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Загадка 

Я – руда,  

І ти руда!  

Я з хвостом – 

Ти без хвоста! 

Я – звірятко, 

ТИ – грибок, 

А ім'я – 

Одне на двох! 

(Лисичка) 



Біографічні дані 

 Зустріч з юними шанувальниками, 1946 р. 

РОМАШКА 
 
На стрункій високій ніжці 
Біля річки на лужку, 
У хустинці-білосніжці 
Стрів я квітоньку таку. 
Ясним оком жовтуватим 
Усміхалася мені. 
Я хотів її зірвати, 
А бджола сказала: «Ні!». 

 КАЛИНОНЬКА 
 
Ось калина над рікою: 
Віти стелить по воді. 
Хто це щедрою рукою 
Їй намистечко надів? 
Червонясте, променисте – 
Розцвітає, як вогні… 
Дай хоч трішечки намиста, 
Калинонько, і мені! 

ПІСНЯ ПРОЛІСКА 
 
Я – перша квіточка весни, 
Я – пролісковий цвіт, 
Я пережив зимові сни 
І знов родивсь на світ. 
У мене очі голубі, 
Такі, як неба синь 

 ЛЮБИ БАТЬКІВЩИНУ 
 
Щоб ти був щасливий, – тобі заповім: 
Люби Батьківщину всім серцем своїм! 
Найбільше у світі люби ти її! 
Є інші держави, є інші краї –  
А рідна Вітчизна у світі одна, 
Для тебе, мій друже, як мати, вона 

         Народилася майбутня письменниця 15 липня 
1917 року в селі Петрашівка Володарського району 
Київської області. Як і багато інших селянських дітей, 
Марію з раннього віку привчали до роботи. 
Закінчивши школу, дівчинка спочатку працювала в 
польовій бригаді, а потім рахівником правління. Ще 
тоді вона навчилася любити і розуміти землю, 
шанувати працю хлібороба. З дитинства Марійка 
писала вірші, складала пісні. Добираючи мелодії, 
дівчинка наспівувала їх подружкам. А ще Марійка 
полюбила поезії Т. Шевченка. Дівчина мріяла стати 
вчителькою. Навчаючись самостійно, вона вступила 
на дошкільний відділ Білоцерківського педагогічного 
технікуму. Тоді ж білоцерківська районна газета 
надрукувала перший вірш Марії Познанської. В 1945 
році вона стала студенткою Київського педінституту, 
а через рік вийшов у світ перший збірник поезій для 
дошкільнят «Мій квітник». За нею вийшли збірки 
«Буду піонером», «Де сонце і квіти», «Що я знаю про 
метро», поеми «Наш колгосп «Перемога», відзначена 
першою премією Всесоюзного конкурсу на кращу 
книгу для дітей.  
         На окрему розмову заслуговує пейзажна лірика 
Марії Познанської, адже саме у цьому жанрі вона 
народилася як поет і була визнана таким 
неперевершеним ліриком українського слова як Павло 
Тичина. Певно, співець «сонячних кларнетів» відчув 
близькість делікатної прозорої поетичної палітри 
Марії Авакумівни до своєї власної. Та якщо Павло 
Григорович вражає читача неймовірним звукописом, 
майже невловимим флером чарівності поетичного 
слова, М. Познанська дивує природністю кольорів, 
справді дитинною точністю відтворення картини 
світу. 
       Висока оцінка П. Тичини допомогли молодій 
поетесі удосконалювати поетичне обдарування і 
створювати нові твори. З тих пір Марія Познанська 
написала кілька десятків книг. Кращі вірші і поеми 
переведені на багато мов народів колишнього СРСР. 
Вона прагне прищепити дітям почуття працьовитості 
та допитливості. 
       Визнаною дитячою письменницею Марія 
Познанська стала на початку 1950-х років, маючи у 
своєму творчому доробку майже десяток поетичних 
збірок для малих читачів. Діти любили такі книжки: 
«Про диво-ліс, що на полі виріс», «Любій малечі про 
цікаві речі», «Чим пахне коровай», «Про золоті руки». 
      Талант педагога і талант поета – ось те щасливе 
поєднання, яке, очевидно, зумовило популярність 
віршів Марії Познанської серед дітвори.  
       Марія Авакумівна удостоєна премії імені Лесі 
Українки. 

Зустріч М. Познанської у Володарці, 1959 р.  

ЖУРАВЛІ  ЛЕТЯТЬ 
 
Журавлі летять, курличуть, 
Шлють останнє «прощавай!». 
Літечко з собою кличуть, 
Забирають в теплий край. 
Ой, як жалко мені літа 
І журавликів моїх! 
Та не буду я тужити, 
Бо весною стріну їх.  


