Віра Науменко

Ïіäðó÷íèê äëÿ 3 êëàñó
çàêëàäіâ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè
(ó 2-õ ÷àñòèíàõ)

Частина 2

Êèїâ «Ãåíåçà» 2020

Відповідає Типовій освітній програмі для 3–4 класів
закладів загальної середньої освіти,
розробленій під керівництвом Ñàâ÷åíêî Î. ß.

Умовні позначення:
—

—

читаю, пояснюю важливі думки,
звертаю увагу на ключові слова
досліджую, працюю з текстом,
малюнком
разом створюємо, розігруємо

—

слухаю, розумію

—

користуюся різними джерелами
інформації
хочу знати, розуміти, уміти,
виявляти своє ставлення, почуття

—

—

ËÞÁÈÉ ÕËÎÏ×ÈÊÓ! ËÞÁÀ ÄІÂ×ÈÍÊÎ!
Ïіäðó÷íèê «Ëіòåðàòóðíå ÷èòàííÿ» âіòàє òåáå. Ó
éîãî íàçâі є äâà âàæëèâі ñëîâà. Ùî æ òàêå ÷èòàííÿ
ëіòåðàòóðè?
Öå ïåðåæèâàííÿ ïðèãîä, âіä ÿêèõ íå ìîæíà âіäіðâàòèñÿ. Çàõîïëèâі ïîäîðîæі òà âіäêðèòòÿ, íîâі âðàæåííÿ і çíàííÿ.
çíàííÿ ×èòàííÿ õóäîæíіõ,
õóäîæíіõ íàóêîâî-ïіçíàâàëüíèõ і ìåäіàòåêñòіâ. ×èòàííÿ ç íàñîëîäîþ, ðîçâèòîê óìіííÿ çíàéòè ïîòðіáíó іíôîðìàöіþ, ñâîþ êíèæêó. Óïåâíåíі, òè çìîæåø ÷èòàòè ñàìå òàê!
Ïåðåãîðíè ñòîðіíêè ïіäðó÷íèêà, ïîçíàéîìñÿ ç
íèì. Óñìіõíèñÿ ïðèâіòíî ñâîєìó íîâîìó äðóãó.
Óñïіõіâ òîáі!
ÑËÎÂÍÈÊ ÍÀÑÒÐÎÞ

бадьорий
бойовий
веселий
грайливий
добрий
лагідний
прекрасний
приємний
пустотливий
радісний
світлий
святковий
сонячний
спокійний
урочистий

байдужий
дратівливий
жахливий
журливий
кепський
невеселий
незадоволений
непевний
плаксивий
похмурий
пригнічений
розгніваний
розгублений
сумний
тривожний
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Галявина
УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ

Загадки

Прислів’я та
приказки

Пісні

Лічилки

Скоромовки
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Місто ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ

вул п’єс
вул.
п єс
вул. літературної
казки

вул. віршів

провулок віршів-загадок

вул. байок

медіацентр
центр творчості

вул. науково-художніх
оповідан
і нь

вулиця оповідань

вул. повістей

вул. енциклопедій

вул. словників

провулок акровіршів
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УКРАЇНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З КОЖНОГО З НАС
Ëіòî çáіãëî, ÿê äåíü, і ç òóìàíó âèéøîâ ñèíüîîêèé, çîëîòî÷óáèé âåðåñåíü. Âіí ïðè÷åïèâ äî ñâîãî
áðèëÿ ÷åðâîíèé іç âîëîãіñòþ êåòÿã êàëèíè і íèòêó
áàáèíîãî ëіòà, çàãëÿíóâ äî âàøîї øêîëè.
За Михайлом Стельмахом

П о п р а ц ю й те р а з о м.
1. Що вам найбільше хочеться розказати одне одному,
вчителю/вчительці про літній відпочинок, які фото та
відео показати? Де вдалося побувати? Що бачили
цікавого, красивого? Поділіться враженнями.
2. Прочитайте назву розділу. Розкажіть, як ви її розумієте.
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Ùî äëÿ ìåíå Óêðàїíà?
Ìèëóâàííÿ êðàñîþ
Прочитай вірш української поетеси Ліни Костенко.
Продовж речення за змістом вірша: Україна — це …

Áóâàє, ÷àñîì, ñëіïíó âіä êðàñè.
Ñïèíþñü, íå òÿìëþ, ùî âîíî çà äèâî, —
îöі ñòåïè, öå íåáî, öі ëіñè,
óñå òàê ãàðíî, ÷èñòî, íåçðàäëèâî,
óñå ÿê є — äîðîãà, ÿâîðè,
óñå ìîє, âñå çâåòüñÿ — Óêðàїíà.
Òàêà êðàñà, âèñîêà і íåòëіííà,
ùî õî÷ ñïèíèñü і ç Áîãîì ãîâîðè.
Якими словами у вірші передано захоплення красою
природи України?
Попрацюйте в групі.
Прочитайте текст, продовжте думки, висловлені в тексті, власними міркуваннями.

Òè і òâîÿ ñіì’ÿ, ñòåæêà, ÿêà âèâåëà òåáå ó ñâіò,
øêîëà é äðóçі. Òâîє ðіäíå ìіñòî ÷è ñåëî. Íåîçîðі
ïîëÿ, äçâіíêі ïîòîêè ðіê, ãîðè, áëàêèòíîîêі îçåðà é
ìîðÿ. Ó çåëåíèõ êâіòó÷èõ ïàðêàõ, ñàäàõ і ñêâåðàõ
ìіñòà òà ñåëà. Êàëèíà é âåðáà áіëÿ êðèíèöі іç ÷èñòîþ
âîäîþ. ßáëóíі ç îáâàæíіëèì âіä ÿáëóê ãіëëÿì. Öå —
Óêðàїíà.
Ñïіâó÷à, ìåëîäіéíà, áàãàòà óêðàїíñüêà ìîâà.
Êîëèñêîâà ïіñíÿ і êàçêà. Çàïàøíèé õëіá ç ëàíіâ.
Òàëàíîâèòèé, ãåðîї÷íèé íàðîä ç áàãàòîþ êóëüòóðîþ.
Ïîâіòðÿíі ëàéíåðè, ùî ëіòàþòü ïî âñüîìó ñâіòó. Óñå
öå — ìîÿ і òâîÿ Óêðàїíà — íàøà ïðåêðàñíà Áàòüêіâùèíà. Çà її âîëþ âіääàâàëè íàéäîðîæ÷å — æèòòÿ.
Äëÿ її ðîçâèòêó ùîäíÿ òðóäÿòüñÿ ìіëüéîíè ñèíіâ і
äî÷îê. Áàòüêіâùèíà ïîòðåáóє і òâîãî ðîçóìó, òàëàíòó, ëþáîâі.
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Ñèìâîëè Óêðàїíè
Іíôîðìàöіÿ ó âіðøі, ìàëþíêó
Àíàòîëіé Êàìіí÷óê
ÑІÌ ËІÒÅÐ
Íàïèøó ñіì ëіòåð,
І âèéäå ñіì êîëüîðіâ ðàéä
äóãè:
«Ó» — áëàêèòíèé,
«Ê» — æîâòèé,
«Ð» — çåëåíèé,
«À» — ñèíіé,
«Ї» — ôіîëåòîâèé,
«Í» — ïîìàðàí÷åâèé,
«À» — áіëèé.
À ïîñåðåäèíі — òðèçóá çîëîòèé
îëîòèé
Â îðåîëі áàðâіíêó é êàëèíè.
Ëіâîðó÷ — êîçàê, à ïðàâîðó÷ — êîçà÷êà
Ñòîÿòü áіëÿ êðèíèöі, çà ðóêè âçÿâøèñü.
Öå ìîÿ Óêðàїíà, íåìîâ ñіì ëіòåð,
Çàêâіò÷àíèõ ó ñіì êîëüîðіâ ðàéäóãè.
1. Барвінок, калина, криниця — символи України. Які
ще символи України ти можеш назвати?
2. Чому у вірші блакитний і жовтий кольори названо
першими? Поміркуй, який український пейзаж можна
намалювати, щоб у ньому були всі кольори веселки.
Про автора

Àíàòîëіé Êàìіí÷óê ïèøå âіðøі é ïðîçó. Âèäàâ ïîíàä äåñÿòü çáіðîê âіðøіâ
äëÿ äіòåé: «Äÿòëèêîâà øêîëà», «Âåñåëå
ïîëþâàííÿ», «Ëàñòіâêè» òà іí. Ó íèõ
ïèñüìåííèê ðîçêðèâàє êðàñó íàâêîëèøíüîãî ñâіòó.
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Літературна скарбничка

Àâòîð — îñîáà, ÿêà ñòâîðèëà òâіð. Òâіð ó òàêîìó
ðàçі íàçèâàєòüñÿ àâòîðñüêèì.
Прочитай текст української письменниці Марії Морозенко. Які слова і рядки тебе особливо схвилювали?

…Êîæåí ç íàñ – ãіëî÷êà íà äåðåâі ñâîãî ðîäó, і
ðîäіâ òàêèõ – íå çëі÷èòè. Íà ìіöíîìó ïëåòèâі їõíіõ
êîðåíіâ ñòîїòü ïàì’ÿòü íàðîäó, ñòîÿòü і íå çíèêàþòü
ñîòíі ïîêîëіíü. Âîíè âіäáóëè ñâіé çåìíèé ÷àñ, àëå íå
ïðîìèíóëè, áî ëèøèëèñÿ â òîìó, ùî ñêëàëî ñóòíіñòü
і äóõ íàøîї çåìëі, ëèøèëèñÿ â íàñ.
Óêðàїíà ñüîãîäåííÿ ïî÷èíàєòüñÿ іç êîæíîãî ç
íàñ: іç ðîäîâіäíèõ âóçëèêіâ, çàâ’ÿçàíèõ ó ïàì’ÿòü
ðîäó é íàðîäó; іç ìіöíîї ñóâ’ÿçі íåðîçðèâíîñòі ïîêîëіíü; іç âіäïîâіäàëüíîñòі îäíå çà îäíîãî, à íàñàìïåðåä çà ñàìèõ ñåáå. Ìè íàïîâíþєìî ðіäíó êðàїíó ñâîїìè ïî÷óòòÿìè, ñâîєþ åíåðãåòèêîþ, ñâîїìè ðèñàìè,
ñèëîþ ñâîãî äóõó, ÿê і ñâîїì áà÷åííÿì її ìàéáóòíüîãî. ßêèìè ìè є ñüîãîäíі, òàêîþ íèíі є, і òàêîþ áóäå
çàâòðà íàøà Óêðàїíà.
...Òâîðè ïðåêðàñíó êðàїíó!
Попрацюйте в групі.
1. Як письменниця пояснює зміст твердження «Україна починається із кожного з нас»? Поміркуйте разом з
нею. Наведіть її міркування.
2. Яким ви бачите майбутнє України і що можете
для нього зробити вже сьогодні? Поділіться своїми
думками.

Îïîâіäàííÿ, öіêàâà і âàæëèâà äëÿ ìåíå
іíôîðìàöіÿ
Øàíîáëèâå ñòàâëåííÿ äî ñèìâîëіâ ñâîãî íàðîäó
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Çіðêà Ìåíçàòþê
ßÊ ÑÅÑÒÐÈ×ÊÈ ÒÐІØÊÈ ÑÊÀÐÁÓ ÇÍÀÉØËÈ
Íåìà êðàùå, ÿê ïîїõàòè íà Ðіçäâî äî áàáóñі íà
Ïîëòàâùèíó. Ó íåї õàòà íàä Ñóëîþ — äàâíÿ õàòà,
óñÿ ðîçìàëüîâàíà, ç âèøèòèìè ðóøíèêàìè. Ïðîêèäàєøñÿ âðàíöі, à âæå âîãîíü ó ïå÷і ïîòðіñêóє, ìèãòÿòü íà ñòåëі òåïëі âіäáëèñêè, і çäàєòüñÿ, ùî îñü-îñü,
ÿê ó êàçöі, ñòàíåòüñÿ äèâî.
— Марусю,
а давай сьогодні
скарб шукати!

— Скарб шукашука
ють на Купала,
а тепер усюди
сніг.
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— А ми на горищі!

— Ой, дивись, яка скриня!
Скарб, напевно, там!

— А ми скарб
шукаємо.

— Ось де ви
ви,
лебідоньки.
— А це і є
справжній
скарб.
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Ðîçãîðíóëà áàáóñÿ ñîðî÷êó, à íà ðóêàâàõ çіðêè,
ìîâ ñòèãëі âèøíі. Íà äðóãіé ñîðî÷öі — áіëå ëèñòÿ,
íà÷å ïàìîðîçü íàäâîðі. À íà òðåòіé — ãіëêè äåðåâ óñі
â çîëîòèõ ãîðіøêàõ.
— Öå íå ïðîñòі çіðêè, ëèñòÿ é ãîðіøêè, — ïðîäîâæóâàëà áàáóñÿ. — Ó äàëåêі ÷àñè, êîëè çåìëÿ áóëà
ìîëîäøà і ðіêè ãëèáøі, é ëіñè ãóñòіøі, ëþäÿì ñåðåä
óñüîãî òîãî íå ðàç ðîáèëîñÿ ñòðàøíî. Îò âîíè é ïðèäóìàëè ÷àðіâíі çíàêè, ùîá îäãàíÿòè âіä ñåáå ðóñàëîê, íå ïіäïóñêàòè õâîðîá, çàêëèêàòè ëàñêàâå ñîíå÷êî, áî ç íèì áóëî ëþáî é çàòèøíî, ÿê äèòèíі ç
ìàìîþ. Âèøèâàëè òі ÷àðіâíі çíàêè íà ðóøíèêàõ і
îáâіøóâàëè íèìè âіêíà-äâåðі. Âèøèâàëè é íà ñîðî÷êàõ. І òàê òå âèøèâàííÿ ïðèïàëî äî äóøі, òàêå âîíî
ãàðíå, ùî éîãî íå ïîëèøàþòü і äîñі. Îò і âèéøëî, ùî
âèøèâàííÿ çà äîâãі âіêè áðàëî ç êîæíîãî ÷àñó ùîñü
ñâîє, íåïîâòîðíå: çíàêè ñîíöÿ é áåðåãèíü, ïіâíèêіâ і
ãîëóáіâ, ïàâè÷іâ і ðîçìàїòі êâіòè...
Ïðèòèõëè Ìàðóñÿ é Êàòðóñÿ, ðîçãëÿäàþòü ñîðî÷êè, âîäÿòü ïàëü÷èêàìè ïî âіçåðóíêàõ. Áà÷ ÿê âîíî:
âèøíåâі çіðêè, áіëі ëèñòêè, âіòè â çîëîòèõ ãîðіøêàõ.
Ùå é âèøèòòÿ ÿêå ðіçíå: õðåñòèê і ëèøòâà, «ãðå÷å÷êà» é «âіâñÿíî÷êà», «êóðÿ÷èé áðіä» і «ñîëîâ’їíі âі÷êà».
— À âñüîãî, — ñêàçàëà áàáóñÿ, — є áіëüø ÿê
äâіñòі ñïîñîáіâ âèøèâàííÿ. — Áà÷ó, îíó÷å÷êè, äî
âïîäîáè âàì öÿ êðàñà.
Äіñòàëà âîíà іç ñêðèíі âóçëèêà. Ðîçãîðíóëà — à
òàì äâі ñîðî÷å÷êè! Íîâåíüêі, âèøèâàíі!
— Öå òîáі, Êàòðóñþ. À öå òîáі, Ìàðóñþ. Íîñіòü
çäîðîâі!
Îáíÿëè äіâ÷àòêà áàáóñþ, ïîöіëóâàëè.
— Òåïåð, Ìàðóñþ, — êàæå Êàòðóñÿ, — і â íàñ
áóäå òðіøêè ñêàðáó!
1. Що тебе зацікавило в оповіданні Зірки Мензатюк?
Що з розказаного ти вважаєш важливим для себе?
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2. Досліди, чи є прочитаний твір оповіданням. Для
цього визнач: 1) який цей твір за обсягом (великий чи
невеликий); 2) скільки в ньому персонажів; 3) скільки
описано подій з їхнього життя.
Літературна скарбничка

Îïîâіäàííÿ — íåâåëèêèé çà îáñÿãîì òâіð, ó ÿêîìó îïèñàíî îäíó ïîäіþ ç æèòòÿ ïåðñîíàæіâ.
П о п р а ц ю й те р а з о м.
Розгляньте комікс. Які емоції дівчаток та бабусі передав художник? Чим вони викликані?
Поміркуйте, чому дівчатка вирішили, що в бабусі
можуть бути скарби. Що розказала бабуся про вишиті
візерунки?
Про автора

Çіðêà Ìåíçàòþê — äèòÿ÷à ïèñüìåííèöÿ. Її ïåðó íàëåæàòü: «Êàçêè-êóöîõâîñòèêè», «Êèїâñüêі êàçêè», «Òàєìíèöÿ êîçàöüêîї øàáëі», çáіðêà êàçîê
«Ìàêîâå êíÿçþâàííÿ», îïîâіäàííÿ
«Êàòðóñèíі ñêàðáè».

Ïèñüìåííèöÿ ðîçïîâіëà, ÿê ç’ÿâèëèñÿ îïîâіäàííÿ «Êàòðóñèíі ñêàðáè».
Âèøèâàëà її ìàìà, äî íåї âèøèâàëà áàáóñÿ, à ùå
ðàíіøå — ïðàáàáóñÿ. І òàê òÿãíóëîñÿ òå âèøèâàííÿ,
íà÷å äîâãà-ïðåäîâãà íèòêà ó õòîçíà-ÿêó äàâíèíó.
Òðåáà áóëî öå âìіííÿ ïåðåäàòè äî÷öі.
Ïèñüìåííèöÿ ïðèäóìàëà ñïî÷àòêó äëÿ íåї îïîâіäàííÿ ïðî íàðîäíі ìèñòåöòâà. Çãîäîì âîíè âèéøëè ó
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ñâіò êíèæêîþ «Êàòðóñèíі ñêàðáè». Ó íіé ãåðîїíÿ îïîâіäàíü âіäêðèâàє äëÿ ñåáå (à çàðàçîì і äëÿ ÷èòà÷іâ)
äèâà ãîí÷àðñòâà, ðіçüáè, ïèñàíêàðñòâà, âèøèâàííÿ,
íàðîäíîãî ìàëÿðñòâà.
Прочитай текст. За змістом цього тексту й оповідання
«Як сестрички трішки скарбу знайшли» спробуй
пояснити, чому вишиванка — це скарб українського
народу.

Âèøèâàíêà є ñèìâîëîì çäîðîâ’ÿ, êðàñè, ùàñëèâîї
äîëі, ðîäîâîї ïàì’ÿòі, ÷åñíîñòі, ëþáîâі, ñâÿòà. Ñïîêîíâіêó óêðàїíñüêі æіíêè é ÷îëîâіêè øàíóâàëè
ñîðî÷êó, áî âіðèëè, ùî âîíà çàõèùàє ëþäèíó âіä
óñüîãî çëîãî, є îáåðåãîì. Óêðàїíñüêà âèøèâàíêà
ìàëà âåëèêó êіëüêіñòü âàðіàíòіâ êðîþ òà îçäîáëåííÿ.
Øèëè її ç ëëÿíîãî àáî êîíîïëÿíîãî ïîëîòíà. Áіëèé
êîëіð òðàäèöіéíèé äëÿ óêðàїíñüêîї ñîðî÷êè. Íàðîä
ñòàâèâñÿ äî âèøèâàíîê ÿê äî ñâÿòèíі. Âèøèâàíêè
ïåðåäàâàëèñÿ âіä ïîêîëіííÿ äî ïîêîëіííÿ, ç ðîäó â
ðіä, áåðåãëèñÿ ÿê ðåëіêâії1.
Розкажи, чи має твоя родина вишиту сорочку або рушник, які передаються від покоління до покоління. Якщо
у твоїй родині немає такої традиції, чи виникло в тебе
бажання започаткувати її?
1

Ðåëѕêâіÿ
ѕ
— ðі÷, ÿêó îñîáëèâî øàíóþòü і çáåðіãàþòü
ÿê ïàì’ÿòü ïðî ìèíóëå.
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Îïîâіäàííÿ, îñíîâíà äóìêà
Ïðîïîíóâàòè іäåї — öå äîáðå?
Âàñèëü Ñòðóòèíñüêèé
ÇÎÐßÍІ ÊÂІÒÈ
Óëіòêó íà íàøіé ðі÷öі áіëі ëіëії
ðîçöâіëè. Äіäóñü Ìèêîëà êàæå: «Òî
çîðÿíі êâіòè… Çіðâåø — і çãàñíå çîðÿ
âіä ñìóòêó…»
Çâіñíî, æàðòóє äіäóñü. Òà ìîæíà
çðîçóìіòè éîãî: íå çáåðåæåìî áіëі
ëіëії — ìåíøå êðàñè і ñâіòëà ñòàíå
íà çåìëі…
ß і ìіé áðàò Ñåðãіé çíàєìî, ùî
ðіäêіñíі ðîñëèíè і òâàðèíè çàíåñåíі
äî «×åðâîíîї êíèãè Óêðàїíè». À îò
ñàìîї êíèãè íіêîëè íå áà÷èëè. Òîìó
ìè çàâåëè «×åðâîíó êíèãó ðі÷êè», äî
ÿêîї çàíîñèìî ðі÷êîâèõ ìåøêàíöіâ
òà íàéöіêàâіøі ðîñëèíè.
Ç ëþáîâ’þ çàïèñàëè áîáðіâ,
îíäàòð, ñîìіâ, ðàêіâ. À òàêîæ ëåïåõó,
âîäÿíèé ãîðіõ, æîâòå ëàòàòòÿ… Óñüîãî âæå áіëÿ ñòà ðîñëèí. І íàéóëþáëåíіøà ñåðåä íèõ — áіëà ëіëіÿ. Êðàñèâіøîї êâіòêè íà íàøіé ðі÷öі íåìà.
1. Знайди в тексті пояснення, що таке Червона книга
України. Які рослини й тварини твого краю занесені до
неї?
2. Розкрий зв’язки: Україна починається з нас — зоряні
квіти — ініціатива хлопчиків зберегти природу й неповторність рідного краю — турбота про красу рідної
землі сьогодні — більше краси і світла завтра.
Знайди на фото згаданих у творі тварин та рослини.
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Літературна скарбничка

Îïèñóþ÷è â îïîâіäàííі ÿêóñü ïîäіþ, àâòîð ïðèâåðòàє äî íåї óâàãó ÷èòà÷іâ. Ïðîïîíóє ïîìіðêóâàòè
íàä ó÷èíêàìè ïåðñîíàæіâ, âèñëîâèòè ïðî íèõ ñâîþ
äóìêó, âèçíà÷èòè äëÿ ñåáå: äîáðå òàê äіÿòè ÷è
ïîãàíî.
Поставте запитання за змістом прочитаного оповідання. Наприклад: До якої події в оповіданні «Зоряні квіти» автор привертає нашу увагу? Дайте відповіді на
поставлені запитання.
Про автора

Âàñèëü Ñòðóòèíñüêèé ñòâîðèâ äëÿ äіòåé
íèçêó îïîâіäàíü, êàçîê, âіðøіâ, çàãàäîê. Éîãî òâîðè äîïîìàãàþòü çðîçóìіòè, ÿê òіñíî ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ ëþäèíà é ïðèðîäà.
Îïèñè â òåêñòі
Íàñòðіé òâîðó
Ìàðіÿ ×óìàðíà
ÇÎËÎÒÀ ÎËÅÍÈÖß
(Уривок з повісті «Лумпумчик»)

Äèâíèé ñîí ìåíі ïðèñíèâñÿ òієї íî÷і. Íіáè ÿ іäó
ãóñòèì ïðàëіñîì, íàâêîëî òіëüêè âèñî÷åííі äóáè, à
çâåðõó êðіçü їõíє âåðõîâіòòÿ ñієòüñÿ ÿñêðàâå ñîíÿ÷íå
ïðîìіííÿ. Âîíî òàêå ñëіïó÷å — óâåñü ëіñ íіáè ïðîíèçàíèé ñòîâïàìè ñâіòëà, ÿê ïðîæåêòîðàìè. À â òèõ
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ñòîâïàõ ñâіòëà ëіòàþòü óãîðó-âíèç ÿêіñü äèâíі ïòàõè — íå òî ïòàõè, íå òî ìåòåëèêè ÷è êâіòè.
ß ïîäóìàâ, ùî öå êàçêîâі æàð-ïòèöі. Їõíі ÿñêðàâі êðèëüöÿ é õâîñòè ñâіòèëèñÿ âñіìà êîëüîðàìè
âåñåëêè. І âîíè ñïіâàëè ðіçíèìè ãîëîñàìè. Òàê ãàðíî, íіáè ìàëåíüêі äіòè!
Ìåíі ñòàëî ñâіòëî íà äóøі — ÿ іøîâ ïî òðàâі, íå
âіä÷óâàþ÷è íîãàìè çåìëі, íіáè ïëèâ ó ïîâіòðі.
І ðàïòîì ïî÷óâ ìàìèí ãîëîñ:
— Âàñèëüêó, ïîãëÿíü, ÿêі ãàðíі êâіòè â íàøîìó
ëіñі! Ìè áóäåìî їõ ìàëþâàòè!
ß îãëÿäàþñÿ, àáè ïîáà÷èòè ìàìó, àëå її íіäå
íåìàє. Ðàïòîì ïîìі÷àþ íà ãіëöі áіëó ãîëóáêó: âîíà
äèâèòüñÿ íà ìåíå ëàãіäíèìè ìàìèíèìè î÷èìà é
óñìіõàєòüñÿ. ß çà÷óäîâàíî äèâëþñÿ íà ïòàøêó, õî÷ó
â íåї ïðî ùîñü çàïèòàòè, — à âîíà íå÷óòíî çìàõóє
êðèëàìè é çëіòàє â çîëîòîìó ïðîìіííі.
— Ìàìî, ìàìî! — êëè÷ó ÿ é áіæó âñëіä, òà ðàïòîì ïåðåäі ìíîþ íà óçëіññі âіäêðèâàєòüñÿ ÷óäîâå îçåðî. ß çóïèíÿþñÿ é óðàæåíî îãëÿäàþ êàðòèíó.
Íàä îçåðîì âèñèòü ñðіáëèñòî-çîëîòèé ñåðïàíîê, à
âèñî÷åííі äåðåâà íіáè çàñòèãëè ó âîäі, ÿê ó áåçäîííîìó äçåðêàëі.
Óñå ìåíі òóò ðіäíå é çíàéîìå, àëå çîâñіì íå òàêå,
ÿêå ÿ áà÷èâ íàñïðàâäі. Íіáè õòîñü óçÿâ òà é ðîçìàëþâàâ ÿñêðàâèìè ôàðáàìè çâè÷íі é áóäåííі ðå÷і.
Ïî îçåðó ïîâіëüíî ïëèâå áіëèé ëåáіäü. Âіí äóæå
äàëåêî âіä áåðåãà, àëå çíåíàöüêà îïèíÿєòüñÿ çîâñіì
ïîðó÷, ðîçïóñêàє ñâîї ñÿþ÷і êðèëà é ïîâåðòàє äî ìåíå
ãîëîâó.
— Ïîäèâèñÿ, ÿêà ÷èñòà é ñïîêіéíà â íàñ âîäà! —
êàæå âіí ìàìèíèì ãîëîñîì і ïîâіëüíî âіäïëèâàє.
ß õî÷ó ïîêëèêàòè ìàìó, àëå â öåé ìîìåíò íà óçëіññÿ
âèõîäèòü çîëîòà îëåíèöÿ ç ìàëåíüêèì îëåíÿòêîì.
Â îëåíÿòêà çîëîòі ðіæêè, ÿê ó êàçöі, âîíî òóëèòüñÿ ìîðäî÷êîþ äî ìàìè, à ìàìà-îëåíèöÿ äèâèòüñÿ íà
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ìåíå. Îëåíÿòêî ïіäáіãàє
ä
äî
ä âîäè,
ä ,
á’є çîëîòèì êîïèòöåì ïî õâèëüöі, — àæ áðèçêè çëіòàþòü ó ïîâіòðÿ, íіáè ìàëåíüêі äіàìàíòîâі
êóëüêè. Ìàòè-îëåíèöÿ ïіäõîäèòü
äî îçåðà é ïî÷èíàє ñïîêіéíî ïèòè
âîäó, ëàñêàâî çèðêàþ÷è íà ïóñòîùі äèòèíè. Ïîòіì âіäõîäèòü і
ñòàє ïåðåäі ìíîþ.
Íà ìåíå çíîâó äèâëÿòüñÿ
ëàãіäíі ìàìèíі î÷і. ß õî÷ó ïî÷óòè її ãîëîñ, ïîðèâàþñÿ ïіäáіãòè
äî îëåíèöі, àëå íîãè íå ïóñêàþòü ìåíå.
— Ìàìî! — êëè÷ó ÿ, àëå ìіé
ãîëîñ çàòèõàє â ìåíі.
Îëåíèöÿ ïіäõîäèòü äî îëåíÿòè, íіæíî ïðèòóëÿєòüñÿ äî éîãî
âóøêà é êàæå ìàìèíèì ãîëîñîì:
— Ëþáè öåé ñâіò, ìîÿ äèòèíî! Òè æ éîãî âîëîäàð!
Îëåíÿòêî ðàäіñíî ïіäñòðèáóє,
áðèçêàє íà îëåíèöþ âîäîþ çі ñâîãî êîïèòöÿ é óòіêàє â ãóùàâèíó.
Îëåíèöÿ ïîâіëüíî éäå çà íèì.
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— Ìàìî, ìàìî! — ãóêàþ ùîñèëè, àëå íå ÷óþ ñâîãî ãîëîñó, áî ùåáåòàííÿ ïòàøîê çàãëóøóє âñå äîâêîëà…
І ðàïòîì ÿ âіä÷óâàþ òåïëî ìàìèíîї ðóêè íà ñâîїé
ùîöі!
— Âàñèëüêó, ïòàøêè âæå äàâíî áóäÿòü òåáå! Ïîðà
äî øêîëè!
ß âіäêðèâàþ î÷і é áà÷ó áіëÿ ñåáå ìàìó.
— Ùî òîáі ñíèëîñÿ? Òè êëèêàâ ìåíå ââі ñíі!
— Ìàìóñþ, ÿêèé ñîí ìåíі ñíèâñÿ!..
ß îáíÿâ ìàìó é âіä÷óâ íåéìîâіðíå òåïëî, ùî
éøëî âіä íåї.
Ìàìà — öå âåñü ñâіò!
1. Де у сні побував Василько? Що у його снах тебе вразило? Чи часто тобі сняться кольорові сни? Які саме?
2. П о п р а ц ю й те р а з о м. Розкажіть, що найважливіше зі снів Василька ви зрозуміли для себе. Як допомогли вам виділені речення?
3. Які почуття переживав Василько у сні? Відшукайте
слова, які допомагають їх зрозуміти: мені стало світло на душі,і … . Виберіть серед запропонованих слів
назви почуттів: захоплення, радість, щастя, задоволення, інтерес, жаль, страх.
4. Поміркуйте, чому у сні в різних образах Василько
бачив маму. Якою вона була?
Літературна скарбничка

Îïèñ — öå âèñëîâëþâàííÿ ïðî ïåâíі îçíàêè,
âëàñòèâîñòі ïðåäìåòà ÷è ÿâèùà. Ó õóäîæíüîìó òâîðі — õóäîæíіé îïèñ. Ó íüîìó áàãàòî ÿñêðàâèõ,
îáðàçíèõ ñëіâ òà âèðàçіâ. Âîíè äîïîìàãàþòü óÿâèòè
çîâíіøíіñòü ïåðñîíàæіâ, çðîçóìіòè їõíіé õàðàêòåð,
äóìêè, ïî÷óòòÿ, «ïîáà÷èòè» і «ïî÷óòè» êàðòèíè ïðèðîäè, ìіñöå ïîäії.
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5. Відшукайте в тексті описи лісу, озера, лебедя, оленятка. Який настрій вони передають? Скористайтеся
«Словником настрою» (с. 3). Виберіть серед запропонованих у словнику слів ті, якими найточніше можна
назвати настрій у кожному описі: де він грайливий, де
світлий, лагідний чи добрий.
Ти прочитав/прочитала лише про одну подію з життя
одного персонажа твору Василька — про сон. А в повісті більше дійових осіб. Описано не одну, а кілька подій.
Щоб про них дізнатися, звичайно ж, треба прочитати
всю повість. Відшукай, де зазначено її назву.
Дізнайся з різних джерел, які ще твори для дітей написала Марія Чумарна.

Ïîâòîðþþ: âіðø, ðèìè, ðèòì, íàñòðіé âіðøà
Êðàñà é áàãàòñòâî ïðèðîäè
Âіäïîâіäàëüíіñòü ëþäèíè
Ëіíà Êîñòåíêî
***
Øèïøèíà âàæêî âіääàє ïëîäè.
Âîíà ëþäåé õàïàє çà ðóêàâà.
Âîíà êðè÷èòü: — Ëþäèíî, ïіäîæäè!
Î, ïіäîæäè, ëþäèíî, áóäü ëàñêàâà,
íå âñі, íå âñі, õî÷ ÿãіäêó îáëèø!
Îäíà ïòàøèíà òàê ìåíå ïðîñèëà!
ß æ òóò äëÿ âñіõ, à íå äëÿ òåáå ëèø.
І ïðîñòî îñіíü, ùîá áóëà êðàñèâà.
1. Намалюй словами осінь із плодами шипшини та без
них. Яка осінь красивіша?
2. Як же має чинити людина? Знайди відповідь у вірші.
Зверни увагу на виділені в тексті слова.
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Ерудитам

ßãîäè øèïøèíè äóæå êîðèñíі. Âîíè є äæåðåëîì
æèòòєâî íåîáõіäíèõ âіòàìіíіâ. Ç íèõ ãîòóþòü âàðåííÿ, äæåì, ïîâèäëî. Ç ïëîäіâ øèïøèíè âèãîòîâëÿþòü
òàêîæ öóêåðêè, ìàðìåëàä, âіòàìіííі íàïîї, à ç її
ïåëþñòîê — ðіçíîìàíіòíі ïàðôóìè.
Майстерня читача
Пригадай, на що потрібно звернути увагу, щоб виразно прочитати вірш. Розглянь схему.
Щоб прочитати виразно
визнач
основну настрій
своє
думку твору ставлення

вибери
тон
читання

темп

силу
голосу

Речення можна прочитати по-різному. Потренуймося
промовляти слова шипшини «Людино, підожди!».
1) Уяви себе шипшиною. Тобі сумно. Ось-ось прийде
хтось і обірве всі ягідки. Прочитай із сумом.
2) Ти хвилюєшся, що не залишиться ягід ні пташині, ні
для краси осені. Промов з тривогою в голосі.
3) Можна прочитати речення тихо або трохи голосніше, чи голосно. У вірші шипшина кричить. Так і прочитай її слова. Голосно, з тривогою.
Для виразного читання вірша обери:
— тон читання: тривожний (може бути веселий, сумний, ніжний, урочистий, гнівний);
— темп читання: звичайний (а ще — повільний, швидкий);
силу голосу: тихо, голосніше, голосно.
Звертай увагу на слова-підказки в тексті: кричить,
просила.
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Роби наголос на важливі слова в реченні.
Вивчи вірш напам’ять і виразно прочитай його.
Літературна скарбничка

Ðèìà — ñïіâçâó÷íіñòü ïðèêіíöåâèõ ÷àñòèí ñëіâ ó
âіðøîâèõ ðÿäêàõ. Êðàñè і âèðàçíîñòі çâó÷àííÿ їì
òàêîæ íàäàє ðèòì — îñîáëèâå óïîðÿäêóâàííÿ íàãîëîøåíèõ і íåíàãîëîøåíèõ ñêëàäіâ ó ðÿäêó.
3. Назви у вірші слова, що римуються. Передай ритм
вірша за допомогою плескання в долоні.
Про автора

Ëіíà Êîñòåíêî — óêðàїíñüêà ïîåòåñà.
Âіäîìà íå òіëüêè â íàøіé êðàїíі, à é
çà її ìåæàìè. Äëÿ äіòåé íàïèñàëà çáіðêó âіðøіâ «Áóçèíîâèé öàð», äî ÿêîї
óâіéøëè âіðøі «Ïîëüîâі äçâіíî÷êè»,
«Ñîëîâåéêî çàñòóäèâñÿ», «Çäèâîâàíі
êâіòè», «Áàáà Âіõîëà» òà іí.
Ñòåæêà ó ñâіò
Ïî÷óòòÿ ïåðñîíàæà
Çìіíà òåìïó ÷èòàííÿ
Ïåòðî Îñàä÷óê
ÑÒÅÆÊÀ
Áіã ÿ ñòåæêîþ äî õàòè —
äîù õàïàâ ìåíå çà ï’ÿòè.
Áіã ÿ ñòåæêîþ ùîäóõó —
äîù äçâåíіâ ìåíі íàä âóõîì:
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«ß çàëëþ òåáå âîäîþ,
ÿê çðіâíÿþñÿ ç òîáîþ,
ïіä íîãàìè â òåáå, õëîï÷å,
ñêîðî ðі÷êà çàõëþïî÷å!»
Àëå ñòåæêà — ìîëîä÷èíà! —
ïðóäêî áіãàòè íàâ÷èëà.
ß äîì÷àâ-òàêè äî õàòè —
äîù íå çìіã ìåíå ïіéìàòè.
І òîìó çі çëîñòі â øèáêó
áàðàáàíèâ øâèäêî-øâèäêî.
І òîìó â ñóïðÿçі ç âіòðîì
íàãèíàâ äîäîëó âіòè.
Àëå çãîäîì äî êіìíàòè
ñîíöå âïóðõíóëî êðèëàòå.
І ïîáà÷èâ ÿ, ùî çëèâà
ñòåæêó ãåòü óñþ çàëèëà,
і âîíà òðåìòèòü, íåíà÷å
ïіä âîäîþ òèõî ïëà÷å...
Æàëü, ùî ÿ íå çìіã ñõîâàòè
ñâîþ ñòåæå÷êó äî õàòè.

Біжу щодуху,
хвилююся, бо
дощ доганяє.
Розповідаю
швидко.

Заспокоївся,
коли домчав до
хати. Розповідаю
спокійно, повільніше.
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1. Розглянь мапу думок героя вірша. Визнач, які почуття хлопчика передано виділеними в тексті словами.
2. Прочитай вірш виразно, змінюючи темп, передай
голосом почуття хлопчика.
3. Прочитай слова, якими поет описав дощ і стежку як
живих істот. З якою метою він це зробив?
За змістом вірша створіть «живі картини». Оберіть
ведучого, який буде
у
виразно читати вірш. Решта за
1
допомогою міміки та жестів2 показуватимуть відповідні картини.
Про автора

Ñåíñ ñâîãî æèòòÿ Ïåòðî Îñàä÷óê
âèçíà÷èâ îäíèì ðå÷åííÿì: «Âèùå
Óêðàїíè òіëüêè íåáî, àëå é íåáî íàä
Óêðàїíîþ — Óêðàїíà!» Âіí ïåðåêîíàíèé, ùî ïîåò òіëüêè òîäі ïîåò, êîëè
âіä÷óâàє ñåáå êðîâèíêîþ ðіäíîãî íàðîäó, éîãî âðàçëèâèì íåðâîì.
Ðіçíі íàðîäè – ðіçíі êóëüòóðè
Òåêñò-ðîçïîâіäü
Íàäіéêà Ãåðáіø
ÌÅÍÅ ÇÂÀÒÈ ÌÀÐ’ßÌ
(Скорочено)
Мар’ям

ß — Ìàð’ÿì. Ìåíі äåâ’ÿòü ðîêіâ. Óæå äâà ìіñÿöі ìè æèâåìî ó âåëèêîìó ÷óæîìó ìіñòі. Òóò çîâñіì
1

Ìѕìіêà — ðóõè ì’ÿçіâ îáëè÷÷ÿ, ÿêі âèðàæàþòü
Ìѕ
äóìêè é ïî÷óòòÿ ëþäèíè.
2
Æåñò — ðóõ òіëà ÷è ðóê, ÿêèé ñóïðîâîäæóє ìîâó
àáî çàìіíþє її.
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іíøå æèòòÿ — íå ñõîæå íà òå, äî ÿêîãî ìè çâèêëè.
Îäíàê óäåíü ÿ äîïîìàãàþ ìàìі, à âå÷îðàìè ãðàþ
íà òàíáóðі1. І öå íàãàäóє ìåíі ïðî íàøó ñïðàâæíþ
äîìіâêó.
Ó ìîїé êðàїíі âіéíà. ß íå çíàþ, ÿêà âîíà.
Òåïåð âіä íàøîãî ìіñòà íі÷îãî íå çàëèøèëîñÿ.
Òàê êàæå òàòî. À ìàìà âçàãàëі çäåáіëüøîãî ìîâ÷èòü.
Êîëèñü âîíà áàãàòî ñìіÿëàñÿ і ñïіâàëà, і ÷èòàëà íàì
êíèæêè ïåðåä ñíîì. À òåïåð õîäèòü òèõî, íіáè áîїòüñÿ, ùî õòîñü ÷óæèé ïіäñëóõàє її êðîêè.
Òà êîëè ìè ëÿãàєìî ñïàòè, âîíà öіëóє êîæíîãî ç
íàñ ó ÷îëî é íàêàçóє íі÷îãî íå áîÿòèñÿ.
Перші друзі

ß ïіøëà äî øêîëè — ìåíі òàì íàâіòü ñïîäîáàëîñÿ. Çâіñíî, ÿ ùå íå âñå ðîçóìіþ, àëå â÷èòåëüêà ïðèõèëüíà äî ìåíå. Âîíà çàâæäè ìåíі óñìіõàєòüñÿ.
Ó ìåíå ç’ÿâèëèñÿ øêіëüíі ïðèÿòåëі — õëîï÷èê і
äіâ÷èíêà. Âîíè ìåíі âñå ïîêàçóþòü і íàâіòü äіëÿòüñÿ
ñâîїìè íàëіïêàìè.
ßêáè ìè áóëè âäîìà, ÿ á ïîäàðóâàëà êîæíîìó ç
íèõ ïî âåëèêіé êíèæöі ðîçìàëüîâîê — ó ìîїé êіìíàòі їõ çàëèøèëîñÿ ÷èìàëî. Çàðàç ÿ íå ìàþ ùî їì
ïîäàðóâàòè, àëå їõ öå, çäàєòüñÿ, àíіòðîõè íå áåíòåæèòü.
ß çàïèòàþ â÷èòåëüêó, êîëè â ìîїõ äðóçіâ äíі
íàðîäæåííÿ, і çðîáëþ äëÿ íèõ êðàñèâі ëèñòіâêè.
Ìіé òàòî — õóäîæíèê. Âіí íàìàëþє âіçåðóíêè, à ÿ
їõ ïîðîçôàðáîâóþ. І íàïèøó ïðèâіòàëüíі âіðøі —
ñâîєþ ìîâîþ і їõíüîþ.
ß ùå êåïñüêî çíàþ їõíþ ìîâó. Ïðîòå òàòî êàçàâ
ïðàâäó: ÿ øâèäêî â÷óñÿ.
1

Òàíáó
áóð — ìóçè÷íèé ñòðóííèé іíñòðóìåíò ñõіäíèõ
íàðîäіâ.
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Òàòî êîëèñü âèêëàäàâ â óíіâåðñèòåòі é ìàëþâàâ
іëþñòðàöії äî êíèæîê. Ïîòіì ñòàâ äèðåêòîðîì êîìïàíії. Òåïåð, ó íàøîìó íîâîìó ìіñòі, óäåíü âіí ðîáèòü
ðåìîíòè â ÿêèõîñü îôіñàõ, àëå âíî÷і... âіí çíîâó ñòàє
ñîáîþ. ßêîñü ÿ çàéøëà íà êóõíþ, áî õîòіëà ïèòè.
Òàòî ñèäіâ çà íîóòáóêîì і ùîñü ìàëþâàâ íà ñâîєìó
ãðàôі÷íîìó ïëàíøåòі...
Різні культури

Íàïðèêіíöі îñòàííüîãî óðîêó â÷èòåëüêà ñêàçàëà:
— Íàñòóïíîãî ìіñÿöÿ â íàñ áóäå ñâÿòî. Îñîáëèâå
ñâÿòî, — äîäàëà âîíà, — ñâÿòî ðіçíèõ êóëüòóð.
ß íі÷îãî íå çðîçóìіëà, àëå ñîðîìèëàñÿ çàïèòàòè
ïðè âñіõ. І ëèøå êîëè іíøі äіòè ïîáіãëè äî ñâîїõ
øàôîê îäÿãàòèñÿ, ÿ ïіäіéøëà äî â÷èòåëüêè é òèõî
çàïèòàëà:
— À ùî òàêå êóëüòóðà?
— Ðîçóìієø, òàê óæå ïîâåëîñÿ, ùî â êîæíîї
ëþäèíè є ÿêіñü çâè÷êè. Ó ðîäèí òåæ âîíè є. І íàâіòü
ó öіëèõ íàðîäіâ. Îöі çâè÷êè, àáî çâè÷àї, íàðîäó é
íàçèâàþòü éîãî êóëüòóðîþ. Ùî ëþäè öüîãî íàðîäó їäÿòü, ó ùî âäÿãàþòüñÿ, ÿêèõ ïіñåíü ñïіâàþòü,
ÿêі ñâÿòà ñâÿòêóþòü... Óñå çàãàëîì. Ðîçóìієø, ïðî
ùî ÿ?
ß êèâíóëà.
— Êîæåí іç íàñ ïîêàæå íà ñâÿòі ùîñü òàêå, ùî
ìîãëî á ðîçïîâіñòè ïðî êóëüòóðó éîãî íàðîäó. Õòîñü
ïðèíåñå óëþáëåíó íàöіîíàëüíó ñòðàâó, õòîñü çàñïіâàє ïіñíþ, õòîñü ïåðåêàæå ëåãåíäó. І ÿ áè äóæå õîòіëà, ùîáè òè ðîçïîâіëà ùîñü ïðî ñâîþ êðàїíó. Òè
çãîäíà?
ß çíîâó êèâíóëà.
— À â íàøîìó êëàñі є õòîñü ç іíøîãî íàðîäó,
êðіì ìåíå?
— Íåìà. Çàòå â íàñ є òè. Ìàð’ ÿì, òè íå ìîæåø
ñîáі óÿâèòè, ÿê âñіì öіêàâî áóäå òåáå ïîñëóõàòè!
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І íàéïåðøå — ìåíі. ß äóæå ðàäà, ùî òè є â íàøîìó
êëàñі.
Öå âïåðøå â öіé êðàїíі õòîñü ñêàçàâ ìåíі, ùî
ðàäіє ç ìîєї ïðèñóòíîñòі. Ìåíі ÷îìóñü çàùèïàëî â
î÷àõ і çàñâåðáіëî â íîñі.
Свято

Ó êëàñі âñі âáðàíі äóæå ãàðíî. Äіòè ðîçêàçóþòü ïðî ñâîþ
êðàїíó. Âîíè ñïіâàþòü, òàíöþþòü, âëàøòîâóþòü âіêòîðèíè.
Âîíè ÷àñòóþòü óñіõ ñìà÷íèìè
íàїäêàìè.
Ïåðåä î÷èìà âèõîð: êîëüîðè, óñìіøêè, ìàïè... Ìîї îäíîêëàñíèêè äèâëÿòüñÿ íà ìåíå,
óñìіõà þòüñÿ.
Âîíè áåðóòüñÿ çà ðóêè, ñòàþòü ó êîëî, ïî÷èíàþòü òàíîê. Õòîñü áåðå ìåíå çà ðóêó. Ìè òàíöþєìî, і
ìåíі ñòàє òåïëî é ðàäіñíî. ß ïî÷óâàþñÿ ÷àñòèíîþ
їõíüîãî ñâіòó, ÷àñòèíîþ їõíüîї ëþáîâі.
Êîëè íàñòàє ìîÿ ÷åðãà ðîçïîâіäàòè, ÿ áåðó òàíáóð
і íàãðàþ óëþáëåíó ìåëîäіþ. ß íå ðîçêàæó їì êàçêó,
íå îïîâіì ïðî çâè÷àї ñâîãî íàðîäó. Çàðàç ìåíі ïðîñòî
õî÷åòüñÿ ñïіâàòè.
Ñâÿòî çàâåðøèëîñÿ, óñі ìåíå îáіéìàþòü. Ó÷èòåëüêà ïåðåäàє ÷àñòóíîê ìîїé ðîäèíі.
ß áіæó äîäîìó ùàñëèâà, áî òàê áàãàòî õî÷ó ðîçïîâіñòè!
Мама знову сміється

Ñüîãîäíі ìè íå éäåìî äî øêîëè. Ó íàñ âèõіäíèé.
Áàáóñÿ òðèìàє íà ðóêàõ Êàìàëÿ. Áðàòè ãðàþòü ó
ÿêóñü íàñòіëüíó ãðó — âîíè íàâ÷èëèñÿ òóò. Òàòî
ïîêàçóє ìàìі ñâîї ìàëþíêè і ùîñü øåïî÷å íà âóõî. À
ìàìà ñìієòüñÿ. Ìàìà çíîâó ñìієòüñÿ!
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Ðàíіøå ÿ ùîäåíü óÿâëÿëà ñîáі, ùî á ìè ðîáèëè ó
âèõіäíі, ÿêáè æèëè âäîìà. Ñüîãîäíі ÿ íå äóìàþ ïðî
öå. Ìåíі ïðîñòî äîáðå òóò. Äîáðå çíàòè, ùî ìè âñі
ðàçîì. Óäîìà. Ìîæå, öå і є ñïðàâæíіé äіì. І íàâіòü
çîâñіì íå íàø. Àëå êîëè ìè âñі ðàçîì, ÿê ñüîãîäíі,
ÿ çíàþ, ùî ìè âäîìà. Ïðîñòî âіä÷óâàþ öå і êâèò.
Íàäâîðі òèõî é ñîíÿ÷íî. Ñêîðî ìè çáåðåìîñÿ é
ïіäåìî íà âóëèöþ. Óñі ðàçîì. Ìè êðîêóâàòèìåìî
âóëèöÿìè é øèðîêèìè ïàðêîâèìè äîðіæêàìè. Ìè
óñìіõàòèìåìîñÿ ëþäÿì, ÿêèõ çóñòðіíåìî.
Õòîñü óñìіõíåòüñÿ íàì ó âіäïîâіäü, õòîñü — íі.
Àëå öå íå âàæëèâî. Ùîáè áóëî ðàäіñíî, òðåáà äіëèòèñÿ ðàäіñòþ. Òàê êàæå ìàìà. Âîíà çíîâó áàãàòî ç
íàìè ðîçìîâëÿє.
Òàòî êàæå, ùî íåâäîâçі ìè ïåðåїäåìî. Ó ïðîñòîðіøó êâàðòèðó, äå â áàòüêіâ, ó ìåíå ç áàáóñåþ, ó áðàòіâ
áóäóòü ñâîї êіìíàòè. Àëå ñüîãîäíі ìè ïîâåðíåìîñÿ
äîäîìó — ó íàøó ìàëåíüêó îäíîêіìíàòíó êâàðòèðó,
äå ïîïðè âñå íіêîìó íå òіñíî і âñіì âèñòà÷àє ìіñöÿ.
Ìè ç áðàòàìè ìàëþâàòèìåìî. Òàòî íå âòðèìàєòüñÿ і
òåæ ðîçêëàäå íà êóõîííîìó ñòîëі àðêóø, ùîáè ìàëþâàòè ðàçîì ç íàìè.
Ìàìà ïðîøåïî÷å áàáóñі, ùî â íàøèõ ñåðöÿõ äîñі
æèâå äàëåêèé äіì. Àëå ÿ ìіöíî îáіéìó її é ñêàæó,
ùî êîëè ìè òóäè ïîâåðíåìîñÿ, íàø òåïåðіøíіé äіì
òåæ æèòèìå ó íàøèõ ñåðöÿõ.
1. Переглянь текст твору. Як він називається, з яких
частин складається, хто веде розповідь? Відшукай у
тексті пояснення, що таке культура народу.
2. Які важливі думки, виділені в тексті, ти можеш пояснити? Поміркуйте над ними, п р а ц ю ю ч и р а з о м.
3. Розкажіть, що ви дізналися про свою ровесницю,
чому її сім’ я залишила свою країну, коли дівчинка відчула себе затишно в чужій країні, коли вона стала для
неї рідною. Які почуття викликала у вас розповідь
Мар’ям?
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4. Поміркуйте, чи актуальною є тема переселенців
для України.
Про автора

Íàäіéêà Ãåðáіø — ïèñüìåííèöÿ, æóðíàëіñòêà, ïåðåêëàäà÷êà. Àâòîðêà íèçêè êíèã äëÿ äîðîñëèõ і äіòåé.
Òâіð «Ìåíå çâàòè Ìàð’ÿì» ïèñüìåííèöÿ íàïèñàëà â Ïîëüùі. Çâåðíè
óâàãó, ùî ó òâîðі àâòîðêà íå âêàçóє, ç
ÿêîї êðàїíè і â ÿêó ïðèїõàëà ñіì’ÿ
ìàëåíüêîї ãåðîїíі. Àäæå îïèñàíі ïîäії
ìîãëè ñòàòèñÿ â áóäü-ÿêіé êðàїíі ñâіòó, і â Óêðàїíі
òàêîæ.
Контролюю свої досягнення
Доповнюю речення, пояснюю наведені думки, спілкуюся, визначаю для себе, які завдання вдалося успішно виконати самостійно, коли треба було попросити
допомоги, над чим ще треба попрацювати.
Знаю, що розділ називається «Україна …».
Державні символи України — … . Народні символи
України — … .
Знайду неправильні доріжки від назв творів до їх авторів.

Øèïøèíà âàæêî âіääàє ïëîäè
Ñіì ëіòåð
ð
ßê ñåñòðè÷êè òðіøêè ñêàðáó
ð ó çíàéøëè

Ëіíà Êîñòåíêî
Çіðêà Ìåí
íçàòþê
Àíàòîëіé Êàì
ìіí
í÷óê
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Прочитали вірші, оповідання, уривок з повісті. Твір
«Як сестрички трішки скарбу знайшли» — це … ,
а «Шипшина важко віддає плоди» — … .
Розкажу,
у з яких творів персонажі й зображені предмети та чим вони мені запам’яталися.

Розумію, чому хлопчики завели «Червону книгу річки». Вони хотіли … .
Можу пояснити, чому вишиті рушники, сорочки бабуся назвала справжнім скарбом. Бо це пам’ять роду,
символ щасливої … .
Радію за Мар’ ям, що їй було тепло та затишно з ровесниками у школі нової для неї країни.
Вчуся:
 виразно читати вголос без помилок;
 читати текст вдумливо мовчки;
 пояснювати важливі думки;
 визначати настрій твору.
Цікавлюся традиціями свого народу; творами, у яких
розповідається про… .
Сподобалися
я твори … . Поділюся враженнями про
них з … .
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ПЕРЛИНИ,, ЩО
Щ ВІКАМИ ЖИВУТЬ
У НАРОДНІЙ ПАМ’ЯТІ
Іç ñèâîї äàâíèíè ïîêîëіííÿ çà ïîêîëіííÿì òâîðèòü і áåðåæå äîðîãîöіííó ñêàðáíèöþ ç ïåðëèíàìè
óñíîї íàðîäíîї òâîð÷îñòі. Ëèøå ìàëåíüêó їõ ÷àñòèíêó ìè âçÿëè çâіäòè é ðîçñèïàëè ïåðåä âàìè, ëþáі
äіòè, íà ãàëÿâèíі ñåðåä ðîçêіøíîї îñіííüîї ïðèðîäè.
Ùîá âè ïîìèëóâàëèñÿ їõíіìè áàðâàìè. Ùîá âіä÷óëè
â íèõ ìóäðіñòü íàðîäó, êìіòëèâіñòü, ïіñåííó ìåëîäіéíіñòü, ïðàãíåííÿ äî ëþáîâі, ïðàâäèâîñòі, ùèðîñòі, äîáðîòè. І çà÷åðïíóëè öèõ êîøòîâíîñòåé ó ñâîє
ñåðöå é ðîçóì.
П о п р а ц ю й те р а з о м.
Потренуйтеся правильно читати виділені слова і
речення. Поміркуйте над їхнім змістом. Прочитайте
текст один одному.

Ìèëóєìîñÿ ïåðëèíàìè óñíîї íàðîäíîї òâîð÷îñòіі
Ïîâòîðþєìî: ñêîðîìîâêè, ëі÷èëêè, ïðèñëіâ’ÿ,
ïðèêàçêè, çàãàäêè, ïіñíі, êàçêè ïðî òâàðèí
П о п р а ц ю й те р а з о м.
Розподіліться на дві групи. Відкрийте с. 4 і розгляньте
галявину усної народної творчості. Уявіть себе на цій
галявині. Ранок. Лагідно світить сонечко. Повіває легкий вітерець. Побуваймо ж на кожному майданчику.
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Яких тільки див не буває на світі! На одному майданчику сорока запрошує малят у школу чіткої вимови
звуків. На іншому — білочка вираховує, який горішок їй
з’їсти. Трішки далі заєць одночасно дивиться телевізор і розв’язує задачу. Пишнохвоста лисиця демонструє на подіумі одяг від їжачка-модельєра, який представляє свою колекцію одягу загадками. У центрі чути
пісню.
А вам господарі кожного майданчика пропонують
завдання гри-пошуку (квесту) шляху до казки.
1. Прочитайте короткий текст, у якому сорока вихваляє себе. Як він називається? Оберіть правильну відповідь.

Õèòðó ñîðîêó ñïіéìàòè ìîðîêà,
à íà ñîðîê ñîðîê — ñîðîê ìîðîê.
À çàãàäêà
Á ñêîðîìîâêà
Â ëі÷èëêà
2. Складіть скоромовку із слів: сіло, під, перепеленя,
перепелицю. Промовте її тричі: повільно, у звичайному темпі та швидко.
3. Розгляньте схему. Із чим ви погоджуєтеся, із чим —
ні? Поясніть свою відповідь.
Для чого складаються скоромовки:
щоб чітко вимовляти звуки у словах;
уважно ставитися до свого мовлення;
голосом виділяти ключові слова в реченні;
говорити в міру швидко, не торохтіти, як горохом
об стінку;
промовляння скоромовок — це весела гра
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4. Прочитайте один із записів Олени Пчілки — української письменниці, що дбала про збереження усної
народної творчості, збирала та записувала її зразки.

— Ñåñòðèöå, ÷è òêà÷і ò÷óòü ÷è íå ò÷óòü?
— ×óòü-÷óòü ò÷óòü, ëåäü ÷îâíèêè âîëî÷óòü, áî
їñòè é ÷óòü-÷óòü íå ÷óòü!
— Íåõàé ùå ÷óòü-÷óòü ïîò÷óòü, áî âæå ÷óòü, ùî
ïåðåïі÷êè ïå÷óòü.
Àíóòå, øâèäêî ñêàæіòü òðè÷і ïîñïіëü.
À ùî? Íå ñêàæåòå øâèäêî? Ñïîòèêàєòåñü? À ìåíі
îäíà âîëèíñüêà äіâ÷èíêà òàê øâèäêî öå ãîâîðèëà,
ìîâ ÷å÷іòî÷êà öâіðіíüêàëà.
5. Про який вид усної народної творчості йдеться у
прочитаному вами тексті? А от Олена Пчілка назвала
його спотиканкою. У якій області України записано цю
скоромовку-спотиканку?
6. Скоромовки подарували вам веселий настрій. Отож
з гарним настроєм обираємо наступний майданчик.
У його назві посередині звук [и].
7. Білочка хоче поласувати найбільшим горішком. За
допомогою лічилки зробіть так, щоб білочці дістався
саме такий горішок.

Áіãëè êîíі ïіä ìîñòàìè
ç çîëîòèìè êîïèòàìè.
Äçåíü, áðÿçü —
âèéøîâ êíÿçü!
8. У лічилках часто відсутня послідовна розповідь.
Головне, щоб був чіткий ритм. Складіть власну лічилку
й навчіть іншу групу її промовляти.
9. Щоб перейти до наступного майданчика, складіть
речення з окремих слів.

ßêі, âіäãàäàòè, âëó÷íèé, ïðåäìåòіâ, çàãàäêà,
îïèñ, òðåáà, öå, êîðîòêèé.
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10. Відгадайте загадки від модельєра їжачка. Визначте, чи є відгадкою предмет одягу, який представляє
модель лисичка.

Ïëåòó õëіâåöü íà ÷åòâåðî îâåöü,
à íà ï’ÿòó îêðåìî.
Ëþòèõ íå áîїòüñÿ çèì,
õóòðîì âêðèє íàñ ãóñòèì.
11. Відгадайте загадки, у яких предмети мають спільні
ознаки з одягом з колекції модельєра їжачка.

Ó çåëåíіì êîæóøêó,
â êîñòÿíіé ñîðî÷å÷öі
ÿ ðîñòó ñîáі â ëіñêó,
âñіì çіðâàòè õî÷åòüñÿ.
(Øóêàéòå âіäãàäêó íà ìàéäàí÷èêó ëі÷èëîê.)
Ñòîїòü ïðè äîðîçі íà îäíіé íîçі
і øàïî÷êó ìàє,
òà íіêîãî íå âіòàє.
(Øóêàéòå âіäãàäêó íà ìàéäàí÷èêó ëі÷èëîê.)
Ó ëіñі íà ïðîëіñі âèñèòü ñóêíÿ ÷åðâîíà
(Øóêàéòå âіäãàäêó íà ìàéäàí÷èêó ëі÷èëîê.)
12. Виконавши наступне завдання, потрапляємо на
майданчик мудрих висловів вї’вілсирп і козакирп.
(Здогадайтеся, як прочитати їх назву).
13. Яке прислів’я мав би пам’ятати зайчик, узявшись
за дві справи одночасно? Нагадайте йому. Виберіть
серед поданих вислів, який вам подобається найбільше.

Çà äâîìà çàéöÿìè ïîæåíåøñÿ, íі îäíîãî íå çëîâèø.
Çà äâîìà çàéöÿìè íå ãàíÿéñÿ.
Çà äâîìà çàéöÿìè ïîãíàâñÿ — ç ïóñòèìè ðóêàìè
çîñòàâñÿ.
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14. Герой твору «Три метри шпигунів» (автор Аурел
Скобіале) розв’язував задачу й одночасно дивився
фільм. Поки в його голові все змішалося: три метри
шпигунів по чотири тканини гривня. Про кого був
фільм і про що задача?
15. Висловіть свої міркування про те, чи варто знати й
уживати прислів’я в сучасному житті, прислухаючись
до їхнього повчального змісту й влучного слова.
16. Прочитайте вірш. Назвіть слова — назви ознак,
якими описано народну пісню.

ÏІÑÍІ
Íàðîäíà ïіñíÿ — öå âåëèêå äèâî.
Ó íіé äóøà äèòèííà â ñâіò ëåòèòü.
Âîíà âåñåëà, ñâіòëà, ïóñòîòëèâà,
òî ùèðèì ñóìîì ðàïòîì çàçâó÷èòü.
Íàðîäíà ïіñíÿ. Íàéäîðîæ÷à, ìèëà.
Âîíà â äóøі ùîäåííî é óâі ñíі.
Íàä öіëèì ñâіòîì ðîçïóñêàє êðèëà...
Òàì, äå ëþäèíà, òàì її ïіñíі.
Надія Красоткіна

17. Вирушаймо на пісенний майданчик. «Там, де людина, там її пісні», — говориться у вірші. Чи це так? Переконайтеся.
Від погодних умов залежав урожай, а отже і добробут людей, їхнє життя. Як тільки сходив сніг, наші пращури починали піснями славити сонце, закликати весну. Так виникли пісні, які називаються веснянками.

Âåñíÿíî÷êî-ïàíÿíî÷êî, äå òè çèìóâàëà? Ãó!
Ó ñàäî÷êó íà ïåíüî÷êó, íà ñîðî÷êó ïðÿëà. Ãó!
Íå ñàìà ÿ ïðÿëà, ïðÿëà,
ïðÿëè ïîìі÷íèöі.
Òî çà êóðêó, òî çà ãóñêó,
òî çà ïàëÿíèöі. Ãó!
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Веснянки в різних районах України називалися
по-різному: «гукавки», «гаїлки», «гаївки».
18. Співаючи веснянок, дівчата водили танки. Як називається танок, зображений на картині? Як ви думаєте,
чому він так називається? Танок супроводжувався співом.

Іâàí Ãîí÷àð.
Êðèâèé òàíåöü

À ìè êðèâîãî òàíöþ éäåì,
òàíöþ éäåì.
À ìè éîìó êіíöÿ
íå íàéäåì, íå íàéäåì.
À âîäà ïî êàìåíі,
À âîäà ïî áіëîìó.
Ñòèõà éäå, ñòèõà éäå...
Îé êðèâîãî òàíöþ
òà íå âèâåäåì êіíöÿ.
Òðåáà éîãî òà é âèâîäèòè,
êіíåöü éîìó òà íàõîäèòè...
Іøëè äіâ÷àòà ÷åðåç äâіð,
÷åðåç äâіð.
Íà íèõ õóñòî÷êè ÿê ìàê öâіâ,
ÿê ìàê öâіâ.

Відшукайте в інтернеті відео Кривого танцю. Повчіться
його виконувати — співати й відповідно рухатися.
Обміняйтеся враженнями, що сподобалося чи не сподобалося: танець, слова пісні, мелодія.
19. Прочитайте початок заклички й пісні-гри. Пригадайте (відшукайте, запитайте) або самі складіть їхнє
продовження.

Іäè, іäè, äîùèêó,
çâàðþ òîáі ...
Äåñü òóò áóëà ïîäîëÿíî÷êà,
äåñü òóò áóëà ìîëîäåñåíüêà ...
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20. Пригадайте, як називаються пісні, які мами співають, щоб заколисувати своїх малят. У наш час колискові пісні поєднують з новітніми технологіями. Смартліжечко заколисує немовля і програє йому колискову.
А які колискові ви б запропонували для такого пристрою?
Відшукайте в інтернеті колискову «Ой ходить сон коло
вікон» у виконанні Заслуженої артистки України Ніни
Матвієнко. Повчіться співати цю пісню.

ÎÉ ÕÎÄÈÒÜ ÑÎÍ ÊÎËÎ ÂІÊÎÍ
Îé õîäèòü ñîí êîëî âіêîí,
à äðіìîòà — êîëî ïëîòà.
Ïèòàєòüñÿ ñîí äðіìîòè:
— À äå áóäåì íî÷óâàòè?
— Äå õàòîíüêà òåïëåñåíüêà,
äå äèòèíà ìàëåñåíüêà.
Òàì ìè áóäåì íî÷óâàòè,
äèòèíî÷êó êîëèõàòè.
21. У щасливий вечір, у теплу кімнату, у затишне ліжечко приходить до дитини мудра казка.
Складіть казку. Місцем події нехай буде галявина,
якою ви мандрували. Персонажами — усі, хто був на
ній разом з вами (сорока із скоромовками, білочка з
лічилками та інші). Вигадайте якусь подію, її розвиток,
кінцівку. Розіграйте складену казку у класі, розкажіть її
вдома.
Літературна скарбничка

Çà çìіñòîì íàðîäíі êàçêè ïîäіëÿþòüñÿ íà êіëüêà
âèäіâ.
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про тварин
народні казки

героїко-фантастичні
соціально-побутові

Ó êàçêàõ ïðî òâàðèí äіþòü òâàðèíè. Ïîäії âіäáóâàþòüñÿ â ðåàëüíîìó ñâіòі. Ïåðåìàãàє çàâæäè äîáðî.
Ïîâòîðþєìî êàçêè ïðî òâàðèí. Îñíîâíà äóìêà.
Îçíàéîìëþєìîñÿ ç ï’єñîþ-êàçêîþ
Прочитай текст. Відшукай відповідь, що із часом у казках змінюється, а що — залишається незмінним?

Äîâãèé ÷àñ êàçêè ïåðåäàâàëèñÿ ç ïîêîëіííÿ â
ïîêîëіííÿ óñíî. Òîæ êîæåí îïîâіäà÷ ïî÷àñòè áóâ і
àâòîðîì êàçêè: ìіã ïðèêðàñèòè її âëó÷íèì âèñëîâîì,
äîäàòè àáî çìіíèòè ÿêіñü ïîäðîáèöі. Îäíàê îñíîâíèé
çìіñò êàçîê ïðîòÿãîì âіêіâ çàëèøàâñÿ íåçìіííèì.
Àäæå â öèõ òâîðàõ óòіëèëèñÿ óÿâëåííÿ ëþäåé ïðî
íàâêîëèøíіé ñâіò, ïðî äîáðî і çëî. Ïèñüìåííèêè ÷àñòî çâåðòàþòüñÿ äî íàðîäíèõ äæåðåë.
Прочитайте назву твору дитячої письменниці Юліти
Ран. Яку казку ви пригадали?
Прогляньте текст твору «Круть та Верть». До якого
жанру він належить, де це вказано? Де названо дійових осіб? Прочитайте початок, закінчуючи пісенькою
Півника. Що ви дізналися про Крутя, Вертя і Півника?
Доведіть, що їх зображено сучасними.
Прочитайте п’єсу. Зверніть увагу, що крім розмови
дійових осіб, у тексті є примітки (окремі речення),
у яких описано поведінку персонажів, місце дії.
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Þëіòà Ðàí
ÊÐÓÒÜ ÒÀ ÂÅÐÒÜ
Ï’єñà äëÿ òåàòðó ëÿëüîê
(Скорочено)

Äіé
é îâіі î ñî áè:
Êð
ð ó òü — êðóòå ìèøåíÿ;
Â å ð òü — âåðòêå ìèøåíÿ;
Ï і âíèê — ÷åìíåíüêå
êóð÷à.
Ó ñó÷àñíîìó ìіñüêîìó äâîðèêó ìèøåíÿòà â ìàéêàõ
òà êåäàõ äåìîíñòðóþòü Ïіâíèêó ñâîї òàëàíòè ó ñôåðі
áðåéêó1, ãðàôіòі2, їçäè íà ðîëèêàõ. À Ïіâíèê ëþáèòü
÷èòàòè, ãðàòè íà ñêðèïöі. Ìèøåíÿòà íàçèâàþòü éîãî
íåâäàõîþ. Ïі âíèê íå îáðàæàєòüñÿ, à ñïіâàє їì ïіñåíüêó:

Ìîæíà ãðàòè і ñòðèáàòè,
öå, çâè÷àéíî, òàê ÷óäîâî!
À ìåíі öіêàâî çíàòè,
ùî ó ñâіòі є íîâîãî!
Ùî â ìèíóëîìó áóâàëî,
ÿê æèâóòü â êðàїíàõ іíøèõ.
Çíàíü ìåíі çàâæäè çàìàëî!
Õî÷ó ÿ äіçíàòèñü áіëüøå!
Ãëèáèíà ÿêà ó ìîðÿ?
1

Áðåéê — àêðîáàòè÷íèé ñòèëü âóëè÷íèõ òàíöіâ.
Ãðàôіòі — òóò: ðîçïèñ ìàëþíêàìè çîâíіøíіõ ñòіí
áóäіâåëü.
2
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Ñîíöå — çіðêà ÷è ïëàíåòà?
Äå ñòîÿòü íàéâèùі ãîðè?
Ñêіëüêè êîøòóє ìîíåòà?
ßê äіñòàòèñÿ äî íåáà,
çâіäêіëÿ áåðåòüñÿ äîùèê?
Ñêіëüêè ÷îãî âçÿòè òðåáà,
ùîá ñìà÷íèé çâàðèòè áîðùèê?
Ïіâíèê øóêàâ ñâîþ ñêðèïêó, ÿêó çàõîâàëè ìèøåíÿòà, і çíàéøîâ êîëîñîê. Ìèøåíÿòà íå çíàëè, äëÿ ÷îãî
âіí.

Ïіâíèê. Äóìàþ, ùî öåé êîëîñîê ÿ çíàéøîâ íå âèïàäêîâî. ß ñïå÷ó ç íüîãî ïèðіæêè.
À âè íå õî÷åòå ìåíі äîïîìîãòè?
Â åðòü. À ÿê ìè áóäåìî òîáі äîïîìàãàòè?
Òè æ çáèðàєøñÿ ïðàöþâàòè!
Êðó òü. Îò і ïðàöþé íà çäîðîâ’ÿ÷êî! À
ìè òåáå ïіäòðèìàєìî! ×åñíî-÷åñíî!
Ïіâíèê. Îò і äîáðå! Ðàçîì óñå çðîáèìî
øâèäêî. Çàðàç ÿ ïîâåðíóñÿ!
Ïіâíèê ëèøàє êîëîñîê ìèøåíÿòàì і øâèäåíüêî éäå.

Â åðòü. Òè ùî, ç ãëóçäó ç’їõàâ? ß íå âìіþ ïåêòè
ïèðіæêè, і ÿ íå õî÷ó íі÷îãî ðîáèòè!
Êðó òü. І ÿ íå âìіþ і íå õî÷ó, òî íåõàé âіí ñàì
óñå ðîáèòü, à ìè áóäåìî ïîðó÷, íіáè ìè òåæ ó ñïðàâàõ. À ïîòіì ïîëàñóєìî! Òè õіáà íå õî÷åø ïèðіæêіâ?
Â åðòü. Ïèðіæêіâ õî÷ó.
Ç’ÿâëÿєòüñÿ ïіâíèê. Ó ðóêàõ – öіï òà
ìіøîê.

Ïіâíèê. Ñïî÷àòêó êîëîñîê òðåáà
îáìîëîòèòè, ùîá óñå çåðíî áóëî îêðåìî. Õòî õî÷å ñàì ñïðîáóâàòè? Ìîæå,
òè, Âåðòþ?
Â åðòü. Íі, íі, ÿ òðîõè çàéíÿòèé
(ãðàє ó ãðó íà òåëåôîíі).
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Ïіâíèê. Òî ìîæå òè, Êðóòþ?
Êðó òü. Íі, ÿ òåæ çàéíÿòèé (ïðèєäíóєòüñÿ äî
Âåðòÿ).
Ïіâíèê. Òåïåð çåðíî òðåáà çìîëîòè, ùîá áóëî
áîðîøíî. Іäó äî ìëèíà, õòî çі ìíîþ?
Â åðòü. Ìè áóäåìî ÷åêàòè íà òåáå òóò. Ç íåòåðïіííÿì!
Ìèøåíÿòà çíîâó âäàþòüñÿ äî ñâîїõ óëþáëåíèõ
çàíÿòü, àæ òóò ïîâåðòàєòüñÿ Ïіâíèê ç âåëèêèì і
÷èìîñü çàïîâíåíèì ìіøêîì.

Ïіâíèê. Óõ! Àæ çàõåêàâñÿ ïîêè íіñ. Àëå ÷èìàëî
âèéøëî!
Ïіâíèê ñòàâèòü ìіøîê.

Ïіâíèê. Àãà, òðåáà æ ïðèíåñòè âîäè, ùîá çàìіñèòè òіñòî.
Êðóòü і Âåðòü êàòàþòüñÿ íà ñêåéòі. Ìіñèòè òіñòî і ëіïèòè ïèðіæêè íå ñõîòіëè. Óñå çðîáèâ Ïіâíèê і â
ïі÷ ïîñàäèâ.

Âåðòü. ×óєø, Êðóòþ, ÷èì ïàõíå, ãà?
Êðó òü. À òàêè ïàõíå, ÿê ñìà÷íî ïàõíå!
Ìèøåíÿòà éäóòü íà çàïàõ ãàðÿ÷èõ ïèðіæêіâ, æàäіáíî âòÿãóþ÷è ïîâіòðÿ íîñàìè. І їõíі ÷óòëèâі íîñèêè íå
ïîìèëÿþòüñÿ. Âõîäèòü Ïіâíèê ç òàöåþ ãàðÿ÷èõ ïèðіæêіâ.

Êðó òü і Âåðòü. Âàó! ßê êðóòî!
Ïіâíèê. Íó îò, ÿ æ âàì êàçàâ — óñå ìîæëèâî.
Òåïåð âè çíàєòå, çâіäêè áåðåòüñÿ õëіá і ñêіëüêè òðåáà âñüîãî çðîáèòè, ùîá ìîæíà áóëî éîãî âçÿòè і
ç’їñòè.
Êðóòü і Âåðòü íåòåðïëÿ÷å êèâàþòü ãîëîâàìè, ïіäòâåðäæóþ÷è: òàê, çíàєìî, çíàєìî. Âîíè õàïàþòü ïî
ïèðіæêó і âæå ïіäíîñÿòü їõ äî ðîòà, êîëè Ïіâíèê їõ
çóïèíÿє.
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Ïіâíèê. Ñòðèâàéòå! À ñêàæіòü ìåíі ñïî÷àòêó,
õòî öåé êîëîñîê çíàéøîâ?
Пригадайте, про що запитував Півник і що відповідали
Круть і Верть у казці. Спробуйте продовжити їхній діалог.

Ïіâíèê. À çíàєòå òàêå ïðèñëіâ’ÿ: Õòî íå ïðàöþє — òîé íå їñòü?
Ìèøåíÿòà ïîêëàëè ïèðіæêè.

Ïіâíèê (ñàì äî ñåáå, àëå ìîæå çâåðíóòèñü і äî
ìàëÿò ó çàëі). Ñòіëüêè ïèðіæêіâ âèéøëî, ñàìîìó çà
òèæäåíü íå ç’їñòè! ×è âñå-òàêè ïðèãîñòèòè Êðóòÿ і
Âåðòÿ? ×è íå òðåáà?
Ðàïòîì âáіãàþòü çáóäæåíі ìèøåíÿòà, òðèìàþ÷è â
ëàïàõ ùå îäèí êîëîñîê.

Êðó òü і Âåðòü. Ïіâíèêó, Ïіâíèêó, äèâèñü, ùî
ìè çíàéøëè!
Â åðòü. Ìè éîãî îáìîëîòèìî, ïîòіì çðîáèìî
áîðîøíî, ïîòіì òіñòî і ñïå÷åìî âåëèêèé ïèðіã, òіëüêè
òè íàì òðîõè äîïîìîæè, äîáðå?
Êðó òü. Áî ìè ñàìі íі÷îãî íå âìієìî... À ìè òîáі
çà öå ñêðèïêó çíàéäåìî.
Ïіâíèê. Ãàðàçä, äîìîâèëèñü! Çðîáèìî âñå öå
ðàçîì, à ïîêè äàâàéòå-íî ïèðіæêіâ ïîїìî, ñâіæèõ òà
ãàðÿ÷èõ!
Êðó òü òà Â åðòü. Óðà!
Ïіâíèê. Ñòîï!
Êðó òü. Ùî çíîâó íå òàê?
Ïіâíèê. À ðóêè ïîìèòè?
Óñі áіæàòü ìèòè ðóêè é çà õâèëþ ïîâåðòàþòüñÿ.

Êðó òü. Ñëóõàé, Âåðòþ, ìåíі öåé Ïіâíèê ïî÷èíàє
ïîäîáàòèñÿ.
Â åðòü. Àãà, àãà, ìåíі òåæ.
Âõîäèòü Ïіâíèê.
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öі.

Êðó òü. Ïіâíèêó, à çàãðàé íàì íà ñâîїé ñêðèïî÷-

Ïіâíèê ãðàє.
Ìèøåí ÿòà òàíöþþòü íà ðàäîùàõ і ðàçîì ç Ïі âíèêîì ñïіâàþòü ïіñíþ:

Çíàþòü і ïіâíèêè, і ìèøåíÿòêà,
ùî òàєìíèöþ õîâàє çåðíÿòêî.
Öÿ òàєìíèöÿ âі÷íà é ìîãóòíÿ:
â êîæíіé çåðíèíі — õëіá÷èê ìàéáóòíіé!
Ñîíå÷êî òåïëå і âіòåð, і çëèâè —
ðàçîì ç çåìëåþ çåðíÿòêî ðîñòèëè!
Ðàçîì ðàäіëè, ùî êîëîñ çðîñòàє.
Êîëîñ äî êîëîñó — ïîëå áåçêðàє!
Â ñòèãëîìó êîëîñі є âæå õëіáèíà,
ùî çà îáіäîì çáèðàє ðîäèíó.
Îñü òàєìíèöÿ, âі÷íà é ìîãóòíÿ:
â êîæíіé çåðíèíі — õëіá÷èê ìàéáóòíіé!
1. Пригадай, як розважалися мишенята в казці? Від
яких слів утворені їхні імена? А чим вони займаються
в п’єсі?
Попрацюйте в групі.
2. Які запитання Півник ставив мишенятам? На які з
них ви готові дати відповідь?
3. Поясніть виділені в тексті речення.
4. Прочитайте п’єсу в ролях. Виготовте ляльок — героїв пʼєси. Продумайте декорації1. Виберіть частину п’єси
й розіграйте її.
5. Поділіться враженнями: герої у якому творі — у казці чи в п’єсі — вам більше подобаються? Чим саме?
6. Попрацюй з таблицею. Проаналізуй, що спільного в
казці про Крутя, Вертя і Півника та в п’єсі.
1

Äåêîðàöіÿ — îôîðìëåííÿ ñöåíè.
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Óêðàїíñüêà íàðîäíà êàçêà
«Ïіâíèê òà äâîє ìèøåíÿò»
К і н ц і в к а:
Круть і Верть зрозуміли, чому їх,
лінюхів, Півник не почастував пиріжками.
Ï’єñà äëÿ òåàòðó ëÿëüîê
«Êðóòü òà Âåðòü»
Àâòîðêà Þëіòà Ðàí
Круть і Верть зрозуміли, що розважатися добре, але ще й треба працювати. Захотіли самі спекти пиріг. Попросили Півника їм допомогти.
Ñïіëüíå ó äâîõ òâîðàõ
П е р с о н а ж і: Мишенята Круть і Верть весь час розважались, Півник любив працювати.
О с н о в н а ч ас т и н а:
Півник знайшов колосок. Сам його обмолотив, у млині
змолов, замісив тісто, напік пиріжків.
О с н о в н а д у м к а:
Хто працює, той і має. Працювати цікаво.

Про автора

Þëіòà Ðàí — äèòÿ÷à ïèñüìåííèöÿ, ñöåíàðèñòêà. Її ï’єñè ãðàþòü ó ðіçíèõ òåàòðàõ Óêðàїíè òà çà її ìåæàìè. Її ïåðøà
êíèæêà «Äіä Ìîðîç і âñі-âñі-âñі» ïîáà÷èëà ñâіò ó 2010 ðîöі. Ïîòіì áóëè êíèæêè
«Іñòîðіÿ ïðî ôåé», «Іñòîðіÿ ïðî ïðèíöåñ»
òà іí.
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Літературна скарбничка

Ï’є
’ ñà — òâіð, ïðèçíà÷åíèé äëÿ ïîñòàíîâêè íà
ñöåíі. Çìіñò ï’єñè ïåðåäàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ ðîçìîâ
ïåðñîíàæіâ — äіéîâèõ îñіá. Ïðèìіòêè àâòîðà ùîäî
їõíüîї çîâíіøíîñòі é ïîâåäіíêè, à òàêîæ ùîäî îáñòàâèí äії ïîäàþòüñÿ â äóæêàõ àáî îêðåìèìè ðÿäêàìè.
Òàêі ïðèìіòêè íàçèâàþòüñÿ ðåìàðêàìè.
à
Ï’єñà, ó ÿêіé âіäáóâàþòüñÿ êàçêîâі ïîäії ç êàçêîâèìè ïåðñîíàæàìè, íàçèâàєòüñÿ ï’єñîþ-êàçêîþ.
Майстерня читача

ßêùî òè ÷èòàєø òåêñò âãîëîñ ÷è ðîçіãðóєø ï’єñó,
ïàì’ÿòàé ïðî ñëóõà÷іâ òà ãëÿäà÷іâ. Ïîäáàé ïðî òå,
ùîá їì áóëî öіêàâî. ßê æå öüîãî äîìîãòèñÿ? Òâîїìè
ïîìі÷íèêàìè ìàþòü ñòàòè ãîëîñ, æåñòè òà ìіìіêà.
Ïîòðåíóéñÿ, íàïðèêëàä, ïðîìîâëÿòè ñëîâà ìèøåíÿò: «Ïіâíèêó, Ïіâíèêó, ìè çíàéøëè êîëîñîê!»
Íàäàé îáëè÷÷þ ðàäіñíîãî âèðàçó. Ïîñòàâ ðóêè òàê,
íіáè òè òðèìàєø êîëîñîê. Ïðîìîâ ñëîâà ç ðàäіñíîþ
іíòîíàöієþ.
Ерудитам

Ùî òàêå ìѕìіêà
ѕ
? Áëèçüêî 80 íåâåëèêèõ ì’ÿçіâ
ðîçòàøîâàíі ïіä øêіðîþ îáëè÷÷ÿ. Їõ íàçèâàþòü
ìіìі÷íèìè. Ìіìіêà äîïîìàãàє íàì ñïіëêóâàòèñÿ, ðîçìîâëÿòè áåç ñëіâ.
Íà îáëè÷÷і âіäáèâàєòüñÿ íàñòðіé і ñàìîïî÷óòòÿ
ëþäèíè. Ðàäіñòü àáî ñèìïàòіÿ äî îòî÷åííÿ âèðàæàєòüñÿ óñìіøêîþ. Äëÿ òîãî ùîá âîíà çàñÿÿëà íà
îáëè÷÷і, ïîâèííі ïîïðàöþâàòè 17 ì’ÿçіâ. Îäíі âіäòÿãóþòü і òðîõè ïіäíіìàþòü êóòî÷êè ðîòà, іíøі ëåäü
ïðèìðóæóþòü î÷і. À ùîá íàñóïèòèñÿ, íåîáõіäíî
íàïðóæèòè àæ 43 ì’ÿçè. Îòæå, óñìіõàòèñÿ çíà÷íî
ïðîñòіøå.
З книги «Дитяча енциклопедія. Людина»
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Ãåðîїêî-ôàíòàñòè÷íà êàçêà, її îñîáëèâîñòі
ÊÈÐÈËÎ ÊÎÆÓÌ’ßÊÀ
Êîëèñü áóâ ó Êèєâі ÿêèéñü êíÿçü. І áóâ êîëî
Êèєâà çìіé. Ùîðîêó ïîñèëàëè éîìó äàíü: äàâàëè àáî
ìîëîäîãî ïàðóáêà, àáî äіâ÷èíó. Îòî ïðèéøëà ÷åðãà
âæå é äî äî÷êè ñàìîãî êíÿçÿ. Íі÷îãî ðîáèòè, êîëè
äàâàëè ãîðîäÿíè, òðåáà і éîìó äàâàòè. Ïîñëàâ êíÿçü
ñâîþ äî÷êó â äàíü çìієâі. À äî÷êà áóëà òàêà õîðîøà,
ùî é ñêàçàòè íå ìîæíà. Òî çìіé її é ïîëþáèâ. Îò
âîíà äî íüîãî ïіäëåñòèëàñÿ òà é ïèòàєòüñÿ ðàç:
— ×è є, — êàæå, — íà ñâіòі òàêèé ÷îëîâіê, ùîá
òåáå ïîäóæàâ?
— Є, — êàæå, — òàêèé ó Êèєâі íàä Äíіïðîì. ßê
çàòîïèòü õàòó, òî äèì àæ ïîïіä íåáåñàìè ñòåëåòüñÿ.
À ÿê âèéäå íà Äíіïðî ìî÷èòè øêіðè (áî âіí êîæóì’ÿêà1), òî íå îäíó íåñå, à äâàíàäöÿòü ðàçîì. І ÿê íàáðÿêíóòü âîíè âîäîþ â Äíіïðі, òî ÿ âіçüìó òà é ó÷åïëþñü çà íèõ, ÷è âèòÿãíå-òî âіí їõ? À éîìó áàéäóæå:
ÿê ïîöóïèòü, òî é ìåíå çі øêіðàìè òðîõè íà áåðåã íå
âèòÿãíå. Îò òîãî ÷îëîâіêà òіëüêè ìåíі é ñòðàøíî.
Êíÿçіâíà âçÿëà ñîáі òå íà äóìêó é äóìàє, ÿê áè
їé âіñòî÷êó äîäîìó ïîäàòè і íà âîëþ äî áàòüêà
äіñòàòèñü? À ïðè íіé íå áóëî íі äóøі, òіëüêè îäèí
ãîëóáîê. Âîíà âèãîäóâàëà éîãî, ùå ÿê ó Êèєâі áóëà.
Äóìàëà-äóìàëà, à äàëі é íàïèñàëà äî áàòüêà.
«Îòàê і òàê, — êàæå, — ó âàñ, ïàíîò÷å, є â Êèєâі
÷îëîâіê íà éìåííÿ Êèðèëî, íà ïðіçâèùå Êîæóì’ÿêà.
Áëàãàéòå âè éîãî ÷åðåç ñòàðèõ ëþäåé, ÷è íå ñõî÷å âіí
іç çìієì ïîáèòèñÿ, ÷è íå âèçâîëèòü ìåíå, áіäíó, ç
íåâîëі! Áëàãàéòå éîãî, ïàíîò÷åíüêó, і ñëîâàìè, é
ïîäàðóíêàìè, ùîá íå îáðàçèâñÿ âіí çà ÿêå íåçâè÷àéíå ñëîâî!»
1
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Êîæóì’ÿ
’ êà – ìàéñòåð, ùî îáðîáëÿâ øêіðó.

Íàïèñàëà òàê, ïðèâ’ÿçàëà ïіä êðèëüöå ãîëóáîâі
òà é âèïóñòèëà ó âіêíî. Ãîëóáîê çëèíóâ ïіä íåáî òà
é ïðèëåòіâ äîäîìó, íà ïîäâіð’ÿ äî êíÿçÿ. À äіòè ñàìå
áіãàëè ïî ïîäâіð’þ òà é ïîáà÷èëè ãîëóáêà.
— Òàòóñþ, òàòóñþ! — êàæóòü. — ×è áà÷èø —
ãîëóáîê âіä ñåñòðèöі ïðèëåòіâ!
Êíÿçü ïåðøå çðàäіâ, à äàëі ïîäóìàâ-ïîäóìàâ òà é
çàñóìóâàâ:
— Öå æ óæå ïðîêëÿòèé іðîä1 çãóáèâ, âèäíî, ìîþ
äèòèíó!
À äàëі ïîìàíèâ äî ñåáå ãîëóáêà, ãëÿäü, àæ ïіä
êðèëüöåì ëèñòіâêà. Âіí çà ëèñòіâêó. ×èòàє, àæ äî÷êà
ïèøå: òàê і òàê. Îòî çàðàç ïîêëèêàâ âіí äî ñåáå âñþ
ñòàðøèíó.
— ×è є ó íàñ òàêèé ÷îëîâіê, ùî ïðîçèâàєòüñÿ
Êèðèëîì Êîæóì’ÿêîþ?
— Є, êíÿçþ. Æèâå íàä Äíіïðîì.
— ßê æå á äî íüîãî ïðèñòóïèòèñü, ùîá íå îáðàçèâñÿ òà ïîñëóõàâ?
Îòî ñÿê-òàê ïîðàäèëèñü òà é ïîñëàëè äî íüîãî
íàéñòàðіøèõ ëþäåé. Ïðèõîäÿòü âîíè äî éîãî õàòè,
âіä÷èíèëè ïîìàëó äâåðі òà é çëÿêàëèñü. Äèâëÿòüñÿ,
ñèäèòü ñàì Êîæóì’ÿêà äîëі, äî íèõ ñïèíîþ, і ìíå
ðóêàìè äâàíàäöÿòü øêіð, òіëüêè âèäíî, ÿê êîëèâàє
îòàêåííîþ áіëîþ áîðîäîþ! Îò îäèí ç òèõ ïîñëàíöіâ:
«Êàõè!»
Êîæóì’ÿêà æàõíóâñÿ, à äâàíàäöÿòü øêіð òіëüêè
òðіñü, òðіñü! Îáåðíóâñÿ äî íèõ, à âîíè éîìó â ïîÿñ:
— Îòàê і òàê: ïðèñëàâ äî òåáå êíÿçü іç ïðîñüáîþ…
À âіí і íå äèâèòüñÿ, é íå ñëóõàє: ðîçñåðäèâñÿ, ùî
÷åðåç íèõ òà äâàíàäöÿòü øêіð ïîðâàâ.
Âîíè çíîâó äàâàé éîãî ïðîñèòè, äàâàé éîãî áëàãàòè. Ñòàëè íàâêîëіøêè… Øêîäà! Ïðîñèëè-ïðîñèëè
òà é ïіøëè, ïîíóðèâøè ãîëîâè.
1

І
Іðîä
— òóò: ìó÷èòåëü.
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Ùî òóò ðîáèòèìåø? Ñóìóє êíÿçü, ñóìóє і âñÿ
ñòàðøèíà.
— ×è íå ïîñëàòè íàì іùå ìîëîäøèõ?
Ïîñëàëè ìîëîäøèõ — íі÷îãî íå âäіþòü і òі. Ìîâ÷èòü òà ñîïå, íà÷å íå éîìó é êàæóòü. Òàê ðîçіáðàëî
éîãî çà òі øêіðè.
Äàëі íàäóìàâñÿ êíÿçü і ïîñëàâ äî íüîãî ìàëèõ
äіòåé. Òі ÿê ïðèéøëè, ÿê ïî÷àëè ïðîñèòè, ÿê ñòàëè
íàâêîëіøêè òà ÿê çàïëàêàëè, òî é ñàì Êîæóì’ÿêà íå
âèòåðïіâ, çàïëàêàâ òà é êàæå:
— Íó, öå æ óæå äëÿ âàñ ÿ çðîáëþ.
Ïіøîâ äî êíÿçÿ.
— Äàâàéòå æ, — êàæå, — ìåíі äâàíàäöÿòü áî÷îê
ñìîëè і äâàíàäöÿòü âîçіâ êîíîïåëü!
Îáìîòàâñÿ êîíîïëÿìè, îñìîëèâñÿ ñìîëîþ äîáðå,
óçÿâ áóëàâó òàêó, ùî, ìîæå, ó íіé ïóäіâ1 äåñÿòü, òà
é ïіøîâ äî çìіÿ.
À çìіé éîìó é êàæå:
— À ùî, Êèðèëå? Ïðèéøîâ áèòèñÿ ÷è ìèðèòèñÿ?
— Äå âæå ìèðèòèñÿ? Áèòèñÿ ç òîáîþ, ç іðîäîì
ïðîêëÿòèì!
Îò і ïî÷àëè âîíè áèòèñÿ — àæ çåìëÿ ãóäå. Ùî
ðîçáіæèòüñÿ çìіé òà âõîïèòü çóáàìè Êèðèëà, òî òàê
êóñîê ñìîëè é âèðâå; ùî ðîçáіæèòüñÿ òà âõîïèòü, òî
òàê æìóòîê êîíîïåëü і âèðâå. À Êèðèëî éîãî çäîðîâåííîþ áóëàâîþ ÿê óëóïèòü, òî òàê і âæåíå â çåìëþ.
À çìіé, ÿê âîãîíü, ãîðèòü, — òàê éîìó æàðêî, і ïîêè
çáіãàє äî Äíіïðà, ùîá íàïèòèñÿ, òà âñêî÷èòü ó âîäó,
ùîá ïðîõîëîäèòèñÿ òðîõè, òî Êîæóì’ÿêà âæå é îáìîòàâñÿ êîíîïëÿìè і ñìîëîþ îáñìîëèâñÿ. Îòî âèñêàêóє
ç âîäè ïðîêëÿòèé іðîä — і ùî ðîçæåíåòüñÿ ïðîòè
Êîæóì’ÿêè, òî âіí éîãî áóëàâîþ ëóï òà ëóï, àæ ëóíà
éäå. Áèëèñü-áèëèñü — àæ êóðèòü2, àæ іñêðè ñêà÷óòü.
1

Ïóä – ñòàðîâèííà îäèíèöÿ ìàñè, ÿêà äîðіâíþє ïðèáëèçíî 16 êã.
2
Êóðіòè – äèìіòè.
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Çìіé àæ ïèðõàє, àæ çàõëèíàєòüñÿ ïðîêëÿòèé, à
ïіä íèì çåìëÿ òіëüêè ñòîãíå.
À ïî ãîðàõ íàðîä ñòîїòü, ÿê íåæèâèé, çöіïèâøè
ðóêè, æäå, ùî òî áóäå! Êîëè öå çìіþêà — áóáóõ! Àæ
çåìëÿ çàòðÿñëàñü. Íàðîä, ñòîÿ÷è íà ãîðàõ, òàê і
ñïëåñíóâ ðóêàìè:
— Îò òàê Êèðèëî! Îò òàê Êîæóì’ÿêà!
À Êèðèëî, âáèâøè çìіÿ, âèçâîëèâ êíÿçіâíó і
âіääàâ êíÿçåâі. Êíÿçü óæå íå çíàâ, ÿê éîìó é äÿêóâàòè. Òà âæå ç òîãî-òî ÷àñó é ïî÷àëî çâàòèñÿ òå óðî÷èùå, äå æèâ Êèðèëî, Êîæóì’ÿêàìè.
1. Назви персонажів казки. Визнач її тему, — коротко,
одним реченням розкажи, про що в ній ідеться.
П о п р а ц ю й те р а з о м.
2. Визначте в казці початок, основну частину та кінцівку. Розкажіть початок казки. Складіть план основної
частини й перекажіть її зміст близько до тексту. Чергу
продовжувати переказ казки за наступним пунктом
плану передавайте одне одному поглядом і усмішкою.
3. Як ви вважаєте, які риси характеру Кирила Кожум’яки
допомогли йому подолати змія? Обміняйтеся враженнями, який момент казки викликав у вас хвилювання.
4. Поміркуйте, чому народ із завмиранням серця стежив за двобоєм? Чи виправдав Кирило Кожум’яка сподівання людей? Яка основна думка казки?
5. Розгляньте схему побудови героїко-фантастичних
казок. Спираючись на неї, доведіть, що прочитана казка є героїко-фантастичною.
ЗАЧИН

ОСНОВНА
ЧАСТИНА

КІНЦІВКА

Повтори, герой наділений
надзвичайною силою
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6. Пригадайте мультфільм «Микита Кожум’яка». По працюйте з буклетом. Який зв’язок має мультфільм з
казкою? Розкажіть, як Микиті, який не володів богатирською силою батька, вдалося подолати змія.
Ãåðîїêî-ôàíòàñòè÷íà êàçêà
«Êèðèëî Êîæóì’ÿêà»
Герой, наділений надзвичайною
силою, захистив людей, подолавши
змія.
Ìóëüòôіëüì «Ìèêèòà Êîæóì’ÿêà»
12-річний син героя завдяки силі
характеру та допомозі нових друзів
переміг змія і врятував світ.

7. Поділіться враженнями, хто і що вам сподобалося
чи не сподобалося в мультфільмі. Дослідіть у змісті
мультфільму особливості героїко-фантастичної казки.
Скористайтеся матеріалом літературної скарбнички.
Літературна скарбничка

Ó ãåðîїêî-ôàíòàñòè÷íèõ êàçêàõ çâè÷íå ïîєäíóєòüñÿ ç íåéìîâіðíèì. Çäåáіëüøîãî âîíè ðîçïî÷èíàþòüñÿ ç òîãî, ùî ãîëîâíèé ãåðîé ïîòðàïëÿє ó
äèâîâèæíèé, ñïîâíåíèé òàєìíèöü ñâіò. Îáñòîþþ÷è
ñïðàâåäëèâіñòü, äîáðî, âіí çàçíàє íåáåçïå÷íèõ âèïðîáóâàíü і ÷àðіâíèõ ïåðåòâîðåíü. Çàçâè÷àé ãåðîєâі
äîïîìàãàþòü ÷àðіâíі ïîìі÷íèêè àáî ÷óäîäіéíі ïðåäìåòè.
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ÊÂІÒÊÀ ËÎÌÈÊÀÌІÍÜ
Легенда

Äàëåêî â ãîðàõ æèâ ìîëîäèé ëіñîðóá. Äðóæèâ іç
ñîïіëêîþ і ç âіòðîì ðîçìîâëÿâ, ÿê ç áðàòîì.
Îäíîãî ðàçó ïîòåìíіëè çîðі і ìіñÿöü çãàñ. І ïîõèëèëèñÿ òðàâè, à ñè÷ êðè÷àâ òà âіùóâàâ áіäó. І ùîñü
òàê æàëіáíî â äîëèíі çàñòîãíàëî.
Ïî÷óâ öå ëіñîðóá і ñòåæêîþ êðóòîþ ñïóñòèâñÿ
âíèç. І ïіä ñìåðåêîþ âèñîêîþ ïîáà÷èâ äіâ÷èíó, ïîðàíåíó, áëіäó.
— Òè õòî?
— ß іç ñèíіõ ãіð...
— À ÷îì òè òóò? Î, ó òåáå ðàíà íà íîçі і êðîâ íà
êîñàõ çàïåêëàñÿ!
Ðâîíóâ ëåãіíü1 ñâîþ ñîðî÷êó áіëó і ðîçіðâàâ
íàâïіë, ÿê äóøó. Ñïîâèâ ó íåї áіëü і ðàíè, ïèòàâ іì’ÿ
ñòðàøíîãî ëèõîäіÿ.
— Îðäà ïðèéøëà, ëåãіíþ, ó íàøі ãîðè, ïàëèòü
ëіñè, æåíå ëþäåé â ÿðìî. À ÿ âòåêëà ç ðàíîþ öієþ.
— ß çóïèíþ îðäó, çâіëüíþ ÿ íàøі ãîðè!
— À çâіäêè ñèëó òè âіçüìåø, ëåãіíþ?
— ß ñèëüíèé, áî ç âіòðàìè çðîñòàâ ó çåëåíèõ
ïîëîíèíàõ2. Ðàçîì ç îðëàìè îáëіòàâ ÿ ãîðè.
І ïîñìіõíóëàñÿ äіâ÷èíà ùàñëèâî âіä ìîâè ñèëüíîї
ëþäèíè. Â î÷àõ її ñâіòàíêè çàÿñíіëè, à ãîëîñ ó íåї,
ÿê ñîïіëêà, ãðàє:
— Ìåíі äіäóñü ðîçêàçóâàâ, ëåãіíþ, ùî є íà ñêåëÿõ ó äàëåêèõ ãîðàõ ÷óäåñíà êâіòêà — êâіòêà íåâіäîìà. Âîíà ðîñòå íà óðâèùàõ ñòðàøåííèõ, êóäè îðëèáåðêóòè çàëіòàþòü. Òî áà÷èø, êâіòêó òó äіñòàòè є
íåëåãêî. Òà õòî її іç ñêåëü äîáóäå, òî ñèëüíèì ñòàíå,
âі÷íî áóäå æèòè.
1
2

Ë ãіíü — þíàê.
Ëå
Ïîëîíèíà — áåçëіñà äіëÿíêà Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò.
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— Éäåìî, éäåìî çà êâіòêîþ ó ãîðè. Її äіñòàíó ÿ,
іç ñàìîãî ïåêëà âèðâó!
Óçÿâ íà ðóêè äіâ÷èíó âіí ëåãêî. Ïîíіñ її ó ãîðè
ñèíüîáðîâі.
Îáîє ñòàëè, ãîðäі і âіäâàæíі, äå ñêàëè â íåáî
âïåðëèñÿ ïëå÷èìà é ïîíóðî ó âі÷і ñîíöþ çàãëÿäàëè.
І êèíóâ õëîïåöü ñâіé ñàðäàê1 íà çåìëþ. Ïîïðàâèâ ïîÿñ, âèøèòèé öÿòêàìè. Ïîëіç äî õìàð çà êâіòêîþ ÷óäíîþ.
Òîäі âіí ÷óâ, ÿê ñòîãíå ëþä
ó íåâîëі, ÿê äіâ÷èíà òðåìòèòü
çà êîæåí ðóõ éîãî. І äóæ÷àâ
âіí, áî ñèëó äàðóâàëà éîìó çåìëÿ, і íåáî, і íàðîä.
Óðàç ñòðåïåíóâñÿ âåñü, áî
áëèçüêî áіëÿ ñåáå ïîáà÷èâ êâіòêó, ñâіòëó і ÿñíó.
— Î çåìëå, ñèëè äàé!
Îñëàáëîþ ðóêîþ çіðâàâ âіí
êâіòêó і ïàäàòè ïî÷àâ.
Òà îñü ìîãóòíіé âèõîð âõîïèâ éîãî і çàêðóòèâ ó òàíöі, ïіäíÿâ çà õìàðè і ïîíіñ
íà çåìëþ.
І âèðіñ âіí íàä ñêàëàìè â íåáî, çàêóòèé ó ìіöíі
çàëіçíі ëàòè. І ìå÷ ó ðóêàõ âèáëèñêóâàâ íà ñîíöі.
Ïðîïàëà ç ðóê äåñü êâіòêà ÷óäîäіéíà.
Çàãîâîðèëè ãîðè, çàãðèìіëè:
— Òåïåð òåáå íå âіçüìóòü àíі ñòðіëè, àíі ìå÷і
âîðîæі ãîñòðîáîêі. Ñìіëèâî éäè íà áèòâó ç îðäîþ.
Òåáå òâіé êðàé і ëþä áëàãîñëîâëÿþòü!
І ðàïòîì ñêàëè ëþòî çàäâèãòіëè, ç óñіõ áîêіâ
éøëè îðäè íåç÷èñëåííі.
Íà áèòâó ç íèìè õëîïåöü ñòàâ, ÿê áåðêóò. Çìіòàâ
îðäó, êèäàâ ó ïðîâàëëÿ òåìíі.
1
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Ñàðäàê — âåðõíіé îäÿã.

Òà ðàïòîì ç-çà ãîðè ñòðіëà іç ñâèñòîì âèðâàëàñü,
ÿê ñìåð÷. І ó ãðóäè äіâ÷èíі çìіþêîþ âï’ÿëàñÿ. Âîíà
ñõèëèëà ãîëîâó äîäîëó, à іç ñèíÿâè î÷åé âîäà çàñòðóìåíіëà, íåìîâ ç ãіðñüêèõ çàòàєíèõ äæåðåë.
Çëÿêàëèñü îðäè, êèíóëè äîäîëó ñâîї êðèâàâі ìå÷і
é âіä ñòðàõó ïåðåä âåðõîâèíöåì çàïàëè â çåìëþ і
çàêàì’ÿíіëè. À ç-ïіä ãîðè, äå äіâ÷èíà óïàëà, òðè äæåðåëà, òðè ÷èñòі, ÿê ñëüîçèíêè, óâèñü óäàðèëè і ïîòåêëè ìіæ ãîðè íà ðàäіñòü ëþäÿì ïðî çäîáóòó âîëþ.
Âîíè âñå øèðøàëè і íàáèðàëè ñèëè, ñïіâàëè ïіñíþ
âåëåòó-íàðîäó.
Äèâèâñü ëåãіíü íà òåє äèâíå äèâî, ó ÷èñòó âîäó,
ùî ïëèâëà ìіæ ëþäè, і âîëþ áà÷èâ ìðіéíó і æàäàíó.
Ñâіòëіëî íåáî і çåìëÿ ÿñíіëà. À âåðõîâèíåöü іøîâ
äàëåêî â ãîðè, òóäè, äå ñòðіâ ãóöóëêó ñèíüîîêó...
Ñïèíèâñÿ ñåðåä ñêàë, íà ìå÷ çіïåðñÿ ãîðäî, íà ïîâíі
ãðóäè ãðîìîì ïðîãðèìіâ:
— Âіêè ÿ õî÷ó òóò ñòîÿòè і çåìëþ áåðåãòè êîõàíó!
Ïî÷óëè ãîðè òі ñëîâà ãàðÿ÷і é ïîíåñëè ëóíîþ çà
êðàé ñâіòó, ùîá çíàëè âñі, ùî íà íàøіé çåìëі âåëèêіé — áåçñòðàøíі і íàäіéíі îõîðîíöі.
Ñòîїòü і òåïåð âèñîêî âіí ó ãîðàõ і çåìëþ ñòåðåæå
âіêàìè. Ñëîâà, ÿêі âіí âîñòàííє ìîâèâ, áóëè íà÷åðòàíі íà íüîìó. І ñòîðîæåì íàçâàâ éîãî íàðîä. Ãîðó, äå
âïàëà ÷îðíà ñèëà, íàçâàëè ëþäè ×îðíîãîðà. À òі
äæåðåëà, ùî ç î÷åé äіâî÷èõ і ç ðóñîї êîñè óäàðèëè ó
âі÷íіñòü, ðîçëèëèñÿ ðіêàìè — ×åðåìîøåì і Òèñîþ, і
Ïðóòîì.
Ñòîðîæ äèâèòüñÿ ç âåðõіâ і áåðåæå íàø äåíü,
íàø ðіä і Óêðàїíó íàøó...
З повісті Яреми Гояна «Таємниця Лесикової скрипки»

1. Які епізоди в легенді тебе найбільше схвилювали?
Якими думками щодо прочитаного хочеш поділитися?
Що ти знаєш про квітку ломикамінь, яка ще називаєть53

ся «косичка», «едельвейс»? Прочитай розповідь дівчини про цю квітку.
2. Як легінь дізнався про біду, яка нависла над рідним
краєм? Які почуття сколихнула в його серці ця страшна звістка і як змінила його життя?
3. У яких рядках зосереджена основна думка легенди? Поясни її.
4. Підготуйся до вибіркового переказу. Знайди в тексті
та прочитай усі рядки про славного верховинця. Розкажи про нього.
5. Прочитай, як легенда пояснює назву Чорногора і
появу гірських рік. Як ти гадаєш, що в легенді є реальним, а що — казковим? Чим легенда нагадує тобі героїко-фантастичну казку?
Літературна скарбничка

Ëåãåíäà — öå íàðîäíå îïîâіäàííÿ êàçêîâîãî,
ôàíòàñòè÷íîãî õàðàêòåðó ïðî âàæëèâі ïîäії ó êðàїíі, âèçíà÷íèõ ëþäåé, ïðî ïîõîäæåííÿ íàçâ ðîñëèí,
ðі÷îê, ãіð, îçåð.
Ñëîâî ëåãåíäà ïîõîäèòü ç ëàòèíñüêîї ìîâè é ó
ïåðåêëàäі îçíà÷àє «òå, ùî òðåáà ïðî÷èòàòè».
Контролюю свої досягнення
П о п р а ц ю й те в п а р і.
1. Перегляньте запропоновані нижче види роботи.
2. Визначте, що вас зацікавило. Сплануйте, у якій
послідовності будете працювати.
3. У ході роботи допомагайте одне одному: заохочуйте, підтримуйте, висловлюйте схвалення. Стежте за
емоціями.
4. Зазначте кожен для себе: що знаєте; що вмієте; що
вдалося успішно зробити самостійно, а що — з допомогою; над чим ще треба попрацювати.
5. Завершуючи роботу, оцініть свої досягнення та одне
одного.
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Ми – знавці
Я уявляю, що збираю
усну народну творчість

творчість

Промовляю прислів’я, при- Слухаю, визначаю вид
казку, лічилку, скоромовку, усної народної творчості.
загадую загадку, співаю
пісню, розповідаю казку.
Розповідаю частину леген- Називаю жанрові ознаки
ди, казки.
казки, легенди.
Ми — казкарі
Складаємо за схемою казку, в якій зустрінуться персонажі з різних
р
казок. Визначаємо її вид.
Зустріч
героїв
Твій
улюблений
казковий герой,
який він
Початок.
Місце і час
подій
Перша
подія

Друга
подія

Мій
улюблений
казковий герой,
який він

Третя
подія

Кінцівка
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Ми — дослідники
Досліджуємо, міркуємо:
 чому легенда про відважного захисника рідної землі
має назву «Ломикамінь»;
 що означають останні слова верховинця;
 чому герой казки «Кирило Кожум’яка» послухав саме
дітей і пішов на поєдинок із змієм;
 чим особливі народні казки, переказані на сучасний
лад;
 у якому творі всі події передано діалогами.
Розказуємо за легендою, як з’явилися річки Черемош,
Тиса і Прут.
Ми — художники
Розповідаємо один одному, герої та предмети з яких
творів зображено на малюнку.
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Ми — актори
Голосом, жестами, мімікою передаємо думки, почуття
дійових осіб п’єси.
 Â åðòü. ß íå âìіþ ïåêòè ïèðіæêè і ÿ íå õî÷ó

íі÷îãî ðîáèòè!
 Ïіâíèê. ×è âñå-òàêè ïðèãîñòèòè Êðóòÿ і Âåðòÿ? ×è íå òðåáà?
Ми — мрійники

Мріємо відвідати парки розваг, де зустрінемося з героями казок. Шукаємо в інтернеті адреси та відео.
Перегляньте завдання, над якими ви працювали. Обміняйтеся враженнями, що найбільше сподобалося. Оцініть спільну роботу та свої результати. Оберіть
варіанти з поданих.
 Допомагали одне одному:
А так
Б інколи
В ні
 Заохочували одне одного:
А так
Б інколи
В ні
 Знаю, вмію:
А усе, над чим
працювали

Б після допомоги

В ще попрацюю
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НАЙГЛИБШІ РІЧКИ ТЕЧУТЬ
З НАЙМЕНШИМ ШУМОМ
Ó ñâіòі є áàãàòî ëþäåé, ÿêі çàëèøèëè ëþäñòâó
âèäàòíі ïëîäè ñâîєї ïðàöі. À ùå ïðîñëàâèëè ñâîþ
êðàїíó äàëåêî çà її ìåæàìè. Öå ïèñüìåííèêè, õóäîæíèêè òà ñêóëüïòîðè, êîìïîçèòîðè, ìóçèêàíòè é ñïіâàêè, àêòîðè, àðõіòåêòîðè, ñïîðòñìåíè, ó÷åíі, іíæåíåðè, àâіàêîíñòðóêòîðè…
Âèäàòíèìè ñòàþòü і ñüîãîäíі òåæ. Õî÷ äîðîãà äî
âåëè÷і íåëåãêà. Íàâіòü äëÿ òèõ, õòî ìàє ãàðíèé ãîëîñ
÷è íàäіëåíèé íåçâè÷àéíèìè ôіçè÷íèìè àáî ðîçóìîâèìè çäіáíîñòÿìè, àáî æ âìіííÿì ìàëþâàòè, êîíñòðóþâàòè, ìàє íàõèë äî ïðèãîòóâàííÿ ñìà÷íèõ
ñòðàâ, äî ñâіòó òåõíîëîãіé, ñòâîðåííÿ ìîäåëåé îäÿãó.
Öå ïîñòіéíå íàâ÷àííÿ, ùîäåííà âàæêà ïðàöÿ.
Óñі ìè ïðèíîñèìî ùîñü íåçâè÷àéíå ó ñâіò, àëå…
Ìðіÿ äàє íóëü, ÿêùî íå çðîáèòè її æèòòÿì.
Григорій Тютюнник

П о п р а ц ю й те р а з о м.
1. Поясніть, як ви розумієте зміст вислову.
2. Розгляньте фото пам’ятної монети, поштової марки
та пам’ятника. Кого на них зображено? Які запитання у
вас виникли?
3. Прочитайте заголовок, перший і останній абзаци
тексту. Розкажіть, хто така Анна Ярославна.
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Ïàì’ÿòíèê Àííі
ßðîñëàâíі â Êèєâі.
Ñêóëüïòîð Êîñòÿíòèí
Ñêðèòóöüêèé
4. Прочитайте текст повністю. Відшукайте відповіді на
запитання: 1) Де і коли народилася Анна? 2) Якою була
в той час Київська Русь? 3) Яким було дитинство дівчинки? Що сказано про її освіту? 4) Чому французький
король хотів поріднитися з князем Київської Русі?

Âіä÷óòè іñòîðіþ â ñó÷àñíîìó æèòòі
Çіáðàòè іíôîðìàöіþ ïî òåêñòó
ÀÍÍÀ ßÐÎÑËÀÂÍÀ
Àííà ßðîñëàâíà — äîíüêà êíÿçÿ
Êèїâñüêîї Ðóñі ßðîñëàâà Ìóäðîãî,
êîðîëåâà âåëèêîї єâðîïåéñüêîї äåðæàâè Ôðàíöії.
Íàðîäèëàñÿ Àííà â Êèєâі áëèçüêî
1030 ðîêó, ó ïåðіîä, êîëè ìіæíàðîäíèé àâòîðèòåò Êèїâñüêîї Ðóñі áóâ
íàäçâè÷àéíî âèñîêèì. Áàãàòî ïðàâèòåëіâ Єâðîïè ââàæàëè çà ÷åñòü ïîðіäíèòèñÿ ç âåëèêèì êíÿçåì Êèєâà.
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Ìîëîäі ðîêè Àííè íі÷èì íå áóëè çàòüìàðåíі. Її
áàòüêè áóëè çðàçêîâèì ïîäðóææÿì. Ðóñü ïåðåæèâàëà ïіäíåñåííÿ. Êèїâ íà î÷àõ ðîçøèðþâàâñÿ, éîãî
ïðèêðàøàëè ÷óäîâèìè áóäіâëÿìè. Êíÿçü ïðèéìàâ
ïîñëіâ ç óñіõ êóòî÷êіâ Єâðîïè. Äіâ÷èíêà áóëà îòî÷åíà ëþáîâ’þ і, ÿê óñі äіòè ßðîñëàâà, çäîáóëà ÷óäîâó
îñâіòó. ßðîñëàâ Ìóäðèé áóäóâàâ ó öåé ÷àñ øêîëè,
ñòâîðþâàâ áіáëіîòåêè, çàïðîøóâàâ äî Êèєâà â÷åíèõ.
Äîëþ Àííè áóëî âèðіøåíî, êîëè äî Êèєâà ïðèáóëè ïîñëè âіä ôðàíöóçüêîãî êîðîëÿ Ãåíðіõà І.
Êîðîëü ïîòðåáóâàâ ìîãóòíіõ ñîþçíèêіâ, ÷èé àâòîðèòåò ìіã áè ñòðèìóâàòè éîãî âîðîãіâ. Òîìó і çâåðíóâ
óâàãó íà Êèїâ, ÿêèé âіä÷óòíî âïëèâàâ íà çàãàëüíîєâðîïåéñüêі ñïðàâè.
ßðîñëàâ Ìóäðèé ïðèéíÿâ ïðîïîçèöіþ êîðîëÿ ïðî
øëþá ç Àííîþ. Âіí òåæ áóâ çàöіêàâëåíèé ó ñèëüíèõ
ñîþçíèêàõ.
Áàãàòî ðîêіâ ïî ñìåðòі ÷îëîâіêà Ãåíðіõà І Àííà,
ÿêó ó Ôðàíöії íàçèâàëè Àãíåñîþ, ïðàâèëà äåðæàâîþ. Ïðàâèëà âîíà âіä іìåíі їõíüîãî ìàëîëіòíüîãî
ñèíà, ìàéáóòíüîãî êîðîëÿ Ôіëіïïà І, ïіäïèñóâàëà
äåðæàâíі äîêóìåíòè.
За матеріалами книги «100 найвідоміших українців»

Ерудитам

Êèїâñüêіé êíÿæíі Àííі âîëåþ äîëі ñóäèëîñÿ ñòàòè êîðîëåâîþ Ôðàíöії, ïðàðîäèòåëüêîþ êîðîëіâñüêèõ äèíàñòіé, âèäàòíèõ і çíàíèõ ëþäåé ñâіòó.
Êíÿæíà Àííà Êèїâñüêà, ÿêà ñòàëà âåëèêîþ êîðîëåâîþ Ôðàíöії, äàëà ïî÷àòîê çâ’ÿçêàì, ùî єäíàþòü
Óêðàїíó òà Ôðàíöіþ.
Íà ïàì’ÿòíèêó ó Êèєâі óêðàїíñüêèé ñêóëüïòîð
Êîñòÿíòèí Ñêðèòóöüêèé çîáðàçèâ Àííó ßðîñëàâíó
â îáðàçі äèòèíè. Àäæå її äèòèíñòâî ïðîéøëî
â Êèєâі.
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Прочитай текст «Тарас Шевченко». Знайди в інтернеті
й переглянь фільми: «Дитячими шляхами Тараса Шевченка» (створені учнями різних шкіл України) та «Мій
Шевченко. Фільм 1» (спецпроєкт Юрія Макарова). Що
ти зробиш спочатку: прочитаєш текст чи подивишся
фільм? Чому?

Íåçâè÷àéíà äîëÿ ãåíіÿ
ÒÀÐÀÑ ØÅÂ×ÅÍÊÎ
(1814–1861)
Íàðîäèâñÿ Òàðàñ Øåâ÷åíêî â ñåëі
Ìîðèíöі íà ×åðêàùèíі. Áàòüêè éîãî
áóëè êðіïàêàìè1.
Òàðàñ ðіñ íåïîñèäþ÷èì, íå òåðïіâ
ïðèìóñó. Âіí ëþáèâ ìàëþâàòè.
Ìàëþâàâ ñêðіçü: íà êëàïòèêàõ ïàïåðó, íà ñòіíàõ.
Ðàíî çàëèøèâñÿ Òàðàñ ñèðîòîþ.
Äîâãі ðîêè ïîíåâіðÿâñÿ â íàéìàõ,
Òàðàñ
øóêàþ÷è ìîæëèâîñòі â÷èòèñÿ ìàëþØåâ÷åíêî.
âàòè. Íàðåøòі äîëÿ íіáè âñìіõíóëà- Àâòîïîðòðåò
ñÿ éîìó: ìàéñòåð іç ñóñіäíüîãî ñåëà
ïîãîäèâñÿ íàâ÷àòè éîãî ìàëþâàòè. Àëå ïîòðіáíèé
áóâ äîçâіë âіä ïàíà. Ïàí Åíãåëüãàðäò íå âіäïóñòèâ
Òàðàñà, à çàëèøèâ éîãî â ñåáå ëàêåєì.
Àëå ãîñïîäàðі ïîìіòèëè éîãî òàëàíò äî ìàëþâàííÿ. І ïåðåїæäæàþ÷è äî Ëèòâè, à ïîòіì äî ÑàíêòÏåðåðáóðãà, áðàëè õëîïöÿ іç ñîáîþ. Òàê âіí äіñòàâ
çìîãó íàâ÷àòèñÿ ó âèäàòíèõ ìàéñòðіâ. Ìðії íàâ÷àòèñÿ çáóëèñÿ.
Òà âñå æ íàéáіëüøèì äàðóíêîì äîëі äëÿ Øåâ÷åíêà ñòàâ âèêóï éîãî ç êðіïàöòâà. Ñåðåä íîâèõ çíà1

Êðіïàê
ñåëÿíèí.

—

îñîáèñòî

çàëåæíèé

âіä

ïîìіùèêà
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éîìèõ, ÿêі ùèðî îïіêóâàëèñÿ éîãî äîëåþ, áóëè
õóäîæíèêè, ìóçèêàíòè, àðòèñòè, æóðíàëіñòè, ó÷åíі,
âіéñüêîâі.
Òàëàíò Òàðàñà Øåâ÷åíêà äî ìàëþâàííÿ, äî
õóäîæíüîãî ñëîâà âèðèâàâñÿ íà âîëþ і ïåðåëèâàâñÿ
â ïðåêðàñíі êàðòèíè æèâîïèñó, ïîðòðåòè, ãðàâþðè,
âіðøі. Éîãî êíèãó âіðøіâ «Êîáçàð» ïåðåêëàäåíî
áàãàòüìà ìîâàìè ñâіòó.
Øåâ÷åíêî íіñ ëþäÿì ñâіòëî і âèïðîìіíþâàâ
ëþáîâ. Òàê áóëî çà éîãî æèòòÿ, òàê є і ñüîãîäíі.
1. Розкажи, що про Тараса Шевченка із прочитаного та
побаченого тобі запам’яталося, що зацікавило. Чому?
2. Які запитання в тебе виникли?
П о п р а ц ю й те р а з о м.
3. Обговоріть зміст тексту та фільмів. Пошукайте відповіді на ваші запитання.
зацікавлено й уважно слухай
співрозмовників
Під час спілкування
з повагою стався до чужої
думки
Шевченко і його твори — частина нашого сучасного
життя. Прочитай інформацію, розглянь ілюстрації.

Óêðàїíñüêі ìàéñòðèíі äî 200-ðі÷÷ÿ âіä äíÿ íàðîäæåííÿ Òàðàñà Øåâ÷åíêà âèøèëè âіñіì òâîðіâ «Êîáçàðÿ», ÿêі ìîæíà âіëüíî ÷èòàòè.
Íà ×åðêàùèíі, áàòüêіâùèíі Øåâ÷åíêà, âèäàëè «Êîáçàðèê». Âіí îñîáëèâèé òèì, ùî
ìàëþíêè äî íüîãî âèêîíàëè
äіòè.
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Íà îäíîìó çі ùîðі÷íèõ ôåñòèâàëіâ ïèñàíîê ó
Êèєâі áóëî âèñòàâëåíî ïèñàíêó, ïðèêðàøåíó êàðòèíàìè äî òâîðіâ Øåâ÷åíêà і Ïåòðèêіâñüêèì ðîçïèñîì.

Â Óêðàїíі ãðàôі÷íі äèçàéíåðè ñòâîðèëè øðèôò,
ÿêèé âіäòâîðþє ïî÷åðê Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Éîãî ìîæíà çàâàíòàæèòè íà ñâіé êîìï’þòåð і âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ íàáîðó òåêñòó.

Óêðàїíñüêèé õóäîæíèê Îëåã
Øóïëÿê ñòâîðþє íåçâè÷àéíі êàðòèíè. Îäíó ç íèõ, «Äóõ ñâîáîäè»,
ïðèñâÿ÷åíî Òàðàñîâі Øåâ÷åíêó.
Ïðèäèâèñÿ óâàæíî. Ùî òè áà÷èø?
Ïîðòðåò Òàðàñà? Êîáçàðÿ ç êîáçîþ? Äíіïðî, ÷îâíè ç âіòðèëàìè,
òîïîëі? Ùî, íà òâîþ äóìêó, õóäîæíèê õîòіâ ñêàçàòè öèì òâîðîì?
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Âñëóõàòèñÿ â ìåëîäіþ âіðøà
Óÿâèòè êàðòèíó
Послухай вірш Тараса Шевченка. Чи справді він звучить як музика? А в уяві виникають картини? Поет ніби
їх малює словом.

Òå÷å âîäà ç-ïіä ÿâîðà1
ÿðîì íà äîëèíó.
Ïèøàєòüñÿ2 íàä âîäîþ
÷åðâîíà êàëèíà.
Ïèøàєòüñÿ êàëèíîíüêà,
ÿâіð ìîëîäіє,
à êðóãîì їõ âåðáîëîçè
é ëîçè çåëåíіþòü.
Òå÷å âîäà іç-çà ãàþ
òà ïîïіä ãîðîþ.
Õëþïîùóòüñÿ êà÷àòî÷êà
ïîìіæ îñîêîþ.
À êà÷å÷êà âèïëèâàє
ç êà÷óðîì çà íèìè,
ëîâèòü ðÿñêó, ðîçìîâëÿє
ç äіòêàìè ñâîїìè.
Відшукай в інтернеті пісню «Тече вода з-під явора» у
виконанні сестер Тельнюк і послухай її. Розкажи про
свої враження.
Ерудитам

Ïåòðèêіâñüêèé ðîçïèñ — öå íàðîäíå ìàëÿðñòâî.
Öå æèòòєäàéíà ñèëà êðàñè. Öåíòð ïåòðèêіâñüêîãî
ðîçïèñó — ìàëüîâíè÷å ñåëî Ïåòðèêіâêà ó Äíіïðîïåòðîâñüêіé îáëàñòі.
1

ßâіð — áіëèé êëåí.
ß
Ïèøàòèñÿ — ò ó ò: áóéíî ðîñòè, êâіòíóòè, ìàòè
íàäçâè÷àéíî ïðèâàáëèâèé âèãëÿä.
2
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Ñâіé ïî÷àòîê ïåòðèêіâñüêèé
ðîçïèñ áåðå ç ðîçìàëüîâóâàííÿ
ïå÷і, ñòіí õàòè. À ïіçíіøå ðîçïèñè ïåðåéøëè íà ïðåäìåòè
äîìàøíüîãî âæèòêó, äèòÿ÷і
іãðàøêè, ïàïіð. Ñüîãîäíі ïåòðèêіâñüêі âіçåðóíêè ìîæíà áà÷èòè íà ñòіíàõ ó êіìíàòàõ, íà ñêëі, òêàíèíàõ, ïîñóäі.
Âðàæàþ÷à ïðàöåçäàòíіñòü
Прочитай текст «Іван Франко», а також ознайомся із
«Захоплюючими фактами про Івана Франка» на дитячому інтернет-порталі «Пустунчик». Розкажи, які факти із життя письменника тебе зацікавили, які –
запам’яталися.

ІÂÀÍ ÔÐÀÍÊÎ
(1856–1916)
Іâàí Ôðàíêî îäíèì ç ïåðøèõ
ñåðåä óêðàїíñüêèõ ïèñüìåííèêіâ
ïî÷àâ ïèñàòè òâîðè äëÿ äіòåé. Äëÿ
íüîãî äіòè áóëè òèì âåñíÿíèì ïðîìіííÿì, ÿêå çіãðіâàëî éîãî ñåðöå.
Âіí ëåãêî çíàõîäèâ ç äіòüìè ñïіëüíó
ìîâó, áðàâ ó÷àñòü ó їõíіõ ðîçâàãàõ.
Íàðîäèâñÿ Іâàí Ôðàíêî íà Ëüâіâùèíі. Ó äèòèíñòâі ëþáèâ ñëóõàòè
ïіñíі ìàòåðі, ðîçïîâіäі ñòàðøèõ
ëþäåé. Ìàâ íàäçâè÷àéíó ïàì’ÿòü. Ó øіñòü ðîêіâ çíàâ
òðè ìîâè. Ó äîðîñëîìó âіöі âîëîäіâ ÷îòèðíàäöÿòüìà
ìîâàìè.
Іâàí Ôðàíêî çàëèøèâ ïî ñîáі âåëèêó ëіòåðàòóðíó
ñïàäùèíó íå ëèøå óêðàїíñüêîþ, à é íіìåöüêîþ,
ïîëüñüêîþ, ðîñіéñüêîþ, ÷åñüêîþ ìîâàìè.
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