ТВОРИ УКРАЇНСЬКОЇ
ЛIТЕРАТУРИ
Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
І свого не цурайтесь.

Книги — морська глибина,
Хто в них пірне аж до дна,
Той, хоч і труду мав досить,
Дивнії перли виносить.

(Т. ШЕВЧЕНКО)

(І. ФРАНКО)

5 клас

Навчальна програма
Легенди: «Про зорянии� Віз», «Чому пес живе

Народні казки

коло людини?», «Берегиня» (за С. Плачиндою),
«Дажбог», «Неопалима купина» (за Є. Шморгуном), «Як виникли Карпати», «Чому в морі
є перли і мушлі». Народні перекази: «Прии� ом
у запорожців»

Іван ФРАНКО

«Фарбовании� Лис»

Міфи і легенди
давніх українців

Василь
КОРОЛІВ-СТАРИИ�
Василь
СИМОНЕНКО

Галина МАЛИК

«Про правду і кривду», «Мудра дівчина»,
«Ох», «Летючии� корабель»
«Хуха-Моховинка»

«Цар Плаксіи� та Лоскотон»

«Незвичаи� ні пригоди Алі в краї�ні Недоладії�»

Загадки, прислів’я (Про людеи� , ї�хнє життя, про природу
та ї�ї� явища, про рослин, тварин)
та приказки

Леонід ГЛІБОВ

«Химернии� , маленькии� …», «Що за птиця?»,
«Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра
і брат?»

«Три брати — Кии� , Щек, Хорив і сестра ї�хня
Либідь», «Святослав укладає мир з грекаЛітописні оповіді ми…», «Володимир вибирає віру», «Розгром
Ярославом печенігів. Початок великого
будівництва в Києві. Похвала книгам»
«Заспів», «Украї�на в старовину», «Похід на
Олександр ОЛЕСЬ Царгород», «Ярослав Мудрии� » (із кн. «Княжа
Украї�на»), «Микита Кожум’яка»
Зірка МЕНЗАТЮК «Таємниця козацької� шаблі»
«За сонцем хмаронька пливе…», «Садок вишТарас ШЕВЧЕНКО
невии� коло хати…»
Степан
«В бур’янах»
ВАСИЛЬЧЕНКО
«Не бував ти у наших краях!», «Гаї� шумПавло ТИЧИНА
лять…», «Блакить мою душу обвіяла…»
Євген ГУЦАЛО
«Лось»
Максим
«Дощ», «Осінь-маляр із палітрою пишною…»
РИЛЬСЬКИИ�
Григір
«Дивак»
ТЮТЮННИК
Микола
«Сіроманець»
ВІНГРАНОВСЬКИИ�

Для вивчення напам’ять:

Кілька загадок, прислів’їв і приказок (на вибір); Т. Шевченко «За сонцем хмаронька пливе…»;
«Садок вишневий коло хати…»; вірш про природу (на вибір)

Додаткове читання
Микола
ВІНГРАНОВСЬКИИ�
Леся ВОРОНИНА
Олександр
ГАВРОШ .

Сергіи� ГРИДІН
Євген ГУЦАЛО

Олександр
ДЕРМАНСЬКИИ�
Марина і Сергіи�
ДЯЧЕНКИ

Олесь ІЛЬЧЕНКО

Василь
КОРОЛІВ-СТАРИИ�
Анатоліи�
КОСТЕЦЬКИИ�

«Первінка»

«Суперагент 000. Таємниця золотого
кенгуру»
«Пригоди тричі славного розбіи� ника Пинті»,
«Галуна-лагуна, або Іван Сила на острові
Щастя»
«Федько — прибулець з Інтернету»
«Сім’я дикої� качки»
«Король Буків, або Таємниця Смарагдової�
книги», «Чудове чудовисько в Краї�ні
Жаховиськ»
«Габріель і сталевии� лісоруб»

«Загадкові світи старої� обсерваторії�»
«Життя видатних дітеи� » (Серія)
«Потерчата»

«Пригоди славнозвісних книг», «Дракон
Міні Макс», «Суперклеи� Христофора
Тюлькіна»

Галина МАЛИК
Зірка МЕНЗАТЮК
Всеволод
НЕСТАИ�КО

Марина
ПАВЛЕНКО

Галина ПАГУТЯК
Радіи�
ПОЛОНСЬКИИ�

Олена ПЧІЛКА
Оксана
СЕНАТОВИЧ

Іван ФРАНКО
Валентин
ЧЕМЕРИС

Валеріи� ШЕВЧУК

«Злочинці з паралельного світу»,
«Незвичаи� ні пригоди Алі в краї�ні Недоладії�»
«Киї�вські казки», «Украї�нськии� квітник»,
«Макове князювання», «Ангел Золоте
Волосся», «Як я рятувала імперію»

«Чарівнии� талісман», «Неи� мовірні
детективи», «Казкові пригоди і таємниці»
«Миколчині історії�»
«Лялечка і Мацько»

«Таємниця краї�ни суниць»
«Сосонка»

«Малии� віз»

«Коли ще звірі говорили»
«Аравіи� ська пустеля»
«Панна квітів»
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