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ОСІНЬ
Ніби притомилося сонечко привітне:
У траві пожовклій молочай не квітне.
Облетіло літо листячком із клена,
Лиш ялинка в лісі сонячно зелена.
Журавлі курличуть: летимо у вирій.
Пропливає осінь на хмарині синій. 
Б. Чалий

ВЕРЕСЕНЬ
У вересня щедра рука.
—  Заходьте! — він з двору гука. 
І яблука трусить з гілок,
І сипле в портфелі сливок, 
Солодкий зрива виноград — 
І кожен з нас вересню рад. 
Бо щедра, ой щедра рука 
У вересня-садівника.
Т. Коломієць

ЖОВТЕНЬ
Жовтень пензлика дістав -   
Листя все пофарбував.        
Жовтий-жовтий клен стоїть,
Явір, як в огні, горить.        
Різнобарвним килимком,
Ідуть білка з їжаком.              
В нього яблучка в торбинці
Й три грибочка ще на спинці,
А у білочки горішки          
Із ліщини та три шишки. 
Наносили вже багато -  
Ціла купа в них, малята,  
Будуть взимку ласувать.
О.  Коваленко

ЛИСТОПАД
Листопад. Холодний вітер 
Загойдав деревам віти, 
День короткий, сонце низько, 
І зима уже так близько. 
Он безлистий гай сумує, 
Щебет птахів він не чує. 
І застигло в тузі поле, 
Переоране і голе. 
Горобина — у намисті, 
Під ногами — килим з листя, 
Небом сунуть хмари грізні — 
Хазяйнує осінь пізня...

ПРОЧИТАЙ ВІРШИКИ ПРО ОСІНЬ І ОСІННІ МІСЯЦІ ПРОЧИТАЙ ВІРШИКИ ПРО ОСІНЬ І ОСІННІ МІСЯЦІ4. 5.



РОЗМАЛЮЙ КАРТИНКУ

Розмалюй та дізнайся, 
скільки рибок в акваріумі. 

Хто ще там живе?

6.



ВИРІЖ ТА СКЛЕЙ ЗАЙЧИКАЗРОБИ САМ

ЗАЙЧИК

8. 9.



3. Листя жовте облетіло, 
Парки та сади укрило. 
Та поглянь на гілочки, 
Що горять, немов свічки... 
Восени зачервоніла 
Рясно-рясно... 

КРОСВОРД КРОСВОРД

1. Каплі з неба,
Дахів, стріх,
Дощ холодний,
Перший сніг,
Почорнів без листя сад.
Що за місяць?

2. Спробуй, друже, відгадати, 
Що за стрій у небесах: 
Чи клубки пухкої вати, 
Чи то пір’я з крупних птах, 
Чи біжить овець отара? 
Ні, пливуть це білі…

10. На городі виріс дужий,
Круглий, жовтий і байдужий
До червоних помідорів,
До капусти і квасолі.
Хто цей гордий карапуз?
Здогадалися?...

9. Котиться клубочок
Зовсім без ниточок.
Замість ниточок – 
Триста колючок.

8. Ці стрункі грибочки
Зайняли пеньочки.
Шапки в них кругленькі.
Кличуть їх …

7. Прохолоди чиста просинь — 
на поріг ступає осінь. 
Вдаль від рідної землі 
відлітають … 

6. На дубочку я вродився,
На дубочку й оселився.
Восени я упаду
Та дубочком проросту.

5. Замилувався пейзажист:
Зірвався з клена жовтий…

4. Над річкою, над долиною
Повисла біла холстина.

10. 11.



Є таке японське мистецтво – оріґамі. Це майстерність складання 
паперу у фігурки без ножиць. Нумо, складемо з паперу стерха! 
Подивися на схему та спробуй створити журавлика сам, або 
попроси допомоги у батьків. До речі, журавлики-оріґамі приносять 
щастя. За легендою, якщо зробити 1000 журавликів, виповниться 
будь-яке найзаповітніше бажання!

5. Лелеки, журавлі відлітають у вирій. На противагу 
горобці, голуби, сороки залишаються зимувати біля 
своїх домівок. Тому важливо робити годівнички 
та насипати щось їстівне для тих пернатих, котрі 
залишаються у наших краях.

ФАКТИ ПРО ОСІНЬ

Факти про осінь
1. Восени на вулиці стає холодніше. Сонце вже не 
піднімається високо, тому температура стає нижчою. 
Люди починають тепліше одягатися.

2. Приходить “бабине літо”. Після тимчасового 
зниження температури й дощів, знову повертаються 
теплі дні, часом навіть спекотні. Наші бабусі поділяли 
цю пору на молоде і старе бабине літо. Вважалося, що 
молоде починалося 28 серпня і тривало до 11 вересня. 
Старе ж приходило в другій половині вересня, іноді – на 
початку жовтня.

3. Листя змінює свій колір. З кожним днем листя від 
зеленого стає жовтогарячим, багряним та врешті 
жовтим. Згодом і зовсім опадає та стає сухим.

4. Достигають осінні овочі та фрукти. Баклажани та 
перці, помідори та кабачки, виноград, яблука, журавлина, 
гарбуз, часник, імбир – осінь багата на врожай.

6. Звірі починають готуватися до зими.  Білочки 
збирають ягоди, горіхи та гриби й ховають їх у дуплах, 
аби взимку було, що їсти. Миші-полівки, кроти, хом’яки 
риють зимові комори і заповнюють їх зерном. В одній 
такій коморі може виявитися близько 5 кілограмів 
зерна. Бобри роблять запаси з гілок, стовбурів дерев, які 
перегризають і складають у воді біля своїх хатинок.

12. 13.
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ЗРОБИ САМ



Лисичка і Журавель
Лисичка з Журавлем у велику приязнь зайшли, навіть 
десь покумалися. От Лисичка і кличе Журавля до себе в 
гості.

— Приходи, кумцю! Приходи, любочку! Чим хата багата, 
тим і погощу.

Іде Журавель на прошений обід, а Лисичка наварила 
кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілці та й 
поставила перед кумом.

— Живися, кумочку, не погордуй! Сама варила.

Журавель стук-стук дзьобом — нічого не спіймав.

А Лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки 
сама всеї не з’їла. А коли кашки не стало, вона й мовить:

— Вибачай кумочку, більше не маю вас чим гостити.

— Спасибі й за те, — пісним голосом промовив Журавель. 

— А ти б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла!

— Добре, кумочку, прийду, чому не прийти, — мовить 
Лисичка.

На другий день приходить Лисичка, а Журавель наварив 
м’яса, бурячків, фасольки, картопельки, покраяв усе те 
на дрібні шматочки, зложив у високе горнятко з вузькою 
шийкою та й поставив на столі перед Лисичкою.

— Живися, кумонько! Не погордуй, люба моя, — 
припрошує Журавель.

Нюхає Лисичка — добра страва! Встромляє голову 
до горнятка — не йде голова! Пробує лапою — годі 
витягнути. Крутиться Лисичка, заскакує відти й відти 

довкола горнятка — нічого не 
порадить. А Журавель не дармує. 
Дзьоб-дзьоб у горнятко та й їсть 
собі шматочок за шматочком, 
поки всього не виїв.

— Вибачайте, кумонько, — мовить, 
випорожнивши горнятко, — чим 
хата багата, тим і рада, а більше 
на сей раз нічого не розстарав.

Розсердилася Лисичка, навіть 
не подякувала за гостину. 
Вона, бачите, думала, що на 
цілий тиждень наїсться, а тут 
прийшлося додому йти, облизня 
спіймавши. Відтоді й зареклася 
Лисичка з журавлями приязнь 
водити.

14. 15.
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