


Керівник проекту Тарас Телюк
Художнє оформлення Володимир Костирко 
Менеджер проекту Микола Боднар 
Комп’ютерний дизайн Ольга Бобало

 У розробленні книжки коміксів брали участь консультанти:
 ■  Микола Кірик (доктор технічних наук,  Український державний лісотехнічний університет);
 ■  Юрій Стефанків (кандидат біологічних наук, Львівський державний університет ім. 
І.Франка);
 ■  Лариса Лоиич (кандидат біологічних наук, Львівський науково-дослідний інститут 
епідеміології та гігієни);
 ■  Ростислав Ступпицький (кандидат медичних наук, Львівський державний медичний 
університет);
 ■  Іван Данилик (кандидат біологічних наук, Інститут екології Карпат НАН України);
 ■  Олеся Каспрук (науковий  співробітник,  Український дежавний лісотехнічний університет).

 Останнім часом в Україні посилюється увага до екологічної 
освіти дітей. Розробляються навчальні програми з екології для 
загальноосвітніх шкіл, створюються профільні школи. Актуальною 
залишається проблема забезпечення їх відповідними навчально-
методичними матеріалами.
 Пропонована книжка призначення для ознайомлення з 
загальними екологічними проблемами, для початкового підготуваня 
дітей до предмету екології у школі. Матеріал викладено у найлегшій 
для дитячого сприйняття формі - у вигляді коміксів.
 В кінці книжки подано перелік контрольних запитань для 
перевірки засвоєння дітьми метеріалу, а також зібрано понад 200 
загадок з екологічної та природознавчої тематики, які можуть бути 
корисними під час занять з дітьми.
 Для дітей дошкільного та   молодшого шкільного віку.

 Книжка дитячих екологічних коміксів розроблена і 
підготована до друку еколого-просвітницьким товариством 
“Зелений Хрест” (м.Львів) в рамках гранту від фонду 
Сounterpart  Аlliance for Partnershup на кошти надані Агенством 
з міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки (US-
AID) в 1998-1999 р.р.



І все-то те, вся Україна 
Повита красою, 
Зеленіє, вмивається 
Дрібною росою, 
Споконвіку вмивається, 
Сонце зустрічає ... 
І нема тому почину, 
І краю немає!

Тарас Шевченко
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Лесик: Олесю! Чи знаєш Ти, що це за така “Червона книгаУкраїни”? 

Олеся:  Знаю, - люди повинні оберігати природу, а до цієї книги 
занесено всі тварини і рослини, що проживають на території України 
і яким загрожує вимирання, - тому вони є під захистом держави.
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Лесик: Знаєш, Олесю, людська діяльність настільки змінює природу, 
що це часом навіть загрожує існуванню самої людини! Як ми підемо на 
прогулянку, я Тобі покажу приклади такої діяльності навколо нас. Тому 
необхідно дбайливо ставитися до навколишнього середовища.

Олеся: Я знаю! Я навіть бачила 
телепередачу про один зоопарк. 
Там на одній із кліток красується 
напис:

Коли хтось зацікавлений 
заглядає  всередину,   то 
бачить    себе.  За ґратами   
встановлено дзеркало...

Найстрашніший 
звір на Землі
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Лесик: Ось поглянь, Олесю, 
через Твою недбалість, 
квітка загинула!
Ніколи не забувай вчасно 
підливати домашні 
рослини!
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Лесик: Ходімо краще на прогулянку, я Тобі покажу та розповім про 
навколишню природу.

Олеся: Ходімо, цс цікавіше, 
ніж увесь час дивитися 
телевізор.

Лесик: Подивимося, яка надворі погода, чи вітряно, яка вологість...
Запам’ятай, коли мороз і вітер, значно легше 
замерзнути, ніж у безвітряну погоду; а щодо спеки, 
то її легше переносити, коли сухе, а не вологе               
повітря.



8

Лесик: Дивися, Олесю, який дим. Це горить сухе листя й трава. 
Олеся: А чому їх спалюють?! Адже сухе листя перегниє і буде
прекрасним добривом. 
Лесик: Так, я згоден з Тобою. А ще від вогню гинуть комахи...
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Олеся: Я колись хотіла, щоб на землі взагалі не було комах, думала, 
що від них ніякої користі.
Лесик: Ні-ні! Комашки - надійні помічники для рослин, для тварин 
і навіть для людей.

Олеся: Я вже знаю, що комахи запилюють квіти. А без квітів наша 
Земля була б сірою та непривітною, як тут:
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Лесик: Серед комах є багато корисних. 
Ось, наприклад, бджоли збирають мед...

Олеся: Або сонечка... Вони поїдають тлю 
та личинки інших комах-шкідників.
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Лесик: А ще бджілки можуть навіть допомогти в пошуку корисних 
копалин. 
Олеся: Як це ?.. 
Лесик: Хімічний склад меду показує, які мінерали є в грунті і в підґрунті, 
де знаходяться корені рослин, з яких бджілки збирали нектар.
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Лесик: Ану, Олесю, відгадай загадку! Про 
яку тварину йде мова?
1. Вона пропускає через травну систему
велику кількість грунту; збагачує при 
цьому грунт органічними речовинами. 

2. Прискорює гниття органічних 
речовин.

З. Сприяє проникненню в 
грунт води та повітря.

Олеся: Я не знаю ...
Лесик: А ще її можна побачити на 
поверхні землі після дощу.

Олеся: Ага! Здогадалася - це дощовий 
черв’як!
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Лесик: Взагалі, у природі все взаємозв’язане. Нам вчителька на уроці 
природознавства розповідала, що одного разу знаменитого вченого Ч.Дарвіпа 
селяни запитали: “Чи не порадите Ви нам, що робити, аби корови давали 
більше молока”. Дарвін замислився й відповів: “Заведіть більше котів”.
Олеся: Хіба коти можуть вплинути на надої?
Лесик: Дарвін пояснив свою думку так: “Корови дають вдосталь молока, коли 
на луці багато конюшини. А щоб посіялася конюшина, повинно утворитися 
її насіння. Квітки конюшини запилюють лише джмелі. Та гнізда джмелів 
розорюють миші, яких розвелося занадто багато. 
   От якраз коти і можуть повиловлювати цих мишей!”
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Олеся: Я помітила, що 
багато різних птахів не  
займають своїх торішніх 
гнізд, а щороку будують 
нові ?

Лесик: Молодець, добре підмітила! Одна з причин полягає в тому, 
що у старих гніздах залишаються воші, кліщі та інші організми, що 
є паразитами птахів. Спорудження нових гнізд є пристосуванням до 
умов життя, способом уникнення негативних шляхів, що виробився 
еволюційно.
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Папуга: Нам, птахам, також додає проблем 
людська безгосподарність. Особливо 
неправильне застосування мінеральних 
добрив, оскільки зерноїдні птахи 
(наприклад, пред-ставники родини 
курячих) ковтають добрива замість 
піску. А пісок їм вкрай необхідний - 
такі особливості живлення...
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Олеся: Лесику, поглянь-но, яке чисте 
небо! Ні хмаринки - дощ буде не скоро !..

Лесик: О ні! Дивись, кульбаба закрила пелюстки. А це означає - чекай 
дощу. Цикорій і березка польова  також закривають пелюстки на дощ.

Олеся: Виявляється, рослини 
можуть передбачати погоду 
як справжні синоптики. 
Цікаво, а що ще вони можуть 
передбачати ?
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Лесик: Для прикладу, королівська примула, 
бачиш - вона зацвіла. Ця квітка у природі 
росте лише на схилах вулканів і є своєрідним     
сигналізатором наближення землетрусу.
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Лесик: Тварини також відчувають наближення землетрусу. А змії та 
ящірки взагалі “живі сейсмографи”, - вони за два дні до землетрусу 
покидають свої нори.
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 Лесик: От ми дійшли до лісу, можна навіть назбирати грибів!

Олеся: Так, але мене мама вчила, що не можна збирати всі 
підряд!  Мухомор, бліда поганка,       несправжні опеньки - 

отруйні гриби, їх споживання загрожує життю людини.
Лесик: Але все одно такі гриби не можна 

знищувати.  Для людей  вони отруйні,  а 
деякі  тварини  використовують їх для 

лікування...
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Лесик: Ого, який величезний дуб! 
Йому напевно десь до 500 років?
Лісник: Так, приблизно 500, такі дуби 
ще називають патріархами лісу.
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Олеся:  За деревами 
треба доглядати.

Лесик: Так, але запам’ятай, що обрізування сухих гілок, формування 
крони, розчищення чагарників потрібно робити восени, а для кущів та 
ще деяких рослин - весною.
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Олеся: А чому кажуть, що в лісі не можна вирубувати всі старі дерева

Лесик: Якщо так зробити, то всі шкідники, які були в старих деревах, 
перекинуться на молоді. Таким чином ліс може загинути.
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Лесик: Олесю! Дивись, це -
руда мурашка. Такі мурахи 
допомагають людям у 
боротьбі зі шкідниками 
лісу.
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Олеся: А ще є чорні мурашки. 
Вони трошки менші за 
розмірами від рудих.

Лесик: Не перестаю дивуватися, 
такі маленькі створіння, а такі 
працьовиті.

Олеся: Мурахів ще називають маленькими санітарами лісу.
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Лесик: Так, я знаю це. А ще мурашки, потрапивши в зону навіть слабкої 
радіоактивності, починають метушитися і змінюють напрямок руху - 
намагаються обійти.
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Олеся: О, знайоме озерце посеред лісу! А чому це воно покрилося 
зеленим килимом? Ще минулого місяця цього не було !

Лесик: Так сталося через надмірне 
розмноження водоростей та інших 
рослин. Тепер йому загрожує задуха, 
а згодом - заростання і заболочування. 
Треба сказати дядечкові-ліснику, що ми 
допоможемо його розчистити.



27

Лесик: Деякі види господарської (вірніше безгосподарської) 
діяльності завдають    великої    шкоди    природі,  нераціональне 
використання, забруднення навколишнього середовища, 
руйнування, по-рушення природних місць 
існування живих організмів.
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Олеся: Дядечку! Для чого ці снопи в ополонках ? 
Дядечко: Це для порятунку риби..

Дядечко: Таким чином повітря може 
проникати у воду -  це полегшуватиме 
дихання для риб під кригою.
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Лесик: Якщо за озером доглядати, то в ньому буде рибка водитися, - 
можна й порибалити.
Олеся: А я чула, що є рибалки-браконьєри! 
Лесик: На жаль, так. Рибалити можна лише звичайними снастями, як 
от: вудочка, спінінг, донка... Браконьєри ж використовують заборонені 
засоби: сіті, вибухівку і навіть електрострум! Ними керує жадоба 
наживи. 
Олеся: Я знаю, - для боротьби з браконьєрами є спеціальні контрольні 
патрулі та загони єгерів.
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Лесик: Ось, наприклад, це озерце. Бачиш, Олесю, яка чиста вода. 
Тілоріз ніколи не буде рости в забрудненій воді. 
Олеся: Тут напевно водиться багато риби. Давай порибалимо !

Лесик: Дивись, яка щука!

Лесик: Ав тебе окунь!
Олеся: Тут дійсно чиста вода!
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Олеся: Як добре, що все-таки на Землі є шматочки 
недоторканих і нсзруйнованих територій.

Лесик: Їх, звісно, можна лише використовувати  
для створення зон відпочинку.
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Лесик: Природа потребує 
дбайливого ставлення, нашого 
захисту і допомоги.

Олеся: Хто, як не ми, захистить 
навколишні рослини і тварини від 
знищення?!
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Олеся: Ведмедик знає, що ми його ніколи не скривдимо, 
адже ми його друзі.
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Контрольні запитання

 1. За якими ознаками визначаються види рослин і тварин, які підлягають 
охороні?

 2. Назвіть два види рідкісних зникаючих рослин, занесених до Червоної 
книги України, три види рослин, що охороняються у даній місцевості.

 3. Яких земноводних та плазунів України потрібно охороняти і чому?
 4. В чому подібність та відмінність між заповідниками й національними 

парками?
 5. Під час  заснування  Петербурга  було  прийнято  суворі укази: категорично   

заборонялось   самовільне   вирубування   дерев, запроваджувалось 
деревонасадження вздовж основних магістралей, заборонялось також 
скидати сміття у відкриті водойми, прати й полоскати білизну. За скидання 
сміття з кораблів накладався штраф, а за таку повторну провину корабель 
разом з вантажем підлягав конфіскації. Яке значення мали ці укази?

 6. Нерідко можна почути: “Невже сучасна наука і техніка не можуть знайти 
способів знищення комарів, адже вони завдають стільки неприємностей!” 
- Уявіть собі, що такий спосіб знайдено. Чи правильно вчинить людство, 
якщо скористається з нього? Відповідь обгрунтуйте.

 7. До яких наслідків могло б призвести раптове повне знищення: комах; всіх 
організмів, крім вищих рослин?

 8. Які види господарської діяльності людини найбільш небезпечні для 
чисельності популяцій?

 9. Якою екологічною закономірністю можна пояснити такі явища: загроза 
замерзнути значно більша при морозі з сильним вітром, ніж у безвітряну 
погоду; спеку легше переносити при сухому, а не при вологому повітрі.

10. Взимку на річках і озерах в льоду роблять ополонки, у які вставляють 
снопи з комишу, соломи. З якою метою це робиться?

11. Які чинники впливають на чисельність паразитичних організмів у 
природі?

12. Чому багато видів птахів не займають своїх торішніх гнізд, а щороку 
будують нові?

13. Якось у лісі повирубували всі старі, дуплисті дерев. І що ж? Міцні молоді 
дерева були уражені шкідниками. Ліс загинув. Який зв’язок між цими 
явищами?

14. За правилами ведення лісового господарства лісосіки необхідно повністю 
очищати від хмизу, залишків деревини. Зрубані стовбури, що тимчасово
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      залишаються в лісі, очищають від кори. Яке значення для лісу мають ці 

правила?
15. Як ви вважаєте,  яким птахам  більше шкодить  використання мінеральних  

добрив:   зерноїдним  чи  комахоїдним?   Відповідь обгрунтуйте.
16. Чи вважаєте ви доцільним з екологічної точки зору спалювання торішньої 

трави, стерні на полях, обабіч доріг? Обгрунтуйте свою відповідь.
17. Як ви вважаєте, чому розчищення чагарників, обрізування сухих гілок, 

формування крони дерев рекомендується здійснювати восени? Врахуйте,  
що сухі гілки - місце можливого зимового притулку шкідників.

18. У багатьох населених пунктах восени збирають та спалюють опале листя. 
Як це може вплинути на живу природу?

19. Якої шкоди може завдати вирубування лісу на берегах річки або озера?
20. Якими можуть бути екологічні наслідки надмірного розмноження 

водоростей та інших рослин у водоймі?
21. Назвіть дозволені знаряддя любительської риболовлі, а також заборонені 

знаряддя. Поясніть, чому вони заборонені, якої шкоди завдає кожний.
22. Назвіть три види рослин і два види тварин - індикаторів чистоти 

водойм.
23. Які дерева наших лісів називають патріархами?
24. Які ви знаєте отруйні гриби?
25. Назвіть деякі українські рослини-синоптики.
26. Які тварини є  “живими сейсмографами” і “попереджають” про наближення 

землетрусів?
27. Яка рослина зацвітає напередодні виверження вулкану?
28. Які комахи і як можуть вказувати геологам місцезнаходження корисних 

копалин?
29. Які комахи можуть сигналізувати про радіоактивність?
30. Які взаємовідносини існують між мурашками та вищими рослинами?
31. Прочитайте текст і скажіть, про яку тварину йдеться:
  а) пропускає через травну систему велику кількість грунту; збагачує при   

цьому грунт органічними речовинами;
  б) прискорює гниття органічних решток;
  в) сприяє проникненню у грунт води та повітря.
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Нежива природа

Синя шуба покрила весь світ. 
Небо.

Розстелений кожушок, на нім посіяний 
горошок.

Небо і зорі.
Голуба хустина,  жовтий клубок по 
хустині качається, людям усміхається. 

Небо і сонце.
Без дров, без огня, а світить і гріє 
щодня. 

Сонце.
Вдень у небі гуляє, а ввечері на землю 
сідає.

Сонце.
Всі його люблять, всі його чекають, а 
хто подивиться — кожен скривиться. 

Сонце.
Морем, морем, золота тарілка плаває. 

Сонце.
За лісом, за пралісом золота паляничка 
печеться.

Сонце.
Високо стоїть, одне око має, всюди
заглядає.

Сонце.
Хто  однаково  всіх  любить?   Всіх 
однаково голубить?  Кожний скоса
тільки глянс, а обняти не дістане. 

Сонце.
Золотий пішов, а срібний прийшов. 

Сонце і місяць.
Золоте сховалось, а срібне показалось. 

Сонце і місяць.

Що то за очі: одне світить удень, а 
друге опівночі?

Сонце і місяць.
Іде лісом — не шелестить, іде водою — 
не плюскотить. Сонячний промінь.
Через вікно суне золоте сукно. 

Сонячний промінь.
Торох, торох, розсипався горох, 
почало світати   - нема що збирати. 

Небо і зорі.
Якого поля не можна зорати, на якому 
полі не можна каміння полічити? 

Небо, зорі.
Золотий бубон по воді плаває. 

Місяць.
Вдень блідніє, а вночі світить не гріє.

Місяць.
Без рук, без ніг, а тільки з рогами, та
ходить попід небесами.

Місяць.
Один пастух пасе овець. 

Місяць.
В синім небі світлячки, не дістать до 
них рукою, А найбільший світлячок 
зігнувся, як черв’ячок. 

Зорі та місяць.
На рогожці розіслані  горошки,  а 
всередині півбублика. Зорі та місяць.
Поле не міряне, вівці не лічені, пастух 
рогатий.

Небо, зорі, місяць.
Махнула птиця крилом  —  закрила
півсвіту чорним рядном.

Ніч.

НАРОДНІ ЗАГАДКИ ПРО ПРИРОДУ
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Чорна корова весь світ поборола. 

Ніч.
Звечора вмирає, а вранці оживає. 

День.
Що то за гість, що тепло їсть. 

Мороз.
Зроду рук своїх не має,   а узори
вишиває.

Мороз.
Старий дід мости помостив, прибула 
молода — мости рознесла. 

Мороз і весна.
Хоч сам не біжить, а стояти не велить. 

Мороз.
Хто малюнок уночі на вікні зробив
мені?

Мороз.
Білий як пір’їна, холодний як крижина. 

Сніг.
«Що це? Що це? — всі кричать, — 
Білі мухи он летять».

Сніг.
Скатертина біла увесь світ покрила. 

Сніг.
Без крил, без ніг білі мухи літають. 

Сніг.
Біла морква зимою росте. 

Бурулька.
Біле, а не цукор, м’яке, а не вата, без 
ніг, а йде.

Сніг.
Біле, як сорочка, пухнасте, як квочка, 
крил не має, а гарно літає, що це за 
птиця, що сонця боїться? 

Сніг.

Приходить тихо, а відходить з шумом.
Сніг.

І не борошно, а білий, і не вата, а 
м’який, і як дзеркало блискучий, 
покриває гори, кручі, застилає землю 
вкрай, щоб був кращий урожай. Що це 
буде? - Відгадай. 

Сніг.
Зірка сніжно-біла на рукав мені злетіла. 
Поки ніс її сюди, стала краплею води. 

Сніжинка.
Над будинками, над хатинками дахи 
стали бородатими. В березні бороди 
заплакали, вдень і вночі сльози капали. 

Бурульки.
Росте вона додолу головою. Росте 
вона холодною зимою. А тільки 
сонечко засяє - вона заплаче й помирає. 

Бурулька.
В нас зимою білим цвітом сад зацвів
неначе літом.

Іній.
Прозорий, як скло, та не вставиш у вікно. 

Лід.
Текло, текло і лягло під скло. 

Вода, лід.
Біжить — не вибіжить, тече — не 
витече. Зимою спить, а влітку шумить. 

Річка.
З небокраю, з-за діброви вийшли воли 
чорноброві, принесли водиці  жбан, 
полили зелений лан. 

Хмари.
Два брати рідні: одного всі бачать, але 
не чують, другого всякий чує, але не 
бачить. 

Блискавка і грім.
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Без рук, без ніг, а стукає і гримить. 

Грім.
Стукотить, гуркотить, як сто коней
біжить.

Грім.
Що без леза та без зуба розтина 
міцного дуба?

Блискавка.
Реве віл на сто гір, на сто кроків, сто
потоків.

Грім.
Без крил по небу літає, ніхто її не б’є, 
а вона плаче.

Хмара.
Спершу блиск, за блиском тріск, за 
тріском плеск. 

Блискавка, грім, дощ.
Довго нема мене  —  все в’яне, а як
прийду — знов оживає. 

Дощ.
Коли нема  — чекають, коли прийду
— тікають.

Дощ.
Ішов довгов’яз, у землю ув’яз, а із 
землі всіх повиганяв.

Дощ.
Летить коник, бокуе, полем-долом 
пустує. Ніхто його не впіймає,  і ніхто 
не загнуздає. 

Вітер.
Летить, а не горобець, виє, а не звір. 

Вітер.
Без рук, без ніг, а вікна одчиняє. 

Вітер.
Рукавом махнув, дерева нагнув. 

Вітер.

Зоря-зірниця, красна дівиця, по небу 
гуляла, плакала-ридала. Місяць бачив 
— не підняв, сонце встало і забрало. 

Роса.
Не дід, а сивий, не спить, а стелиться. 
Вкриває землю й океан, зовуть його ... 

Туман.
На долину, на поділ Ліг великий сивий 
віл. Надійде теля червоне — Геть того 
вола прогоне. 

Туман і сонце.
Кольорова дуга через річку пролягла. 

Веселка.
Вийшла звідкись гарна дівка, на ній
стрічка-семицвітка; а де з річки 
воду брала, там коромисло зламала. 

Веселка.
Бажаний гість замість цукерок дрова їсть.

Вогонь.
Скільки б не їв, ніколи ситий не буває. 

Вогонь.
Куди ступиш,  всюди маєш, хоч не
бачиш, а вживаєш.

Повітря.
Сонце пече, липа цвіте, Вишня 
поспіває, коли це буває?

Влітку.
Голі поля, мокне земля, Дощ поливає, 
коли це буває?

Восени.
Сніг на полях, лід на річках. Хуга 
гуляє, коли це буває?

Взимку.
Хто золотом дерева вкриває, а потім 
його зриває?

Осінь.
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Невидимка ходить в гаї, всі дерева
роздягає.

Осінь.
День прибуває, коли це буває? 

Навесні.
Впаде з неба — не розіб’ється, впаде 
у воду — розпливеться.

Сніг.
Прийшла зірниця, красна дівиця, 
через покоси, гублячи сльози.

Роса.
Місяць дивився і засмутився, сонечко 
встало — слізки зібрало.

Роса.
Уночі спить, а вранці тікає. 

Роса.
Що плаче без голосу? 

Роса.
Дивіться — скатертина голуба, а на 
ній тарілка золота. 

Небо і сонце.
Арка — сім кольорів, до неї дійдеш — 
сім потів проллєш.

Веселка.
Що сходить без насіння? 

Сонце.
Рослинний світ

Сидить баба на грядах, вся закутана в 
хустках.

Капуста.
Сидить дівчина в коморі,  а коса її
надворі.

Морква.
І печуть мене, і варять, і їдять мене, 
і хвалять, бо я добра і смачна. 

Картопля.

Я    кругленька,     червоненька,       з 
хвостиком тоненьким. На городі мене 
рвуть і до столу подають. 

Редиска.
Була дитиною — не знала пелюшок. А 
старою стала — сто пелюшок придбала. 

Капуста.
В кожній господі я у великій пригоді, 
а хто мене роздягати прийметься, той 
слізьми заллється. 

Цибуля.
Сидить Марушка в семи кожушках, 
хто на неї гляне, той і заплаче.

Цибуля.
Що то за голова,  що лиш зуби та
борода?

Часник.
Довгий, зелений  — добрий солоний, 
добрий і сирий — хто він такий? 

Огірок.
Ні вікон, ні дверей, повна хата людей. 

Гарбуз, огірок.
Що у нашому городі виростає щодоби, 
як у лісі ті гриби?

Огірки.
Зверху кругленьке та зелененьке, а
всередині червоненьке.

Кавун.
Білі зуби маю та усі ховаю. Довгі коси 
маю, та не заплітаю.

Кукурудза.
На сонце схожа, до сонця хилиться, а 
насінням пташки і люди живляться. 

Соняшник.
На сонечко я схожий і сонечко люблю, 
До нього повертаю голівоньку свою. 

Соняшник.
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Хоч зубів багато маю, Та нікого не 
кусаю. Сама свиням та коровам я на 
зуби потрапляю. 

Кукурудза.
Не кінь, не віл, а прив’язаний. 

Гарбуз.
Повна хата горобців, та нікуди вилізти. 

Гарбузове насіння.
Маю жовтий вусок, золотий колосок, 
Буде з мене мука й паляниця м’яка. 

Пшениця.
На тичці, в капличці, без вікон, без 
дверей - повна хата людей. 

Мак.
Стоїть  півень на току у червонім ковпаку.

Мак.
Червона, солодка, пахуча, росте  
низько —  до землі близько. 

Полуниця.
У зеленому лісочку під мережаним 
листочком червоніє невеличка спіла 
ягідка...

Суничка.
Росте вона у лісочку, має червону 
сорочку, хто йде, той поклониться. 

Суниця.
Хто тих діток почне збирати, тому 
вони і рот, і руки будуть малювати. 

Чорниці.
Чорненькі намистинки на кущах 
висять. Дівчатка й хлоп’ята зривають 
їх підряд. 

Смородина.
Кругленьке, червоненьке, всередині 
біленьке, соковите і смачне, просить: 
«Покуштуй мене». 

Яблуко.

Низький та колючий, солодкий, 
пахучий. Ягоду зірвеш — всі руки 
подереш. 

Аґрус.
Навесні тебе радую, влітку прохолоджую, 
восени годую, а взимку грію. 

Дерево.
Літом одежу одягає, а на зиму скидає. 

Дерево.
Літом одягається,   на зиму одежі цурається.

Дерево.
Почервонів  зелений сад.   Червоні 
крапельки висять. Знають добре краплі 
ці і дорослі, і малі, з задоволенням 
їдять — тільки кісточки летять. 

Вишні.
Червоний колір, кисло-солодкий смак, 
кам’яне серце, чому то так? 

Вишня.

Біла кора, тоненькі віти, що то є? —
Відгадайте, діти.

Береза.
В білому сарафані сіла на галявині, 
Летіли синички — сіли на косички. 

Береза.
Сини в шапках, а татко — ні.

Дуб і жолуді.
Як дерево називається, що влітку в
білий пух одягається?

Тополя.
І маленькі, і старенькі влітку, взимку, 
навесні, всюди вдягнені гарненько у 
зелені сукні всі. 

Ялинки.
В якому лісі немає листя? 

Хвойному.
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У зеленім кожушку, в костяній 
сорочці, я росту собі  в ліску  всім 
зірвати хочеться. 

Горіх.
Стоїть хлопчик під пеньком,  накрив
голову брильком.

Гриб.
Стоїть при дорозі на одній позі,  і 
тапочку має, та нікого не вітає. 

Гриб.
Стоять красуні на воді, вінки в них 
білі й золоті. 

Водяні лілії.
Цвіте синьо,  лист зелений квітник 
прикрашає. Хоч мороз усе побив — 
його не займає. 

Барвінок.
Білі горішки по зеленій ніжці. 

Конвалія.
Стоїть, колихається, як торкнеш, то
кусається.

Кропива.
Зла вона, як вовчиця, пече, як гірчиця. 
Що це за диво? Та це ж ...

Кропива.
Стоять у полі сестрички: жовті очка, 
білі повічки.

Ромашка.
Я найперша зацвітаю Синім цвітом 
серед гаю. Відгадайте, що за квітка, 
Бо мене не стане влітку. 

Пролісок.
Білі горошини на зеленій стеблині. 

Конвалія.
Стоїть пані у лісочку, має червону 
сорочку, хто йде, той поклониться. 

Суничка.

У вінку зеленолистім, у червоному 
намисті, видивляється у воду на свою 
хорошу вроду. 

Калина.
Стою стрункий, високий, в зелених шатах 
я, і золотом оздоблена голівонька моя. 

Соняшник.
Ніхто її не лякає, а вся тремтить. 

Осика.
Стоїть кущ над водою з червоною
бородою.

Калина.
Батько тисячу синів має,  кожному 
мисочку справляє. 

Дуб, жолуді.
Зелена, а не гай, біла, а не сніг, 
кучерява, та без волосся.

Береза.
Є шапка, та нема голови, нога, але без 
черевика.

Гриб.
Маленький, чепурненький, крізь землю 
пройшов, червону шапочку знайшов. 

Підосичник.
Білі кульки на стеблах красуються в 
колі, повіє легкий вітерець — стебла 
стають голі. 

Кульбаба.
Виріс в полі будиночок, в ньому зерен 
повно, стіни позолочені, вікна заколочені. 

Колосок пшениці.
Із мішка — на забаву, а із пляшки —
на приправу.

Соняшник.
Навесні біла, літом зелена, восени 
жовта,зимою добра.

Груша.
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Я дерево — красень, зовуть мене ... 

Ясен.
Не море, не річка, а хвилюється. 

Колосся пшениці.
Одне кинеш   - цілу жменю візьмеш. 

Зерно.
На дереві зеленим висить, а червоним 
падає.

Яблуко.
Навесні красується білим цвітом, а в
жнива — червоним плодом.

Вишня.
Жовте, соковите, на деревинку надіте. 

Абрикос.
Тваринний світ

Хто з хвостиком і вушками? У кого 
лапки з подушками? Як ступа, ніхто не 
чує. Тихо крадучись, полює. І маленькі 
сірі мишки утікають геть від ... 

Кішки.
У нашої бабусі сидить дід у кожусі. 
Проти печі гріється, без води миється. 

Кіт.
Пухнастий клубочок під столом 
вуркоче. 

Кіт.
Сіреньке, маленьке, хоч якого кота з
місця стягне.

Мишка.
Цілий день жує, всім дітям молоко дає. 

Корова.
Огрядна, боката, молоком багата. 

Корова.
Сірий, та не вовк, довговухий, та не 
заєць,з копитами, та не кінь.

Осел.

Маленьке, сивеньке, всіх людей одягає. 
Вівця.

Гладиш—  ласкається, дражниш   — 
кусається.  На ланцюгу сидить, дім 
сторожить. 

Собака.
Ні старому,  ні молодому не дасть
приступити додому.

Собака.
З бородою, а не мужик, з рогами, а не 
бик, 3 пухом, а не птах, Лико дере, а 
личаків не плете. 

Коза.
Не ходжу, а скакаю, бо нерівні ноги маю. 
Через поле навмання перегнав би і коня. Я 
страшенний боягуз, всіх на світі я боюсь. 

Заєць.
Біжить він  по долині  у сіренькій
кожушині.

Заєць.
Влітку сіренький, взимку біленький. 
Довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. 

Заєць.
В темнім лісі проживає, довгий хвіст 
пухнастий має. їй на місці не сидиться. 
Як зовуть ЇЇ? ... 

Лисиця.
Прийшла вона із довгим віником на 
бесіду із нашим півником, вхопила 
півня на обід та й замела мітлою слід. 

Лисиця.
Під дубочком, під листочком звився,
скорчився клубочком.

Їжак.
Хоч не шию я ніколи, а голок у мене 
доволі.

Їжак.
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Котиться клубочок Зовсім без ниточок, 
Замість ниточок Триста голочок. 

Їжак.
Влітку наїдається, взимку 
відсипається. 

Ведмідь.
Хоч у нього й шуба є, а як холод настає, 
він не їсть тоді й не п’є, і не ходить, не 
гуляє, а у лігво спать лягає. 

Ведмідь.
Червонясту шубку має, по гілках вона 
стрибає, хоч мала сама на зріст, та 
великий має хвіст. Як намисто оченята 
... Хто цс? Спробуй відгадати. 

Білка.
Дуже  товсті   ноги  маю,   ледве їх 
переставляю. Сам високий я на зріст, 
замість носа в мене хвіст. 

Слон.
Хто на собі ліс носить? Олень, лось.
Вік свій ходить з клумаками, та 
ще й сідають на нього з мішками. 

Верблюд.
Живе спокійно, не спішить, Про всяк
випадок носить щит.

Черепаха.
Зимою спить, літом бринить, понад 
води, понад сади літає, солодку росу 
збирає. 

Бджола.
У зеленому кашкеті галасує в очереті, 
Хоч і плавати мастак, та не риба і не рак. 

Жаба.
Куди повзе, за собою хату везе. 

Слимак.
Хто тче без станка і рук? 

Павук.

Не пташка, а з крилами, не бджола, а
над квіткою літає.

Метелик.
Коло вуха завірюха, а у вусі ярмарок. 

Бджоли у вулику.
Не звір, не птиця, а ніс — як спиця. 

Комар.
Ні рак, ні риба, ні звір, ні птиця, голос 
тоненький і ніс довгенький. Хто його 
вб’є, свою кров проллє. 

Комар.
Біла латка, чорна латка по березі скаче. 

Сорока.
Прилетів до нас здалеку у гніздо своє... 

Лелека.
Швидко скрізь цей птах літає, всіх 
комашок поїдає, за вікном гніздо 
будує, тілько в нас він не зимує. 

Ластівка.
Маленький, сіренький, по гаях літає,
уночі співає.

Соловей.
Без рук, без сокири зроблена хата. 

Гніздо.
Б’ється, стука молоток, поправляє 
нам садок.

Дятел.
Сам вечірньої години заховався в 
кущ малини, Та на дуду голосну грає 
пісню чарівну. 

Соловей.
На зріст маленька, свитка сіренька, і у 
лісі в холодку все кує: «Ку-ку! Ку-ку!». 

Зозуля.
Повзун повзе, сімсот голок везе, 

Їжак.
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Сіла пташка на дубку, завела свої 
ку-ку Стрепенулись їжачок, заєць і 
козуля. Всіх збудив той голосок — 
пісенька ... 

Зозулі.
Що то за птах, що в чужі гнізда яйця
підкладає?

Зозуля.
Шубка з сірого пушку, скаче в 
жовтім фартушку, чорний шарфик та 
шапчина, хоч маленька ця пташина, 
та корисна трудівниця називається ... 

Синиця.
Які ноги заввишки, такий ніс 
завдовжки, хату на хаті має, жабам 
рахунок знає. 

Лелека.
Довгі ноги, довгий ніс. Прилетів — 
обід приніс. Смачних жабеняток для 
своїх маляток. 

Журавель.
Уночі гуляє, а вдень спочиває, має 
круглі очі, бачить серед ночі.

Сова.
Хто комах з кори виймає, про здоров’я 
лісу дбає?

Дятел.
Без рук, без ніг, а по землі ходить. 

Змія.
Летить — виє, сяде — землю риє. 

Хрущ.
Хто хвіст залишає, а від ворога тікає? 

Ящірка.

Тисяча тисяч бондарів роблять хатку
без дворів.

Мурашки.
Вірно людям я служу, їм дерева 
стережу, дзьоб міцний і гострий маю, 
шкідників ним здобуваю. 

Дятел.
Сам собі у пітьмі світить, аби з’їсти
когось мітить.

Вовк.
Руда пташниця у курник прийшла, 
свій порядок навела: всіх курей 
порахувала, із собою всіх забрала. 

Лисиця.
Спритний  хлопчина в коричневій 
кожушині, по дворах стрибає, крихти 
збирає. 

Горобець.
У річці купається, в сорочку 
вдягається, в повітрі літає, завжди 
суха буває. 

Дика качка.
Цілий день працюю в гаї, діловито 
дзьобом б’ю. Я не цвяхи забиваю — я 
комашок дістаю. 

Дятел.
Перший я приніс весну, пробудив усе 
від сну, заспіваю під вікном, а зовуть 
мене ... 

Шпаком.
Шило покрутило  —  без кутків хату
підшило.

Мурашки.
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