
ООРРІІЄЄННТТООВВННІІ  ННААЗЗВВИИ  ЗЗААГГООННІІВВ  ТТАА  ЇЇХХ  РРЕЕЧЧІІВВККИИ  
ЛАСТІВКА 
Де ластівка ні літає, 

А на весну додому прилітає. 

Одна ластівка весни не робить. 

ЗОЗУЛЬКА 

Закувала зозулечка  

В лузі на калині:  

Добре, мамо, бути  

На рідній Україні. 

ЖУРАВЛИК 

Линуть в небі журавлі,  

А курличуть до землі... 

Линуть сірими ключами,  

Відмикають білі брами. 

Прилетів журавель  

Із заморських земель,  

На болоті сів — упав, 

"Добрий ранок!" — загурчав. 

ОРЛЯТКО 

Молоде орля, 

Та вище старого літає. 

МАЛЯТКО 

Все із доброго чи злого 

Починається з малого. 

Бджола мала, і та працює. 

БЕРІЗКА 

П'ять берізок і три клени  

Обізвалися до мене.  

Не рости, берізко,  

При дорозі близько,  

Рости в теплому гає, 

Бо при тій дорозі  

В потребі, в морозі  

Тебе хто-небудь зрубає. 

ФІАЛКА 

Ми фіалочки синенькі,  

Наші квіти запашні,  

Розквітаєм ми раненько 

Скрізь під лісом на весні. 

Край глухої балки,  

При самій землі,  

Розцвіли фіалки — 

Квітоньки малі. 

ВОЛОШКА 

Ми волошки, наші квіти  

Голубіють на полях:  

При дорозі, в просі, в житі,  

У пшениці, в ячменях. 

ЧЕРВОНИЙ МАК 
Як без вишні — не садок,  

Так без маку не вінок. 

Певно знає з вас усяк,  

Хто бував у полі,  

Що червоний гарний мак  

Там росте на волі. 

Та ще з малечку-змалку 

З-за маленьких часів  

Біля білого ранку  

Мак червоний розцвів 

На городі — 

Ой, так, так — 

Мама висіяла мак, 

У барвистій парасольці 

Зацвітає мак на сонці. 

ПИСАНКА 

Гарна-писанка у мене —  

Мабуть, кращої нема:  

Мама тільки помагала,  

Малювала ж я сама. 

ЛІСОВІ ДЗВІНОЧКИ 
Ми дзвіночками звемося,  

Хоч ніхто не чув ніколи,  

Щоб хоч раз ми подзвонили  

Тими дзвониками в полі. 

Ми дзвіночки, лісові дзвіночки, 

Славим день. 

Ми співаєм, дзвоном зустрічаєм день... 

Ми бо квіти ніжно-сині,  

В полі нас гойдає вітер,  

І беруть медок з нас бджоли,  

І мохнатий джміль сердитий. 

КАЗКОВИЙ 
Тихо над річкою в ніченьку темную  

Спить зачарований ліс.  

Ніжно шепоче хтось казку таємную 

Сумно зітха верболіз. 

Я з такого краю,  

Де сонце ночує,  

Де моргають зорі,  

А місяць мандрує. 

Зеленими листками  

Шумлять старі ліси,  

Десь линуть над верхівками 

Таємні голоси.  

Вітри лісам шепочуть  

Казки зелених гір,  

Тихесенько шепочуть на   

струнах срібних лір.  

ВЕСЕЛКА 

Прийшов дощ під вікно,  

Звісив темне полотно,  

Прилетіли веселики,  

Змалювали веселку. 

КВІТОЧКА 

Степ весною — наче килим,  

Сонце скидає нитки,  

Вишиває візерунки,  

То розводи, то квітки. 

БАРВІНОК 

Цвіте синьо, лист зелений,  

Квітник прикрашає.  

Хоч мороз усе побив 

Його не займає. 

Гей, барвінки, мої братці,  

Досить пустощів і сміху.  

Дух загартує праця,  

Розум загартує книга. 

НЕЗАБУДКА 

Незабудки голубенькі,  

Дуже ніжні і малі, 

На лужку при самій річці  

Між травою розцвіли. 

МИРНИЙ 

Хай буде мир на всій землі  

Хай дім новий будується,  

Хай сад новий росте в селі  

Нова зростає вулиця. 

ДАНКО 
Запалив я у серці вогонь,  

Хто здолає його загасить?  

Ясне полум'я в грудях та  

Доки дихаю — вогник горить 

ЗОРЯНИЙ 

Із золота зіткане, 

Сяйво ллється,  

Ліс в нім купається,  

Листя сміється. (А. Малишко) 

ЗОРЯ 

Вечори, як сиві котики, 

В нас ночують у дворі,  

З ними вітру теплі дотики,  

Промінь синьої зорі. 

СМІЛИВІ 

Тільки сміливим та умілим  

Вдача руку подає.. 

 



 

ПІСНЯ 

Нам приносить кожен день  

Тисячі нових пісень. 

Ті пісні любі, 

Що несуть радість між люди. 

ЖАРТІВЛИВІ 

Добре   слово   —   настрій,   дух підносить, 

Забувати, друже мій, не варто, 

Що для настрою і щастя досить 

Просто теплого людського жарту. 

ЩАСЛИВІ 

—  Про що виспівує струмок? 

—  Про літо золоте. 

—  Про що співає колосок? 

— Про те, як він росте. 

—  Про що виспівує земля? 

—  Про неба синь і мир. 

— Про що співаєм ти і я? 

—  Про щастя і про мир.(А. Костецький) 

НАЙКРАЩІ 

Найкращі пташенята  

В сонливої сови.  

Найкращі травенята  

В шумливої трави.  

У вітра — найспритніші  

Веселі віхорці. 

У сонця — найясніші гарячі промінці. 

ІСКРА 

Із малої іскри великий вогонь буває. 

ПЕРЕМОЖЦІ 

З'їли ми багато каші, перемога буде наша. 

АСТРОНАВТИ 

На крилах свободи летять астронавти 

Незнані світи, в мережі обнови. 

Вільна людина лине до правди,  

До миру, братерства, любові. 

ВЕСНЯНОЧКА 

Принесли вам літечко. 

Щоб родилось житечко,  

Ще й червоні квіточки,  

Щоб квітчались діточки. 

ЧЕРВОНІ ВІТРИЛА 
Червоні вітрила —  

Вітрила надії.  

Живемо ми дружно  

У згоді і мирі. 

КОЗАЧАТА 

Ми любиме сонце і квіти  

І сонце нам шле свій привіт, 

Ми роду козацького діти,  

Землі української цвіт. 

ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ 
А вночі, як наступає  

Темрява в німих полях,  

Нам Веселчин брат сіяє —  

Зоряний Чумацький шлях. 

Козацькому роду — нема переводу 

ВІНОЧОК 

А волошок, маку скільки!  

Материнка, сокирки  

І дзвіночки, і васильки — 

Все нам добре на вінки. 

Заплету віночок,  

Заплету шовковий,  

На щастя, на долю,  

На чорнії брови. 

Одна квітка не робить вінка. 

ЗОЛОТА РИБКА 
І риба співала б, коли б голос мала 

 

 

ЖОВТО-БЛАКИТНИЙ 
Синьо-жовтий 

Прапор має — 

Рідну землю обіймає. 

Кульбабка тиха на стежині 

Жовтіється сама собі, 

А у волошки очі сині, 

А в неба очі голубі. 

ПРАВДОЛЮБИ 

Праведну обравши стежку,  

Правдою живіть.  

І в життя свого мережку  

Істину впрядіть. 

Все минеться, 

Одна правда зостанеться. 

СОПІЛКА 

Десь у саду народилась  

У нас дома опинилась,  

Невелика і німа  

Тепер говорить і співа. 

Виграва сопілонька у ліску,  

Красується земленька у вінку,  

Вітерець, пустуючи, шамотить,  

Молодеє листячко мерехтить. 

ГРИБОЧОК 

Де є один грибок,  

Там цілий вінок. 

Не зігнешся до землі, 

Й гриба не знайдеш. 

Гриби наділи шапочки,  

Так само, як у казці.  

Цілує сонечко листки 

 У ніжній, теплій ласці. 

Встала шапка з-під трави,  

Та немає голови. 

КРАПЛИНКА 

Щойно дощ пролопотів  

По дахах, стежках і листі.  

В дзьобках мокрих горобців  

Крапелинки золотисті. 

—  Раз! Два! 

— Три! Чотири! 

—  Три! Чотири! 

— Раз! Два! 

—  Сонце бризнуло в долини 

—  Міліонами свічок. 

—  Сонце ллє на наші спини 

—  Теплих променів пучок. 

— Ми із сонцем завжди дружим 

—  Виростаєм смілі й дужі! 

*** 

—  Раз! Два! 

—  Три! Чотири! 

—  Любе сонечко світи! 

—  Краще друга не знайти: 

— І в роботі, і у грі, 

—  Допоможе дітворі. 

—  Раз! Два! 

—  Ми всі грали! 

— Три! Чотири! 

— Ходим в ряд! 

—  Сонечко, сильніше грій! 

—  Воду в річці на», нагрій! 

—  Будемо купатися, 

— Бавитися, гратися! 



 

Загін "БАРВІНОК" 
— Раз! Два! 

— Три! Чотири! 

— Три! Чотири! 

—  Раз! Два! 

— Швидше, друже, повертайся! 

— Треба все "Барвінку" знати, 

— Розпитай, почуй, дізнайся, 

— В дідуся, у мами, в тата. 

— Усміхнись, потисни руку, 

— Стань у коло барвінкове. 

— Хай летитть в дарунок другу 

— Щира пісня, добре слово! 

—  Раз! Два! 

—  Три! Чотири! 

—  Три! Чотири! 

—  Раз! Два! 

—  Канікули, канікули! 

—  Щебече дітвора! 

—  Канікули, канікули! 

—  Радіти їм щораз! 

—  Канікули, канікули! 

— Прийшли до нас, ура! 

—  Ура! Ура! Ура! 

Загін «КОЗАЧАТА" 
—  Раз! Два! 

—  Три! Чотири! 

— Гей, малята! Гей, малята! 

—  Годі нам вже пустувати! 

— Може, нам помандрувати? 

—  Черевички одягаймо, 

— Тай у подорож рушаймо! 

—  Гей! Гей! 

—  Гей! Гей! Гей! 

—  Руш! Руш! 

—  Ми крокуєм веселіш! 

—  Раз! Два! 

—  Три! Чотири! 

—  Три! Чотири! 

—  Раз! Два! 

— У гаю, на лузі, в полі — 

—  Скільки там квіток! 

—  Ми нарвали їх доволі, 

—  Потім посідали в полі, 

—  Щоб сплести вінок! 

—  Віночок сплітаймо! 

—  Пісню починаймо! 

 Раз! Два! 

 Три! Чотири! 

 Три! Чотири! 

 Раз! Два! 

 Хто дружити з нами буде, 

 Той хвороби всі забуде, 

 Виросте міцним, здоровим, 

 1 відгонить всі хвороби! 

 На радість всім: 

 І тату, й мамі 

 Здорові виростем і гарні! 

Раз! Два! 

 Три! Чотири! 

 Три! Чотири! 

 Раз! Два! 

 Хто крокує дружно в ряд! 

 Загін дівчаток і хлоп'ят! 

 Хто крокує дружно в ногу? 

 Дайте "Дружному" дорогу! 

 Горді і веселі! 

 Ми завжди любим труд! 

—  Дружньому загону 

—  Цікаво там і тут! 

—  Гей, хлопці і дівчата, 

—  Чіткіше крок тримай! 

—  І пісню загонову 

— Дружно починай! 

 

 

 

 

Загін "ЛІТО" 
—  Раз! Два! 

—  Три! Чотири! 

 

— Добрим людям — 

— Добрий день, 

—  Повен сонця і пісень! 

—  Повен пахощів для друзів, 

—  Набраних в квітучих лук! 

— А для сміху і добра 

— Літня нам дана пора. 

—  Ми про літо заспівали 

—  Душу друзям звеселяли! 

—  Раз! Два! 

—  Наш загін! 

—  Три! Чотири! 

—  Дружний він! 

—  П'ять! Шість! 

—  Наш девіз: 

—  Щоб ніхто ніде не кис, 

— Пісні, танці, жарти, сміх 

— Ділим порівну на всіх! 

— Дружно в ногу, не дрімай, 

—  Нашу пісню починай! 

Загін "ДРУЖБА" 
—  Раз! Два! 

— Три! Чотири! 

—  Якщо друга хочеш мати,  

Разом з сонечком вставай! 

— І до всього, що є в світі 

—  Руки сміло прикладай! 

— І тоді кругом і всюди 

—  Стануть друзями всі люди! 

Загін "ТУРИСТ" 
— Раз! Два! 

—  Три! Чотири! 

—  Ми в похід усім загоном 

— Дружно вирушили в ряд,  

— співаєм пісню -в лад! 

—  Наша пісня дзвінко ллється 

— Сонце дивиться й сміється, 

—  Ми йдемо веселі й дужі, 

—  Ми туристи не байдужі! 



 

ДРУЖБА 

 
 

Де згода в сімействі, 

Де мир і тишина, 

Щасливі там люди, 

Блаженна сторона. 

Без дружби нам, малята, 

Ніяк не можна жити. 

 І хлопчики, й дівчата — 

Ми любимо дружити. 

Щоб цвіли навкруги сади, 

Спершу треба їх зростити. 

А щоб квітнув мир завжди, 

Треба людям всім дружити. 

Ні кроку назад 

За власним наказом, 

А тільки вперед 

Перший — я, 

Другий — ти, 

Кращих друзів не знайти. 

Дружба та братство — 

Найдорожче багатство 

Дружити всюди, 

Дружити завжди, 

Дружити в радості, 

Та й у біді. 

Наш загін як "Дружба-2" 

Всі він чвари розпиляє 

Цоколь дружби закладає. 

І тільки всі разом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ТУРИСТИ 

Девіз:  

-Раз, два. 

-Три, чотири! 

- Ми в похід усім загоном 

Дружно вирушили в ряд 

І співаєм пісню в лад. 

Наша пісня дзвінко ллється, 

Сонце дивиться й сміється. 

Ми йдемо веселі й дужі! 

Ми туристи не байдужі! 

 

Промовка:  

Раз, два! 

Наш загін! 

Три, чотири! 

Дружний він! 

П’ять, шість! 

  

Девіз:  

Щоб ніхто ніде не кис 

Пісні,  танці, жарти, сміх 

Ділим порівну на всіх! 

Дружно в ногу, не дрімай, 

Нашу пісню починай. 

 

«ВЕСЕЛІ ТУРИСТИ» 

Девіз: 

Ми туристи веселенькі!  

Любим бавитись гарненько.  

Всі ми дружні просто клас, -   

Буде все у нас гаразд. 

Любим квіти, любим трави, 

Любим трави, любим птахів,  

Любим звірів лісових 

І великих, і малих, 

Всю природу бережем, 

Від лихого стережем. 

 

Пісня (на мотив пісні «Смішний чоловічок») 

Ми до вас всі прийшли, 

Щоб розвеселити. 

Ми в похід цей взяли 

Все нам необхідне. 

Тож нехай це для нас 

Всі дороги дальні 

Ну а ми все одно} 2р. 

Весело співаєм 



Приспів: 

Веселі туристи в лісі живуть 

Веселі туристи мівіну жують 

Веселі туристи бадьорі, шумні 

Веселі туристи швидкі й запальні 

Ла-ла-ла-ла-ла-ла- 

Ла-ла-ла-ла-ла-ла- 

Веселі туристи бадьорі, шумні 

Веселі туристи шумні й запальні. 

 

«НОТОГРАЙ» 

Девіз:  

Як почнемо день із пісні 

Буде все у нас на місці. 

 

Промовка:  

Нотограй – це наш загін! 

Всім подобається він. 

Ми танцюєм і співаєм, 

Музику веселу граєм. 

Ми музики – підійдіть до нас! 

Класно ми проводим час. 

Ми піднімимо всім настрій. 

Нотограй – загін найкращий! 

 

Пісня:  

Здрастуй, табір у лісах, 

Нотограй прибув до нас 

Ой, дана, дана, гей. 

Нотограй до вас прибув, 

Щоб веселий настрій був}2 р. 

Ой, дана, дана, дана, гей. 

Ми співати будем всі: 

До, ре, мі, фа, соль, ля, сі}2 р. 

Ой, дана, дана, дана, гей. 

 

«ПЕРЧИНКИ» 

Девіз:  

Даймо, перці, більше перцю, 

Ми дамо і додамо. 

А чи ж ми не українці? 

Сало з перцем ми їмо. 

Промовка: 

- Гей, червоні!  

Ми всі тут враз зберімося у жмут. 

- Що, ми будем рахуватись? 

Ні, за діло будем братись! 

- Що ж, перчинки, наше гасло: 



Нам усім подвійне масло! 

І всі страви поперчити! 

З перцем нам смачніше жити! 

- Гострий смак ми дуже любим 

І приносим радість людям. 

Наших знай, хто ще не звик, 

Що ми гострі на язик. 

- Гострий розум! 

- Гострий зір! 

- Гей, вперед, у себе вір! 

Кожен з нас із щирим серцем, 

Бо не прісні ми, а з перцем. 

- Гей, червоні, ми все можем! 

- Всі вперед! Ми переможем! 

Пісня: (На мотив пісні «Бременські музиканти») 

Ми усі веселії перчинки 

І нема маленької причини 

Сумувать, тужить і нудьгувати 

Нумо, друзі, будемо співати 

Ла-ла-ла,  ла-ла-ла. 

 

Кожна мить  у таборі – це свято 

Ми разом і разом нас багато. 

Ми життя умієм смакувати 

Перчику якщо в нього додати. (2 р.) 

 

Гей, червоні, ми себе покажем 

Всі гуртом дружнесенько наляжем 

Наш суперник – це тобі не казка, 

Це смачних пекучих перців в’язка! 

Ла-ла-ла,  ла-ла-ла, ла-ла-ла. 

 

V I P 

Девіз: 

Завжди разом крокувати 

І назад не відступати. 

Ні кроку назад за власним наказом – 

І тільки вперед, і тільки всі разом! 

Промовка: 

Наш загін найкращий в світі 

V I P- всі дуже дружні діти. 

Вмієм разом працювати 

А також відпочивати.  

 

Маєм правила прості: 

- допомогти усім в біді, 

- бути ввічливим завжди, 

- малюків не ображати; 



- і природу берегти, 

- старших себе поважати. 

Тож беріть всі приклад з нас – 

V I P- загін це просто клас!  

Пісня: 

 V I P – нас звуть, 

Ми персони щирі. 

Важко нас забуть, 

Ми милі й жартівливі. 

Крапельки дощу не змиють нас 

V I P-персони – загін просто клас! 

 

Приспів: 

Ми тут найкращі,  

Ми знаєм: таких, як ми не буває, 

Таких, як ми, не втрачайте. 

Ми тут найкращі, всі знають! 

 

Головне тут – участь, а не перемога, 

Нехай вас чекає усіх пряма дорога. 

Ми суперники в змаганнях і у грі, 

Та давайте будемо друзями в житті. 
 


