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Про Україну! 

 

Називаю тебе Україною, 

Роду славного  берегинею. 

До джерел  народних звертаюся, 

Мови рідної не цураюся. 

Диво-витвір візьму я – писанку. 

І піду у садок до вишеньки. 

Пісню мамину там згадаю – 

Про рушник і добро заспіваю. 

А любистком, калиною, м’ятою 

Приберу свою рідну хату я. 

Хлібом – сіллю гостей запрошую – 

В Україні звичай хороший є. 

І здійсняться дитячі мрії – 

Лише мирними будуть події, 

І квітучою стане земля, 

А щасливою – кожна сім’я! 

Українка – я цим пишаюся 

І ніколи ніде не вагаюся. 

Незалежну державу ми маємо, 

Щастя й гордість тому відчуваємо. 

 

 



 

Ніжнотонна й загадкова 

  

Ніжнотонна й загадкова 

Рідна українська мова! 

І звучить вона крилато 

В кожнім домі, в кожній хаті. 

 

Сонце, сонечко, сонливий – 

Корінь слів цих мерехтливий. 

Світло, світлячок, світлина – 

Ніби казка про дитину. 

 

Там у лісі у лісочку 

Виріс гриб, грибок, грибочок. 

Вибігає зайченя – 

Треба в школу йти щодня. 

 

Перевесло, небокрай, 

Дивосвіт і водограй. 

Силу слова відчувай, 

Мову рідну добре знай! 

 

 



 

Люблю Україну-родину 

Навчаюсь в сімейному  колі, 

Навчаюсь у  рідній школі, 

Навчаюсь усьому й усюди – 

Людиною гарною буду. 

Любити  Україну-родину, 

Шаную я кожну людину. 

Коріння своє пам’ятаю 

Про звичаї не забуваю. 

Для щастя кожній дитині 

Потрібна хороша родина. 

Родини ім’я – Україна 

Вона потрібна дитині. 

 

Ми  - України гордість і надія 

Ми  - України гордість і надія. 

Ми – втілення її святої мрії. 

У нас – козацька щирість і завзяття. 

Про нас – легенди линуть в Закарпаття. 

Для нас – відкриті сонячні планети 

У нас – багато друзів в інтернеті. 

Ми – славні  діти неньки України 

Великої, багатої родини. 


