
ЛЕСЯ УКРАЇНКА  

«ЛІСОВА ПІСНЯ» 

Знайти відповідність: 

Зовнішність 

1. Молодий, дуже білявий, синьоокий, з 

буйними і разом плавкими рухами; одежа 

на йому міниться барвами, від каламутно-

жовтої до ясно-блакитної, і поблискує 

гострими злотистими іскрами. 

 

2. На ній два вінки – один більший, зелений, 

другий маленький, як коронка, перловий, 

з-під нього спадає серпанок. 

 

3. Він древній сивий дід, довге волосся і 

довга біла борода всуміш з баговинням 

звисають аж по пояс. Шати на ньому – 

барви мулу, на голову корона із скойок.  

 

4. Уже старий чоловік, поважний і дуже 

добрий з виду; по - поліському довге 

волосся білими хвилями спускається на 

плечі з-під сивої повстяної шапки - 

рогатки; убраний у полотняну одежу і в 

ясно - сиву, майже білу свиту; на ногах 

постоли, в руках кловня (малий ятірець), 

коло пояса на ремінці ножик, через плече 

виплетений з лика кошіль (торба) на 

широкому ремені. 

 

5. Дуже молодий хлопець, гарний, 

чорнобривий, стрункий, в очах ще є щось 

дитяче; убраний так само в полотняну 

одежу, тільки з тоншого полотна; сорочка 

випущена, мережана біллю, коло коміра і 

на чохлах червоні застіжки; свити він не 

має; на голові бриль; на поясі ножик і 

ківшик з лика на мотузку. 

 

 Персонаж 

А   Русалка Польова 

Б   Лукаш  

В   Мавка 

Г   Перелесник 

Д   Русалка 

Е   Водяник 

Є   Дядько Лев 

Ж  Лісовик 

З   Доля 

И   Килина 

І    Той, що греблі рве 

 



6. Малий, бородатий дідок, меткий рухами, 

поважний обличчям; у брунатному 

вбранні барви кори, у волохатій шапці з 

куниці. 

 

7. В ясно-зеленій одежі, з розпущеними 

чорними, з зеленим полиском, косами. 

 

8. Гарний хлопець у червоній одежі, з 

червонястим, буйно розвіяним, як вітер, 

волоссям, з чорними бровами, з 

блискучими очима. 

 

9. На їй сорочка з десятки, скупо пошита і 

латана на плечах, вузька спідничина з 

набиванки і полинялий фартух з димки, 

волосся гладко зачесане у дві коси і 

заложене навколо голови. 

 

10. Зелена одіж на їй просвідчує де-не-де 

крізь плащ золотого волосся, що вкриває 

всю її невеличку постать; на голові синій 

вінок з волошок, у волоссі заплутались 

рожеві квіти з куколю, ромен, березка. 

 

11. В червоній хустці з торочками, в 

бурячковій спідниці, дрібно та рівно 

зафалдованій; так само зафалдований і 

зелений фартух з нашитими на ньому 

білими, червоними та жовтими стяжками; 

сорочка густо натикана червоним та 

синім… 

 

12. У довгій киреї барви старого золота з 

темно-червоною габою внизу, навколо 

шапки обвита гілка достиглого хмелю. 

 

13. Вона в чорній одежі , в сивому 

непрозорому серпанку, тільки на грудях 

красіє маленький пучечок. 



 

14. Висока жіноча постать у білій додільній 

сорочці і в білій, зав’язаній по-

старосвітському, намітці. 

 

15. Сидить сам, прихилившись до берези. 

Сніг шапкою наліг йому на голову, 

запорошив усю постать. 

  



Відповіді: 

1 І, 2 Д, 3 Е, 4 Є, 5 Б,  6 Ж, 7 В, 8 Г, 9 В, 10 А, 11 И, 12 Ж, 13 В, 14 З, 15 Б. 

 


