
Зi скарбнички  
Бориса Грiнченка

КВIТКАКВIТКА

Прикрась життя українською!



ПРОПОНУЄМО ТОБІ АЛЬБОМЧИК З НАЛІПКАМИ, В ЯКОМУ ЗІБРАЛИ НАЙЦІКАВІШІ 
СЛОВА ЗІ СЛОВНИЧКА ВИДАТНОГО УКРАЇНЦЯ БОРИСА ГРІНЧЕНКА!

ПРИКРАСИТЬ
твій світ 

українською

НАВЧИТЬ
тебе говорити

правильно

ПОЯСНИТЬ
тобі значення

нових слів

ЦЕЙ АЛЬБОМ 
НАЛІПОК

ЗДИВУЄ 
тебе

оригінальністю
знахідок

ЗБАГАТИТЬ
твій словниковий

запас

ЗРОБИТЬ
твоє мовлення
неповторним
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ҐІЦКАТИСЯ
означає лоскотати 

один одного

АБОМОВНЯ
відгомін, який ти 

можеш почути, якщо 
крикнеш у пустій 

кімнаті або десь в горах

ІГРОНЬКО
той, хто грає на 

музичному інструменті

МАЗЯ
замурзане дитя 

ЩЕБЕТАШКА 
птах, який постійно, 
невпинно
щебече, співає

ДИВОТА 
стан людини, дуже 
враженої чимось 
цікавим або 
незвичайним
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Борис Грінченко був учителем та виховував у 
школах дітей. Він склав для своїх учнів підруч-
ник «Граматику», щоб навчати їх грамоти. А 
ще вибрав найкращі твори українських пись-
менників і зібрав їх у читанці «Рідне слово». 
Дітям було важко вчитися чужою мовою.                 
В книжках зустрічалися незнайомі слова.                        
І тому Грінченко хотів, щоб дітей вчили рідною 
українською мовою.
За часів вчителювання Грінченка, майже сто 
років тому, українське слово було заборонене, 
тому він зі своєю дружиною Марією створював 
для учнів рукописні книжки. Цікаво, що їх давали 
ледь не в нагороду тим, хто найкраще вчився.  



Борис Грінченко дуже любив дітей. Всім захоплено розповідав про свою донечку    
Настю, яка завжди весело щебетала до нього красивою українською мовою. Він ви-
давав для доньки журнал великими друкованими літерами, бо писаного дитина ще 
не читала. А ще в неї був поганий зір. Яке ж то було свято для Насті, коли татко 
приносив ілюстрований журнал! Він називався «Квітка». У журналі татко писав 
коротенькі оповідання, вірші, загадки і невеличкі повчальні історії. А трішки зго-
дом Настя почала видавати і свій журнальчик вже для тата. Спробуй і ти пораду-
вати рідних і видати власний домашній журнал! 

...Ой голубко-Настинятко!
Просить дуже тебе татко, 
Щоб поводилась гарненько,

А найбільше, щоб тихенько...
Та іще прошу Натусю:
Бережи, гляди матусю:
Люба будь і не турбуй!
Всіх за мене поцілуй…



ЧАДО
так можна 

називати дитину

РЮМСА
той, хто 

постійно плаче

ҐУЦЬОК
предмет, що служить 

застібкою в одязі 
або використовується як 

прикраса

ЗАПАЛКА
сірник, з допомо-
гою якого можна 
розводити 
багаття

ВУЙКО
дядько по мамі,
 її брат

ДУДАРИК
той, хто грає на 
дудці або сопілці
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ЛОЗЯ
так можна називати 

ложку – предмет, 
яким набирають 

рідку страву

УБЕРЕЧКО
поєднання різних 

елементів одягу, 
якими одягають, 
закривають тіло

ПРАСКА
прилад, що 

нагрівається для 
прасування одягу, 

тканини

КОЛИСКА
невеличке ліжечко 
для спання і коли-
сання дитини

ХИМЕРИ
витвір твоєї уяви, 
коли ти чогось 
боїшся

ЗАПИНАЧКА
шматок тканини, 
яким покривають 
кого-, що-небудь
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Борис Грінченко писав багато цікавих казок, гарних віршів та оповідань. І це все 
не тільки для доні і своїх учнів, а й для всіх дітей України. Казки він писав віршами 
і друкував їх у дитячому журналі «Дзвінок». Цей журнал виходив у Львові, але його 
читали всі діти, тому що він був єдиним в Україні журналом для дітей.

Уривок з казки «Снігуронька»

Диво дивне перед ними 
Мовби оживає. 

Їх Снігурка, ось направду 
Голову здіймає…

І одразу стрепенулась,
Чепурна та біла,

Підвелася, геть сніжинки
Струшуючи з тіла. 

–  Зорько! – скрикнула бабуся:
–  Будь ти нам дочкою!..

І Снігурку в кожушині
Понесла з собою. 

Ластівка

Ти знов защебетала 
У мене над вікном,

Із вирію вернувшись, 
Клопочешся з гніздом.
А там же вічне літо 

Цвіте як Божий рай, – 
Чого ж вернулась знову

Ти в мій журливий край?
– Хоч літо там і сяє, – 

Любіше тут мені: 
Така квітчасто-пишна

Вкраїна навесні.



Борис Грінченко їздив у подорожі збирати народні казки, оповідання та пісні. Його 
зачаровувало все колоритне, яскраве, українське. Вивчаючи фольклор, він знаходив 
багато цікавих слів. Згодом вчений почав збирати, пояснювати їх значення і запи-
сувати на маленьких клаптиках паперу. Друзі знали, що в Грінченка дуже велика 
колекція слів. Відтак згодом  його запросили в Київ, щоб укласти найповніший слов-
ник української мови. 4 томи містять аж 68 тисяч слів! Праця була довга і виснаж-
лива,  тому словник назвали на честь укладача - «Словник Грінченка». 

Не бійтесь заглядати у словник – 
Це пишний сад, а не сумне провалля, 

Збирайте, як розумний садівник, 
Достиглий овоч у Грінченка й Даля. 

      Максим Рильський



ХОВАНКА
місце, де можна 

сховатися від когось 
або чогось

НАНАШКО
хрещений тато

´

ЇЗДЕЦЬ
той, хто їде верхи

БАБКА
комаха з довгим 
тонким тілом і 
двома парами вели-
ких прозорих крил

ШАЛИК
те саме, що шарфик

ЮШКА
так можна 
називати суп
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Університет Грінченка - це велика дружня родина, в 
якій навчаються 8 тисяч студентів. Наш духовний бать-
ко - український письменник, педагог Борис Грінченко. 
Він любив Україну та нашу мову.
Наш Університет – це чарівний палац знань у київсько-
му королівстві. Тут живуть любов і добро. Ми натхнен-
но вчимося і працюємо, спільними зусиллями складаючи 
величезний пазл науки. Ми виховуємо свідомих та щи-
рих українців. Пропонуємо тобі дружбу. Нумо разом 
прикрашати життя українською!

Київський університет імені Бориса Грінченка
вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2,
 м. Київ, 04053, Україна
+38 044 272 19 02
kubg@kubg.edu.ua
kubg.edu.ua



Серія альбомів наліпок 
«Прикрась життя українською» 
в рамках проекту «СловОпис»      
заснована в  листопаді 2015 року. Це 
спільний проект Київського університе-
ту імені Бориса Грінченка та    видавництва 
«АССА». 

Мета – популяризація та розвиток української 
мови. Сучасна, незвичайна та проста подача ін-
формації у вигляді слова з ілюстрацією сприяє 
розвитку дитини, розширенню її словникового       
запасу, а відтак і загального мислення.
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