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ПОСІБНИК ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ UЖІЛ (2 КЛ.) 

Рік вмааннн І. А LIПLE SCHOOL ВОУ Ч. 1. вересень 1945 

>1 умію вже читати: 
Мама, баба, дід і тато. 
А до книжки SІК візьмусSІ, 
То ще більше научусSІ. 

МАМА 
На SІрмарку дитина відбиласSІ 

від матері та й блукає між людь
ми. Плаче бідне, шукає матері. 
Питають люди у дитини: 

->1ка ж твоSІ мати, дитино? 
А дитин.а крізь сльози каже: 
-Хіба ви не знаєте? MoS1 
мати та, що найкраща за всіх . 
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Заспівали в полі коси, 
А за косами серпи. 
І лSІгли важкі покоси, 
й обернулись у снопи. 

І не раз зімліє ·спина, 
Доки знову у селі 
Покладуть смачну хлібину 
На дубовому столі. 

ЩЕДРА ЗЕМЛ~ 

ЗемлSІ щедро обдаровує лю
дину. З полSІ ми збираємо хліб. 
У садках виростають SІблука, 
груші, сливи. На городі ростуть 
помідори, огірки, капуста, бурSІ
ки. Людина все літо працює на 
полі, в садку, на городі. 
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'1 ЛІСО~КУ 

У ЛІСОЧКУ МІЖ ДУБІВ 

МИ ШУКАЄМО ГРИБІВ: 

СИРОУЖКІВ І ОПЕНЬКІВ, 

І ТОНЕНЬКИХ, І ТОВСТЕНЬКИХ. 

НОЖНИЙ З НАС НЕ ДАРМА ЙШОВ, 

НОЖНИЙ ЩОСЬ УЖЕ ЗНАЙШОВ. 

І МАЛЕСЕНЬКА МАРІЯ, 

ХОЧ ШУКАТИ ЩЕ НЕ ВМІЄ, 

ТЕЖ ПІДДУБНИКА ЗНАЙШЛА, 

ЛЕДВЕ-ЛЕДВЕ ПІДНЯЛА. 

ЩЕ ЯНБИ ІЗ РІН ПОРІС, 

ВИРІС БИ НА ЦІЛИЙ ЛІС! 

Л. Полтава 
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УКРАЇНА 
Україна-це велика земля. Уї призначив ук

раїнцям Бог. Україну ми назвали своєю бать

ківщиною. Вона вкрита родючими полями, лІ

сами, квітучими луками, перепоясана повно

водними річками. Дніпро-найбільша ріка Ук

раїни. ДнІпро протікає через усю Україну і 

впадає в Чорне море. На березі Чорного мо

ря кінчається український степ. Над Дніпром 

стоїть головне місто України Київ. Це мІсто 

велике і прекрасне. Тому Київ знають усі 

люди світу. 

В Украіну часто приїжджають чужинцІ. 
fм дуже довподоби наша земля, наші щи
рі люди. Українці радо приймають гостей з 

чужини, коли вони не роблять зла. 

Але найбільше любимо Україну самі ми, 
бо це наша земля. Коли ми живемо на чу

жині, нам хочеться повернутись до рідних 

сіл і міст. Там ми народилися, там живуть 

наші рідні, там наші будинки, садки і поля. 

Там ми хочемо мирно жити і працювати. 
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ЗаснуваннSІ Білої Церкви 

На УкраУнІ є багато великих і малих мІст. 

Цікаву назву має українське МіСТо Бjла Цер· 

ква на Ниївщині. 

Де тепер стоїть Біла Церква, у глибоку 

давнину Нічого не було. Жив там лише міро

шник Іван Білий. Він мав багато млинІв І 

був дуже багатим. 
·І 

До м(рошника з'їжджалися люди з р!жних 

сторін і залишалися жити СSіля млинів. Вони 

обрали мірошника Івана Білого своїм ке

рІвником. Мірошник був старшим, всі йому 

підкорялися, а він обороняв людей Від крив

ди чужих. 

Перед смертю мірошник велів обрати 

нового керівника. Жінку прохав, щоб збуду· 

вала церкву. Мірошник помер. Було збудо

вано церкву. Люди її назвали Білою Цер· 

квою. Тепер і місто, де колись жив мІрош· 

ник, зветься БІлою Церквою. 
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СВОГО НЕ ЦУРАЙС>І 
Жив на свІтІ гусак. Він був дуже вродли

sий. Мав гарну постать І біле, ян сніг, пІр'я. 

rусан був радий за свою вроду і вирішив ста

ти лебедем. Спочатку він почав цуратися бать

нів, вІдділився від них. Потім почав самітним 

nлавати на озері. На подобу лебедів гусак 

завжди витягав шию, намагався зробити ії 

nодІбною до лебединоr шиї. Та даремні були 

намагання. Шия не гнулась і не довша

ла. ЛебедІ глузували з гусана за те, що 

він хоче уподібнитись до гарної лебеди

ної вроди. Але гусак був упертий. Він про

довжував удавати з себе лебедя. Тоді лебе

ді почали снубати гусака. Перелянаний гусак 

попрохав батІІніа, щоб вони його рятува

ли. Батьки відцураnмся еІд гусака, бо гусак 

першим відцуравс" батьків. 

З того часу гусак жив насамоті. Зго

дом з журби загинув. І ніхто за ним не шко

дував. 
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КІТ МУРАСЬ 

ВЖЕ ДАВНО ЖИВЕ У НАС 

ДОБРИЙ, МУДРИЙ КІТ МУРАСЬ. 

ВІН ТАК ЛАГІДНО МУРКОЧЕ, 

НІБИ ТЕЖ УЧИТИСЬ ХОЧЕ. 

В КНИЖКУ ДОВГО ЗАГЛЯДАЄ, 

НАЧЕ ЩОСЬ УЖЕ ЧИТАЄ. 

ТА ІЗ ТОГО, ЩО ЧИТАВ, 

ЗНАЄ ТІЛЬКИ СЛОВО ес НА В•. 

ОТАКИЙ ТО Є У НАС 

ДОБРИЙ, МУДРИЙ КІТ МУРАСЬ. 
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