ТВОРИ ЛIТЕРАТУРИ,
якi вивчаються за програмою курсу
«Лiтературне читання»

2 клас
Українська лiтература
Усна народна творчість
Загадки
Скоромовки
Лічилки
Мирилки
Дитячі
народні ігри
Співаночки
Казки
про тварин
Прислів’я

Підбірка загадок

Підбірка скоромовок
Підбірка лічилок

Підбірка мирилок

«Подоляночка»,
«Ходить гарбуз по городу»
«Ои� весна, весна…»,
«Вии� ди, вии� ди, сонечко»

«Колобок», «Горобець та билина»
(уривки), «Лисичка-сестричка»
Підбірка прислів’ї�в

Скоромовки

Олена ПЧІЛКА

«Безконечна пісенька»

Грицько БОЙ�КО «Скоромовка-небувалиця»
Оксана КРОТЮК Підбірка скоромовок
Любов ВІДУТА

Підбірка скоромовок

Тамара
КОЛОМІЄЦЬ

Підбірка загадок

Леонід ГЛІБОВ
Ігор СІЧОВЙК
Дмитро
КУЗЬМЕНКО

Загадки

«Котилася тарілочка», «Хто доня?»
Підбірка загадок

«Зубасті задачки»

Поезія (сюжетнии� вірш, пеи� зажна лірика)

Тарас
ШЕВЧЕНКО

Леся УКРАІ�НКА

«Зоре моя вечірняя…», «Сонце
заходить, гори чорніють…», «Тече
вода з-під явора…», «Тихесенько вітер
віє…», «Он гаи� зелении� похиливсь…»

«З гір на долину...»,
«Барвіночку міи� хрещатии� …»
Шкільна електронна бібліотека

Олена ПЧІЛКА
Олександр
ОЛЕСЬ
Маріи� ка
ПІДГІРЯНКА
Платон
ВОРОНЬКО

Наталя ЗАБІЛА
Любов
ЗАБАШТА
Анатоліи�
КАМІНЧУК
Тамара
КОЛОМІЄЦЬ

«Вже ж у любому куточку...»
«В небі жаи� воронки в’ються…»,
«Ліс восени», «Біга заи� чик-скакунець»
«Ліс», «Прии� шла осінь»

«Казка про рукавичку», «Причина»,
«Картина», «В лісі є зелена хата»,
«Cуничка-сестричка»
«Ладки, ладоньки, ладусі …»,
«Ои� чук-чуки, чуки — на! ..», «Дощ іде»
«Біле свято зими», «Берізонька»

«Баба віхола», «Котики вербові»,
«Береза розвивається», «Ремез»
«Бусел», «Нагідка»,
«Біле поле полотняне»
«Білочка восени», «Баба віхола»,
Ліна КОСТЕНКО
«Пряля», «Соловеи� ко застудився»
«Дивна звичка» (Скорочено),
Анатоліи�
«Починається весна»,
КОСТЕЦЬКЙЙ�
«Рибалка-дивак», «Не хочу»
Володимир
«Білии� вірш», «Дикии� мак»
ЛУЧУК
Сергіи� ПАНТЮК «Неслухняники» (збірка віршів)
Оксана
«Веселии� сміх»
СЕНАТОВЙЧ
Вадим СКОМА- «Іграшки», «Клени», «Щиглик»,
РОВСЬКЙЙ�
«Козубок-колобок»
Віктор ТЕРЕН
«Осінь», «Утекла від мене річка»
Ганна ЧУБАЧ
«У лісочку на пеньочку», «Роса»
Ігор СІЧОВЙК
«Неслухнянии� язичок»
«Казка про Старого Лева»,
Мар’яна САВКА
«Босоніжки для стоніжки»
Наталка
«На веселіи� вулиці», «Небилиця»
ПОКЛАД
Григоріи�
«Пітон», «Комашня крилата»
ФАЛЬКОВЙЧ
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