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Передмова 
 

Наші предки залишили нам у спадок найбільше , найсвятіше і 
найдорожче багатство – СЛОВО. Оте калинове і джерельне рідне слово, яке 
протягом багатьох століть передавалося від батьків до дітей як вічний оберіг 
національної культури, історії та духовності. 

Уміти вправно користуватися рідним словом – велике мистецтво. Але для 
цього треба глибоко цікавитися ним, досконало вивчати й аналізувати його. 

Велику трудність для сучасників становлять слова з літерою Ґ, яким 
судилася тяжка доля в українській мові. Ця буква мала десь загубитися, піти в 
небуття, а потім відродитися. Відновлення її було дуже складним. Тільки 
завдяки зусиллям науковців, письменників, усіх, кому болить доля рідної мови, 
літеру Ґ було реабілітовано. Сьогодні вона займає належне їй п’яте місце в 
українській абетці. Це право узаконене найвищим мовним кодексом – 
„Українським правописом”. 

Прикро тільки, що вчені-мовознавці не можуть до цього часу укласти 
реєстру слів із Ґ, хоча дослідження науковців тривають. Відмінності є навіть у 
найавторитетніших словниках. Так, у „Навчальному правописному словнику 
української мови” подаються як фонетичні варіанти іменники ґроно і гроно, 
ґума і гума, тоді як в „Орфографічному словнику української мови” та 
„Великому тлумачному словнику сучасної української мови” (2004 р.) вони 
входять до слів із літерою Г. Як бачимо, навіть у мовознавстві проблема, 
пов’язана з функціонувальним простором букв Г та Ґ, не є до кінця з’ясованою. 

Потреба у літері Ґ дуже велика, бо нерозрізнення букв Ґ та Г породжує 
нерозуміння значення деяких слів та змісту речень. Наприклад, слово грати 
означає „виконувати щось на музичному інструменті” (грати на бандурі), а 
слово ґрати означає „переплетіння металевих прутів” (сидіти за ґратами); слово 
гулі означає „веселе проведення часу” (ходити на гулі), а слово ґулі – „нарости 
на тілі” (набити ґулі); слово гніт означає „тягар, важкий предмет” (капуста під 
гнітом), а слово ґніт – „шнур для горіння в освітлювальних приладах” (ґніт у 
свічці). Як бачимо, потреба у розрізненні букв Г і Ґ очевидна. 

Цей словник укладено за чинним „Українським правописом” (1990р.) та 
іншою довідковою літературою. Він містить найпоширеніші слова з літерою Ґ. 
Їх у словнику 31. .Всі слова ілюстровані прикладами у формі поезії, прози, 
казок, прислів’їв, приказок, прикмет, загадок, скоромовок. Після тлумачення 
слова дібрано синоніми, словосполучення, спільнокореневі слова. Майже до 
кожного слова написано його походження. 

Користуватися словником легко, бо всі слова розміщені в ньому за 
алфавітом. У всіх із них, крім односкладових, позначено наголос, до всіх 
подана транскрипція. 

Цей посібник збагатить і активізує словник дітей та дорослих. А кожний 
учитель, виходячи із особливостей свого класу, може вирішити питання про те, 
коли і в якому обсязі та формі буде його використовувати. 
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Сподіваюся, що довготривала праця над укладанням цього словника 
принесе комусь користь, а робота за цим посібником викличе бажання і 
потребу в майбутньому звертатися до різноманітних словників, аби постійно 
вдосконалювати свої знання з української мови. 

Усе дослідження над даною темою згруповане у дві частини, які й 
складають 2 посібники. У першій частині розміщений тлумачний словник, а 
друга частина – навчальний посібник із різними завданнями, які вчитель може 
використати у своїй роботі. 

Надіюся, що обидва посібники зацікавлять не тільки вчителів, а й дітей, 
батьків та студентів педагогічних факультетів. 
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„Звук смертний, 

літера безсмертна” 
 
Мова, як музика, тільки виграє від багатства звуків. Хоч би які були у 

мові звуки – улюблені чи ні, поширені чи маловживані – усі вони становлять 
єдину звукову сім’ю.  

Усі наші дії, думки і сподівання закріплюються у слові. Слово – це 
найзіркіше око, наймогутніша сила. Учені, науковці, дослідники, шанувальники 
рідного слова доклали чимало зусиль, щоб забута літера ґ (ґе) постала перед 
нами в усій своїй красі, глибині і неповторності. У цієї літери, яку раніше 
називали «диґама», своєрідна доля. Вона позначає на письмі проривний 
приголосний звук [ґ]. Із 30-х років, відтоді, як відповідну йому літеру незаконно 
вилучили з української абетки, він став чутися в мові дедалі рідше. Його ще 
подекуди берегли слова ґрати (залізні), ґанок, ґуля, ґвалт, ґляґанка (солодка 
сироватка з сиром), дзиґа, ґедзь, ґрунт, ґудзик та ін., і то лише в мові старих 
людей або великих шанувальників рідної культури. Це давній звук нашої мови, 
років 200 – 300 тому його на письмі передавали двома літерами – кг. Лише 
третім виданням «Українського правопису» (1990 р.) літеру «ґе» було 
реабілітовано, і вона зайняла почесне п'яте місце в українській азбуці. У 
кириличному алфавіті такої літери не було. Тепер ми нарешті можемо 
правильно вимовляти і давні українські, і запозичені іншомовні слова, особливо 
прізвища, такі як Ґете, Ґудзь, Ґалаґан. Ґаламага. На жаль, науковці ніяк не 
укладуть реєстру слів із звуком [ґ]. Звук цей живе в ласкавому слові аґу – 
першому слові, яким звертаються до немовлят. І навіть це дає йому повне право 
на існування в мові.  

Саме ця буква дає змогу пересвідчитися ще раз у тому, що шлях 
становлення мови багатомільйонного українського етносу сповнений трагічних 
сторінок, коли вона то заборонялася, то оголошувалася діалектом, то 
переслідувалася і викорінювалася, бо вважалася неперспективною, 
відмираючою. І сьогодні вона називається то „прабатьківською літерою”, то 
„найукраїннішою графемою”, то „націоналістичним знаком”. 

Звук [г] в українській літературній мові твердий і вимовляється твердо. 
Приголосний звук [ґ] задньоязиковий зімкнено-проривний ,дзвінкий, шумний, 
ротовий. Твориться він так, як звук [к], тільки з участю голосу. Звуки [г] і [ґ] 
легко розрізняються на слух: [г] – гортанний, щілинний, глухіший, а звук [ґ] – 
задньоязиковий, проривний, дзвінкіший. Різницю в роботі мовних органів при 
вимові цих звуків можна відчути на дотик, прикладаючи пальці до гортані. 
Зімкнені звуки творяться в момент прориву струменем повітря зімкнених 
мовних органів. Їх ще називають проривними, вибуховими, миттєвими, бо 
творення таких звуків є швидким, його не можна  протягнути. Ці звуки не 
бувають подовженими. 
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Надіюся, що цей звук назавжди знайде законне місце у слові, яке 
виникає таким або іншим не випадково. Народжують його народна 
спостережливість, жива фантазія, традиції та звичаї, історія народу. 
Сподіваюся, що подароване цій букві нове життя в добу самостійності, 
державності української мови ніколи й ніким не затьмариться. 

Як відомо, коня можна привести до водопою, але пити він повинен сам. 
Тож не цураймося нашого рідного слова, нехай воно дзвенить «в моїм і в 
правнуковім домі». (Д. Павличко). 
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„Хто говорить – той сіє, 

хто слухає - збирає” 
 Кожну літеру ціни, 
Бо немає їй ціни. (Д. Білоус) 

 
 Літера, за якою тужать. (Б. Антоненко-Давидович) 

 
 Звук смертний, літера безсмертна. (Античний вислів) 

 
 ...потреба в літері Ґ доведена, бо звук [ ґ ] незаступний. (Яр 

Славутич) 
 

 Великою її (літери Ґ) провиною було те, що такої літери не мала 
російська абетка. (О. Сербенська) 

 
 ...проривний приголосний [ґ] в українській мові виник 

органічно...його не варто кваліфікувати як чужий. (В. Німчук) 
 

 Українська мова без цієї літери – що яблуко без соку. (Г. 
Аврахов) 

 
 Добре вимовлене слово – це вже музика. (К. Станіславський) 

. 
 Через край із серця рідне слово ллється. (П. Куліш) 

 
 Плекатимеш мову – цвістимуть слова. (Б.Олійник) 

 
 Мова – наш духовний код, даний нам від роду. (О. Лупій) 

 
 Буває, що слово відоме давно, а знає не кожен, що значить воно. 

(Д. Білоус) 
 

 … пречудесно, пречудово – розцвітай же слово! (П. Тичина) 
 

 Лети ж, рідне слово, лети в рідний край! (Олена Пчілка) 
 

 Страшні слова, коли вони мовчать. (Л. Костенко) 
 

 Нехай же слово, слово золоте, печалиться, сміється – і цвіте. (Р. 
Лубківський) 

 Слова – єдине, що буде жити вічно. (Гезлітт) 
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 Сотні тисяч вам заповідаю 
         неповторних українських слів. (А. Бортняк) 
 

 Що є прекрасніше за рідне слово. (П. Ротач) 
 

 Слово – чудний витвір природи. (І Франко) 
 

 В вас мудрість вічна і любов жива, 
       А хтось же вас народжував, слова. (С. Тельнюк) 
 

 Розвивайся, звеселяйся, 
        Моя рідна мово. 

У барвінки зодягайся, 
Моє щире слово. (Л. Забашта) 

 
 В серці ніжну і погідну  

        Збережу я мову рідну! (М. Хоросницька) 
 

 Слово має виростати з думки, а думка – із спостережень за 
природою, самим собою та іншими людьми. (К. Ушинський) 
 

 У слові рідному велика сила є, 
        Що розбива граніт і золото кує. (М. Рильський) 
 

 А наше слово віками нищили батюшки-царі та різні псарі, 
секретарі, одне слово – холуї. (Н. Василенко) 
 

 У сучасному суспільстві не створено ґрунту для формування 
соціального престижу української мови. (С. Єрмоленко) 

 
 Треба сподіватися, що історія не повториться і вже ні за яких 

історичних обставин ніхто й ніколи  не відбере повнокровного 
життя в української мови. (М. Степаненко) 
 

 Тільки тоді ми утвердимо державну мову, коли усвідомимо 
необхідність знання цієї мови як першочерговий обов’язок 
громадянина суверенної держави. (М. Степаненко) 

 
 Немає нічого сильнішого за слово. (Менандр) 

 
 Без слова ми були б німі, 

        Без мови рідної – незрячі. (П. Ткачук) 
 

 Наш скарбе єдиний, 
Святий, пребагатий, 
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Ввійди українно 
До кожної хати! (П. Ткачук) 

 
 В рідній мові за честь – 

        Виділятись у чесному Слові. (М. Шевченко) 
 

 Я до тебе, мово, так горнуся щиро. 
        У слова вслухаюсь різні і прості. (Л. Лужецька) 

 
 Це наше слово. Жить йому повіки. (М. Вінграновський)  

 
 Аж хочеться скупатися у тім 

        Отецькім слові, слові золотім!.. (Р. Лубківський) 
 

 У мові – чари барвінкові: 
Печаль і радість в ріднім слові. 
Із ним і в пеклі ти і в раї. 
І просто серце завмирає. (Д. Білоус) 
 

 Рідну мову, рідний край 
В серці, брате, зберігай! (Г. Вінарець-Оресова) 
 

 Рідну мову я вивчаю, 
Про багатство її дбаю. 
Любу, милу, дорогу –  
Як же я її люблю. (О. Мороховець) 
 

 Мово моя, мово, мовонько шовкова. 
У вінку біленькім – світла і легка. 
Ти для мене завжди бажана й святкова. 
І мене без тебе на землі нема. (Л. Лужецька) 
 

 Страшні слова, коли вони мовчать, 
коли вони зненацька причаїлись, 
коли не знаєш, з чого їх почать, 
бо всі слова були уже чиїмись. 
Хтось ними плакав, мучився, болів, 
із них почав і ними він завершив. 
Людей мільярди і мільярди слів, 
а ти їх маєш вимовити вперше. (Л. Костенко) 
 

 Ой шануйте, поважайте 
Свою рідну мову 
І учіться розмовляти 
Своїм рідним словом. (С. Воробкевич) 
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 Мова – джерельна криниця, 

Райдужно-сонячний цвіт. 
Це українська зірниця, 
Що зачаровує світ. (В. Кленц) 
 

 Слово наше рідне! 
Ти сьогодні зазвучало 
як початок, як начало, 
як озброєння всім видне, 
слово наше рідне! (П. Тичина) 
 

 А Вкраїни ж мова –  
мов те сонце дзвінкотюче, 
мов те золото котюче, 
вся і давність, і обнова –  
українська мова. (П. Тичина) 
 

 Ви ж кохаєте джерельно чисту 
Мову в росянистому вінку, 
Щиру, барвінкову, ще й барвисту, 
Рідну, зачаровано-дзвінку. (Д. Білоус) 
 

 Боже, Отче милостивий, 
Ти нам дав цю мову красну, 
Поміж мовами найкращу, 
Нашу рідну, нашу власну. 
Тою мовою ми можем 
Величатись перед світом, 
Бо між мовами ця мова –  
Мов троянда поміж цвітом. 
Дай діждатись пошанівку 
Рідного, святого слова, 
Щоб цвіла на славу Божу 
Наша українська мова. (Ю. Шкрумеляк) 

 
 Слово погідне, слово наше рідне, 

любим тебе ми, будем вік любить, 
обрій відкрився, всім світам ти видне, 
видне, як сонце, як ясна блакить; 
о рідне слово, хай тобі щастить! (Д. Білоус) 
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„Придивляйтеся, вивчайте!” 
 

Незчисленна ми родина, 
В нас на всіх – одна хатина, 
Але в ній і мир, і лад, 
І сусід сусіду рад. 
Ну, а хто із нас щось значить – 
Кожен сам вам розтлумачить.  
                    (Тлумачний словник) 

 
Ґ – п’ята літера українського алфавіту на позначення 

приголосного звука „ґ” (вимовляється „ґе”) 
 

Сестрички-пустунки 
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Літери Г та Ґ – сестрички. Як і годиться сестричкам, вони дуже схожі 
між собою. І багато хто не може розрізнити, де Г, а де Ґ. А вони, пустунки, ще й 
навмисне міняються місцями в словах. 

Якось тато вирішив поставити ґратчасту хвірточку в садку. Узяв її до 
рук, приладнав, а вона – раз і перетворилася на гармошку та й почала грати. 
Спочатку він розгубився, та невдовзі збагнув, що то його донечки 
розважаються. Ґвалт зчиняти він не став, а просто покликав їх до хвірточки-
гармошки. Вони в цей час були на вулиці. 

 - А ходіть-но сюди, - сказав тато, хочу вас почастувати запашним ґлеєм 
(в їхньому садку була стара вишня, і сестрички любили ласувати вишневим 
клеєм). 

Літери прибігли, почали хвірточку відчиняти, а вона, тобто не вона, а 
гармошка, не відчиняється, грати не перестає. 

Сестричкам і кортить поласувати ґлеєм, та увійти в садок не можуть. 
А тут ще й мама з ґанку кличе: 
 - Ходіть швидше – я вам ґоґель-моґель приготувала. 
Тоді сестрички як розбіжаться – щоб з розгону на хвірточку наскочити і 

відчинити. Та тільки ґулі понабивали. 
 - Так вам і треба, - вкинула свого ґедзика й ґава, від якої літера Ґ 

частенько втікала. І тоді ава (ґава без першої літери) не бачила, куди летіти, і 
всі її ловили. Бо думали, що то якась заморська дивовижа. 

 - Та ви їх, пані ґаво,, - сказав ґречно тато, - не ґанили б, не сварили б, 
 а краще допомогли нам. 

 - Допоможу, - сказала ґава, - якщо літера Ґ від мене ніколи не 
втікатиме. 

 - Не втікатиму, - пообіцяла літера Ґ. 
 - А на ґринджолах взимку моїх ґавенят покатаєш? 
 - Гаразд, гаразд, - заґелґотіли сестрички, бо дуже вже їм кортіло 

поласувати ґлеєм і ґоґелем.-моґелем. 
 - Кажіть, що треба робити, погодилася ґава. 
 - Візьміть галузочку і на ґрунті намалюйте ґратчасту хвірточку і 

гармошку. Під хвірточкою напишіть ґрати, а під гармошкою – грати, - 
попросив тато. 

Ґава вхопила в дзьоб маленьку галузочку й намалювала та написала все 
так, як казав тато сестричок. Як тільки це вона зробила, тато звелів літері Ґ 
стати біля ґратчастої хвірточки, а літері Г біля гармошки. 

Літери не ґедзалися, не вередували – мерщій кожна стрибнула на своє 
місце. І хвірточка гармошка враз перестала грати й перетворилася на звичайну 
ґратчасту хвірточку. Сестрички відчинили її, ґречно запросили ґаву в садок – 
пригоститися ґлеєм і ґоґелем-моґелем. 

А щоб більше ніхто не плутав літеру Ґ із літерою Г, тато попросив маму 
літері Ґ на капелюшок пришити ґудзик. Тільки не круглий, а довгенький – 
схожий на ґнотик свічечки. Він його сам змайстрував із тої галузочки, якою 
ґава допомагала відчинити хвірточку. 
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Та ґава постаріла і вже своїм онучатам-ґавенятам розповідає про те, як 
літера Ґ втікала від неї. і ґаву тоді всі ловили. Часом ґавенята пустують і 
навмисне літають так, щоб їх хто-небуть упіймав. Та стається це не дуже часто. 
Бо чомусь ніхто не любить ловити ґав і навіть ґавенят. (С. Рудник) 

Буква ґ 

1.Буква “ґе” з ріжком вгорі                             
Посміхнулась дітворі: 
 - Щоб дзвінкішу чули мову, 
Я прийшла в абетку знову, 
Бо колись у ній жила, 
Мов та маківка цвіла. 
В багатьох словах цікавих 
Красувалась, наче пава: 
ґрунт, і ґаблі, і ґирлиґа, 
ґуля, ґніт, дзиґар і дзиґа, 
ґаламаґа, ґринджолята... 
Тож прийміть мене, малята! 
Придивляйтеся, вивчайте! 
Букву “ґе” не забувайте! (Л. Біленька) 

 
2.У країні Алфавітній, 
У будинку на горбку, 
Дві сестри жили привітні: 
Дуже схожі „ Г ” та „ Ґ ”. 
Букву „Г” усі питали: 
 - В чім різниця поміж вами? 
 - Люди „Ге” мене назвали, 
А сестру мою – „Диґама”. 
Схожі ми, та різні дуже, 
А щоб ви різницю знали – 
Ці веселі вірші, друзі, 
Прочитайте разом з нами. 
Біля ґаночка Ганнуся 
Аґрус висадила в ґрунт. 
Ґедзь лукаво посміхнувся: 
 - Гарний дім влаштую тут. 
Як трудився він сердешний – 
Не ловив даремно ґав. 
А затим, мов ґазда ґречний, 
Всіх у гості зазивав. 
Голуб, горлиця, горобчик 
Гомоніли на гіллі. 
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Раптом грім як загуркоче, - 
Дощ горохом по землі. 
Голуб ну мерщій втікати, 
Горлиця – в гніздо, де сухо, 
А горобчик – в глек під хату, 
Крильцями прикривши вуха. (Н. Вернигора) 
 

3.Я – і ґаздиня, і ґрунт, і ґазда, 
ґанок і ґудзик в спокою. 
Хто з вас про мене нічого не зна, 
То познайомтесь зі мною. 
Я повернулась до рідної мови, 
Знову іду у буквар, 
Довго мене не впускали до школи 
Через недбалість нездар; 
Знову, як було колись то давненько: 
Ґніт, ґрати і ґелґотати... 
Знову з’явились слова ті гарненькі: 
Аґрус, а дзиґою гратись. (Б. Пилат) 
 
4.Буква Ґе така, як ге, 
Придивляйся-но, синочку. 
Тільки ходить буква Ґе 
Дуже горда з козирочком. 
В слові „ґелґать”,”ґава”,”ґрати” 
Будем звук цей вимовляти. (В. Гринько) 
 

5.Ґудзик-пудзик розгойдався, 
із ниточки обірвався, 
упав на цибулю – 
набив собі ґулю! 
Пані ґава з міста йшла, 
Того ґудзика знайшла: 
 - Гарний ґудзик, далебі! 
Я візьму його собі. (І. Малкович) 
 

6.Ґава ходить в чистім полі. 
Ґава в полі має волю. 
Ґедзь літає в чистім полі. 
Ґедзь у полі має волю. 
Ґедзь присів на ріг корови – 
Ґава ґедзя миттю зловить! (Г. Чубач) 
 

7.Ґогель-моґель солоденький – 
Лікування для маленьких 
До яєчка – цукру ложку, 
І тягни собі потрошку. (Г. Чубач) 
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8.Ґудзик упав і скотився на ґанок. 
Ґава подумала: з’їм на сніданок. 
І гонорово ґава ходила, 
Ґудзик шукала – ґулю набила. (Л. Голота) 
 
9.Що за ґвалт зчинився 
на подвір’ї зранку? 
Загубила ґудзик 
ґава біля ґанку. 
З дерева за нею 
ґедзь спостерігав 
і порадив ґаві 
не ловити ґав. (І. Січовик) 
 
10.У Галинки біля ґанку 
Від самісінького ранку 
Гуси голосно ґелґочуть –  
Букву ґ учити хочуть: 
«Ґе – ґе - ґе!» та «ґе - ґе –ґе!» 
Ґава, ґудзик, аґрус, ґедзь, 
Дзиґа, ґрунт і ґринджолята. 
Як цікаво ґелґотати! (З газети “Початкова освіта”) 
 

11.Г і ґ – букви схожі такі! 
Схожі й звуки, обидва дзвінкі. 
[Г] глуху має пару – це [х], 
[Ґ] також має пару – це [к]. 
Пишуть з ґ ґрунт і ґанок,  
І ґудзик, і ґніт, 
Ґава, аґрус і ґедзь. 
Пам’ятати це слід. (З газети “Початкова освіта”) 
 
12.Сидить ґаздинечка на ґанку 
і ґазді ґудзик пришиває. 
Від ґавеняти ґава Ганка 
нахабу ґедзя відганяє. (Л. Біленька) 
 
13.Гонта мужній, Залізняк 
Ґав ніколи не ловили. 
Гніт повстання запалили, 
Ґедзем жалили в боях. (В. Каюков) 
 
14.Ґава ґанок збудувала. 
Ґава ґанок прикрашала. 
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Ґедзь на ґанок залетів, 
Ґедзик чаю захотів. (О. Катрич) 
 
15.Дзвенить дзвінок. 
Всі – на урок! 
А на уроці – тихо-тихо: 
То вчить маленьких їжачиха. 
Сидять колючі першачки 
І пишуть: о-сінь, день, брунь-ки... 
Сьогодні злиться, як на лихо, 
Їжакувата їжачиха: 
Ти, Їжаченко, не спіши! 
Гарненько всі слова пиши. 
А ти, лінивий Їжачук, 
Не знаєш ще й півжмені букв! 
На всіх уроках ловиш ґав, 
Уже три „двійки” упіймав. 
Он Їжакевич – молодець, 
Хоча, мов дзиґа, вертунець. 
Не помиляйтесь, малюки, 
Пишіть, як треба, знак м’який. (В. Латинський) 
 
16.А вже щедрик та колядка –  
Від воріт до ґанку. 
Просять діти в тітки й дядька 
Згоди на співанку. 
Спершу хлопці йшли гуртами, 
Примовляли вдатно: 
„Щоб кутками й пирогами 
Була красна хата!” 
„Коляд, коляд, колядниця, 
Батько сином щоб гордився! 
Щоб дочка зросла, як мати, 
Шаноблива і завзята!” 
А дівчата ну співати 
Хором: „Щедрий вечір”, 
Із новим Різдвяним святом 
Всіх здоровлять ґречно. (О. Маландій) 
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„В багатьох словах цікавих 

я красуюсь, наче пава” 
 

Аґрус [а́ ґ р у с] 

  
1.Кущ з колючими гілками та великими кисло–солодкими їстівними 

ягодами зеленого, жовтого, рожевого та коричнюватого кольору. 
 

2.Ягоди цієї рослини. 
ПОЕЗІЯ 

1).Аґрус, аґрус, 
Аґрусина –  
Як зелена намистина. 
Аґрус коле,  
Як зривати, -  
Швидше 
Мамі помагати! 
Аґрус, аґрус, 
Аґрусинки –  
Вже нарвали  
Півкорзинки. (В. Гринько) 
 

2).Сливи всі без кісточок 
Аґрус – глянь! – без колючок. 
Ще й без панцира горіх 
Вирощу для вас усіх! (М. Петренко) 
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3).Аґрус росте у нашому садку, 
Алла поле айстри у квітнику. (Л. Ярешко) 

 
РЕЧЕННЯ 

1.Аґрус – найбагатший на мідь плід. 
2.Гнатик дуже любить варення з аґрусу. 
3.Цього року добре вродив смачний аґрус. 
4.Край саду рівненьким шнурочком вишикувалися кущики чорної 

смородини, аґрусу та малини. (Олександр Зима) 
 
                                                           ЗАГАДКИ 

1.Низький та колючий, солодкий та пахучий. 
Ягідку зірвеш – руку всю подряпаєш. 
 
2.Хоч кущі колючі – 
Ягоди смачнючі! 
Мов кавунчики маленькі, 
Смугнастенькі, зелененькі! 
 
3.Кавунчики дрібненькі,  
Смугасті та кисленькі, 
У колючки вбралися 
І кущиком назвалися. 

 
Спільнокореневі слова: Аґрусівка (наливка), аґрусовий (кущ), аґрусинки. 
Словосполучення. Кущ аґрусу; аґрусовий кущ; кислий аґрус; колючий аґрус; 
наливка з аґрусу; варення з аґрусу; смачний аґрус; поживний аґрус; смакував 
аґрусом; поколовся аґрусом; рвав аґрус. 
 

ТАЇНА СЛОВА 
Слово аґрус запозичене з італійської мови, в якій воно означало 

«незрілий виноград» 
 

Аґу [а ґ у] 
 

Вигук, уживаний при ласкавому звертанні до немовлят. Це 
звуконаслідувальне слово. 
 

РЕЧЕННЯ 
Аґу, Івасю, аґу, не плач! 

 
Спільнокореневі слова. Аґусі, аґуґу, аґукати. 



 

 20

                                    
 

Ґаблі [ґ а́ б л’ і] 
 

 
 

Вила з затупленими зубцями, призначені для навантаження буряків, 
картоплі та інших коренеплодів. 
 

РЕЧЕННЯ 
1.Дідусь ґаблями навантажував буряки на воза. 
2.Тато зробив нові ґаблі. 
3.Користуючись ґаблями, ми швидко зібрали перебрану картоплю з 

городу. 
 

ЗАГАДКИ 
1.Зубів багато, а само не їсть; усе хапає, а собі нічого не залишає; де 

пройшло, там чисто стало. 
2.Як називаються спеціальні вила із зубцями кулькоподібної форми на 

кінцях для навантаження коренеплодів? 
 
3.Як називаються вила з великою кількістю зубців, що мають 

заокруглення на кінцях і призначаються для навантаження картоплі та буряків? 
 
Синоніми. Ґаблі, вила. 

Спільнокореневі слова. Ґаблі, ґаблище (держак для ґаблів). 
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Словосполучення. Робити ґаблі; працювати ґаблями; кидати ґаблями; зубці 
на ґаблях; нові, старі, зручні, дерев’яні, дідусеві,сусідські, великі, маленькі, 
позичені...ґаблі. 

 
ТАЇНА СЛОВА 

Слово ґаблі запозичене з німецької мови, очевидно, через польське 
посередництво, де воно означало «вила». 

 
Ґава [ґ а́ в а] 

 

 
 

1.Хижий птах з чорним або сірим оперенням, який селиться на деревах 
поблизу населених пунктів; ворона. 

2.Перен. Неуважна людина; роззява, зівака. 
 

ПОЕЗІЯ 
1.Несла ґава 
Смачне сало. 
Раптом: “Кар – р!” – 
І сало впало. 
Оця ґава 
З усіх ґав –  
То найбільша 
Із роззяв. (І. Токарчук) 
 
2.На дереві крякає ґава. 
 - Кра – кра! – каже ґава–роззява, -  
Роззявою кожен мене називає 
Тому, що я рота до вух роззявляю. (Е. Саталкіна) 
 
3.Ґава крякала, літала. 
Ґава равлика питала: 
 - І чого ти невеселий, 
Сам – один сидиш в оселі. (Е. Саталкіна) 
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4.Футболільник Сава 
Ловить „тихі ґави”. 
Проти вчителя сидить – 
Та урок не слуха. 
Хоч не крутиться й мовчить – 
Все йде поза вуха. (Грицько Бойко) 
 
5.Навіть сам не помічає,  
Що у класі ловить ґав. 
На уроках з ним морока – 
Він не слухає уроку. (Грицько Бойко) 
 
6.”Не ловити ґав! До діла!” – 
Промайнула думка сміла. (Олександр Олесь) 
 
7.Кіт облизується ласо: 
Ґава в дзьобі держить м’ясо. 
Ось поклала біля себе, 
А коту того і треба. 
Подивилась ґава вбік – 
Кіт за м’ясо та й утік. 
А малятам смішно стало:  
Ґава ґаву упіймала! (Грицько Бойко)  
 
8.На отаві біля ставу 
Ішла ґава. Стріла паву. 
Стала ґава проти пави. 
Одна зліва, друга справа, 
Й ну розказувати жваво. 
Ґава паві. Пава ґаві. 
Пава ґаві. Ґава паві. 
Ґава паві. Пава ґаві. 
Ну ж і парочка цікава! (Г. Демченко) 
 
10.Що за шум,  
Що за гам? – 
Запитала я у ґав. 
Обізвалась чорна ґава, 
Метушлива й говірка: 
 - Ми гуляєм, ми справляєм 
Новосілля у шпака. (Л. Компанієць) 
 
11.Солов’ї притьмом до ґави: 
 - Тьох, невтішні наші справи, 
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Наших діток їсть гадюка. 
На гадюку треба дрюка. 
Просим красно та ласкаво: 
Поможи нам, пані ґаво! (О. Пархоменко) 
 
12.Літаючи по дворах, Ґава 
Шматок ковбаски добула; 
Хоч кажуть, що вона дурна роззява, 
А до крадіжки здатная була. (Л. Глібов) 
 
13.Хто ж ґава 
Де ви, ґави? Де ви, ґави? 
Йдіть до мене пити кави! 
Сам лежу я у траві, 
В мене ось цукерки дві! 
Я лежу, дивлюсь на стріху, 
Кличу ґав – заради сміху. 
Я не хтось там, я – Остап. 
Хтось мої цукерки – хап! 
Ой, це ґави, киш, киш, киш!.. 
З ґав сміятися облиш. (М. Петренко) 

 
РЕЧЕННЯ 

1.Хіба можна проґавити таку подію: село довшає ще однією новою оселею. 
(В.Скуратівський). 
2.І. почувши цю новину, по вечірній по росі у хатинку на ялинку поспішали 
гості всі: снігурі дзвінкоголосі, гостродзьобі дятелі, павучки, бджілки та оси і 
розкошлані джмелі, і роззява – чорна ґава, і зайчата-стрибунці, і гладка зелена 
жаба, і веселі горобці. (Н. Забіла). 
3.Краще побіжу в хату, бо, гляди, щось проґавлю. (В. Близнець). 
4.Цього разу Володя проґавив – і м’яч упав у малинник. (В. Артамонова). 
5.Ґава своїм карканням сповіщала прихід весни. 
6.Вивела Ґава одне-єдине пташеня – Ґавеня. (В. Сухомлинський). 
7.Залишив своє гніздо Соловей, прилетів до ґавиного, сів поруч із пташеням і 
заспівав свою чудову пісню. (В. Сухомлинський) 
8.Помилився чи проґавив той (суддя) – буває ж таке, - тоді болільника „зі 
стажем” медом не годуй. (О. Ковінька) 
 

СКОРОМОВКИ 
1.Ґава проґавила ґавеня. 
 

2.Гуска грає на гітарі, 
Ґелготить гусак гагарі, 
Горобець гука грака, 
Ґава гатить гопака. (Ю. Кругляк) 
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3.Ґава на ґанку пекла запіканку. 
 
4.Ґава всілася на ґанку, 
І сиділа там до ранку. 
Вранці гуси пробігали, 
Ґаву з ґанку проганяли. (Г. Чубач) 

 
ПРИСЛІВ’Я 

1.Яка ґава в воду, така і з води. 
2.Не поможе ґаві купіль, а крукові мило. 
3.Хто діло робить, а хто ґави ловить. 
4.Ґава ґаві око не виклює. 
 

ПОРІВНЯННЯ 
Нарядилася, як пава, а кричить, як ґава. 
 

ПРИКМЕТИ 
1.Якщо ґави сідають унизу дерева, то буде холодно. 
2.Як ґава до Юрія (6 травня) у житі сховається – буде добре жито. 
3.Ґави взимку кружеляють у повітрі – перед снігом. 
 

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ 
 Ловити ґав – марно витрачати час, нічим не займатися, байдикувати, 

тинятися без діла. 
Він ґав ловив та витрішки продавав. (І. Котляревський) 

 
 Ні пава, ні ґава – той, хто у своїх поглядах відійшов від одних і не 

пристав до інших. 
 

 Впіймати ґаву – упустити слушну нагоду, пропустити що-небудь. 
 

 Мов ґаву ковтнути – мовчати. 
 

ПРИКАЗКИ 
1. - Не лови, Петрусю, ґав,  
Щоби носа не зчухрав. 
2.Годувала ґава ґавенят на ґанку. 
Зготувала в горщику гарну запіканку 
3.Ні пава, ні ґава. 
4.Навпростець тільки  ґави літають. 
5.Між ґавами і сорока по-ґав’ячому кряче. 

Синоніми. Ґава, ворона. 
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Спільнокореневі слова. Ґавеня, ґавенятко, ґав’ячий, ґавити, проґавити 
(виявити неуважність, пропустити щось важливе, бути роззявою), ґавин, 
заґавитися, ґаволов (той, хто ловить ґави, байдикує, ледарює, ліниться). 
Словосполучення. Побачити ґаву, любуватися ґавою, немає ґави, оперення на 
ґаві. 
 

ЗАГАДКА 
Пташка чорна, як смола, 
Перша - Ґ, остання – А 
 

ТАЇНА СЛОВА 
Очевидно, це давнє звуконаслідувальне утворення, що з слов’янської 

мови означає «чайка». 

Ґазда [ґ а́ з д а]  

 
Той, що займається господарством; господар, хазяїн. 

. 
ПОЕЗІЯ 

1.Яка ніч – такий світанок. 
    Яка хата – такий ґанок. 
    Які ґазда і ґаздиня – 
    Отака й у них дитина. (Т. Бойченко) 

 
2. – Де ти, котику, ходив, 
    Що кожушок забруднив? 
     - Ой лазив я до скрині, 
    Поїв сало ґаздині. ( Марійка Підгірянка) 
 

РЕЧЕННЯ 
1.Молодий ґазда почав добре вести своє господарство. 
2.Як я буду ґаздувати такий молоденький? (Я. Головацький). 
3.Ґаздонько, тут нема нікого? (М. Драгоманов). 
4.На Різдво колядують діти, парубки та дівчата, а в Галичині навіть 

ґазди.(За О. Воропаєм) 
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5.А за цим словом будь, ґаздо, здоров. (З колядки) 
6.Гостей у Івана повна хата, ґазди і ґаздині. (В. Стефаник) 
7.Відколи Івана Дідуха запам’ятали в селі ґаздою, відтоді він мав усе 

лиш одного коня і малий візок із дубовим дишлем. (В. Стефаник) 
8.Ґазда гарно хазяйнував зі своєю молодою ґаздинею. 
9.Петро з Ганною добре ґаздували у своєму дворі та господі. 
10.У селі кепкували з Миколи, бо він доґаздувався так,що й псові не 

було чого дати. 
                                                  СКОРОМОВКА 
 

Два ґазди і дві ґаздині 
Гаразд ґаздували. 
Їм ґаздується й донині, 
Бо - гараздували. (Олег Орач) 

 
                                                   ПРИСЛІВ”Я 
1.Січень січе, ще й морозить, ґазда з лісу дрова возить. 
2.Хоче ґаздувати, а не вміє коневі хвіст підв’язати. 
3.Як будеш ґаздувати, так будеш і мати. 
4.Як повна скриня, то й миша ґаздиня. 
5.Ґазду можна пізнати по дворові, а ґаздиню – по коморі. 
6.Говорив ґазда псові, а пес – хвостові 
7.Оставайся ґаздувати – мишам волі не давати. 
8.Наґаздував, як пес, за плугом ходячи. 
9.Він би собі ґаздував, якби віко жита мав. 
 

ПРИКАЗКА 
Без ґазди які жінці гаразди? 
 

Синоніми. Ґазда, господар, хазяїн. 
Спільнокореневі слова. Ґаздиня, ґаздонька, ґаздочка, ґаздувати, ґаздівство, 
ґаздівський, ґаздинечка, ґаздівний, ґаздовитий. 
Словосполучення. Молодий, працьовитий, умілий, старанний...ґазда; немає 
ґазди, працювати з ґаздою, говорити ґазді, бачити ґазду. 
 

ЗГАДАЙМО КАЗКУ 
1.Оженився молодик, почав ґаздувати. Побудував собі хатину, посадив 

садок. Народилося в сім’ї двоє діточок – дівчинка і хлопчик. („Життя і 
смерть”) 

2.Максим гарно вбрав своїх дітей, жінку і сам ходив по селу як ґазда, а 
не як жебрак. Через кілька днів став будувати собі хату. („Дарунки з трьох 
зернин”) 

3.Тоді Василько попрощався з орликом, вернувся додому. Полагодив 
свою стару хатку й почав ґаздувати. („Вівчар Василько і золоті гори”) 
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4.Домовилися чоловік і ведмідь про спільне ґаздування. Робота йде 
добре. Бо яка колода не була б велика, ведмідь легко нею котить з місця на 
місце. Чоловік тільки командує. („Як чоловік і ведмідь ґаздували”) 

5. – Не знаєш ти, царю, як бідняк уміє ґаздувати. Він годує воші і потім 
їх панам продає за великі гроші. Так ми і робили. 

 - Може бути, - видавив із себе цар. – Але до свиней і свинарів треба. 
 - Правду кажете, - говорить Іван. – Не могли ми самі доглянути свиней і 

найняли вашого батька за свинаря. 
 - Брешеш! – як закричить цар. – Мій батько був із царської сім’ї. 
Та й замовк. Зганьбився, що простак його перебрехав. („Як Іван царя 

перебрехав”) 
 

ТАЇНА СЛОВА 
Це слов’янське слово запозичене з угорської мови, в якій воно означало 

«господар», «багатій», «заможний господар». У свою чергу, угорське слово 
«господар» походить із слов'янської мови від слова господа. 

Ґалаґан [ґ а л а ґ а́ н] 
                                                             

1. Іскра, згасле вогнище. 
2. Великий мідний горщик. 
3. Старовинна мідна монета в 
4 крейцера. (Мідна монета). 
4. Ікра білої риби. 
5. Поплавок в риболовецьких сітях. 
6. Головатий півень з голою шиєю, індик. 
 

РЕЧЕННЯ 
1.Ще не згасло ґалаґаном козацькеє 
сонце. (Б. Грінченко) 
2.У Марка стільки грошей, що їм ліку не знати: два слупа золота, два слупа 
діамантів, а три срібла, а ціла гора ґалаґанів. (М. Драгоманов) 
 
Синоніми. Півень; поплавок; ікра; іскра, горщик, монета. 
Словосполучення. Великий  ґалаґан; мій ґалаґан; горластий ґалаґан; ґалаґан на 
рибальській сіті; риб’ячий ґалаґан; ґалаґан на тині. 
 

ТАЇНА СЛОВА 
Виявляється, що здвоєний корінь gal – предок слов’янського слова 

голос; з нього ж утворилось і латинське gallus (ґалаґан, півень). Мабуть, 
стародавнім римлянам найбільше запримітилась голосистість цього птаха, що 
вони його назвали за цією ознакою. 
 

Ґаламаґа [ґ а л а м а́ ґ а] 
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1.Особа, яка любить вигадувати нісенітниці, небилиці. 
2.Грудка, грудомаха (глини, ґлею). 

 
РЕЧЕННЯ 

Не буду казать, нічого ґаламаґать язиком: не чув, хоч і був там. 
(Г. Залюбовський) 

 
Спільнокореневі слова. Ґаламаґа, ґаламаґати. 

 
ТАЇНА СЛОВА 

Це слово запозичене з польської мови, в якій воно означало „дурень, 
нечема”; „говорити дурниці”. 

 

Ґанок [ґ а́ н о к]                                 

 
Підвищена прибудова з площадкою і східцями біля входу в будинок, 

часто з покрівлею. 
 

ПОЕЗІЯ 
1.Приходить кіт на галяву 
І бачить: перед ним  
Стоїть хатинка лисяча 
Із ґанком різьбленим. (І. Нехода) 

 
2.Вийшли ми з хати 
На ґанок, 
Радо стрічаєм  
Ранок. (О. Пархоменко) 

 
3.Від самісінького ранку 
Я вовтузився на ґанку 
Та, коня зробивши з тички, 
Верхи сів – і вйо! – до річки. (В. Лучук) 

 
4.Тихо–тихо сніг іде,  
Білий сніг, лапатий: 
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Ми у двір скоріш підем,  
Візьмемо лопати. 
Ми прокинем зранку 
Стежку біля ґанку. (М. Познанська) 

 
5.Татову стару вушанку,  
Що валялася на ґанку,  
Оля в кошичок поклала. 
 - Кицю, йди сюди, - сказала. (І. Гущак) 

 
6.Гуси–лебеді летіли, 
біле пір’ячко губили,  
і встелили білим пір’ям 
площі, вулиці, подвір’я, 
підвіконня, ґанки, дахи 
вкрили пір’ям білі птахи. (М. Хоросницька) 

 
7.Наш малий Іванко 
Вранці не вмивається. 
З нього біля ґанку 
Кури насміхаються. (А. Качан) 

 
8.Розвидняється. Іванко 
Мов не спав, стоїть на ґанку. 
Знала б мама… Просто жах! 
Щось тримає він в руках. 
Підійшов до двірника: 
 - Праця ваша нелегка. 
 - Ну! А що тут робиш ти? - 
На хлоп’я той глянув скоса. 
 - Я прийшов допомогти. 
Я приніс вам …пилососа.. (В. Слапчук) 

 
9.Вже променем рожевий ранок 
Сніги забарвив лебедині. 
Покрився памороззю ґанок, 
І біле срібло в душу лине. (Юрій Клен) 
 
10.Утекла прудка Улянка 
Від кусаки-гусака. 
Він гуляє біля ґанку 
І Улянку не пуска.. (Л. Пшенична) 
 
11.Один бузок ось під вікном, 
А другий біля ґанку, 
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Один синенький. А отой 
Біленький, як сметанка. (К. Перелісна) 
 
12.І от останній тиждень літа. 
Купує зошити школяр. 
А біля ґанку айстра світить – 
Високий голубий ліхтар. (І. Жиленко) 
 
13.На ґанок вибігаю я, 
Щебече пташка з віт. 
Весняна пісенька моя 
Про маму і про світ. (А. Камінчук) 
 
14.І вже на кожнім ґанку, 
Лунає до світанку 
Симфонія Мі – мози, 
Соната Ре – зеди. (В. Орлов) 
 
15.Дятел дзьобом-долотом 
Потрудивсь на ґанку. 
Павуки усі гуртом 
Виплели фіранку. (Т. Коломієць) 

  
16.Стала ранком 
Я на ґанок 
І сказала: 
 - Добрий ранок! 
Сонцю, полю  
І травичці, 
Добрим людям, 
Тихій річці. 
Добрий ранок, 
Світе мій,  
Мирний, чистий, 
Голубий! (Л. Куліш-Зіньків) 

 
РЕЧЕННЯ 

1.Дідусь уже прокидав стежину від ґанку до хвіртки і тепер, зіпершись на 
дерев’яну лопату, перепочивав. (В. Чухліб) 
2.Затуляє зорі ґанок. (В. Крищенко) 
3.Травко-ласкавко, стелись аж до ґанку. (М. Сингаївський) 
4.Сонце прийшло до ґанку. (І. Жиленко) 
5.У руках мітла слухняна підміта доріжки й ґанок. (В. Паронова) 
6.Ґава збирала біля ґанку порозкидане зерно. 
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7.Жевжик тихцем попроколював шилом колеса мотоцикла, а тоді крадькома 
наздогнав злодіїв, що піднімалися на ґанок, і швиденько вколов шилом одного 
і другого. (В. Нестайко) 

 
ЗАГАДКА 

Хто це у селі щоранку 
На паркані чи на ґанку 
На всю вулицю гукає, 
Всіх до праці закликає? (Півень) 

 
ЗГАДАЙМО КАЗКУ 

1.Послухали козенята свого розумного братика, подивилися в щілинку і 
побачили на ґанку страшного зубатого вовка. Зачинили вони двері ще 
міцніше. ( „Вовк і семеро козенят” ) 
2.Сів дурень на вовка і поїхали. Приїжджає додому, коли дивиться – стоїть 
перед ґанком коляска. А в тій колясці запряжений його кінь, до половини 
золотий, до половини срібний. (Про жар-птицю та вовка” ) 
3.А княжна з гостями-зміями на ґанку стоїть, дивиться і сміється: 
 - От уже мій дурень свині пригнав, зараз із свинею цілуватиметься! 
(„Іван Голик і його брат”) 
 

СКОРОМОВКА 
На стежину, на стіжок 
Тихо падає сніжок. 
Дружно вийшли ми на ґанок: 
 - Сніже, сніже, добрий ранок! 

 
ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА 

Ми на ґанку спозаранку 
Робимо зарядку. 
Похитали головою. 
„Раз” – притупнули ногою. 
Руки вгору, руки вниз. 
„Два” – присіли, піднялись. 
Гарно всі ми відпочили 
Й до роботи приступили. (Н. Шост) 

 

Спільнокореневі слова. Ґаночок, ґанковий. 
 

Словосполучення. Стояти на ґанку; любуватися ґанком; вийти з ґанку; 
винести на ґанок; посадити біля ґанку; бігати за ґанком; зручний ґанок; 
ремонтувати ґанок. 
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ТАЇНА СЛОВА 
Слово ґанок запозичене з польської мови і утворене від німецької, де 

воно означало «коридор, стежка, хід, галерея». 
 

Ґатунок [ґ а т у́ н о к ] 
 
1.Сорт виробу за якісними ознаками. 
2.Твердження. 
3.Спосіб. 

РЕЧЕННЯ 
1.”Диканька” – соняшникова олія першого ґатунку. 
2.Мама купила борошно вищого ґатунку. 
3.І вас, газди, я ще маю на два ґатунки просити. (В. Стефаник) 
4).На який ґатунок я маю на чужій призьбі сидіти? (В. Стефаник) 
(Тут: яким способом, через що) 
5.Все так, цілий ґатунок такий. (В. Стефаник) 
6.Цінність особистості є найвища ієрархічна цінність у світі, цінність 
духовного ґатунку. (М. Бердяєв 
 
Словосполучення. Вищий ґатунок, перший ґатунок, другий ґатунок. 
 

Ґвалт [ґ в а л т] 
 

1.Сильний крик, шум, галас. 
2.Насилля. 
3.Крик про допомогу, оповіщення    

небезпеки. 
 

ПОЕЗІЯ 
1.Тісто лізе через край – 
Хоч сто відер підставляй. 
Ґвалт! Як дати тісту лад?! 
Як забгати все назад! (А. Григорук) 
 
2.Що за ґвалт зчинився 
На подвір”ї зранку? 
Загубила ґудзик 
Ґава біля ґанку. (І. Січовик) 

 
3.КОМАРИК 

Дуб на дуба похилився, 
Комар з дуба повалився, 
Комар з дуба повалився,  
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Упав комар та й забився. 
Упав комар та й ґвалтує – 
Ніхто його не рятує. (З народного) 
 

РЕЧЕННЯ 
1.А ґвалту! А крику! (Т. Шевченко) 
2.Одняв він ґвалтом од убогих козаків і постолитих. (Словник Б. 

Грінченка). 
3.Розумом, а не ґвалтом мусимо ми усяке лукавство переважати. 

(Словник Б.Грінченка). 
4.Ах, ґвалт! Сама в хаті, не дам ради кошеняті. (М. Номис). 
5.Гукнули, як на ґвалт. (Г. Гулак-Артемовський). 
6.Ґвалт! Рятуйте! (Т. Шевченко). 
7.Ґава «ґвалт!» кричить на ґанку. (З букваря). 
8.Сусідка ґвалтувала на всю вулицю. 
9.Бабуся ніяк не могла заспокоїти хлопчаків, які підняли страшенний 

ґвалт у дворі будинку. 
10.Пес ґвалтував на весь двір. 
11.На прогулянці було чути голосний дитячий ґвалт. 
12.Заблудившись у лісі, діти ґвалтували на всю округу і кликали 

дорослих на допомогу. 
 

                                           ЗГАДАЙМО КАЗКУ 
1.Пан подумав, що на току хтось підпалив снопи. Вибіг із палацу і почав 

кричати: 
 - Ґвалт, горимо! Уставайте, люди! („Вівчар Василько і золоті гори”) 
 
2.Від цього ґвалту розбійники посхоплювалися з-за столу, бо думали, 

що то якась мара, і, вкрай перелякані, дременули в ліс. (німецька казка 
„Бременські музиканти) 

 
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ 

 На ґвалт – у короткий строк, дуже швидко. 
 Крикнути на ґвалт – на знак небезпеки, на допомогу. 
 Хоч ґвалт кричи – уживається для вираження дуже скрутного або 

безвихідного становища, відчаю. 
 

Синоніми. Хоч вовком вий; хоч лобом в стіну бийся; хоч з мосту та в воду; хоч 
плач, хоч скач; гам, галас, буча, гамір, гул, крик, шарварок (розм.). 
 
Спільнокореневі слова. ґвалтувати, ґвалтівник, ґвалтівний. 
 
Словосполучення. Сильний ґвалт; кричати на ґвалт; переважати не ґвалтом; 
брати ґвалтом. 
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ТАЇНА СЛОВА 

Слово ґвалт запозичене з польської мови, в якій воно означало 
«насильство, силу, тиск, біду, владу». 

 

Ґедзь [ґ е д з’] 

 
Велика муха, що живиться кров’ю тварин, соком рослин. (Рос.- “овод”) 

 
ПОЕЗІЯ 

1.Ґедзь літає в чистім полі, 
    Ґедзь у полі має волю. 
    Ґава кряче в чистім полі, 
    Ґава там літає вволю. 
    Ґедзь присів на ріг корови, 
    Ґава ґедзя скоро зловить. (Г. Чубач) 
 
2.Ґава сиділа на ґанку,   
    Ґава чекала сніданку. 
    Ґедзь на луг пролітав, 
  „Смачного” – ґаві сказав. (З журналу) 
 
3.Підсяду до когось – 
    Жене мене геть. 
    Такі всі недобрі, -  
    Жаліється ґедзь. (С. Коваль) 
 
4.Ґедзь, ґедзиня й ґедзеня 
Розмірковують щодня: 
Як навчитися літати, 
Щоб нікого не кусати. (Г. Чубач) 

 
РЕЧЕННЯ 

1. – А що це тобі? Ґедзь укусив, чи що? (Словник Б. Грінченка) 
2.Оце вона прийшла та вкинула ґедзика, - пані й розходилась. (Словник 

Б.Грінченка) 
3.Бідолашний не знаходив собі місця: ґедзався, буцім підпалювали його 

вогнем. (Словник Б. Грінченка) 
4.Ґедзі завдають великої шкоди коровам та іншим свійським тваринам. 
5.Корова Лиска відбивалася хвостом від кусючих ґедзів. 
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6.У суперечку вкинула свого ґедзика і Ганнуся. 
7.Дідусь Григір бігав по двору, метушився, лаявся, ніби на нього ґедзь 

напав. 
8.Кричала, ґедзалась, качалась. (І. Котляревський). 
(Ґедзатися – 1) Про тварин: бігати, метатися від болю. 

2) Про людей: метушитися, кидатися з боку в бік, капризувати, нервувати.) 
9.Баба Марія метушилася, нервувала, бігала з місця на місце, ніби її 

ґедзь кусав. 
 

СКОРОМОВКА 
Галка на ґанку ґаву чекала, 
Галка на ґанку ґедзя спіймала. 
 

ТЕКСТИ 
1.Ґедзі відрізняються від сліпнів і зовнішнім виглядом, і способом 

життя. Дорослий ґедзь досягає довжини 14 мм. Його тіло вкрите густим 
волоссям. На грудях у передній половині волосинки жовтувато-сірі, у задній – 
чорні. Черевце – в чорних волосинках, а його кінець – у рудуватих. (З газети ) 
 

2.Однією з особливостей ґедзів, що свідчить про їх живучість, є те, що 
лялечки, які випали у ґрунт у різний час, закінчують свій розвиток майже 
одночасно і з’являється одразу велика кількість комах. Ґедзі виходять із 
лялечок, як правило, з восьмої до дев’ятої години ранку. Усі комахи, що 
з’явилися на світ, злітаються з великих територій в „постійні пункти”, 
переважно на пагорби, узгір’я, дороги, стежки. (З журналу) 
 

3.Ґедзі відкладають яйця на волосяний покрив тіла тварин. Личинки 
проникають під шкіру і переміщуються у спинну частину тварин по підшкірній 
сполучній тканині або через м’язи і внутрішні органи. Переміщення личинок 
триває від 3 до 9 місяців. Воно викликане тим, що лише на спині тварини 
личинки ґедзів не піддаються небезпеці бути роздушеними, коли тварина лягає. 
Тут личинки починають інтенсивно харчуватися, спричиняючи утворення 
підшкірних ґуль, які відкриваються свищами. Дорослі личинки виходять через 
отвори свищів і лялькуються у ґрунті. (З газети )1 
 

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ 
1.Вкинути ґедзика – сказати що-небудь з наміром. 
2.Немовби ґедзь кусає – хтось дуже нервує, перебуває в неврівноваженому 
стані, проявляє впертість. 
3.Ніби ґедзь напав на нього – говорять про людину , яка нервує. 
 

ПРИКМЕТИ 
1. Багато ґедзів – на врожай огірків. 
2. Ґедзі особливо злі перед дощем. 



 

 36

3. Якщо ґедзі надто надокучливі, - чекай дощу і негоди. 
 
Синоніми. Якась муха вкусила; встати не на ту ногу. 
 
Спільнокореневі слова: ґедзик, ґедзатися. 
 
Словосполучення. Кусючий, надокучливий, противнючий, малий ґедзь; 
побачити ґедзя; відмахуватися від ґедзя, налетіти на ґедзя; змагатися з ґедзем; 
убити ґедзя. 
 

ТАЇНА СЛОВА 
Це слово запозичене з польської мови, яке означало «швидко летить». 
 

Ґелґотати  [ґ еи л ґ о т а́ т и] 
                                       

1. Кричати (про гусей, індиків). 
2. Нерозбірливо, незрозуміло говорити. 
 

РЕЧЕННЯ 
1.Гуси з радощів сичали й ґелкотали. 
(Словник Б. Грінченка). 
2.Рябко спитать хотів, але Рябків язик був у 
роті спутаний, неначе путом з лик, і 
ґерґотів щось, як на сідалі індик. (Г. Гулак-Артемовський). 
3.Незахищені з усіх сторін світу, щомиті чекаючи тупотіння копит і ґелґоту 
ординців, ми тягнулися до науки, маючи за культ не лише силу, а й розум і 
житейську мудрість. (В. Яворівський) 
4. – Гей, ви, гуси-ґелґотухи! (Грицько Бойко) 
5.Гуси знялися на крила й полетіли у воду: плавають, купаються, й так їм добре, 
що аж ґелґочуть. (З укр. нар. казки 
 

ПОЕЗІЯ 
1.Ґелґочуть під горою гуси, 
В город забігло гусеня. 
 - Гиля, гиля! – гука Ганнуся, 
Його з гороху виганя. (Н. Забіла) 

 
2.Турли, турли! 
Летять журавлі! 
Ках, ках, ках! 
Качечки в рядках; 
А за ними вряд 
Гуси ґелґотять. (Дніпрова Чайка ) 
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3. - Гуси, мої гуси, 
Де були 
 - В бабусі. 
 - Чим вас частували? 
 - Кашку нам давали. 
 - Як же ви бабусі 
Дякували, гуси? 
 - Ми їй ґелґотали – 
Пісеньку співали. (М. Павленко) 
 
4.Галасливі горді гуси 
Ґелґотіли для Ганнусі. 
Ганнусенька, хоч маленька, 
Годувала їх гарненько, 
Гнала прутиком легенько: 
 - Ґел! Ґел! Ґел! Мої маленькі. (Г. Чубач) 
 
5.У бабусі на подвір’ї 
Ґелґотіли гуси сірі. 
Довгі шиї витягали, 
„Ґа-ґа-ґа!” гуртом співали. 
Поки гуси ґелґотали, 
Горобці зерно склювали. (Н. Любиченко) 
 
6.Шия довга й ніжна, 
Пір’я білосніжне, 
Крилами тріпоче, 
Радісно ґелґоче. (В. Паронова) 
 
7.Смішні побрехеньки 
Сорока скрекоче, 
Гусак молоденький 
Ґелґоче-регоче: 
 - Ґа! Ґа-ґа-ґа! (Грицько Бойко) 
     
8.Індик пір’я розпушив. 
Хвостик віялом розкрив, 
І ґелґоче – просто сміх! 
Думає, він краще всіх. (В. Паронова) 
 
9.Ґава й гуска коло хати 
Почали пісень співати. 
Каркали та ґелґотали, 
Поки голос не зірвали. (Олег Орач) 
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10.Йдуть купатись каченята, 
А назустріч гусенята. 
Ґелґотять, вклоняються – 
Ніби всі вітаються. (Грицько Бойко) 
 
11.Жене гусей маленький хлопчик, 
Жене на луки, на поля, 
Ґелґочуть гуси, шкутильгають… 
„Гиля, гиля, гиля, гиля!” (Олександр Олесь) 
 
12.Як намалювати, 
осене барвиста, 
як намалювати 
твоє миле листя? 
Як сказати водам, 
щоби зашуміли? 
Щоби гуси дикі 
знов заґелґотіли? 
Щоби ніжні птахи 
ще не відлітали 
і краплину літа 
ще не забирали... (М. Антонович) 

 
ПОМІРКУЙМО 

Йшли якось стежкою гусак, гуска і гусенята, а назустріч повзла 
гусениця. 

 - Ви хто такі? - запитала гусениця. 
 - Я гусак, це – гуска, а то наші гусенята, - ввічливо відповів гусак. – А 

ти хто? 
 - А я ваша тітка, - похвалилася гусениця. 
Гуси ображено заґелґотіли. Чому? З журналу) 
 

Синоніми. ґелкотати, ґерґотати, кричати, ґелґотати. 
Спільнокореневі слова. ґелґіт, ґелґати, заґелґотати, ґелґочуть, ґелґотуха, 
ґелґітливий, ґелґотання, ґелґотіння. 
Словосполучення. Голосно ґелґотіти, протяжно (довго) ґелґотіти, ґелґотіти в 
сараї, ґелґотіти вранці, ґелґотіти гусям. 
 

ТАЇНА СЛОВА 
Очевидно, в українській мові походить від польського слова, яке означає 

«белькотіти»; звужене значення  його пов'язане саме з криками птахів і сталося 
воно вже на українському ґрунті, мабуть, у зв'язку з браком твірного іменника і 
зближенням з вигуком ґе - ґе – ґе! 
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Ґерґель [ґ е́ р ґ еи л’] 

 

             
1. Гусак великої свійської породи (китайський гусак). 
2. Довгошия, незграбна людина. 
3. Великий рак. 
 

РЕЧЕННЯ 
Мого тата часто запитували: «Ти ґерґель чи гусак?» (Прізвище у нього 

Гусинський) 
 

ПРИКМЕТА 
Ґерґель стоїть на одній нозі та ще й голову ховає під крило – на мороз. 

 
ТАЇНА СЛОВА 

Можливо, це слово походить від турецького, яке означає «гарний, 
помітний» або «вигляд, зовнішність». 
 
Словосполучення. Молодий, старий, голосистий, задерикуватий, довгошиїй… 
ґерґель.; побачити, почути, знайти, пасти ґерґеля; милуватися ґерґелем; 
спостерігати за ґерґелем; ґерґель пасеться, плаває, ґелґотить, бігає, їсть, сидить. 
 

Ґердан [ґ еи р д а́ н] 
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1. Найчастіше шийна жіноча прикраса в Галичині, на Буковині та Закарпатті у 
вигляді плескатого ланцюжка або ажурного комірця з різнокольорового 
бісеру. 

2. Шерстяна пов’язка у формі широкої стрічки, яку носять дівчата на голові. 
Нею прикрашаються і головні убори хлопців. 

 
Словосполучення. Гарний, жіночий, чоловічий, багатий, барвистий, дорогий, 
рідкісний, непоказний…ґердан; ґердан з бісеру; милуватися ґерданом; носити 
ґердан; прикрашати ґердан; прикріпити на ґердані, немає ґердану. 
 

ТАЇНА СЛОВА 
Це слово запозичене з румунської мови, яке означало “намисто, буси”, 

походить від турецького слова, яке означало “шия”. 
 

Ґирлиґа [ґ ие р л и́ ґ а] 

 
 

Довга палиця з закарлюкою на кінці, якою користуються вівчарі. 
 

ПОЕЗІЯ 
1.Ґирлиґа – палиця така 
Із дерева любого. 
Від неї втомиться рука, 
Коли носити довго. 
Але, як лісом ти ідеш, 
А ліс тебе лякає,  
В кущі ґирлиґою жбурнеш,  
І кожен звір – втікає.(Г. Чубач) 
 
2.Гуска влітку до ставка 
Гусеняток повела, 
Гуска та стара була, 
Із ґирлиґою ішла. (Л. Люлька, Т. Ядвіжена) 

 
РЕЧЕННЯ 

1.Вистоїть чабан – сердега всю ніч, обпершись на ґирлиґу. 
(Словник Б. Грінченка) 
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2.Дід бере ґирлиґу в кутку і виходить з хати. (М. Вінграновський) 
 

Синоніми. ґирлиґа, палиця, ціпок, кий. 
Словосполучення. Велика, міцна, букова, сучкувата, вівчарева, татова, 
дідусева…ґирлиґа; ґирлиґа вівчаря; кидати ґирлиґою; робити ґирлиґу; ґирлиґа з 
дерева; ключка на ґирлизі; оборонятися ґирлиґою; йти з ґирлиґою. 
 

Ґлей [ґ л е й] 
 

1.Клей деяких фруктових дерев, найчастіше вишневий клей. 
2.Баговиння, мул. 

 
ПОЕЗІЯ 

І завелась на ставі ґеркотня, 
Гусине діло закипіло: 
Таскають грязь і ґлей зо дна 
Та мажуть Лебедя, щоб пір’я посіріло. 
Обмазали кругом – і трохи галас стих; 
А Лебідь плись на дно – і випурхнув, як сніг. 
(Є. Гребінка) 
 

РЕЧЕННЯ 
1.Набирають коло річки або з болота ґлею, привезуть до клуні, розмочать 
водою і потім утоптують на току. (Словник Б. Грінченка) 
2.Під’їло корінь ґлеєм і одчаєм. (М. Шевченко ) 
3. –В мене хатка - не хлівчик, 
      Я печу дітям хлібчик, -  
співає Ганнуся, виліплюючи із ґлею паляничку, кладе її на дерев’яну лопатку і 
садить у піч, яку викопала з Оленкою на підгірку. (А. М’ястківський) 
4.Надміру ж вирине із ґлею – 
    ковтне повітря й помира. (Д. Білоус) 
5.При березі, при стіжку, між зеленої люцерни вихвалявся Їжачку Кротик-
характерник: 
 - Під землею стільки ґлею! Під землею стільки дива! У глибінь росте берізка, у 
глибінь зростає слива і квасоля, й бараболя, а при березі – тополя...Полем 
в’ється виноград, під землею ж – цілий сад! (А. М’ястківський) 
6.Я в дитинстві любила їсти вишневий ґлей. 
7.Цього року на фруктових деревах було багато ґлею. 

 
Синоніми. клей, баговиння, мул, твань,глина, намул. 
Словосполучення. ґлей із вишні; наїстися вишневого ґлею; набрати ґлею; 
принести болотного ґлею; замазатися ґлеєм; наморочитися з ґлеєм. 
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Ґля [ґ л’ а] 
 

Для (прийменник) 
 

РЕЧЕННЯ 
1.Вирви, кумо, ягідки, которі солодкі, а которі гіркі – ґля моєї жінки. 

                                                                                              (П. Чубинський). 
2.Моя покійна бабуся завжди казала: „Ґля кожної дівчини важливіше не краса, 
а вірність і працьовитість”. 
 

Ґніт [ґ н’ і т] 
 

 
 

Спеціальна стрічка або шнур, що використовується для горіння в деяких 
освітлювальних та нагрівальних приладах (керогазах, газових лампах, свічках). 
 

ПОЕЗІЯ 
1. Буква І – неначе свічка 

З ясним вогником вгорі. 
А погасне – чорний ґнотик 
Стане крапкою над І. (В. Гринько). 

 
2. Мов чорний ґніт погашеної свічки, 

Коло дороги дерево стоїть. 
Натомлені й пожовклі, як діди, 
Лежать сніги з закритими очима. (Д. Павличко). 
 

ЗАГАДКА 
Вогняний у мене ротик 
Язичок у ньому – ґнотик. (Свічка) 

 
РЕЧЕННЯ 

1.Святі та божі: свічки поїли, на ґнота засіли. (Словник Б. Грінченка). 
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2.Та згоріла лояночка від ґнота до ґнота. (Словник Б. Грінченка). 
3.Здоровий ґнотище: керосини багато вигорає. (Словник Б. Грінченка). 
4.Нагорілий ґніт блиснув, зашкварчав, сиза іскорка стрельнула вгору і 
згасла.. (Панас Мирний) 
5.Тіні ланцюжків од лампадки за кожним кліпанням ґнота похитуються, 
гойдаються на стінах. (В. Винниченко) 
 

ФРАЗЕОЛОГІЗМ 
Ні ґнота нема – нічого нема. 
 
Спільнокореневі слова. ґніт, ґнотик, ґнотище. 
 

ТЕКСТИ 
 

1.Ми тихенько вилазимо на піч, а мати не гасить світла, ще за два дні 
влила вона гасу і вставила новий ґніт. Ми прикидаємося, наче заснули, і довго 
прикидаємось, а чорний кожушок, що в маминих руках, гнітить нам голову до 
печі. (В. Близнець) 

2.Ґніт – це товста стрічка з войлоку, тканини в гасовій лампі, нижній 
кінець якої знаходився у гасі і втягував його, а верхній горів. При згоранні 
верхньої частини рукою прокручувався зубчастий механізм, що витягував 
наверх стрічку. 
 

Ґрати [ґ р а́ т и] – іменник 
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1.Переплетіння металевих (зрідка дерев’яних) прутів. 
2.Клітка (на тканині). 
3.Штаб, що використовується для загорожі. 

 
ПОЕЗІЯ 

1.Хоч за пісні садовлять теж за ґрати. 
Але, звичайно, можна їх співати. 
Принаймні ті, що складені без слів. (В. Самійленко). 
 
2.Чи знає той, хто кидає за ґрати: 
солома – тіло, а зерно – слова? (М. Руденко) 
 
3.Не спиняй думок крилатих, 
Хай летять в світи: 
Безліч дивних див угледиш 
Їх очима ти. 
Хай тобі людський мурашник, 
Наче рідний брат, 
Але ти на світ широкий 
Не дивись з-за ґрат. (Олександр Олесь) 
 
4.Вчись у тигра рвати ґрати, 
В моря гори розмивати, 
У вулкана вірить, ждать 
І, зневірившись, вмирать. (Олександр Олесь) 
 
5.Лоскотона посадили 
За вузенькі ґрати, 
А в палаці порішили: 
 - Час весілля грати. (В Симоненко) 
 
6.А вночі йшли до в’язниці  
Батраки й робітники, 
Щоб звільнити із темниці 
Лоскотна на віки. 
Рознесли всі перепони, 
Гнули ґрати, мов прути: 
 - Гей, веселий Лоскотоне, 
Це прийшли твої брати! (В. Симоненко) 
 
7.І пташка неначе слова зрозуміла: 
Ураз розгорнула маленькії крила 
І битись об клітку грудьми почала, 
І рвалась туди, де весна зацвіла. 
І билась так довго, так тяжко об ґрати..(Б. Грінченко) 
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8.Помолимось за тих, що у розлуці 
помруть, выдірвані від рідних хат; 
помолимось за тих, що у розпуці 
вночі гризуть залізні штаби ґрат.  (Юрій Клен) 
 
9.Я в зоопарк пішов погратись, 
Бо вже набридли різні ігри. 
Поліз крізь ґрати – ґрати - ґрати 
Погладить тигра – тигра – тигра. (І. Січовик). 
 
10.Лева кинули за ґрати, 
Хочуть лева закувати. 
Просить вовка він 
заграти, 
А зозулю –  
закувати. (І. Січовик) 
 
11.Туди, за хмар зимові ґрати, 
Лети, лети, дитячий сміх.(В. Сосюра) 
 
12.Кожен ранок з льоху 
із-за ґрат міцних 
сам купець-господар 
випускає їх (рабів). (В. Малик) 
13.Двері відчинилися, 
і раби з-за ґрат  
радісні, схвильовані, 
вийшли в темний сад. (В. Малик) 
 

РЕЧЕННЯ 
1.Дивлюся на ті мури, на малі вікна з ґратами. (В. Стефаник) 
2.Злочинців – за ґрати, нас не залякати. (Гасло Помаранчевої революції) 
3.Молодий хлопець сидів за ґратами. 
4.Пташка в неволі грудьми билася об залізні ґрати Василькової клітки, ніби 
кликала його схаменутися і випустити її на волю. 
5.Папужка не хотів говорити за залізними ґратами клітки, як не вмовляли його 
господарі дому. 
6.Міліція швидко знайшла злочинців і кинула їх за ґрати. 
7 У в’язниці за заґратованим віконцем не було видно жодного сонячного 
промінчика. 
8.Тато з дідусем зробили красиві ґрати навколо двору – загорожу з 
переплетених металевих прутів. 
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СКОРОМОВКА 
Бачиш, Ромцю, 
Люта рись. 
Р – р – р! 
М’ясо з’їла, 
Кістку – грець! 
Р – р – р! 
Ромцю, Ромцю, 
Стережись –  
Ти за ґрати  
Не берись! (В. Гринько). 
 

 
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ 

 Сидіти за ґратами – сидіти у в’язниці. 
 Кидати (садити) за ґрати – кидати у в’язницю. 

 
Синоніми. В’язниця, тюрма, неволя. 
Спільнокореневі слова. Ґратки, ґратчасті, ґратований. 
Словосполучення. Залізні ґрати; ґрати у в’язниці; ґрати огорожі; міцні ґрати; 
дивитися крізь ґрати. 
 

ЗГАДАЙМО КАЗКУ 
1.Фурмана ( візника) схопили і за ґрати кинули. Король із радістю 

віддав дочку за Івана - богатиря. І стали вони собі жити в щасті та злагоді.  
(„ Казка про Івана - богатиря”) 

2.А малий королевич тим часом у дворі бавиться: стріляє із срібного 
лучка золотою стрілкою. От як стрельнув він, а стрілка і влучила в маленьке 
віконечко, просто до льоху впала через ґрати. („Казка про королевича та 
залізного вовка”) 

3.Разом із дівчиною король спустився в підземелля і підійшов до ґрат, за 
якими стояла полонянка. Це була одна з фей, котра потрапила до рук чаклунки. 

 - Якщо ви король, врятуйте нас усіх, - мовила фея. 
 - Даю вам слово, що я король Сходу. 
 - У вас є королівський перстень? 
 - Так, ось він. 
 - Ну добре, торкніться ним ґрат. 
Король торкнувся, залізні ґрати впали, і фея вийшла з підземелля. 

(Італійська казка „Золотоволоска”) 
4.Але бідній птиці невесело було сидіти одній дні і ночі в темній 

скарбниці з маленьким заґратованим віконцем. (Г. Валенберг „ Діамантова 
птиця”) 

 

Ґречний [ґ р е́ ч н и й] 
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Шанобливо ввічливий у ставленні до людей; чемний. 
 

ПОЕЗІЯ 
1.Ґавеня – немовля: 
 - Ой, - ґерґоче – 
ґронце ягід хочу! 
Ґава ж кар – р! – мовляв: 
Ґвалт! Яке там ґроно! 
Ґречна будь, вороно. (Г. Храпач) 
 
2.Чрепаха у береті 
Заблукала в очереті. 
Їй зустрівся чорногуз, 
Ґречний птах, не боягуз. (Л. Біленька) 
 
3.О мово дажбожа, 
О сонячно-ґречна! (П.Ткачук) 
 
4.Любить наш півник 
Усім на світанку 
Ґречно бажати 
Доброго ранку. 
Курочці й гусочці, 
Свинці і качці, 
Котику Мурчику 
Й навіть собачці. (О. Плавенчук) 
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5.Огірок озвався ґречно: 
 - „О” віддам я, безперечно. (О. Сенатович) 
 
6.Подякував ґречно 
царівні морській, 
на весла наліг: 
ну, рибаче, радій!.. (В. Лучук) 
 
7.А як травичка прибіжить з долини , 
Зажебонять струмочки голосні, - 
Дуб шапку сухолисту ґречно скине, 
Бруньками салютуючи весні.(В Василашко) 
 
8.А за сим словом бувай же здоров, 
Бувай же здоров, пан-господарю, 
Пан-господарю, старший братичку; 
Не сам собою – із ґаздинькою, 
Із ґаздинькою, з всею челядкою: 
І синоньками, із донечками, 
А з усім родом, з ґречним обходом! (З колядки) 
 
9.А за сим словом будь нам здорова, 
Ґречная панно чом Аннусенько. (З колядки) 
 
10.Ой рясна, красна в лузі калина. 
Добрий вечір! 
А ще найкраща в батька дитина. 
По воді ішла, як зоря зійшла, 
А з водою йшла, як місяць зійшов, 
В сінечки ввійшла, там люди сидять, 
Там люди сидять, радочку радять. 
Радочку радять, шапки здіймають, 
Шапки здіймають, її питають: 
 - Чи ти царівна, чи королівна? 
 - Я не царівна, не королівна, 
Батькова дочка, ґречна дівчина. (З колядки) 
 
11.Ой із-за гори вийшли тумани; 
То ж не тумани, не темна хмара, 
Не темна хмара – овець отара. 
За ними іде ґречний молодець, 
Злотим поясом підперезався, 
Трьома трубами та й обтикався. 
Що одна труба та роговая, 
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А друга труба та мідяная, 
А третя труба та золотая. 
Ой як заграє у роговую, 
То врадується весь звір у полі. 
А як заграє у мідяную, 
То врадується риба у морі. 
А як заграє у золотую, 
То врадується весь мир на землі. (З колядки парубкові) 
 
12.ЧЕМНИЙ КІТ 
Якось містом кіт гуляв. 
З усіма вітався: - Няв! – 
І у відповідь взаємно 
З ним усі вітались чемно. 
Ось поважний слон іде. 
Поклонився: - Добрий день! – 
Зебра, модниця смугаста, 
Усміхнулась мило: - Здрастуй! – 
Бегемот йому услід 
Крикнув радісно: - Привіт! – 
А з малим телям корова 
Запитала: - Як здоров’я? – 
Пролітали мимо ґави. 
Поцікавились: - Як справи? 
Переходив лев дорогу. 
Поздоровкався до нього. 
Сірий ослик висловухий 
Зняв поштиво капелюха. 
Я про чемного кота 
Розповів тобі до речі. 
Ну й дитина золота! 
Бач, які манери ґречні! (В. Верховинець) 
 

ЗАГАДКА 
Довгоногий ґречний пан 
Сірий одягнув жупан. 
До бабиних конопель  
Унадився... (журавель) 

 
РЕЧЕННЯ 

1.Бувай же здоров, ґречний молодче, ґречний молодче, Іване–хлопче.                
(П. Чубинський). 
2.Щось би сказав, та най мовчу, най шаную образи в хаті і вас, яко ґречних.  (В. 
Стефаник) 
3.Культура поведінки – ґречність і порядність у взаєминах із людьми. 
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4.Андрійко та Сергійко ґречно поводяться зі своїми однокласницями. 
 
Синоніми. Чемний, ввічливий, увічливий, привітний, приязний, люб'язний, 
делікатний, милий, вихований, тактовний, обхідливий, коректний, уважний, 
привітливий, шанобливий, послужливий. 
Спільнокореневі слова. Ґречно, ґречність. 
Словосполучення. Ґречний хлопець; ґречний учень; ґречний друг; ґречний 
онук; ґречний син, гречна людина. 
 

ЗГАДАЙМО  КАЗКУ 
Це був молодий принц Ріке з чубчиком. Закохавшись у принцесу по 

портретах, що були поширені у всьому світі, він лишив королівство свого 
батька заради задоволення побачити і поговорити з нею. У захопленні від того, 
що зустрів її тут зовсім одну, він підійшов до неї і відрекомендувався, як тільки 
міг, шанобливо й ґречно.((Шарль Перро „Ріке з чубчиком”) 

 

Ґринджоли [ґ р ие н д ж о́ л и] 
 

 
1. Маленькі дитячі санчата. 
2. Прості сани для дрів, соломи. 
3. Низькі й широкі сани. 

 
ПОЕЗІЯ 

1. ...хай видзвонюють санчата, 
сани, лижі та ґринджоли 
від домівок аж до школи. (Л. Горлач) 
 
2.Я вам дам гостинця – 
Лижі та ґринджоли. ( Дніпрова Чайка) 

 
РЕЧЕННЯ 

1.Впрягла в ґринджолята павичку.(І.Котляревський). 
2.На Україні в часи Помаранчевої революції став дуже популярним гурт 
„Ґринджоли”. 
3.Гнатик гордився новими ґринджолами, які зробив йому дідусь. 
 

ЗАГАДКА 
1.Бігли пси – позадирали носи. 
 
2.Беруть вони з гори розгін, 
Коли немає хуґ, вітрів. 
А вгору їх на мотузку 
Тягнути треба по сніжку. 
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3.У зимову сніжну пору 
Діти нас везуть угору. 
Летимо з гори щодуху, 
Тільки вітер свище в вухах. 
 

Синоніми. Сани, санки. 
Спільнокореневі слова. Ґринджоли, ґринджолята, ґринджолики. 
Словосполучення. Нові, старі, гарні, низькі, зручні, дерев’яні, Василькові... 
ґринджоли; кататися на ґринджолах; любуватися ґринджолами; зробити 
ґринджоли; немає ґринджол; новим ґринджолам; на старовинних ґринджолах; 
летять ґринджоли. 
 

ТАЇНА СЛОВА 
Очевидно, це слово походить з румунської мови і означає “балка, жердина”. 
 

Ґроно [ґ р о́ н о] 
 

Скупчення значної кількості невеликих  
плодів або квітів на одній гілці. 
 

ПОЕЗІЯ 
1.На ній і ґроно, і пелюстка,  
І небо, й райдуги на ній… 
Мов берегиня вроди, хустка  
З давен у нашій стороні. (В. Юхимович) 

 
2.Веде мене стежечка 
В зелен сад, 
Де звисає ґронами 
Виноград. (П. Воронько) 
 

3.Ясне сонце в горах сяє, 
Ґрона соком наливає. 
І збираєм виноград 
Я і брат. (С. Жупанин) 
 

4.Так зберігає мова калинова 
на ґронах дивних свіжості росу, 
щоб у майбутнє музикою слова  
нести душі народної. (Д Білоус) 
 

5.Я цілую ґрона калинові, 
Щоб не захолонули вуста. 
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Я живу у вірі і любові, 
І надія в серці вироста. (Т. Домашенко) 
 
6.Дай ягід у ґронах. 
Пишних і червоних, - 
З них зроблю коралі 
Для своєї лялі. (Марійка Підгірянка) 
 
7.Червоні ґрона святим, як і воду. 
На зиму їх кладем за образи. (В. Василашко) 
 
8.Над моїм віконцем звис, 
Ґроно в листячку затис 
І шепоче: “Шу-шу-шу, 
Пригощайсь, бери. Прошу”. (В. Скомаровський) 
 

ЗАГАДКА 
Дуже люблять горобці 
Взимку ягоди оці. 
Червоні, вітамінні 
Ґрона ... (горобині) 

 
РЕЧЕННЯ 

1.Плекаймо в серці кожне ґроно, прозоре диво калинове. (Д. Білоус) 
2.Дозріли калинові ґронця, над ними ясніє блакить. (М. Сингаївський) 
3.Збирає виноград солодкі дощі у ґрона. (А. Дикий) 
4.Там, на півдні, квіти над тобою нахилили ґрона запашні. (В. Сосюра) 
5.Посади калину, хай коралі-ґрона нахиляють низько до землі гілля. 
(Ф. Малицький) 
6.Ґрона винограду виглядають з-під листя. 
7.Горобині ґрона не згасають. 
8.Червоніла, пломеніла, ґрона жевріли, як жар. (П. Воронько) 
9.Кожна горобина, чи велика, чи маленька, обсипана червоними ягодами. Ґрона 
звисають, як виноград. (В. Костилєв) 
10.З кожної гілочки на калині звисають важкі червоні ґрона. 
 

ФРАЗЕОЛОГІЗМ 
Ґрона гніву достигли – наближення до корінних змін у суспільстві, 
викликаних попереднім тривалим стражданням людей. 
 
Синоніми. Китиця, кетяг, жмуток, кошик. 
Спільнокореневі слова. Ґроновий, ґронце, ґроноподібний, ґронитися, ґронище. 
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Словосполучення. Ґроно винограду; звисає ґроно; велике ґроно; рясне ґроно; 
красиве ґроно; їсть ґроно; рве ґроно; любується ґроном; видніється на ґроні; 
красується ґроно. 
 

Ґрунт [ґ р у н т] 
 

 
 

1.Верхній шар землі, придатний для життя рослин та інших живих 
організмів. 

2.Морське, річкове та інше дно. 
3.Те, що становить основу чого-небудь, є вихідним матеріалом для 

створення, виникнення чогось. 
4.Гірська порода. 

 
ПОЕЗІЯ 

1.І йдуть [трактори] туди, де ждуть лани, - 
Родючий ґрунт орати,  
щоб добрим людям восени 
новий врожай зібрати. (Н. Забіла) 

 
2.Гриць гриба узяв 
З-під граба, 
З ґрунту вигорнув 
Незграбу. 
І нагримав гриб на Гриця: 
 - Так збирати не годиться. (Л. Пшенична) 
 
3.Соняшник на схід не задивився, 
В золотій задумі похилився. 
Чи за ніч вітри скрутили в’язи? 
Чи у ґрунті поглядом зав’яз він?(В. Василашко) 

 
4.Бо Оленка тут багато 
І завзято 
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Працювала, 
Тут Оленчина лопата 
Ґрунт скопала. 
Тут Оленка грабельками 
Ґрунт спушила. 
Квіти рівними рядками 
Посадила. (П. Дорошенко) 
 

ЗАГАДКИ 
1.Я все терплю і всім добром плачу. 
2.Ходить полем з краю в край, 

Ріже чорний коровай. (Плуг, ґрунт) 
 

3.Що лицюєм на всі боки, 
І нове воно щороку. 

 
ПРИСЛІВ’Я 

Добре ґрунт угноїти – урожай потроїти. 
 

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ 
1.Втратити ґрунт під ногами – перестати бути впевненим у собі, у своїх 
силах. 
2.Вибивати  ґрунт з-під ніг – позбавляти кого-небудь упевненості, підтримки, 
опори в чому-небудь. 
3.Готувати ґрунт – створити умови для чого-небудь. 
4.Ґрунт хитається під ногами – чиєсь становище стає непевним. 
5.Мати під собою ґрунт – бути виправданим чим-небудь. 
6.Стояти на твердому ґрунті – упевнено діяти, мислити. 
 
Синоніми. Земля, основа. 
Спільнокореневі слова. Ґрунтовний, ґрунтуватися, необґрунтований, 
ґрунтовий, ґрунтівка, ґрунтовище, ґрунтувати, підґрунтя. 
Словосполучення. Орати, готувати, копати, удобрювати… ґрунт; стояти на 
ґрунті; садити у ґрунт; міститься у ґрунті, добрий ґрунт, вивчення ґрунту; шар 
ґрунту; родючий ґрунт; рости у ґрунті; взяти з ґрунту. 
 

РЕЧЕННЯ 
1.Ходім, де твій батьківський ґрунт.(І. Рудченко) 
2.Там добрий ґрунт – усе, як з води, йде.(Б. Грінченко) 
3.Земля не може рушити з ґрунту свого.(П. Чубинський) 
4. Найбільше перегною міститься у ґрунтах, які називаються чорноземами. 
5.При вивченні ґрунтів геологи зібрали багато їхніх зразків. 
6.Із холодного зимового ґрунту коріння дерев не може всмоктувати воду. 
7.Найкраще ряст росте на вологих родючих ґрунтах у напівтіні. 
8.Учений говорив про науку як підґрунтя успіху в кожній професії. 
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9.Ґрунт – верхній родючий шар землі, на якому ростуть рослини і живуть 
тварини. 
10.Глибокі знання – ґрунт майбутніх успіхів у житті. 
11.Я відчув, як твердий ґрунт захитався піді мною. 
12.Знову стою обома ногами на твердому ґрунті. 
13.Нас хитало й погойдувало – не було під ногами ґрунту. (В. Нестайко) 
 

ТАЇНА СЛОВА 
Можливо, через старочеське посередництво це слово запозичено з 

німецької мови і означає „дно; земля; фундамент”. 
 

ТЕКСТ 
Марс часто називають червоною планетою. Її поверхня вкрита 

червоними пиловими ґрунтами, які, підхоплені вітром, утворюють рожеві 
хмари. Скелі на Марсі багаті на залізо, що, іржавіючи, набирає червоного 
кольору. 
 

КАЗКА 
Засперечалися якось Пісок, Глина та Ґрунт, хто більше користі 

приносить людям. Пісок стверджував: „Я добре вирощую соснові ліси, гриби, 
смачну солодку суницю. На моїх піщаних берегах влітку відпочивають люди”. 
Глина сказала: „А мене люди використовують на будівництві, ліплять з мене 
різний посуд тощо”. Ґрунт перервав її: „Кожен з нас, друзі, приносить користь 
людям. Але найбільше ми корисні тоді, коли разом. Так давайте дружно жити 
та людям допомагати”. (І.Українець, учень 2 класу) 

 
ЦІКАВО ЗНАТИ 

1.В одному грамі ґрунту міститься до 5 мільярдів різних 
мікроорганізмів. 

2.Україна багата чорноземами – найбагатшими ґрунтами у світі. Всього 
на території нашої країни є 40 різновидів ґрунтів. 

 
Ґудзик [ґ у́ дˆз и к] 

 
Невеликий предмет, який служить застібкою на 

одязі чи прикрасою. 
 

               ПОЕЗІЯ 
1. – Котику-воркотику, 
застебни всі ґудзики! 
 - Я не вмію! (Т. Коломієць) 

 
2.Якось брат прийшов, а в нього - 
Я ж як подивилася: 



 

 56

Від костюма, від нового 
ґудзики згубилися! (Грицько Бойко) 

 
3.Твій друг 
Тобі віддасть усе: 
І свій квиток 
На карусель,  
і цвях, 
і ґудзик, 
і літак, 
та не за щось, 
а просто так. (А. Костецький) 
 
4.Дідусеньку мій любий,  
Мій любий голубочку, 
Давайте я вам ґудзика 
Пришию для сорочки. (В Багірова) 
 
5.Ґудзики чудові, різнокольорові 
Я подарувала братикові Вові. 
Може, модельєром стати він захоче 
І мені чудову сукню пошиє охоче. (Н. Пуняк) 
 
6.У моєї няньки Насті 
Цілий день якісь напасті: 
Сукню медом забруднила, 
Гарний ґудзик загубила. (Н. Пуняк)  
 
7.Вани, двани, куку, рудзик. 
Відірвався в мене ґудзик. 
Закотився мишкам в нірку, 
Став їм прави ть за тарілку. 
Вани, двани, лихо, тарик. 
Розкришився мій сухарик. 
Жваві мишки-шкряботушки 
Позбирали всі окрушки 
Вани, двани, воло, хата. 
Буде їжі в них багато: 
Чіпси, кекси, торт і кава, 
Бо у домі у них ґава. (Лічилка за Л. Мовчун) 
 
8.Дам йому магніт, резинку, 
Ґудзик, олівці, машинку, 
Стрічку, новорічну маску, 
Хай лиш скаже:”Дай, будь ласка!” (М. Рочинь) 
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РЕЧЕННЯ 

1.Однокрил ходив пастися на молодій траві, а ввечері повертався, неодмінно 
несучи в дзьобі щось блискуче: або ґудзик, або скляночку, або ще якусь 
цяцьку. (Григір Тютюнник) 
2.Ґудзики он які блискучі, їх навіть здалеку видно. (Д. Прокоф’єв) 
3.Я сунув отой пакуночок у задню кишеню штанів, ще й на ґудзика застебнув – 
щоб не вислизнуло. (В. Нестайко) 
4.На уроці трудового навчання Гнатик учився пришивати ґудзики. 
 

ПРИКАЗКИ 
У березні кожух і без ґудзиків теплий. 

 
Спільнокореневі слова. Ґудзик, ґудзичок, ґудзиковий. 
Словосполучення. Пришити ґудзика; круглий, малий, фігурний, новий, 
великий, блискучий, старий, красивий…ґудзик; немає ґудзика; гратися 
ґудзиком; любуватися ґудзиком; шукати ґудзика; дірка на ґудзику. 
 

ЗАГАДКИ 
1.У мене два очка,  
Буває й чотири. 
Ними я міцно 
Тримаюсь тканини. 
Без мене не може, 
Не може ніяк 
Сорочка, кофтинка 
І навіть піджак. 
 
2.Хвіст курдюком, ніс п’ятаком, 
Ще й два ряди ґудзиків. (Свиня) 

 
 

 
3.Пришитий він до піджака, 
А перша буква ось така – Ґ. 
 
4.Що за гість прийшов у дім? 
Скільки ґудзиків на нім! 
А натиснеш на один – 
Почина співати він! (Гармонія) 

 
ЗАБОБОНА 

Коли кіт перейде дорогу, візьміться за ґудзик, - то й минеться. 
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Ґуля [ґ у́ л’ а] 
Ґуґля [ґ у́ ґ л’ а] 

 
 

1. Заокруглена опуклість, наріст на тілі людини або тварини від удару, 
запалення та ін. 

2. Вид зачіски у вигляді закрученої коси. 
 

ПОЕЗІЯ 
1.Дівчинка-грязнуля,  
Де ж це ти була, 
Що на лобі ґуля,  
На щоці – земля? (Грицько Бойко) 

 
2.У неділю, після обіду, 
Я в хокей грав із другом-сусідом 
І програв з рахунком два-нуль: 
Саме стільки одержав я ґуль. (І. Січовик) 

 
3.Гляньте: ґуля он яка 
В гультяяки гусака! 
Гуска гнівається: 
 - Горе! 
Ґулі гояться не скоро… 
Га-га-гарний, хоч куди! 
Го-го-годі, геть іди! (Т. Коломієць) 
 
4).Ґава з ґавенятами 
В гру веселу грають. 
Крила пробують малі, 
Ґулі набивають. (З букваря) 
 
5.Буква Ґ на ґанку в Ґандзі 
Ґульку так набила, 
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Що відтоді назавжди 
З ґулькою лишилась. 
 
6.А Славко! Хоч ґулі набиває 
й плям у зшитку наробить мастак, 
а за будь-якого птаха так співає, 
що й сам птах не заспіває так. 
То нічого, що на лобі ґулі, 
в зошиті – кривулі. Все мине. 
Формулами стануть завитулі 
розкривать космічне і земне. (Д. Білоус) 
 
7.Плаче Гриня- 
Капризуля, 
Витирає знай сльозу... 
 - Де забився? 
Звідки ґуля? 
 - Уколовся об осу! (Л. Корчагіна, переклад П. Зосенка) 

 
РЕЧЕННЯ 

1.Набігла ґуля за вухом. (Словник Б. Грінченка) 
2.Як ударив, так ґуґля й набігла йому. (Словник Б. Грінченка) 
3.Подряпинки давні та ґулі на носі. (М. Пригара) 

 
Спільнокореневі слова. Ґуля, ґулька, ґулястий, ґулюватий, ґуґля, ґуґолька, 
ґуґлюватий, ґуґлище. 
Словосполучення. Велика, болюча, набита, перша, здоровенна…ґуля; набити, 
побачити…ґулю; ходити з ґулею. 
 

ПРИСЛІВ’Я 
Безрогий віл і ґулею б’є. 

 
ПРИКАЗКА 

1.Велика ґуля на рівному місці. 
2.Ґулі не одного в лапті вбули. 

 
ЗАГАДКА 

Розкажу вам про такого,  
що слугує вам в житті. 
В носі решето у нього 
Та ще й лазня в животі. 
Візьмеш - диха паровинням 
На голівці – ґуля. 
А рука одна – на спинці, 
Та й вона – кривуля. (Чайник) 
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ПЛУТАНИНА 

Кинула шишку на мене козуля. 
В мене на лобі з’явилася куля. 

 
Ґума [ґ у́ м а] 

 
 

1.М’яка еластична речовина, яка не пропускає води, повітря і 
виготовляється способом гарячої або холодної обробки сирого каучуку. 

2.Предмет, виготовлений з такої речовини. 
 

ПОЕЗІЯ 
Коліщатко ґумове 
До палички приб’ю. 
Порадую бабусю –  
Змайструю букву Ю. (В. Гринько) 

 
РЕЧЕННЯ 

1.За плечима у Данила напханий усячиною лантух та рушниця. На ногах 
поклеєні великими латками (щоб не протікали) ґумові чоботи. (Григір 
Тютюнник) 
2.Чуні – шкіряне або ґумове саморобне взуття, що прив’язувалося до ніг 
мотузками; короткі ґумові чоботи. 
3.Ґумовці – саморобне взуття післявоєнного періоду із колісних камер, скатів 
з-під автомобілів, тракторів; короткі ґумові чоботи. 
4.А в траві, біля штахет, лежав справжній ґумовий м’яч. (В. Артамонова) 
5.Купила мама Василькові ґумові чоботи, тільки взути їх ніяк: сонячно, сухо. 
(Зірка Мензатюк) 
6.Під час ремонту автомобіля татові довелося замінити старе ґумове колесо 
новим. 
 

ЗАГАДКИ 
1.Кінь залізний, а ґумою підкований. (Автомобіль) 

 
2.Дім по вулиці іде, 
На роботу всіх везе. 
Не на курячих ногах, 
А в ґумових чобітках. (Автобус) 
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ТЕКСТ 

Ґума – це суміш речовин, основу яких складає каучук. Першу смолу 
каучукового дерева привіз з Еквадору до Європи в середині 18 століття 
підприємливий мандрівник де ла Кондомін, який довідався про її незвичайні 
властивості від жителів місцевих племен. Вже на початку 19 століття і в 
Європі, і в Америці з ґуми почали виготовляти різні предмети. Вони були 
популярними, але непрактичними: втрачали форму під час спеки, кришилися 
на холоді. Багато людей сушили голову над тим, як ґуму поліпшити. 

Захопився цим і американець Чарльз Гудьєар – людина без хімічної 
освіти та ще й без грошей. Він почав експериментувати з ґумою за ґратами. 
Гудьєар випадково відкрив явище, яке сьогодні називають вулканізацією, 
вкинувши у піч шматок ґуми. (З газети) 
 
Спільнокореневі слова. Ґума, ґумовий, ґумка, ґумочка, ґумовці. 
Словосполучення. Міцна, стара, нова, чорна, зіпсована, пошкоджена…ґума; 
ґума на колесі; дірка в ґумі; немає ґуми; підошва з ґуми; купити ґуму; замінити 
ґуму. 

 

Ґумка [ґ у́ м к а ] 
 

 
 

1.Шматочок ґуми, призначений для стирання написаного. 
2.Жуйка. 

 
ПОЕЗІЯ 

1.Очиці прискалює пляма 
І робить смішну гримасу: 
 - Чи скоро з тобою, мамо, 
підем до класу? 
 - Щезай! - говорю зловіщо 
і ґумку мерщій беру, - 
А це ось у мене навіщо? 
На порох тебе зітру! (О. Пархоменко) 
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2.Перший раз малий Микола 
Став збиратися до школи. 
Олівця поклав у сумку, 
Книги, ручку, зошит, ґумку. (А.Костецький) 
 
3.Ось – 
Дрібніші речі далі: 
Ручка й ґумка у пеналі (Н. Кир’ян) 
 
4.А я, ґумка кольорова, тобі помагаю, 
Ти малюєш, я стираю, по твоїх слідах ступаю. 
 

                     
 

ЗАГАДКИ 
1.Маленьке, сіреньке по полю скакає, проріхи–горіхи мерщій витирає. 
 

2.Я негарно написала, 
А вона все те злизала. 
Олівців моїх сусідка 
Ця вертлява буквоїдка. (Л. Куліш-Зіньків) 
 
3.Вона любить пустувати – 
намальоване стирати! (Н. Завальська) 
 
4.Лиш помилка суне носа – 
На підмогу її просим. 
Потанцює, покружляє 
І помилки вже немає! 
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В кого ж виникла ця думка, 
Щоб з’явилась дивна... ґумка. (Л. Гнатюк) 
 
5.Бігаю туди-сюди 
І спасаю від біди: 
Там, де помилки і бруд, 
Мною на папері труть. 
 
6.Ґумка, ручка, олівець –  
Всі заходять в мій хлівець. (Пенал) 

 
РЕЧЕННЯ 

1. – Сашко, дай, будь ласка, ґумку, - звертається Наталя до свого сусіда 
по парті. (Л. Вахніна). 

2.Мені мама забороняє жувати ґумку. 
3.Гнатикова ґумка добре витирає помилки в зошиті. 
4.На уроці малювання Гриша з Галинкою дружно ділилися однією 

ґумкою. 
 

ТАЇНА СЛОВА 
 

У давнину ґумку виробляли з соку гевеї. Сьогодні з цією метою 
використовують штучний каучук, який одержують з нафти. Щоб ґумка добре 
здирала верхній шар паперу, в ґуму додають скляну пудру. 
 
Словосполучення. Івасева ґумка; моя ґумка; немає ґумки; купити ґумку; 
користуватися ґумкою; жувати ґумку; ґумка в пеналі; частина ґумки; ґумка в 
цукерці; малюнок на ґумці. 
 

СМІШИНКА 
Сидить вчитель, щось гортає. 
Щось у кожного питає. 
На Петькові зупинився: 
 - У щоденник хтось дивився? 
Петрик ґумку пожував: 
 - Я батькам пропонував,  
Але тато не дивився – 
Бо пасок десь загубився. 
А у мами, як на зло, 
Валідолу не було. 
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Дзиґа [дˆз и́ ґ а ] 
 

1.Дитяча іграшка у вигляді кола 
або кулі на осі, яка при швидкому  
обертанні утримується у 
вертикальному положенні. 
2.Вертка, метушлива людина. 

 
ПОЕЗІЯ 

 
1.Ручку, пера, олівці, 
Зошити і книги… 
В сумку влізуть ще й оці 
Дві гудючі дзиґи. (П. Воронько) 
 
2.У Милочки– 
крутилочки 
є дзиґа заводна: 
як заведеш –  
покрутиться 
і спиниться вона. 
А Милочка – 
крутилочка,  
мов дзиґа, так і так –  
все крутиться 
та крутиться, 
не спиниться ніяк. (Грицько Бойко) 
 
3.Завели ми дзиґу жваво, 
Нашу з Танею забаву. 
А вона по хаті йде – 
І, неначе жук, гуде. 
 
4.Ходім зі мною, стежечко. 
Обережно, 
не зачепися за камінець, 
переступи соломку 
і під споришем не ховайся, -  
все одно бачу. 
А там, 
за городом, 
ого як виросла! 
Сама біжиш, 
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через струмок перескакуєш, 
батіжком по пилюці цвьохкаєш, 
за суницею збочуєш, 
топчеш горох при дорозі. 
Коли б глянути, стежко, 
он з т ої гори 
на всенький світ! 
Тільки не поспішай: 
така верчена ти, 
як дзиґа.  
Але ж світ красний –  
голова крутиться... (І. Калинець) 

 
РЕЧЕННЯ 

1.Вітер крутиться, мов дзиґа, на долині та в ярах. (Л. Горлов) 
2.Діти назвали козу Дзиґою. 
3.Ганнуся гралася дзиґою. 
4.Дзиґа язиката, на витівки багата. 
5.У кімнаті весело крутилася дзиґа. 
6.Гриць закрутився по кімнаті дзиґою. 
7.Галинка з Горпинкою завзято гралися дзиґою. 
 

ЗАГАДКИ 
1.Можу довго на доріжці 
На одній крутитись ніжці, 
А спинюся хоч на мить - 
Враз лягаю відпочить. 
 
2.Моторна сестричка, 
Кольорова спідничка, 
По підлозі кружляє, 
Нас звеселяє. 
 
3.Чудова балеринка- 
Червона пелеринка 
Кружляє та кружляє, 
Ще й пісеньку співає. 
Як стомиться кружляти - 
На бік лягає спати. 
 
4.Крутиться, вертиться, не знає, де дітись. 
 
5.На нозі кручусь, 
Доки сили маю, 
А коли стомлюсь, 
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На бочок лягаю. (Б. Трофимчук) 
 
6.Немов пустунка-киця лапою, 
Мене по спині голка дряпає. 
А я сердита не буваю: 
Кручусь, мов дзиґа, і співаю. (П. Ребро) 
 
7.На одній нозі танцюю, 
Хлопців і дівчат чарую. 
 
8.На одній нозі кручуся, 
Зупинитись я боюся, 
Кожну радую дитину, 
Бо танцюю без упину. 
 
9.Гуде, а не літає, 
Крутиться, а не колесо. 
 
10.Балерина закружляла на підлозі край стола, 
Притомилася, упала і в коробку спать лягла.  

 
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ 

Крутитися дзиґою – бути заклопотаним. 
Біга, як дзиґа. (Говорять про метушливу, непосидючу, заклопотану 

людину). 
 
Словосполучення. Нова, велика, поламана, відремонтована, красива, 

різнокольорова… дзиґа; крутити дзиґу; немає дзиґи; вісь у дзидзі; бавитися 
дзиґою; зупинити дзиґу; подарувати дзиґу. 

 

Дзиґар [дˆз и ґ а́ р] 
 
Годинник 
 
                    ПОЕЗІЯ 
В шпака будиночок примітний, 
Дбайливо тесаний, міцний. 
Там цокає дзиґарик мідний, 
Заведений іще з весни. (В. Терен) 
 

ЗАГАДКА 
Усі ми рівні перед ним – 
І світлі, й темні, й русі. 
Коли б на місці на однім, 



 

 67

То все одно ми в русі. 
А він спішить, а він летить, 
Бо вічності він служить. 
Якщо проґавити хоч мить, 
То вже не надолужить. 
Хто він? 
 

ПРИСЛІВ’Я 
1.Поганий дзиґар одне показує, а друге б’є. 
2.Дзиґар їсти не просить, а свою роботу робить. 
3.Дзиґар усе йде і все на місці стоїть. 
 

ФРАЗЕОЛОГІЗМ 
Дзиґарі б’ють – серце стукає від страху. 
 
Синоніми. Дзиґар, годинник 
Спільнокореневі слова. Дзиґар, дзиґарик, дзиґарна. 
Словосполучення. Новий, настінний, старий, заведений, 

відремонтований, іменний, механічний, ручний дзиґар, зупинити дзиґар; 
завести дзиґар. 

 

Сновиґати– (с н о в ие ґ а́ т и ) 
                                    
Ходити туди-сюди, рухатися, 
бути заклопотаним. 

 
РЕЧЕННЯ 

 
1.Моє око сновиґає внизу по доріжках 
далеко-далеко, до самого пам’ятника 
святого Володимира. (За І. Нечуєм-
Левицьким) 
2.Від села до Розкопаної Могили і від 
Розкопаної Могили до села засновиґали 
люди. (М. Вінграновський) 
3.Батьки не пускають Андрійка на ковзанку, бо це через дорогу, по якій цілий 
день сновиґають машини. (Д. Чередниченко) 
 

ЗАГАДКА 
Під землею, подивіться, 
Незвичайна залізниця. 
Сновиґають поїзди. 
Цей туди, а той сюди. 
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Ми до станції „Дніпро” 
Їдем з татом на ... метро.                      (Б. Вовк) 

 
Синоніми. Тинятися, никати, микатися, швендяти, снувати, вештатися, 

шастати. 
Спільнокореневі слова. Снови́ґа,засновиґати. 
 

                    Хуґа [х у́ ґ а] 
 
Сильний вітер, буря зі снігом. 
 

ПОЕЗІЯ 
 
1.Я, Зима, до вас в гості приїхала, 
А зі мною дочка моя Віхола. 
Знайте, є в мене донечка й друга -  
На санчатах вмостилася Хуґа. 
Сніг лижнею весело стелиться -  
Доганя мене дочка Хурделиця. 
А за нею четверта дитина, 
Донька славна моя Хуртовина. 
Із вітрами змагається, з силою дмуха, 
І сміється пустунка моя Завірюха. 
Засніжені в шостої дівчинки вії, 
Обтрушує їх чепурненька Завія. 
Ловить білі сніжинки дитя Заметіль. 
Онде білі хмаринки… Ми родом звідтіль. (Б. Бойко) 
 
2.Ходить грудень по грудках, 
носить короб у руках. 
Сам од хуґи крижаніє. 
Сніг на землю хрустко сіє. (Л. Горлач) 
 
3.На вікно поглянь: 
У вікні – герань. 
Хуґа надворі мете, 
На вікні герань цвіте. (А. Камінчук) 
 
4.Згинь, Морозе, Морозенку! 
Згинь, Метелице і Хуґо! (Дніпрова Чайка) 
 
5.Довговухе зайченя 
Рано, на світанні, 
В зиму двері зачиня, 
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Відчиня весняні. 
За зимовими – сніги. 
Холод, хуґа навкруги. 
А з весняних навпрошки 
Мчать до зайчика струмки. (П. Король) 
 
6.Вже сонце точить кригу, 
Спить хуґа вдалині, 
І пролісок з-під снігу 
Вклоняється весні. (Переклад з рос. М. Пригари) 
 
7.Гамалія по Скутарі – 
По пеклу гуляє. 
Сам хурдиґу розбиває, 
Кайдани ламає. (Т. Шевченко) 
(Хурдиґа – тюрма або місце ув’язнення) 
 
8.І в люту хуґу не розсипав листя. 
Тріщить мороз чи налягає сніг, - 
Дуб радий з того, що маленькій птиці 
У кроні затишок таки зберіг. (В. Василашко) 
 
9.В полі хуґа. День – не день, 
Хтось згори снігами сипе 
І прохожим очі сліпе, 
Мов пелюстками вишень. (Олександр Олесь) 
 
10.А за порогом хуґа 
погналась за Дощиком слідом – 
замерз без сорочки Дощик 
і випав на землю снігом. (Г. Малик) 
 
11.Хоч хуґа всі стежини замете, 
І я зірвуся на своїй орбіті, 
Та дуже хочу вірити у те, 
Що є хоч щось святе у цьому світі. (В. Тарасенко) 
 

РЕЧЕННЯ 
1.Хуґа-віхола гуде – зайчик вухом не веде. (Олег Орач) 
2.Та на них в холодній змові хуґи знов подули. (В. Кочевський) 
3.Після хуґи снігової голо в лісі й в лузі. (В. Скомаровський) 
4.Пригадую себе маленьким: надворі хуґа, заметіль, зима. Сиджу біля 

вікна і розглядаю химерні візерунки на склі. (А. Камінчук) 
5.Вітри хуґували, метелиця била. 
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ЗАГАДКА 
Хто дід? 

З’їжджалися дочки у гості до діда: 
Ось там Завірюха санчатами їде, 
За нею Метелиця слідом мете, 
Хурделиця Хуґу з собою веде. 
А тільки-но вітер у полі завіє, 
Як стануть на межі Хуртеча й Завія. 
Нарешті, удвох з Заметіллю приїхала 
Найменша - улюблена донечка Віхола. (А. Свашенко) 
2).Сніг на полях. 
Лід на річках, 
Хуґа гуляє. 
Коли це буває? (Взимку) 
 

ПРИКМЕТИ 
1.Взимку без вітру гуде ліс – буде хуґа.. 
2.Ясного зимового дня з’являється іній – чекай хуґи. 
3.Сухі ялинові гілки згинаються – на хуґу, розпрямляються – на гожу 

днину. 
4.Ґави сидять на верхівці дерев і каркають – буде хуґа. 
 
Синоніми. Хуґа, заметіль, хурделиця, хуртовина, хурдиґа, віхола, 

метелиця, завірюха, завія, хуртеча, сніговій, сніжниця. 
Спільнокореневі слова. Хуґа, хуґовій, хуґувати,хуґочка. 
Словосполучення. Сильна, страшна, сердита, раптова, люта, 

несподівана…хуґа; хуґа в полі; налякані хуґою; ховатися від хуґи; налетіла 
хуґа; змагатися з хуґою. 
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