
До Всесвітнього дня 
читання 

Читаємо  

про Україну 



Рідне 

Україна – рідний край, 

Рідне поле, зелен гай, 

Рідне місто й рідна хата, 

Рідне небо й рідна мати. 
Я. Скидан 



 
 

        Про нашу країну 
Ми дуже любим 

 весь наш край,         

І любим Україну,                                 

Її лани, зелений гай,                           

В саду — рясну калину. 

Там соловейко навесні 

Співає між гілками: 

Та й ми співаємо пісні - 

Змагається він з нами! 
М. Познанська 





Як ти любиш Україну? 
— Як ти любиш Україну, 

Мій маленький друже? 

— Нашу рідну Україну 

Люблю дуже, дуже! 

— З Україною нікого 

В світі не боюся. 

І щоранку я до Бога 

За неї молюся. 

Щоб була щаслива, дуже, 

Щоб була багата. 

Я люблю її так дуже, 

Як маму і тата. 

О. Лупій 





Сонячний дім 
Привітний і світлий наш сонячний дім, 

Як радісно й весело жити у нім. 

Тут мамина пісня і усмішка тата. 

В любові й добрі тут зростають малята. 

Дзвінка наша пісня до сонечка лине: 

«Мій сонячний дім — це моя Україна!» 
А. Німенко 





    Акровірш про Україну 
    У нас красивий, гарний край: 

Квіти, море, річка, гай! 

     Рідне все: поля, діброви, 

А сади які чудові! 

      Їх краса – це білий цвіт… 

Ненька наша, Україна, 

  Адже ти для нас єдина! 
        Дмитро Гонтар 

 



Усе моє, все зветься Україна 
Буває часом сліпну від краси. 

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, – 

оці степи, це небо, ці ліси, 

усе так гарно, чисто, незрадливо, 

усе як є – дорога, явори, 

усе моє, все зветься – Україна. 

Така краса, висока і нетлінна, 

що хоч спинись і з Богом говори. 
Ліна Костенко 





Одна Україна 
Країн є багато на світі 

Та тільки одна Україна! 

Це там, де волошки у житі 

Це там, де моя Батьківщина. 

Де птахи у небо летять 

І зтрушують легкі пір’їнки, 

Де друзі горою стоять, 

Де в квітах сховались домівки. 
       Юлія Хандожинська 





         Батьківщина 
Моя рідна Батьківщина 
Має назву Україна. 
В мене й нація своя – 
Українець в мами я. 
Є у мене й рідна мова, 
Де вкраїнське кожне слово. 
                                       О.Довгий 





До нас журавлик прилітав 

До нас журавлик прилітав, 

Він гарні віршики читав 

Про синє небо і весну, 

Про Чорне море і Десну, 

Про Україну – рідний край… 

Ти ще раз, друже, прилітай! 
Ігор Січовик 



                                                 ПРАПОР 

Синій, як море, як день, золотий — 
З неба і сонця наш прапор ясний. 
Рідний наш прапор високо несім! 
Хай він, уславлений, квітне усім! 
 
Гляньте, на ньому волошки цвітуть, 
Гляньте, жита в ньому золото ллють. 
З жита й волошок наш прапор ясний. 
З неба і сонця, як день весняний. 
О. Олесь 




