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вмінням визначати закономірності 
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тлумачення слів — рослинних символів 
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Видання призначене:
для учнів початкової школи
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провідних вчителів

розвивальні вправи
тлумачення слів
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мальва бузок

чебрець лілія



барвінок чорнобривці

волошки мак



соняшник євшан зілля

дуб калина

чорнобривці



рута м’ята

півоніяконвалія

хміль



1

МАЛЬВА
Символ любові до рідної землі, до свого народу, 
до батьківської хати. Не було хати, де б не росли під 
вікнами мальви — прекрасні обереги нашої духовної 
спадщини.



2

БУЗОК
Символізує розквіт, свіжість і молодість. Окрім цього, 
бузок символізує радість молодого родинного щастя.

Скоромовка
Бузок у травні буяє, барвами ніжними сяє.



3

ЧЕБРЕЦЬ
Символ спокою родини і здоров’я дітей. У давнину вірили, 
що чебрець здатний приносити щастя.



4

лілія
Символ неяскравої, але тонкої краси, символ чистоти. 
А ще лілія — це свідчення взаємного кохання.

Скоромовка
Лієчкою Ліля поливала лілії.



5

барвінок
Символ радісної життєвої сили, вічності, провісника 
весни.  Барвінком прикрашають весільний коровай, його 
садять біля хати.



6

ЧОРНОБРИВЦІ
Символ синівської чоловічої сили, краси, святості, чистоти, 
й добра. Також вони символізують рідну домівку, рідний 
край.

Скоромовка
Чорнобривці чорноброві квітнуть в тиші вечоровій.



7

ВОЛОШКИ
Символ ніжної і тонкої душевної краси, праведності 
і святості, душевної чистоти, скромності і привітності.

Скоромовка
Над шляхом Явдошка шукала волошки.



8

МАК
Символ сонця, безкінечності буття й життєвої 
скороминущості. Мак символізує  хлопця-козака, пролиту 
у боротьбі кров.



9

СОНЯШНИК
Символ сонячної енергі ї, життя, здоров›я та процвітання. 
Він символізує родючість, добробут, єдність.

Скоромовка
Сонно соняшник під сонцем голову схилив.



10

ЄВШАН ЗІЛЛЯ
Символ пам’яті про рідну землю і Батьківщину. А ще — 
оберіг від злих сил і всякої нечисті.



11

ДУБ
Символ могутності та довговічності, цілісності й здоров’я. 
Він — дерево життя. Дуб споконвіку був оберегом козаків.

Скоромовка
Бук бундючивсь перед дубом,
Тряс над дубом бурим чубом.
Дуб пригнув до чуба бука —

Буде букові наука.



12

КАЛИНА
Один з найшанованіших символів України. Вона уособлює 
красу, кохання, материнство, жіночість, життя, любов 
до Батьківщини.

Скоромовка
Ранком Лара з Мариною милувались калиною.



13

ХМІЛЬ
Багатозначний символ: у ньому — і родючість всього 
живого, і буяння всього молодого, і гнучкість розуму, 
хоробрість та відвага.

Скоромовка
По тичині в’ється хміль. Біля хмелю в’ється джміль.



14

РУТА М’ЯТА

Символ очищення, дівочості, відвернення злих духів. 
Часто рута символізує розлуку, самотність, нерозділене 
кохання.



15

КОНВАЛІЯ

Символ сердечної щедрості, душевної відкритості й вищої 
довірливості.



16

півонія
Символ розквіту дівочої краси й жіночої зрілості. 
Вважається, що ці квіти приносять удачу і символізують 
багатство.
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