
 

Передшкілля  03/07/2020 вчителька Г. Книш, Г. Бойко 

        Тел: 215 203 4051, 267 243 3040 

Читати: Буквa   Є, Ї  
Букварик  сторінки 76, 79 

Написати по 1  рядочку в зошиті 
Букви   Є, є, Ї, ї 
Слова:  має, знає, вміє, їжа, їжак, поїзд,  
Речення:  Єва малює і співає. 
                  КиЇв - столиця України. 

Виконати завдання на ст 58, 61 в друкованому зошиті  “Ці кава грамота” 
 

Їжачок трамваєм їде, 

Під’їжджає до під’їзду: 

– Їжачки, мерщій збиратись! 

У трамваї йдіть кататись. 

Євген сік вишневий п’є, 

Єві соку не дає. 

– Це моє, а не твоє, 

Є у кожного своє. 

Шевченко-художник 

9 березня – день народження Тараса Шевченка. 

Тарас Шевченко народився 202 роки тому 

 в бідній селянській родині. І змалечку мріяв 
 стати художником. А що не мав ні пензлика,  

ні олівців, то малював вуглинкою на стінах комори  
та стайні. Малярський талант Шевченка був  
такий великий, що визначні митці того часу 

 допомогли йому вивчитися на художника.  

Шевченко став відомим художником і міг продавати свої 

картини за великі гроші. Але йому боліло серце  

за Україну та українців, і цей біль він виливав у віршах. За його вірші про Україну 
російський цар заслав Шевченка у чужину, у далекі безводні степи, і заборонив 

писати й малювати. Проте Шевченкову книжку віршів, що називалася „Кобзар”, мав 
у своїй хаті кожен українець. 

Тарас Шевченко малював портрети різних людей та свої власні портрети. Портрет 
самого себе називається автопортрет. Ти теж можеш спробувати створити свій 

автопортрет. Намалюй себе, тобто свій автопортрет. Або, якщо це для тебе надто 
важко, наклей свою фотографію. 

А ще Шевченко малював пейзажі, тобто зображував природу і навколишній світ. Ти 

теж можеш намалювати гори або річку, парк або свою вулицю – що хочеш. Це й 
буде пейзаж. 

Олена Заміховська 



 

 

Тече вода з-під явора 
 

Тече вода з-під явора 
Яром на долину.  
Пишається над водою 
Червона калина.  
Пишається калинонька, 
Явор молодіє, 
А кругом їх верболози 
Й лози зеленіють. 
 
 
Тече вода із-за гаю 
Та попід горою. 
Хлюпощуться качаточка 
Помеж осокою. 
А качечка випливає 
З качуром за ними, 
Ловить ряску, розмовляє 
З дітками своїми. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дитячий Кобзар, Тарас Шевченко 

Видавництво Старого Лева 

За сонцем  хмаронька пливе 

Червоні поли розстилає, 

І сонце спатоньки зове  

У синє море... 

 

 

 

 

Сонце гріє, вітер віє 

З поля на долину. 

Над водою гне з вербою  

червону калину. 

 

На калині одиноке  

гніздечко гойдає 

А де ж дівся соловейко? 

Не питай, не знає. 

   

 

http://svoe.in.ua/ua/vendors/izdatelstvo_starogo_lva_(vsl).html

