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ЧАЙКИ

Чап-чап,
чайки в воді.

Чап-чап,
лапки руді.

Чап-чап,
білі човни.

Чап-чап,
тихі вони.

Чап-чап,
йду я сама.

Чап-чап –
чайок нема. 



ПОВІТРЯНИЙ ЗМІЙ
 
Хить-хить –
повітряний змій
летить.
 
 Виль-виль –
 хвіст торкається
 хвиль.
 
Блим-блим –
і я полечу
за ним
 
 у неба блакить:
 хить-хить. 



КРАБ

Цап-царап,
лізе краб.

Клешні вперед,
дере-дере.

Я його не бою-ю-юсь! 
Тпрусь! Тпрусь! 



ХВИЛІ 
 
Білі баранці
в мене на руці – 
цій і цій.
 
Це морська вода
з пригорщі втіка – 
ців-ців.
 
Хвилі-бігунці –
білі баранці,
чи то вівці?



ЧЕРЕПАШЕНЯТА
 
Черепаха-мама,
черепаха-тато
бідкаються: де ж це
черепашенята?
 
І гукають:
Че-че!
І гукають:
Ше-Ше!
І гукають:
Та-Та!
Черепашенята!
 
Черепаха-мама,
черепаха-тато
втішилися: ось де
черепашенята!
 

Ось
і Че-че!
Ось
і Ше-ше!
Ось
і Та-та!
Черепашенята!
 
Черепаха-мама,
черепаха-тато,
Де ж були, питають,
черепашенята?
 
Купалося Че-че!
Ховалося Ше-ше!
Задрімала Та-та!
Черепашенята!



ПРО КИТА

Я знайду кита
тра-та-та,
вхоплюсь за хвоста
тра-та-та,
верхи на киті
тра-та-ті,
попливу у води 
густі. 

Розкажу киту
тра-та-ту,
що в морській воді 
я росту.
Хай вода хитає хвоста,
та-та-та,
хай кита гойдає
вода.

Верхи на киті
тра-та-ті,
я росту й росту
та-та-ту,
скоро виросту, 
ви-и-и-и-росту!!!!!





ВОСЬМИНІГ

Малий восьминіг
занеміг: ай-ай.
Смачного випрошує  
в мами: дай-дай.
Мікстури не хоче
приймати: ні-ні.
Ич, вереда восьминіг! 



БАРАБУЛЬКА

Пускає 
   дрібні кульки
         вусата барабулька: 
                     бульк-бульк,
            гульк-гульк, 
                                  лоп-лоп,
                                           хлоп! 



КАМБАЛА
 
Камбала
    на карнавалі була,
              ла-ла,
натанцювалась – аж
     ледь приплила,
ла-ла.
Камбала
    танцювальні змагання вела,
            ла-ла.
Сама і перемогла –
            ла-ла-ла, ла-ла-ла!



РИБА-КЛОУН 

Риба-клоун – 
    червоний ніс – 
 насмішила мене до сліз:
  йорз-йорз,
    дриґ -дриґ,
           цок-тиць –
        та й беркиць! 

Риба-клоун –
  червоний хвіст – 
         сміхотворити має хист:
  пурх-пурх, 
         хоп-хоп,
               круть-скік –
           клоун втік! 



МОРСЬКЕ ЖАХОВИСЬКО 

Жаховсько-страховисько 
плаче-тужить.
Ач, із бідолахою 
ніхто не дружить.

 У-у-у-у-у-у-у-у-у!

Жаховисько-страховисько 
хлипа-хлипа.
Ич, плаксій лякає 
найменшу рибу.

 Бу-у-у-у-у-у-у-у-у! Жаховисько-страховисько
плаче-кисне.
Ет, усіх полошить він 
не зумисно. 

 У-у-у-у-у-у-у-у-у!
 Бу-у-у-у-у-у-у-у-у!



ПЕЛІКАН
 
Пелікан у воді –
 глип-глипи.
 
Чи не бачили ви
 риб-риби?
 
Гачкуватим дзьобищем –
 хрип-хрипи.
 
Широчезним крилищем –
 рип-рипи.
 

У воді пелікан –
 хлюп-хлюпа.
 
Уся риба на дно –
 гуп-гупа. 



КОЛИСКОВА ДЛЯ МОРЯ 

Горнуться хмарки до моря –
    гур-гур. 
Кораблик у воду якір –
    бур-бур. 
Летючі рибки у хвилі –
   скік-скок.
Дощик крап-крап 
   на пісок.
Море хлюпоче об берег –
    цить-цить.
Рак-самітник у мушельці
     спить.
Спи, небораче, спи-засинай. 
Плюскає море –
  бай-бай. 
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