
 

Прислів’я та приказки  про здоров’я 

 

Без здоров’я нема щастя. 

Бережи одяг, доки новий, а здоров’я – доки 

молодий. 

Болить бік дев’ятий рік, та не знаю, в 

котрім місці. 

Вартість здоров’я знає лише той, хто його 

втратив. 

Гіркий тому вік, кому треба лік. 

Де болить, там і торкнеш. 

Де сонце не ходить, там лікар заходить. 

Доки здоров’я служить, то чоловік не 

тужить. 

Дорогі ліки добре помагають: як не слабому, 

то лікареві. 

Забула, що недужа, та в солому спать 

пішла. 

Здоров’я – всьому голова. 

Здоровий хворого не розуміє. 

Здоровий, як циганова коняка: день біжить, а 

три лежить. 

Здоровому все здорово. 

Здоров’я маємо – не дбаємо, а стративши – 

плачем. 

І до ліків хвороба звикає. 

Кашель – хвороба не лихає, та хата не 

втихає. 

Кому що болить, той про те і гомонить. 

Лікар для хворого – батько, а для здорового – 

друг.  

Люди часто хворіють, бо берегтися не 

вміють. 

На гірку і лік гіркий. 

На плохенький животик і мед не йде в 

ротик. 



 

На похиле дерево й кози скачуть. 

Нема у світі ліку для довгого віку. 

Не поберігши тіла – й душу погубиш. 

Плохеньке порося і в Петрівку мерзне. 

Держи голову в холоді, ноги в теплі, 

проживеш довгий вік на землі. 

Од хліба недопеченого і од фельдшера 

недовченого своє здоров’я бережи 

Поганому животу й пироги вадять. 

Подивись на вид, та й не питай про здоров’я. 

Прийде вік – знайдеться й лік. 

Природа, час і терпеливість – це найкращі 

лікарі. 

Світ великий – було б здоров’я. 

Скрипуче колесо довго їздить. 

Слабий та малий – то найстарші у хаті. 

Старому та слабому годи, як малому. 

Так болить, що якби не вмів стогнати, то 

вмер би. 

То вже не горе, коли їсть хворе. 

Той здоров’я не цінує, хто хворий не був. 

У здоровому тілі – здоровий дух. 

У кого болять кості, той не думає про 

гості. 

Хворий більше не той, хто лежить, а той, 

хто над лежачим сидить. 

Хвороба нікого не красить. 

Хто перейде на ліки, той пропав навіки. 

Хто хвороб у собі шукає, той завжди їх 

повно має. 

Часник сім хвороб лікує. 

Як нема сили, то й світ не милий. 

 



 

ЦІКАВИЙ ВІРШИК ВІД БАБУСІ 

 ДЛЯ ОНУКА І ОНУЧКИ  

 

Усе в житті піде чудово, 

Якщо будеш ти здоровим: 

І духовно, і фізично, 

Будеш людям симпатичним. 

 

Добрим, чесним, милосердним, 

Пам’ятати будеш твердо, 

Що і як робити треба, 

Щоб тобі земля і небо 

У ділах допомагали 

Силу і любов давали. 

 

Тож розумного навчайся, 

А шкідливого цурайся. 

Будь веселим і кмітливим, 

Будь здоровим і щасливим! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВЕСЕЛІ КОЛЯДКИ  ДЛЯ ДІТОК 

              *** 

Дай вам,  Боже, 

В щастю здоров’я 

Дочекати від Різдва 

До Нового року, 

Від Нового року до Богоявлення, 

Від Богоявлення до Воскресіння,  

Від цього року до ста літ, 

З року на рік. 

             *** 

З першого народження Божого сина, 

- А хто його породила? 

- Діва Марія. 

- Вона його породила, дала голоса. 

Взяли ту малу дитину попід небеса. 

А нібеса, а нібеса розтворилися, 

Всі святії архангели поклонилися. 

Всі святії архангели річечки знайшли,  

Щоби на Різдво Хрестове сади зацвіли. 

ПОСІВАЛЬНА 

Сію, вію, посіваю, 

З Новим роком вас вітаю. 

На щастя, на здоров’я, на Новий рік! 

Хай він буде кращий, ніж у той рік! 

Сійся, родися всяка пашниця, 

Конопельки до стельки, 

Льон по коліна, 

Щоб вас господарі голівонька не боліла. 

 



 

ЩЕДРИЙ ВЕЧІР, УКРАЇНО МОЯ! 

Там над ріками – на сході, 

На високім небозводі, 

Ой там сяє зоря! 

Щедрий вечір,  

Добрий вечір, 

Україно моя! 

Там шумлять свячені води, 

Хоч зима. Сніги, негоди… 

Ой там сяє зоря! 

Щедрий вечір, 

Добрий вечір, 

Україно моя! 

Хай нам сяє, не згасає 

Понад нашим рідним краєм 

Щасна Божа зоря! 

Щедрий вечір, 

Добрий вечір, 

Україно моя!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


