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Українськамовадлямалят 

Тпнй 14. Дийі свапими 
Півемь:  А1 (діси 2-4 пнйів). 

Села:  Дийі свапими! 

Ласепіаки:  Йапсйи (2), апйтчі оаоепт (за йікьйірсю дісей), нківхі, мнжихі, йкей, ларйи, 

йнмрсптйснп. 

 

Зайпіокюваси в оал’ясі  дісей кейрицмий і 

гпаласицмий ласепіак з сел, вопавкяси дісей т 

опавикьмій вилнві звтйів тйпаїмрьйнї лнви 

 

1. Ркнва і упази дкя вивцеммя 
свапи  ма   свапи  ми 

ди  йі свапими 

кі  р 

 

Вопава 2. Дийі свапими.  
Онйажісь дісял йапснцйи із ндмню свапимню і онйажісь ндим оакьций і рйажісь: 

- Це ндма дийа свапима! 

Діси онвснпююсь. 

Онйажісь йапснцйт, де багасн свапим і рйажісь: 

- Це багасн свапим і пнзведісь птйи в рснпнми. 

- Це дийі свапими.  

- Це лала (діси онвснпююсь). 

- Це сасн (діси онвснпююсь). 

- А хе дісйи (діси онвснпююсь). 

- Внми живтсь т кірі. 

Діси онвснпююсь. 

 

 

Йапсйи 
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 СВАПИМА 

 

 

 

СВАПИМИ 

 

 

ДИЙІ СВАПИМИ 
 

 

КІР 

 
 

 

3. Гпа «Зайцийи» 



 

Чап-чалап 
Українськамовадлямалят 

ТЛНВИ: йікьйірсь дісей – дн 12, маявмірсь магнкнвмийів абн втчнй зайцийа са зайцас. 

Гпа онвснпюєсьря 3-4 пази. 

НБКАДМАММЯ: магнкнвмийи абн втчйа зайцийа са зайцас. 

ХІД ГПИ: Вцисекь нбипаєсьря ”зайцийнл”, ндягає ларйт, а врі імчі діси вийнмтюсь пнкь 

”зайцас”. ”Зайций ” рідає нрснпнмь, ”зайцаса” ілістюсь птфи зайцийів, яйі рспибаюсь. 

Днпнркий з дісьли опнлнвкяє ркнва: 

Зайций верекн рспибає, 

Т кірнцйт вім гткяє. 

Діси-”зайцаса” пнзбігаюсьря в пізмі рснпнми, ”лала-зайций” кнвись їф. Роійламі 

зайцаса рідаюсь нрснпнмь, їл даюсь їрси лнпйвт. Гпа ласиле бікьчий еуейс, яйшн 

опнвндисилесьря оід лтзицмий ртопнвід. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CysdUpj0_-w 

«Самхюваки зайцийи» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5HHzTafUw2w 

 

«Нй ма гнпі жисн, ридись зайций» 

1. Нй, ма гнпі жисн, ридись зайций, 

Вім міжйали цебепяє. 

Йнки б сайі міжйи лака, 

Сн я б мили цебепяка, 

Яй снй зайций, яй снй зайций. 

 

2. Нй, ма гнпі опнрн, ридись зайций, 

Вім міжйали цебепяє. 

Йнки б сайі міжйи лака, 

Сн я б мили цебепяка, 

Яй снй зайций, яй снй зайций. 

 

3. Нй, ма гнпі гпецйа, ридись зайций, 

Вім міжйали цебепяє. 

Йнки б сайі міжйи лака, 

Сн я б мили цебепяка, 

Яй снй зайций, яй снй зайций. 

4. Ларйа «Зайций». 

https://www.youtube.com/watch?v=CysdUpj0_-w
https://www.youtube.com/watch?v=5HHzTafUw2w
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Йапсйи 
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КИРИЦЯ  

 

 

 

ВНВЙ 

 

 

ЗАЄЦЬ  

 

 

 

ВЕДЛІДЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вопава 5. Діакнг. 
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Онвснпюєлн мнві ркнва ма йапснцйаф, вцилнря опавикьмн вилнвкяси і даваси відонвіді 

ма оисаммя: 

- Це заєхь   зайций! 

- Хсн хе дісйи? 

Діси відонвідаюсь: 

- Це заєхь! 

Опнднвжсе сай зі вріла дийили свапимали. 

- Зайций рспибає (онйажісь). 

Діси онвснпююсь. 

- Кирицйа викяє фвнрсийнл (онйажісь). 

Діси онвснпююсь. 

- Внвций гапцись (зілістйсе). 

Діси онвснпююсь. 

- Ведледий оепейнцтєсьря з каои ма каот і гнвнпись гптбил гнкнрнл (зілістйсе 

птфи і звтйи). 

 

Вопава 6. Щн їдясь дийі свапими? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Гпа «Лакемьйі 

ведлежаса». 
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ТЛНВИ: йікьйірсь дісей лає ме оепевиштваси 15-си. 

НБКАДМАММЯ: магнкнвмийи ведлежас, йнмрсптйснп. 

ХІД ГПИ: Діси чийтюсьря в йнкнмт, вифнвасекь бтдтє оепед мили оапйамций із 

йнмрсптйснпа. ”Діси-ведлежаса” лаюсь оеперспибмтси цепез оапйамций, опнлнвкяюци 

ркнва: 

Ли верекі ведлежаса. 

Гип – гип – гип … 

Ли рспибаєлн вирнйн. 

Рспиб, рспиб, рспиб. 

Вапіамс: дисима, яйа зацеоика оапйамций силцарнвн вифндись з гпи.  Гпа ласиле 

бікьчий еуейс, яйшн опнвндисилесьря оід лтзицмий ртопнвід. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mo6DjsgUj_A 

Оіремьйа «Верекі ведлежаса».  

1. ЙТЛЕДМІ ВЕДЛЕЖАСА – 

ЛАКЕМЬЙІ БІЛ І БНЛ. 

ВНМИ ЗАВЖДИ ГНСНВІ 

ОНКАРТВАСЬ ЛЕДЙНЛ. 

 

Приспів: 
ВЕРЕКІ І ЗАВЗЯСІ, 

РЛІШМІ І ВАЙКТВАСІ, 

ЙТЛЕДМІ ВЕДЛЕЖАСА, 

ЛАКЕМЬЙІ БІЛ І БНЛ.  

 

2. РНКНДЙНЇ ЛАКИМИ 

МАЇКИРЬ ЗІ РЛАЙНЛ,  

ЖИВНСИЙИ БНКІКИ,  

ХВНПІКИ БІЛ І БНЛ.  

 

Приспів.  
ВНМИ ЖИВТСЬ МЕ В КІРІ,  

А МА ДИСЯЧИХ ЧАШЙАХ, 

ОПН МИХ ЛНЯ БАБТРЯ 

ОПИДТЛАКА ЦЮ ЙАЗЙТ. 

 

(Музика Наталії Антоник, слова Наталії Свойкіної) 

8. Ларйа «Ведлежа». 

https://www.youtube.com/watch?v=mo6DjsgUj_A
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Вопава 9. Аокійахія «Кирицйа». 
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Ласепіаки: апйтчі оаоепт (за йікьйірсю дісей), внкнгі репвесйи, йкей, випізамі царсимйи. 

Рктфаєлн оіремьйт «Я кирицйа, я рерспицйа». 

https://www.youtube.com/watch?v=SIKQ4RlYkes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопава 10. Нпігалі «Кирицйа» 

https://www.youtube.com/watch?v=SIKQ4RlYkes
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11. 
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Лткьсуікьл - йазйа «Йнкнбнй» 
https://www.youtube.com/watch?v=rHgRx2S84bA 

 

Заоисаммя дкя дісей: 

- Хсн хе дісйи? (дідтрь). 

- А хе фсн? (бабтря). 

- А хе дісйи ЙНКНБНЙ. 

Діси онвснпяюсь ЙН-КН-БНЙ! 

- Бабтря нцйи зайпика (онйазтєлн) 

- Птцйали фкно (фкноаєлн) 

- Міжйали рстй (рстйаєлн) 

- Хсн хе дісйи опирйайав? (зайций) 

Роіваєлн:  Кя-кя-кя. 

- І стс опийчнв, фсн? (внвций) 

Роіваєлн: Кя-кя-кя. 

- Аж стс опийчнв, фсн? (ведледий) 

Роіваєлн: Кя-кя-кя.  

- Нй, фсн хе? (кирицйа) 

- Йтди йнкнбнцнй рів? Ма мнрий? 

(онйазтєлн) 

- Кирицйа йнкнбнцйа гал-гал-гал – з’їка (бепелн гнківйи птцйали і йажелн нй-нй-

нй). Мела йнкнбнцйа. 

 

Вопава 12. Кіокеммя «Йнкнбнй» 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rHgRx2S84bA
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13. Розлакьовйа «Лисичйа» 
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14. Розлакьовйа «Зайчий» 
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15. Розлакьовйа «Вовчий» 
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16. Розлакьовйа «Ведледий» 

 


