
День вишиванки – День родоводу

А над світом

українська вишивка цвіте

Вишиванка – символ Батьківщини,

Дзеркало народної душі,

В колисанці купані хвилини,

Світло і тривоги у вірші. 

Ю. Лазірко



Вдягни свою чудову вишиванку

А українська вишиванка — диво,

У ній народу код, його душі.

І кожному в ній зручно і красиво,

Вдягнути ж вишиванку поспіши.

І гордо йди у ній по цілім світі,

Та мовою своєю розмовляй!

Н. Красоткіна



Мамина сорочка

Мені сорочку мама вишивала,

Неначе долю хрестиком вела,

Щоб лихих стежинок не шукала

І до людей привітною була.

Виконуй доню – мама говорила

Життя закони, істини прості,

Не зраджуй землю, що тебе зростила,

Не залишай нікого у біді.

Н. Май



Українська вишиванка

Вишиванка рідна, ну хіба не диво?

В ній ходити модно, стильно і красиво.

Це митецький витвір, це краса і казка,

В ній душі наснага, материнська ласка.

Кольори сплелися в ній в узори й квіти,

Щоб були щасливі і сміялись діти.

А веселі люди від краси раділи

І самі, звичайно, вишивати вміли

Червону калину, зелені листочки,

Щоб були щасливі доні і синочки.

Й рідні вишиванки їх оберігали

Від біди в дорозі діток захищали.

Щоб у вишиванках хлопчики мужніли,

Рідну Україну захистити вміли.

Вишиванка наша, ну хіба ж не диво?

Н. Красоткіна



Сорочка-оберіг

Вишивала мама синіми нитками, –

зацвіли волошки буйно між житами.

Узяла матуся червоненьку нитку, –

запалали маки у пшениці влітку...

Долю для дитини вишивала мати…

Оберіг-сорочку вишила для сина.

Візерунком стала рідна Україна.

Мамину турботу збереже сорочка,

захистять від лиха хрестиків рядочки.

Л. Вознюк



Одягнімо, друже, вишиванки

Одягнімо в свята і неділі,

В будень, за потреби, одягнім

І відчуєм – вороги безсилі

Зруйнувати український дім.

Одягнімо вишиванки, друже,

Хай побачить українців світ –

Молодих, відважних, дужих,

У єднанні на багато літ. 

В. Дерій



Рідна мати моя

Рідна мати моя, ти ночей не доспала,

Ти водила мене у поля край села,

І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,

І рушник вишиваний на щастя дала.

Я візьму той рушник, простелю, наче долю,

В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров.

І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю:

І дитинство, й розлука, й твоя материнська любов.                                                                               А. Малишко



Моя сорочка-вишиванка

Моя сорочка-вишиванка,     

Хіба ще є така краса?..    

Моя сорочка-вишиванка,     

В ній дух народу воскреса! 

Землі моєї чисту вроду

Те увібрало вишиття,

У нім легенди мого роду,

У нім традицій майбуття!

Прості орнаменти барвисті,

Читаю їх, немов книжки,

Узорів мова промениста

На всі прийдешнії віки! 

А. Бінцаровська



Я вишивку свою вплела

Я рідний край та мову солов’їну

У вишивку свою вплела, в нитки.

Я прославляю рідну Україну,

Яскраві вишиваючи квітки. 

О. Вишневська



Вишиванка

Одягни вишиванку, Україно моя!

Йде на свято вся сім'я

В вишиванці каштан і акація, ти і я, 

Одягни вишиванку, Україно моя!

Йде на свято вся сім'я! 

О. Винник



Дивнi вiзерунки

Сяють, мов живi

Мама вишивала

Оберiг менi!

Т. Винник



Сорочка-вишиванка

Вкладає мати душу в вишиванку

І вся любов у хрестиках живе.

Буває, що й не ляже до світанку,

А за вікном он Місяць вже пливе

І заглядає в хату, заглядає…

Свій промінець, мов ниточку, дає.

А мати і часу не помічає,

Все вишиває й думає своє…
Н. Красоткіна



Вишиванка

Вишиванко моя вишиванко,

Смерекова вишнева жага,

Ти далеких Карпат полонянка,

Ти Дніпра мов хвиля жива;

Я по світу іду в вишиванці

Аж дивуються ген журавлі,

Хай встрічають

в веселій багрянці

Україна іде по землі.

Г. Булах



Усе навколо завмирає,

Коли вдягаю вишиванку.

Лиш серце радісно палає,

Мов промінь сонця на 

світанку.

Коли вдягаю вишиванку,

Немов в любові признаюся

Своїй країні ніжно й палко,

Вдягну і Господу молюся.

За мир та спокій в Україні!


