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Ворона проворонила вороненя.

***
Хитру сороку
Спіймати морока,
А на сорок сорок —
Сорок морок.

***
Сів шпак на шпаківню,
Заспівав шпак пісню півню,
— Ти не вмієш так, як я
— Так, як ти, не вмію я.

***
Дід Дмитро спитав одуда:
— Одуде, одуде,
А де твій дім буде?
— У саду на дубі буде,
Діду ти мій любий!

***
Сидів горобець на сосні, заснув і звалився у сні.
Якби не звалився у сні, сидів би іще на сосні.

***
Скрегоче сорока сороці:
— А я у сорочці сорочій!
Сорока сороці скрегоче:
— А в мене яєчко сороче!

ВОВК І ГУСИ
З-поміж дітей вибирається «вовк» і «мати–гуска», яка стає на чолі «гусе-

нят», що тримають один одного за пояс або кладуть руки на плечі свого това-
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риша.
Вовк починає гру: присідає посередині майданчика (зали) і вдає, що копає 

ямку.
«Мати-гуска» стоїть попереду «шнурочка» «гусенят», обходить «вовка» і 

говорить:
— Вовчику-братику, а що ти копаєш?
— Ямку.
— Навіщо?
— Вогонь розкладати.
— Для чого?
— Твоїх гусят смажити.
— Ой, за віщо?
— Щоб не лазили в мій город огірки рвати.
Після цих слів «вовк» старається напасти то з лівого, то з правого боку на 

гусят і зловити. «Мати-гуска» розводить руки, боронить своїх «гусят» і стара-
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«Більше синиць у садах — менше червивих яблук».
Поясни, як ти розумієш приказку.
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