Мови і літератури  Інтегрована освіта

ПЕРСОНАЖІ УКРАЇНСЬКИХ МІФІВ:
знайомі й незнайомці
Добірка віршів-загадок
Тема української міфології, на жаль, майже не представлена в сучасній дитячій літературі, тому
педагоги відчувають брак матеріалів, які можна було б використати для ознайомлення молодших
школярів з персонажами українських міфів та легенд. З огляду на це ми звернулися з проханням
підготувати дитячі твори цієї тематики до давніх друзів журналу — тож сьогодні маємо змогу запропонувати вам, шановні читачі, чудову добірку акровіршів, загадок-добавлянок, звичайних віршів і загадок, що допоможуть увести учнів у чарівний світ українських міфів.

Вірші Галини Альперіної
Гайбог
Гаї йому виспівують пісні,
А квіти стелять килими рясні.
Йому й тваринки дякують усі —
Бо здавна мудрий, добрий дух лісів
Од лиха й бід оберіга природу,
Гаїв і пущ плекає дивну вроду.

Сварог
Сонце викував і Місяць,
Всі зірки до них підвісив.
А іще кував поволі
Ранню і вечірню зорі.
Од кувалди іскри розлітаються —
Ген у небі зірочки з’являються...

Дана
До морів жене річки,
А озерця й потічки
Не лише оберігає,
А й водою напуває.

В небі дивна дивина,
Грає барвами вона.
Любих діток звеселяє,
Землю й небеса єднає.
В давнину по цій драбині
До людей зійшла богиня
Та й принесла їм води —
І розквітли враз сади.
І тому по всіх усюдах
Ладі дякували люди.
А тепер скажи, дитино,
Як же зветься ця стежина?
(Веселка)
Грім гуркоче?
Дощик ллє?
Небо блискавками б’є?
Значить, сталось дивне диво.
Значить, знов небесну ниву
Оре-оре бог всесильний.
Він — небес володар вільний.
Плуг як візьме золотий —
Уперіщить дощ рясний.
Тут і блискавки, і грім!
Діти всі біжать у дім,
Бо по небу хмара суне.
Цього бога звуть... (Перуном).

Дана — богиня земних
і небесних вод
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У найкоротшу ніч зимову
Цей бог народжується знову.
І до людей приходить свято,
І стіл готується багатий,
Бо всі радіють новині,
Що стали збільшуватись дні,
На весну сонце повертає,
А в хату гості завітають —
Людей піснями звеселяти.
То як же цього бога звати?
(Коляда)
Ось зійшло веселе сонце,
Усміхнулось у віконце.
Котить хто його по небу?
Нам про це дізнатись треба.
Бог один узимку котить,
Другий навесні,
Третій влітку розсипає
Промені ясні.
Чи могли б ви підказати,
Як же трьох богів цих звати?
(Ярило, Купало, Коляда)
Як зимі кінець приходить,
Тоді з неба бог цей сходить.
Йде він у весняні дні
Лісом, берегами
І ступає по ріллі
Босими ногами.
Розпускаються квітки,
Повертаються птахи,
Несучи тепло на крилах...
Цього бога звуть... (Ярило).
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Передплатіть журнали “УПШ” і “Джміль” у комплекті,
не виходячи з дому,
за найнижчими цінами!

Увага!
Передплата
з липня
триває
до 14 червня

1 Заходьте на сайт upsh.com.ua
2 Оформлюйте передплату
3 Щомісяця гарантовано отримуйте
ваші фахові журнали
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