
1 
 

                 

                                                                                     

 

 
 

ГАЗЕТКА   УКРАЇНСЬКИХ   ДІТЕЙ   З  БИТОВА ЧЕРВЕНЬ 2020 

 

 
 

  
   

 

Літо, літо золоте 
Випиває роси 

Та з пшениченьки плете 
Україні коси. 

Виглядає з-поміж віт 
Вишнями в садочку, 
Одяга на цілий світ 

Сонячну сорочку 
                                                                                                                                          А. Загрудний 

 

Розмалюй  у газетці все,що бажаєш . Вона Твоя!   ПІДПИШИ СВОЮ ГАЗЕТКУ!  
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Прочитай казку. Якщо ти ще не вмієш читати,попроси маму,тата, 
бабусю,дідуся....Не забудь їм подякувати! 
 
 

 
  

 Лисичка з Журавлем у велику приязнь зайшли, навіть 
десь покумалися. От Лисичка і кличе Журавля до себе 
в гості. 

— Приходи, кумцю! Приходи, любочку! Чим хата 
багата, тим і погощу. 

Іде Журавель на прошений обід, а Лисичка 
наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по 
тарілці та й поставила перед кумом. 

— Живися, кумочку, не погордуй! Сама варила. 
Журавель стук-стук дзьобом — нічого не спіймав. 
А Лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж 

поки сама всеї не з’їла. А коли кашки не стало, вона й 
мовить: 

— Вибачай кумочку, більше не маю вас чим 
гостити. 

— Спасибі й за те, — пісним голосом промовив 
Журавель. — А ти б, кумонько, до мене завтра в гості 
прийшла! 

— Добре, кумочку, прийду, чому не прийти, — 
мовить Лисичка. 

На другий день приходить Лисичка, а Журавель 
наварив м’яса, бурячків, фасольки, картопельки, 
покраяв усе те на дрібні шматочки, зложив у високе 
горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі 
перед Лисичкою. 
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— Живися, кумонько! Не погордуй, люба моя, — 
припрошує Журавель. 

Нюхає Лисичка — добра страва! Встромляє голову 
до горнятка — не йде голова! Пробує лапою — годі 
витягнути. Крутиться Лисичка, заскакує відти й відти 
довкола горнятка — нічого не порадить. А Журавель 
не дармує. Дзьоб-дзьоб у горнятко та й їсть собі 
шматочок за шматочком, поки всього не виїв. 

— Вибачайте, кумонько, — мовить, випорожнивши 
горнятко, — чим хата багата, тим і рада, а більше на 
сей раз нічого не розстарав. 

Розсердилася Лисичка, навіть не подякувала за 
гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень 
наїсться, а тут прийшлося додому йти, облизня 
спіймавши. Відтоді й зареклася Лисичка з журавлями 
приязнь водити. 

 

 
 

Дай відповідь на питання: 

1.    У якій посудині повинна була пригостити Журавля Лисичка? 
2.   А чи хотів би ти заприятелювати з Лисичкою? 
3.   Чи подобається тобі казка?  
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Комікс – Історія у малюнках .  

 Малюнки, зазвичай з короткими  текстами  створюють певну  
розповідь.  Тексти  мають специфічну форму  «мовної хмарки» 

( мовний димок)  у якому передається  мову  чи  думку   персонажу. 

Автор малюнку забув про тексти. Допоможи йому! 

 

 

 

                                               

 

  

 Я ж думала, що на цілий тиждень наїмся. 
 Живися, кумонько! 
 Лисичка і Журавель 
 Так і закінчилася їхня дружба...... 

(  Доповни комікс текстами) 
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Ви вже читали і знаєте багато українських казок .   
Зробіть на їхній підставі  комікс ...  ( Колобок, Курочка ряба,Коза 
Дереза, Рукавичка, Котик і Півник, Ох, .....)....а початок можете 
розмальовати ось тут : 

 

 Заголовок: 

 

 

Автор малюнків:  

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
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Напиши  слова  і  запам′ятай  !       Літні канікули    

 

ІМЕННИКИ ( rzeczowniki) 

багаж- 

квиток-( bilet) 

готель- 

намет- 

пляж- 

кемпінг- 

море- 

гори- 

канікули- 

сонце- 

вода- 

пісок- 

мандрівка- 

друзі- 

зустрічі- 

 

ДІЄСЛОВА (Czasownіki) 

поїхати- 

відпочивати- 

плавати- 

співати- 

танцювати-  

гратися- 

купатися- 

 лізти- ( wspinać się) 

бігати- 

стрибати- (skakać) 

ловити- 

кидати ( rzucać)- 

помагати- 

поливати- 

сміятися- 
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*** 
Літо — квіти, літо — вітер, 
Літо — річка, сонце, ліс! 
От якби-то красне літо 
Рік для нас не раз приніс! 

.....і відгадати:                                                             

Справи літа 
 
Знаєш, скільки справ у літа? 
Їх усіх не полічити! 
Треба нам підсмажить спини, 
Ніс убрати в ластовиння, 
Накупати нас у річці 
Наперед на три сторіччя, 
Та іще подарувати 
Лісу й лугу буйні шати. 
Словом, справ — не полічити! 
Та найбільше треба літу, 
Щоб зуміли я і ти 
Набагато підрости! 
 

(Анатолій Костецький) 

Полунички у сметанці, 
Соловей щебече зрання, 
Дощ немов крізь ситечко, 
Наступило.. 
         ............................................ 

В небі ластівка летить, 
З вітром листя шелестить, 
Воду п'є лелека. 
Сонце палить. 
Спека. 
Дозріває жито. 
Яка пора? 

     .................................................. 
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„Червневе літо ліпше від кожуха!” 

 

 1 червня  - День захисту дітей!  

 

 7 червня  - Трійця / П'ятидесятниця/ зішестя Святого Духа / Зелені Свята. 

  Назва свята означає єдність Святого Духа, Бога-отця і Бога-сина. А 
Зелені, тому що люди прикрашали свої хати зеленим віттям, травами і 
галузками. Таким чином, люди висловлюють подяку Богу за те, що він 
відродив їх через хрещення у нове життя. 
 
На Трійцю також збирали польові трави, адже вірили ,що саме в цей день 
вони мають цілющу силу. Освячену зелень засушували і зберігали весь рік. 
Вона слугувала як оберіг від пожеж, недугів та злиднів.   

 

 28 червня  - День Конституції України 

 Конституція України ухвалена і введена в дію Верховною Радою 
України 28 червня 1996 року. Це основний державний документ. 

 

28 червня  -День молоді ! 

  

Кожен прочитаний і опрацьований номер газетки покажіть вчителю української мови. 
Пишть нам.  
Редакційна колегія  : Група молодих редакторів *Чорний  Жук*  /       M.Ганаско  
Szkoła Podstawowa nr 5 , ul.Młyńska 11, 77-100 Bytów ///    e-mail:     mojakazka@wp.pl 
 

  


