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Добірка загадок, віршів, прислів’їв “Професії навколо” 

ЗАГАДКИ 

* * * 

Робить ліки й продає. 

Відгадали, хто він є? 

(Провізор) 

* * * 

Виростають скрізь будинки. 

Хто ж складав усі цеглинки, 

Хто тут стіни мурував, 

Нам будинки збудував? 

(Будівельник) 

* * * 

Глина в кого ожива? 

Творить з неї хто дива? 

В кого посуд, ніби жар? 

Ну звичайно ж, це … (гончар). 

* * * 

Твій одяг вийде, мов картинка: 

Все по тобі – рукав і спинка. 

Тож на примірці – так годиться – 

Стій рівно і не смій крутиться! 

(Кравець) 

* * * 

Хто розносить нам листи? 

Телеграми і газети? 

Ой, важка у нього ноша! 

Діти, хто він? 

(Листоноша) 

* * * 

В магазині на вітрині 

Розкладає він свій крам, 

Буде радий покупець. 

Всіх обслужить… (продавець). 

* * * 

Хто нам робить із металів 

Відшліфовані деталі 

Для машин і тракторів? 

Ну, звичайно ж, … (слюсарі). 

*** 

Золоті у нього руки: 

Робить зачіски й перуки, 
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Підстриже та пофарбує, 

Добрий настрій подарує. 

(Перукар) 

*** 

Хто у будь-яку погоду 

Шиє одяг для народу, 

Дружить з голкою, тканиною 

Та із швейною машиною. 

(Швачка) 

*** 

Воює він зі снігом й падолистом, 

Щоб у дворі було охайно й чисто.  

(Двірник) 

*** 

Щоб була вода у хаті, 

Труби треба прокладати. 

Хто це зробить нам на диво, 

Взявши ключ до рук уміло? 

(Водопровідник) 

*** 

Квіточки попідливає, 

Кущики попідстригає. 

Для рослинок – чарівник, 

Любить землю… (садівник). 

*** 

Знань чимало в нього є, 

Дітлахам їх віддає. 

Міста Знань постійний житель — 

Носить горде ймення… (вчитель). 

*** 

В трубах дірочки латає, 

В них несправність виправляє. 

Труб і кранів чудо-технік 

Добрий дядечко… (сантехнік). 

*** 

Тисне вчасно гальма й газ, 

Відвезе усюди нас. 

Для доріг він хлопець свій! 

За кермом сидить… (водій). 

*** 

Слоненяті чи качаті, 

Котеняті чи курчаті 

Дасть пігулку чи відвар 
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Друг тварин… (ветеринар). 

*** 

Шторм його не налякає, 

Адже він штурвал тримає. 

Через море й океан 

Водить судно… (капітан). 

*** 

Інструмент бере у руки — 

Линуть чисті, ніжні звуки. 

Люди кажуть: «Це талант!» 

Добре грає ... (музикант). 

*** 

Нове плаття в мене файне, 

Бо пошив його… (дизайнер). 

*** 

Стук летить із-під коліс, 

Мчить до нас сталевий віз. 

Потяг водить не таксист, 

Не пілот, а... (машиніст). 

*** 

Паличкою він змахне — 

Хор на сцені «заведе». 

Не чарівник і не агент, 

Хто ж це, діти? (Диригент). 

ВІРШІ 

Великий дім 

Будівельник зводить дім, 

І поселяться у нім 

Лікар, токар, агроном, 

Диктор, тесля, астроном, 

Скульптор, кухар, модельєр, 

Тренер, космонавт, шофер, 

Вчитель, льотчик, журналіст, 

ще й прославлений артист. 

Ось який великий дім! 

Місця вистачить усім. 

Галина Джемула 

Про залізницю 

Безвиїзно удома 

Сидіти не годиться. 

Для цього, як відомо, 

Зробили залізницю. 

Поклали рейки тісно 
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На шпали на помості, 

Аби в село із міста 

Я міг приїхать в гості. 

Щоб семафор чутливий 

Дав поїзду сигнала, 

Щоб я прибув щасливий, 

А бабця зустрічала. 

Вікторія Віта 

Випав сніг 

Сніг пішов — густий, лапатий… 

Взяв двірник свою лопату. 

Де лопата не змогла, 

Там мітла допомогла! 

Сніг насипле — підміта він, 

І лопатою, й мітлою —  

Так воює він з зимою! 

— Щоб там, — каже, — не було, 

А щоб чисто скрізь було! 

… Отакий у нас двірник —  

роботящий чоловік. 

Павло Усенко 

Абетка віршів  

Юлія Турчина 

А  

Ґрунт удобрювати як? Де посіяти буряк?  

Як рослини захищати, від хвороб їх лікувати?  

Все в сільському господарстві агрономи знають,  

І за це їх на селі дуже поважають.  

Б  

Батько в мене – будівельник,  

Він новий будує дім.  

Коли виросту, то сяду  

В кран підйомний поруч з ним.  

В  

У садочку вихователі, як бабусі і як матері:  

Нагодують, погуляють, спати діток повкладають,  

Почитають нову казку, подарують свою ласку.  

Г  

Корисні копалини мрію шукати,  

Для цього потрібно геологом стати.  

Я влітку вивчаю, коли я в селі,  

Властивості і склад землі. 
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Д  

З вантажем ідуть машини із країни до країни,  

І вже декілька ночей не змикав шофер очей.  

Він доставить в строк вантаж, дальнобійник спритний наш. 

Е  

Став би я екскурсоводом,  

Спілкувався б із народом,  

По музею б я ходив,  

Про мистецтво б говорив. 

Є  

Єгер — професія дуже цікава,  

Від браконьєрів ліси берегти.  

Щоб із сім’єю в чудову діброву  

Зміг ти у будь-яку пору прийти. 

Ж  

В серпні почались жнива, вже хліба дозріли.  

Жнець працює день і ніч, не шкодує сили.  

Щоб були тобі й мені паляниці запашні. 

З  

Хто за рух відповідає, розклад поїздів складає?  

Залізничник, мій дідусь, в нього я порядку вчусь.    

Ї  

Коней приборкує в цирку їздець, 

Верхи він мчить по арені.  

В залі шепочуть: “Який молодець! 

Гарний в своєму натхненні”. 

Й  

Маму з татом поважай, вдома їм допомагай. 

Підмітай і посуд мий, якщо бачиш, що брудний. 

Свої речі поскладай, відпочити мамі дай. 

І до праці та порядку вже з дитинства ти звикай. 

К  

Мрія кожного хлопчини – це зіркові височини. 

Космонавт у кораблі відлітає від Землі. 

Та на жаль, іще ми діти, на ракеті щоб летіти. 

Л  

З понеділка по суботу ходить лікар на роботу. 

Якщо раптом захворію, може вийти і в неділю. 

Він мені призначить ліки, перевірить горло, ніс, 

Скаже їсти борщ і кашу, щоб одужав я й підріс! 

М  

Службу державну митник несе, 
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Зайвого злодій не провезе. 

Що у валізах, в вантажних вагонах 

Перевіряють люди в погонах. 

Н  

На роботі мама й тато, а я з нянею сиджу, 

В неї досвіду багато, з нею змалку я дружу. 

Погуляє, нагодує і до школи підготує. 

О  

Охоронець уважний ходить біля вітрин, 

За порядком пильнує в супермаркеті він. 

П  

На виклик пожежна машина летить, 

Сміливий пожежник в кабіні сидить. 

Його телефон “01” люди знають, 

І в разі пожежі його викликають. 

Р  

Із іншої країни він репортаж веде,  

Наш репортер кмітливий цікаве скрізь знайде. 

С  

В саду працює садівник: дерева обгортає, 

Кущам він форму надає, троянди поливає. 

Створив він затишок в саду, охоче я туди іду. 

Т  

Якщо дуже поспішаю, то таксі я викликаю. 

Хай таксист по місту мчить, доберуся я за мить. 

У  

Прийдуть до школи діти малі 

Там їх зустрінуть учителі, 

Будуть навчати читати, писати 

І одне одному допомагати. 

Ф  

Нам фото на пам’ять фотограф зробив, 

І нашу родину він там відтворив. 

Нехай дуже швидко минають роки, 

На фото родинне дивлюсь залюбки. 

Х  

Художник чудові картини малює, 

В музеї милуюсь пейзажами я, 

Там рідна природа, річки і долини, 

Лани золоті, Україна моя! 

Ц  

До цирюльника ходила, 
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Модну зачіску робила. 

Волосся стало чепурне — 

Ви не впізнаєте мене! 

Ч  

Чобітки чоботарю я свої не віддаю.  

Хай він їх відремонтує, до зими хай підготує,  

Тепло взуюсь, одягнуся, на гринджолах прокачуся! 

Ш  

Шахтар — професія складна, дитина кожна знає. 

Вугілля для країни він в шахті добуває.  

Ю  

Знає він обов’язки, знає всі права, 

Це юрист досвідчений — світла голова. 

Він закони знає він у своїй країні. 

Зможе він допомогти будь-якій людині. 

Я  

Помилуйтесь на спортсмена, 

На засмаглого яхтсмена, 

Він сміливий та моторний, 

Трюк він робить неповторний. 

ПРИСЛІВ’Я  

 Робота не вовк, у ліс не втече. 

 Орати — в дуду не грати. 

 Очі страхаються, а руки зроблять. 

 Щоб рибку з'їсти, треба в воду лізти. 

 Хто рано встає, тому Бог дає. 

 Умів почати — умій закінчити. 

 Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. 

 Зробив діло — гуляй сміло. 

 Діло майстра боїться. 

 Майстер — золоті руки. 

 Який майстер, така й робота. 

 Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися. 

 Без труда нема плода. 

 Не розбивши яєчка, не спечеш яєчні. 

 Роботящі руки гору вернуть. 

 Один в полі — не воїн. 

https://svitdovkola.org/?ref=Tyzhden-23-zagadki-virshi.pdf

