
Т В О Р И  Л I Т Е Р А Т У Р И , 
якi вивчаються за навчальними програмами

2  к л а с

Усна народна творчість

Загадки Підбірка загадок

Скоромовки Підбірка скоромовок

Лічилки Підбірка лічилок

Мирилки Підбірка мирилок

Дитячі 
народні ігри

«Подоляночка», 
«Ходить гарбуз по городу»

Співаночки «Ои�  весна, весна…», 
«Вии� ди, вии� ди, сонечко»

Казки 
про тварин

«Колобок», «Горобець та билина» 
(уривки), «Лисичка-сестричка»

Прислів’я Підбірка прислів’ї�в

Скоромовки

Олена ПЧІЛКА «Безконечна пісенька»

Грицько БОЙ� КО «Скоромовка-небувалиця»

Оксана КРОТЮК Підбірка скоромовок

Любов ВІДУТА Підбірка скоромовок 

Загадки

Леонід ГЛІБОВ «Котилася тарілочка», «Хто доня?»

Тамара 
КОЛОМІЄЦЬ Підбірка загадок

Ігор СІЧОВЙК Підбірка загадок

Дмитро 
КУЗЬМЕНКО «Зубасті задачки»

Поезія (сюжетнии�  вірш, пеи� зажна лірика)

Тарас 
ШЕВЧЕНКО

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

Леся УКРАІ�НКА «З гір на долину...»,  
«Барвіночку міи�  хрещатии� …»

Олена ПЧІЛКА «Вже ж у любому куточку...»
Олександр 
ОЛЕСЬ

«В небі жаи� воронки в’ються…»,  
«Ліс восени», «Біга заи� чик-скакунець»

Маріи� ка 
ПІДГІРЯНКА «Ліс», «Прии� шла осінь»

Платон 
ВОРОНЬКО

«Казка про рукавичку», «Причина», 
«Картина», «В лісі є зелена хата», 
«Cуничка-сестричка»

Наталя ЗАБІЛА «Ладки, ладоньки, ладусі …»,  
«Ои�  чук-чуки, чуки — на! ..», «Дощ іде»

Любов 
ЗАБАШТА «Біле свято зими», «Берізонька»

Анатоліи�  
КАМІНЧУК

«Баба віхола», «Котики вербові», 
«Береза розвивається», «Ремез»

Тамара 
КОЛОМІЄЦЬ

«Бусел», «Нагідка», 
«Біле поле полотняне»

Ліна КОСТЕНКО «Білочка восени», «Баба віхола», 
«Пряля», «Соловеи� ко застудився»

Анатоліи�  
КОСТЕЦЬКЙЙ�

«Дивна звичка» (Скорочено), 
«Починається весна»,  
«Рибалка-дивак», «Не хочу»

Володимир 
ЛУЧУК «Білии�  вірш», «Дикии�  мак»

Сергіи�  ПАНТЮК «Неслухняники» (збірка віршів)

Оксана 
СЕНАТОВЙЧ «Веселии�  сміх»

Вадим СКОМА-
РОВСЬКЙЙ�

«Іграшки», «Клени», «Щиглик», 
«Козубок-колобок»

Віктор ТЕРЕН «Осінь», «Утекла від мене річка»
Ганна ЧУБАЧ «У лісочку на пеньочку», «Роса»
Ігор СІЧОВЙК «Неслухнянии�  язичок»

Мар’яна САВКА «Казка про Старого Лева», 
«Босоніжки для стоніжки»

Наталка 
ПОКЛАД «На веселіи�  вулиці», «Небилиця»

Григоріи�  
ФАЛЬКОВЙЧ «Пітон», «Комашня крилата»

Українська лiтература

Видання «Шкільнии�  бібліотечно-інформаціи� нии�  центр» № 9/2016
Проект «ЧЙТАННЯ». Твори зарубіжної� літератури: додатки, аркуш 1



Видання «Шкільнии�  бібліотечно-інформаціи� нии�  центр» № 9/2016
Проект «ЧЙТАННЯ». Твори зарубіжної� літератури: додатки, аркуш 2

Літературні казки, оповідання, уривки з повістей

Іван ФРАНКО «Лис Микита» (Уривок), 
«Лисичка і журавель»

Наталя ЗАБІЛА «Казки лісової� кринички»  
(збірка казок)

Ніна НАЙ� ДЙЧ «Музичні казки»

Василь СУХО-
МЛЙНСЬКЙЙ�

«Які вони бідні», «Як же це все 
було без мене?», «По волосинці», 
«Горбатенька дівчинка»,  
«Сідаи� те, будь ласка»

Галина МАЛЙК «Дилогія про Вуи� ка Й� ои� »

Сашко 
ДЕРМАНСЬКЙЙ�

«Пригоди вужа Ониська»,  
«Казки дракона Омелька»

Марина 
ПАВЛЕНКО

«Півтора бажання: казки з 
Ялисоветиної� скрині»

Віра 
АРТАМОНОВА «Ясенок»

Марина 
та Сергіи�  
ДЯЧЕНКЙ

«Літаючии�  капелюх»,  
«Повітряні рибки»

Андріи�  М’Я-
СТКІВСЬКЙЙ� «Мудра голка»

Володимир 
СЕНЦОВСЬКЙЙ� «Бабусин онучок»

Лариса НІЦОЙ� «Страшне Страховисько»

Микола 
ТРУБЛАІ�НІ

«Тико і Волохан», «Хвиля-напасниця», 
«Про дівчинку Наталочку  
і сріблясту рибку»

Василь ЧУХЛІБ «Заячии�  холодок»,  
«Зашифровании�  хитрюга»

Леся ВОРОНЙНА «Прибулець з краї�ни Нямликів», 
«Слон на ім’я Ґудзик»

Оксана 
ЛУЩЕВСЬКА «Втеча», «Золоте колесо року»

Гумористичні твори
Тетяна СТУС «Біла, Синя та інші»

Грицько БОЙ� КО «Веселинки, вірші, скоромовки» 
(Збірник віршів) 

Анатоліи�  
ГРЙГОРУК «З курми лягаи� , з півнями вставаи� »

Всеволод 
НЕСТАЙ� КО

«Як ми літали в космос» (скорочено), 
«Олексіи� , Веселик і Жарт-Птиця»

Ігор СІЧОВЙК «Віддячила», «Хитра киця»
Іван 
СВІТЛЙЧНЙЙ�

«Півень-горлопан»,  
«Слухала лисичка солов’я»

Науково-художня література
Олександр 
КОПЙЛЕНКО «Хоробре кошеня»

Юріи�  
СТАРОСТЕНКО «Смілива зозулька»

Катерина 
МІХАЛІЦЙНА «Хто росте у парку»

Казки 

Казки народів Європи
«Міньба», «Як дівчина короля перехитрила», «Жбан меду», «Лисичка», «Легкии�  
хліб», «Виноградар і змія», «Собаки, коти та миші», «Сорочаче гніздо», «Бременські 
музиканти»

Зарубiжна лiтература

Продовження: Твори лiтератури, якi вивчаються за навчальними програмами (2 клас)


