,дині, огірочки 

Рівно робимо рядочки. 

 

Городниця з лопатою 

Поливаєм нашу грядку  

По рядочку. По порядку : 

Морква , дині огірочки – 

Рівно стеляться рядочки . 

 

Незнайко 

Морква , дині , огірочки  

Рівно стеляться рядочки. 

 

Городниця з сапкою 

На городі, як віночки, 

Зеленіють буряки 

Все зійшло : картопля ,соя, 

Редька, сонях, кавуни. 

Гострі сапки- наша зброя 

Стережіться бур' яни ! 
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(Заходять Будяк і Осот ) 

 

 

Городниця з лопатою 

Не ховайтесь між рядками, 

Молочай , осот ,гірчак , 

Лобода , будяк з голками –  

Не врятуєтесь однак ! 

 

( Виходить Будяк ) – 

 

Будяк 

Там , де я не ждіте хліба. 

Ми як встанем , Будячки , 

Настовбурчим колючки –  

То пшеницю та буряк 

Зразу схопить переляк . 

 

Осот 

Ваша величність будяча, 

Знають усі вашу вдачу. 

Старше бур' янство і я 

Чули ,що ваше ім 'я ... 

 

Будяк  (перебиває ) 

Я – Будяк ,Бур ' янський цар, 

Цього краю господар ! 

Я колотись люблю, 

Кого хочеш  -  сколю 
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Так мене й звуть. 

Спершу звався я Бодак 

А пізніше став Будяк. 

Я бодаю, колю 

Кого в лапи схоплю, 

Той і пропав. 

 

Осот  

Я в країні Бур' янів 

Не останній з вояків. 

Я  - Осот- гостряк, 

Як малий будяк 

Всіх  поколю. 

 

Молочай  

 

Пояснив Осот – гостряк, 

Чом його назвали так. 

Гострий він – у цьому суть , 

І тому його так звуть. 

А мене звуть молочаєм. 

І причина тут така  

Сік мій біленький , як  у молока. 

 

Незнайко  

Геть ідіть ,Бур' яни навісні ! 

Ви трудящим рукам не страшні ! 

 

Городниця з сапкою 
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І сапочці є робота 

Головна її турбота – 

 Добре землю розпушити , 

З бур' янів  квітки звільнити. 

 

(Пісня  « Добре в садочку попрацювали ») 

 

Метелик  

Нема в світі рівні 

Садовій царівні : 

Біла і рум 'яна 

Жовта ,полум 'яна, 

Як зоря рожева, 

Темна,аж вишнева. 

Правда ,трохи злючка : 

Не одна колючка 

ЇЇ прикрашає. 

Хто вона ?Вгадаєм ? 

 

Незнайко 

Троянда !!! 

 

Метелик 

Хлоп ' япа і дівчата! 

Готуйтесь зустрічати ! 

Царівна йде до нас! 

Троянда 

Вітаю , друзі, Вас! 

Настала та хвилина , 

Коли в саду рослина – 
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І квітка й деревина –  

Говорить , як людина , 

Танцює і співає , 

Про себе повідає. 

Давайте ж спілкуватись, 

Співати і сміятись. 

 

(На мелодію укр.нар. пісні « Казала мені мати » співають ) 

Трояндо ,люба,мила , 

Садовая царівно, 

Чом тебе так назвали, 

Скажи –но  нам , чарівна . 

 

Троянда 

Я походжу аж з Ірану, 

Але назву, мені дану , 

В Україну не взяла –  

Іншу назву прийняла. 

Коли греки називали , 

Пелюстки порахували. 

І сказав один дідок : 

« В квітці тридцять пелюсток  

Тріандафуло по – грецьки 

Квітка ця нехай назветься.». 

Згодом філо загубилось, 

А троянда залишилась. 

Поясню своє ім 'я : 

Тридцять пелюсток – то я. 
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Незнайко  звертається до Барвінка 

Ти хто такий ? 

 І звідки взявся ? 

Яке ім'я тобі дали ? 

Й чому так тебе назвали ? 

 

Барвінок 

Завжди українки 

Хрещатим барвінком 

Голови квітчали, 

А того й не знали  

Що  мене , Барвінка, 

Звали ще первінка 

В Римі стародавнім  

За звичаєм давнім. 

Назва означає : 

Той , що обвиває. 

Пісня 

 

Городниця з сапою 

Тепер рушаємо  ми на город. 

Тільки добре пам'ятаймо, 

Що город цей в час ранковий 

Не природний, не казковий 

Небувалий і незвичний 

 Він же  етимологічний. 

 

Городниця з лопатою 

Може , ще не кожен знає         
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Що це слово означає.                 

Ви дізнаєтесь про те . 

Як усе, що тут росте, 

Здавна зветься і чому 

Назву цю дали йому. 

 

( Звучить мелодія « Ходить гарбуз по городу».На сцені тин, на ньому 

рушник, глечики, горшки.Біля тину сидять Диня, Патисон, Кавун, 

Часник, Огірки. Виходить Гарбуз)_ 

 

Гарбуз 

Ходжу собі по городу 

Та й шукаю свого рору. 

А чи живі ,чи здорові  

Всі родичі гарбузові ? 

 

Диня ( піднімається ) 

Це я, жовта диня , 

Твоя гарна господиня ! 

А це наші сини й дочки  

 

Огірочки 

Ми зелені огірочки 

Ваші тату, сини й дочки. 

Усі живі і здорові 

Бо ж родичі гарбузові. 

 

Ми у вашому городі 

Стаєм перші у пригоді. 
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Виростаєм щодоби 

Як у лісі ті гриби    

                                                              

Морква 

Ну,а я морковиця 

Гарбузова сестриця. 

Сиджу у коморі., 

А коси на дворі. 

Щодня я під сонечком  

Щедрим зростала. 

Земелька водою мене напувала. 

Тому – то завжди я така соковита 

Моркв 'яного соку, вам 

Треба попити. 

 

Виходить дівчинка Оксанка 

Я городниця мала, 

Звуть мене Мариня. 

Все ,що треба полила, 

Бо я господиня. 

Прополола буряки, 

Редиску прорвала, 

Позбирала огірки, 

Бо раненько встала. 

 

Гарбуз 

Ой городнице Оксано, 

Ти на мене подивися : 

Я вже сотні літ журуся , 

Бо не знаю , чом так звуся. 
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Баба й дід розповідали : 

Перси гарбузом назвали 

Не мене ,а жовту диню, 

Мою славну господиню. 

Ще  й кавун 

Дивися ,встав, 

Кажуть, теж до нас пристав. 

Я прошу : допоможи, 

Щиру првдоньку скажи. 

 

Оксана 

Добре, я допоможу. 

Щиру правдоньку скажу. 

(Диня й кавун підходять до Оксани і уважно слухають ) 

В мові це не раз бувало. 

Перси ГАРБУЗОМ  назвали 

Не тебе, а жовту диню, 

Твою гарну господиню. 

Дві основи в цьому слові. 

У персидській східній мові 

БУЗА значить огірок... 

 

ГАРБУЗ (перебиває ) 

Ну , а гар? 

 

Оксана 

Зроби ще крок . 

Гар – осел. 

 

Гарбуз  
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Я не ледачий... 

Вийде : огірок ослячий – 

Значить ДИНЯ.А арбуз  

По – російськи  - не гарбуз, 

А кавун...Яка причина ? 

А причина тут єдина , 

А причина тут одна – 

Чужоземна сторона.                                                                      

(Звертається до Гарбуза ,Дині,Кавуна ) 

Оксана 

Ви так довго мандрували, 

Що купці позабували, 

Хто як звався і чому  

Назву ту дали йому. 

 

Диня 

Тож моє ім' я йому  (показує на Гарбуза )   

І йому    ( показує на Кавуна )   подарували. 

З того часу так і стало , 

Що моє ім 'я одвічне 

Взяв собі Гарбуз навічно. 

 

Оксана 

Греки також дині знали, 

Тільки їх інакше звали. 

 

Диня 

Я там звалась КАВУНОМ. 

 

Кавун 
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Нам дісталося обом. 

Та не будемо тужити, 

Будемо у згоді жити. 

(Обіймає Диню і Гарбуза ) 

Кавун 

Сяє проміння, мов тисяча струн, 

Вбирає його зеленястий кавун. 

Смугастий,кулястий лежу кавунець. 

Ввібрати багато потрібно тепла, 

Тоді середина моя запала 

Червоним,але не пекучим вогнем, 

І всі покуштуємо , не променем. 

 

Гарбуз 

О тепер уже я знаю. 

Більше родичів не маю ? 

Огірки  

Ну ,а ми , ми ж Огірочки, 

Ваші рідні сини й дочки ? 

На грядці довгі і зелені , 

А в бочці жовті і солені . 

Оксана 

Вас нестиглими прозвали 

Древні греки,бо вважали, 

Що коли ви достигали, 

То смаку уже не мали. 

(До Гарбуза ) 

Дивуватися не треба. 

Є ще родичі у тебе. 
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Гарбуз  

Хто  це ? Може ,Кабачок, 

Що білястий свій бочок 

Вигріває на осонні ? 

Або ,може ,Патисон ? 

 

КАБАЧОК  

Хочеш ти цього чи ні, 

Я із вашої рідні. 

Зв' язаний з тобою так :  

Спершу звався я кабак. 

У старій татарській мові 

Уживалося це слово. 

Пляшка з гарбуза -  кабак , 

Тож крути хоч так, хоч як, 

Ми з тобою не чужі. 

 

Гарбуз 

Ну , а Патисон ? Скажи ! 

 

Кабачок 

Що нас з Патисоном в' яже ? 

Хай він сам про себе скаже. 

 

Патисон 

Я те ж з вашої породи, 

Та французькому народу 

Гарбуза не нагадав. 

Інше прізвисько дістав. 

Може ,те , що я кругленький, 
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І фігурний ,і біленький, 

Пиріжечок нагадало. 

Пирогом мене й назвали. 

   Оксана 

Хтось до нас іще іде , 

Та , боюсь ,не попаде. 

А щоб шлях йому вказати, 

Слід загадку загадати. 

 

Диня 

Я загадку загадаю. 

Хто з Вас,діти ,відгадає? 

Наче вишня, він палає , 

Щей чубок червоний має, 

А у брата близнюка 

Вдача зовсім не така :  

Білолиций молодець 

Має чубчик – зеленець. 

 

(Виходить Буряк ) 

 

Кабачок  

Розкажи , Буряче –брате , 

А чому тебе так звати ? 

 

Буряк   

Місяць не один мине , 

Поки виростиш мене . 

Вимагаю я турботи. 

Звусь  в арабів батьком поту. 
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Городниця з лопатою 

Хто з вас, діти ,відгадає, 

Кого в гості ми чекаєм?       

                                                      

Городниця з сапкою  

Бігла баба на торжок 

Накупити сорочок. 

Буде всіх їх одягати, 

Хоче баба дівувати. 

Ціле літо одягала 

Та у люстро заглядала – 

Доки стала ,як та бочка. 

Що за баба то , синочки ? 

 

( Виходить Капуста ) 

 

Гарбуз  

 

А чому тебе так звуть ? 

Капуста 

Ось вам відповідь жива : 

Капут – значить голова. 

Капуціо італійське – 

Це капуста українське . 

Часто влітку одягаю  

По одній сорочці. 

А на зиму поскидаю 

Та й засолю в бочці. 
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Продавець капусти 

Купуйте капусту , вона вітамінна, 

І солена в бочці, в салатах відмінна. 

У борщику, в супі, в смачних голубцях, 

І смажена в маслі і терта в млинцях. 

 

Оксана 

А тепер відгадайте мою загадку ? 

Вся кругленька, червоненька, 

З хвостиком тоненьким. 

На городі її рвуть 

Її ріжуть , її труть 

І до столу подають. 

Як її в народі звуть ? 

( Виходить Редиска ) 

 

Гарбуз 

А скажи – но , нам Редиско , 

Ти іздалека чи зблизька. 

Де такі , як ти , живуть 

І чому тебе так звуть ? 

 

Редиска 

Я у Франції вродилась, 

В цілім світі полюбилась. 

Означаю корінець. 

(Виходить Горох ) 

Патисон  

Ось ще хлопець- молодець. 
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А скажи нам , пане – брате , 

Чом ГОРОХОМ тебе звати . 

Горох  

Так мене тому назвали , 

Що розтертим уживали. 

Я не мелений, не дертий  

ЗвусьГорох ,що значить тертий. 

А ще я  розкажу вам легенду про себе . 

Коли Господь вигнав Адама з раю, йому довелося взятися за діло – 

обробляти землю ,щоб прогодувати себе з Євою.Важко було Адамові звикати 

до тяжкої праці і ось коли він уперше взявся за обробку землі і вперше ходив 

за плугом, то дуже плакав.А де падали на землю його сльози , там виріс 

горох, який у багатьох місцевостях України зветься  « сльозами Адама». 

Кабачок  

Дякуємо тобі. 

( Кабачок пильно придивляється до дівчинки Кукурудзи  , яка виходить ) 

 

Ось до нас іде краса , 

Наче льон її коса. 

Звідки ти до нас прийшла ? 

Звідки назву принесла ? 

 

Кукурудза  

Я з Румуніїї прийшла , 

Звідти й назву принесла. 

Наче шишка на ялині , 

На міцній росту стеблині. 

Звідси й назва моя : 

Ялинкова шишка я. 
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Стою собі  літечком  

На городі ,тіточка, 

Жовто – білі зуби маю , 

Та усі  ховаю. 

Довгі коси маю, 

Та не  заплітаю. 

 

Городниця з сапкою 

Відгадайте й мою загадку :  

Народилась у землі, 

Опинилась на столі. 

Її ріжуть і січуть , 

Її варять і печуть , 

Обдеруть її , облуплять. 

А ще кажуть : дуже  люблять. 

( Виходить Картопля ) 

 

Картопля  

Кукурудза тут хвалилась , 

Що красунею вродилась, 

Що міцна вона й здорова , 

Наче шишка ялинкова. 

Тільки інша в мене суть. 

Хоч і шишка мене звати , 

Не ялинка в мене мати, 

Не смерека , не сосна. 

Шишка я , та земляна. 

А ще я розкажу вам про себе бувальщину. 

  Їхали одного разу мандрівники , та й застала їх в дорозі ніч.Голодні, 
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змерзлі ,вони почали рвати сухий бур'ян ,щоб розпалити вогнище.Але одні кущі 

почали вириватися разом з маленькими грудочками.Не звернули  на них увагу 

мандрівники.Кинули  у вогонь.А зранку вони побачили невеликі вуглинки, які 

перетворилися на грудочки. Попробували.Смачно.Навибирали сирих грудочок 

,привезли додому і почали вирощувати. 

 А я розповім вам усмішку. 

- Дядьку Петре ! Я обробив картоплю хлорофосом , а через годину пішов 

дощ.Як ви вважаєте ,згинуть жуки чи ні ? 

- Як тобі сказати ,Миколо ...Поздихати вони ,звичайно , не поздихають...Але 

того здоров' я , що мали , вже мати не будуть. 

 

Продавець картоплі  

Купуйте , купуйте усі бараболю , 

Варіте і смажте із сіллю й без солі , 

Сто страв господиня з картоплі зготує , 

Картопля як хліб – вона всіх нагодує. 

 

( Виходять Помідори )  

Редиска 

Хто це йде до нас ?  

Огірки  

Сеньори,круглощокі Помідори .! 

Помідор  1 –й  

Ми з Італії прийшли , 

Там і назву нам дали. 

Де зсапано,де сполото , 

По вибалках , по пагорбах 

Цвітемо ми , як золото, 

Плоди у нас , як яблука.                                                                                
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Помідор 2 – й  

Подивись, які ми гожі , 

З яблуками трохи схожі , 

Ось тому й назвались ними , 

Яблуками золотими. 

 На городі виростаєм, 

А коли ми дозріваєм 

Варять з  нас томат. 

В борщ кладуть 

І так їдять. 

 

Продавець помідорів 

Беріть помідори, вони – пречудові , 

До вашого столу хоч зараз готові !  

 

(Виходить Цибуля ) 

Цибуля  

Я гірка і завжди свіжа. 

Всім подобаюсь одначе. 

Хто мене ножем уріже , 

Неодмінно сам заплаче. 

Прийшла я з гір , 

Несла на собі сім шкір , 

У кожній господі  

Я у великій пригоді. 

 

Продавець 

Погляньте , цибуля яка уродила –  

Велика , ріпчаста , ну  - справжнєє диво . 

Цибулю на зиму собі запасайте , 
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Тушкуйте , варіть і сирою вживайте. 

 

Гарбуз 

Походив я по городу 

Дошукався свого роду . 

Усі родичі сказали , 

Чом їх саме так назвали. 

 

( Наперед  виходить Часник ) 

 

Часник  

Я ще слова , не сказав. 

Всіх я слухав і мовчав. 

Я не яблуко , не шишка, 

Не  капуста – білоніжка. 

Я  походжу  від  чесати , 

А чесати – відділяти . 

На зубки я розділяюсь 

І тому так називаюсь. 

 

Продавець  

Хто гострого хоче – часник хай придбає, 

Він всякі мікроби вогнем випікає. 

 

Городниця 

Але бачу ще щось я, 

На городі в нас росте. 

Сонце ясне , золоте. 

Жовте око,жовті вії  

Та чомусь воно не гріє. 
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(Встає Соняшник ) 

Соняшник  

До сонця я підходжу , 

Сонце я люблю, 

За сонцем повертаю голівоньку свою. 

Стою стрункий, високий 

В зелених шатах я 

І золотом убрана  

Голівонька моя. 

На кожному городі 

Ви бачите мене 

І всі із мене їли 

Насіннячко смачне. 

Послухайте легенду  

Колись давно, як нас ще не було, на землю щоранку сходили діти Сонця. 

Одного дня веселилися вони в лісочку, а як почало сонце сідати, стали 

збиратись додому. 

Коли доньки були вже далеко від гаю, найменша згадала, що забула свій 

вінок, і повернулася назад. Але він зник. Побачила дівчина гарного парубка з 

її прикрасою в руках і погодилася вийти за хлопця заміж. 

Даремно Сонце кликало дочку додому, сердилося, попереджало. Дівчина 

залишилася з коханим. Почалося для неї звичайне буденне життя з нудною 

роботою, одноманітними клопотами. Юнак більше працював, ніж говорив 

своїй жінці ніжні, лагідні слова, а іноді й зовсім про неї забував. А жінка все 

більше сумувала за рідними. Забула вона про гордовитість і непомітно 

завітала до батькового царства. 

Але Сонце не могло забрати до себе дочку, яка вирішила жити із звичайними 

людьми. Воно лише скропило її своїми слізьми. Красуня стала квіткою, що в 
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тузі за батьківщиною завжди повертає голівку до небесного світила. Відтоді 

на землі з’явився соняшник. 

Пісня  на мелодію укр. нар.пісні « Ой я , молода на базар ходила» 

Ой я ,молода на город ходила, 

Ой я ,молода ,овочі зростила. 

Овочі ,овочі,овочі зростила я .( 2 рази ) 

Ой я, молода ,овочі зібрала , 

Ой я , молода , з ними танцювала. 

З ними я , з ними я , з ними танцювала. 

 

Гарбуз  

Всі з гарбузової родини, 

А виростаєм для людини ! 

За те нас люблять і шанують , 

Що різні страви з нас готують. 

 

Огірок  

Який салат без огірка ?  

Буряк  

А що за борщ без буряка ? 

Морква  

Чи то без моркви ? 

Капуста 

Без Капусти ?  

Разом  
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Без нас в каструлі буде пусто.!! 

Гарбуз 

Це правда,хлопчики й дівчатка 

Ми є і всі живуть в достатку. 

Пісня (мелодія  « Від києва до Лубен») 

З Гарбузом танцює Диня. 

Його люба господиня.  

Дам  лиха закаблукам, 

Закаблукам лиха дам. 

Не відстали й Огірочки, 

Гарбузові сини й дочки. 

Пішла в танок Картоплина , 

А за нею капустина. 

Де не взявся пан Горох , 

У танок повів обох. 

Із Редискою Буряк 

Закружляв і так і сяк. 

З ккурудзою Часник 

Танцювати завжди звик. 

Патисон із Кабачком 

Потішали « Козачком» 

А червоні помідори 

Позбивали всі підбори. 

Дам лиха закаблукам, 

Закаблукам лиха дам. 

Дам лиха закаблукам, 

Дістанеться й передам. 
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