
ÇÀÐÓÁІÆÍÀ
ËІÒÅÐÀÒÓÐÀ

5 êëàñ

Êíèæêà äëÿ â÷èòåëÿ

Êàëåíäàðíî-òåìàòè÷íå ïëàíóâàííÿ
òà ðîçðîáêè óðîêіâ

ЄÂÃÅÍІß ÂÎËÎÙÓÊ
ÎËÅÍÀ ÑËÎÁÎÄßÍÞÊ

Êèїâ
«ÃÅÍÅÇÀ»

2018



ÀÀ â ò î ð è:
Є.Â. Âîëîùóê: ïåðåäìîâà; çàãàëüíå ðåäàãóâàííÿ. Î.Ì. Ñëîáîäÿ-

íþê: êàëåíäàðíî-òåìàòè÷íå ïëàíóâàííÿ; ðîçðîáêè óðîêіâ.

Ð å ö å í ç å í ò è:
Î.Є. ×åáàíîâà – êàíäèäàò ôіëîëîãі÷íèõ íàóê, äîöåíò, çàâіäóâà÷ êà-
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 Ïîñіáíèê ìіñòèòü êîíñïåêòè óðîêіâ çàðóáіæíîї ëіòåðàòóðè â 
5 êëàñі çà ïіäðó÷íèêîì Є. Âîëîùóê «Çàðóáіæíà ëіòåðàòóðà, 5 êëàñ». 
Ñåðåä íèõ óðîêè òåêñòóàëüíîãî âèâ÷åííÿ òâîðіâ, ïîçàêëàñíîãî
÷èòàííÿ, ðîçâèòêó çâ’ÿçíîãî ìîâëåííÿ, îöіíþâàííÿ çíàíü òà íà-
â÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ. Ìàòåðіàëè ïîñіáíèêà äàäóòü ó÷èòåëþ 
çìîãó çàáåçïå÷èòè ïàðòíåðñüêó äіÿëüíіñòü ó÷èòåëÿ і ó÷íіâ. Çàïðî-
ïîíîâàíі ðîçðîáêè âіäïîâіäàþòü ñó÷àñíèì äîñÿãíåííÿì ìåòîäè÷íîї
íàóêè: ìіñòÿòü åëåìåíòè іíòåðàêòèâíèõ ìåòîäèê, äèäàêòè÷íі іãðè,
ëіòåðàòóðîçíàâ÷і òà ñòèëіñòè÷íі ïðàêòèêóìè, ñè ñòåìè çàïèòàíü äëÿ
ïðîâåäåííÿ åâðèñòè÷íèõ áåñіä ïіä ÷àñ àíàëіçó õóäîæíіõ òâîðіâ, äî-
ïîìіæíі çàâäàííÿ, îïîðíі ñõåìè, òàáëèöі, ðіçíîðіâíåâі çàâäàííÿ.
Ïîñіáíèê äîïîìîæå â÷èòåëþ ñòâîðèòè âëàñíі ÿñêðàâі, íåïîâòîðíі 
óðîêè, à òàêîæ çðîáèòü ïðîöåñ çàëó÷åííÿ ó÷íіâ äî ñêàðáіâ ñâіòîâîї 
ëіòåðàòóðè åôåêòèâíèì і òâîð÷èì.
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ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ

Ïîñіáíèê «Çàðóáіæíà ëіòåðàòóðà, 5 êëàñ. Êíèæêà äëÿ â÷èòåëÿ» ñòà-
íîâèòü ñêëàäîâó íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî êîìïëåêòó, äî ÿêîãî âõîäÿòü
ïіäðó÷íèê Єâãåíії Âîëîùóê іç çàðóáіæíîї ëіòåðàòóðè äëÿ 5 êëàñó (Êèїâ,
«Ãåíåçà», 2018) òà ïîñіáíèê äëÿ ó÷íÿ «Çàðóáіæíà ëіòåðàòóðà, 5 êëàñ.
Çîøèò äëÿ êîíòðîëüíèõ і ñàìîñòіéíèõ ðîáіò» òієї ñàìîї àâòîðêè. Ïî-
ñіáíèê ìіñòèòü êîìïëåêò ïëàíіâ-êîíñïåêòіâ óðîêіâ çà âñіìà ïðîãðàìíè-
ìè òåìàìè òà â ïåðåäáà÷åíіé ïðîãðàìîþ ïîñëіäîâíîñòі, äîïîâíåíі ïëà-
íàìè-êîíñïåêòàìè óðîêіâ âèðàçíîãî ÷èòàííÿ òà ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ,
à òàêîæ ðåêîìåíäàöіÿìè ùîäî ïðîâåäåííÿ îêðåìèõ âèäіâ ðîáіò. Çìіñò
ïîñіáíèêà óïîðÿäêîâàíèé âіäïîâіäíî äî ñòðóêòóðè ÷èííîї ïðîãðàìè іç 
çàðóáіæíîї ëіòåðàòóðè òà ïіäðó÷íèêà Є. Âîëîùóê.

Â îñíîâó óðîêіâ, ïðîïîíîâàíèõ ó ïîñіáíèêó, ïîêëàäåíà àâòîðñüêà íà-
óêîâî-ìåòîäè÷íà êîíöåïöіÿ ïіäðó÷íèêà Є. Âîëîùóê, ÿêà, ñâîєþ ÷åðãîþ,
ñïèðàєòüñÿ íà áàçîâі äîêóìåíòè øêіëüíîãî êóðñó «Çàðóáіæíà ëіòåðà-
òóðà». Ó ïëàíàõ-êîíñïåêòàõ óðîêіâ ïîñëіäîâíî ðåàëіçóþòüñÿ âèçíà÷åíі
â öіé êîíöåïöії ñòðàòåãі÷íі íàïðÿìè ëіòåðàòóðíîї îñâіòè ï’ÿòèêëàñíèêіâ,
à ñàìå:

1) ôîðìóâàííÿ â ó÷íÿ ñòіéêîї ìîòèâàöії äî ÷èòàííÿ òâîðіâ ñâіòîâîї
ëіòåðàòóðè ÿê ìèñòåöüêèõ âçіðöіâ і êóëüòóðíèõ ÿâèù, ùî ìàþòü áóòè 
іíòåãðîâàíèìè ó éîãî äóõîâíèé ñâіò;

2) çàáåçïå÷åííÿ âñåáі÷íîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñòі ó÷íÿ, âêëþ÷àþ÷è
éîãî іíäèâіäóàëüíіñòü, æèòòєâèé äîñâіä, ìîðàëüíі ïðèíöèïè, ãóìàíіñòè÷ íó
ñèñòåìó öіííîñòåé, åñòåòè÷íèé ñìàê, êðèòè÷íå ìèñëåííÿ, àíàëіòè÷íі òà
òâîð÷і çäіáíîñòі, íàöіîíàëüíó ñàìîñâіäîìіñòü òà êóëüòóðíó іäåíòè÷íіñòü,
çäàòíіñòü îðієíòóâàòèñÿ â ïîëіêóëüòóðíîìó ñâіòі, êîìóíіêàöіéíó ïðàê-
òèêó, ïîòðåáó â ÷èòàííі ÿêіñíîї õóäîæíüîї ëіòåðàòóðè òà ïîñòіéíîìó
êîíòàêòі ç òâîðàìè ðіçíèõ âèäіâ ìèñòåöòâ;

3) ôîðìóâàííÿ êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé, äî ÿêèõ, çãіäíî ç Äåð-
æàâíèì ñòàíäàðòîì, íàëåæàòü óìіííÿ â÷èòèñÿ, ñïіëêóâàòèñÿ äåðæàâ-
íîþ, ðіäíîþ òà іíîçåìíèìè ìîâàìè, іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíà, ñîöі-
àëüíà, ãðîìàäÿíñüêà, çàãàëüíîêóëüòóðíà êîìïåòåíòíîñòі; ëіòåðàòóðíîї 
êîìïåòåíòíîñòі, ÿêà ìàє ñâîєþ êіíöåâîþ ìåòîþ ðîçâèòîê ÷èòàöüêîї
êóëüòóðè ó÷íÿ, çíàííÿ õóäîæíіõ òâîðіâ, ðîçóìіííÿ їõ ñïåöèôіêè ÿê
ìèñòåöüêèõ ÿâèù, óìіíü і íàâè÷îê ñïðèéìàòè, àíàëіçóâàòè, іíòåðïðåòó-
âàòè òà îöіíþâàòè õóäîæíі òâîðè â ëіòåðàòóðíèõ òà êóëüòóðíèõ êîíòåê-
ñòàõ; à òàêîæ ôîðìóâàííÿ êîìóíіêàòèâíîї êîìïåòåíòíîñòі, êóëüòóðè
âèñëîâëþâàíü òîùî;

4) çàñòîñóâàííÿ çäîáóòèõ çíàíü íà ïðàêòèöі, ùî ïåðåäáà÷àє îñî-
áèñòå ðîçâ’ÿçàííÿ ó÷íÿìè åòè÷íèõ òà åñòåòè÷íèõ çàâäàíü, ÿêі ïðîåêòó-
þòüñÿ õóäîæíіìè òâîðàìè, âèêîðèñòàííÿ íàáóòèõ çíàíü ó áåçïîñåðåäíіé 
ïîâñÿêäåííіé ïîâåäіíöі òà ìîäåëþâàííі æèòòєâèõ ñèòóàöіé, âèÿâëåííÿ
åñòåòè÷íîãî ñòàâëåííÿ äî ñâіòó â ðіçíèõ ñôåðàõ äіÿëüíîñòі òà ðåàëіçàöіþ
çäîáóòèõ íàâè÷îê і âìіíü ó çàãàëüíîìó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñі.

Âèçíà÷àëüíîþ ñïîëó÷íîþ ëàíêîþ öèõ íàïðÿìêіâ є îñîáèñòіñíî îðі-
єíòîâàíèé ïіäõіä, ÿêèé íàäàє øèðîêі ìîæëèâîñòі äëÿ іíäèâіäóàëüíîї
àäàïòàöії ðîáîòè ç òâîðîì äî ïîòðåá êîíêðåòíîãî ó÷íÿ, íàäàє â÷èòåëþ 
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іíñòðóìåíòè äëÿ ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñòі, її åìîöіé òà іíòåëåêòó, ñèñòå-
ìè öіííîñòåé, ñâіòîãëÿäíèõ óÿâëåíü, àêòèâíîї æèòòєâîї ïîçèöії.

Ïðîïîíîâàíі ïëàíè-êîíñïåêòè óðîêіâ ñïðÿìîâàíі íà ðîçâ’ÿçàííÿ
îêðåñëåíèõ ó íàóêîâî-ìåòîäè÷íіé êîíöåïöії öіëåé âèêëàäàííÿ êóðñó 
«Çàðóáіæíà ëіòåðàòóðà» â 5 êëàñі:

– ôîðìóâàííÿ çàñîáàìè ëіòåðàòóðíîї îñâіòè òâîð÷îãî ÷èòà÷à, íàäі-
ëåíîãî äóõîâíîþ ïîòðåáîþ òà ñòіéêîþ ìîòèâàöієþ äî ÷èòàííÿ òâîðіâ çà-
ðóáіæíîї ëіòåðàòóðè ðіçíèõ åïîõ, çäàòíîãî ñïðèéìàòè ëіòåðàòóðíèé òâіð 
ó ìèñòåöüêèõ êîîðäèíàòàõ, äåêîäóâàòè éîãî íàöіîíàëüíі òà çàãàëüíî-
ëþäñüêі êóëüòóðíі êîäè, àêóìóëþâàòè éîãî öіííіñíî-ñìèñëîâèé ïîòåí-
öіàë і ïåðåòâîðþâàòè öåé ïîòåíöіàë íà âëàñíèé æèòòєâèé òà åñòåòè÷íèé 
äîñâіä;

– ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó òâîð÷îї îñîáèñòîñòі
íà îñíîâі òâîð÷îї ÷èòàöüêîї äіÿëüíîñòі; çîêðåìà é ðîçøèðåííÿ äóõî-
âíî-êóëüòóðíèõ îáðіїâ îñîáèñòîñòі, її åñòåòè÷íîї òà ìîâëåííєâîї êóëüòó-
ðè, ðîçãîðòàííÿ її àíàëіòè÷íèõ òà òâîð÷èõ çäіáíîñòåé, ôîðìóâàííÿ â íåї 
íàñòàíîâ íà àêòèâíå çäîáóòòÿ íîâèõ çíàíü òà ëіòåðàòóðíó ñàìîîñâіòó,
çàñòîñóâàííÿ çäîáóòîãî ÷èòàöüêîãî äîñâіäó äëÿ âñåáі÷íîãî ñàìîðîçâèòêó;  

– ôîðìóâàííÿ ãóìàíіñòè÷íîãî ñâіòîãëÿäó, ùî ïåðåäáà÷àє ãëèáîêå çà-
ñâîєííÿ ó÷íåì çàêàðáîâàíèõ ó õóäîæíіé ëіòåðàòóðі ôóíäàìåíòàëüíèõ 
öіííîñòåé êóëüòóðè, çîêðåìà é çàãàëüíîëþäñüêèõ ìîðàëüíèõ ïðèíöè-
ïіâ, âèõîâàííÿ â øêîëÿðà ïî÷óòòÿ ïîâàãè é òîëåðàíòíîãî ñòàâëåííÿ äî 
ðіçíèõ íàöіîíàëüíèõ êóëüòóðíèõ òðàäèöіé, àêòèâíîї ãðîìàäÿíñüêîї ïî-
çèöії òà êëþ÷îâèõ ñâіòîãëÿäíèõ íàñòàíîâ, ùî âèçíà÷àþòü âіäïîâіäíó äî 
ãóìàíіñòè÷íèõ ñòàíäàðòіâ ñîöіàëüíó ïîâåäіíêó îñîáèñòîñòі;

– âèõîâàííÿ íàöіîíàëüíîї ñâіäîìîñòі òà ôîðìóâàííÿ íàöіîíàëü-
íîї іäåíòè÷íîñòі çà ðàõóíîê ñèñòåìàòè÷íîї ðîçðîáêè óêðàїíîçíàâ÷î-
ãî êîìïîíåíòà (ç àêöåíòîì íà ðîçìàїòòі âçàєìîçâ’ÿçêіâ óêðàїíñüêîї òà 
çàðóáіæíèõ ëіòåðàòóð, ñïåöèôіöі áà÷åííÿ óêðàїíñüêîãî ñâіòó ó òâîðàõ 
çàðóáіæíèõ àâòîðіâ, çäîáóòêàõ óêðàїíñüêîї ïåðåêëàäàöüêîї øêîëè), âè-
êîðèñòàííÿ íàéêðàùèõ óêðàїíñüêèõ ïåðåêëàäіâ òâîðіâ çàðóáіæíèõ ïèñü-
ìåííèêіâ, âèñâіòëåííÿ áàãàòñòâà óêðàїíñüêîї ìîâè і ëіòåðàòóðè íà òëі 
ñâіòîâîї êóëüòóðè; ïëåêàííÿ ïàòðіîòè÷íèõ ïî÷óòòіâ òà ïðàãíåííÿ äî çáå-
ðåæåííÿ ðіäíîї ìîâè, íàöіîíàëüíèõ òðàäèöіé і öіííîñòåé çà óìîâ ãëîáà-
ëіçàöіéíèõ ïðîöåñіâ;

– ðîçâèòîê ëîãі÷íîãî, êðèòè÷íîãî òà òâîð÷îãî ìèñëåííÿ ó÷íÿ íà
îñíîâі àíàëіòè÷íîї ðîáîòè ç õóäîæíіìè òâîðàìè, îáãîâîðåííÿ îêðåñëå-
íèõ ó íèõ ïðîáëåìíèõ ñèòóàöіé, ìîðàëüíèõ, ñóñïіëüíèõ òà ïñèõîëîãі÷-
íèõ êîíôëіêòіâ, ó÷àñòі â ëіòåðàòóðíèõ äèñêóñіÿõ òà іíøèõ âèäàõ íà-
â÷àëüíîї äіÿëüíîñòі, ÿêі ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ íàâè÷îê òà âìіíü ÷іòêî
ôîðìóëþâàòè ñâîþ äóìêó, àðãóìåíòîâàíî é ëîãі÷íî її îáґðóíòîâóâàòè, 
ïîëåìіçóâàòè ç іíøèìè ïîãëÿäàìè.

Çãіäíî ç íàóêîâî-ìåòîäè÷íîþ êîíöåïöієþ, ëіòåðàòóðíèé òåêñò (ïîíÿò-
òÿ âæèâàєòüñÿ â øèðîêîìó ñåíñі é äî âñіõ õóäîæíіõ òâîðіâ, âêëþ÷àþ÷è 
ôîëüêëîðíі) ðîçãëÿäàєòüñÿ òà ôóíêöіîíóє â ïîñіáíèêó: 

 ÿê ñàìîäîñòàòíіé âèòâіð ìèñòåöòâà ñëîâà, ùî çàñîáàìè ñëîâåñíîї 
îáðàçíîñòі ïðîäóêóє âëàñíèé õóäîæíіé ñâіò;

 ÿê êóëüòóðíå ÿâèùå, ïîâ’ÿçàíå ç іíøèìè âèäàìè ìèñòåöòâ і ïîçíà-
÷åíå êàðáîì ñâîєї äîáè òà íàöіîíàëüíîї òðàäèöії;
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 ÿê àðòåôàêò ñâіòîâîї êóëüòóðè, ùî ïåðåáóâàє â äèíàìі÷íіé âçàєìî-
äії ç її íàäáàííÿìè;

 ÿê åëåìåíò, іíòåãðîâàíèé â óêðàїíñüêèé êóëüòóðíèé ïðîñòіð;
 ÿê çðіç ïåâíèõ åìîöіéíî-ïñèõîëîãі÷íèõ ñòàíіâ, ùî ðîçêðèâàþòü

ãëèáèíè äóøåâíîãî æèòòÿ ëþäèíè;
 ÿê ñêàðáíèöÿ ãóìàíіñòè÷íèõ öіííîñòåé òà çàñàäíè÷èõ óÿâëåíü ïðî

äóõîâíå áóòòÿ îñîáèñòîñòі;
 ÿê ìîäåëü ïåâíîї æèòòєâîї ñèòóàöії, ùî є àêòóàëüíîþ äëÿ íàêîïè-

÷åííÿ ñîöіîêóëüòóðíîãî òà æèòòєâîãî äîñâіäó;
 ÿê êóëüòóðíå ÿâèùå, ÿêå âèìàãàє ãëèáîêîãî îñìèñëåííÿ, óñòà-

íîâëåííÿ ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ òà ëîãі÷íèõ çâ’ÿçêіâ і ïîøóêó øëÿõіâ 
ðîçâ’ÿçàííÿ îêðåñëåíèõ ó íüîìó ïðîáëåì;

 ÿê ïðåäìåò äëÿ äèñêóñії;
 ÿê äæåðåëî åñòåòè÷íîãî çàäîâîëåííÿ.
Òàêà ïîëіôóíêöіîíàëüíіñòü óìîæëèâëþє ìàêñèìàëüíî åôåêòèâíó é 

áàãàòîàñïåêòíó ðåàëіçàöіþ äèäàêòè÷íîãî, âèõîâíîãî òà ðîçâèâàëüíîãî
ïîòåíöіàëó ëіòåðàòóðíîãî òåêñòó â ïëàíàõ-êîíñïåêòàõ óðîêіâ çàðóáіæíîї
ëіòåðàòóðè äëÿ 5 êëàñó.

Ñèñòåìà ïëàíіâ-êîíñïåêòіâ óðîêіâ ìіñòèòü òàêі ñêëàäíèêè:
– çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ïåâíèõ ëіòåðàòóðíèõ ÿâèù (âèçíà-

÷àëüíèì äëÿ éîãî åôåêòèâíîї ðåàëіçàöії íà óðîêàõ ñâіòîâîї ëіòåðàòóðè â 
5 êëàñі є áàëàíñ ïðèíöèïіâ íàóêîâîñòі òà äîñòóïíîñòі); 

– áіîãðàôі÷íі âіäîìîñòі ïðî ïèñüìåííèêà (âàæëèâîþ òóò є íàñòàíîâà
íà çàöіêàâëåííÿ ó÷íіâ і ïðèùåïëåííÿ їì çàãàëüíîêóëüòóðíîãî ìіíіìóìó,
à òàêîæ íà ôîðìóâàííÿ їõíіõ óÿâëåíü ïðî іíäèâіäóàëüíіñòü òâîð÷îї îñî-
áèñòîñòі ïèñüìåííèêà);

– ëіòåðàòóðíèé òåêñò (àáî óðèâîê ëіòåðàòóðíîãî òåêñòó), ùî
ôóíêöіîíóє íà ïðàâàõ ñàìîñòіéíîãî äèäàêòè÷íîãî ìàòåðіàëó àáî іëþ-
ñòðàòèâíîãî ôðàãìåíòà, íà ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ ïðàêòè÷íå çàñâîєííÿ
ó÷íÿìè íîâèõ çíàíü òà âìіíü;

– ðіçíîñïðÿìîâàíі áëîêè çàïèòàíü і çàâäàíü;
– ñëîâíèê ëіòåðàòóðîçíàâ÷èõ òåðìіíіâ.
Äî âêàçàíèõ ñòðóêòóðíèõ ñêëàäíèêіâ äîäàþòüñÿ íàÿâíі â ïіäðó÷íèêó

Є. Âîëîùóê åëåìåíòè, ùî â ïëàíàõ-êîíñïåêòàõ óðîêіâ ïіäñèëþþòü ðå-
àëіçàöіþ âèçíà÷åíèõ Äåðæàâíèì ñòàíäàðòîì òà íàâ÷àëüíîþ ïðîãðàìîþ
åìîöіéíî-öіííіñíîї, ëіòåðàòóðîçíàâ÷îї, êóëüòóðîëîãі÷íîї òà êîìïàðàòèâ-
íîї ëіíіé. Äî òàêèõ åëåìåíòіâ, çîêðåìà, íàëåæàòü:

– àâòîðèòåòíå âèñëîâëþâàííÿ ëіòåðàòóðíîãî êðèòèêà ïðî îêðåìèé
õóäîæíіé òâіð ÷è òâîð÷іñòü ïèñüìåííèêà çàãàëîì (åìîöіéíî-öіííіñíà,
ëіòåðàòóðîçíàâ÷à ëіíії);

– ïåâíèé «çðіç» õóäîæíüîãî òâîðó, ùî äîçâîëÿє âèñâіòëèòè îñîáëè-
âîñòі öüîãî òâîðó, éîãî õóäîæíþ ñâîєðіäíіñòü і ìèñòåöüêó ìàéñòåðíіñòü
ïèñüìåííèêà (ëіòåðàòóðîçíàâ÷à ëіíіÿ);

– ïîÿñíåííÿ çìіñòó ëіòåðàòóðîçíàâ÷èõ òà êóëüòóðîëîãі÷íèõ òåðìіíіâ,
(ëіòåðàòóðîçíàâ÷à òà êóëüòóðîëîãі÷íà ëіíії);

– іñòîðèêî-ëіòåðàòóðíèé, êîìïàðàòèâíèé, êóëüòóðîëîãі÷íèé, іñòîðè÷íèé
êîìåíòàðі äî ëіòåðàòóðíèõ ÿâèù, ùî ðîçãëÿäàþòüñÿ (ëіòåðàòóðîçíàâ÷à,
êîìïàðàòèâíà òà êóëüòóðîëîãі÷íà ëіíії);
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– óêðàїíîçíàâ÷èé êîìïîíåíò (êîìïàðàòèâíà ëіíіÿ);
– âèñâіòëåííÿ çâ’ÿçêіâ ìіæ ëіòåðàòóðíèìè òâîðàìè, ùî âèâ÷àþòüñÿ, 

òà òâîðàìè іíøèõ âèäіâ ìèñòåöòâ (êóëüòóðîëîãі÷íà ëіíіÿ).
Íîâå ñóñïіëüñòâî – ñóñïіëüñòâî ìàéáóòíüîãî – âèñóâàє é íîâі âèìîãè 

äî îñâіòè. Àíãëіéñüêèé ôіëîñîô-ôóòóðîëîã Î. Òîôôðåë ñòâåðäæóâàâ, ùî
òåõíîëîãії çàâòðàøíüîãî äíÿ ïîòðåáóþòü ëþäåé, ÿêі ìîæóòü êðèòè÷íî
ìіðêóâàòè, çíàõîäèòè ñâіé øëÿõ ó íîâîìó îòî÷åííі, äîñòàòíüî øâèäêî 
âñòàíîâëþâàòè íîâі ñòîñóíêè â ðåàëüíîñòі, ùî çìіíþєòüñÿ. Ðåàëіçàöіÿ 
íîâèõ çàâäàíü îñâіòè ïîòðåáóє íîâèõ ïіäõîäіâ, çâåðíåííÿ äî îñîáèñòîñòі
ó÷íÿ ç її ïîòðåáàìè òà іíòåðåñàìè, і çàïðîïîíîâàíі óðîêè ñïðèÿþòü àê-
òèâіçàöії ïіçíàâàëüíîї àêòèâíîñòі ó÷íіâ.

Îñîáëèâó óâàãó â ïîñіáíèêó ïðèäіëåíî ââåäåíèì äî ïðîãðàìè òâîðàì, 
ùî ðàíіøå íå âèâ÷àëèñÿ â 5 êëàñі. Âîäíî÷àñ ó êíèæöі çäіéñíåíà ñïðîáà 
òâîð÷î ïåðåîñìèñëèòè ìàòåðіàë, óæå îïðàöüîâàíèé ó÷èòåëÿìè, íàâåñòè
ïðèêëàäè íîâèõ ïðèéîìіâ òà àëãîðèòìіâ ðîáîòè ç õóäîæíіìè òåêñòàìè. 
Çàïðîïîíîâàíà ñèñòåìà óðîêіâ âіäïîâіäàє ïîñëіäîâíîñòі, âèçíà÷åíіé íà-
â÷àëüíîþ ïðîãðàìîþ òà ïіäðó÷íèêîì Є. Âîëîùóê. Òàêà ïîáóäîâà ïðåçåí-
òîâàíîãî ïîñіáíèêà äàëà çìîãó ìàêñèìàëüíî íàáëèçèòè éîãî äî øêіëüíîї
ïðàêòèêè і çðîáèòè éîãî çðó÷íèì ó êîðèñòóâàííі.

Êðіì òðàäèöіéíèõ óðîêіâ, ïðèñâÿ÷åíèõ âèâ÷åííþ іñòîðèêî-ëіòåðà-
òóðíèõ ÿâèù, ïèñüìåííèöüêèõ áіîãðàôіé, îáãîâîðåííþ õóäîæíіõ òåê-
ñòіâ, óçàãàëüíåííþ çíàíü ïðîãðàìíèõ òåì ÷è ðîçäіëіâ, ïîäàíà â ïîñіá-
íèêó ñèñòåìà óðîêіâ ìіñòèòü óðîêè âèðàçíîãî òà ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ,
à òàêîæ óðîêè ðîçâèòêó ìîâëåííÿ. Ç îãëÿäó íà âіêîâі òà ïñèõîëîãі÷íі 
îñîáëèâîñòі ó÷íіâ-ï’ÿòèêëàñíèêіâ çíà÷íå ìіñöå â ïëàíàõ-êîíñïåêòàõ ïî-
ñіäàþòü іãðîâі çàâäàííÿ, çàâäàííÿ ç åëåìåíòàìè äîñëіäæåííÿ, à òàêîæ 
çàâäàííÿ, ñïðÿìîâàíі íà ðîçâèòîê êîìóíіêàòèâíî-ìîâëåííєâèõ óìіíü òà 
íàâè÷îê.

Êîìïëåêñ çàïèòàíü òà çàâäàíü äî òâîðіâ, ïåðåäáà÷åíèõ ïðîãðàìîþ 
äëÿ òåêñòóàëüíîãî âèâ÷åííÿ, âðàõîâóє îñíîâíі åòàïè ðîáîòè ó÷íÿ ç òåê-
ñòîì: àêòèâіçàöіþ ÷èòàöüêîãî ïåðâèííîãî ñïðèéíÿòòÿ òâîðó – îñìèñ-
ëåííÿ çìіñòîâíî-åñòåòè÷íèõ äîìіíàíò òåêñòó – ïîãëèáëåíå ðîçóìіííÿ 
òåêñòó òà éîãî îöіíêó. Ïðіîðèòåòíèì íàïðÿìêîì ñèñòåìè çàïèòàíü і 
çàâ äàíü є ïіäãîòîâêà ï’ÿòèêëàñíèêіâ äî ñàìîñòіéíîї ÷èòàöüêîї äіÿëü-
íîñòі. 

Ó ðàìêàõ ìîíîãðàôі÷íèõ òåì ïîñіáíèê ïîñëіäîâíî ðåàëіçóє ëіíіþ íà 
ïðåçåíòàöіþ ïèñüìåííèêіâ ÿê íåîðäèíàðíèõ îñîáèñòîñòåé, ãðîìàäÿí 
і ìèò öіâ, îñâі÷åíèõ ëþäåé ñâîєї åïîõè і òâîðöіâ äóõîâíî-êóëüòóðíèõ 
öіííîñòåé.

Îáîâ’ÿçêîâèé êîìïîíåíò ïëàíіâ-êîíñïåêòіâ – ñèñòåìàòè÷íà ðîáîòà 
íàä òåîðåòèêî-ëіòåðàòóðíèìè ïîíÿòòÿìè. Äіòè îïàíîâóþòü òåîðåòè÷íі
çíàííÿ, íåîáõіäíі âìіííÿ òà íàâè÷êè ðîáîòè ç òåêñòîì. Îäíàê öå ëèøå 
îäèí áіê óðîêіâ ëіòåðàòóðè. Äðóãèé ïîëÿãàє â òîìó, ùî õóäîæíіé òâіð
çâåðòàєòüñÿ äî åìîöіé, âèêëèêàє і ðîçâèâàє їõ. Ó÷èòåëþ ñëіä óâàæíî
ñòåæèòè çà ðåàêöієþ äіòåé ïіä ÷àñ ÷èòàííÿ і ðîáîòè íàä õóäîæíіì òâî-
ðîì, áóòè äáàéëèâèì ó ç’ÿñóâàííі ïåðâèííîãî ñïðèéíÿòòÿ òâîðó і ïіä
÷àñ àíàëіçó òåêñòó, ùîá ëіòåðàòóðà áóëà óñâіäîìëåíà äіòüìè æèâîþ é 
áàãàòîãðàííîþ.
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Ñïåöіàëüíі ðóáðèêè, çàïèòàííÿ òà çàâäàííÿ íàöіëåíі íà ðîáîòó ó÷íіâ
іç òâîðàìè æèâîïèñó, êіíî, ìóçèêè, àíіìàöії, íà ïîðіâíÿííÿ ðіçíèõ ìèñ-
òåöüêèõ іíòåðïðåòàöіé ëіòåðàòóðíîãî òâîðó, ùî äàє çìîãó àêöåíòóâàòè
óâàãó íà çâ’ÿçêó âåðáàëüíîãî îáðàçó ç âіçóàëüíèì.

Ðîçâèòîê ìîâëåííÿ â ïîñіáíèêó ïðîïîíóєòüñÿ çäіéñíþâàòè íå òіëüêè
íà ñïåöіàëüíî âіäâåäåíèõ óðîêàõ, àëå é ïіä ÷àñ îáãîâîðåííÿ õóäîæíіõ
òåêñòіâ, ïðàöþþ÷è íàä çáàãà÷åííÿì ñëîâíèêîâîãî çàïàñó ó÷íÿ, íàä éîãî
ðóõîì âіä ðîçóìіííÿ ñìèñëó ñëîâà ó òâîðі äî âìіííÿ ñôîðìóëþâàòè âëàñ-
íó äóìêó, âèñëîâèòè ñâîє âðàæåííÿ âіä ïðî÷èòàíîãî.

Ïðîïîíîâàíі â ïîñіáíèêó óðîêè íå îáìåæóþòü òâîð÷ó іíіöіàòèâó â÷è-
òåëÿ. Çàëåæíî âіä ðіâíÿ ïіäãîòîâêè ó÷íіâñüêîї àóäèòîðії òà âëàñíèõ óïî-
äîáàíü â÷èòåëü ìîæå îáèðàòè іç çàïðîïîíîâàíèõ ïëàíіâ-êîíñïåêòіâ òі 
åëåìåíòè, ÿêі ââàæàє çà äîöіëüíі, òà âіëüíî їõ êîìáіíóâàòè çі ñâîїìè ìå-
òîäè÷íèìè ïðèéîìàìè òà ôîðìàìè ðîáîòè íàä ïðîãðàìíèì ìàòåðіàëîì.
Çàãàëîì ïîñіáíèê і çàäóìóâàâñÿ òàê, àáè ÿê ìіíіìóì íàäàâàòè â÷èòåëåâі 
іìïóëüñ äëÿ ñàìîñòіéíîãî òâîð÷îãî ïîøóêó, à ÿê ìàêñèìóì – ïîâíіñòþ çà-
áåçïå÷èòè â÷èòåëÿ ïëàíàìè-êîíñïåêòàìè óðîêіâ íà âåñü íàâ÷àëüíèé ðіê.
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ÊÀËÅÍÄÀÐÍÎ-ÒÅÌÀÒÈ×ÍÅ ÏËÀÍÓÂÀÍÍß

№ Òåìà
Êіëü-
êіñòü
ãîäèí

Äà-
òà

1 2 3 4

І ÑÅÌÅÑÒÐ
ÂÑÒÓÏ

1 Câіòîâà ëіòåðàòóðà – äóõîâíà ñêàðáíèöÿ ëþäñòâà. 
Ðîëü êíèãè â ñó÷àñíîìó æèòòі.

1

2 Ôîëüêëîð, éîãî õàðàêòåðíі îçíàêè. Ôîëüêëîðíі æàí-
ðè ðіçíèõ íàðîäіâ (ïðèñëіâ’ÿ, ïðèêàçêè, çàãàäêè, 
ïіñíі). Ãóìàíіñòè÷íі öіííîñòі, âòіëåíі ó ôîëüêëîðíèõ 
òâîðàõ ðіçíèõ íàðîäіâ. Ëіòåðàòóðà і ôîëüêëîð.

1

ÊÀÇÊÈ ÍÀÐÎÄІÂ ÑÂІÒÓ

3 Æàíðîâà ñïåöèôіêà ôîëüêëîðíîї і ëіòåðàòóðíîї 
êàçêè. Ðіçíîâèäè êàçîê (ïðî òâàðèí, ÷àðіâíі, ñî-
öіàëüíî-ïîáóòîâі), їõíі õàðàêòåðíі îçíàêè.

1

4 Іíäіéñüêà íàðîäíà êàçêà «Ôàðáîâàíèé øàêàë».
Âèêðèòòÿ â îáðàçàõ òâàðèí íåãàòèâíèõ ëþäñüêèõ 
ðèñ. Ôіëîñîôñüêèé çìіñò êàçêè.

1

5 ßïîíñüêà íàðîäíà êàçêà «Іññóìáîñі, àáî Õëîï÷èê-
ìіçèí÷èê». Âіäîáðàæåííÿ ëþáîâі äî ïðàöі, êìіòëè-
âîñòі, ñìіëèâîñòі, ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè â îáðàçі 
Іññóìáîñі. Íàöіîíàëüíèé êîëîðèò ÿïîíñüêèõ êàçîê. 

1

6 Êèòàéñüêà íàðîäíà êàçêà «Ïåíçëèê Ìàëÿíà».
Ïîåòèçàöіÿ ìèñòåöòâà é óñëàâëåííÿ îáðàçó ìèò-
öÿ â êàçöі. Çíà÷åííÿ ôàíòàñòè÷íèõ åëåìåíòіâ.

1

7 Àðàáñüêà íàðîäíà êàçêà «Ñèíäáàä-ìîðåïëàâåöü»
(òðåòÿ ïîäîðîæ). Óòâåðäæåííÿ æàãè âіäêðèòòÿ
ñâіòó, ìóæíîñòі òà ëþäÿíîñòі â êàçöі. Âòіëåííÿ â 
îáðàçі Ñèíäáàäà-ìîðåïëàâöÿ âіðè â ïåðåìîãó ëþ-
äèíè íàä îáñòàâèíàìè.

1

8 Áðàòè ßêîá і Âіëüãåëüì Ãðіìì. Çíà÷åííÿ äіÿëü-
íîñòі áðàòіâ Ãðіìì ó çáèðàííі ôîëüêëîðó. «Ïàíі 
Ìåòåëèöÿ». Ìîðàëüíі öіííîñòі â êàçöі. Õàðàêòå-
ðèñòèêà îáðàçіâ ïåðñîíàæіâ. Àíòèòåçè â êàçöі.

1

9 Óðîê ðîçâèòêó çâ’ÿçíîãî ìîâëåííÿ. Òâіð «Ïîðіâíÿëü-
íà õàðàêòåðèñòèêà ãåðîїâ êàçêè “Ïàíі Ìåòåëèöÿ”».

1

10 Êîíòðîëüíà ðîáîòà «Ëіòåðàòóðà і ôîëüêëîð. 
Íàðîäíі êàçêè».

1

11 Óðîê ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ. Êàçêè Ø. Ïåððî. 
Ïîäîðîæ ó êàçêîâèé äèâîñâіò.

1
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі

1 2 3 4

12 Îëåêñàíäð Ïóøêіí. Âñòóï äî ïîåìè «Ðóñëàí і 
Ëþäìèëà». Ïîєäíàííÿ ôîëüêëîðíèõ і ëіòåðàòóð-
íèõ åëåìåíòіâ ó òâîð÷îñòі Î. Ïóøêіíà.

1

13 Óðîê âèðàçíîãî ÷èòàííÿ. Î. Ïóøêіí. Âñòóï äî
ïîåìè «Ðóñëàí і Ëþäìèëà».

1

14 Î. Ïóøêіí. «Êàçêà ïðî ìåðòâó öàðіâíó òà ñіìîõ
áîãàòèðіâ». Ïîєäíàííÿ ôîëüêëîðíèõ і ëіòåðàòóð-
íèõ åëåìåíòіâ ó òâîð÷îñòі Î. Ïóøêіíà.

1

15 Î. Ïóøêіí. «Êàçêà ïðî ìåðòâó öàðіâíó òà ñіìîõ
áîãàòèðіâ». Ñèñòåìà îáðàçіâ êàçêè.

1

16 Ãàíñ Êðіñòіàí Àíäåðñåí. Êàçêà «Ñîëîâåéêî». Ñî-
ëîâåé ÿê âòіëåííÿ ñèëè ïðèðîäè і ìèñòåöòâà.

1

17 Ïðîòèñòàâëåííÿ «ñïðàâæíüîãî» і «øòó÷íîãî» 
â êàçöі «Ñîëîâåéêî». 

1

18 Îñêàð Óàéëüä. «Õëîï÷èê-çіðêà». Ñèìâîëі÷íèé
çìіñò íàçâè òâîðó.

1

19 Îñêàð Óàéëüä. «Õëîï÷èê-çіðêà». Êàçêîâі ïåðñî-
íàæі, їõíÿ õàðàêòåðèñòèêà. Îñíîâíèé êîíôëіêò.
Åâîëþöіÿ îáðàçó ãîëîâíîãî ãåðîÿ.

1

20 Óðîê ðîçâèòêó çâ’ÿçíîãî ìîâëåííÿ. Òâіð-ðîçäóì
íà ìîðàëüíî-åòè÷íó òåìó çà ïðî÷èòàíèìè êàçêà-
ìè «Ùî òàêå ñïðàâæíÿ êðàñà?»

1

21 Êîíòðîëüíà ðîáîòà «Ëіòåðàòóðíі êàçêè» 1
22 Óðîê ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ. Ðåäüÿðä Êіïëіíã «Ðі-

êі-Òіêі-Òàâі». Âåëèêà âіéíà ñìіëèâîãî ìàíãóñòà.
1

ÏÐÈÐÎÄÀ І ËÞÄÈÍÀ
23 Ïåéçàæ ó ëіòåðàòóðі òà іíøèõ âèäàõ ìèñòåöòâà. 1
24 Äæîí Êіòñ. «Ïðî êîíèêà òà öâіðêóíà». Ïîåòèçà-

öіÿ îáðàçó ïðèðîäè ó âіðøі, éîãî іäåÿ.
1

25 Éîãàíí Âîëüôãàíã Ãåòå. «Íі÷íà ïіñíÿ ìàíäðіâíè-
êà». Çîáðàæåííÿ âçàєìîçâ’ÿçêó ðіçíèõ ñôåð ïðè-
ðîäè òà ëþäèíè â ïîåòè÷íîìó òâîðі.

1

26 Ãåíðіõ Ãåéíå. «Çàäçâåíè іç ãëèáèíè…». Âòіëåííÿ
êðàñè âåñíÿíîї ïðèðîäè ó âіðøі. Çâ’ÿçîê іç ôîëüê-
ëîðîì.

1

27 Óðîê âèðàçíîãî ÷èòàííÿ. Ïåéçàæíà ëіðèêà 1
28 Åðíåñò Ñåòîí-Òîìïñîí. «Ëîáî». Àâòîðñüêі ñïîñòå-

ðå  æåí íÿ çà ñâіòîì ïðèðîäè.
1

29 Å. Ñåòîí-Òîìïñîí. «Ëîáî». Çâè÷êè і çàêîíè âîâ÷îї
çãðàї.

1
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі

1 2 3 4

30 Å. Ñåòîí-Òîìïñîí. «Ëîáî». Ïðîòèñòîÿííÿ ëþäèíè 
і õèæàêà.

1

31 Å. Ñåòîí-Òîìïñîí. «Ëîáî». Õàðàêòåðèñòèêà öåíò-
ðàëüíèõ îáðàçіâ îïîâіäàííÿ.

1

32 Êîíòðîëüíà ðîáîòà «Âіðøі ïðî ïðèðîäó. Åð-
íåñò Ñåòîí-Òîìïñîí».

1

33 – 
35

Ðåçåðâíі óðîêè. 3

ІІ ÑÅÌÅÑÒÐ
ÑÂІÒ ÄÈÒÈÍÑÒÂÀ

36 Ìàðê Òâåí. «Ïðèãîäè Òîìà Ñîéєðà». Ôàêòè æèò-
òÿ і òâîð÷îñòі Ìàðêà Òâåíà.

1

37 Ìàðê Òâåí. «Ïðèãîäè Òîìà Ñîéєðà». Ñâіò óÿâè òà 
ãðè Òîìà Ñîéєðà.

1

38 Ìàðê Òâåí. «Ïðèãîäè Òîìà Ñîéєðà». Ïðîâіäíі
іäåї òâîðó.

1

39 Ìàðê Òâåí. «Ïðèãîäè Òîìà Ñîéєðà». Öіííîñòі äè-
òèíñòâà òà їõíіé âïëèâ íà äîðîñëå æèòòÿ. Âïëèâ
ñâіòó äîðîñëèõ íà äèòÿ÷і âçàєìèíè.

1

40 Óðîê ðîçâèòêó çâ’ÿçíîãî ìîâëåííÿ. Ñòèñëèé ïå-
ðåêàç çà ôðàãìåíòîì ïîâіñòі Ìàðêà Òâåíà «Ïðè-
ãîäè Òîìà Ñîéєðà» («Ó Ìàê-Äóãàëîâіé ïå÷åðі»).

1

41 Ìàðê Òâåí. «Ïðèãîäè Òîìà Ñîéєðà». Îáðàçè Òîìà
Ñîéєðà òà Ãåêëüáåððі Ôіííà.

1

42 Åëåîíîð Ïîðòåð. «Ïîëëіàííà». Ùèðіñòü, ìóæ-
íіñòü і îïòèìіçì ãåðîїíі òâîðó.

1

43 Å. Ïîðòåð. «Ïîëëіàííà». Іäåÿ ðàäîñòі æèòòÿ é 
âіäêðèòòÿ ñâіòó â òâîðі.

1

44 Å. Ïîðòåð. «Ïîëëіàííà». Âïëèâ ãåðîїíі íà æèòòÿ
ìіñòà. Ïîëëіàííà òà її äðóçі.

1

45 Å. Ïîðòåð. «Ïîëëіàííà». Îáðàç Ïîëіàííè. 1
46 Êîíòðîëüíà ðîáîòà «Ìàðê Òâåí. Åëåîíîð Ïîðòåð» 1

ÑÈËÀ ÒÂÎÐ×ÎЇ ÓßÂÈ
47 Ëüþїñ Êåððîëë. «Àëіñà â Êðàїíі Äèâ». Òâîð÷à іñ-

òîðіÿ êíèãè, її çâ’ÿçîê іç áіîãðàôієþ ïèñüìåííèêà
òà æèòòÿì Àíãëії âіêòîðіàíñüêîї äîáè.

1

48 Ëüþїñ Êåððîëë. «Àëіñà â Êðàїíі Äèâ». Îñîáëèâîñ-
òі õóäîæíüîї ìîâè òâîðó.

1

49 Ëüþїñ Êåððîëë. «Àëіñà â Êðàїíі Äèâ». Ñâіò óÿâè 
òà çàõîïëèâі ïðèãîäè Àëіñè.

1
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі

1 2 3 4

50 Ëüþїñ Êåððîëë. «Àëіñà â Êðàїíі Äèâ». Êðàїíà
Äèâ òà її ìåøêàíöі.

1

51 Ëüþїñ Êåððîëë. «Àëіñà â Êðàїíі Äèâ». Îáðàç Àëі-
ñè. Ïåðñîíàæі, ÿêі îòî÷óþòü ãåðîїíþ.

1

52 Óðîê ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ. Äæàííі Ðîäàðі. 
«Ïðè ãîäè Äæåëüñîìіíî â Êðàїíі áðåõóíіâ».

1

53 Ìàðèíà Öâєòàєâà. «Êíèæêè â îáêëàäèíêàõ ÷åðâî-
íèõ». ×àðіâíèé ñâіò ëіòåðàòóðè é ìèñòåöòâà ó âі-
ðøі Ì. Öâєòàєâîї.

1

54 Óðîê âèðàçíîãî ÷èòàííÿ. Ì. Öâєòàєâà. «Êíèæêè
â îáêëàäèíêàõ ÷åðâîíèõ...».

1

55 Êîíòðîëüíà ðîáîòà «Ëüþїñ Êåððîëë. Ìàðèíà
Іâàíіâíà Öâєòàєâà»

1

Ó ÊÎËІ ÄÎÁÐÈÕ ÄÐÓÇІÂ
56 Òóâå ßíñîí. «Êàïåëþõ ÷àðіâíèêà». ×àðіâíіñòü õó-

äîæíüîãî ñâіòó òâîðó.
1

57 Ò. ßíñîí. «Êàïåëþõ ÷àðіâíèêà». Âòіëåííÿ іäåé
äîáðîòè, ùèðîñòі, ñіìåéíèõ öіííîñòåé.

1

58 Ò. ßíñîí. «Êàïåëþõ ×àðіâíèêà». Ïåðñîíàæі êàç-
êè, âòіëåííÿ â íèõ іäåé äîáðîòè, ùèðîñòі.

1

59 Ò. ßíñîí. «Êàïåëþõ ×àðіâíèêà». ×àðіâíіñòü ñâіòó
ìóìі-òðîëіâ.

1

60 Óðîê ðîçâèòêó çâ’ÿçíîãî ìîâëåííÿ. Êîíòðîëü-
íèé òâіð.

1

61 Ðîàëüä Äàë. «×àðëі і øîêîëàäíà ôàáðèêà». 1
62 Ð. Äàë. «×àðëі і øîêîëàäíà ôàáðèêà». Öіêàâі

ïðèãîäè íà êàçêîâіé øîêîëàäíіé ôàáðèöі ìіñòåðà
Âîíêè.

1

63 Ð. Äàë. «×àðëі і øîêîëàäíà ôàáðèêà». Äîáðîòà і
ùèðіñòü ãîëîâíîãî ãåðîÿ.

1

64 Óðîê ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ. Ïàóëü Ìààð. «Ùî
íå äåíü, òî ñóáîòà».

1

65 Êîíòðîëüíà ðîáîòà «Òóâå ßíñîí òà іíøі àâòî-
ðè ÕÕ ñòîëіòòÿ»

1

ÏІÄÑÓÌÊÈ
66–
67

Ïіäñóìêè. Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ íà-
â÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.

2

68–
70

Ðåçåðâíі óðîêè. 3
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I ñåìåñòð

ÂÑÒÓÏ

Тема: Світова література – духовна скарбниця людства. Роль кни-
ги в сучасному житті

Мета: актуалізувати знання, здобуті в початковій школі, визначити рі-
вень готовності учнів до вивчення світової літератури в 5-му класі; пояснити 
значення світової літератури в сучасному житті людини та людства;

ознайомити учнів з підручником «Зарубіжна література, 5 клас» (автор 
Є. Волощук), його структурою, принципами роботи з навчальним матеріа-
лом та художніми творами, системою умовних позначок;

розвивати навички усного та писемного зв’язного мовлення, спілкування, 
аналізу і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою 
думку та обґрунтовувати її;

формувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес до 
духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, ілюстрації, дидактичний матеріал, позначки 
з назвою твору та автором, карта світу.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Êíèãà є àëüôà é îìåãà âñÿêîãî çíàííÿ, ïî-
÷àòîê ïî÷àòêіâ êîæíîї íàóêè. 

Ñ. Öâåéã

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Âіçèòíà êàðòêà «Ìîї ëіòíі âðàæåííÿ».
Ó÷íі ñòàþòü ó êîëî і, ïåðåäàþ÷è îäèí îäíîìó óìîâíó âіçèòíó 

êàðòêó, ðîçïîâіäàþòü ïðî òå, ÿêó õóäîæíþ êíèæêó ïðî÷èòàëè
âëіòêó àáî õîòіëè á ïðî÷èòàòè. Ðîçïîâіäàþòü çà ïåâíîþ ñõåìîþ: 
êîæåí ìàє ïîâòîðèòè òó іíôîðìàöіþ, ùî îòðèìàâ âіä òîâàðèøà,
і äîäàòè ñâîþ.
ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.

1. Ñëîâî â÷èòåëÿ.
Ñêіëüêè öіêàâèõ і ìóäðèõ êíèæîê âè ïðî÷èòàëè ïіä ÷àñ ëіòíіõ 

êàíіêóë! À ÷è çíàєòå âè, ùî â äàâíèíó âàøîìó îäíîëіòêó çîâñіì 
íå ïðîñòî áóëî êîðèñòóâàòèñÿ êíèæêîþ?

Ïîïåðåäíèêàìè êíèæîê áóëè ãëèíÿíі òàáëè÷êè, íà ÿêèõ ïè-
ñàëè ïî îáèäâà áîêè, à ïîòіì îáïіêàëè àáî ñóøèëè. Òàêèìè òà-
áëè÷êàìè êîðèñòóâàëèñÿ ç IV ïî I òèñÿ÷îðі÷÷ÿ äî í.å. øóìåðè, 
àñèðіéöі òà âàâèëîíÿíè. Íà íèõ çàïèñóâàëè ðåëіãіéíі, þðèäè÷íі, 
íàóêîâі é ïîåòè÷íі òåêñòè, âåëè ãîñïîäàðñüêі çàïèñè.
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Ëþäñüêà äóìêà ôіêñóâàëàñÿ é іíàêøå: ó Êèòàї – íà áàìáóêî-
âèõ ïëàíêàõ, ÿêі ç’єäíóâàëè ìîòóçêîþ, â Іíäії – íà ïàëüìîâîìó
ëèñòі, ó Äàâíіé Ãðåöії і Ðèìі – íà ïîêðèòèõ âîñêîì äåðåâ’ÿíèõ,
îëîâ’ÿíèõ ÷è âèãîòîâëåíèõ çі ñëîíîâîї êіñòêè òàáëè÷êàõ. 

Çàâäÿêè âèêîðèñòàííþ ì’ÿêèõ ìàòåðіàëіâ (ïàïіðóñó, ïåðãà-
ìåíòó, øîâêó, ïîëîòíèíè) êíèæêà íàáóëà áіëüø çðó÷íîї ôîð-
ìè – ñóâîþ. Ïàïіðóñ (îäèí ç âèäіâ òðàâ ñіìåéñòâà îñîêîâèõ) ðіñ ó
äèêîìó âèãëÿäі ãîëîâíèì ÷èíîì íà áîëîòàõ ó äåëüòі Íіëó. Òðè-
ãðàííі ñòåáëà ðîçðіçàëè âçäîâæ і âêëàäàëè ñìóæêè ùіëüíî îäíó
äî îäíîї. Íà öåé øàð íàêëàäàëè íàñòóïíèé, ïîòіì їõ ïðèòèñêó-
âàëè ïðåñîì, ñóøèëè і âèãëàäæóâàëè. Ãîòîâі àðêóøі ñêëåþâàëè 
â ñóâîї, ÷àñòî ñêðіïëåíі çâåðõó і çíèçó ïðóòàìè, íà ÿêèõ ïðîâåð-
òàâñÿ òåêñò ïіä ÷àñ ÷èòàííÿ.

Ó II ñò. äî í.å. â áіáëіîòåöі ìіñòà Ïåðãàì çàìіíèëè ñêëàä-
íèé ó âèðîáíèöòâі ïàïіðóñ ïåðãàìåíòîì (îáðîáëåíà ïåâíèì
÷èíîì øêіðà ìîëîäèõ òåëÿò). Ïåðãàìåíò ðîçðіçàëè íà àðêóøі,
çøèâàëè àáî ñêðіïëþâàëè ìåòàëåâèìè ñêîáàìè òà îïðàâëÿëè
â äåðåâ’ÿíі äîùå÷êè. Òàê ç’ÿâèëèñÿ ìіöíі, õî÷à і äóæå âàæêі,
êîäåêñè, ùî íàãàäóþòü ñó÷àñíі êíèæêè. Íà ïåðãàìåíòі ïèñàëè
î÷åðåòÿíîþ ïàëè÷êîþ àáî çàòî÷åíèì ïåâíèì ÷èíîì ïòàøèíèì
ïåðîì.

Ñåðåäíüîâі÷íèé ÷åðíåöü-ïåðåïèñóâà÷ ïðîâîäèâ äîâãі ãîäèíè
çà ïåðåïèñóâàííÿì êíèæîê. Ïîòіì öåé âèòâіð ìàéñòåð âðó÷íó
îøàòíî ïðèêðàøàâ âіíüєòêàìè àáî ìàëþâàâ îðíàìåíòè ÷è іëþ-
ñòðàöії (ìіíіàòþðè). Íàéöіííіøі ìàíóñêðèïòè (ðóêîïèñè) îçäîá-
ëþâàëè òîíêèìè ïëàñòèíàìè çîëîòà é ñðіáëà òà ðîçïèñóâàëè ïóð-
ïóðîì (äóæå äîðîãîþ ôàðáîþ, ùî âèãîòîâëÿëè ç òіë ðàâëèêіâ
ïåâíîãî âèäó).

Óïðîäîâæ ñòîðі÷ êíèãó ïåðåïèñóâàëè âіä ðóêè, òîìó âîíà áóëà
êîøòîâíîþ і äîñòóïíîþ ëèøå äëÿ îáðàíèõ. Ó ñåðåäíüîâі÷íіé Єâ-
ðîïі çíàííÿ ãðàìîòè ôàêòè÷íî íå âèõîäèëî çà ñòіíè ìîíàñòèðіâ.

Ëèøå òîäі, êîëè â ñåðåäèíі XV ñò. íà Ñòàðîìó êîíòèíåíòі áóâ 
âіäêðèòèé äðóêàðñüêèé âåðñòàò, ïèñåìíå ñëîâî íà ïàïåðі ñòàëî
äîñòóïíіøèì äëÿ áіëüøîñòі çàìîæíèõ і îñâі÷åíèõ ëþäåé. Öіêàâî, 
ùî ñïîñіá âèãîòîâëåííÿ ïàïåðó âèíàéøëè â Êèòàї ïðèáëèçíî íà
òèñÿ÷ó ðîêіâ ðàíіøå, íіæ ó Єâðîïі. Ñåêðåò âèðîáíèöòâà ïàïåðó 
ïîòðàïèâ ó Ñòàðèé Ñâіò â ñåðåäèíі XII ñò.

Â Óêðàїíі êíèãà òàêîæ áóëà ó âåëèêіé ïîøàíі. Ó ëіòîïèñі
«Ïîâіñòü ìèíóëèõ ëіò» òàê íàïèñàíî ïðî êèїâñüêîãî êíÿçÿ ßðî-
ñëàâà Ìóäðîãî: «Ëþáèâ ßðîñëàâ êíèãè, ÷èòàâ їõ ÷àñòî і âäåíü,
і âíî÷і. І çіáðàâ ñêîðîïèñöіâ áàãàòî, і ïåðåêëàëè âîíè ç ãðåöüêîãî
íà ñëîâ’ÿíñüêå ïèñüìî. Íàïèñàëè êíèã âîíè âåëèêó ñèëó, íèìè
ïîâ÷àþòüñÿ âіðóþ÷і ëþäè і òіøàòüñÿ ïëîäàìè âåëèêîї ìóäðîñòі.
Íà÷åáòî îäèí õòîñü çîðàâ çåìëþ, à äðóãèé ïîñіÿâ, à іíøі æíóòü
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і ñïîæèâàþòü áàãàòó ïîæèâó... Âåëèêà-áî êîðèñòü âіä íàâ÷àííÿ 
êíèæíîãî. Êíèãè – ìîâ ðіêè, ÿêі íàïîâíþþòü ñîáîþ óâåñü ñâіò; 
öå – äæåðåëî ìóäðîñòі, â êíèãàõ – áåçäîííà ãëèáèíà, ìè íèìè 
âòіøàєìîñÿ â ïå÷àëі, âîíè – óçäà äëÿ òіëà é äóøі, â êíèãàõ – 
ñâіòëî ìóäðîñòі...».

Ñó÷àñíà êíèæêà çàçíàє çìіí. Âèäàþòüñÿ çâóêîâі êíèæêè, 
òåêñò ÿêèõ çàïèñàíèé íà ìàãíіòîôîííèõ êàñåòàõ, à îñòàííіì 
÷àñîì íà DVD-äèñêàõ, çàâäÿêè ÷îìó íèìè ìîæóòü êîðèñòó-
âàòèñÿ ëþäè ç âàäàìè çîðó. Іñíóþòü òàêîæ åëåêòðîííі êíèæ-
êè, òîáòî ïðèñòðîї, ùî ñâîїì ôîðìàòîì íàãàäóþòü çâè÷àéíó 
êíèæêó, àëå ìіñòÿòü äåêіëüêà òèñÿ÷ ñòîðіíîê òåêñòó. Åêðàí 
åëåêòðîííîї êíèæêè çàìіíþє ñòîðіíêó òðàäèöіéíîї äðóêîâà-
íîї. Ïðèñòðіé ìîæíà ïіäêëþ÷àòè äî ïåðñîíàëüíîãî êîìï’þòåðà 
äëÿ ïîïîâíåííÿ äàíèõ.

Ïðîòå íàäіéíèì ïðîâіäíèêîì äî çíàíü, à çîêðåìà і ñâіòîâîї 
ëіòåðàòóðè, çàëèøàєòüñÿ ïіäðó÷íèê.

2. Îçíàéîìëåííÿ çі ñòðóêòóðîþ ïіäðó÷íèêà äëÿ 5-ãî êëàñó: 
âèêëàä ìàòåðіàëó, óìîâíі ïîçíà÷åííÿ, ñèñòåìà çàâäàíü.

Çàâäàííÿ ó÷íÿì: âçÿòè ïіäðó÷íèê, ïîãîðòàòè éîãî, çâåðíóòè 
óâàãó íà îáêëàäèíêó, ôîðçàöè, ïðåäñòàâëåíі ðîçäіëè òà ðóáðèêè, 
ïðî÷èòàòè ñòàòòþ «Ïóòіâíèê äî ïіäðó÷íèêà» (ñ. 5–6), îçíàéîìè-
òèñÿ ç ïðåäñòàâëåíèìè â ñòàòòі ðóáðèêàìè ïіäðó÷íèêà.

3. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.
Ôîðçàöî  – öå îäíîçãèííèé àðêóø ïàïåðó, ñêðіïëåíèé ç ïåðøèì 

і îñòàííіì çîøèòàìè áëîêó і ïðèçíà÷åíèé äëÿ ç’єäíàííÿ áëîêó ç 
ïàëіòóðêîþ.

Ïàëіòóðêàóó  – âàæëèâà ñêëàäîâà êíèæêè, ùî âèãîòîâëÿєòü-
ñÿ çі ñïåöіàëüíèõ ìàòåðіàëіâ òà ñêðіïëþєòüñÿ ç êíèæêîâèì 
áëîêîì. 

Õðåñòîìàòіÿ – íàâ÷àëüíå âèäàííÿ ëіòåðàòóðíèõ, іñòîðè÷íèõ, 
íàóêîâèõ ÷è іíøèõ òâîðіâ àáî їõíіõ ÷àñòèí, ÿêі âèâ÷àþòüñÿ ïåâ-
íèì íàâ÷àëüíèì ïðåäìåòîì.

Ðóáðèêà – 1. Çàãîëîâîê ðîçäіëó, ãëàâè, àáçàöó ÿêîãî-íåáóäü 
òâîðó. 2. Âіääіë, ïіäðîçäіë ÷îãî-íåáóäü, ãðàôà.

4. Äèäàêòè÷íà ãðà «Íàâêîëî ñâіòó ç ïіäðó÷íèêîì».
Íà äîøöі âèâіøóєòüñÿ êàðòà ñâіòó. Ó÷íі, êîðèñòóþ÷èñü çìіñ-

òîì ïіäðó÷íèêà (ñ. 3–4), âèçíà÷àþòü, ç òâîðàìè ÿêèõ íàöіîíàëü-
íèõ ëіòåðàòóð áóäóòü îçíàéîìëþâàòèñÿ óïðîäîâæ íàâ÷àëüíîãî
ðîêó, ñòàâëÿòü ïîçíà÷êó ç íàçâîþ òâîðó òà àâòîðîì íà êàðòі ñâі-
òó, ïіäãîòîâëåíó çàçäàëåãіäü ó÷èòåëåì.

Іíäіÿ: íàðîäíà êàçêà «Ôàðáîâàíèé øàêàë»
ßïîíіÿ: íàðîäíà êàçêà «Іññóìáîñі»
Êèòàé: íàðîäíà êàçêà «Ïåíçëèê Ìàëÿíà»
Ïåðñіÿ: íàðîäíà êàçêà «Ñèíäáàä-ìîðåïëàâåöü»
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Íіìå÷÷èíà: íàðîäíà êàçêà «Ïàíі Ìåòåëèöÿ»; É.Â. Ãåòå «Íі÷-
íà ïіñíÿ ìàíäðіâíèêà»; Ã. Ãåéíå «Çàäçâåíè іç ãëèáèíè...»

Ðîñіÿ: Î.  Ïóøêіí «Êàçêà ïðî ìåðòâó öàðіâíó òà ñіìîõ áîãàòè-
ðіâ»; Ì. Öâєòàєâà «Êíèæêè â îáêëàäèíêàõ ÷åðâîíèõ»

Äàíіÿ: Ã.Ê. Àíäåðñåí «Ñîëîâåéêî»
Àíãëіÿ: Î. Óàéëüä «Õëîï÷èê-çіðêà»; Äæ. Êіòñ «Ïðî êîíèêà

òà öâіðêóíà», Ëüþїñ Êåððîëë «Àëіñà â Êðàїíі Äèâ»; Ð. Äàë «×àð-
ëі òà øîêîëàäíà ôàáðèêà»

ÑØÀ: Ìàðê Òâåí «Ïðèãîäè Òîìà Ñîéєðà», Å. Ïîðòåð «Ïîë-
ëіàííà»

Êàíàäà: Å. Ñåòîí-Òîìïñîí «Ëîáî – âîëîäàð Êóðóìïî»
Ôіíëÿíäіÿ: Ò. ßíñîí «Êàïåëþõ ÷àðіâíèêà»
Âèñíîâîê: ïіäðó÷íèê «Çàðóáіæíà ëіòåðàòóðà, 5 êëàñ» îçíàéîì-

ëþє íàñ іç òâîðàìè õóäîæíüîї ëіòåðàòóðè áàãàòüîõ êðàїí ñâіòó âіä
äàâíèíè äî ñó÷àñíîñòі.

5. Ââåäåííÿ ëіòåðàòóðîçíàâ÷îãî òåðìіíà.
Ñâіòîâà ëіòåðàòóðà – ñóêóïíіñòü òâîðіâ õóäîæíüîї ëіòåðàòó-

ðè âñіõ êðàїí ñâіòó âіä äàâíèíè äî íàøèõ äíіâ (äèâ. ñ. 9, ðóáðèêà
«Ñëîâíèê Ìóäðîї Ñîâè»).

Òâîðöåì òåðìіíà «ñâіòîâà ëіòåðàòóðà» îôіöіéíî ââàæàþòü
Éîãàííà Âîëüôãàíãà ôîí Ãåòå. Âіí ïåðøèì çàóâàæóє, ùî ðіçíі
íàöіîíàëüíі ëіòåðàòóðè ìàþòü çàãàëüíі ëþäñüêі öіííîñòі, òîìó,
íåçâàæàþ÷è íà âіäìіííîñòі ìіæ íèìè, çàëèøàþòüñÿ íåðîçðèâíî
ïîâ’ÿçàíèìè.

6. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.
Ïðîáëåìíå ïèòàííÿ: «Ùî òàêå ñêàðá âçàãàëі і äóõîâíèé ñêàðá 

çîêðåìà?»
Ñêàðá – 1. Êîøòîâíîñòі, ãðîøі, öіííі ðå÷і. 2. Äóõîâíі öіííîñ-á

òі, áàãàòñòâà ðîçóìó, ñåðöÿ, ïî÷óòòіâ. 3. Ùîñü öіííå, äîðîãå äëÿ
áóäü-êîãî.

Äóõîâíèé – ïîâ’ÿçàíèé іç âíóòðіøíіì, ìîðàëüíèì ñâіòîì ëþ-
äèíè.

Ó÷èòåëü, ïîñëóãîâóþ÷èñü ãіïîòåçàìè ó÷íіâ і ñòàòòÿìè òëóìà÷-
íîãî ñëîâíèêà, ïіäáèâàє ïіäñóìêè ñëîâíèêîâîї ðîáîòè.

Òàêèì ÷èíîì, äóõîâíі ñêàðáè – öå äóõîâíі öіííîñòі, ïîâ’ÿçàíі
ç ìîðàëüíèì ñâіòîì ëþäèíè і íàðîäó, áàãàòñòâà ñåðöÿ, ðîçóìó,
ïî÷óòòіâ. Òàêîþ äóõîâíіñòþ і áàãàòñòâîì, áåçïåðå÷íî, âîëîäіє õó-
äîæíÿ ëіòåðàòóðà.

7. Äèäàêòè÷íà âïðàâà «Äåðåâî ìóäðîñòі».
Ïðèêðіïіòü äî «Äåðåâà ìóäðîñòі» îäíó ç æèòòєâèõ öіííîñòåé

ëþäèíè, ÿêà ôîðìóєòüñÿ çàâäÿêè õóäîæíіé ëіòåðàòóðі. Íàâåäіòü
ïðèêëàäè ç ïðî÷èòàíèõ ëіòåðàòóðíèõ òâîðіâ, ÿêі ïіäòâåðäæóþòü
öþ äóìêó.
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Ïðèêëàä.

8. Äèäàêòè÷íà âïðàâà «Òðè ðå÷åííÿ».
Óâàæíî ïðî÷èòàéòå âñòóïíó ñòàòòþ ïіäðó÷íèêà (ñ. 8–10) ïðî

ðîëü êíèæêè â ñó÷àñíîìó æèòòі ëþäèíè і ïåðåäàéòå çìіñò ðîçïî-
âіäі òðüîìà ðå÷åííÿìè, ÿêі íåîáõіäíî çàïèñàòè â çîøèòі. Ïåðå-
ìîæå òîé, ó êîãî ðîçïîâіäü ñòèñëіøà і ïðè öüîìó òî÷íî ïåðåäàє 
çìіñò.

Ïðèêëàä.
Êíèæêà ìàє äèâîâèæíó ñèëó òà íàäçâè÷àéíі öіííîñòі. Ïåðåãëÿä

êіíîñòðі÷êè ðîçøèðþє ñâіòîãëÿä ëþäèíè, àëå íå ìîæå çàìіíèòè ÷è-
òàííÿ. ×èòàííÿ õóäîæíüîї êíèæêè – êîðèñíà ïðàöÿ äëÿ ðîçóìó.

V. Ïіäñóìêè.
Ðîáîòà â ïàðàõ. Ïðîêîìåíòóéòå, ÿê âè ðîçóìієòå ïîäàíі àôî-

ðèçìè.
1. Êíèãà – öå ñïіâðîçìîâíèê, ùî íå ëåñòèòü òîáі, і äðóã, ùî íå 

ñïîêóøàє òåáå, і òîâàðèø, ùî òîáі íå íàñêó÷èòü (Іáí Ñіíà). 2. ß íå 
çíàþ áіëüø äîáðîãî ñóñіäè, áіëüø ñïðàâåäëèâîãî äðóãà, áіëüø ïî-
êіðíîãî ñóïóòíèêà, áіëüø ñëóõíÿíîãî â÷èòåëÿ, áіëüø îáäàðîâàíîãî
òîâàðèøà, íіæ êíèãà (À. Íàâîї(( ). 3. Ãàðíà êíèãà – öå ïîäàðóíîê, çà-
ïîâіäàíèé àâòîðîì ëþäñüêîìó ðîäîâі (Àðіñòîòåëü(( ). 4. ßêå ïóòòÿ â 
êíèçі òîìó, õòî íå ìàє âëàñíîãî ðîçóìó? Õіáà äçåðêàëî äîïîìîæå
ñëіïîìó? (Іíäіéñüêå ïðèñëіâ’ÿ).

VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. Îïðàöþâàòè ìàòåðіàëè ïіäðó÷íèêà (ñ. 8–12).
2. Âіäïîâіñòè íà çàïèòàííÿ і âèêîíàòè çàâäàííÿ 2, 3 (ñ. 12).
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Тема: Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різ-
них народів (прислів’я, приказки, загадки, пісні). Гуманістичні
цінності, втілені у фольклорних творах різних народів. Література
і фольклор 

Мета: визначити характерні ознаки фольклору, різновиди та характерні
риси фольклорних творів (малих жанрів);

опрацювати значення (пряме і переносне) 2–3-х прислів’їв, приказок, за-
гадок, пісень; 

розкрити національну специфіку і загальнолюдський зміст фольклорних
творів (малих жанрів) різних народів; 

продемонструвати вплив фольклору на літературу; 
встановити подібність прислів’їв, приказок, загадок, пісень різних народів;
розвивати навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу і системати-

зації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та обґрунто-
вувати її;

формувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес до
духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, ілюстрації, роздатковий матеріал (творче 
завдання-пазл «Склади прислів’я», тематичні підставки з назвами творчих
груп, аркуші для груп із зазначеною тематикою прислів’їв та їхніми художні-
ми особливостями, літературознавчі словники, підручники), карта Європи, 
репродукція картини Пітера Брейгеля «Нідерландські прислів’я».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

×èòàííÿ äàє çíàííÿ, áåñіäà – âèíàõіäëè-
âіñòü, à çàïèñè – òî÷íіñòü.

Àíãëіéñüêå ïðèñëіâ’ÿ

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Ëіòåðàòóðíà ðîçìèíêà (ñ. 11). Ñêëàäàííÿ ñèíîíіìі÷íî-àñîöіà-
òèâíîãî êóùà «Ôîëüêëîð».

íàðîäíà êàçêà ëåãåíäà íàðîäíà ïіñíÿ àíåêäîò

ïðèñëіâ’ÿ ôîëüêëîð áàëàäà

ïðèêàçêà ìіô ñêîðîìîâêà çàãàäêà äóìà

ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Ðîáîòà ç ïіäðó÷íèêîì.
Ðîáîòà â ïàðàõ. Çíàéäіòü íà ñ. 13–16 ïіäðó÷íèêà âèçíà÷åííÿ

êіëüêîõ ïîíÿòü, ïîäàíèõ ó òàáëèöі. Íàâåäіòü ïðèêëàä ç ïіäðó÷-
íèêà ÷è âëàñíèé. Òåðìіíè çàïèøіòü ó çîøèò.
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Жанр Визначення Призначення

Прислів’я
Стислий влучний народний вислів 
повчального змісту, побудований як 
завершене судження.

Стисло і точно оцінити 
характери і вчинки лю-
дей.

Приказка

Образний вислів, який дає яскраву
оцінку певного явища; побудований
як незакінчена думка, але містить 
натяк на висновок.

Приховано оцінює різні
явища людського життя.

Загадка

Опис предмета шляхом називання 
ознак загаданого, відкритого порів-
няння ознак загаданого, прихованого 
порівняння ознак загаданого. 

Вчить відгадувати заду-
мане.

Народна
пісня

Поєднує елементи словесного й му-
зичного мистецтв. 

Відображає побут, тра-
диції, звичаї, важливі по-
дії з історії народу, а та-
кож його духовний світ.

2. Òâîð÷å çàâäàííÿ-ïàçë «Ñêëàäè ïðèñëіâ’ÿ».
Ãðóïè ó÷íіâ îòðèìóþòü çàâäàííÿ ç’єäíàòè ðîç’єäíàíі íà îêðå-

ìі ñëîâà ïðèñëіâ’ÿ, âèçíà÷èòè їõíþ òåìàòèêó.
1. Ìàєø ÷åñòü – òè ëþäèíà, à áåç ÷åñòі – òâàðèíà. 2. Êëàïòèê 

ðіäíîї çåìëі êðàùèé çà Ñîëîìîíîâі ñêàðáè. 3. Ñïðàâæíþ äðóæáó і 
çà òèñÿ÷ó ñêàêóíіâ íå âèìіíÿєø. 4. Õëіá íå ïàäà ç íåáà – ïðàöþâàòè 
òðåáà. 5. Ó÷èòèñü – îäíàêîâî, ùî ãðåáòè ïðîòè òå÷ії: òіëüêè çóïè-
íèøñÿ – ïîíåñå íàçàä.

Çãіäíî ç îòðèìàíèìè ðåçóëüòàòàìè ôîðìóþòüñÿ êîìàíäè âіð-
òóàëüíèõ ìàíäðіâíèêіâ ç íàçâàìè, ÿêі çáіãàþòüñÿ ç òåìàìè ðîç-
øèôðîâàíèõ ïðèñëіâ’їâ: «Ïàòðіîò», «×åñòü і ãіäíіñòü», «Äðóæáà», 
«Ïðàöåëþáíіñòü», «Íàâ÷àííÿ». Ñàìå çà öèìè òåìàìè ìàíäðіâíè-
êè áóäóòü àíàëіçóâàòè і ñèñòåìàòèçóâàòè ïðèñëіâ’ÿ.

Çàâäàííÿ ãðóïàì: äіáðàòè ïðèñëіâ’ÿ, ùî íàëåæàòü äî òåìè êî-
ìàíäè, і çàïèñàòè їõ íà îêðåìèõ âåëèêèõ àðêóøàõ.

Âіðòóàëüíà ïîäîðîæ êðàїíàìè Єâðîïè â ïîøóêàõ ïðèñëіâ’їâ.
Ñëîâî â÷èòåëÿ
Íàøà ñüîãîäíіøíÿ âіðòóàëüíà ïîäîðîæ ïðèñâÿ÷åíà ïðèñëіâ’ÿì, 

ÿêі є óçàãàëüíåííÿì íàðîäíîї ìóäðîñòі. À ðóøèìî ó íàøó ïóòü 
ç öåíòðó Єâðîïè. À õòî çíàє, äå çíàõîäèòüñÿ öåíòð Єâðîïè?

Ãåîãðàôè, ïîìóäðóâàâøè ÿêîñü іç öèðêóëÿìè òà ëіíіéêàìè, ïî-
ñòàâèëè íà êàðòі Єâðîïè çíà÷óùó êðàïêó. Áіëÿ óêðàїíñüêîãî ãіð-
ñüêîëèæíîãî êóðîðòó Ðàõіâ ó Êàðïàòàõ. Âèÿâèëîñÿ: òî÷íіñіíüêî 
òóò – ãåîãðàôі÷íèé öåíòð Єâðîïè! 

Îò і âèõîäèòü, ùî æèâåìî ìè, óêðàїíöі, íà ñàìîìó ïåðåõðåñòі 
єâðîïåéñüêèõ äîðіã: çі Ñêàíäèíàâії, Áàëòії – íà Áàëêàíè, Áëèçüêèé
Ñõіä. І – ç Єâðîïè â Àçіþ. Ìåæóєìî ç ñіìîìà äåðæàâàìè: íà çàõîäі – 
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çі Ñëîâà÷÷èíîþ òà Óãîðùèíîþ, ïіâíі÷íіøå – ç Ïîëüùåþ, ïіâäåííі-
øå – ç Ðóìóíієþ, à ùå íàøі ñóñіäè – Ìîëäîâà, Áiëîðóñü і Ðîñіÿ.

Îòæå, íàøà êðàїíà – äåðæàâà єâðîïåéñüêà. І Óêðàїíà ñüîãîäíі
ïðåçåíòóє ïðèñëіâ’ÿ, îá’єäíàíі îäíієþ òåìîþ. ßêîþ ñàìå?

Óêðàїíà: 1. Íå õî÷åø ïî÷óòè ïîãàíèõ ñëіâ, íå êàæè їõ ñàì. 2. Ãî-
âîðè ìàëî, ñëóõàé áàãàòî, à äóìàé ùå áіëüøå. 3. Íåìà ïðèïîâіäêè
áåç ïðàâäè. 4. Ñëîâî – íå ïîëîâà, ÿçèê – íå ïîìåëî. 5. Ìóäðèì íіõòî
íå âðîäèâñÿ, à íàâ÷èâñÿ.

І êîëè ìè áåðåìîñÿ ïîðіâíþâàòè ïðèñëіâ’ÿ ðіçíèõ íàðîäіâ ñâіòó,
òî âèÿâëÿєòüñÿ, ùî âîíè âîäíî÷àñ і ñõîæі ìіæ ñîáîþ, і âіäðіçíÿþòü-
ñÿ îäíå âіä îäíîãî. À îò æèòòєâі öіííîñòі â íàðîäіâ ñâіòó ÷àñòî çáі-
ãàþòüñÿ. Òîæ ìè і ñïðîáóєìî âіäíàéòè çà äîïîìîãîþ óñíîї íàðîäíîї
òâîð÷îñòі, çà ÿêèìè îñíîâíèìè æèòòєâèìè öіííîñòÿìè òà îðієíòèðà-
ìè ïîâèííà æèòè ëþäèíà.

Ðîñіÿ: 1. Òîò ãåðîé, êòî çà ðîäèíó ãîðîé. 2. Âñÿêîìó ìèëà ðîäíàÿ
ñòîðîíà. 3. Áåç óãëîâ äîì íå ñòðîèòñÿ, áåç ïîñëîâèö ðå÷ü íå ìîëâèò-
ñÿ. 4. Äåëàíî íàñïåõ – äåëàíî íà ñìåõ. 5. Óì õîðîøî, à äâà ëó÷øå.
6. Äîëîã äåíü äî âå÷åðà, åñëè äåëàòü íå÷åãî. 7. Ïîñïåøèøü – ëþäåé
íàñìåøèøü. 8. Íåò äðóçåé – èùè, íàøёë – áåðåãè.

Ïîëüùà: 1. Ïîãàíèé ïòàõ, ÿêèé ñâîє ãíіçäî ïàñêóäèòü. 2. Âëàñíà
õàòêà ìèëіøà çà ÷óæèé ïàëàö. 3. Õëіá íå ïàäà ç íåáà – ïðàöþâà-
òè òðåáà. 4. Êîæíà ëèñêà ñâіé õâîñòèê õâàëèòü. 5. Ëіïøå ãîðîáåöü
ó ðóöі, íіæ òåòåðÿ íà äóáîâі. 6. Âñÿêå ñåëî ñâîє ïðèñëіâ’ÿ ìàє.

×åõіÿ: 1. Ëåäàð äî îáіäó çäîðîâèé, à ïіñëÿ îáіäó õâîðèé. 2. І õî-
ðîøå і ïîãàíå ó äèòèíè – âіä áàòüêà é ìàòåðі. 3. Ëèñèé ñêàðæèâñÿ,
ùî ãðåáіíöі ïîäîðîæ÷àëè.

Áîëãàðіÿ: 1. Íàðîä ñàì ñîáі äçåðêàëî. 2. Êðàùå íà ãіëî÷öі, íіæ
ó êëіòî÷öі. 3. Çãàÿíèé ÷àñ íå âåðòàєòüñÿ. 4. ßê ñåðöå íå ñêàæå, òî
ëèöå ïîêàæå. 5. ×óæà êâіòêà ðàíî öâіòå. 6. Ïðàâäà ñîëîíà, à áðåõíÿ
ñîëîäêà. 7. Ðîáè íå ÿê ìîæåø, à ÿê òðåáà.

Ðóìóíіÿ: 1. І ïòàõ ïàì’ÿòàє, äå íàðîäèâñÿ. 2. Ñèëà íàðîäіâ –
ó єäíîñòі. 3. Ñàìîòíіé і â ðàþ ñàìîòíіé. 4. Îäíà ðóêà ñåëà íå çáóäóє
і íå ïðîãîäóє. 5. Ïî÷àòêó íå çðîçóìіâ – êіíöÿ íå çáàãíåø. 6. Êðàùå
íåäîãîâîðèòè, íіæ ïåðåãîâîðèòè.

Óãîðùèíà: 1. Øàíóþòü êîíÿ íå çà ãðèâó, à çà ïðàöþ äáàéëèâó. 
2. Ðîáîòÿùà ëþäèíà íå ïîêàçóє ïàëüöåì ó çàâòðàøíіé äåíü. 3. Êðàùå
âëàñíà õàòà, íіæ ÷óæà ïàëàòà. 4. Êðàùå ïðàöþâàòè, íіæ ãîëîäóâàòè.

Àâñòðіÿ: 1. Ìîëîäіñòü ìàє ãàðíèé âèãëÿä, à ñòàðіñòü – ãàðíó
äóøó. 2. Ïîâîäüñÿ òàê, ÿê çâè÷àé âåëèòü. 3. Óñå âåëèêå ïî÷èíàєòüñÿ
ç äðіáíîãî. 4. Õî÷åø çðîáèòè äîáðî – íå âіäêëàäàé éîãî íà òîé ñâіò.

Íіìå÷÷èíà: 1. Äàâíі ïðèñëіâ’ÿ áðåõíі íå ìіñòÿòü. 2. Ïðàâäà – 
æîðñòîêà і êîðîòêà. 3. Ñêіëüêè ãîëіâ, ñòіëüêè é äóìîê. 4. Ñíіæíèé
ðіê – õëіáíèé ðіê. 5. Ðіäíèé êðàé êîæíîãî äî ñåáå âàáèòü. 6. Êðàùå
áóòè áіäíîìó, òà â øàíі, íіæ áàãàòîìó, òà â ãàíüáі.
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Àíãëіÿ: 1. Ïîâàæàé ñåáå, ÿêùî õî÷åø, ùîá іíøі òåáå ïîâàæàëè. 
2. Ìіé äіì – ìîÿ ôîðòåöÿ. 3. Ó ïèøíèõ øàòàõ і ïåíüîê êðàñåíü. 
4. Óñå ìîæíà çíàéòè, òà íå áàòüêà é íåíüêó.

Ôðàíöіÿ: 1. «Äîáðå» і «øâèäêî» áóâàþòü ðàçîì ðіäêî. 2. ßêå 
çåðíî, òàêèé і õëіá. 3. Ñêðіçü äîáðå, à äîìà íàéêðàùå. 4. Î÷èìà ç’їâ 
áè, òà æèâіò íå ïóñêàє.

Іñïàíіÿ: 1. Ìåòè äîñÿãàє òîé, õòî íå çíàє âòîìè. 2. Ñëîâà áåç
äіëà – âñå îäíî, ùî ãіòàðà áåç ñòðóí. 3. Íå ðîáè ëþäÿì çëà, ùîá äî 
òåáå áіäà íå ïðèéøëà. 4. Âіä ëіíîùіâ óñі âàäè. 5. Äåðåâî ïіçíàþòü ïî 
òîìó, ùî âîíî ðîäèòü, à ëþäèíó – ïî òîìó, ùî âîíà ðîáèòü.

Ïîðòóãàëіÿ: 1. Íå òîé ìîëîäåöü, õòî çìіã ïåðåïëèñòè Äîðó, à ìî-
ëîäåöü òîé, õòî íàâ÷èâ ñâîãî ñèíà ïåðåïëèâòè Äîðó. 2. Íåâèííèé
ÿê íåíàðîäæåíå äèòÿ. 3. Çàðàäè òðîÿíäè é áóäÿêà ïîëèâàєø. 4. Õòî 
òіëüêè ñåáå ëþáèòü – äðóçіâ íå ìàє. 5. Ñèòèé ãîëîäíîìó äðіáíî êðè-
øèòü.

Іòàëіÿ: 1. Ëіíèâîìó ùîðàçó áðàêóє ÷àñó. 2. Ïðàâäà êîëå, à áðåõíÿ 
ïåñòèòü. 3. Ç ëèñèöåþ æèòè – ïî-ëèñÿ÷îìó êðóòèòèñü. 4. Ó êîæíîãî 
òàêà äîëÿ, ÿêó âіí ñòâîðèâ. 5. Õòî õî÷å, òîé óñå ìîæå і âìіє. 6. ×åñòü 
âòðàòèø çà ìèòü, à íå âåðíåø çà ñòî ëіò.

Ãðåöіÿ: 1. Äî ñåðöÿ ìóäðîãî ìóäðі ðîçìîâè çàâæäè äîðîãó çíà-
éäóòü. 2. Ìóäðіñòü – äîíüêà äîñâіäó. 3. Çàçäðіñòü – âîðîã ùàñëèâèõ. 
4. Â÷åíèé áåç ïðàöü – äåðåâî áåç ïëîäіâ. 5. Ñïðàâæíіé äðóã ïіçíà-
єòüñÿ â íåäîëі. 6. Íå äîïîìàãàє ùàñòÿ ëіíèâèì. 7. Ñïðàâæíіé ñêàðá 
äëÿ ëþäåé – âìіííÿ ïðàöþâàòè.

Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ðîáîòè òâîð÷èõ ãðóï

Ó÷íі îáãîâîðþþòü çіáðàíó іíôîðìàöіþ, îáðàíèé ëіäåð ãðó-
ïè ÷èòàє ïðèñëіâ’ÿ, äіáðàíі çãіäíî ç îòðèìàíîþ òåìàòèêîþ, òà 
êîìåíòóє âèáіð ãðóïè, ðîáèòü âèñíîâêè. Ïіñëÿ îáãîâîðåííÿ äî-
õîäèìî âèñíîâêó, ùî ïðèñëіâ’ÿ íàðîäіâ Єâðîïè, íåçâàæàþ÷è íà
ðіçíîáàðâ’ÿ êóëüòóð, єäèíі ó ñâîїõ ïîçèöіÿõ ùîäî îñíîâíèõ æèò-
òєâèõ öіííîñòåé òà îðієíòèðіâ, ÿê ïîâèííà æèòè ëþäèíà:

Ëþáèòè ñâîþ Áàòüêіâùèíó і øàíóâàòè ðîäèíó.
Áóòè ïðàöüîâèòîþ і íàïîëåãëèâîþ.
Ó÷èòèñÿ ìóäðîñòі, ïîâñÿê÷àñ çäîáóâàòè ðіçíîáі÷íі çíàííÿ.
Áóòè ëþäèíîþ ÷åñòі, äîáðà і ñïðàâåäëèâîñòі.
Âìіòè äðóæèòè.

Ó÷èòåëü êîìåíòóє, ùî æèòòєâі öіííîñòі іíøèõ єâðîïåéöіâ òà
óêðàїíöіâ çáіãàþòüñÿ: Óêðàїíà – ãåîãðàôі÷íèé öåíòð Єâðîïè, її 
íåâіä’єìíà ÷àñòèíà.

3. Ðîáîòà â іíòåðàêòèâíèõ ãðóïàõ іç äîñëіäæåííÿ õóäîæíіõ 
îñîáëèâîñòåé ïðèñëіâ’їâ.

Єäíіñòü óñíîї íàðîäíîї òâîð÷îñòі ïðîñëіäêîâóєòüñÿ íå òіëüêè 
â çìіñòі, à é â õóäîæíіõ îñîáëèâîñòÿõ ïðèñëіâ’їâ. Çâåðíіìî óâàãó, 
ùî âñі ïðèñëіâ’ÿ, ÿêі ìè äіáðàëè, óòâåðäæóþòü çàãàëüíі ëþäñüêі
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öіííîñòі, òîáòî ïîâ÷àþòü. Öå і є ïåðøà õóäîæíÿ îçíàêà ïðèñëіâ’ÿ –
ïîâ÷àííÿ (äèäàêòèçì). Ñïðîáóєìî äîñëіäèòè іíøі.

Çàâäàííÿ äëÿ ãðóï: êîæíà ãðóïà îòðèìóє àðêóø, äå çàïèñàíî
îäíó ç õóäîæíіõ îñîáëèâîñòåé ïðèñëіâ’їâ: óçàãàëüíåííÿ, ïðÿìå і
ïåðåíîñíå çíà÷åííÿ, ïîðіâíÿííÿ, ïðîòèñòàâëÿííÿ, ãóìîð. Ïåð øå
çàâäàííÿ – çà äîïîìîãîþ ïіäðó÷íèêà òà ñëîâíèêà ëіòåðàòóðî çíàâ÷èõ
òåðìіíіâ äàòè âèçíà÷åííÿ òåðìіíіâ. Äðóãå çàâäàííÿ – îáìіíþþ÷èñü 
àðêóøàìè ç äîñëіäæåííÿì òåìàòèêè ïðèñëіâ’їâ, äіáðàòè ïðèêëàäè
âèêîðèñòàííÿ çàÿâëåíèõ õóäîæíіõ ïðèéîìіâ ó ïðèñëіâ’ÿõ.

4. Ìèñòåöüêèé ïðàêòèêóì.
Ôëàìàíäñüêèé õóäîæíèê Ï.  Áðåéãåëü ó 1559 ð. ñòâîðèâ êàðòè-

íó «Íіäåðëàíäñüêі ïðèñëіâ’ÿ». Òóò çîáðàæåíèé äèâíèé ñâіò! Ëþäè
çàéíÿòі ñïðàâàìè, ÿêі çäàþòüñÿ áåçãëóçäèìè. Íà äàõó áóäèíêó ëå-
æàòü ìëèíöі. Æіíêà íåñå ñâіòëî ó êàçàíі. ßêèéñü ÷îëîâіê á’єòüñÿ
ãîëîâîþ îá ñòіíó. Âèÿâëÿєòüñÿ, ùî öå çîáðàæåíі ïðèñëіâ’ÿ. Çàãàëîì
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íà ñâîїé êàðòèíі Ï.  Áðåéãåëü çîáðàçèâ 92 ïðèñëіâ’ÿ. Äî áàãàòüîõ 
ç íèõ ìîæíà äіáðàòè óêðàїíñüêі âіäïîâіäíèêè.

Çàâäàííÿ äëÿ äîñëіäæåííÿ:
1. Ðîçãëÿíüòå, ÿêі ïðèñëіâ’ÿ çîáðàæåíî íà êàðòèíі. Ñêîðèñ-

òàéòåñÿ äîâіäêîâèì ìàòåðіàëîì.
2. Äîáåðіòü äî íіäåðëàíäñüêîãî ïðèñëіâ’ÿ óêðàїíñüêèé âіäïî-

âіäíèê. Ó ÷îìó ïîëÿãàє їõíє ïðÿìå òà ïåðåíîñíå çíà÷åííÿ?
3. Ç ÿêèõ ïðèñëіâ’їâ âèíèêëè ïðèêàçêè?

Äîâ іäêîâèé  ìàòåð іàë.
1. Îçáðîїòèñÿ äî çóáіâ – äîáðå ïіäãîòóâàòèñÿ.
2. Êóð ìàöàòè – ðîáèòè ïåðåä÷àñíі ðîçðàõóíêè.
3. Ñèäіòè íà âóãіëëі – áóòè íåòåðïëÿ÷èì.
4. Íîñèòè ïîâіòðÿ â êîøèêó – ãàÿòè ÷àñ.
5. Óáèòè äâîõ ìóõ îäíèì ëÿïàíöåì – áóòè óñïіøíèì, ðåçóëüòà-

òèâíèì.
6. Êèäàòè òðîÿíäè ïåðåä ñâèíÿìè – âèòðà÷àòè öіííå íà íåäî-

ñòîéíèõ.
7. Ñóíóòè ïàëèöþ â êîëåñî – ïåðåøêîäæàòè âèêîíàííþ ÷óæèõ 

íàìіðіâ.
8. Ìіæ íåáîì і çåìëåþ – îïèíèòèñÿ â ñêðóòíіé ñèòóàöії.
9. Ïëèâòè ïðîòè òå÷ії – ïðîòèñòîÿòè çàãàëüíіé äóìöі.ї
10. Ïëèâòè çà âіòðîì – ëåãêî äîëàòè.
11. Âèòðіùàòè î÷і íà ëåëåêó – ãàÿòè ÷àñ.
12. Âіøàòè ïëàù çà âіòðîì – ïðèñòîñîâóâàòè ñâîþ äóìêó äî ïî-

òî÷íîãî ìîìåíòó.
13. Äèâèòèñÿ êðіçü ïàëüöі – áóòè ïîáëàæëèâèì.
14. Âîäèòè îäèí îäíîãî çà íіñ – îáìàíþâàòè îäèí îäíîãî.
15. Ñèäіòè â ïîïåëі ìіæ òàáóðåòàìè – áóòè íåðіøó÷èì.
16. Áèòèñÿ ãîëîâîþ îá ñòіíó – íàìàãàòèñÿ äîñÿãòè íåìîæëèâîãî.
5. Ïîãëèáëåííÿ çíàíü ç òåîðії ëіòåðàòóðè: ñõîæіñòü òà âіäìіí-

íіñòü ïðèñëіâ’їâ òà ïðèêàçîê.

Прислів’я Приказки

Стислий крилатий вислів Стислий вислів

Одне чи два і більше речень Неповне речення

Повне твердження і висновок з нього Не є повним твердженням

Закінчена думка Незакінчена думка

Має повчальний зміст Спонукає до роздумів

V. Ïіäñóìêè.
І. Ôðàíêî â ðîáîòі «Ãàëèöüêî-ðóñüêі íàðîäíі ïðèïîâіäêè» ïіä-

êðåñëþâàâ: «Íàðîä âèñîêî øàíóє ãëèáîêó, ñòèñëó, ìóäðó äóìêó,
ùî її äîâãі ÷àñè ïåðåõîâóє â ñîáі ïðèñëіâ’ÿ: ñõіäíі íàðîäè çâóòü 
ïðèñëіâ’ÿ “êâіòàìè ìîâè, íàíèçàíèìè ïåðëèíàìè”; ãðåêè òà ëà-
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òèíöі “äîìіíàíòíîþ äóìêîþ”; àíãëіéöі, ôðàíöóçè òà іòàëіéöі – 
“ïëîäàìè äîñâіäó”».

Çâåðíіìîñÿ äî åïіãðàôà óðîêó. Àíãëіéñüêå ïðèñëіâ’ÿ íàãîëî-
øóє: «×èòàííÿ äàє çíàííÿ, áåñіäà – âèíàõіäëèâіñòü, à çàïèñè –
òî÷íіñòü».

Ó÷íі ðîçìіðêîâóþòü íàä çàïèòàííÿìè:
1. ßêі çíàííÿ íàì äàëî ñüîãîäíі ÷èòàííÿ? 2. ßêі çíàõіäêè ìè îò-

ðèìàëè ïіä ÷àñ áåñіäè? 3. ßêі çàïèñè, íà âàøó äóìêó, є òî÷íèìè?
VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.

1. Îïðàöþâàòè ìàòåðіàëè ïіäðó÷íèêà (ñ. 12–17).
2. Çàâäàííÿ «Ëіòåðàòóðíèé ïðàêòèêóì» (ñ. 17).
3. Âèâ÷èòè íàïàì’ÿòü ïî òðè ïðèñëіâ’ÿ, ïðèêàçêè, çàãàäêè

(íà âèáіð). Ïðîêîìåíòóâàòè ñâіé âèáіð.

ÊÀÇÊÈ ÍÀÐÎÄІÂ ÑÂІÒÓ

Тема: Жанрова специфіка фольклорної і літературної казки. Різно-
види казок (про тварин, чарівні, соціально-побутові), їхні харак-
терні ознаки

Мета: визначити основні ознаки фольклорної і літературної казки, різно-
види казок (про тварин, чарівні, соціально-побутові), їхні характерні ознаки;

узагальнити знання про особливості казки як фольклорного жанру;
розвивати навички усного зв’язного мовлення, спілкування, аналізу і сис-

тематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та об-
ґрунтовувати її;

виховувати повагу до народної творчості, підтримувати стійкий інтерес 
до казки як до художнього твору повчального та розважального характе-
ру; формувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес до
духов них надбань людства.

Обладнання: підручники, ілюстрації, дидактичний матеріал, репродукція 
картини В.Максимова «Бабусині казки».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Òèñÿ÷і ðå÷åé çàáóäåòå, à òèõ õâèëèí, êîëè ëþáà ìàìà 
÷è áàáóñÿ ðîçïîâіäàëà êàçêè, íå çàáóäåòå äî ñìåðòі.

І. Ôðàíêî

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Âèðàçíå ÷èòàííÿ âіðøà òà áåñіäà çà ïðî÷èòàíèì.

***
Çàòèøíî äіòÿì â ïàçóñі êàçîê.
Îòàê áè é ñëóõàâ ïðî öàðÿ Ñàëòàíà
àáî ïðî òå, ÿê âåñåëî êîçàê
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îáìàíþâàâ òóðåöüêîãî ñóëòàíà.
Ïðî êàðèõ êîíåé ç ïîëóìåíåì ãðèâ,
ïðî ÷àêëóíà, ùî âñå íà ñâіòі ìîæå.
І õòî á òàì ùî êîìó íå ãîâîðèâ,
à çãèíå çëî і ïðàâäà ïåðåìîæå!
Òîé ó ßãè öàðіâíó âіäáåðå,
òîé êàì’ÿíèñòå ïîëå ïåðåîðå.
Êîùіé Áåçñìåðòíèé íåïðåìіííî âìðå,
і âñі áåçãëóçäÿ ðîçóì ïåðåáîðå.
Ëèøå áîðèñü, à ùàñòÿ íå âòå÷å.
Íå ñõàìåíèñÿ – ïіâæèòòÿ ïîçàäó.
І âäåíü, і íі÷, і òèñÿ÷і íî÷åé...
Ñïàñèáі âàì çà öþ Øåõåðåçàäó.

Ëіíà Êîñòåíêî

Ç à ï è ò à í í ÿ: 1. ×è ðîçïîâіäàëè âàì ó äèòèíñòâі êàçêè? 
2. ßêі êàçêè âàì ïîäîáàëèñÿ íàéáіëüøå? 3. ßêі êàçêè ëþáèëè
âàøі áàòüêè? 4. Ðîçêàæіòü ïðî òå, ÿê ñòâîðþâàëè êàçêó, äå її ðîç-
ïîâіäàëè, õòî і êîëè її ðîçïîâіäàâ?

Ñüîãîäíі íà óðîöі çãàäàєìî, ùî âè çíàєòå ïðî êàçêè, âèçíà÷è-
ìî їõíі âіäìіííі îñîáëèâîñòі, âèâ÷èìî íîâі.
ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó. 

1. Ñëîâî â÷èòåëÿ.
Â îäíіé äàâíіé àôðèêàíñüêіé іñòîðії, ÿêà íàçèâàєòüñÿ «ßê ç’ÿ âè-

ëèñÿ ó ëþäåé êàçêè», ðîçïîâіäàєòüñÿ:

Ìàëåíüêà ñіðà Ìèøêà ìîãëà ïðîíèêíóòè âñþäè. Âîíà áóâàëà ó 
ïàëàöàõ áàãàòіїâ і â îñåëÿõ áіäíÿêіâ. Її ìàëåíüêі áëèñêó÷і î÷åíÿòà 
ñòàëè ñâіäêàìè áàãàòüîõ òàєìíèöü. ßêèì áè íàäіéíèì íå áóëî ñõî-
âèùå, Ìèøêà âñå îäíî òóäè ïðîñëèçàëà. І îò îäíîãî ðàçó âîíà íà-
äóìàëà ñïëåñòè ñîáі êàçêó ç óñüîãî òîãî, ùî áà÷èëà íà ñâîєìó âіêó. 
Êàçîê âèéøëî áàãàòî. Êîæíó Ìèøêà çîäÿãëà â ÿñêðàâó ñóêíþ – áіëó 
÷è ÷îðíó, ÷åðâîíó ÷è ñèíþ. Òàê êàçêè ç’ÿâèëèñÿ â ìèøà÷іé íіðöі. 
Ñâîїõ äіòåé âîíà íå ìàëà, òîæ êàçêè їé çàìіíþâàëè їõ.

Òà ÿêîñü îòàðà îâåöü éøëà ïî òîìó ïîëþ, äå æèëà Ìèøêà. Êî-
òðàñü âіâöÿ âèáèëà íîãîþ äâåðöÿòà ìèøà÷îї õàòêè. Êàçêè âèáіãëè
çâіäòè і ïîðîçáіãàëèñÿ ïî âñіé çåìëі.

І òàêè ñïðàâäі, êàçêà – êîëåêòèâíå òâîðіííÿ íàðîäíîãî ðîçóìó 
і òàëàíòó, ñïëåòåíå іç íàéðіçíîìàíіòíіøèõ òàєìíèöü, óÿâëåíü ïðî 
ñâіò, âèïëåêàíå іç ìðіé ïðî ïåðåìîãó äîáðà íàä çëèìè ñèëàìè і ïðî
ùàñòÿ, ÿêå êîæåí óÿâëÿє ïî-ñâîєìó.

2.   Ðîáîòà ç ïіäðó÷íèêîì (ñ. 20–21): ñêëàäіòü àñîöіàòèâíèé
êóù çà ïðî÷èòàíèì ìàòåðіàëîì «Êàçêîâèìè ñòåæêàìè».

3. Ïîãëèáëåííÿ çíàíü ç òåîðії ëіòåðàòóðè (ñ. 21).
Íàðîäíà êàçêà – óñíà íàðîäíà îïîâіäü ïðî âèãàäàíі ïîäії.
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Ðîáèìî ïåðøі âіäêðèòòÿ
ïðî äîáðî і çëî

Âіðà â ìîðàëüíі ÿêîñòі ëþäèíè

Çàõîïëèâі
íàäçâè÷àéíі ïîäії

Êàçêà â
íàøîìó æèòòі

Ïðàâäèâå çîáðà-
æåííÿ ïî÷óòòіâ

Âèíàãîðîäó êîæíîãî âè-
çíà÷àþòü éîãî çàñëóãè

Âïëèâ íà
ëþäñüêó äóøó

Êàçêà – òâіð
ìèñòåöòâà

4. Çàñâîєííÿ åëåìåíòіâ òåîðії ëіòåðàòóðè: îïðàöþâàííÿ òàáëè-
öі ïіäðó÷íèêà «Òèïè ôîëüêëîðíèõ êàçîê» (ñ. 21–22).

Ðîçïîäіëüíèé äèêòàíò. Çàïèøіòü ó òðè ñòîâï÷èêè õàðàêòåðíі
îçíàêè êàçîê: ïðî òâàðèí, ÷àðіâíîї, ñîöіàëüíî-ïîáóòîâîї.

Êàçêà ïðî òâàðèí ×àðіâíà êàçêà Ñîöіàëüíî-ïîáóòîâà êàçêà

Íàÿâíіñòü ÷àðіâíèöòâà, äèâà; ãåðîé – çâè÷àéíà êìіòëèâà ëþ-
äèíà; ôàíòàñòè÷íі ïåðñîíàæі; âіäîáðàæåíі ïîáóò íàðîäó, éîãî
ïðàöÿ; ïðåäìåòè ç ÷àðіâíèìè âëàñòèâîñòÿìè; â îáðàçàõ òâàðèí 
çíàéøëè âіäîáðàæåííÿ ëþäñüêі âçàєìèíè; íàäçâè÷àéíі ôàíòàñ-
òè÷íі âèïðîáîâóâàííÿ ãåðîÿ; òâàðèíè âòіëþþòü ïåâíі ëþäñüêі
ðèñè; ãîëîâíі ãåðîї âèêîíóþòü íàäâàæêå çàâäàííÿ; ñòîðîííÿ ÷à-
ðіâíà äîïîìîãà; ïðîòèñòàâëåííÿ ÷àðіâíîãî òà ðåàëüíîãî ñâіòіâ;
âòіëåííÿ âîðîæèõ ñèë – çâè÷àéíі ëþäè; ãåðîé âèõîäèòü çі ñêðóò-
íîãî ñòàíîâèùà çàâäÿêè âëàñíèì ñèëàì; âòіëåííÿ ìðії ïðî ùàñ-
ëèâі ÷àñè; êóìåäíі æèòòєâі ñèòóàöії.

5. Ðîáîòà â ïàðàõ. Çà ïîäàíèìè íàçâàìè êàçîê âèçíà÷òå, äî
ÿêîãî òèïó âîíè íàëåæàòü. Âіäïîâіäü îáґðóíòóéòå, êîðèñòóþ÷èñü
ìàòåðіàëîì ñêëàäåíîї òàáëèöі.

«Ëåòþ÷èé êîðàáåëü», «Êàçêà ïðî ùèðîãî ñîëäàòà», «Çîëîòîâî-
ëîñèé öàðåâè÷ òà çîëîòîãðèâèé êіíü», «Äіâ÷èíà-ñèðіòêà òà ëіñîâèé
öàð», «ßê Іâàí ÷îðòіâ ïåðåõèòðóâàâ», «ßê áіäíèé ÷îëîâіê ç ëèõ-
âàðåì ñóäèâñÿ», «Ïðî ÷àðіâíó ïòàøêó, çîëîòå ÿéöå і äâîõ áðàòіâ», 
«Ñèëüíèé ëåâ і ìàëåíüêå ìèøåíÿ», «Ëèñèöÿ і ëåëåêà», «Ïðî öèãàíà 
і êîâáàñó», «Ãîñòèííі ìóðàøêè», «Їæàê і ñîíöå», «Іâàí-öàðåâè÷ і çà-
ëіçíèé âîâê», «ßê ëèñ â÷èâñÿ ëіòàòè», «×àðіâíà ëàìïà Àëàääіíà»,
«ßê ñîëäàò іç ñîêèðè þøêó âàðèâ», «Òðîє ïîðîñÿò».

6. Çàñâîєííÿ åëåìåíòіâ òåîðії ëіòåðàòóðè: âèçíà÷åííÿ ñïіëüíî-
ãî òà âіäìіííîãî ó íàðîäíîї òà ëіòåðàòóðíîї êàçêè (ñ. 23).

Äèäàêòè÷íà âïðàâà «Çíàéäіòü ïîìèëêó». Ìàòåðіàë äëÿ âïðà-
âè:
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Ëіòåðàòóðíà êàçêà ñòâîðåíà êîíêðåòíèì ïèñüìåííèêîì, ïðè-
ñóòíіñòü ÿêîãî âіä÷óâàєòüñÿ ó éîãî ñòàâëåííі äî ãåðîїâ, îöіíöі ïî-
äіé. Ñïіëüíèì ç íàðîäíîþ êàçêîþ є òå, ùî âîíè іñíóþòü ó ðіçíèõ
âàðіàíòàõ â óñíіé íàðîäíіé òâîð÷îñòі. Íà âіäìіíó âіä ôîëüêëîðíîї 
êàçêè, ëіòåðàòóðíà çàâæäè çìàëüîâóє ïîäії, ùî âіäáóâàþòüñÿ â 
óìîâíîìó êàçêîâîìó ÷àñі é ïðîñòîðі. Ëіòåðàòóðíà êàçêà çîáðà-
æóє ñêëàäíіøі, áіëüø íàáëèæåíі äî ðåàëüíîñòі õàðàêòåðè, àëå
íå ìіñòèòü äåòàëüíèõ õóäîæíіõ îïèñіâ ãåðîїâ і îáñòàâèí. Íàðîäíà 
êàçêà ÷іòêî ðîçìåæîâóє ãåðîїâ íà ïîçèòèâíèõ і íåãàòèâíèõ.

Ëіòåðàòóðíà âіêòîðèíà «Êàçêîâі çàãàäêè»: âіäãàäàéòå êàçêî-
âèõ ïåðñîíàæіâ, âèçíà÷òå, äî íàðîäíîї ÷è ëіòåðàòóðíîї êàçêè
âîíè íàëåæàòü.

1. Âіí çâіðÿò óñіõ ëіêóє,  2. ß – áè÷îê-áåðåìëÿ÷îê,
Âіä õîëåðè їõ ðÿòóє.  Ñîëîì’ÿíèé ó ìåíå áî÷îê.
Âèëіêóє âіí çà ìèòü  Іç ñîëîìè äіä çðîáèâ,
Âñå, ùî â çâіðіâ çàáîëèòü.  Áіê ñìîëîþ çàñìîëèâ.

(Ê. ×óêîâñüêèé «Àéáîëèòü») (Íàðîäíà êàçêà
«Ñîëîì’ÿíèé áè÷îê»)

3. Äî øêîëè ïðÿìóє õëîï÷àê äåðåâ’ÿíèé,
×îìóñü ïîòðàïëÿє ó öèðê ïîëîòíÿíèé.
Âіäîìà öÿ êíèæêà òîáі, ÷è íå òàê?
Â ïðèãîäàõ ÿêèõ ïîáóâàâ öåé õëîï÷àê?

                                     (Î. Òîëñòîé «Çîëîòèé êëþ÷èê,
                                                  àáî Ïðèãîäè Áóðàòіíî»)

4. Ñèäèòü ïіâíèê íà ïå÷і
Їñòü ñìà÷íåíüêі êàëà÷і.
Îñü ëèñè÷êà ïðèáіãàє,
Ïіâíèêà ìåðùіé õàïàє.
Áіæèòü êîòèê ðÿòóâàòè,
Â ëèñà ïіâíèêà çàáðàòè.

(Íàðîäíà êàçêà
«Êîòèê і ïіâíèê»)

5. Ñòàðåíüêà áàáóñÿ ó ëіñі æèëà,
Ãîñòèíöі äëÿ íåї îíóêà íåñëà.
Õòî äіâ÷èíêó öþ ïî äîðîçі çóñòðіâ?
ßê êàçêà öÿ çâåòüñÿ? Õòî á âіäïîâіâ?

(Ø. Ïåððî «×åðâîíà Øàïî÷êà»)

6. Íà ãîðîäі âèðîñòàëà,  Ñòàâ òóò äіä óñіõ ãóêàòè
Ñèëè íàáèðàëà, Òà êðàñóíþ ðâàòè.
Íåïîìіòíî, äóæå øâèäêî, À öþ êàçêó, äіòè, âè
Âåëèêîþ ñòàëà. Âñòèãëè âіäãàäàòè?

(Íàðîäíà êàçêà «Ðіïêà»)
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7. Ïіäðîáèâ âіí ãîëîñîê, 8. Îé, íàáðèäëî íà âіêîíöі
Ñòàâ ìàëèì ñïіâàòè. Âñå íà ñîíå÷êó ñèäіòü.
Çäîãàäàëèñÿ âîíè: ß âіçüìó і ïîêî÷óñÿ,
Âîâê — íå íàøà ìàòè. Ùîá ïîáà÷èòè âåñü ñâіò.
(Íàðîäíà êàçêà (Íàðîäíà êàçêà «Êîëîáîê»)
«Âîâê і ñåìåðî êîçåíÿò»)

9. Âіí âåñåëèé і íå çëîáíèé,  Äî ïðîãóëÿíîê âіí ëàñèé,
Öåé õîðîøèé äèâà÷îê. Є íà ìåä ÷óòëèâèé íþõ,
Ç íèì ãîñïîäàð, õëîï÷èê Ðîáіí,  Çâåòüñÿ ïëþøåâèé âåäìåäèê,
І òîâàðèø – Ï’ÿòà÷îê.  Âñіì âіäîìî...

(À. Ìіëí (( «Âіííі-Ïóõ і âñі-âñі-âñі»)

10. Ïðàöþâàëà ÿ ó õàòöі, 11. Ñèäèòü äіâ÷èíà â êîðçèíі
Òàíöþâàëà ó ïàëàöі.  Íà âåäìåæіé äóæіé ñïèíі.
Є òàêà ó ìåíå çâè÷êà –  À ÷îìó æ âîíà ñõîâàëàñü, 
Äåñü ãóáèòè ÷åðåâè÷êè.  Äî âåäìåäÿ íå ïðèçíàëàñü?
(Ø. Ïåððî «Ïîïåëþøêà») (Íàðîäíà êàçêà «Ìàøà і âåäìіäü»)

12. Âіí íå ïòàøêà,  Âіí çíіìàєòüñÿ â êіíî
Íå ëèñèöÿ, íå êîìàøêà,  І âіäîìèé âñіì äàâíî.
Íå êîòèñüêî, íå ùåíÿ,  Óïіçíàòü éîãî íåâàæêî,
Íå áàáàê, íå âîâ÷åíÿ. Àäæå çâåòüñÿ...

 (Å. Óñïåíñüêèé «Êðîêîäèë Ãåíà òà éîãî äðóçі»)

13. Âèãíàâ äіä êîçó іç õàòè –  Âñі êîçó òó âèãàíÿëè,
Òà é ïіøëà âîíà áëóêàòè: Ðàê êîçóíþ óùèïíóâ,
Â çàéöÿ õàòêó âіäіáðàëà.  Çàéöþ õàòêó ïîâåðíóâ.

 (Íàðîäíà êàçêà «Êîçà-äåðåçà»)

14. Õòî ìîòîð÷èê ñâіé çàâîäèòü?
Ç äàõó â ãîñòі õòî ïðèõîäèòü?

(À. Ëіíäãðåí(( «Ìàëþê і Êàðëñîí,
ùî æèâå íà äàõó»)

V. Ïіäñóìêè.
1. Ëіòåðàòóðíèé ïðàêòèêóì (ñ. 27).
2. Õâèëèíà ìèñòåöüêèõ ïàðàëåëåé.
Ïîðіâíÿéòå ìîòèâè óðèâêà âіðøà Ñ. Єñåíіíà «Áàáóñèíі êàçêè»

òà êàðòèíè Â. Ìàêñèìîâà «Áàáóñèíі êàçêè».

Â çèìíèé âå÷åð ïî çàäâîðêàì  Ñëóøàòü áàáóøêèíû ñêàçêè
Ðàçóõàáèñòîé ãóðüáîé Ïðî Èâàíà-äóðàêà.
Ïî ñóãðîáàì, ïî ïðèãîðêàì  È ñèäèì ìû, åëå äûøèì.
Ìû èäåì, áðåäåì äîìîé. Âðåìÿ ê ïîëíî÷è èäåò.
Îïîñòûëåþò ñàëàçêè Ïðèòâîðèìñÿ, ÷òî íå ñëûøèì,
È ñàäèìñÿ â äâà ðÿäêà Åñëè ìàìà ïîçîâåò…
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VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. Îïðàöþâàòè ìàòåðіàëè ïіäðó÷íèêà (ñ. 20–24).
2. Ïðî÷èòàòè êàçêó «Ôàðáîâàíèé øàêàë».
3. Çàâäàííÿ ïіäðó÷íèêà «Ïåðåâіðòå ñåáå» 2–5 (ñ. 24).

Тема: Індійська народна казка «Фарбований шакал». Викриття в 
образах тварин негативних людських рис. Філософський зміст 
казки

Мета: охарактеризувати казки про тварин як один із найдавніших різно-
видів казки;

розкрити гуманістичний зміст казки «Фарбований шакал», моральні цін-
ності, втілені в ній; 

розкривати поняття «мандрівний сюжет» на основі порівняння індійської 
казки та казки І. Франка «Фарбований Лис»;

розвивати навички порівняльного аналізу;
виховувати повагу до народної творчості, підтримувати стійкий інтерес 

до казки як до художнього твору повчального та розважального характеру; фор-
мувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес до духов них 
надбань людства.

Обладнання: підручники, ілюстрації, дидактичний матеріал.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

...Îäíîþ áðîâîþ ïіäìîðãóє íà ëþäåé, íåìîâ äàє 
їì çíàòè: òà ÷îãî âè, áðàòèêè, ñìієòåñÿ? Àäæå ñå íå 
ïðî áіäíèõ áàðàíіâ, âîâêіâ òà îñëіâ ìîâà, à ïðî âàñ ñà-
ìèõ ç âàøîþ ãëóïîòîþ, ç âàøèì ëіíèâñòâîì, ç âàøîþ
çàõëàííіñòþ, ç óñіìà âàøèìè çâіðÿ÷èìè ïðèìõàìè, 
çàáàãàíêàìè.

І. Ôðàíêî

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Ëіòåðàòóðîçíàâ÷èé ïðàêòèêóì: ç’єäíàéòå ñòðіëêàìè òåðìіíè 
òà їõ âèçíà÷åííÿ.

Прислів’я ...образний вислів, який дає яскраву оцінку певного яви-
ща; побудований як незакінчена думка, але містить на-
тяк на висновок.

Народна казка ... один із видів мистецтва, що образно відтворює життя 
за допомогою слова, мови; за допомогою уяви, фантазії 
письменників створює нову реальність.

Світова література ...опис предмета з називанням ознак загаданого, від-
критого порівняння ознак загаданого, прихованого по-
рівняння ознак.

Загадка ...стислий влучний народний вислів повчального змісту,
побудований як завершене судження.
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Приказка ...сукупність творів художньої літератури всіх країн світу
від давнини до наших днів.

Художня література ...усна народна оповідь про вигадані події.

ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Çàñâîєííÿ åëåìåíòіâ òåîðії ëіòåðàòóðè: ñêëàäіòü çà ìàòåðіà-

ëîì ïіäðó÷íèêà (ñ. 25–26) îïîðíó ñõåìó «Êàçêè ïðî òâàðèí».

Повчальний характер Найдавніша серед казок

Тварини наділені
людськими рисами

Казки
про тварин

Алегорія як основа
розповіді

Головні герої – тварини Відображення
стосунків між людьми

2. Ñëîâî â÷èòåëÿ.
Íàéâіäîìіøîþ і äîâîëі äàâíüîþ çáіðêîþ êàçîê ïðî òâàðèí є іíäіéñüêà

êíèãà – «Ïàí÷àòàíòðà» («Ï’ÿòü êîøèêіâ ìóäðîñòі»), ÿêó ÷àñòî íàçèâà-
þòü ï’ÿòèêíèææÿì, «íàïó÷åííÿì ðîçóìíîї òà ïðàâèëüíîї ïîâåäіíêè». 

Çà ëåãåíäîþ êíèãà áóëà íàïèñàíà äëÿ äâîõ ñèíіâ ìîãóòíüîãî іí-
äіéñüêîãî ðàäæі: âîëîäàð áåçêðàїõ çåìåëü і íåç÷èñëåííèõ êîøòîâ-
íîñòåé õîòіâ, àáè þíі ïðèíöè íàâ÷èëèñÿ æèòòєâîї ìóäðîñòі. Çáіðêà
ñòâîðåíà ïðèáëèçíî â ІІІ–ІV ñò. ëåãåíäàðíèì ìóäðåöåì Âіøíóøàð-
ìàíó. Òâіð ñêëàäàєòüñÿ ç ï’ÿòè ÷àñòèí – ïàíòð: «Âòðàòà äðóæáè»,
«Ïðèäáàííÿ äðóçіâ», «Ïðî âіéíó âîðîí і ñîâ», «Âòðàòà íàáóòîãî»,
«Íåñïîäіâàíі äіÿííÿ». Ïîðÿä ç ïðîçîâèìè ðîçïîâіäÿìè ó ïàì’ÿòöі – 
ïîíàä òèñÿ÷ó âіðøîâàíèõ âñòàâîê, òàê çâàíèõ «ñóáãàøèòà».

×óòêà ïðî íàäçâè÷àéíèé çìіñò öієї êíèãè øâèäêî ïîøèðèëàñÿ ïî
âñіé Іíäії òà çà її ìåæàìè. Çà íàêàçîì ïåðñüêîãî öàðÿ Õîñðàÿ Àíó-
øèðâàíà (ІV ñò.) éîãî ïðèäâîðíèé ëіêàð Áóðçîñ òàєìíî âèâіç іç Іíäії
«Ïàí÷àòàíòðó» ðàçîì çі ùå îäíієþ äèâèíîþ – øàõàìè.

Ìèíóâ ÷àñ, і êíèãó іíäіéñüêîї ìóäðîñòі âçÿëèñÿ ïåðåêëàäàòè ðіç-
íèìè ìîâàìè ñâіòó, і âîíà, ÿê íåçðіâíÿííèé äіàìàíò, ïðèêðàñèëà
ñêàðáíèöі – áіáëіîòåêè ñòîëèöü Ñõîäó é Çàõîäó. Ãåðîї îòðèìóâàëè
íîâі іìåíà, â ñþæåò âïëіòàëèñÿ îñîáëèâîñòі íàöіîíàëüíîї êóëüòóðè,
çâè÷àї, òðàäèöії òà äåòàëі ïîáóòó íàðîäó, ñåðåä ÿêîãî ïðèæèëàñÿ
îïîâіäü. Òàê і âèíèêëî ïîíÿòòÿ «ìàíäðіâíèé ñþæåò».

Ó «Ïàí÷àòàíòðі» âïåðøå ç’ÿâëÿєòüñÿ ñþæåò ïðî ïåðåôàðáîâàíîãî
êàçêîâîãî ïåðñîíàæà.

3. Çàñâîєííÿ åëåìåíòіâ òåîðії ëіòåðàòóðè.
Ìàíäðіâíèé ñþæåò – íàÿâíіñòü ó ðіçíèõ íàðîäіâ âëàñíèõ êà-

çîê íà îäíó é òó ñàìó òåìó ç ïîäіáíèì ïåðåáіãîì ïîäіé òà ñõîæè-
ìè ïåðñîíàæàìè.
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Ìàíäðіâíèé ãåðîé – ïåðñîíàæ, ÿêèé äіє â êàçêàõ ðіçíèõ íà-
ðîäіâ ïіä іíøèìè іìåíàìè òà â äåùî іíøèõ ñèòóàöіÿõ, àëå íàäі-
ëåíèé òèìè ñàìèìè ðèñàìè õàðàêòåðó.

Àëåãîðіÿ – іíàêîìîâíå çîáðàæåííÿ ðèñ õàðàêòåðó, ïîâåäіíêè, 
âçàєìèí ëþäåé і ÿâèù ñóñïіëüíîãî æèòòÿ.

4. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà. Øèâà, áðàõìàí, ðàäæà (ñ. 27, 28).
5. Êîìåíòîâàíå ÷èòàííÿ êàçêè «Ôàðáîâàíèé øàêàë».
6. Ðîáîòà íàä ïëàíîì êàçêè.
Ïðèêëàä ïëàíó.
1. Øàêàë ó ìіñòі.
2. ×àíäàðàâà ó äіæöі ç ôàðáîþ.
3. Ïîÿâà ïåðåä ëіñîâèìè çâіðÿìè.
4. Ïðîãîëîøåííÿ øàêàëà ðàäæåþ.
5. ×àíäàðàâà íà öàðñòâі.
6. Íåñïîäіâàíèé êіíåöü âëàäàðþâàííÿ.
7. Åâðèñòè÷íà áåñіäà.
1. ßê ×àíäàðàâà ñòàâ ðàäæåþ? ×îìó éîãî çëÿêàëèñÿ çâіðі òà

ïîãîäèëèñÿ ñòàòè éîãî ïіääàíèìè?
2. ßê òðàïèëîñÿ, ùî âіí áóâ æîðñòîêî ïîêàðàíèé?
3. ßêå ïîâ÷àííÿ ìіñòèòü îñòàííÿ ñóáãàøèòà? ×è çãîäíі âè ç 

íèì?
4. ßêі âіäîìі âàì ïðèñëіâ’ÿ íàðîäіâ ñâіòó âіäïîâіäàþòü öüîìó 

ïîâ÷àííþ? Íàâåäіòü ïðèêëàäè.
1. Áðåõíåþ ñâіò ïðîéäåø, òà íàçàä íå âåðíåøñÿ (óêðàїíñüêå).

2. Âäðóã íå ñòàíåøü äðóã (ðîñіéñüêå). 3. Ìàâïà áåç õâîñòà âñå îäíî
òіëüêè ìàâïà (êèòàéñüêå). 4. Ïîâàæàé ëþäèíó, à íå її îäÿã (êèòàé-
ñüêå). 5. Êòî ÿìó äðóãîìó êîïàåò, òîò ñàì â íåå ïîïàäåò (ðîñіéñüêå).

8. «Ìîçêîâèé øòóðì».
Ðèñè õàðàêòåðó ×àíäàðàâè: 1) ãîðäіñòü; 2) õâàëüêóâàòіñòü;

3) ñìіëèâіñòü; 4) êìіòëèâіñòü; 5) õèòðіñòü; 6) áîÿãóçòâî; 7) îáå-
ðåæíіñòü; 8) ðіøó÷іñòü; 9) ðèçèêîâàíіñòü; 10) ñàìîâïåâíåíіñòü;
11) êàð’єðèçì; 12) ôàíòàçіÿ; 13) êîðèñòîëþáñòâî.

9. Âèñíîâêè.
Îçíàéîìèâøèñü іç êàçêîþ «Ôàðáîâàíèé øàêàë», ìè ïåðåêî-

íàëèñÿ, ùî îøóêàíñòâî íіêîëè íå çàêіí÷óєòüñÿ äîáðîì. Öÿ êàç-
êà, ÿê і áàãàòî іíøèõ òâîðіâ ìèñòåöòâà ñëîâà, çìóøóє êîæíîãî ç 
íàñ ïîãëÿíóòè íà ñåáå êðіçü ïðèçìó æèòòÿ ãåðîÿ òâîðó. ßêèé ÿ?
×è ÷åñíèé çі ñâîїìè äðóçÿìè, áàòüêàìè? ×è õî÷ó áóòè çàâæäè
ïåðøèì, íåçâàæàþ÷è íі íà ùî? ×è õî÷ó ÿ, ùîá óñі îòî÷óþ÷і ïðà-
öþâàëè íà ìåíå òà âèêîíóâàëè âñі ìîї çàáàãàíêè?

Ìîæëèâî, âïåðøå â æèòòі âàì ñïàëî íà äóìêó äàòè îöіíêó 
âëàñíіé ïîâåäіíöі.

Àíãëіéñüêå ïðèñëіâ’ÿ âëó÷íî ñòâåðäæóє: «Íàéäîâøà ó ñâіòі 
âіäñòàíü — âіäñòàíü âіä ãîëîâè äî ñåðöÿ». Áàæàþ âàì ïîäîëàòè 
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öþ âіäñòàíü і ñàìå ñåðöåì äàòè âіäïîâіäü íà çàïèòàííÿ: «ßêîþ
ëþäèíîþ ÿ ðîñòó?»

10. Óçàãàëüíåííÿ ìàòåðіàëó â îïîðíіé ñõåìі «Ñþæåò êàçêè
ïðî òâàðèí».

СЮЖЕТ КАЗКИ ПРО ТВАРИН

Зачин (простий, короткий)
Дія (розвивається швидко, використовуються діалоги;  фантастичні істоти

майже відсутні; місце дії: ліс, галявина, поле, річка)

Дійові особи
Тварини

Кінцівка (підсумок), виражений
узагальненою фразою

Хоробрі, кмітливі, дотепні, відважні, мудрі, 
долають труднощі, допомагають слабким

Собака, олень, черепаха, 
буйвіл, кролик

Жорстокі, підступні, лицемірні, злі, постійно в
пошуках легкої наживи, розбійництва, вступа-
ють у конфлікти

Шакал, лев,  пантера, вовк,
удав, лисиця

11. Õâèëèíà êîìïàðàòèâíîãî àíàëіçó.
Іíôîðìàöіéíà äîâіäêà
Êàçêà і äàëі ìàíäðóâàëà ñâіòîì... і íà îñíîâі áàéîê і êà-

çîê ïîñòóïîâî ñòàâ ñòâîðþâàòèñÿ ñàòèðè÷íèé òâàðèííèé åïîñ.
Òàê, ó ÕІІ–ÕІІІ ñò. áóëî ñêëàäåíî ôðàíöóçüêó ïîåìó «Ðîìàí
ïðî Ëèñà» (àáî «Ðîìàí ïðî Ðåíàðà»). Âîíà ìіñòèòü ïðèáëèç-
íî 30 åïіçîäіâ, ÿêі â àëåãîðè÷íіé ôîðìі ðîçïîâіäàþòü ïðî òî-
ãî÷àñíó ôðàíöóçüêó äіéñíіñòü. Ñþæåò ïîáóäîâàíèé íà ëþòіé
âîðîæ íå÷і ìіæ ëèñîì Ðåíàðîì òà âîâêîì Іçåðãіìîì. Õèòðèé
ëèñ ïîñòіéíî çíóùàєòüñÿ ç âîâêà òà éîãî ðіäíі. Öÿ ïîåìà ñïðè-
ÿëà âèíèêíåííþ íîâèõ âàðіàíòіâ åïîñó ó Ôðàíöії òà â іíøèõ
êðàїíàõ, îäíèì ç ÿêèõ áóëà íіìåöüêà ïîåìà «Ðåéíåêå-Ëèñ».
Її ñþæåòîì ñêîðèñòàâñÿ É.Â. Ãåòå äëÿ ñâîãî òâîðó «Ðåéíåêå-
Ëèñ», ÿêèé, ó ñâîþ ÷åðãó, îáðîáèâ âіäîìèé óêðàїíñüêèé ïèñü-
ìåííèê І.ß. Ôðàíêî – «Ëèñ Ìèêèòà».

12. Îïðàöþâàííÿ ðóáðèêè ïіäðó÷íèêà «Óêðàїíñüêèé ìîòèâ»
(ñ. 26–27).

13. Ðîáîòà â ïàðàõ. «Êîëè ùå çâіðі ãîâîðèëè».
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Іíäіéñüêі ìîòèâè â ëіòåðàòóðíіé êàçöі

Народна казка
Десяте оповідання першої книги

«Панчатантри»

Літературна казка
Казка «Фарбований Лис»

Івана Франка

1. У лісі жив шакал Чандарава. 1. У лісі жив хитрий Лис Микита.

2. Від голоду він подався до міста. 2. Похвалився, що в білий день на
базарі вкраде курку. 

3. Сутичка з собаками дорогою до
міста.

3. Лис у передмісті, сутичка з соба-
ками.

4. Рятуючись, скочив у казан із синьою 
фарбою.

4. Рятуючись, скочив у казан із синьою 
фарбою. 

5. Шакал у лісі – переполох; його хутро
синє, як у бога Шиви.

5. Лис у лісі – переполох.

6. Шакал каже, що створений Брахма-
ном і помазаний на царство.

6. Лис каже, що виліплений Святим 
Миколаєм із небесної глини і помаза-
ний ним на царство.

7. Царювання шакала, нові порядки,
вигнання шакалів.

7. Лис – добрий цар.

8. Чандарава почув завивання шака-
лів, сам завив і цим виказав себе.

8. Микита почув завивання молодих 
лисичок, сам завив і виказав себе.

9. Шакала роздерли на дрібні шматки 
за ошуканство.

9. Микиту роздерли на дрібні шматки 
за ошуканство.

10. Заключний вірш — мораль. 10. Приповідка: «Пізнався, як на фар-
бованім лисі».

V. Ïіäñóìêè.
Êàçêîâèé çîîñàä.
Ñêëàäіòü ôðàçåîëîãі÷íі çâîðîòè, âêëþ÷èâøè â ñëîâîñïîëó÷åí-

íÿ íàçâè ïòàõіâ àáî òâàðèí çà їõíіìè àëåãîðè÷íèìè îçíàêàìè.
Ïðèêëàäè.
Ãîëîäíèé ÿê ... (âîâê); õèòðèé ÿê ... (ëèñèöÿ); âïåðòèé ÿê ...

(îñåë); ïîëîõëèâèé ÿê ... (çàєöü); íàäóòèé ÿê ... (іíäèê); íåçãðàáíèé
ÿê ... (âåäìіäü); ïіäñòóïíèé ÿê ... (çìіÿ).
VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.

1. Îïðàöþâàòè ìàòåðіàëè ïіäðó÷íèêà (ñ. 25–29).
2. Çàâäàííÿ ïіäðó÷íèêà 2–5 (ñ. 29).
3. Ñþæåòè ïðî ëèñà âèêîðèñòàëè É.Â. Ãåòå («Ðåéíåêå-Ëèñ»)

òà Ø. Ïåððî («Êіò ó ÷îáîòÿõ»). Ïîðіâíÿòè öі ëіòåðàòóðíі êàçêè ç 
іíäіéñüêîþ íàðîäíîþ.

4. Ïðî÷èòàòè êàçêó «Іññóìáîñі, àáî Õëîï÷èê-ìіçèí÷èê».
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Тема: Японська народна казка «Іссумбосі, або Хлопчик-мізинчик».
Відображення любові до праці, кмітливості, сміливості, ставлен-
ня до природи в образі Іссумбосі. Національний колорит япон-
ських казок

Мета: ознайомитися зі змістом японської народної казки «Іссумбосі, або
Хлопчик-мізинчик»; висловити враження і власне ставлення до подій казки,
розкрити її гуманістичний зміст, моральні цінності, втілені в ній; дати харак-
теристику казкових персонажів, оцінити їхні вчинки, моральні якості; 

визначити основні ознаки чарівної казки, продемонструвати їх прикла-
дами з казки «Іссумбосі, або Хлопчик-мізинчик»; виявити елементи будови
казок (зачин, основна частина, кінцівка, діалоги, повтори);

розвивати навички порівняльного аналізу;
виховувати повагу до народної творчості, підтримувати стійкий інтерес 

до казки як до художнього твору повчального та розважального характе-
ру; формувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес до
духов них надбань людства.

Обладнання: підручники, ілюстрації, дидактичний матеріал, тексти казок 
«Мізинчик» братів Грімм, Шарля Перро «Хлопчик-пальчик».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Çàãëÿäàє â øèáêó êàçêà ñèâèìè î÷èìà,
ìàòåðèíñüêà äîáðà ëàñêà â íåї çà ïëå÷èìà.

Â. Ñèìîíåíêî

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Ðîçãàäàéòå êðîñâîðä.
1. Ëіòåðàòóðíèé òâіð ó ïðîçі (ðіäøå ó âіðøàõ), â ÿêîìó éäåòü-

ñÿ ïðî âèãàäàíі ïîäії ôàíòàñòè÷íîãî õàðàêòåðó.
2. Êàçêà, ÿêà ïåðåäàâàëàñÿ ç âóñò ó âóñòà, іç ïîêîëіííÿ â ïî-

êîëіííÿ, íàçèâàëàñü...
3. Êàçêó, äå âіäáóâàþòüñÿ ôàíòàñòè÷íі ïîäії, íàçèâàþòü...

1 ê à ç ê à

2 í à ð î ä í à

3 ÷ à ð і â í à

4 ç à ÷ è í

5 à ë å ã î ð і ÿ

6 ñ þ æ å ò
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4. Âèðàç íà çðàçîê: «Æèëè ñîáі...», «Ó òðèäåâ’ÿòîìó öàðñòâі
æèëè-ïîæèâàëè...» – íàçèâàєòüñÿ...

5. Ïðèõîâàíå çîáðàæåííÿ ðèñ õàðàêòåðó ëþäåé ÷åðåç â÷èíêè 
çâіðіâ.

6. Ïîñëіäîâíіñòü ïîäіé ó ëіòåðàòóðíîìó òâîðі.

ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Çàñâîєííÿ åëåìåíòіâ òåîðії ëіòåðàòóðè: ïðî÷èòàéòå ñòàòòþ 

ïіäðó÷íèêà ç ðóáðèêè «Ëіòåðàòóðíà êóõíÿ» «ßê ïîáóäîâàíî ñþ-
æåò ÷àðіâíîї êàçêè?» (ñ. 31–32).

2. Åâðèñòè÷íà áåñіäà çà ïðî÷èòàíèì.
1. ßêèìè ñëîâàìè ðîçïî÷èíàþòüñÿ êàçêè? (Æèëè ñîáі... Äåñü-

êîëèñü...)
2. ßê îäíèì ñëîâîì íàçèâàþòü ïî÷àòîê êàçêè? (Çà÷èí)
3. Äå íàé÷àñòіøå âіäáóâàєòüñÿ äіÿ êàçêè? (Çà òðèäåâ’ÿòü

çåìåëü, ó òðèäåñÿòîìó öàðñòâі...)
4. ßêі ÷èñëà ÷àñòî ïîâòîðþþòüñÿ â íàðîäíіé êàçöі? (3, 7, 9 – 

òðè áðàòè, òðè çàâäàííÿ, òðè çàãàäêè, ñіì áðàòіâ...)
5. Îêðіì äіéîâèõ îñіá, ó êàçêàõ äіþòü і ÷àðіâíі ïðåäìåòè. Íà-

çâіòü їõ. (Äçåðêàëüöå, êèëèì-ëіòàê, ñêàòåðòèíà-ñàìîáðàíêà,((
æèâà òà ìåðòâà âîäà, ëÿëå÷êà, ÷àðіâíèé êëóáîê, êàáëó÷êà, ÿáëó-
êî, ñîêèðà...)

6. Ó êàçêàõ çóñòðі÷àєìîñü іç ãåðîÿìè ÿê ðåàëüíèìè, òàê і ôàí-
òàñòè÷íèìè. Êîãî ç ôàíòàñòè÷íèõ ãåðîїâ âè ìîãëè á íàçâàòè? 
ßêі їõíі äії? (Áàáà-ßãà, Çìіé Ãîðèíè÷, çîëîòà ðèáêà, äæèí, ×óäî-
Þäî...)

7. À ÿê çàçâè÷àé êàçêè çàêіí÷óþòüñÿ? (Ïåðåìîãîþ äîáðà íàä
çëîì, çäіéñíåííÿì áàæàíü ãîëîâíîãî ãåðîÿ...)

8. ßêі ñëîâà ÷èòàєìî â êіíöі êàçêè? (І ñòàëè âîíè æèòè-
ïîæèâàòè, äîáðà íàæèâàòè; õòî ñëóõàâ êàçêó, òîìó áóáëèêіâ
â’ÿçêó; âàì êàçî÷êà, à ìåíі áóáëèêіâ â’ÿçî÷êà; îñü і êàçöі êіíåöü, 
à õòî ñëóõàâ – ìîëîäåöü).

9. Íàçâіòü óñі öі ñëîâà îäíèì ñëîâîì (Êіíöіâêà).
3. Іíôîðìàöіéíà äîâіäêà «Îñîáëèâîñòі ÿïîíñüêîї êóëüòóðè».
Êîëèñü â äàëåêіé äàâíèíі ëþäè íàìàãàëèñÿ çîáðàçèòè ðіçíі 

ïðåäìåòè òà ÿâèùà: ìàëþâàëè çîáðàæåííÿ, ÿêі ïîñòóïîâî ñòàâà-
ëè âñå áіëüø óìîâíèìè і, íàðåøòі, ïåðåòâîðèëèñÿ íà ієðîãëіôè. 
Êîæåí ієðîãëіô – öå íå ïðîñòî êіëüêà ðèñîê, à öіëèé îáðàç, çà 
äîïîìîãîþ ÿêîãî ìîæíà ëåãêî çàïàì’ÿòàòè çíà÷åííÿ ієðîãëіôà.
ßïîíіÿ – ñõіäíà êðàїíà, ðàíîê òóò ïî÷èíàєòüñÿ ðàíіøå, íіæ â іí-
øèõ êðàїíàõ, òîìó ßïîíіþ ÷àñòî íàçèâàþòü «Êðàїíîþ Âðàíіø-
íüîãî Ñîíöÿ». Öåé îáðàç çàôіêñîâàíèé â ієðîãëіôàõ, ÿêèìè çàïè-
ñóєòüñÿ ñëîâî ßïîíіÿ. Íàçâà êðàїíè ñêëàäàєòüñÿ ç äâîõ ієðîãëіôіâ 

і ÷èòàєòüñÿ «Nihon».  – «ñîíöå», «äåíü»,  – «îñíîâà», 
«äæåðåëî», «êíèãà». Òîáòî âèõîäèòü, ùî ßïîíіÿ – öå îñíîâà, 
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äæåðåëî ñîíöÿ, êðàїíà, äå ñîíöå áåðå ñâіé ïî÷àòîê, çâіäêè ïî÷è-
íàє ñâіé øëÿõ.

ßïîíіÿ – ïðèãîëîìøëèâà êðàїíà. Òóò óíіêàëüíå âñå – ìіñòà,
ìîâà, êóëüòóðà. ×îìó äëÿ íàñ ó Êðàїíі Âðàíіøíüîãî Ñîíöÿ ñòіëü-
êè íåçðîçóìіëîãî, ñòіëüêè ÷àðіâíîñòі? Ãîëîâíà ïðè÷èíà, íàïåâíî,
â òîìó, ùî ÿïîíöі çàâæäè і â óñüîìó âìіëè çíàéòè ãàðìîíіþ.

ßïîíіþ àñîöіþþòü çі ñëîâàìè: Ñîíöå, ùî ñõîäèòü... ßïîíñüêèé
ñàä êàìіííÿ... ßïîíñüêà âèòîí÷åíіñòü... Ñàêóðà і Ôóäçіÿìà... ×àé-
íà öåðåìîíіÿ... Áîéîâі ìèñòåöòâà... Ñàìóðàé... Ñëîâà, ÿêі íàé÷àñ-
òіøå âæèâàþòü äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ßïîíії: òðàäèöіéíà, ñòàðî-
äàâíÿ, âіðíîïіääàíñüêà, íіæíà, âèòîí÷åíà, îðèãіíàëüíà, çàãàäêîâà,
ñóâîðà, ñïîêіéíà, ïðèñòðàñíà, ñêðîìíà, ÷óæà, ãîðäà, êðàñèâà.

ßïîíіÿ – êðàїíà âèñîêîї êóëüòóðè. Äëÿ ÿïîíöіâ óêðàé âàæëè-
âå äîáðå ñòàâëåííÿ îäèí äî îäíîãî. Öå âèðàæàєòüñÿ íàñàìïåðåä ó 
ïîêëîíі. Ó ÿïîíöіâ є çâè÷àé ïîêëîíіâ і óñìіøîê.

Є â öіé êðàїíі ñïðàâæíі äèâà. Îäíå ç íèõ – áîíñàé – ìіíі à-
òþðíі ñàäè. Öå ìàëåíüêі ñàäî÷êè, ÿêі ñâîїìè ðîçìіðàìè íå ïåðå-
âèùóþòü ðîçìіðіâ êіìíàòè. Ðîñòóòü òàì êàðëèêîâі äåðåâà: äóáè,
êëåíè, ìîäðèíè (âèä õâîéíîãî äåðåâà) çàââèøêè äî 30 ñì. Âè-
ðîùóþòü òàêі ñàäè ïîíàä 900 ðîêіâ êіëüêà ïîêîëіíü ëþäåé, ïå-
ðåäàþòüñÿ âîíè ó ñïàäîê. ßïîíöі ÷àñòî ãîäèíàìè ìèëóþòüñÿ òà-
êèìè ñàäàìè, ïðîâîäÿòü âіëüíèé ÷àñ ó ðîçäóìàõ, âіäïî÷èâàþ÷è
âіä âàæêîãî òðóäîâîãî äíÿ. Çàðàç êàðëèêîâі äåðåâà áîíñàé ïðè-
êðàøàþòü ïðèâàòíі ïðèìіùåííÿ é îôіñè â Єâðîïі òà Àìåðèöі. 

À ñõіäíèìè єäèíîáîðñòâàìè, ùî ïðèéøëè äî íàñ ç ßïîíії, –
äçþäî, êàðàòå, àéêіäî – çàéìàþòüñÿ â óñüîìó ñâіòі, ïðîâîäÿòüñÿ
ñïîðòèâíі çìàãàííÿ.

Ñïðàâæíüîþ çàãàäêîþ Êðàїíè Âðàíіøíüîãî Ñîíöÿ ââàæàєòüñÿ
ñàä êàìåíіâ ìîíàñòèðÿ Ðåàíäçі («Õðàì ìèðîëþáíîãî Äðàêîíà») â 
Êіîòî, äå íåìàє íі ãіð, íі âîäè, íі äåðåâ, íі æîäíîї êâіòêè. Òіëüêè
ï’ÿòíàäöÿòü òåìíèõ, âåëèêèõ, ïîðîñëèõ ìîõîì êàìåíіâ і ñâіòëèé
ìîðñüêèé ïіñîê. Êàìåíі ðîçòàøîâàíі òàê, ùî ï’ÿòíàäöÿòèé êà-
ìіíü ïîâñÿê÷àñ âèñëèçàє ç ïîëÿ çîðó ëþäèíè. Ç áóäü-ÿêîї òî÷êè 
ñàäó ìîæíà ïîáà÷èòè ëèøå ÷îòèðíàäöÿòü êàìåíіâ, ùî ïðèâíî-
ñèòü ó ñïðèéíÿòòÿ íåçâè÷àéíіñòü і çàãàäêîâіñòü.

4. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà: õàñі, ãåòà, êіìîíî (ñ. 34, 35).
5.  Êîìåíòîâàíå ÷èòàííÿ êàçêè «Іññóìáîñі, àáî Õëîï÷èê-ìі-

çèí÷èê».
6. Åâðèñòè÷íà áåñіäà çà çìіñòîì êàçêè.
1. Ùî íåçâè÷íîãî áóëî â íàðîäæåííі òà çðîñòàííі Іññóìáîñі?
2. ßê áàòüêè âèõîâóâàëè ñèíà?
3. Ùî ñïîíóêàëî õëîï÷èêà âèðóøèòè â ñòîëèöþ?
4. ßê Іññóìáîñі ñòàâ ñëóãîþ ó ñòîëè÷íîãî âåëüìîæі?
5. ßê æèëîñÿ õëîï÷èêó â ìіñòі?
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6. Ç ÿêèìè ôàíòàñòè÷íèìè іñòîòàìè çóñòðіâñÿ õëîï÷èê?
7. ßê ïîâіâñÿ Іññóìáîñі ïіä ÷àñ íåñïîäіâàíîї çàãðîçè?
8. ßêèé ñêàðá äіñòàâñÿ õëîï÷èêó çà éîãî ñìіëèâіñòü і ÿê çìі-

íèëàñÿ äîëÿ Іññóìáîñі?
9. ßê âè ñòàâèòåñü äî Іññóìáîñі? ßêі â÷èíêè âèêëèêàëè âàøó 

ïîâàãó?
7. Ñêëàäàííÿ îïîðíîї ñõåìè «Åëåìåíòè ÷àðіâíîї êàçêè â “Іñ-

ñóìáîñі, àáî Õëîï÷èê-ìіçèí÷èê”».

Елементи чарівної казки

Зачин
(Давно колись жили собі чоловік і жінка)

Незвичне народження героя

(некваплива розповідь, казковий герой полишає рідну домівку
й потрапляє до дивного світу)

Розв’язка. Перемога світу добра над світом зла:
перемога святкується одночасно з весіллям

Кінцівка

Герой
Мужній, вірний, розумний, самовідда-
но переборює перешкоди, перемагає

темну силу, завойовує щастя

Темні сили
Оні – велетні-чудовиська в людській 

подобі з бичачими рогами
й тигрячими іклами

Чудесні помічники героя
Донька вельможі

Ворожнеча, несамовита лють,
несподіваний напад

Чарівні предмети
Меч-голка, молоток – 

скарб чудовиськ
Зле чаклунство

Подолання труднощів
Перемога в нерівному двобої

з чудовиськами

Чорне чаклунство видається
непереможним

ДВА СВІТИ
Світ добра –
світла, правди

Світ зла, темряви – 
потойбіччя
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8. Ñêëàäàííÿ öèòàòíîї õàðàêòåðèñòèêè Іññóìáîñі.

Чесноти Іссумбосі Цитати

Розум Хлоп’я було розумним…

Повага до батьків Став навколішки перед батьками і просить...
...Викликав до столиці своїх батьків, і всі вони зажили 
разом у добрі та щасті.

Цілеспрямованість ...І от надумав Іссумбосі вибитися в люди...

Працьовитість Іссумбосі був працьовитий і кмітливий, а тому вдома 
всі любили його.

Сміливість Іссумбосі вискочив... і замахнувся мечем-голкою.

Кмітливість ...Міг вільно бігати в животі чудовиська і колоти його
мечем.

Рішучість ...Іссумбосі стрибнув на обличчя другого чудовиська і 
виколов йому око.

9. Ðîçâèòîê ïîíÿòü òåîðії ëіòåðàòóðè.
Ìàíäðіâíèé ñþæåò – öå ñïіëüíі, îäíàêîâі іñòîðії, ïðèãîäè, 

ÿêі іñíóþòü ó ôîëüêëîðі ðіçíèõ íàðîäіâ.
10. Ñëîâî â÷èòåëÿ.
«Õëîï÷èê-ìіçèí÷èê» – ïîïóëÿðíèé êàçêîâèé ñþæåò ïðî ïðèãîäè

ìàëåíüêîãî õëîï÷èêà çàâáіëüøêè ç ìіçèíåöü. Ìàéæå â êîæíîãî íà-
ðîäó іñíóє ñâîÿ âåðñіÿ êàçêè.

Áðàòè Ãðіìì çàïèñàëè íіìåöüêèé âàðіàíò öüîãî ñþæåòó.
Ãåðîé ðîñіéñüêîї íàðîäíîї êàçêè «Ëіïóíþøêà», ùî çàïèñàíà

І. Õóäÿêîâèì, òåæ íå áіëüøèé çà ïàëåöü.
Õëîï÷èê-ìіçèí÷èê – ãåðîé і ëіòåðàòóðíîї êàçêè Ø. Ïåððî «Õëîï-

÷èê-ïàëü÷èê», ùî ââіéøëà äî çáіðêè «Êàçêè ìàòіíêè ìîєї Ãóñêè,
àáî æ Іñòîðії òà îïîâіäêè ìèíóëèõ ÷àñіâ ç ïîâ÷àëüíèìè âèñíîâêàìè»
(1697). Òâіð Ïåððî ñòàâ õóäîæíüîþ ïåðåðîáêîþ ñòàðîâèííîї ôðàí-
öóçüêîї íàðîäíîї êàçêè. Õëîï÷èê-ìіçèí÷èê ç’ÿâëÿєòüñÿ â àíãëіé-
ñüêîìó âіðøі XVI ñò. «Tumbe his life and death», ÿêèé âèíèê ïіä
âïëèâîì ëåãåíä ïðî êîðîëÿ Àðòóðà. ßêîñü ÷àðіâíèê Ìåðëіí ïðèéíÿâ
ïîäîáó æåáðàêà і çóïèíèâñÿ íà íî÷іâëþ â îäíîãî ñåëÿíèíà, äðóæèíà
ÿêîãî áóëà áåçäіòíà. ×àðîäіé âèêîíàâ її áàæàííÿ ìàòè äèòèíó. Ïіñëÿ
áàãàòüîõ ïðèãîä і ìàíäðіâîê Õëîï÷èê-ìіçèí÷èê ïîòðàïëÿє äî äâîðó
êîðîëÿ Àðòóðà, äå çàâäÿêè ñâîїì æàðòàì ñòàє óëþáëåíöåì ëèöàðіâ
Êðóãëîãî ñòîëó.

Ã.Ê. Àíäåðñåí â 1835 ð. îïóáëіêóâàâ «Äþéìîâî÷êó» – âåðñіþ êàç-
êè ïðî ïðèãîäè ìàëåíüêîї äіâ÷èíêè.

11. Õâèëèíà êîìïàðàòèâíîãî àíàëіçó: ïîðіâíÿòè êàçêè ç ìàí-
äðіâíèì ñþæåòîì çà ïîäàíèìè â òàáëèöі ïèòàííÿìè.
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«Іссумбосі,
або Хлопчик-
мізинчик»

«Мізинчик»
братів Грімм

Шарль Перро 
«Хлопчик-
пальчик»

Країна Японія Німеччина Франція

Народна чи 
літературна
казка?

народна народна літературна

Народження
героя

єдина дитина, про
народження якої 
батьки молилися
богам у храмі

єдина дитина, на 
яку довго сподіва-
лися

один із семи братів у 
багатодітній родині

Причина 
подорожі

бажання хлопчи-
ка знайти свою 
долю

вирішив допомогти 
батькам

батьки залишали в 
лісі на загибель усіх 
дітей кілька разів

Які пере-
шкоди долає 
герой?

перемагає двох
чудовиськ, боро-
нячи дівчину

побував у мишачій 
норі, і в коров’ячому 
шлункові, і у вовчо-
му череві, здолав 
злодіїв

перехитрував велет-
ня-людоїда, поміняв-
ши капелюхи під час 
сну, поцупив чарівні 
чоботи

Які чарівні
пред мети 
до по магають
герою?

молоток – скарб 
чудовиськ

тільки його малень-
кий зріст

семимильні чоботи 
велетня-людожера

Основні риси 
характеру
героя

розум, повага до
батьків, рішучість

допитливість, пра-
целюбність

сміливість, винахідли-
вість

Як склалася
доля героя?

одружився з донь-
кою вельможі

батьки знайшли і 
визволили хлопчи-
ка з вовчого черева

король призначив
хлоп чика своїм гін-
цем-скороходом, по-
вернувся до родини

V. Ïіäñóìêè.
1. Åâðèñòè÷íà áåñіäà.
1. ßêèé ïðàäàâíіé îáðÿä ëіã, íà âàøó äóìêó, â îñíîâó êàçêè 

ïðî Õëîï÷èêà-ìіçèí÷èêà?
2. Ùî ñèìâîëіçóþòü âèïðîáóâàííÿ, ÿêі ìàþòü ïðîéòè õëîï÷èêè?
3. ßêó ðîëü ó òàêèõ âèïðîáóâàííÿõ âіäіãðàâàëà çáðîÿ?
4. Ó ÷îìó, íà âàø ïîãëÿä, ñåíñ ïðîòèñòàâëåííÿ ñëàáêîãî ãåðîÿ 

і íåïîáîðíèõ, íà ïåðøèé ïîãëÿä, ñèë çëà?
2. Âèñíîâêè.
Çіòêíåííÿ ñëàáêîãî і ñèëüíîãî, ëþäèíè ç âåëåòíåì, ïåðåìîãà 

ðîçóìó â ïðîòèñòîÿííі ç ôіçè÷íîþ ìіööþ – òðàäèöіéíà ìîäåëü 
êàçîê, ìіôіâ, åïі÷íèõ îïîâіäåé ìàéæå âñіõ íàðîäіâ. Îäіññåé ïåðå-
ìіã âåëåòíÿ Ïîëіôåìà («Îäіññåÿ» Ãîìåðà), Äàâèä – Ãîëіàôà (Áі-
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áëіÿ); Ñèíäáàä-ìîðåïëàâåöü, Àëàääіí òà іíøі ãåðîї àðàáñüêèõ êà-
çîê áèëèñÿ ç ñèëàìè, ùî íàáàãàòî ïåðåâàæàëè їõíі âëàñíі ôіçè÷íі
ìîæëèâîñòі, і êìіòëèâіñòþ ïåðåìàãàëè їõ.
VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.

1. Îïðàöþâàòè ìàòåðіàëè ïіäðó÷íèêà (ñ. 30–35).
2. Çàâäàííÿ ïіäðó÷íèêà «Ëіòåðàòóðíèé ïðàêòèêóì» 1–6 (ñ. 37).
3. Ïîðіâíÿòè ÿïîíñüêó êàçêó ïðî Іññóìáîñі ç óêðàїíñüêîþ êàç-

êîþ ïðî Õëîï÷èêà-ìіçèí÷èêà çà ïëàíîì, ïîäàíèì ó òàáëèöі, ÿêó
çàïîâíþâàëè â êëàñі.

4. Ïðî÷èòàòè êàçêó «Ïåíçëèê Ìàëÿíà».

Тема: Китайська народна казка «Пензлик Маляна». Поетизація
мистецтва й уславлення образу митця в казці. Значення фантас-
тичних елементів

Мета: ознайомитися зі змістом китайської народної казки «Пензлик
Маляна»; висловити враження від подій і власне ставлення до них, розкри-
ти гуманістичний зміст казки, моральні цінності, втілені в ній; дати характе-
ристику казкових персонажів, оцінити їхні вчинки, моральні якості; визначи-
ти основні ознаки чарівної казки, продемонструвати їх прикладами із казки
«Пензлик Маляна»; виявити елементи будови казок (зачин, основна части-
на, кінцівка, діалоги, повтори);

виховувати повагу до народної творчості, підтримувати стійкий інтерес 
до казки як до художнього твору повчального та розважального характе-
ру; формувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес до
духов них надбань людства.

Обладнання: підручники, ілюстрації, дидактичний матеріал.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

 Ìèñòåöòâî âïëèâàє íà ðîçóì, ñåðöå, äóøó ëþäèíè.

Ô. Øèëëåð

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Ñêëàäàííÿ àñîöіàòèâíîãî êóùà «×àðіâíà êàçêà».

Добро завжди перемагає зло Стала схема побудови сюжету

Відбуваються надприродні
перевтілення

Звичайні речі мають
незвичайні властивості

Чарівна 
казка

Головні герої проходять
випробування Діють різноманітні чарівні сили
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ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Іíôîðìàöіéíà äîâіäêà «Îñîáëèâîñòі êèòàéñüêîї êóëüòóðè».
Êèòàé – âåëè÷åçíà êðàїíà ç íàéáіëüøîþ ó ñâіòі êіëüêіñòþ íà-

ñåëåííÿ. Ìè ÷èìàëî çíàєìî ïðî «êèòàéñüêå äèâî» і íàâäèâîâèæó
ìàëî ïðî ñàì Êèòàé. Çàðîäæåííÿ âåëè÷íîї êóëüòóðè âіäáóëîñÿ
ùå ó ñèâó äàâíèíó. Êèòàé – êðàїíà ñòàðîäàâíüîї öèâіëіçàöії ç áà-
ãàòèìè òðàäèöіÿìè ìåäèöèíè, òêàííÿ і âèøèâàííÿ, íàöіîíàëü-
íîї êóõíі, æèâîïèñó òîùî. Äàâíіé Êèòàé çáàãàòèâ ñâіòîâó íà-
óêó і êóëüòóðó âèäàòíèìè äîñÿãíåííÿìè: òóò âèíàéøëè êîìïàñ,
ïîðîõ, ôàðôîð, ïàïіð, øîâê. Êèòàéñüêі çîä÷і çäîáóëè ñîáі ñëà-
âó, çâіâøè Âåëèêó êèòàéñüêó ñòіíó. Äðåâíі êèòàéöі ìàëè îðè-
ãіíàëüíі òà íàäñó÷àñíі íà òîé ÷àñ òåõíîëîãії â ãàëóçі ìåòàëóðãії, 
ìåõàíіêè, ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ÿêèõ íå çíàëè іíøі íàðîäè. 
Íàâіòü ñêëàäàíó ïàðàñîëüêó âîíè ïðèäóìàëè ïåðøèìè.

Íàéâàæëèâіøà îñîáëèâіñòü êèòàéñüêîї òðàäèöії – íåðîçðèâíà 
єäíіñòü æèâîïèñó, ãðàôіêè òà êàëіãðàôії – ìèñòåöòâà êðàñèâîãî 
íàïèñàííÿ ієðîãëіôіâ. Ïåíçëÿìè і òóøøþ íà ïàïåðі ÷è øîâêó
ïîåòè ïèøóòü âіðøі, à õóäîæíèêè – êàðòèíè. Êàëіãðàôі÷íî âè-
êîíàíèé íàïèñ – öå âèòâіð ìèñòåöòâà.

Ó Ñòàðîäàâíüîìó Êèòàї іäåàëîì áóëà ÷åñíà ëþäèíà, ÿêà ïðàãíå 
ïіçíàòè іñòèíó, øëÿõåòíà і ââі÷ëèâà, ç áàãàòèì äóõîâíèì ñâіòîì,
âíóòðіøíüîþ êóëüòóðîþ. Íåâèïàäêîâî ñàìå ó Êèòàї ç’ÿâèëàñÿ 
ïðèêàçêà Ìîї êîëіíà çðîáëåíі çі ñòàëі, ùî õàðàêòåðèçóє ñèëüíó 
äóõîì ëþäèíó, ÿêà íå ñõèëÿєòüñÿ ïåðåä ëèöåì ñìåðòі і íàñèëëÿ. 

2. Êîìåíòîâàíå ÷èòàííÿ êàçêè «Ïåíçëèê Ìàëÿíà».
3. Åâðèñòè÷íà áåñіäà çà çìіñòîì êàçêè.
1. Ïðî ùî ìðіÿâ áіäíèé õëîïåöü Ìàëÿí?
2. Ùî ñòîÿëî íà çàâàäі éîãî ìðії?
3. ßêèé ÷àðіâíèé ïîäàðóíîê îòðèìàâ Ìàëÿí? ×èì çàñëóæèâ, 

íà âàøó äóìêó, âіí òàêå äèâî?
4. Ùî ìàëþâàâ Ìàëÿí íîâèì ïåíçëèêîì äëÿ ñåëÿí? ×è ïðà-

âèëüíî õëîï÷èê êîðèñòóâàâñÿ ñèëîþ ÷àðіâíîãî ïðåäìåòà?
5. ßê Ìàëÿí ïðîòèñòîÿâ çóõâàëîìó ïîìіùèêó?
6. ßê ïåíçëèê äîïîìіã õëîï÷èêó âèáðàòèñÿ ç ïîìіùèöüêîãî

îáіéñòÿ?
7. ×èì âèêàçàâ Ìàëÿí ó ñòîëèöі ñâіé äèâîâèæíèé äàð?
8. ×îìó õëîïåöü âіäìîâèâ іìïåðàòîðó â éîãî çàáàãàíêàõ?
9. ×îìó, íà âàøó äóìêó, іìïåðàòîð íå çìіã ìàëþâàòè, ÿê Ìàëÿí?
10. ×è ñïðàâåäëèâî þíèé õóäîæíèê ïîêàðàâ іìïåðàòîðà?
11. ßêîї ìóäðîñòі â÷èòü êèòàéñüêà íàðîäíà êàçêà «Ïåíçëèê

Ìàëÿíà»?
4. Âèñíîâêè.
Ó âñіõ íàðîäіâ ñâіòó äîáðі ñïðàâè, äîáðîòâîðåííÿ і ñàìі äîáðî-

òâîðöі áóëè â ïîøàíі. Ó êèòàéñüêіé êàçöі «Ïåíçëèê Ìàëÿíà» òà-
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êèì òâîðöåì äîáðà є áіäíèé õëîï÷èê, ùî ïðàãíóâ íàâ÷èòèñÿ ìà-
ëþâàòè. Äîñÿãíóòè ìåòè éîìó äîïîìіã Ñèíüîáîðîäèé äіäóñü, ùî
ç’ÿâèâñÿ õëîïöþ óâі ñíі òà ïîäàðóâàâ ÷àðіâíîãî ïåíçëèêà. Ìàëÿí
ìàëþâàâ ç òàêîþ ëþáîâ’þ і íàòõíåííÿì, ùî âñå, çîáðàæåíå íà
ïàïåðі, îæèâàëî. ×åðåç öå Ìàëÿí ïîòðàïëÿâ ó íàéðіçíîìàíіòíі-
øі ïðèãîäè, àäæå áàãàòії íàìàãàëèñÿ ñêîðèñòàòèñÿ éîãî ÷àðіâíèì
ïåíçëåì. Òàê Ìàëÿí ñòàâàâ çàðó÷íèêîì æàäіáíèõ і çíàõàáíіëèõ
áàãàòіїâ. Íàâіòü іìïåðàòîð, âòðàòèâøè çäîðîâèé ãëóçä, çãóáèâ
ñåáå і ñâіé ïî÷åò, êîëè êîðàáåëü ïіøîâ íà äíî ðîçáóðõàíîãî ìîðÿ,
ÿêå íàìàëþâàâ Ìàëÿí.

5. Ïîðіâíÿëüíà õàðàêòåðèñòèêà ãîëîâíîãî ãåðîÿ і íåãàòèâíèõ
ïåðñîíàæіâ êàçêè.

Малян Поміщик, імператор

Суспільний стан бідний хлопець, митець багатії, можновладці

Як скористалися 
можливостями 
пензлика?

малював селянам необхідні 
в господарстві речі

малюнки лише для багатіїв, 
які прагнули золота, чудовиськ 
для майбутніх завоювань

Вчинки самостійно навчився малю-
вати, вкладав талант у добрі 
справи та спрямував його на 
власний захист

знущалися з хлопчика, зами-
кали в стайні, морили голо-
дом, переслідували, тримали
у в’язниці

Риси характеру талант, винахідливість, кміт-
ливість, витримка

зухвалість, жадібність, жор-
стокість

6. Âèñíîâêè. 
Îòæå, áîðîòüáà Ìàëÿíà ïðîòè ïîìіùèêà òà іìïåðàòîðà – öå íå

òіëüêè áîðîòüáà äâîõ õàðàêòåðіâ, öå áîðîòüáà äâîõ ñâіòіâ і äâîõ
ïðîòèëåæíèõ ñâіòîãëÿäіâ: ñâіòó ìîæíîâëàäöіâ, äå íåìàє ìіñöÿ
îáäàðîâàíіé ëþäèíі, і ñâіòó Ìàëÿíà, äå ëþäèíà ñàìà òâîðèòü
іäåàëü íèé ñâіò äëÿ äîáðîáóòó іíøèõ. Öå і є îñíîâíèé ìîòèâ ïðîòè-
ñòîÿííÿ ìèòöÿ і ìîæíîâëàäöіâ. І ñâîþ ïîïóëÿðíіñòü îáðàç Ìàëÿíà
çäîáóâ íå ÷åðåç çâè÷àéíå ïðîòèñòîÿííÿ іìïåðàòîðó, à òîìó, ùî
þíèé õóäîæíèê áîðîâñÿ çà ñâіò, äå áóëî á ìіñöå òàëàíîâèòèì ëþ-
äÿì, ìèòöÿì, ÿêі ñëóæàòü ñâîєìó íàðîäîâі.

V. Ïіäñóìêè.
Õâèëèíà ñëîâåñíîãî ìàëþâàííÿ.
Ïîôàíòàçóéòå, ùî âè íàìàëþâàëè á äëÿ îäíîêëàñíèêіâ, ÿêáè

ìàëè ÷àðіâíèé ïåíçëèê.

VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. Îïðàöþâàòè ìàòåðіàëè ïіäðó÷íèêà (ñ. 36–38).
2. Çàâäàííÿ ïіäðó÷íèêà (ñ. 39).
3. Ïðî÷èòàòè êàçêó «Òðåòÿ ïîäîðîæ Ñèíäáàäà».



42

Тема: Арабська народна казка «Синдбад-мореплавець» (третя по-
дорож). Утвердження жаги відкриття світу, мужності й людяності 
в казці. Втілення в образі Синдбада-мореплавця віри в перемогу 
людини над обставинами

Мета: ознайомитися зі змістом арабської народної казки «Синдбад-
мореплавець» (третя подорож); висловити враження і власне ставлення 
до подій казки, розкрити її гуманістичний зміст, моральні цінності, втілені в 
ній; дати характеристику казкових персонажів, оцінити їхні вчинки, моральні 
якості; визначити основні ознаки чарівної казки, продемонструвати їх при-
кладами із казки «Синдбад-мореплавець» (третя подорож); виявити елемен-
ти будови казок (зачин, основна частина, кінцівка, діалоги, повтори);

виховувати повагу до народної творчості, підтримувати стійкий інтерес 
до казки як до художнього твору повчального та розважального характе-
ру; формувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес до 
духов них надбань людства.

Обладнання: підручники, ілюстрації, дидактичний матеріал, аудіозапис 
уривка із симфонічної сюїти М. Римського-Корсакова «Шехерезада» – «Море 
і Синдбадів корабель».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Ñâіò – êîðàáåëü, ðîçóì – âіòðèëî, äóìêà – 
êåðìî. Îòæå, ñòàâøè äî êåðìà, ìîæíà ïîáà÷è-
òè, íà ùî çäàòíà ëþäèíà.

«Òèñÿ÷à і îäíà íі÷»

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.
ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó. 

1. Іíôîðìàöіéíà äîâіäêà «Îñîáëèâîñòі àðàáñüêîї êóëüòóðè».
Àðàáñüêà êóëüòóðà âèíèêëà íà ïіäґðóíòі äàâíіõ öèâіëіçàöіé 

Ìåñîïîòàìії, Ïåðñії,  Єãèïòó,  Іíäії, Àðàâії, Єìåíó,  Ñèðії â ðåçóëü-
òàòі çëèòòÿ êóëüòóð áàãàòüîõ íàðîäіâ і ïëåìåí. 

Àðàáè âíåñëè çíà÷íèé âêëàä ó ðîçâèòîê íàóêè. Ïðî їõíє ñòàâ-
ëåííÿ äî ãëèáîêèõ, ґðóíòîâíèõ çíàíü ñâіä÷àòü òàêі ïðèñëіâ’ÿ:
«×îðíèëî â÷åíîãî ïîâèííî öіíóâàòèñÿ ïîäіáíî äî êðîâі ìó÷åíè-
êà», «Òîé íå ïîìèðàє, õòî âіääàє æèòòÿ íàóöі». Àðàáñüêі â÷åíі
äîñÿãëè íàéäèâîâèæíіøèõ ðåçóëüòàòіâ ó ìàòåìàòèöі, ìåäèöè-
íі, àñòðîíîìії, ãåîãðàôії. Âîíè ñòâîðèëè àëãåáðó (àðàáñüêîþ àëü
äæàáð – «ïîðÿäîê», «óïîðÿäêóâàííÿ») і âäîñêîíàëèëè іíäіéñüêó 
öèôðîâó ñèñòåìó, çàïðîâàäèâøè âèêîðèñòàííÿ íóëÿ. І õî÷à ñó-
÷àñíі öèôðè çàðîäèëèñÿ â Іíäії, â Єâðîïі âîíè ñòàëè âіäîìі ÷åðåç 
ïîñåðåäíèöòâî àðàáіâ, òîìó і íàçèâàþòüñÿ àðàáñüêèìè. Âðàæàþòü 
òàêîæ óñïіõè àðàáіâ ó ãàëóçі ìåäèöèíè òà àñòðîíîìії. Ñâіòèëîì 
ñåðåäíüîâі÷íîї ñõіäíîї ìåäèöèíè ââàæàþòü Іáí Ñіíó (Àâіöåííó).
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Àðõåîëîãè ñòâåðäæóþòü, ùî ïðîðîêóâàííÿ äîëі ëþäèíè çà
ðîçòàøóâàííÿì çіðîê і ñóçіð’їâ, ïîäіë ÷àñó íà 12 ãîäèí äî і ïіñ-
ëÿ îïіâíî÷і òà íàâіòü çàáîáîí ïðî ÷îðíèõ êіøîê âèíèêëè ñàìå
ó àðàáіâ. Âîíè çâîäèëè ìîíóìåíòàëüíі ñïîðóäè: ìå÷åòі, ïàëà-
öè, ëàçíі. Ãîëîâíîþ àðàáñüêîþ ñâÿòèíåþ ââàæàâñÿ õðàì Êààáà
(àðàáñü êîþ – êóá), ùî ðîçòàøîâàíèé ó öåíòðі Ìåêêè. Öå êàì’ÿíà
áóäіâëÿ êóáі÷íîї ôîðìè. Ó ïіâíі÷íó ñòіíó õðàìó áóâ âìóðîâàíèé
âåëèêèé ×îðíèé Êàìіíü. Ïîõîäæåííÿ êàìåíÿ çàãàäêîâå. Éîìó
ïîêëîíÿëîñÿ áàãàòî îñіëèõ і êî÷îâèõ ïëåìåí.

2. Ëåãåíäà ïðî âèíèêíåííÿ çáіðêè «Òèñÿ÷à і îäíà íі÷» (ðîáîòà
ç ïіäðó÷íèêîì, ñ. 39–41).

3. Îïðàöþâàííÿ ñõåìè «Ñіì ïîäîðîæåé Ñèíäáàäà».
Îïîâіäàþ÷è ïðî ïîäîðîæі ñâîїõ ãåðîїâ, àâòîðè «Òèñÿ÷і і îä-

íієї íî÷і» ïðàãíóëè çàäîâîëüíèòè äîïèòëèâіñòü ñâîїõ ñëóõà÷іâ òà
îçíàéîìèòè їõ ç äèâîâèæíèìè é íåçíàíèìè êðàїíàìè, ðіçíîìàíіò-
íèìè äèâàìè. Іñòîðè÷íèì ïіäґðóíòÿì öèõ îïîâіäåé áóëè ðåàëüíі
òîðãîâі åêñïåäèöії ìóñóëüìàíñüêèõ êóïöіâ, ðîçïîâіäі ïðî ÿêèõ
ó ІÕ–Õ ñò. áóëè äîáðå çíàíі â àðàáî-ìóñóëüìàíñüêіé іìïåðії. 

Ïіä ÷àñ ìàíäðіâ Ñèíäáàä óâàæíî ñïîñòåðіãàє çà çâè÷àÿìè
æèòåëіâ çàìîðñüêèõ êðàїí òà îñòðîâіâ, ïîäîðîæóє íåâіäîìèìè
êðàÿìè, ïðèäèâëÿєòüñÿ äî ÷óäîâèõ ðèá, ìîðñüêèõ òâàðèí òà åê-
çîòè÷íèõ ðîñëèí. Íåâãàìîâíèé Ñèíäáàä ïîòðàïëÿє ç îäíієї ïðè-
ãîäè â іíøó. Êîìóñü âðàæåíü âіä îäíієї ïîäîðîæі âèñòà÷èëî á íà
âñå æèòòÿ, ïðîòå Ñèíäáàä çíîâó і çíîâó ïóñêàєòüñÿ â ìàíäðè.

Острів-риба. Країна
Аль-Михрджана

Подорож Синдбада
до останнього моря світу

У птаха Рухх. Долина алмазів Острів загиблих кораблів.
Країна нив та лісів

Країна волохатих мавп. Зустріч 
з людожером. Острів дракона

Острів шейха моря.
Мавпяче місто

«Сім подорожей Синдбада»

Острів людожерів. Люди-чародії. 
Одруження Синдбада

4. Êîìåíòîâàíå ÷èòàííÿ êàçêè «Òðåòÿ ïîäîðîæ Ñèíäáàäà»
(ñ. 41–45).

5. Åâðèñòè÷íà áåñіäà çà çìіñòîì êàçêè.
6. Ïåðåêàç ïðî÷èòàíîãî òåêñòó. Ðîçòàøóéòå ïîäії ó õðîíîëîãі÷-

íіé ïîñëіäîâíîñòі òà ïåðåêàæіòü їõ çà äîïîìîãîþ ñõåìè.
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Подорожі Синдбада

На незнайомому
подвір’ї

Зустріч з чорним ве-
летнем-людожером

Щасливий порятунок 
Синдбада

Осліплення 
велетня

Паніка капітана
корабля Ніч на дереві Погоня

людожерки
Жертви страшно-

го дракона

План порятунку 
від людожера

Захоплення
кораб ля волоха-
тими мавпами

Страшні вечори
людожера

Винахідливість 
рятує Синдбада 
від дракона

7. Õàðàêòåðèñòèêà Ñèíäáàäà: äîïîâíіòü òåçè ïðèêëàäàìè ç 
òåêñòó.

Риси характеру Назва епізоду

Синдбад – людина дії. Пережив багато надзвичайних пригод, 
зумів залишитися живим.

Синдбад – не лише купець, а й цікава
сильна людина, яка прагне побачити
інші країни. Він любить море і пригоди.

Вирушає в подорож, не знаючи зазда-
легідь, які події на нього чекають.

Синдбад практичний і розсудливий. Побудова корабля, щоб врятуватися 
від людожера.

Синдбад-мореплавець сміливий і рі-
шучий.

Осліплення велетня.

Обережність, холоднокровність, розваж-
ливість – головна зброя шукача пригод.

Обачність при зустрічі з волохатими 
мавпами.

Хитрість, що поєднується з життєвою
мудрістю, – одна з основних рис ге-
роя.

Порятунок від дракона за допомогою 
дощок.

Синдбад – розумний і далекоглядний,
здатний знайти вихід з найскладніших 
ситуацій.

Не втратив надію на порятунок від лю-
дожера.

Думка про батьківщину – важлива риса 
характеру Синдбада-мореплавця.

Повертається на батьківщину після 
подорожей.

8. Óñíå ìàëþâàííÿ ïîðòðåòà-õàðàêòåðèñòèêè ëіòåðàòóðíîãî 
ãåðîÿ.

Ïðèêëàä.
Ñèíäáàä, âèðóøàþ÷è â ïîäîðîæ, ïðîìîâèâ ñâîїì áëèçüêèì і çíà-

éîìèì: «Ñâіò – êîðàáåëü, ðîçóì – âіòðèëî, äóìêà – êåðìî. Îòæå, 
ñòàâøè äî êåðìà, ìîæíà ïîáà÷èòè, íà ùî çäàòíà ëþäèíà». Ñïðàâäі,
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ëþäèíà, ÿêà íå îáõîäèòü òðóäíîùі, ìîæå ïåðåìîãòè íàéôàíòàñòè÷-
íіøі ñòðàõіòòÿ íà øëÿõó äî ñâîєї ìåòè. Ñèíäáàä – íå ëèøå êóïåöü, à
é öіêàâà ñèëüíà ëþäèíà, ÿêà ïðàãíå ïîáà÷èòè іíøі êðàїíè. Âіí ëþ-
áèòü ìîðå і ïðèãîäè. Íåçâàæàþ÷è íà âñі ïåðåøêîäè, ùî òðàïëÿþòü-
ñÿ íà éîãî øëÿõó, Ñèíäáàä óñïіøíî áîðåòüñÿ çà æèòòÿ і ïåðåìàãàє.

Éîãî ìåòêèé ðîçóì ñïðÿìîâàíèé íà äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíîї ìåòè.
Ìîðå íå ëèøå çàãàðòóâàëî ôіçè÷íó ñèëó і çìіöíèëî äóõ ìîðåïëàâöÿ, 
à é ðîçøèðèëî ñâіòîãëÿä ÷îëîâіêà. Âіðà â ïåðåìîãó íіêîëè íå ïîêè-
äàє Ñèíäáàäà.

9. Ìèñòåöüêå âіäëóííÿ.
1. Ïðîñëóõàéòå àóäіîçàïèñ óðèâêà іç ñèìôîíі÷íîї ñþїòè Ì.   Ðèì-

ñüêîãî-Êîðñàêîâà «Øåõåðåçàäà» – «Ìîðå і Ñèíäáàäіâ êîðàáåëü».
ßê ó ìóçè÷íîìó óðèâêó ïåðåäàíî æàãó Ñèíäáàäà äî ïîäîðîæåé?

2.   Ïåðåäèâіòüñÿ óðèâîê ç êіíîôіëüìó «Ñüîìà ïîäîðîæ Ñèíäáà-
äà» «Âòå÷à âіä öèêëîïà». Ïîðіâíÿéòå ç åïіçîäîì êàçêè.
V. Ïіäñóìêè.

1. Õòî є àâòîðîì êàçîê «Òèñÿ÷à і îäíà íі÷»?
2. Ç ÿêîþ ìåòîþ Øåõåðåçàäà ðîçïîâіëà êàçêè öàðþ Øàãðіÿðó?
3. Ñêіëüêè ïîäîðîæåé çäіéñíèâ Ñèíäáàä?
4. Ùî, íà âàøó äóìêó, êëè÷å éîãî â ìàíäðè?
5. ßê íàçèâàєòüñÿ ðіäíå ìіñòî Ñèíäáàäà?
6. Ç êèì âіí çóñòðі÷àєòüñÿ ïіä ÷àñ ïîäîðîæåé?
7. Ùî äîïîìàãàє ìîðåïëàâöþ äîëàòè òðóäíîùі, ðÿòóâàòè ñåáå

і ñâîїõ òîâàðèøіâ âіä íåáåçïåê?
8. Ïîäèñêóòóéòå, ÷îìó äîñі ïîäîðîæі Ñèíäáàäà-ìîðåïëàâöÿ

çàõîïëþþòü ÷èòà÷іâ. ×îìó êіíîìèòöі çíîâó é çíîâó åêðàíіçóþòü
ïðèãîäè öüîãî êàçêîâîãî ãåðîÿ? Îáґðóíòóéòå ñâîþ äóìêó.
VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.

1. Îïðàöþâàòè ìàòåðіàëè ïіäðó÷íèêà (ñ. 39–41).
2. Äіáðàòè öèòàòè äî õàðàêòåðèñòèêè îáðàçó Ñèíäáàäà.
3. Âèêîíàòè çàâäàííÿ ç ïіäðó÷íèêà (ñ. 46).
4. Ïðî÷èòàòè êàçêó «Ïàíі Ìåòåëèöÿ».

Тема: Брати Якоб і Вільгельм Грімм. Значення діяльності братів
Грімм у збиранні фольклору. «Пані Метелиця». Моральні цінності
в казці. Характеристика образів персонажів. Антитези в казці

Мета: розкрити роль діяльності братів Грімм у збиранні й збереженні фоль-
клору; пояснити, чому братів Грімм називають збирачами, а не авторами казок;
ознайомитися зі змістом німецької народної казки «Пані Метелиця»; вислови-
ти враження і власне ставлення до подій казки, розкрити гуманістичний зміст
казки, моральні цінності, втілені в ній; визначити основні ознаки чарівної казки,
продемонструвати їх прикладами із казки «Пані Метелиця»; виявити елементи
будови казок (зачин, основна частина, кінцівка, діалоги, повтори);

розвивати навички усного мовлення, спілкування, аналізу і систематизації 
навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та обґрунтовувати її;
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виховувати повагу до народної творчості, підтримувати стійкий інтерес 
до казки як до художнього твору повчального та розважального характеру;

формувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес до 
духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, ілюстрації, дидактичний матеріал, схема «Ні-
мецька дорога казок», портрети братів Грімм, тексти казок «Дідова дочка й 
бабина дочка», «Морозко», відеофрагмент кіноверсії казки «Пані Метелиця» 
(1963 р., режисер Г. Кольдітц).

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ßêà ðîáîòà, òàêà é ïëàòíÿ.

Íіìåöüêå ïðèñëіâ’ÿ

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Ëіòåðàòóðíèé äèêòàíò.

1. Ñóêóïíіñòü òâîðіâ õóäîæíüîї ëіòåðàòóðè âñіõ êðàїí ñâіòó 
âіä äàâíèíè äî íàøèõ äíіâ (Ñâіòîâà ëіòåðàòóðà). 2. Ñòèñëèé 
âëó÷íèé íàðîäíèé âèñëіâ ïîâ÷àëüíîãî çìіñòó, ïîáóäîâàíèé ÿê 
çàâåðøåíå ñóäæåííÿ (Ïðèñëіâ’ÿ). 3. Îáðàçíèé âèñëіâ, ÿêèé 
äàє ÿñêðàâó îöіíêó ïåâíîìó ÿâèùó (Ïðèêàçêà). 4. Іíàêîìîâ-
íèé îïèñ îäíîãî ïðåäìåòà çà äîïîìîãîþ îïèñó іíøîãî íà îñíî-
âі їõíüîї ïîäіáíîñòі, ùî і є ïіäêàçêîþ äëÿ ïðàâèëüíîї âіäïîâі-
äі (Çàãàäêà). 5. Îäèí ç íàéäàâíіøèõ ðіçíîâèäіâ óñíîї íàðîäíîї 
òâîð÷îñòі, â ÿêîìó ïîєäíàíî åëåìåíòè ñëîâåñíîãî é ìóçè÷íîãî 
ìèñòåöòâ (Íàðîäíà ïіñíÿ). 6. Óñíà íàðîäíà îïîâіäü ïðî âèãàäàíі 
ïîäії (Íàðîäíà êàçêà). 7. Àâòîðñüêèé õóäîæíіé òâіð ç âèãàäà-
íèì ñþæåòîì, ó ÿêîìó íàÿâíі ÷àðіâíі, ôàíòàñòè÷íі åëåìåíòè 
(Ëіòåðàòóðíà êàçêà). 8. Êàçêà, â êîòðіé ðîçïîâіäàєòüñÿ ïðî
ôàíòàñòè÷íі ïðèãîäè ÷è ïåðåòâîðåííÿ, äî ÿêèõ íåðіäêî ïðè-
÷åòíі ÷àðіâíі ïîìі÷íèêè, íàçèâàєòüñÿ... (×àðіâíîþ). 9. Êàçêà, â 
öåíòðі ñþæåòó ÿêîї êóìåäíі æèòòєâі ñèòóàöії, ùî òðàïëÿþòüñÿ 
çà çâè÷àéíèõ óìîâ òà ðîçêðèâàþòü ëþäñüêі âàäè і ÷åñíîòè, íà-
çèâàєòüñÿ... (Ñîöіàëüíî-ïîáóòîâà). 10. Іíàêîìîâíå çîáðàæåííÿ 
ðèñ õàðàêòåðó, ïîâåäіíêè, âçàєìèí ëþäåé òà ÿâèù ñóñïіëüíîãî 
æèòòÿ (Àëåãîðіÿ(( ). 11. Ïîñëіäîâíіñòü ïîäіé ó ëіòåðàòóðíîìó òâî-
ðі (Ñþæåò). 12. Óñòàëåíі ñþæåòè, ùî ïîâòîðþþòüñÿ â êàçêàõ 
ðіçíèõ íàðîäіâ, äåùî çìіíþþ÷èñü çàëåæíî âіä ìіñöåâèõ óìîâ 
(Ìàíäðіâíі ñþæåòè).

ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Çà ïðî÷èòàíèì ìàòåðіàëîì ïіäðó÷íèêà (ñ. 46–49) ñêëàäіòü 

іíôîðìàöіéíó êàðòêó «Çíà÷åííÿ äіÿëüíîñòі áðàòіâ Ãðіìì».
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Збирали фольклор рідного краю: казки, легенди, оповіді

Б
Р
А
Т
И

Г
Р
І
М
М

Прищеплювали щиру любов до рідного краю

Записали й упорядкували фольклорні твори

Досліджували і популяризували німецьку мову

Підтримували свою національну культуру

Сюжети, зібрані братами, знайшли свій розвиток у літературі 
інших країн

2. Іíôîðìàöіéíà äîâіäêà. Âіðòóàëüíà ïîäîðîæ «Íіìåöüêà äî-
ðîãà êàçîê»: ðîçãëÿíüòå äîðîãó êàçîê, ïðèãàäàéòå âіäîìі êàçêè
áðàòіâ Ãðіìì.

Íіìåöüêà äîðîãà êàçîê – öå 700 êіëîìåòðіâ, ÿêі âåäóòü ïî ìà-
ëüîâíè÷îìó êðàþ. Íåìîâ ñòîðіíêè çáіðêè êàçîê, çìіíþþòü îäíå
îäíîãî ñòðîêàòі ñåëà і äèâîâèæíі ìіñòà, ÿêèìè ñâîãî ÷àñó õîäèëè 
âèäàòíі çáèðà÷і ôîëüêëîðó – áðàòè Ãðіìì. Òàì ìåøêàþòü ãåðîї
áàãàòüîõ çàïèñàíèõ íèìè êàçîê. Äîðîãà ïðîëÿãàє ÷åðåç ñòàðî-
âèííі ôîðòåöі і çàìêè Áіëîñíіæêè òà Ïîïåëþøêè, çà÷àðîâàíèé
çàìîê, ç âåæі ÿêîãî Ðàïóíöåëü ñïóñêàëà ñâîї êîñè; ÷åðåç äàâ-
íє ìіñòî Áðåìåí, äå ÷åðåç áàãàòî ðîêіâ ó 1951 ð. âäÿ÷íі øàíó-
âàëüíèêè êàçêè âñòàíîâèëè âèäàòíèì áðåìåíñüêèì ìóçèêàíòàì
ïàì’ÿòíèê, ùî ñòàâ ñèìâîëîì ìіñòà.

ЗАМОК ТРЕНДЕЛЬБУРГ
З башти цього замку 

Рапунцель спускала своє
волосся

ЛІС ШВАЛЬМ
В околицях зустрілися
Червона Шапочка та

Сірий Вовк

ГОРИ ХОЕР-
МАЙСНЕР

МІСТО КАССЕЛЬ
Казкові володіння пані 

Метелиці

МІСТО 
ГАМЕЛЬН

Відома легенда 
про Щуролова
народилася тут

МІСТО ПОЛЛЕ
Тут відбулося 

весілля
Попелюшки

ЗАМОК
ЗАБАБУРГ

У цьому замку
принц поцілував
Сплячу красуню,
ожививши її

БРЕМЕН
На романтичній ринко-
вій площі міста Бремен 
виступали знамениті 
бременські музиканти

3. Ñëîâî â÷èòåëÿ ïðî іñòîðіþ çàïèñó êàçêè «Ïàíі Ìåòåëèöÿ».
Ïåðøі çíàõіäêè áðàòіâ Ãðіìì ïîâ’ÿçàíі ç ìіñòîì Êàññåëü, äå
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âîíè ïðàöþâàëè áіáëіîòåêàðÿìè. Ïîðÿä ç їõíüîþ êâàðòèðîþ áóëà 
íåâåëèêà àïòåêà «Çîëîòå ñîíöå». Áðàòè çàïðèÿòåëþâàëè ç ðîäè-
íîþ âëàñíèêà. Âèÿâèëîñÿ, ùî äî÷êè ãîñïîäàðÿ і ñòàðåíüêà åêî-
íîìêà çíàþòü íàâäèâîâèæó áàãàòî êàçîê і îõî÷å їõ ðîçïîâіäàþòü. 
Çãîäîì îäíà ç äіâ÷àò, Äîðòõåí, ñòàëà äðóæèíîþ Âіëüãåëüìà. Ñàìå 
ç її ñëіâ áóëî çàïèñàíî êàçêó «Ïàíі Ìåòåëèöÿ».

4. Êîìåíòîâàíå ÷èòàííÿ êàçêè «Ïàíі Ìåòåëèöÿ».
5. Åâðèñòè÷íà áåñіäà çà çìіñòîì êàçêè.
1. ßêèì áóëî æèòòÿ ïàñåðáèöі ç ìà÷óõîþ òà ñåñòðîþ?
2. ×è öіíóâàëà ìà÷óõà ïðàöþ ñâîєї ïàñåðáèöі?
3. ×îìó äіâ÷èíà çìóøåíà áóëà ñòðèáíóòè äî êîëîäÿçÿ?
4. ßê çîáðàæåíî ÷àðіâíèé ñâіò, ó ÿêîìó îïèíèëàñÿ ïàñåðáèöÿ?
5. ßê õàðàêòåðèçóє ãîëîâíó ãåðîїíþ çóñòðі÷ іç ïі÷÷þ òà ÿáëóíåþ?
6. Ùî çëÿêàëî ïàñåðáèöþ ïðè çóñòðі÷і ç ïàíі Ìåòå ëèöåþ?
7. ×è âіäïîâіäàє çîâíіøíіñòü ãîñïîäèíі ÷àðіâíîãî ñâіòó її ÷åñ-

íîòàì?
8. ßêó ðîáîòó ìàëà âèêîíóâàòè ïàñåðáèöÿ â ïàíі Ìåòåëèöі?
9. ßê æèëîñÿ áіäíіé äіâ÷èíі ó áàáóñі? ×îìó ïàñåðáèöÿ òàêè 

ïîïðîñèëàñÿ äîäîìó?
10. ßê ïàíі Ìåòåëèöÿ íàãîðîäèëà ðîáîòÿùó äіâ÷èíó?
11. ×îìó ðіäíà äîíüêà ìà÷óõè íàâàæèëàñÿ ñòðèáíóòè â êðè-

íèöþ?
12. ßê ëåäàðêà ïîñòàâèëàñÿ äî ïðîõàíü ïå÷і òà ÿáëóíі?
13. ßê ïîâîäèëàñÿ ëåäàùèöÿ ó ïàíі Ìåòåëèöі?
14. ßêó âèíàãîðîäó çàñëóæèëà ëåäàùèöÿ? ×è ñïðàâåäëèâà

òàêà âèíàãîðîäà?
6. Ëіòåðàòóðíèé ïðàêòèêóì. Ñêëàäіòü öèòàòíèé ïëàí êàçêè çà

її áóäîâîþ.
Ïðèêëàä.

Зачин Жила на світі одна вдова, і мала вона дві доньки.

Зав’язка Уміла кинути починок, то зараз же лізь і дістань його.

Розвиток 
дії

Хліб почав гукати до неї...

Яблуня просить її...

...Залишилася у бабусі й негайно стала до роботи…

...Линув золотий дощ.

Отож пішла ледарка до криниці…

Як і сестра ... пішла тією самою стежкою.

Прийшовши до хатини пані Метелиці ... відразу найнялася до неї...

Розв’язка Повернулася ледащиця додому, вся вкрита смолою...

Кінцівка ...Смола так пристала до ледащиці, що не відмилася, скільки вона 
жила на світі.
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7. Ðîçâèòîê ïîíÿòòÿ òåîðії ëіòåðàòóðè: ðîáîòà ç ïіäðó÷íèêîì
(ñ. 49).

Àíòèòåçà – ðіçêå ïðîòèñòàâëåííÿ ïîâ’ÿçàíèõ ìіæ ñîáîþ ãåðî-
їâ, ñòàíîâèù, õàðàêòåðіâ, äóøåâíèõ ñòàíіâ ÷è ïðèðîäíèõ ÿâèù.

8. Ðîáîòà â ïàðàõ. Çíàéäіòü àíòèòåçè â êàçöі çà ïîäàíèì ïëàíîì.

Герої Пасербиця – удовина донька.

Становище Немилість мачухи до пасербиці – безмежна любов до рідної 
доньки.

Характери Працьовита, співчутлива, вихована пасербиця – лінива, байду-
жа, корислива удовина донька.

Ситуації Допомога печі, яблуні – нехтування проханнями про допомогу.

Винагорода
за чесноти

Золотий дощ – смоляний дощ.

Ставлення
природи

Радісна пісня півня – ганебна пісня півня.

9. Õâèëèíà êîìïàðàòèâíîãî àíàëіçó. Ïîðіâíÿéòå óêðàїíñüêó
êàçêó «Äіäîâà äî÷êà é áàáèíà äî÷êà», ðîñіéñüêó «Ìîðîçêî» і íі-
ìåöüêó «Ïàíі Ìåòåëèöÿ», äîâåäіòü, ùî öå ìàíäðіâíèé ñþæåò.

Дідова дочка
й бабина дочка

Морозко Пані Метелиця

українська російська німецька

Життя в родині Дівчина мала 
батька, але мачуха 
та її донька робили 
життя нестерпним.

Батько в усьому
слухається мачу-
ху, яка ненавидить 
пасербицю.

Мачуха та леда-
щиця понукали
дівчиною.

Позитивні герої Дідова донька,
батько, жінка-ча-
рів ниця.

Пасербиця, 
Морозко.

Пасербиця, пані 
Метелиця.

Негативні герої Бабина донька, 
мачуха.

Мачуха, її донька. Мачуха, ледарка.

Як опинилися в
чарівній країні?

Батько вивіз на 
заробітки.

Батько вивіз у ліс 
на загибель.

Змушена плигнути
в криницю за по-
чинком.

Дива потойбіччя Піч, яблуня, кри-
ниця.

Мороз – Червоний
ніс.

Піч, яблуня.

Чарівний по-
мічник

Жінка-чарівниця. Мороз – Червоний
ніс.

Пані Метелиця.
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі

Дідова дочка
й бабина дочка

Морозко Пані Метелиця

українська російська німецька

Завдання для
героїні від чарів-
ного помічника

Господарювати
в домі, вужів на-
годувати, зняти з
собаки реп’яхи.

Не образити Мо-
роза – Червоного 
носа.

Господарювати
в домі.

Винагорода по-
зитивній героїні

Кінь з возом, на-
мисто, золотий
кухлик та бариль-
це з вином.

Скриня з коштов-
ностями, дороге 
вбрання.

Золотий дощ.

Винагорода 
ледарці

Скриня з гадюками 
та жабами.

Мороз убив доньку 
мачухи за невихо-
ваність.

Дощ зі смоли.

Фінал казки Дідова дочка ви-
йшла заміж, а ба-
бина й досі дівує.

Плач старої за за-
гиблою дочкою.

Смола так приста-
ла до ледащиці,
що вона довіку не 
відмилася.

10. Ìèñòåöüêå âіäëóííÿ (ñ. 54–58).
1. Ïåðåãëÿíüòå âіäåîôðàãìåíò êіíîâåðñії êàçêè «Ïàíі Ìåòåëè-

öÿ» (1963 ð.) íіìåöüêîãî ðåæèñåðà Ã. Êîëüäіòöà «Çóñòðі÷ äіâ÷èíè
ç Ïàíі Ìåòåëèöåþ».

2. ×èì âіäðіçíÿєòüñÿ åïіçîä, ùî âè ïåðåãëÿíóëè, âіä êàçêè?
3. ×è çáіãëèñÿ âàøі óÿâëåííÿ ïðî çîâíіøíіñòü ãåðîїíü êàçêè ç 

áà÷åííÿì ðåæèñåðà?
V. Ïіäñóìêè.

Ñêëàäіòü îïîðíó ñõåìó.
Îçíàêè ÷àðіâíîї êàçêè â «Ïàíі Ìåòåëèöі»

Двосвіття: світ реальний
та потойбіччя

Чудесний помічник
пані Метелиці

Чарівні предмети:
піч, яблуня

Некваплива дія
з повторами ситуації

Перемога добрих сил 
над злом, гідна вина-
города за проявлені

чесноти

Сюжет розвивається
за визначеною схемою

чарівної казки

Головна героїня
працьовита, ввічлива,

заслуговує на своє щастя

Відкрите протистояння
добра і зла

Ознаки 
чарівної 

казки в «Пані
Метелиці»
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VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. Îïðàöþâàòè ìàòåðіàëè ïіäðó÷íèêà (ñ. 46–49).
2. Âèêîíàòè çàâäàííÿ 1 (ñ. 49), çàâäàííÿ 6 (ñ. 54).

Тема: Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір «Порівняльна ха-
рактеристика героїв казки “Пані Метелиця”»

Мета: висловити враження і власне ставлення до героїв казки «Пані Ме-
телиця»;

розвивати письмове зв’язне мовлення, образне мислення учнів, уміння 
висловлювати свою думку та обґрунтовувати її; розвивати навички письмо-
вого мовлення, спілкування, аналізу і систематизації навчального матеріалу;

виховувати повагу до народної творчості, підтримувати стійкий інтерес 
до казки як до художнього твору повчального та розважального характеру;

формувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес до
духов них надбань людства.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал.
Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення.

Ïåðåä òèì ÿê ïî÷àòè ïèñàòè, ÿ ñòàâëþ ñîáі òðè
çàïèòàííÿ: ùî õî÷ó íàïèñàòè, ÿê íàïèñàòè і äëÿ 
÷îãî íàïèñàòè.

Ì. Ãîðüêèé

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó
І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Çà ñèãíàëüíîþ êàðòêîþ çãàäàéòå îñíîâíі ïîíÿòòÿ, ÿêі íåîáõіä-
íî ïàì’ÿòàòè, ùîá íàïèñàòè òâіð.

Òåìà – òå, ïðî ùî ðîçïîâіäàєòüñÿ ó òâîðі. Ïіä òåìîþ ðîçó-
ìіþòüñÿ æèòòєâі ÿâèùà, ôàêòè, ïðîáëåìè і êàðòèíè, îïèñàíі
àâòîðîì.

Іäåÿ òâîðó – ãîëîâíèé ïðèíöèïîâèé çàäóì, ÿêèé àâòîð
âèñëîâèâ ó òâîðі, îñíîâíà äóìêà. Ïіä іäåєþ ìè ðîçóìієìî, ÿê
ðîçêðèâàєòüñÿ çìіñò õóäîæíüîãî òâîðó.

Áóäü-ÿêèé òâіð ìàє òåìó òà іäåþ.

Îñíîâíі òèïè ìîâëåííÿ – ðîçïîâіäü, îïèñ, ðîçäóì.
Ðîçïîâіäü – ïîâіäîìëåííÿ ïðî ïåâíі ïîäії, ùî âіäòâîðþþòüñÿ

â ÷àñі. Çàãàëüíà ñòðóêòóðà ðîçïîâіäі òàêà: ïî÷àòîê, ðîçâèòîê,
êіíåöü ïîäії. Ðîçïîâіäü ìàє äåÿêі ðіçíîâèäè: ïîâіäîìëåííÿ,
îïîâіäàííÿ, âіäïîâіäü, íàéìåíóâàííÿ, ïåðåëіê, îãîëîøåííÿ.

Îïèñ – ðîçïîâіäü ïðî âëàñòèâîñòі, îçíàêè ïåâíîãî ïðåäìåòà
àáî ÿâèùà. Ó íüîìó ïîäàєòüñÿ õàðàêòåðèñòèêà ëþäèíè, ïðåä-
ìåòà, ÿâèùà ïðèðîäè çà їõíіìè іñòîòíèìè îçíàêàìè. Íàéãîëîâ-
íіøå â îïèñі – íàäàòè ÷èòà÷ó ïîâíå óÿâëåííÿ ïðî ãîëîâíèé
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îá’єêò. Îïèñè áóâàþòü: ïåéçàæíі, ïîðòðåòíі, іíòåð’єðó, õàðàê-
òåðèñòèêè ÿâèù, ïðåäìåòіâ, ëþäèíè.

Ðîçäóì – âèñëîâëþâàííÿ ïðî ïðè÷èíè ÿêîñòåé, îçíàê, ïî-
äіé. Ó ðîçäóìі îáîâ’ÿçêîâî ïðèñóòíі òðè ÷àñòèíè: òåçà, äîêàçè, 
âèñíîâîê.

×èñòі îïèñè, ðîçäóìè, ðîçïîâіäі âèêîðèñòîâóþòüñÿ ðіäêî.
Ó òåêñòàõ îïèñè âõîäÿòü äî çìіñòó ðîçïîâіäі ÷è çâ’ÿçàíі ç ðîç-
äóìîì, àáî ðîçäóì ìîæå äîïîâíþâàòè ðîçïîâіäü òîùî.

ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Ñëîâî â÷èòåëÿ ïðî îñîáëèâîñòі òà ðîëü ïîðіâíÿëüíîї õà-

ðàêòåðèñòèêè.
Ïîðіâíÿëüíà õàðàêòåðèñòèêà ïіäñèëþє åìîöіéíå âðàæåííÿ, äàє 

çìîãó ãëèáøå ïðîíèêíóòè â ñóòíіñòü ïðîòèñòàâëåíèõ ãåðîїâ, îñìèñ-
ëèòè їõíþ ðîëü ó ðîçêðèòòі âñієї ñèñòåìè îáðàçіâ òâîðó, їõíüîї õó-
äîæíüîї ñâîєðіäíîñòі. Ðîáèòè ïîðіâíÿííÿ îáðàçіâ òðåáà çàâæäè çà 
іñòîòíèìè, à íå çà äðóãîðÿäíèìè îçíàêàìè, à òàêîæ çà ñïіëüíèìè 
îçíàêàìè: ïîõîäæåííÿ, ñâіòîãëÿä, ìîðàëüíі ÿêîñòі îäíîãî ãåðîÿ – 
ïîõîäæåííÿ, ñâіòîãëÿä, ìîðàëüíі ÿêîñòі іíøîãî ãåðîÿ. Îêðіì òîãî, 
ñëіä âèÿâëÿòè ïîäіáíіñòü і âіäìіííіñòü îäíî÷àñíî. Îäíîáі÷íå ïîðіâ-
íÿííÿ êðèє ó ñîáі íåáåçïåêó: ÿêùî ðîçãëÿäàòè òіëüêè ñõîæіñòü ÷è 
òіëüêè âіäìіííіñòü, ìîæíà äіéòè äî íåïîâíîãî, ñïîòâîðåíîãî ðîçó-
ìіííÿ ïðåäìåòіâ, ÿâèù, ïîäіé, ãåðîїâ.

2. Ðîáîòà íàä åïіãðàôîì òâîðó.
Ñåðåä íàâåäåíèõ âèñëîâëþâàíü âèäàòíèõ ëþäåé òà ïðèñëіâ’їâ 

äîáåðіòü òå, ùî є äîðå÷íèì äî ïîðіâíÿëüíîї õàðàêòåðèñòèêè ïà-
ñåðáèöі òà âäîâèíîї äî÷êè. Îáґðóíòóéòå ñâіé âèáіð.

1. Ùàñòÿ â ïîâіòðі íå â’єòüñÿ, à ïðàöåþ äіñòàєòüñÿ (Ïðèñëіâ’ÿ). 
2. Õòî çëå ðîáèòü, òîé ñîáі øêîäèòü (Ïðèñëіâ’ÿ). 3. Õòî áàãàòî ïðà-
öþє, òîìó і ùàñòèòü (Ïðèñëіâ’ÿ). 4. Äåðåâî ìіöíå êîðіííÿì, à ëþäè-
íà – ïðàöåþ (Ïðèñëіâ’ÿ). 5. ×èì áіëüøå ëþäèíà äàє ëþäÿì і ìåíøå 
âèìàãàє äëÿ ñåáå, òèì âîíà êðàùà (Ë. Òîëñòîé).

3. Ðîáîòà íàä çìіñòîâîþ ÷àñòèíîþ òâîðó. Ïîðіâíÿéòå ñåñòåð
ç êàçêè «Ïàíі Ìåòåëèöÿ» çà ïîäàíîþ òàáëèöåþ.

Пасербиця Удовина дочка

Зовнішність вродлива погана

Місце в сім’ї виконувала всю хатню 
роботу

ледарка

Ставлення матері
до дівчат

не цінувала пасербицю любила власну доньку не-
зважаючи на її вади
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі

Пасербиця Удовина дочка

Як опинилися
в підземному світі?

змушена стрибнути в
криницю за впущеним по-
чинком через гнів мачухи

сама втопила починок і
скочила в колодязь, мріючи 
про багатства та почесті

Як поставилися до
прохань про допо-
могу печі, яблуні?

щиро допомогла і печі,
і яблуні

байдуже відвернулася від 
чарівних предметів

Як допомагали по
господарству пані
Метелиці?

негайно стала до роботи, 
в усьому догоджала старень-
кій пані, збивала подушки

першого дня працювала, 
а потім показала себе 
ледаркою

Які думки були під
час перебування
в криниці?

сумувала за домівкою,
хотіла повернутися на зем-
лю, незважаючи на те, що
жилося набагато краще,
ніж у рідній домівці

мріяла про золото, яким 
мають її нагородити

Яка винагорода
їх очікувала?

золотий дощ дощ зі смоли

Основні риси
характеру

працьовита лінива

добра зла

доброзичлива егоїстична 

безкорислива жадібна

чемна брутальна 

чесна брехлива

щира байдужа

4. Ðîáîòà íàä äîáîðîì öèòàò. Äîáåðіòü 2–3 âëó÷íі ðå÷åííÿ
ç êàçêè, ÿêі âè ìîãëè á âèêîðèñòàòè ó òâîðі.

Ïðèêëàäè.
...Ïàñåðáèöÿ áóëà âðîäëèâà é ðîáîòÿùà, à äðóãà, ðіäíà, ïîãàíà é 

ëåäà÷à.
Ïàñåðáèöÿ ìóñèëà âèêîíóâàòè âñþ õàòíþ ðîáîòó, áóëà ïîïåëþø-

êîþ â äîìі.
Äіâ÷èíà ó âñüîìó äîãîäæàëà ñòàðіé, çáèâàëà її ïîäóøêè òàê ñèëü-

íî, ùî àæ ïіð’ÿ ëåòіëî, íà÷å ñíіæèíêè. Ïðàöüîâèòіé і ñòàðàííіé äіâ-
÷èíі æèëîñÿ ó ñòàðîї äóæå äîáðå.

...Íóäüãóє çà äîìіâêîþ, і õî÷à òóò їé ó òèñÿ÷ó ðàçіâ êðàùå.

...Ëèíóâ çîëîòèé äîù, і âñå çîëîòî ïðèñòàâàëî äî íåї, àæ íàðåøòі
âñÿ âîíà âêðèëàñÿ çîëîòîì.

...Íàâіòü âñòàâàòè âðàíöі íå çàõîòіëà. Âîíà é ïîñòåëі ïàíі Ìåòåëèöі
íå ïîñòåëèëà ÿê ñëіä, і ïîäóøîê íå ïîçáèâàëà, ùîá àæ ïіð’ÿ ëåòіëî.

...Ùîéíî ëåäàùèöÿ ñòóïèëà íà ïîðіã, ÿê íà íåї ïåðåêèíóâñÿ âå-
ëèêèé êàçàí ñìîëè.
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5. Ðîáîòà íàä ñòðóêòóðîþ òâîðó.
Çà òèïîì ìîâëåííÿ – öå ðîçäóì. Âèçíà÷òå, ÿêі ç ïèòàíü íà-

ëåæàòü äî òåçè, ÿêі – äî äîêàçіâ, à ÿêі – äî âèñíîâêó. Íà îñíîâі 
ïèòàíü ñêëàäіòü ïðîñòèé ïëàí òâîðó.

Ïëàí

1. Ïàñåðáèöÿ òà âäîâèíà äî÷êà – ãîëîâíі ãåðîїíі êàçêè «Ïàíі 
Ìåòåëèöÿ».

2. Ïðîòèñòàâëåííÿ çîâíіøíîñòі ñåñòåð.
3. Ðіçíå ñòàâëåííÿ ãåðîїíü äî ïðàöі.
4. Öіíóâàííÿ ìîðàëüíèõ çàñàä ïàñåðáèöåþ òà ìàòåðіàëüíèõ – 

ëåäàùèöåþ.
5. Ïðîòèëåæíі æèòòєâі öіííîñòі ñåñòåð.
6. Ãіäíà âèíàãîðîäà çà ÷åñíîòè ïàñåðáèöі òà ñîðîì ëåäàùèöі.

V. Ïіäñóìêè. 
1. Ðîáîòà íàä ïèñüìîâèì òâîðîì. Îñíîâíі âèìîãè äî çìіñòó 

ïèñüìîâîї òâîð÷îї ðîáîòè.

Ïàì’ÿòêà

1. Äîáðå çíàííÿ ìàòåðіàëó; ÷іòêî ïðîäóìàíà ëîãіêà ðîçêðèòòÿ
ïèòàííÿ (òåìè).

2. Âèêîðèñòàííÿ íàéïåðåêîíëèâіøèõ äîêàçіâ.
3. Îáðàçíіñòü âèêëàäó.
4. Ñòèëіñòè÷íà, îðôîãðàôі÷íà і ïóíêòóàöіéíà ãðàìîòíіñòü.
5. Ñïî÷àòêó âäóìàéòåñÿ â òåìó, її çìіñò. ×èì áóäå âàøà âіäïî-

âіäü: ðîçïîâіääþ, îïèñîì ÷è íåâåëè÷êèì äîñëіäæåííÿì?
6. Ùå ðàç ïîâåðíіòüñÿ äî çàâäàííÿ: ÿêà ïðîáëåìà ïîðóøóєòüñÿ

(ñôîðìóëþéòå її ñâîїìè ñëîâàìè); ÿêèé øëÿõ її âèðіøåííÿ 
і ÿêèì ìîæå áóòè ðіøåííÿ?

2. Âèñíîâêè.
Äëÿ ðîçäóìó íåîáõіäíî: 
1) çðîçóìіòè çàâäàííÿ (ïèòàííÿ);
2) äіáðàòè íåîáõіäíèé äëÿ íàïèñàííÿ ôàêòè÷íèé ìàòåðіàë; 
3) ðîçïîäіëèòè (çãðóïóâàòè) éîãî çà çàãàëüíèìè õàðàêòå-

ðèñòèêàìè (îçíàêàìè);
4) ïîðіâíÿòè äëÿ âñòàíîâëåííÿ ìіæ ãðóïàìè ïîäіáíîñòі ÷è 

âіäìіííîñòі; 
5) çðîáèòè âèñíîâêè, óçàãàëüíåííÿ.

VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. Çàêіí÷èòè ðîáîòó íàä ïîðіâíÿëüíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ ïà-

ñåðáèöі òà ëåäàùèöі.
2. Ïіäãîòóâàòèñÿ äî êîíòðîëüíîї ðîáîòè.
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Тема: Контрольна робота «Література і фольклор. Народні казки»
Мета: підбити підсумки та узагальнити знання учнів про народні каз-

ки народів світу, їх жанрову специфіку, сюжетне розмаїття, виявити рівень
умінь і навичок учнів;

розвивати зв’язне мовлення, логічне мислення;
виховувати дисциплінованість, зібраність, уміння зосередитися.
Обладнання: зошит для контрольних та самостійних робіт1.
Тип уроку: урок контролю рівня навчальних досягнень.

 Íàâ÷àííÿ êîðіíü ãіðêèé, àëå ïëіä éîãî ñîëîäêèé.

Ëåîíàðäî äà Âіí÷і

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó
І. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, çàâäàíü óðîêó. 
ІІ. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі. Îçíàéîìëåííÿ ç êðè-

òåðіÿìè îöіíþâàííÿ çàâäàíü.
ІІІ. Ðîáîòà íàä êîíòðîëüíèìè çàâäàííÿìè.

Âèêîíóєòüñÿ çà ïîñіáíèêîì Є. Âîëîùóê «Ñâіòîâà ëіòåðàòóðà,
5 êëàñ. Çîøèò äëÿ êîíòðîëüíèõ і ñàìîñòіéíèõ ðîáіò». 

ІV. Ïіäñóìêè óðîêó.
V. Äîìàøíє çàâäàííÿ.

Ïðî÷èòàòè êàçêè Ø. Ïåððî äî óðîêó ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ.

Тема: Урок позакласного читання. Казки Ш. Перро. Подорож у каз-
ковий дивосвіт

Мета: ознайомити учнів із фактами життя й особливостями творчості
Ш. Перро як основоположника європейської літературної казки; продемон-
струвати розмаїття казок Ш. Перро;

проаналізувати зміст казки «Попелюшка»; розкрити гуманістичний зміст
казки, моральні цінності, втілені в ній; з’ясувати враження і ставлення учнів 
до подій казки;

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та
обґрунтовувати її; формувати полікультурну компетенцію;

виховувати повагу до літературної творчості, підтримувати стійкий інтерес
до казки як до художнього твору повчального та розважального характеру; 

формувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес до
духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, портрет Ш. Перро, ілюстрації Г. Доре до казок 
Ш. Перро, малюнок замку Бретей, дидактичний матеріал, відеофрагмент з
кіноверсії «Попелюшки» режисерів Н. Кошеверової, М. Шапіро (1947 р.).

Тип уроку: урок позакласного читання.

Ñïèò Çîëóøêà ñëàäêî. Óñíóëà íàäîëãî ïðèíöåññà.
È Ñèíþþ Áîðîäó âñå åùå ìîëèò æåíà.
À ñûí äðîâîñåêà âåðíóëñÿ èç òåìíîãî ëåñà,
È òåíü ëþäîåäà óæå ìàëûøó íå ñòðàøíà.

Ï. Âåðëåí
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Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Ãðà «Ïàðîëü».
Íàçâіòü, íå ïîâòîðþþ÷èñü (ëàíöþæêîì – îäèí çà îäíèì), ñëî-

âî àáî ñëîâîñïîëó÷åííÿ – ñâîєðіäíèé ïàðîëü, ïîâ’ÿçàíèé ç âèâ÷å-
íèìè àáî ñàìîñòіéíî ïðî÷èòàíèìè êàçêàìè.
ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.

1. Âñòóïíå ñëîâî â÷èòåëÿ.
Äàâíèì-äàâíî ó Ôðàíöії æèëè ñîáі ï’ÿòåðî áðàòіâ. Âîíè áóëè òàê 

ñõîæі îäèí íà îäíîãî, ùî íàâіòü ïèñàëè ïîäіáíèì ïî÷åðêîì. Óñі ñòàëè 
ïîâàæíèìè ãðîìàäÿíàìè ñóñïіëüñòâà. Ìîëîäøèé – Øàðëü Ïåððî – 
÷ëåíîì Ôðàíöóçüêîї àêàäåìії íàóê, ôіçèêîì, àíàòîìîì, ìîâîçíàâöåì. 
Àëå íàùàäêàì çàïàì’ÿòàëîñÿ çîâñіì іíøå – êàçêè, ÿêі âіí çіáðàâ 
і òâîð÷î îáðîáèâ. І çàïàì’ÿòàëèñÿ âîíè íàñòіëüêè, ùî íàâіòü ÷åðåç 
êіëüêà ñòîëіòü ëþäè ëþáëÿòü, öіíóþòü і ç çàäîâîëåííÿì ïåðå÷èòóþòü 
öі êàçêè. Øàðëü Ïåððî ðîçïîâіâ íåçâè÷àéíі іñòîðії ïðî íåéìîâіðíі 
ïðèãîäè, äîáðèõ ôåé і çëèõ âіäüîì, ïðåêðàñíèõ ïðèíöåñ і ïðîñòèõ 
ùèðèõ äіâ÷àò. І îò óæå áàãàòî-áàãàòî ðîêіâ öі ãåðîїíі âіäîìі ëþäÿì 
óñüîãî ñâіòó. І äîðîñëі, і äіòè øàíóþòü òà ëþáëÿòü êàçêè Ïåððî – äî-
áðîãî é íàòõíåííîãî êàçêàðÿ. Òà ÿê íå ëþáèòè, ÿê íå öіíóâàòè їõ, 
ÿêùî â ïðîñòèõ і çðîçóìіëèõ ñþæåòàõ ïðîñâі÷óє äóøà âåëèêîãî ìàé-
ñòðà ñëîâà. Êàçêè Øàðëÿ Ïåððî â÷àòü áåðåãòè ñïðàâæíþ êðàñó æèò-
òÿ, ïîâàæàòè ïðàöþ і äîá ðî, âèÿâëÿòè ìóæíіñòü і ñïðàâåäëèâіñòü.

2. Іñòîðіÿ ñòâîðåííÿ êàçîê.
Ó òі ÷àñè – à Øàðëü Ïåððî æèâ ïîíàä òðè ñòîëіòòÿ òîìó – êàçêà 

íå ââàæàëàñÿ ëіòåðàòóðîþ, її âçàãàëі íå ñïðèéìàëè âñåðéîç. Íà-
ðîäíі êàçêè іñíóâàëè ñàìі ïî ñîáі, їõ çáèðàëè і âèâ÷àëè ôàõіâöі, 
à ïóáëіêà, ùî ÷èòàє, íèìè íå öіêàâèëàñÿ. Øàðëü Ïåððî íå òіëüêè 
çàõîïèâñÿ íàðîäíîþ êàçêîþ, ÿêà âðàçèëà éîãî óÿâó, âіí, âèâ÷à þ÷è 
ôîëüêëîðíі ñþæåòè, ñòàâ ñêëàäàòè âëàñíі êàçêè. Ó÷åíèé óïåâíèâ-
ñÿ: êîæíà êàçêà ÷îãîñü íàâ÷àëà, ïåðåêîíëèâî äîâîäèëà, ùî íà-
áàãàòî êðàùå áóòè ÷åñíèì і äîáðèì, íіæ õèòðèì і çëèì. Òîé, õòî, 
ÿê ñòâåðäæóâàâ Ïåððî, «óõèëÿєòüñÿ âіä öèõ ÷åñíîò», – íå ïðîñòî 
ïîãàíà ëþäèíà: éîãî çà öå îáîâ’ÿçêîâî ïåðåéìóòü ðіçíі áіäè!

Ó 1697 ð. ïóáëіêóєòüñÿ çáіðêà êàçîê «Êàçêè ìàòіíêè ìîєї 
Ãóñêè, àáî æ Іñòîðії òà îïîâіäêè ìèíóëèõ ÷àñіâ ç ïîâ÷àëüíèìè 
âèñíîâêàìè». Çáіðêà ìіñòèëà äåâ’ÿòü êàçîê, ùî ÿâëÿëè ñîáîþ 
ëіòåðàòóðíó îáðîáêó íàðîäíèõ êàçîê (ÿê ââàæàþòü, ïî÷óòèõ âіä 
ãîäóâàëüíèöі ñèíà Ïåððî), êðіì îäíієї («Ðіêå-÷óá÷èê»), ñêëàäå-
íîї ñàìèì Ø. Ïåððî. Öÿ êíèæêà і ïðîñëàâèëà àâòîðà.

Îäíàê Ïåððî íå çâàæèâñÿ ïóáëіêóâàòè êàçêè ïіä ñâîїì іì’ÿì, 
òîæ íà âèäàíіé íèì êíèæöі ñòîÿëî іì’ÿ éîãî âіñіìíàäöÿòèðі÷íî-
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ãî ñèíà – Ï. Äàðìàíêóðà. Òâîðåöü çáіðêè óñâіäîìëþâàâ, ùî ïðè
âñіé ïîâàçі äî «êàçêîâèõ» ðîçâàã íàïèñàííÿ êàçîê ëіòåðàòóðíèì
ñâіòîì áóäå ñïðèéíÿòî ÿê çàíÿòòÿ íåñåðéîçíå.

Ïðîòå âіí ìàâ óñі ïіäñòàâè çàðàõóâàòè öþ êíèæêó äî ðåєñòðó
ïåðåìîã. Âèäàííÿ ìàëî íåáà÷åíèé óñïіõ ó ïàðèæàí, ùîäíÿ ó êðàì-
íèöі Êëîäà Áàðáі ïðîäàâàëîñÿ ïî 20–30, à ïîäåêîëè äî 50 êíèæîê
íà äåíü! Òàêå â ìàñøòàáі îäíîãî ìàãàçèíó – íå íàñíèòüñÿ і ñüîãîä-
íі, íàâіòü áåñòñåëåðó ïðî Ãàððі Ïîòòåðà. Ïðîòÿãîì ðîêó âèäàâåöü
òðè÷і ïîâòîðþâàâ òèðàæ. Öå áóëî íå÷óâàíî! Ñïî÷àòêó Ôðàíöіÿ, à
ïîòіì óñÿ Єâðîïà çàêîõàëàñÿ â ÷àðіâíі іñòîðії ïðî Ïîïåëþøêó, її
çëèõ ñåñòåð і ñîáîëåâèé ÷åðåâè÷îê, ïåðå÷èòóâàëà ñòðàøíó êàçêó
ïðî ëèöàðÿ íà іì’ÿ Ñèíÿ Áîðîäà, âáîëіâàëà çà ÷åìíó ×åðâîíó Øà-
ïî÷êó, ÿêó ïðîêîâòíóâ çëèé âîâê. Òàê êàçêè ìàòіíêè Ãóñêè ñòàëè
ïåðøèìè ó ñâіòі êàçêàìè, íàïèñàíèìè àâòîðîì. Іç øåäåâðà Ïåððî
íàðîäèâñÿ ñàì ôåíîìåí äèòÿ÷îї ëіòåðàòóðè!

3.   Òâîð÷à ðîáîòà «Âіäâіäèíè çàìêó Áðåòåé»: âіðòóàëüíà åêñêóð-
ñіÿ çàìêîì çà äîïîìîãîþ іëþñòðàöіé Ã. Äîðå äî êàçîê Ø. Ïåððî.

Ó Ôðàíöії, ïіä Ïàðèæåì, є âіäîìèé çàìîê Áðåòåé. Êîëèñü
Øàðëü Ïåððî áóâ ñëóæáîâöåì ó ìіíіñòðà Ëþäîâіêà XIV ìàðêіçà
äå Áðåòåÿ. Çàëè ïåðøîãî ïîâåðõó íàäçâè÷àéíî êðàñèâі òà ïèø-
íі. Òóäè ïðèїæäæàëè êîðîëі, êàðäèíàëè, êîðîëіâñüêі âåëüìîæі.
Ñüîãîäíі ìåøêàíöі çàìêó – ãåðîї êàçîê Øàðëÿ Ïåððî. Òóò æèâå
Êіò ó ÷îáîòÿõ. Є ïîêîї, â ÿêèõ ñïî÷èâàє Ñïëÿ÷à êðàñóíÿ. Òóò
æèâóòü Õëîï÷èê-ìіçèí÷èê – âëàñíèê äèâíîї òàðіëі ç ÿáëóêàìè;
ôåї – ÷àðіâ íі õðàíèòåëüêè îñîáëèâèõ òàëàíòіâ, ùî çà âëàñíèì
áàæàííÿì ðîçäàðîâóþòü їõ ëþäÿì; ïðèíöè òà ïðèíöåñè. Çàìîê
ðîçòàøîâàíèé ó ðîçêіøíîìó ïàðêó. Øóìëÿòü ôîíòàíè, äèêі òâà-
ðèíè áëóêàþòü ñåðåä òіíèñòèõ äåðåâ. І ïîâñþäíî ÷óòè ãîëîñ êàç-
êàðÿ, ùî ëóíàє äî íàñ êðіçü ñòîëіòòÿ: «Íå çíåâіðÿéòåñÿ íіêîëè!»

4.   Ïåðåêàç ïðî÷èòàíèõ êàçîê Ïåððî. Ñêëàäіòü íàçâè êàçîê
Øàðëÿ Ïåððî, ç’єäíàâøè їõíі ÷àñòèíè.

Ïîäàðóíêè ...Áîðîäà
Êіò ...ìіçèí÷èê
×åðâîíà ...÷óá÷èê
Õëîï÷èê- ...áóäèíî÷îê
Îñëÿ÷à ...êðàñóíÿ
Ïðÿíèêîâèé ...ôåї
Ñèíÿ ...øêóðà
Ñïëÿ÷à ...ó ÷îáîòÿõ
Ðіêå – ...Øàïî÷êà
5.   Ëіòåðàòóðíà âіêòîðèíà «Ñòîðіíêàìè êàçîê Øàðëÿ Ïåððî».
1. Íà ñêіëüêè ðîêіâ ìàëà çàñíóòè ïðèíöåñà ïіñëÿ òîãî, ÿê

óêîëîëà ïàëåöü âåðåòåíîì ó êàçöі «Ñïëÿ÷à êðàñóíÿ»? (100 ðî-
êіâ)
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2. Íà ùî ïåðåòâîðèëèñÿ êîíі, êîëè ãîäèííèê ïðîáèâ 12 ãîäè-
íó íî÷і ó êàçöі «Ïîïåëþøêà»? (Íà ìèøåé)

3. Ùî çáèðàâñÿ çðîáèòè çі ñâîєþ ñïàäùèíîþ ìîëîäøèé ñèí 
ìіðîøíèêà â êàçöі «Êіò ó ÷îáîòÿõ»? (Ç’їñòè êîòà)

4. ßêèì äàðîì ïîâèíåí áóâ íàãîðîäèòè Ðіêå-÷óá÷èê ñâîþ ìàé-
áóòíþ äðóæèíó? (Ðîçóìîì)

5. Ùî êèäàâ Õëîï÷èê-ìіçèí÷èê íà çåìëþ, àáè ïîâåðíóòèñÿ
äîäîìó? (Êðèõòè õëіáà)

6. ßêèé ïîäàðóíîê îòðèìàëà âіä ôåї ìîëîäøà äî÷êà âäîâè çà
ñâîþ äîáðîòó? (Êîëè âîíà ãîâîðèëà, ó íåї ç ðîòà ïàäàëè êâіòè 
òà äîðîãîöіííі êàìåíі)

7. Çà ÿêó âàäó ïîêàðàíà äðóæèíà Ñèíüîї Áîðîäè? (Íàäìіðíà 
öіêàâіñòü)

8. Ùî íåñëà ×åðâîíà Øàïî÷êà ñâîїé áàáóñі? (Ïèðіæêè òà ãîð-
íÿ îëії)

9. Ó êàçöі «Îñëÿ÷à øêóðà» ó êîðîëÿ áóâ óëþáëåíèé îñåë, 
øêóðó ÿêîãî âіí áåç ðîçäóìіâ âіääàâ ñâîїé äî÷öі. À ÷èì áóâ íå-
çâè÷àéíèé і äèâíèé îñåë çà æèòòÿ? (Çàìіñòü ãíîþ âіí äàâàâ çî-
ëîòі ìîíåòè)

10. Ó ÿêіé êàçöі æèâóòü ãåðîї Çîðÿ і Äåíü, äіâ÷èíêà і õëîï-
÷èê? («Ñïëÿ÷à êðàñóíÿ»).

6. Äèäàêòè÷íà ãðà «Âïіçíàé êàçêó».

Глиняний та срібний келихи, перли, троянди, криниця, 
ввічливість, грубість, жаби

«Подарунки феї»

Нерозумна красуня, розумний принц, фея, портрет «Ріке-чубчик»

Каблучка, скриня, шкура, король, пиріг, осел «Осляча шкура»

Брати, ліс, людожер, білі камінчики, золоті віночки «Хлопчик-мізинчик»

Млин, чоботи, кіт, маркіз Карабас, принцеса, лев «Кіт у чоботях»

Лісоруби, пиріжки, онука, вовк, бабуся «Червона Шапочка»

Веретено, фея, принцеса, чарівна паличка «Спляча красуня»

Гарбуз, миші, щур, чарівна паличка, фея, соболеві че-
ревички

«Попелюшка»

Сукня місячного кольору, чарівник-бузок, діаманти з ко-
рони, скриня з платтями, осел

«Осляча шкура»

Фонтан з лимонадом, дах з шоколадних пряників, стіни з 
рожевого марципану, дерев’яна лопата, брат та сестра

«Пряниковий
будиночок»

Ключик від заборонених дверей, заздрісні сестри, лютий 
чоловік

«Синя Борода»

7. Ìèñòåöüêå âіäëóííÿ.
1. Ðîçãëÿíüòå іëþñòðàöії Ã. Äîðå äî êàçîê Ø. Ïåððî (ñ. 55–56).
2. ßêі åïіçîäè ç ÿêèõ êàçîê îáðàâ õóäîæíèê äëÿ іëþñòðàöії?
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3. Ùî íàäàє іëþñòðàöіÿì êàçêîâîñòі?
4. Ïåðåãëÿíüòå óðèâîê ç êіíîâåðñії «Ïîïåëþøêè» ðåæèñåðіâ 

Í. Êîøåâåðîâîї, Ì. Øàïіðî (1947 ð.) «Ïîïåëþøêà çáèðàєòüñÿ íà
áàë». ×èì âіäðіçíÿєòüñÿ ôіëüì âіä êàçêè Ø. Ïåððî? ßêі ÷åðåâè÷-
êè îòðèìóє ãåðîїíÿ êіíîôіëüìó?

5. Çà ìàòåðіàëàìè ïіäðó÷íèêà (ñ. 54–55) äîñëіäіòü, ÷îìó ñîáî-
ëåâèé ÷åðåâè÷îê Ïîïåëþøêè ïåðåòâîðèâñÿ íà êðèøòàëåâèé.
V. Ïіäñóìêè.

Òâîð÷à ðîáîòà «Ñòàíü êàçêàðåì»: ñêëàäіòü ñâîþ êàçêó, âçÿâ-
øè çà êàçêîâèõ ïåðñîíàæіâ ãåðîїâ êàçîê Ø. Ïåððî.
VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.

1. Íàìàëþâàòè îáêëàäèíêó äî çáіðêè êàçîê Ø. Ïåððî.
2. Çà òåõíîëîãієþ «Êîæåí ó÷èòü êîæíîãî» îçíàéîìèòè ùî-

íàéáіëüøå îäíîêëàñíèêіâ іç êàçêàìè Ø. Ïåððî.

Тема: Олександр Пушкін. Вступ до поеми «Руслан і Людмила». По-
єднання фольклорних і літературних елементів у творчості О. Пуш-
кіна

Мета: розкрити зв’язок з фольклором як найхарактернішу ознаку казок 
О. Пушкіна; проаналізувати вступ по поеми «Руслан і Людмила», висловити вра-
ження і власне ставлення до твору, розкрити поєднання фольклорних і літера-
турних елементів у вступі;

розвивати навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу і систематизації 
навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та обґрунтовувати її;

виховувати повагу до літературної творчості, підтримувати стійкий інтерес до 
казки як до художнього твору повчального та розважального характеру; форму-
вати всебічно розвинену особистість, залучати до краси поетичного слова, при-
щеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал, портрет О. Пушкіна пензля 
художника О. Кіпренського, портрет няні Пушкіна пензля невідомого художника,
репродукція картини М. Ге «Пушкін у Михайлівському», ілюстрації В. Паніна та
О. Куркіна до уривка «Край лукомор’я дуб зелений...», аудіозапис увертюри до 
опери М. Глинки «Руслан і Людмила».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Êòî îòâåòèò – ãäå îíà: çàòîïèëî åå ìîðå,
Ïîä çåìëåé ïîãðåáåíà, óðàãàíîì ñìåòåíà?
Êòî îòâåòèò – ãäå îíà, ëåãåíäàðíàÿ ñòðàíà
Ñòàðûõ ñêàçîê – Ëóêîìîðüå?

Ë. Ìàðòûíîâ

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Ëіòåðàòóðíà âіêòîðèíà.
1. Ëþäèíà, ùî ïîäàðóâàëà öàðåâі Äàäîíó ïòàõà (Ìóäðåöü-çâіç-

äàð).
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2. ×àðіâíà çáðîÿ ×îðíîìîðà (Áîðîäà).
3. Ñèí öàðÿ Ñàëòàíà (Ãâіäîí).
4. Ñóäíî, â ÿêîìó Ãâіäîí ïëàâàâ ïî ìîðþ (Äіæà(( ).
5. Íàçâà îñòðîâà, ïîâç ÿêèé ïðîëÿãàâ øëÿõ ó öàðñòâî Ñàëòàíà 

(Áóÿí).
6. ßêèé ñàìå ïòàõ áóâ çîëîòèì? (Ïіâíèê).
7. Ñêіëüêè ñåñòåð áóëî ó äðóæèíè Ñàëòàíà? (Äâі(( ).
8. Êîìàõè, íà ÿêі ïåðåòâîðþâàâñÿ Ãâіäîí (Êîìàð, ìóõà, 

äæìіëü).
9. Ïåðøå áàæàííÿ ñòàðîї, äðóæèíè ñòàðîãî ðèáàëêè (Íîâå êî-

ðèòî).
10. Äîõіä, ÿêèé îáіöÿëè ïëàòèòè ÷îðòè ïîïó (Îáðîê).
11. Çà ñêіëüêîõ ÷îëîâіê ïðàöþâàâ Áàëäà? (Çà ñіìîõ).
12. Õòî íàðå÷åíà Ãâіäîíà? (Öàðіâíà Ëåáіäü).
13. Ñêіëüêè ðîêіâ ðèáàëèâ ñòàðèé ðèáàëêà? (33 ðîêè).
14. Ñêіëüêè áóëî ñèíіâ ó öàðÿ Äàäîíà? (Òðîє).
15. Â ÿêîìó íàïðÿìêó ïîòðіáíî ïëèñòè, àáè ïîòðàïèòè ç îñò-

ðîâà Áóÿíà äî öàðñòâà Ñàëòàíà? (Íà ñõіä).
16. Ùî áëèùèòü ïіä êîñîþ öàðіâíè Ëåáåäі? (Ìіñÿöü).
17. Õòî âіâ îáëіê êîøòîâíèõ ãîðіõіâ áіëêè-âèòіâíèöі? (Äÿê(( ).
18. ßêîãî äèâà íå áóëî çà ìîðåì ó «Êàçöі ïðî öàðÿ Ñàëòà-

íà...»? (Êіò ó÷åíèé).
19. Äå ïіï íàäèáàâ ñâîãî ìàéáóòíüîãî ïðàöіâíèêà Áàëäó? (Íà

ðèíêó).
20. Çà êèì ÷è çà ÷èì ãîíèâñÿ ïіï ó êàçöі? (Çà äåøåâèçíîþ).

ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1.   Іíôîðìàöіéíà äîâіäêà «Êіëüêà öіêàâèõ ôàêòіâ ïðî äèòèí-

ñòâî Ïóøêіíà».
Äèòèíñòâî ìàëåíüêèé Ïóøêіí ïðîâіâ ó Ìîñêâі. Éîãî ïåðøèìè 

â÷èòåëÿìè áóëè ãóâåðíåðè-ôðàíöóçè. À íà ëіòî âіí çàçâè÷àé їõàâ 
äî ñâîєї áàáóñі, Ìàðії Îëåêñіїâíè, â ïіäìîñêîâíå ñåëî Çàõàðîâå. 
Êîëè éîìó âèïîâíèëîñÿ 12 ðîêіâ, Ïóøêіí âñòóïèâ äî Öàðñüêî-
ñåëüñüêîãî ëіöåþ, çàêðèòîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ç 30-ìà ó÷íÿìè. 
Ó ëіöåї Ïóøêіí ñåðéîçíî çàõîïèâñÿ ïîåçієþ, îñîá ëèâî ôðàíöóçü-
êîþ, ÷åðåç ùî îòðèìàâ ïðіçâèñüêî «ôðàíöóç».

ßêîñü áóäèíîê áàòüêіâ Îëåêñàíäðà Ïóøêіíà âіäâіäàâ ðîñіé-
ñüêèé ïèñüìåííèê Іâàí Äìèòðієâ. Îëåêñàíäð áóâ òîäі ùå äèòè íî þ,
à òîìó Äìèòðієâ äîçâîëèâ ñîáі ïîæàðòóâàòè íàä îðèãіíàëü íîþ
çîâíіøíіñòþ õëîï÷èêà і ñêàçàâ: «ßêèé àðàá÷èê!» Àëå äåñÿòèðі÷-
íèé îíóê Ãàííіáàëà íå ðîçãóáèâñÿ і âìèòü âіäðіçàâ: «Çàòå íå ðÿá-
÷èê!» Ïðèñóòíі äîðîñëі áóëè çäèâîâàíі і çáåíòåæåíі, áî îáëè÷÷ÿ 
êðèâäíèêà áóëî ðÿáå!

Êîìі÷íèé âèïàäîê ñòàâñÿ ç Ïóøêіíèì ïіä ÷àñ éîãî íàâ÷àííÿ 
â Öàðñüêîñåëüñüêîìó ëіöåї. Äîòåïíі òà ñïðèòíі äðóçі Ïóøêіí і
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Êþõåëüáåêåð îäíîãî ðàçó íàäóìàëè ïîїõàòè ç ëіöåþ ïîãóëÿòè äî
Ïåòåðáóðãà. Ïіøëè äî ãóâåðíåðà Òðіêî, à òîé їõ íå ïóñêàє òà
é ãîäі, ùå é ëÿêàє, ùî ñòåæèòèìå çà íèìè. Àëå þíàêè òàêè
âòåêëè. Çà íèìè ïîñóíóâ і Òðіêî. Äî çàñòàâè ïåðøèì ïіä’їõàâ 
Îëåêñàíäð. Çàñòàâíèé çàïèòàâ ïðіçâèùå ëіöåїñòà, і òîé âіäïîâіâ:
«Îëåêñàíäð Îäíàêî!» Âàðòîâèé çðîáèâ çàïèñ ó æóðíàëі і ïðîïóñ-
òèâ éîãî. Íàñòóïíèì ïіä’їõàâ Êþõåëüáåêåð. Íà çàïèòàííÿ, ÿêå
éîãî ïðіçâèùå, âіäïîâіâ: «Ãðèãîðіé Äâàêî!» Çàñòàâíèé çàïèñàâ
ïðіçâèùå і ç ñóìíіâîì õèòíóâ ãîëîâîþ. Àæ òóò ïіä’їæäæàє ãóâåð-
íåð. І íà òðàäèöіéíå çàïèòàííÿ âіäïîâіäàє: «Òðіêî!» «Áðåøåø, –
êðè÷èòü çàñòàâíèé, – òóò ùîñü íå òå! Îäèí çà іíøèì – Îäíà-êî,
Äâà-êî, Òðі-êî! Ïóñòóєø, áðàòå, ðóøàé â êàðàóëêó!». Òðіêî ïðî-
ñèäіâ öіëó äîáó ïіä àðåøòîì, à õëîïöі îòðèìàëè çàäîâîëåííÿ âіä 
ïðîãóëÿíêè ìіñòîì.

Ó 1817 ð. âіäáóâñÿ ïåðøèé âèïóñê ëіöåїñòіâ. Ñêëàâøè ïðîòÿãîì
17-òè òðàâíåâèõ äíіâ 15 іñïèòіâ, ñåðåä ÿêèõ – ëàòèíà, ðîñіéñüêà,
íіìåöüêà òà ôðàíöóçüêà ñëîâåñíіñòü, çàãàëüíà іñòîðіÿ, ïðàâî, ìà-
òåìàòèêà, ôіçèêà, ãåîãðàôіÿ, Ïóøêіí і éîãî äðóçі çäîáóëè àòåñòàòè
ïðî çàêіí÷åííÿ ëіöåþ. Çà óñïіøíіñòþ Ïóøêіí âèÿâèâñÿ 26-ì іç
29-òè ëіöåїñòіâ і ïîêàçàâ óñïіõè ëèøå «â ðîñіéñüêіé òà ôðàíöóçü-
êіé ñëîâåñíîñòі, à òàêîæ ó ôåõòóâàííі». Æàíäàðìñüêèé ÷èíîâíèê
III âіääіëåííÿ Ïîïîâ çàïèñàâ ïðî ìàéáóòíüîãî ïîåòà: «Âіí áóâ ó
ïîâíîìó ðîçóìіííі ñëîâà äèòÿ і, ÿê äèòÿ, íіêîãî íå áîÿâñÿ». Ñìіõ
Ïóøêіíà ñïðàâëÿâ òàêå ÷óäîâå âðàæåííÿ, ÿê і éîãî âіðøі. Õóäîæ-
íèê Êàðë Áðþëëîâ ãîâîðèâ ïðî íüîãî: «ßêèé Ïóøêіí ùàñëèâåöü!
Òàê ñìієòüñÿ, ùî íàâіòü êèøêè âèäíî». І ñïðàâäі, Ïóøêіí ïîâñÿê-
÷àñ ñòâåðäæóâàâ, ùî âñå, ùî âèêëèêàє ñìіõ, – äîçâîëåíî і çäîðîâî.

2. Ðîáîòà ç ïіäðó÷íèêîì: «Ëіòåðàòóðíà êóõíÿ» (ñ. 66–67).
Îçíàéîìëåííÿ ç ïîðòðåòîì íÿíі Ïóøêіíà ðîáîòè íåâіäîìîãî 

õóäîæíèêà, ðåïðîäóêöієþ êàðòèíè Ì. Ãå «Ïóøêіí ó Ìèõàéëіâ-
ñüêîìó».

Çà ïðî÷èòàíèì ìàòåðіàëîì ñêëàäіòü іíôîðìàöіéíó êàðòêó «ßê
êàçêè Ïóøêіíà ïîâ’ÿçàíі ç ðîñіéñüêèìè íàðîäíèìè êàçêàìè òà 
ëіòåðàòóðíîþ òðàäèöієþ?»

Зв’язок з фольклором Літературна традиція

Сюжети, споріднені з народними каз-
ками.
Фольклорні сталі образи, вирази, 
прислів’я, приказки.

Написані прекрасними, досконали-
ми віршами.
Ширший опис людських переживань.
Гострий і бурхливий розвиток подій.
Емоційно забарвлені описи природи.

3. Ñëîâî â÷èòåëÿ ïðî ñþæåò ïîåìè «Ðóñëàí і Ëþäìèëà».
«Ðóñëàí і Ëþäìèëà» – ïîåìà-êàçêà, â ÿêіé ðîçïîâіäàєòüñÿ ïðî

òå, ÿê áîãàòèð Ðóñëàí âðÿòóâàâ ñâîþ íàðå÷åíó êíÿæíó Ëþäìèëó,
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âèêðàäåíó çëèì ÷àêëóíîì. Ëþäìèëà ïîòðàïëÿє ó éîãî äèâíèé ïà-
ëàö, äå é ïîáà÷èëà ñòðàøíîãî ×îðíîìîðà. Öå ãîðáàòèé ãîëîìîçèé 
êàðëèê ç äîâãîþ áîðîäîþ. Âіä íåñïîäіâàíîãî çîéêó Ëþäìèëè êàðëèê 
âïàâ, çàïëóòàâñÿ ó ñâîїé áîðîäі, і àðàïè, ïіä âåðåñê Ëþäìèëè, ïіäõî-
ïèëè éîãî і ïîíåñëè, çàëèøèâøè éîãî øàïêó. Íåâäîâçі êìіòëèâà äі-
â÷èíà íàâ÷èëàñÿ êîðèñòóâàòèñÿ øàïêîþ-íåâèäèìêîþ çëîãî ÷àðîäіÿ
і ìîãëà ñòàòè íåâèäèìîþ áóäü-êîëè çà âëàñíèì áàæàííÿì.

Òðè ñóïåðíèêè Ðóñëàíà – âèòÿçü Ðîãäàé, õâàëüêî Ôàðëàô і õà-
çàðñüêèé õàí Ðàòìèð, – ÿê і ïðèãîëîìøåíèé Ðóñëàí, âèðÿäæàþòüñÿ
íà ïîøóêè Ëþäìèëè. Íà ðîçäîðіææі âåðøíèêè ðîç’їæäæàþòüñÿ
âðіçíîáі÷, îáðàâøè ñîáі äîðîãó і äîëþ.

Ðàòìèð ïіä ÷àñ ñâîєї ìàíäðіâêè çóñòðі÷àє þíó âðîäëèâó äіâ ÷èíó, âîíà 
çàìàíþє éîãî ó ñâіé òåðåì, і òàì âіí ùàñëèâî çàáóâàє ïðî Ëþäìèëó.

Ðîãäàé ïëåêàє ñòðàøíó äóìêó – âáèòè Ðóñëàíà і òèì ñàìèì çâіëü-
íèòè ñîáі øëÿõ äî ñåðöÿ Ëþäìèëè, àëå, íàïàâøè íà âèòÿçÿ, ñàì
çàãèíóâ ó âîäàõ Äíіïðà.

Ðóñëàí ïðîõîäèòü íèçêó âèïðîáóâàíü, çóñòðі÷àєòüñÿ ç äèâíèìè 
ïåðñîíàæàìè: ñòàðöåì-ôіíîì, çà÷àðîâàíîþ ãîëîâîþ, ÿêі äîïîìàãàþòü 
çíàéòè і çäîëàòè ÷àêëóíà ×îðíîìîðà, äàâíüîãî âèêðàäà÷à êðàñóíü, 
ùî æèâå â ïіâíі÷íèõ ãîðàõ, êóäè ùå íіêîìó íå âäàâàëîñÿ äі ñòàòèñÿ. 
Ïîєäèíîê ç ×îðíîìîðîì íåçâè÷àéíèé: êàðëèê çëіòàє, Ðóñëàí ðàçîì 
ç íèì, ó÷åïèâøèñü çà áîðîäó. Ïîëіò òðèâàє äâà äíі, àæ ïîêè Ðóñëàí 
íå âèùèïóє áîðîäó, і ÷àðіâíèê áëàãàє ïðî ïîìèëóâàííÿ. 

Êîëè Ðóñëàí ç Ëþäìèëîþ ïî äîðîçі äî Êèєâà âèðіøèëè ïåðåïî-
÷èòè, Ôàðëàô âáèâàє ìå÷åì ñîííîãî áîãàòèðÿ.

Ó öåé ÷àñ ìіñòî îïèíÿєòüñÿ ïіä îáëîãîþ ïå÷åíіãіâ. Ôіí çíàõîäèòü 
Ðóñëàíà і çà äîïîìîãîþ æèâîї âîäè ïîâåðòàє éîìó æèòòÿ, à ïîòіì 
äàє þíàêîâі êàáëó÷êó, ùî ìàє çíÿòè ÷àðè і ðîçáóäèòè Ëþäìèëó. 
Àëå ñïî÷àòêó Ðóñëàí ïîâèíåí âðÿòóâàòè ìіñòî. Âèòÿçü ïîâåðòàєòüñÿ
ó Êèїâ і âåäå êíÿæó äðóæèíó íà ïåðåìîæíó áèòâó. Íåâäîâçі áîãàòèð 
òîðêàєòüñÿ ùîêè çà÷àðîâàíîї ñíîì Ëþäìèëè ÷àðіâíîþ êàáëó÷êîþ,
і òà ïðîêèäàєòüñÿ. Êíÿçü Âîëîäèìèð áëàãîñëîâëÿє íàðå÷åíèõ, à Ðóñ-
ëàí ïðîáà÷àє Ôàðëàôà é ×îðíîìîðà.

4. Âèðàçíå ÷èòàííÿ âñòóïó äî ïîåìè «Ðóñëàí і Ëþäìèëà»
(ñ. 67–68).

5. Åâðèñòè÷íà áåñіäà çà çìіñòîì âñòóïó.
1. ×è âіä÷óëè âè ñòàâëåííÿ àâòîðà äî ôîëüêëîðíîї êàçêè?
2. ßêå âîíî? ßêі ñëîâà íàãàäóþòü âñòóï íàðîäíîї êàçêè?
3. Ç ÿêîþ ìåòîþ Ïóøêіí ïåðåíîñèòü ãåðîїâ íàðîäíèõ êàçîê äî 

âñòóïó ïîåìè?
4. Ç ÿêèõ íàðîäíèõ êàçîê ïîòðàïèëè öі ãåðîї ó âñòóï?
5. ßêі çàñòàðіëі ñëîâà є â òåêñòі? Ç ÿêîþ ìåòîþ âîíè âæèòі?
6. ßêі âèñëîâè, âèêîðèñòàíі ó âñòóïі, є â íàðîäíèõ êàçêàõ?
7. ×îìó öåé óðèâîê íàçèâàþòü «çіáðàííÿì ðîñіéñüêèõ êàçîê»?
6. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà. Ñêëàäіòü «Ñëîâíè÷îê êàçêîâèõ іñòîò òà 

íàçâ» çà ìàòåðіàëàìè ïðî÷èòàíîãî óðèâêà ïîåìè.
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Ñëîâíè÷îê êàçêîâèõ іñòîò òà íàçâ

Кіт учений Величезний кіт, що має чарівний голос, він замовляє і при-
сипляє своїми казками.

Лісовик Казковий кошлатий старий дід, у якого відсутня тінь, – образ 
небезпеки, що чигає людину в лісі.

Русалка Казкова істота в образі прекрасної жінки з довгим розплете-
ним волоссям і риб’ячим хвостом, живе у воді.

Хатка на курячих
ніжках

Прохід у потойбіччя, перепона на шляху героя до його мети;
тут Баба-Яга дає герою необхідні поради, як пройти випро-
бування, щоб досягти мети.

Тридцять витязів Захисники рідної землі, найголовнішими рисами яких є
військова доблесть, честь, любов до батьківщини.

Бурий вовк Казковий вовк, який приходить на допомогу царевичу у
виконанні його завдань.

Баба Яга Стара чародійка, наділена магічною силою: вміє чаклувати,
літати в ступі, живе в лісі, в хатці на курячих ніжках, огоро-
дженій тином з людських кісток і черепів.

Цар Кощій Худий високий стариган або живий скелет, який охороняє
підземне царство, скаредний і жорстокий.

Чорномор Чаклун, викрадач красунь, живе в північних горах, сила
його – в бороді.

Лукомор’є Заповідне місце на краю світу.

7. ×èòàííÿ ìîâîþ îðèãіíàëó (ñ. 63–64).
8. Ðîçâèòîê ïîíÿòü òåîðії ëіòåðàòóðè.
Õóäîæíі òâîðè, ùî ÷èòàєìî ìîâîþ, ÿêîþ âîíè áóëè íàïèñàíі,

íàçèâàþòüñÿ îðèãіíàëüíèìè.
Òâîðè, âіäòâîðåíі іíøîþ ìîâîþ, íàçèâàþòüñÿ ïåðåêëàäíèìè.
9.   Õâèëèíà êîìïàðàòèâíîãî àíàëіçó. Ïîðіâíÿéòå ïåðåêëàä

Ìèêîëè Òåðåùåíêà òà îðèãіíàë âñòóïó äî ïîåìè, і äàéòå âіäïî-
âіäü íà ïîäàíі çàïèòàííÿ.

1. ×è âäàëîñÿ ïåðåêëàäà÷ó çáåðåãòè çìіñò îðèãіíàëó?
2. ×è âäàëîñÿ ïåðåêëàäà÷ó çáåðåãòè íàñòðіé âñòóïó?
3. ßêі ñëîâà âæèâ ïåðåêëàäà÷, ùîá çáóäèòè, ÿê і àâòîð, óÿâó

÷èòà÷à?
4. ßêі óêðàїíîìîâíі àíàëîãè ñòàðîñëîâ’ÿíñüêèõ ñëіâ âèêîðèñ-

òàâ ïåðåêëàäà÷?
5. Ïîðіâíÿéòå ðèìó òà ðèòì îðèãіíàëó òà ïåðåêëàäó.

V. Ïіäñóìêè.
1. Ìèñòåöüêå âіäëóííÿ.
1. Ðîçãëÿíüòå іëþñòðàöіþ Â. Ïàíіíà (ñ. 102) äî óðèâêà «Êðàé

ëóêîìîð’ÿ äóá çåëåíèé...».
2. Õòî ç êàçêîâèõ ïåðñîíàæіâ ïðèñóòíіé íà іëþñòðàöії?
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3. ×îìó, íà âàøó äóìêó, õóäîæíèêè çîáðàçèëè і ñàìîãî 
Î. Ïóøêіíà?

4. Ïðîñëóõàéòå àóäіîçàïèñ óâåðòþðè äî îïåðè Ì. Ãëèíêè 
«Ðóñëàí і Ëþäìèëà».

5. ßêèìè ìóçè÷íèìè çàñîáàìè êîìïîçèòîð ïåðåäàє ôàíòàñ-
òè÷íі ìîòèâè, íàñòðіé î÷іêóâàííÿ ñâÿòà і äèâà?

2. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.
Óâåðòþðà – âñòóï äî âåëèêîãî ìóçè÷íîãî òâîðó, îïåðè ÷è 

áàëåòó.
3. Ñëîâåñíå ìàëþâàííÿ.
ßêîþ á âè çîáðàçèëè ÷àðіâíó êðàїíó Ëóêîìîð’є? Ðîçêàæіòü.

VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. Îïðàöþâàòè ìàòåðіàëè ïіäðó÷íèêà (ñ. 60–62).
2. Çà ñòàòòåþ ïіäðó÷íèêà «Ñòåæêàìè ëіòåðàòóðíîї êàçêè»

(ñ. 100–104) ñêëàñòè ðîçïîâіäü «Êàçêè Î. Ïóøêіíà â ìèñòåö òâі».
3. Âèðàçíî ÷èòàòè âñòóï äî ïîåìè «Ðóñëàí і Ëþäìèëà».

Тема: Урок виразного читання. О. Пушкін. Вступ до поеми «Руслан 
і Людмила»

Мета: розвивати навички виразного читання поетичного твору, уміння 
висловлювати свою думку та обґрунтовувати її;

виховувати повагу до літературної творчості; 
формувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати любов до 

краси поетичного слова, інтерес до духовних надбань людства.
Обладнання: підручники, ілюстрації, дидактичний матеріал, відеофраг-

мент мультиплікаційного фільму «Казка про рибака та рибку» (1950 р., режи-
сер М. Цехановський).

Тип уроку: урок виразного читання.

Çàãîâîðè, ùîá ÿ òåáå ïîáà÷èâ.

Ñîêðàò

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Äèäàêòè÷íà ãðà «Àñîöіàòèâíà õâèëÿ». Ïðàâèëà âèðàçíîãî ÷è-
òàííÿ.

Ó ì î â è  ã ð è. Ïåðøèé ó÷àñíèê íàçèâàє îäíå ç êëþ÷îâèõ ñëіâ 
÷è ñëîâîñïîëó÷åíü, ùî íàëåæàòü äî äàíîї òåìè, íàïðèêëàä, ïà-
óçà, íàñòóïíèé ó÷àñíèê ìàє ñïî÷àòêó ïîâòîðèòè òå, ùî ñêàçàâ 
ïåðøèé, à ïîòіì ñêàçàòè ñëîâî, ïîâ’ÿçàíå çà çìіñòîì óæå ç ïðî-
ìîâëåíèì, íàïðèêëàä: íåïîìіòíå äèõàííÿ. Íàñòóïíèé ïîâòîðþє 
ñëîâà 1 і 2 ó÷àñíèêà òà ïîïîâíþє àñîöіàòèâíèé ðÿä íîâèì ñëî-
âîì. Çðåøòîþ óòâîðþєòüñÿ äîâãèé ëàíöþæîê ñëіâ, ùî íàëåæàòü 
äî âèçíà÷åíîї òåìè. Òîé, õòî ïîìèëÿєòüñÿ àáî ðîáèòü òðèâàëó
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ïàóçó, âèáóâàє ç ãðè. Ïåðåìîæöåì âèçíàєòüñÿ òîé, õòî çàëèøèòüñÿ
îñòàííіì і ïðîãîâîðèòü ïðàâèëüíî âåñü ëàíöþæîê óòâîðåíèõ ñëіâ.

Ïðèêëàä.
Ëîãі÷íèé (ôðàçîâèé) íàãîëîñ, ïàóçà, òåìï, îñíîâíèé òîí ìîâëåí-

íÿ, ìåëîäèêà (ïіäâèùåííÿ і çíèæåííÿ ãîëîñó), ðèòì, äèõàòè íåïî-
ìіòíî, ÷èòàòè ÷іòêî, âìіòè ÷èòàòè ãîëîñíіøå/òèõіøå, âèùå/íèæ÷å,
øâèäøå/ïîâіëüíіøå, âìіòè ÷èòàòè ðîçäіëîâі çíàêè, âèêîðèñòîâóâàòè
ëîãі÷íі, ôіçіîëîãі÷íі ïàóçè â òåêñòі…
ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.

1. Àðòèêóëÿöіéíà ãіìíàñòèêà.
Êîæíà âïðàâà âèêîíóєòüñÿ ÷іòêî, ïîâіëüíî, ïî 2–3 ðàçè.
Ñòàòè÷íі âïðàâè.
«Ëîïàòî÷êà». ßçèê âèñóíóòè, ðîçñëàáèòè, ïîêëàñòè íà íèæ-

íþ ãóáó. Ñòåæèòè, ùîá ÿçèê íå òðåìòіâ. Òðèìàòè 10 ñ.
«Ôіëіæàíêà». Ðîò øèðîêî ðîçêðèòè. ßçèê ïіäíÿòè âãîðó.

Ïîòÿãíóòèñÿ ÿçèêîì äî âåðõíіõ çóáіâ, àëå íå òîðêàòèñÿ їõ. Óòðè-
ìóâàòè ÿçèê ó òàêîìó ïîëîæåííі 10 ñ.

«Ãîëî÷êà». Ðîò âіäêðèòè. ßçèê âèñóíóòè äàëåêî âïåðåä, íàïðó-
æèòè éîãî, çðîáèòè âóçüêèì. Óòðèìóâàòè â òàêîìó ïîëîæåííі 10 ñ.

«Ãіðêà». Ðîò âіäêðèòè. Áі÷íі êðàї ÿçèêà ïðèòèñíóòè äî âåðõ-
íіõ êîðіííèõ çóáіâ. Êіí÷èêîì ÿçèêà òîðêíóòèñÿ íèæíіõ ïåðåäíіõ
çóáіâ. Óòðèìóâàòè â òàêîìó ïîëîæåííі 10 ñ.

Äèíàìі÷íі âïðàâè.
«Ãîäèííèê». Âèñóíóòè ÿçèê. Ðóõàòè ÿçèêîì ç êóòà â êóòîê

ðîòà â ïîâіëüíîìó òåìïі òà çàäàíîìó ðèòìі.
«Êîíÿ÷êà». Ïðèñìîêòàòè ÿçèê, ïîâіëüíî é ñèëüíî ïîêëàöàòè

íèì.
«Êàðóñåëü». Âèñóíóòè ÿçèêà. Òÿãòèñÿ íèì ïîïåðåìіííî äî

íîñà òà äî ïіäáîðіääÿ.
«Ñìà÷íå âàðåííÿ». Âèñóíóòè ÿçèê, îáëèçàòè âåðõíþ ãóáó і

ïðèáðàòè ÿçèê âãëèá ðîòà.
«Çìіéêà». Ðîò øèðîêî âіäêðèòè. ßçèê ñèëüíî âèñóíóòè âïå-

ðåä, íàïðóæèòè, çðîáèòè âóçüêèì. ßçèê ìàêñèìàëüíî âèñóâàòè
âïåðåä і ïðèáèðàòè âãëèá ðîòà. Ðóõàòè ÿçèêîì ó ïîâіëüíîìó òåìïі.

«Áàðàáàíùèêè». Óñìіõíóòèñÿ, âіäêðèòè ðîò і ïîñòóêàòè êіí-
÷èêîì ÿçèêà çà âåðõíіìè çóáàìè, áàãàòîðàçîâî і ÷іòêî âèìîâëÿ-
þ÷è [ä ä ä]. Ñïî÷àòêó çâóê [ä] âèìîâëÿòè ïîâіëüíî. Ïîñòóïîâî
ïðèñêîðþâàòè òåìï.

2. Ñêëàäàííÿ ïàðòèòóðè âèðàçíîãî ÷èòàííÿ âñòóïó äî ïîåìè
Î. Ïóøêіíà. 

1. Çâåðíіòü óâàãó íà ðîçäіëîâі çíàêè ó âñòóïі äî ïîåìè Ïóøêі-
íà. Ïîÿñíіòü їõ. Âіäïîâіäíî äî ðîçäіëîâèõ çíàêіâ ðîçñòàâòå ïàóçè.

2. Ïàì’ÿòàéòå, ùî Ïóøêіí ó äâîõ-òðüîõ ðÿäêàõ, à іíîäі íàâіòü
â îäíîìó, îïèñóє öіëó êàðòèíó, ÿêó ïðè ÷èòàííі ïîòðіáíî âìіòè
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óÿâ ëÿòè, òîìó ïàóçàìè âіääіëÿéòå îäíó êàðòèíó âіä іíøîї, íå çáè-
âàþ÷èñü ç òåìïó. Êðàïêà ç êîìîþ íàïðèêіíöі êàðòèíè öüîìó äîïî-
ìîæå.

3. Ïàì’ÿòàéòå, ùî äëÿ äàíîãî òâîðó õàðàêòåðíà êàçêîâà àò-
ìîñôåðà, ïîÿâà ðіçíèõ îáðàçіâ, êîæåí ç ÿêèõ âіäіãðàє ñâîþ ðîëü 
ó íàñòðîї: öàðіâíà âèêëèêàє ñïіâ÷óòòÿ, âèòÿçü – çàõîï ëåííÿ,
ëіñîâèê – íàñòîðîæóє òîùî. Âèçíà÷òå âëàñíå ñòàâëåííÿ äî ïîäіé 
(ãåðîїâ, îïèñіâ êàçêîâèõ êàðòèí).

4. Âèçíà÷òå ïî÷àòîê і çàêіí÷åííÿ ôðàç, ùî ìàþòü çìіñòîâó öі-
ëіñíіñòü.

5. Âèçíà÷òå ñïіâçâó÷íі ñêëàäè.
6. Çâåðíіòü óâàãó íà îäíàêîâèé ïî÷àòîê ñòðîô. Ïîìіðêóéòå,

ç ÿêîþ іíòîíàöієþ ïîòðіáíî ÷èòàòè öі ðÿäêè.
7. Âèçíà÷òå ó êîæíіé ñòðîôі ñëîâà, ùî ìàþòü íàéâèùå åìî-

öіéíå íàâàíòàæåííÿ. Ñïðîáóéòå іíòîíàöієþ âèäіëèòè їõ.
8. Çðîáіòü àêöåíòè íà àíòîíіìі÷íèõ ïîíÿòòÿõ, ÿêі çàÿâëåíі

ó âіðøі.
9. Âèçíà÷òå ó âіðøі ñòðîôó, ùî є êóëüìіíàöієþ äóìêè àâòîðà. 

Îáåðіòü ñïîñіá çîñåðåäèòè óâàãó ñëóõà÷à íà öèõ ðÿäêàõ.
10. Âèáåðіòü òîí ÷èòàííÿ (ñõâèëüîâàíèé, ðàäіñíèé, ðîçïîâіä-

íèé, äðóæíіé, óïåâíåíèé òîùî).
11. Ñêëàäіòü ïàðòèòóðó âіðøà.
12. Ïðî÷èòàéòå âіðø âіäïîâіäíî äî çðîáëåíèõ âèñíîâêіâ.

Óìîâíі ïîçíà÷åííÿ:
/ – êîðîòêà ïàóçà;
// – ñåðåäíÿ ïàóçà;

– âèìîâà íà îäíîìó äèõàííі;
- - - - – óïîâіëüíåííÿ òåìïó, ïîâіëüíà âèìîâà;

 – çíèæåííÿ ãîëîñó;
 – ïіäâèùåííÿ ãîëîñó.

3. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.
Àêöåíò – ïåâíèé íàãîëîñ, íå ëèøå ó ñëîâі, à é ó äóìöі, ïî-

áóäîâі ðå÷åíü, ðèìóâàííі, ñòðîôі÷íіé ïîáóäîâі.
4. Ìèñòåöüêå âіäëóííÿ.
1.  Ïåðåãëÿíüòå âіäåîôðàãìåíò ìóëüòèïëіêàöіéíîãî ôіëüìó 

«Êàçêà ïðî ðèáàêà òà ðèáêó» (âñòóï) (1950 ð., ðåæèñåð Ì. Öåõà-
íîâñüêèé, êîìïîçèòîð Þ. Ëåâіòіí).

2.  Ïîðіâíÿéòå ñâîї óÿâëåííÿ ïðî ÷àðіâíó êðàїíó ç ðåæèñåð-
ñüêèì áà÷åííÿì.

3.  ×è âäàëîñÿ ðåæèñåðó òà êîìïîçèòîðó ïåðåäàòè íåïîâòîðíó 
àòìîñôåðó ðîñіéñüêèõ íàðîäíèõ êàçîê?

4. Ïîðіâíÿéòå äåêëàìóâàííÿ àêòîðà â óðèâêó çі ñêëàäåíîþ 
ïàðòèòóðîþ âèðàçíîãî ÷èòàííÿ. ×è çãîäíі âè ç іíòîíàöіÿìè òà
íàñòðîєì, ÿêі îáðàíі àêòîðîì?
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5. Êîíêóðñ íà êðàùå âèðàçíå ÷èòàííÿ âñòóïó äî ïîåìè.

Ïàì’ÿòêà ç ïіäãîòîâêè äî âèðàçíîãî ÷èòàííÿ
1. Ïåðå÷èòàé óâàæíî òåêñò.
2. Âèçíà÷ çìіñò, äóìêè, ïî÷óòòÿ, íàñòðіé і ïåðåæèâàííÿ ãå-

ðîїâ, àâòîðà. Óÿâè ñîáі їõ.
3. Âèðіøè, ïðî ùî ïîâіäîìëÿòèìåø ïðè ÷èòàííі ñëóõà÷àì,

ùî âîíè ìàþòü çðîçóìіòè (ÿêà òâîÿ ìåòà ÷èòàííÿ).
4. Ïðîäóìàé âіäïîâіäíî äî ìåòè ÷èòàííÿ і îáåðè іíòîíàöіéíі

çàñîáè – òîí, òåìï, ïàóçè, ëîãі÷íі íàãîëîñè.
5. Ïðî÷èòàé òåêñò ñïî÷àòêó âãîëîñ äëÿ ñåáå. Ïåðåâіð, ÷è 

äîòðèìóєøñÿ òè ïðàâèëüíîї âèìîâè, ðèòìó, ÷è ïðàâèëüíî ñòà-
âèø íàãîëîñè. Íå çàáóäü, ùî òè ïðîìîâëÿòèìåø òåêñò ïåðåä
ñëóõà÷àìè і ñïіëêóâàòèìåøñÿ ç íèìè.

6. Ïðî÷èòàé òåêñò âèðàçíî.

V. Ïіäñóìêè.
Ïðîðåöåíçóéòå âèñòóï òîâàðèøà, âèêîðèñòîâóþ÷è ïîäàíі ñëîâà.
Íà âіäìіíó âіä... Íà ìіé ïîãëÿä... Íà ìîþ äóìêó... Áåç ñóìíіâó...

Ó äàíîìó âèïàäêó... Öå ìîæíà çðîçóìіòè, ÿê... Іíòîíàöіÿ äàє çìî-
ãó... Íàñàìêіíåöü ñêàæó...
VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.

1. Ïðèãàäàòè ïðî÷èòàíі êàçêè Î. Ïóøêіíà, êіíîñòðі÷êè òà
ìóëüòôіëüìè, çíÿòі çà êàçêàìè ïèñüìåííèêà.

2. Äàòè õàðàêòåðèñòèêó óëþáëåíîìó ïåðñîíàæó ïóøêіíñüêîї
êàçêè.

3. Ïðîâåñòè ïîçàóðî÷íèé êîíêóðñ «Êðàùèé іëþñòðàòîð êàçîê
Ïóøêіíà».

4. Ïðî÷èòàòè «Êàçêó ïðî ìåðòâó öàðіâíó òà ñіìîõ áîãàòèðіâ».

Тема: О. Пушкін. «Казка про мертву царівну та сімох богатирів».
Поєднання фольклорних і літературних елементів у творчості
О. Пушкіна

Мета: ознайомитися зі змістом казки О. Пушкіна «Казка про мертву царів-
ну та сімох богатирів»; висловити враження і власне ставлення до подій каз-
ки, розкрити її гуманістичний зміст, моральні цінності, втілені в ній; розкрити
зв’язок з фольклором як найхарактернішу ознаку казок О.   Пушкіна; знайти
основні ознаки літературної казки; порівняти з іншими казками цього ман-
дрівного сюжету;

розвивати навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу і систематизації 
навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та обґрунтовувати її;

виховувати повагу до літературної творчості, підтримувати стійкий інте рес
до казки як до художнього твору повчального та розважального характеру;
формувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати вміння розуміти
красу поетичного слова, інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, ілюстрації учнів до казок О. Пушкіна, дидактич-
ний матеріал, тексти казки братів Грімм «Білосніжка».
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Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Êàçêà – âèãàäêà, òà â íіé –
â øêàðàëóïі çîëîòіé –
çåðíÿ ñõîâàíå ñìà÷íå.

Â. Áè÷êî

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó
І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

1. Çíàéòè âіäïîâіäíіñòü.
ßêèé ãåðîé ç ÿêîї êàçêè Î. Ïóøêіíà?
«Êàçêà ïðî öàðÿ Ñàëòàíà...» êîðîëåâè÷ Єëèñåé
«Êàçêà ïðî ïîïà і ðîáіòíèêà éîãî Áàëäó» áàáà Áàáàðèõà
«Êàçêà ïðî ðèáàêà і ðèáêó» ÷îðòåíÿ
«Êàçêà ïðî ìåðòâó öàðіâíó òà ñіìîõ Øàìàõàíñüêà öàðèöÿ
áîãàòèðіâ»
«Êàçêà ïðî çîëîòîãî ïіâíèêà» çîëîòà ðèáêà
2. Ïåðåãëÿä íàìàëüîâàíèõ ó÷íÿìè іëþñòðàöіé äî êàçîê Î. Ïóø-

êіíà. 
Õòî ç õóäîæíèêіâ çóìіâ íàéâëó÷íіøå ïåðåäàòè íàñòðіé ïðî-

÷èòàíîї êàçêè?
ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.

1. Ñëîâî â÷èòåëÿ. Іñòîðіÿ ñòâîðåííÿ êàçêè.
Î. Ïóøêіí çàêîõàâñÿ і ìàâ íàìіð îäðóæèòèñÿ, ïðîòå íà çàâàäі 

ñòàëè ôіíàíñîâі ïðîáëåìè. Ó âåðåñíі 1833 ð. âіí ïðèїõàâ ó ñâіé ìà-
єòîê Áîëäіíî, ùîá âñòóïèòè ó ìàéíîâі ïðàâà ñïàäêîєìöÿ, çàêëàñòè 
ñåëî і çà ìіñÿöü ïîâåðíóòèñÿ äî Ìîñêâè. Ïðîòå çàòðèìàâñÿ âіí àæ 
íà òðè ìіñÿöі. Ó òîé ÷àñ åïіäåìіÿ õîëåðè îõîïèëà Ìîñêâó, òîæ âè-
їæäæàòè ç Áîëäіíà áóëî íåáåçïå÷íî, à â Ìîñêâі îãîëîñèëè êàðàíòèí. 
Äî òîãî æ ïîåò áóâ ó ïðèãíі÷åíîìó ñòàíі, áî ïåðåä âіä’їçäîì ïîñâà-
ðèâñÿ ç ìàéáóòíüîþ òåùåþ: і Ïóøêіí íå çíàâ – íàðå÷åíèé âіí ÷è 
íі. Òîæ âèìóøåíà іçîëÿöіÿ ñòàëà äëÿ ïîåòà íàéïëіäíіøèì åòàïîì
éîãî æèòòÿ. Ñåðåä éîãî äîðîáêó áóëà і «Êàçêà ïðî ìåðòâó öàðіâíó òà 
ñіìîõ áîãàòèðіâ». Ïîєäíàííÿ ùàñëèâîãî ñïîêîþ і ñìåðòåëüíîї íåáåç-
ïåêè ñòàëè її õàðàêòåðíèìè îñîáëèâîñòÿìè. Â îñíîâó áóëî ïîêëàäåíî 
ðîñіéñüêó íàðîäíó êàçêó, çàïèñàíó â ñåëі Ìèõàéëіâñüêîìó.

2. Êîìåíòîâàíå ÷èòàííÿ «Êàçêè ïðî ìåðòâó öàðіâíó і ñіìîõ 
áîãàòèðіâ». Ñþæåò êàçêè ÿê íàñëіäóâàííÿ ôîëüêëîðíîї òðàäèöії.

3. Öèòàòíà ðåêîíñòðóêöіÿ: ðîçìіñòèòè öèòàòè ç êàçêè âіäïî-
âіäíî äî ïåðåáіãó ïîäіé òà ïåðåêàçàòè êëþ÷îâі åïіçîäè.

1. ...À öàðіâíà ìîëîäàÿ âñå æèâå ñåðåä ëіñіâ.
2. Òà öàðіâíà ìîëîäàÿ òåæ òèì ÷àñîì ðîçöâіòàє...
3. Öàð іç äðóãîþ ïîáðàâñü...
4. Öàð æóðèâñÿ áåçóòіøíî...
5. ×óòêà âñþäè ðîçíåñëàñü, ùî äî÷êà â öàðÿ çíàéøëàñü!
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6. Ñîáі òè ìóæà ïîìіæ íàìè îáåðè...
7. Â äîìîâèíó іç êðèøòàëþ òіëî ìåðòâîї ñåñòðè òóò êëàäóòü

áîãàòèðі...
8. ßáëó÷êî ñîáі âæèâàé!
9. ...Òî ÷åðíè÷åíüêà çëèäåííà ó ïîäâіð’ї ïіä âіêíîì...
10. І äàє íàêàçà їé... çàâåñòè öàðіâíó â õàùі...
11. Áóäü óëþáëåíà ñåñòðèöÿ...
12. Çëó öàðèöþ ïîõîâàëè і âåñіëëÿ âіäãóëÿëè.
13. Òіëüêè є, æèâà é çäîðîâà... òà, ùî êðàùà âіä óñіõ!
14. Ó äàëåêîìó êðàþ íàðå÷åíóþ ñâîþ êîðîëåâè÷ ñêðіçü øóêàє.
4. Âèñíîâêè.
Çà ñþæåòîì «Êàçêà ïðî ìåðòâó öàðіâíó...» áàãàòî â ÷îìó íà-

ñëіäóє ñþæåò íàðîäíîї ÷àðіâíîї êàçêè. Ïî÷èíàєòüñÿ âîíà ç âèïðî-
áóâàííÿ, ïîâ’ÿçàíîãî ç ïіäñòóïàìè çëîї ìà÷óõè, ãåðîїíÿ çàëèøàє
áóäèíîê, áіäíèé áàòüêî ñóìóє, à íàðå÷åíèé – êîðîëåâè÷ Єëèñåé –
âèðóøàє íà ïîøóêè. Öàðіâíà ïîòðàïëÿє â ëіñîâèé òåðåì, äå æè-
âóòü áðàòè-áîãàòèðі. Ïîâòîðþєòüñÿ ïіäñòóïíіñòü çëîї ìà÷óõè,
÷åðåç ùî ãåðîїíÿ ãèíå âіä îòðóéíîãî ÿáëóêà (êóëüìіíàöіÿ). Ó ïî-
øóêàõ íàðå÷åíîї êîðîëåâè÷ çâåðòàєòüñÿ ïî äîïîìîãó äî ÷àðіâíèõ
іñòîò, і Âіòåð éîìó âêàçóє ïðàâèëüíó ïóòü. Ðîçâ’ÿçêà – ó ÷àðіâ-
íîìó çöіëåííі âіä äèâíîãî ñíó, ïîâåðíåííі íàðå÷åíèõ і çàãèáåëі
çëîї ìà÷óõè.

5.   Ïîєäíàííÿ ôàíòàñòè÷íîãî òà ðåàëüíî-ïîáóòîâîãî ÿê åëå-
ìåíò ëіòåðàòóðíîї êàçêè: çàïîâíіòü òàáëèöþ.

Фантастика Реальні події

Чарівні предмети: чарівне дзер-
кало мачухи, що бачить най-
вродливішу і розмовляє; отруйне 
яблуко, що приспало царівну 
дивним сном.
Чарівні помічники: пес Соколик, 
який передчуває небезпеку; Мі-
сяць, Сонце, Вітер допомагають 
королевичу.
Пробудження царівни від дивно-
го сну.

Одруження царя.
Сватання королевича, посаг нареченої, 
дівич-вечір.
Взаємини пасербиці й мачухи, цариці та 
служниці.
Опис терему богатирів, що нагадує купець-
кий дім.
Хатня робота, яку виконує царівна в домі 
богатирів.
Спосіб життя богатирів (полювання, битви 
з кочовими племенами).
Сватання богатирів.
Вірність царівни Єлисею, душевні пережи-
вання королевича.
Обряд поховання.

6. Ñòèëіñòè÷íèé ïðàêòèêóì. Âèÿâіòü çàñîáè õóäîæíüîї âèðàç-
íîñòі êàçêè.

Ïîðіâíÿííÿ: ðіê, íåíà÷å ñîí, ïðîì÷àâñü; і, ìîâ êâіòêà, ðîç-
öâіëà; ïåñ çàãàâêàâ, ìîâ øàëåíèé; ÿáëó÷êî ìîâ çîëîòå.
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Ìåòàôîðè: öàðіâíà ìîëîäàÿ òåæ òèì ÷àñîì ðîçöâіòàє.
Åïіòåòè: ÷óäåñíå ñêëî; ñîííà òèøà; äîáðèé ÷àñ; ÷îðíà çëîáà;

òüìà ãëèáîêà.
Ïîâòîðè: ÷è íå ÿ çà âñіõ ìèëіøà, і ðóì’ÿíіøà, é áіëіøà?
Ãóìîð: ß òàì áóâ, ìåä-ïèâî ïèâ – òіëüêè âóñà îáìî÷èâ.
Óîñîáëåííÿ: òè õîäèø öіëèé ðіê ó íåáі. Çâîäèø çèìó ç ëіòîì 

ùîðàçó, âñіõ íàñ áà÷èø óíèçó; äî òåáå çàëþáêè âñìіõàþòüñÿ çіðêè;
Âіòåð, ãîðäèé âîëîäàð! Òè ãàíÿєø ñòàї õìàð, òè õâèëþєø ñèíє ìîðå...

7. Õâèëèíà êîìïàðàòèâíîãî àíàëіçó. Ïîðіâíÿéòå êàçêó áðàòіâ 
Ãðіìì «Áіëîñíіæêà» òà êàçêó Ïóøêіíà «Êàçêà ïðî ìåðòâó öàðіâ-
íó òà ñіìîõ áîãàòèðіâ».

Брати Грімм «Білосніжка»
О. Пушкін «Казка про мертву
царівну та сімох богатирів»

Фольклорна, записана прозою. Літературна, віршована форма.

Німецькі традиції. Російський колорит.

Помічники: сім гномів. Помічники: сім богатирів, пес Соколик

Мачуха тричі прагне згубити дівчи-
ну: намагаючись отримати її печін-
ку, даруючи зачарований гребінь 
та отруйне яблуко.

Дві спроби: завести до лісу, отруїти яблу-
ком.

Принц випадково знаходить Біло-
сніжку.

Королевич Єлисей доводить щирість ко-
хання, розшукуючи наречену, звертається 
по допомогу до Місяця, Сонця, Вітру.

Жорстокий фінал: мачуху вбива-
ють, змусивши танцювати на ве-
сіллі в розжарених черевиках.

Цариця помирає від заздрощів.

Ідея: жорстоке покарання злих сил 
і винагорода слабких і беззахисних.

Ідея: уславлення людської вірності та лю-
бові.

Спільне:
Чарівне дзеркальце, мотив спасіння в лісовій глушині, мотив душевної гармонії 
в спілкуванні з помічниками, які надали дівчині житло, мотив кришталевої труни.

V. Ïіäñóìêè.
Ðîáîòà â ãðóïàõ. Ôîëüêëîðíі òà ëіòåðàòóðíі åëåìåíòè ó êàçöі 

Î. Ïóøêіíà.

Фольклорні елементи Літературні елементи

Сюжет фольклорної чарівної казки.
Різке протиставлення героїв на по-
зитивних та негативних.
Наявність чарівних предметів та ча-
рівних помічників: дзеркальце, Сон-
це, Місяць, Вітер.

Широкий опис переживань головних ге-
роїв.
Динамічний розвиток подій.
Самобутність характерів персонажів.
Емоційно забарвлені картини природи.
Введення національного побутового ко-
лориту.
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі

Фольклорні елементи Літературні елементи

Звертання до сил природи в дусі на-
родних заклинань.
Загадки, приказки.
Вживання постійних епітетів.
Використання характерних повто-
рів: звертання до дзеркальця, до
сил природи.
Казкові числа: три, сім.

Літературне оздоблення фольклорних
мотивів: головним стає мотив кохання і
відданості, а не покарання зла.
Вживання літературних засобів худож-
ньої виразності: порівняння, метафор,
епітетів, уособлення тощо.
Досконалість віршованої форми.
Нові мотиви казки: мотив пошуків своєї 
коханої королевичем Єлисеєм, мотив
відданості Соколика, сватання богатирів.
Авторська оцінка персонажів та подій.

VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. Îïðàöþâàòè ìàòåðіàëè ïіäðó÷íèêà (ñ. 65–72).
2. Âèêîíàòè çàâäàííÿ 1, 3 і âіäïîâіñòè íà çàïèòàííÿ 2, 4 (ñ. 72).

Тема: О. Пушкін «Казка про мертву царівну та сімох богатирів».
Система образів казки

Мета: розкрити гуманістичний зміст «Казки про мертву царівну та сімох
богатирів» О. Пушкіна, моральні цінності, втілені в ній; визначити основні
ознаки літературної казки, розкрити систему образів;

розвивати навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу і системати-
зації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку й обґрунто-
вувати її;

виховувати повагу до літературної творчості, підтримувати стійкий інте-
рес до казки як до художнього твору повчального та розважального харак-
теру; формувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати любов до
краси поетичного слова, інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, ілюстрації, дидактичний матеріал, відеофраг-
менти з мультфільму «Казка про мертву царівну та сімох богатирів» (1951 р.,
«Союзмультфільм»).

Тип уроку: комбінований.

Äîáðî ëèøå îäíå áåçñìåðòíå.
Çëî äîâãî íå æèâå.

Ø. Ðóñòàâåëі

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Âïіçíàé çà îïèñîì.

1. І âèñîêà, і ñòðóíêà, Òіëüêè äóæå âåðåäëèâà,
І ðîçóìíà, і ìåòêà, Ãîðäîâèòà òà çëîñëèâà.

(Öàðèöÿà )
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2. Áіëîëèöÿ, ÷îðíîáðèâà, 5.                       Òè õîäèø
І ñóìèðíà, é íåïðèìõëèâà.  Öіëèé ðіê ó íåáі. Çâîäèø

(Öàðіâíà)   Çèìó ç ëіòîì ùîðàçó,
3. Áðàòòÿ äðóæíîþ þðáîþ  Âñіõ íàñ áà÷èø óíèçó.

Âèїæäæàþòü ïîãóëÿòü, (Ñîíöå)
Ñіðèõ êðèæíіâ ïîñòðіëÿòü, 6.      ...Ãîðäèé âîëîäàð!
Ðóêó ïðàâóþ ïîòіøèòü,  Òè ãàíÿєø çãðàї õìàð,
Ñàðà÷èíà â ïîëі ñïіøèòü…  Òè õâèëþєø ñèíє ìîðå,

(Ñіì áîãàòèðіâ)  Âñþäè âієø íà ïðîñòîðі,
4. Òè âñòàєø ó òüìі ãëèáîêіé,  Òè áîїøñÿ, âіëüíèé ïòàõ,

Áіëîëèöèé, ÿñíîîêèé…  Òіëüêè Áîãà â íåáåñàõ.
(Ìіñÿöü) (Âіòåð)

ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Åâðèñòè÷íà áåñіäà «Ñèñòåìà îáðàçіâ êàçêè».
1. ×îìó òâіð íàçèâàєòüñÿ «Êàçêà ïðî ìåðòâó öàðіâíó òà ñіìîõ

áîãàòèðіâ»? Àäæå öàðіâíà íå ïîìåðëà і íå ñіì áðàòіâ âðÿòóâàëè 
її âіä âі÷íîãî ñíó?

2. Õòî â êàçöі Ïóøêіíà є ïîçèòèâíèì ãåðîєì, à õòî – íåãàòèâíèì?
3. Õòî ç ïåðñîíàæіâ є ãîëîâíèìè, à õòî – äðóãîðÿäíèìè ãåðîÿìè?
4. ßêîþ ïîñòàє ïåðåä íàìè ðіäíà ìàòè öàðіâíè? Çíàéäіòü ñëî-

âà, ùî ïіäêðåñëþþòü âіðíіñòü öàðèöі, її ëþáîâ äî ÷îëîâіêà.
5. ßêèì âè óÿâëÿєòå áàòüêà öàðіâíè? ×îìó âіí îäðóæèâñÿ âäðóãå?
6. Ùî â îïèñі öàðèöі-ìà÷óõè âèêëèêàє çàõîïëåííÿ? ×îìó її 

êðàñà íå ðàäóє îòî÷óþ÷èõ? ßê âîíà ñòàâèòüñÿ äî äçåðêàëüöÿ?
Ó ÷îìó ïðîÿâèëàñÿ æîðñòîêіñòü ìà÷óõè?

7. Õòî ç ïåðñîíàæіâ êàçêè íå âïëèâàє íà ðîçâèòîê ñþæåòó? 
×îìó àâòîð ââîäèòü ïñà Ñîêîëèêà â ñèñòåìó îáðàçіâ êàçêè?

8. ßêå âðàæåííÿ ñïðàâèëè íà âàñ ñіì áîãàòèðіâ? ßê ïîñòàâè-
ëèñÿ âîíè äî íåñïîäіâàíîї ãîñòі? Ùî ìè äіçíàєìîñÿ ïðî óêëàä
æèòòÿ áîãàòèðіâ? ×îìó, ìàþ÷è òàêèõ çàõèñíèêіâ, öàðіâíà çàñè-
íàє äèâíèì ñíîì, íà÷å âìèðàє?

9. ßêó ðîëü âіäіãðàëà ×åðíàâêà â äîëі öàðіâíè? ×èì ñóïåð-
å÷ëèâèé öåé îáðàç?

10. ßêó ðîëü âèêîíóє êîðîëåâè÷ Єëèñåé? ßêà îñíîâíà ðèñà
éîãî õàðàêòåðó? ßêі âèïðîáîâóâàííÿ äîâåëîñÿ ïðîéòè ãåðîþ, àáè
ïîâåðíóòè íàðå÷åíó?

11. ßêèìè іíäèâіäóàëüíèìè ðèñàìè íàäіëåíі ÷àðіâíі ïîìі÷íè-
êè – Ñîíöå, Ìіñÿöü, Âіòåð?

12. ßê àâòîð ñòàâèòüñÿ äî ãîëîâíîї ãåðîїíі êàçêè? ×è âіäïîâі-
äàє çîâíіøíіñòü öàðіâíè її ÷åñíîòàì? ßêі â÷èíêè íàéêðàùå ðîç-
êðèâàþòü õàðàêòåð ãåðîїíі?

2. Âèñíîâêè.
Êàçêà Ïóøêіíà – ïðî íàéãîëîâíіøі öіííîñòі äëÿ ïîåòà, âîíà 

ïðîñëàâëÿє ëþäñüêó âіðíіñòü і ëþáîâ. Öüîìó ñëóãóє і ñèñòåìà 
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îáðàçіâ êàçêè. Òåìі ëþáîâі òà âіðíîñòі ïðèñâÿ÷åíèé îáðàç ðіä-
íîї ìàòåðі. Ìîòèâ ïîøóêіâ ñâîєї êîõàíîї êîðîëåâè÷åì Єëèñåєì – 
ïðèíöèïîâî íîâèé ïîãëÿä Ïóøêіíà íà íàðîäíèé ñþæåò. Ç öієþ æ 
òåìîþ ïîâ’ÿçàíі âçàєìèíè öàðіâíè і áîãàòèðіâ òà їõíє ñâàòàííÿ.
Òåìîþ âіääàíîñòі òà ëþáîâі ïðîäèêòîâàíî âêëþ÷åííÿ â êàçêó îá-
ðàçó âіðíîãî ïñà Ñîêîëèêà, ùî ãèíå çàðàäè ñâîєї ãîñïîäèíі.

3. Іíñöåíіçàöії êëþ÷îâèõ åïіçîäіâ, ÿêі ðîçêðèâàþòü õàðàêòåð
öàðіâíè.

1. «Ó òåðåìі áîãàòèðіâ». 2. «Ñâàòàííÿ ñåìè áîãàòèðіâ». 3. «Çó-
ñòðі÷ ç æåáðà÷êîþ».

4. Ñêëàäàííÿ ïëàíó-õàðàêòåðèñòèêè ãîëîâíîї ãåðîїíі.
1. Îïèñ çîâíіøíîñòі öàðіâíè.
2. Âíóòðіøíі ÿêîñòі ãîëîâíîї ãåðîїíі.
3. Ñòàâëåííÿ äî öàðіâíè іíøèõ ïåðñîíàæіâ êàçêè: à) ×åðíàâêè;

á) ïñà Ñîêîëèêà; â) ñåìè áîãàòèðіâ; ã) êîðîëåâè÷à Єëèñåÿ; ä) ìà-
÷óõè.

4. Ïîâåäіíêà öàðіâíè: à) ó òåðåìі áîãàòèðіâ; á) ïіä ÷àñ ñâàòàí-
íÿ áîãàòèðіâ; â) ïðè çóñòðі÷і ç æåáðà÷êîþ.

5. Ñòàâëåííÿ àâòîðà äî ãåðîїíі.
5. Ñêëàäàííÿ öèòàòíîї õàðàêòåðèñòèêè öàðіâíè.

1. Ïîòèõåíüêó ïіäðîñëà
 І, ìîâ êâіòêà, ðîçöâіëà.
 Áіëîëèöÿ, ÷îðíîáðèâà,
 І ñóìèðíà, é íåïðèìõëèâà.

(Âðîäà)
2.                  Âîíà ñìіëèâî
 Ïî ïðèñòóïêàõ ïіäíÿëàñü 
 І çà êëÿìêó óçÿëàñü...

(Ñìіëèâіñòü)
3. Îáіéøëà öàðіâíà äіì,
 Äî ëàäó ïðèáðàëà â íіì, 
 Çàñâіòèëà Áîãó ñâі÷êó, 
 Ðîçïàëèëà æàðêî ïі÷êó,
 Çàñòåëèëà ãàðíî ñòіë…

(Îõàéíіñòü,
ðåëіãіéíіñòü)

4. Òóò âîíà äî íèõ çіéøëà,
 Їì ïîøàíó âіääàëà, 
 Íèçüêî â ïîÿñ óêëîíèëàñü, 
 Ëàãіäíî ïåðåïðîñèëàñü…

(Ââі÷ëèâіñòü, ÷åìíіñòü)

5. Âìèòü âîíè ç òèõ ñëіâ ïіçíàëè,
 Ùî öàðіâíó ïðèâіòàëè.

(Øëÿõåòíіñòü)

6. Âіä çåëåíîãî âèíà
 Âіäìîâëÿëàñÿ âîíà, 
 Ïèðіæîê ëèø ðîçëîìèëà 
 Òà øìàòî÷îê âіäêóñèëà.

(Ñêðîìíіñòü)
7. À õàçÿє÷êà – âîíà,
 Â òåðåìó ñàìà-îäíà,
 Ïðèáåðå, і íàãîòóє,
 І íі÷èì íå âåðåäóє.

(Õàçÿéíîâèòіñòü)
8. ...Êîæåí êîæíîìó ç âàñ ðіâíèé,
 Òà є ñóäæåíèé â öàðіâíè!
 Íàðå÷åíèé ëþáèé öåé –
 Êîðîëåâè÷ Єëèñåé.

(Âіðíіñòü êîõàííþ)
9.            «ß íå ãíіâëþñÿ, –

  Òèõî ìîâèëà âîíà. – 
  À âіäìîâà – íå âèíà».

(Âìіííÿ âîëîäіòè ñîáîþ)

10. «Ïіäîæäè, áàáóñþ ðіäíà! –
   Їé ç âіêíà êðè÷èòü öàðіâíà, –
   Ïðèãðîæó ñàìà ÿ ïñó
   І ÷îãîñü òîáі çíåñó!»

(Äîáðîòà(( )
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6. Âèñíîâêè.
Ïóøêіí ïðîäîâæóє ôîëüêëîðíі òðàäèöії çîáðàæåííÿ êàçêîâîї

ãåðîїíі, äîïîâíþþ÷è і ïîãëèáëþþ÷è їõ. Éîãî ãåðîїíÿ äîáðà òà
ïðèâàáëèâà, ìàє ëàãіäíó âäà÷ó, ëþá’ÿçíà, íіæíà, äîòðèìóєòüñÿ
ïðàâèë íàðîäíîãî åòèêåòó, ïðàöåëþáíà і ñâîєþ ïîâåäіíêîþ ìàëî
íàãàäóє öàðñüêó îñîáó, âîíà ðåëіãіéíà і âіðíà ñâîєìó êîõàíîìó 
íàðå÷åíîìó. Ó ïóøêіíñüêіé êàçöі âіä÷óâàєòüñÿ âіäêðèòå àâòîð-
ñüêå ñòàâëåííÿ äî ãåðîїíі, ÷îãî íåìàє â íàðîäíіé êàçöі. Àâòîð 
íіæíî ëþáèòü ñâîþ ãåðîїíþ і çàõîïëþєòüñÿ íåþ («êðàñóíÿ-äóøà», 
«ìèëà äіâ÷èíà», «ìîÿ äóøà» òîùî).

Çàãàëîì ïîåò ñòâîðþє íåïîâòîðíèé іíäèâіäóàëüíèé õàðàêòåð
öàðіâíè çà äîïîìîãîþ äåòàëüíîãî îïèñó її çîâíіøíîñòі, ìîâè, äî-
êëàäíîãî çîáðàæåííÿ ïîâåäіíêè ãåðîїíі, âêëþ÷àє â òåêñò ÷èñëåí-
íі àâòîðñüêі îöіíêè.

7. Óñíèé òâіð – îïèñ öàðіâíè.
8. Ñêëàäàííÿ öèòàòíîї õàðàêòåðèñòèêè ìà÷óõè.

1. ...Ùî é êàçàòü, áóëà öàðèöÿ:
І âèñîêà, і ñòðóíêà, 
І ðîçóìíà, і ìåòêà,
Òіëüêè äóæå âåðåäëèâà, 
Ãîðäîâèòà òà çëîñëèâà.

(Âðîäà, ïèõàòіñòü,
âåðåäëèâіñòü)

2. ...Ç íèì îäíèì áóëà âîíà
І ëàñêàâà é íå ñìóòíà,
Ç íèì ïðèâіòíî ðîçìîâëÿëà 
І, ìèëóþ÷èñü, êàçàëà...

(Åãîїçì)

3. ßê öàðèöÿ âіäïëèãíå,
Òà ÿê ðó÷êîþ ìàõíå, 
Òà ïî äçåðêàëüöþ ÿê ãðþêíå, 
Çàêàáëó÷êîì ÿê ïðèñòóêíå:
«Àõ òè æ, êàïîñíåє ñêëî!
Áðåøåø òè ìåíі íà çëî!

(Íåñòðèìàíіñòü)

4. ...×è ìîæíà æ їé
Äîðіâíÿòü êðàñі ìîїé?
Íà çåìëі çà ìåíå êðàùó 
Íå çíàéäå íіõòî íіçàùî,
Öå é íå ÷óâàíî íіäå!

(Ãîðäіñòü, çàðîçóìіëіñòü)

5. ...Çàâåñòè öàðіâíó â õàùі
І, æèâó, íàïðèçâîëÿùå

 Ïіä ñîñíîþ êèíóòü òàì
 Íà ïîæèâó çëèì âîâêàì.

(Æîðñòîêіñòü)

6. Õòî âãàìóє áàáó ãíіâíó?
(Ãíіâ, ãðóáіñòü)

7. À òèì ÷àñîì çëà öàðèöÿ
 Íà öàðіâíó âñå ãíіâèòüñÿ, 
 Âñå äîáðіøà íå ñòàє...

(Çëіñòü)

8. ...À íà äçåðêàëüöå ñâîє
 Äîâãî ñåðäèëàñü і äóëàñü...

(Íîðîâëèâіñòü)

9. ...Äàâíіì çâè÷àєì ñâîїì
 Êðàñóâàòèñü çíîâó ñòàëà...

(Ñàìîçàêîõàíіñòü)

10. À ðîçãíіâàíà öàðèöÿ
  Їé ðîãàòêîþ ãðîçèòüñÿ 
  І êëàäå: àáî íå æèòü, 
  Àáî ïàä÷åðêó çãóáèòü.

(Ìñòèâіñòü)

11. Âäîìà â òі ÷àñè áåç äіëà
  Ëþòà ìà÷óõà ñèäіëà...

(Ëþòü, ëіíîùі)

12. ...І âіä ëþòі â òîé æå ÷àñ
  Ëèõîäіéêà âìåðëà âðàç.

(Çàçäðіñòü)
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9. Ìèñòåöüêå âіäëóííÿ.
1.  Ïåðåãëÿíüòå âіäåîôðàãìåíòè ç ìóëüòôіëüìó «Êàçêà ïðî ìåðòâó

öàðіâíó òà ñіìîõ áîãàòèðіâ» (1951 ð., «Ñîþçìóëüò ôіëüì») – öàðèöÿ
îòðóþє ÿáëóêî òà â îáðàçі ÷åðíèöі ïðèõîäèòü äî òåðåìó áîãàòèðіâ.

2. ßê àâòîðàì ôіëüìó çà äîïîìîãîþ çàñîáіâ âèðàçíîñòі ìóëüòè-
ïëіêàöії âäàëîñÿ ïðîòèñòàâèòè îáðàçè öàðіâíè òà її ìà÷óõè?
V. Ïіäñóìêè.

Ïîðіâíÿëüíà õàðàêòåðèñòèêà öàðіâíè і ìà÷óõè.

Царівна Мачуха

Царського роду, вродливі, розумні

Працелюбність
Ввічливість, вихованість
Благородство
Скромність
Вірність коханню
Вміння володіти собою 
Доброта
Доброчесність
Сміливість
Релігійність
Хазяйновитість

Лінощі
Злість, грубість
Чванливість
Зарозумілість
Егоїстичність
Нестриманість
Жорстокість, злість, лють
Заздрість
Мстивість
Примхливість
Норовливість

Висновки

Внутрішня краса відповідає зовнішній. Зовнішньо красива людина, але несе
оточуючим нещастя і смерть.

VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. Ñêëàñòè óñíèé òâіð – ïîðіâíÿëüíó õàðàêòåðèñòèêó öàðіâíè

òà ìà÷óõè.
2. Ïåðå÷èòàòè óëþáëåíó êàçêó Ã.Ê. Àíäåðñåíà.

Тема: Ганс Крістіан Андерсен. Казка «Соловейко». Соловей як
втілення сили природи і мистецтва

Мета: ознайомити учнів з віхами життя та особливостями творчості Ганса
Крістіана Андерсена, встановити його роль у розвитку жанру літературної каз-
ки, продемонструвати розмаїття казок Андерсена; простежити, як народжува-
лися літературні казки письменника, їхній зв’язок із реальною дійсністю;

ознайомитися зі змістом казки «Соловейко»; висловити враження і влас-
не ставлення до подій казки, розкрити її гуманістичний зміст, втілені в ній
моральні цінності; 

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та
обґрунтовувати її; формувати полікультурну компетенцію;

виховувати повагу до літературної творчості, підтримувати стійкий інте-
рес до казки як до художнього твору повчального та розважального харак-
теру; формувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес до
духовних надбань людства.
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Обладнання: підручники, портрет Г.К. Андерсена, ілюстрації Г. Нарбута 
до казки «Соловейко», дидактичний матеріал.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Ìàéñòåð ñíіâ і êàçîê.

Ê. Ïàóñòîâñüêèé

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Ïðèãàäàéòå íàçâè êàçîê Àíäåðñåíà і ç’єäíàéòå ëіíієþ ÷àñòè-
íè íàçâ.

Ãèäêå... ùàñòÿ
Êàëîøі... êà÷åíÿ
Ìàëåíüêèé Êëàóñ і... êîðîëåâà
Øòîïàëüíà... ñîëäàòèê
Ïðèíöåñà íà... Âåëèêèé Êëàóñ
Íîâå âáðàííÿ... ãîëêà
Äèêі... ãîðîøèíі
Ñíіãîâà... êîðîëÿ
Ñòіéêèé îëîâ’ÿíèé... ëåáåäі

ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Âñòóïíå ñëîâî â÷èòåëÿ.
«Äàëåêî-äàëåêî, â òіé êðàїíі, êóäè âіäëіòàþòü âіä íàñ íà çèìó 

ëàñòіâ êè, æèâ êîðîëü. Áóëî â íüîãî îäèíàäöÿòü ñèíіâ і îäíà äîíü-
êà...» – òàê ïî÷èíàєòüñÿ âіäîìà êàçêà «Äèêі ëåáåäі». Її àâòîð íå áóâ 
ñïàäêîâèì ïðèíöåì, íå ìàâ ÷èñëåííèõ áðàòіâ і ñåñòåð, à êðàїíà, â ÿêіé 
âіí íàðîäèâñÿ і âèðіñ, – õîëîäíà ïіâíі÷íà êðàїíà. Ïðîòå âіí ñòàâ êî-
ðîëåì – Êîðîëåì Êàçêè, ó âîëîäіííі ÿêîãî îïèíèâñÿ âåñü ñâіò. Îäíîãî 
ðàçó ìіñöåâà âіùóíêà ñêàçàëà ìàòåðі Ãàíñà, ùî її ñèí ñòàíå çíàìåíè-
òèì і «â Îäåíñå çàïàëÿòü íà éîãî ÷åñòü âîãíі». Àíäåðñåí ïîñòàâèâñÿ 
äî öüîãî ñóìíіâíîãî ïðîðîöòâà ç óñієþ ñåðéîçíіñòþ: âіí âіðèâ, ùî òà-
ëіñìàí ùàñòÿ є â äóøі êîæíîãî, ïîòðіáíî òіëüêè âìіòè áà÷èòè ñåðöåì. 
Ó ðåàëüíîìó ñâіòі Êàçêàð áóâ ñàìîòíüîþ ëþäèíîþ, àëå ñâіò éîãî êàçîê 
äèõàâ ðîçêóòî, ñâіòëî, â íüîìó ìðії çäіéñíþâàëèñÿ.

Çãàäóþòü, ùî Ãàíñ Êðіñòіàí Àíäåðñåí áóâ âèñîêèì, õóäîðëÿâèì,
äåùî íåçãðàáíèì. À â ãëèáîêèõ, áëàêèòíèõ, òàêèõ äîáðèõ і ïî-
äèòÿ÷îìó íàїâíèõ î÷àõ ñâіòèëîñÿ íàòõíåííÿ.

«Ìîє æèòòÿ – öå ÷óäîâà êàçêà, áàãàòà ïîäіÿìè, áëàãîñëîâåííà. 
ßêáè â äèòèíñòâі, êîëè ÿ áіäíèì õëîï÷èêîì ñàì ïóñòèâñÿ ó áіëèé 
ñâіò, ìåíå çóñòðіëà á âñåìîãóòíÿ ôåÿ і ñêàçàëà ìåíі: “Îáåðè ñîáі äî-
ðîãó é ìåòó, і ÿ, âіäïîâіäíî äî òâîїõ îáäàðóâàíü і ðîçóìîâèõ ìîæ-
ëèâîñòåé, îáåðіãàòèìó é ñïðÿìîâóâàòèìó òåáå!” – і òîäі ìîÿ äîëÿ íå 
ñêëàëàñÿ á ùàñëèâіøå, ìóäðіøå é êðàùå», – çàçíà÷àâ êàçêàð. Ñâîє 
æèòòÿ Àíäåðñåí íåîäíîðàçîâî íàçèâàâ êàçêîþ і ìàéñòåðíî îïèñàâ 
éîãî â àâòîáіîãðàôі÷íîìó òâîðі «Êàçêà ìîãî æèòòÿ».
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2. Òâîð÷à ðîáîòà «Êàçêà ìîãî æèòòÿ»: ñêëàñòè çà ïîäàíèìè
öèòàòàìè ç àâòîáіîãðàôі÷íîãî òâîðó ðîçïîâіäü ïðî äîëþ êàçêàðÿ,
âèêîðèñòàòè ìàòåðіàëè ïіäðó÷íèêà (ñ. 72–75).

«Ó 1805 ð. â ìіñòі Îäåíñå â ìàëåíüêіé êîìіð÷èíі ìåøêàëà ìîëîäà
ïàðà – ÷îëîâіê і äðóæèíà, ÿêі íåñêіí÷åííî ëþáèëè îäíå îäíîãî, –
ìîëîäèé øâåöü і éîãî äðóæèíà. Òіëüêè íåäàâíî ñòàâøè ìàéñòðîì, 
÷îëîâіê âëàñíîðó÷ çìàéñòðóâàâ óñþ îáñòàíîâêó øåâñüêîї ìàéñòåðíі
і ëіæêî òàêîæ. Íà öþ ïîñòіëü 2 êâіòíÿ 1805 ëÿãëà æèâà ïëà÷ó÷à
äèòèíà – ÿ, Ãàíñ Êðіñòіàí Àíäåðñåí.

Íåäàëåêî âіä ïèâîâàðíі áóëà ìàéñòåðíÿ áàáóñü-ïðÿäèëüíèöü.
ß ÷àñòî çàõîäèâ òóäè і ñêîðî ñòàâ óëþáëåíöåì áàáóñü çà ñâîє êðàñíî-
ìîâñòâî... ßêîñü âèïàäêîâî ÿ ïî÷óâ ðîçìîâó ëіêàðіâ ïðî âíóòðіøíþ
áóäîâó ëþäèíè і íåãàéíî ïðî÷èòàâ ç öüîãî ïðèâîäó ìîїì áàáóñÿì
öіëó ëåêöіþ. ß ñìіëèâî êðåñëèâ êðåéäîþ íà äâåðÿõ ÿêіñü âàâèëîíè,
ÿêі ïîâèííі áóëè çîáðàæàòè íóòðîùі, і òåðåâåíèâ ùîñü ïðî ñåðöå 
і íèðêè. Âñå, ùî ÿ ãîâîðèâ, ñïðàâèëî íà ïîâàæíå çіáðàííÿ íàéãëèá-
øå âðàæåííÿ. ß óñëàâèâñÿ íàäçâè÷àéíî ðîçóìíîþ äèòèíîþ, à íàãî-
ðîäîþ ç áîêó áàáóñü çà ìîþ áàëàêàíèíó ñëóãóâàëè їõíі êàçêè. Ïåðåäі
ìíîþ ðîçãîðíóâñÿ öіëèé êàçêîâèé ñâіò, ùî íå ïîñòóïàâñÿ áàãàòñòâîì
òîãî, ùî ìàëþєòüñÿ íàì ó «Òèñÿ÷і і îäíіé íî÷і».

Ìåíі éøîâ óæå ÷îòèðíàäöÿòèé ðіê, і ìàòè çâàæèëàñÿ âіääàòè 
ìåíå ó íàóêó äî êðàâöÿ. Âîíà ëþáèëà ìåíå âñіì ñåðöåì, àëå íå ðî-
çóìіëà, ÷îãî ÿ ïðàãíó, òà ÿ òîäі é ñàì öüîãî íå ðîçóìіâ. ß âçÿâñÿ
áëàãàòè її äîçâîëèòè ìåíі êðàùå ñïðîáóâàòè ùàñòÿ â Êîïåíãàãåíі,
ÿêèé ó ìîїõ î÷àõ òîäі áóâ ñòîëèöåþ ñâіòó. Ìàòè çâ’ÿçàëà âñі ìîї ïî-
æèòêè â ìàëåíüêèé âóçëèê, äîìîâèëàñÿ ç ëèñòîíîøåþ, і òîé îáіöÿâ
ïðîâåçòè ìåíå â Êîïåíãàãåí áåç êâèòêà.

Êàçêà ìîãî æèòòÿ ðîçãîðíóëàñÿ ïåðåäі ìíîþ – áàãàòà, ïðåêðàñíà,
âòіøíà. Íàâіòü çëî âåëî äî áëàãà, ãîðå íà ðàäіñòü, і â öіëîìó âîíà 
є ïîâíîþ ãëèáîêèõ äóìîê ïîåìîþ, ÿêó ÿ íіêîëè íå áóâ áè â ñèëàõ
ñòâîðèòè ñàì... Òàê, ñïðàâäі, ÿ íàðîäèâñÿ ïіä ùàñëèâîþ çіðêîþ!

Ñêіëüêè êðàùèõ áëàãîðîäíèõ ëþäåé ìîãî ÷àñó ëåëіÿëè ìåíå і âіä-
êðèâàëè ìåíі ñâîþ äóøó! Ìîÿ âіðà â ëþäåé ðіäêî áóëà îøóêàíà.

Íåìàє ó ñâіòі òàêîї ëþäèíè, ÿêіé áè õî÷ ðàç ó æèòòі íå óñìіõíó-
ëîñÿ ùàñòÿ. Òіëüêè äî ÿêîãîñü ÷àñó öå ùàñòÿ ïðèõîâóєòüñÿ òàì, äå
éîãî íàéìåíøå ñïîäіâàþòüñÿ çíàéòè».

3.   Öèòàòíà äîðіæêà: çà ïîäàíèìè âèñëîâëþâàííÿìè Ã.Ê. Àí-
äåðñåíà âèçíà÷òå îñîáëèâîñòі éîãî êàçîê.

Áóäü-ÿêі ÿâèùà ïðèðîäè, áóäü-ÿêі ðå÷і, ïðåäìåòè, äåðåâà, êâіòè,
âçÿòі ç íàâêîëèøíüîї äіéñíîñòі, ìîæóòü ñòàòè ðіâíîïðàâíèìè êîì-
ïîíåíòàìè êàçêè.

×àñòî ìåíі çäàєòüñÿ, íіáè êîæíà êâіòêà êàæå: «Òè òіëüêè ïîãëÿíü
íà ìåíå, і òîäі ìîÿ іñòîðіÿ ïåðåéäå äî òåáå».
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Ñâіò íàâêîëî íàñ ïîâíèé êðàñè, âîíà ïðîÿâëÿєòüñÿ â íàéìåíøèõ 
ïåðåëіòíèõ îáðàçàõ, ÿêі ÷àñòî íå ïîìі÷àþòü ëþäè. Ó êðàïëèíі âîäè, 
âçÿòîї ç êàëþæі, âèðóє öіëèé ñâіò æèâèõ іñòîò. Äîáà – êðàïëÿ, ñõî-
ïëåíà ç áóäåííîãî æèòòÿ, òåæ ìіñòèòü ó ñîáі öіëèé ñâіò ó êàðòèíàõ, 
ïîâíèõ ïîåçії і êðàñè. Ðîçïëþù òіëüêè î÷і é äèâèñü. Ïîåò і ìàє âêà-
çóâàòè íà íèõ іíøèì ëþäÿì... Ïîòіì і âîíè çâèêíóòü âäèâëÿòèñÿ, 
і æèòòÿ óñіõ çáàãàòèòüñÿ êðàñîþ...

Звичайні предмети отримують 
незвичайне призначення

Для фантазії Андерсена не було
низьких або невідповідних тем

Розв’язки багатьох казок 
сумні, інколи трагічні

Уміння Андерсена
дивитися на навколишній

світ, як на диво

Особливості 
казок

Андерсена

Андерсен наділяв людськими риса-
ми неживі предмети і викликав

у читача співчуття до них

4. Ëіòåðàòóðíà âіêòîðèíà «Íàâêîëèøíіé ñâіò ÿê äèâî».
1. Îäíó äèâîâèæíó, ïîâíó çàõîïëèâèõ ïðèãîä іñòîðіþ Àíäåð-

ñåí ïî÷óâ âіä ëàñòіâêè. ßêà öå êàçêà? («Äþéìîâî÷êà»)
2. Іíøó öіêàâó іñòîðіþ éîìó ðîçïîâіëî... ïëÿøêîâå ãîðëå÷êî.

Çãàäàéòå íàçâó іñòîðії. («Ïëÿøêîâå ãîðëå÷êî»)
3. Ñþæåò ÿêîї іñòîðії, çà çàïåâíåííÿì àâòîðà, «çàïîçè÷åíèé

ïðÿìî ç ãàçåò»? («Äóðåíü Ãàíñ»)
4. Ñêóëüïòîð Òîðâàëüäñåí êîëèñü ïîæàðòóâàâ: «Àíäåðñåí,

âè æ ìîæåòå íàïèñàòè ïðî ùî çàâãîäíî, íàâіòü ïðî øòîïàëüíó 
ãîëêó». І ùî âè äóìàєòå? Íàñòóïíîãî äíÿ Àíäåðñåí óæå ÷èòàâ 
ñêóëüï òîðó êàçêó. ßêó? («Øòîïàëüíà ãîëêà»)

5. Îäíà àíäåðñåíіâñüêà ãåðîїíÿ ïèøå ëèñòà – íà ÷îìó á âè äóìà-
ëè? – íà ñóõіé ðèáі-òðіñöі. Ùî öå çà êàçêà? («Ñíіãîâà êîðîëåâà»)

6. Â ÿêіé êàçöі ãåðîé ÿê òðàíñïîðòíèé çàñіá âèêîðèñòîâóє 
ïðåäìåò ìåáëіâ? («Ñêðèíÿ-ëіòàê»)

7. Âñіì âіäîìèé îëîâ’ÿíèé ñîëäàòèê çà éîãî ïðèãîëîìøëèâó
ñòіéêіñòü. À ÷è çíàєòå âè, õòî éîãî áàòüêè і ñêіëüêè ó íüîãî áóëî 
áðàòіâ? (Éîãî ìàòіíêà – ñòàðà îëîâ’ÿíà ëîæêà, à áðàòіâ ó íüîãî – 
24, îñêіëüêè çàãàëîì îëîâ’ÿíèõ ñîëäàòèêіâ áóëî 25)

8. Áàáóñÿ ðîçïîâіäàëà äіòÿì âå÷îðàìè ðіçíі öіêàâі іñòîðії. 
ßêîñü âîíà ïîâіäàëà ïðî òå, ùî òàêå ñíіã і çâіäêіëÿ áåðóòüñÿ êðè-
æàíі âіçåðóíêè íà âіêíàõ. ×è ïàì’ÿòàєòå âè öþ іñòîðіþ? («Ñíіãî-
âà êîðîëåâà»)

9. Â îäíіé ç êàçîê ñіðíèêè, ðîçïîâіäàþ÷è ïðî ñâîє äèòèíñòâî, 
ðîç÷óëåíî çãàäóþòü, ÿê ïèëè ïî ðàíêàõ «äіàìàíòîâèé ÷àé».
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Âè çäîãàäàëèñÿ, ÿêèé öå ÷àé? («Ñêðèíÿ-ëіòàê», ñіðíèêè «â äè-
òèíñòâі» áóëè äåðåâîì і ïèëè ðîñó)

10. ßêà ëåãåíäà ïîáóòóє ñåðåä æèòåëіâ Êðàéíüîї Ïіâíî÷і ïðî
âèíèêíåííÿ ïіâíі÷íîãî ñÿéâà? Â ÿêіé êàçöі éäåòüñÿ ïðî öå?
(«Ñíіãîâà êîðîëåâà»: ó Ôіíëÿíäії Ñíіãîâà êîðîëåâà æèâå íà äà÷і 
і ùîâå÷îðà çàïàëþє áëàêèòíі áåíãàëüñüêі âîãíі)

11. Íàçâіòü êàçêè Àíäåðñåíà, ãåðîÿìè ÿêèõ є ðîñëèíè. («ßëèí-
êà», «Ðîìàøêà», «Ãðå÷êà», «Êâіòè ìàëåíüêîї Іäè»)

5. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.
Êëåéíîäè – çíàêè âëàäè.
Êàìåðãåðå – ïðèäâîðíèé ÷èí.
Êàïåëüìåéñòåð – êåðіâíèê і äèðèãåíò îðêåñòðó àáî õîðó.
Ïîêîїâêè – êіìíàòíі ïðèñëóæíèöі.
Ðóáіí – êîøòîâíèé êàìіíü òåìíî-÷åðâîíîãî êîëüîðó.
Ñàïôіðі  – äîðîãîöіííèé êàìіíü ãóñòîãî ñèíüîãî êîëüîðó.
Øàðìàíêà – ñòàðîâèííèé ìåõàíі÷íèé ìóçè÷íèé іíñòðóìåíò.
6. Êîìåíòîâàíå ÷èòàííÿ êàçêè «Ñîëîâåéêî» (ñ. 76–84).
7. Åâðèñòè÷íà áåñіäà çà çìіñòîì êàçêè.
1. Íàçâіòü ãîëîâíèõ ãåðîїâ êàçêè Àíäåðñåíà «Ñîëîâåéêî».
2. ×èì ïèøàâñÿ êèòàéñüêèé іìïåðàòîð? À ùî íàéáіëüøå âðà-

æàëî ìàíäðіâíèêіâ ó êèòàéñüêіé ñòîëèöі?
3. Çà ùî ëþäè öіíóâàëè ñîëîâ’ÿ? Ùî äàðóâàëà ïòàøêà ëþäÿì?
4. ßê іìïåðàòîð äіçíàâñÿ ïðî ñîëîâ’ÿ? ×îìó âèðіøèâ çðîáèòè

ïòàøêó ïðèäâîðíîþ çàáàâëÿíêîþ?
5. ßê ïðèäâîðíі øóêàëè ñîëîâ’ÿ? ×îìó їì áóëî öå âàæêî çðî-

áèòè?
6. ×îìó ïðèäâîðíі ðîç÷àðóâàëèñÿ, ïîáà÷èâøè íåïîêàçíîãî ñî-

ëîâ’ÿ?
7. ßêèì áóëî æèòòÿ ñîëîâ’ÿ â іìïåðàòîðñüêîìó ïàëàöі? ×îìó 

âîíî éîãî íå òіøèëî?
8. ßêèé ìóçè÷íèé ïîäàðóíîê îòðèìàâ іìïåðàòîð? ×îìó ñîëîâ’ї

íå ìîãëè ñïіâàòè ðàçîì?
9. ×îìó øòó÷íó ïòàøêó ïðè äâîðі öіíóâàëè áіëüøå? Ùî ñòà-

ëîñÿ çі ñïðàâæíіì ñîëîâ’єì?
10. ßê ñîëîâåé äîïîìіã іìïåðàòîðó?

V. Ïіäñóìêè.
Ìèñòåöüêå âіäëóííÿ.
Êàçêà «Ñîëîâåéêî» Ã.Ê. Àíäåðñåíà â іëþñòðàöіÿõ Ã. Íàðáóòà

(ñ. 103–104).
Ðîçãëÿíüòå іëþñòðàöії äî êàçêè «Ñîëîâåéêî», ùî â ïіäðó÷íè-

êó. ßêі åïіçîäè êàçêè ïåðåäàíі õóäîæíèêîì?
VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.

1. Îïðàöþâàòè ìàòåðіàëè ïіäðó÷íèêà (ñ. 76–84).
2. Çàâäàííÿ 1–2 (ñ. 84).



80

3. Íàìàëþâàòè іìïåðàòîðñüêèé ïàëàö, ñàä, ëіñ, äå æèâ ñîëî-
âåéêî (íà âèáіð).

Тема: Протиставлення «справжнього» і «штучного» в казці «Соло-
вейко»

Мета: висловити враження і власне ставлення до подій казки Андерсена 
«Соловейко», розкрити гуманістичний зміст казки, моральні цінності, втілені 
в ній;

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу 
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку й 
обґрунтовувати її; формувати полікультурну компетенцію; 

виховувати повагу до літературної творчості, підтримувати стійкий інтерес 
до казки як до художнього твору повчального та розважального характеру; 
формувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес до ду-
хов них надбань людства.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал, аудіозапис співу 
солов’я, звуків тварин, малюнки учнів із зображенням палацу, саду, лісу.

Тип уроку: комбінований.

Íå âñå òå çîëîòî, ùî áëèùèòü.

Ïðèñëіâ’ÿ

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Åêñïðåñ-îïèòóâàííÿ.
Ó÷èòåëü çà÷èòóє ïðàâèëüíі òà ïîìèëêîâі òâåðäæåííÿ ïî òåê-

ñòó, ó÷íі âіäïîâіäàþòü, ïðîñòàâëÿþ÷è ïëþñ ïîðÿä ç íîìåðîì çà-
ïèòàííÿ, ÿêùî âіäïîâіäü «òàê», і ìіíóñ, ÿêùî âіäïîâіäü «íі».

1. Іìïåðàòîð óïåðøå äіçíàâñÿ ïðî ñîëîâ’ÿ ç êíèæêè ïðî ñâîþ 
êðàїíó. +

2. Ïðèäâîðíі çíàëè, äå øóêàòè ñîëîâ’ÿ, áî ñàìі òіøèëèñÿ éîãî
ñïіâîì. –

3. Êîëè іìïåðàòîðó äîñòàâèëè ïàêåò ç íàïèñîì «Ñîëîâåéêî»,
âіí âèðіøèâ, ùî öå ùå îäíà êíèãà ïðî ñîëîâ’ÿ. +

4. Øòó÷íèé ñîëîâåé çíàâ óñі ìåëîäії ñïðàâæíüîãî ñîëîâ’ÿ. –
5. Іìïåðàòîð çàõîòіâ, ùîá ñîëîâ’ї çàñïіâàëè äóåòîì. +
6. Ñîëîâ’ї ÷óäîâî ñïіâàëè ðàçîì. –
7. «Êðàùèé ïòàõ ó íàñ çàëèøèâñÿ», – ñêàçàëè ïðèäâîðíі, 

êîëè ñîëîâåé ïîëåòіâ ó ëіñ. +
8. Ñïіâ øòó÷íîãî ñîëîâ’ÿ íå ñïîäîáàâñÿ áіäíèì ðèáàëêàì. +
9. Òіëüêè ðàç íà ìіñÿöü áóëî äîçâîëåíî çàâîäèòè øòó÷íîãî

ñîëîâ’ÿ. +
10. Іìïåðàòîð çàìіíèâ ïîøêîäæåíîãî ìåõàíі÷íîãî ñîëîâ’ÿ íà

íîâîãî. –
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11. Íà ãðóäÿõ іìïåðàòîðà, ùî âìèðàâ, ñèäіëà êіøêà. –
12. Іìïåðàòîðà âðÿòóâàâ âіä ñìåðòі ñïіâ æèâîãî ñîëîâ’ÿ. +

ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Âіðòóàëüíà åêñêóðñіÿ іìïåðàòîðñüêèì ïàëàöîì òà ëіñîì.
Íà äîøöі ìàëþíêè ó÷íіâ іç çîáðàæåííÿì ïàëàöó, ñàäó, ëіñó.

Ó÷åíü, óÿâèâøè ñåáå ìàíäðіâíèêîì, ðîçïîâіäàє ïðî ñâîї âðàæåí-
íÿ âіä âіäâіäèí іìïåðàòîðñüêîãî ïàëàöó òà ëіñó, ñïèðàþ÷èñü íà
êëþ÷îâі ñëîâà ç òåêñòó.

Палац зроблений з найтоншого фарфору; найчудовіші квіти; срібні дзвіночки; 
тягнувся так далеко, що сам садівник не знав, де йому край; чудовий ліс з висо-
кими деревами і глибокими озерами; море, синє і глибоке; великі кораблі могли 
пропливати під вітами.

2.   Ïîðіâíÿëüíà õàðàêòåðèñòèêà «Äâà ñâіòè êàçêè “Ñîëîâåéêî”».
ßê òàê ñòàëîñÿ, ùî âåñü ñâіò çíàâ ïðî ñîëîâ’ÿ, ïðî íüîãî íàâіòü

ïèñàëè â êíèãàõ, à іìïåðàòîð íå çíàâ? ×è íå çäàєòüñÿ âàì, ùî ñî-
ëîâåé і ìåøêàíöі ïàëàöó æèâóòü ó ÿêèõîñü ðіçíèõ ñâіòàõ? 

Світ солов’я
Світ імператора
та придворних

Де живуть? густий ліс прекрасний палац

Що бачать? глибокі озера, берег синього 
моря, кораблі бідних рибалок

крихкий палац, до якого страш-
но доторкнутися, стіни і підло-
га з дорогоцінного фарфору

Що чують? шум моря, плескіт хвиль, ше-
лест листя

дзвін срібних дзвіночків, при-
в’язаних до квітів

Що цінується? природна краса живої при-
роди

штучна краса палацу

3. Іíñöåíóâàííÿ óðèâêà «Ïîøóêè ñîëîâåéêà».
Ó÷íі ãðàþòü ðîëі êóõàðî÷êè, ïðèäâîðíèõ, ñîëîâ’ÿ. Ïіä ÷àñ 

іíñöåíóâàííÿ çâó÷èòü çàïèñ ìóêàííÿ êîðîâè, êâàêàííÿ æàá, ñïі-
âó ñîëîâ’ÿ.

4. Ïîðіâíÿëüíà õàðàêòåðèñòèêà äâîõ ñîëîâ’їâ ÿê ñèìâîëіâ
äâîõ ñâіòіâ: ïðèðîäíîãî і øòó÷íîãî.

Справжній соловейко Штучний соловей

Жив у гілках дерев, що нависли над 
водою.

Жив у крихкому палаці.

Який у нього простий вигляд! Може, 
він втратив свої фарби...

Весь обсипаний діамантами, рубінами
і сапфірами.
Хвостик його відливав золотом і сріб-
лом.
Весь так і блищав коштовностями.
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі

Справжній соловейко Штучний соловей

Ним заслуховувалися рибалки, забу-
ваючи про свої турботи.

Непогано, однак щось не те, чогось не 
вистачає в його співі.

Соловейко співав так чудово, що на
очі імператора нагорнулися сльози і
покотилися по обличчю. Тоді соловей
заспівав ще чарівніше, аж серце стис-
калось від його пісні.

Імператор, весь двір і навіть весь на-
род знали напам’ять кожну ноту з пісні
штучної пташки.

Маленька сіренька пташка. Можна розібрати його і показати його 
внутрішній устрій.

Співав по-своєму. Співав тільки мелодії, закладені у ме-
ханізм.

Наказав дати соловейкові носити на
шиї свій золотий черевик, але соловей
тільки подякував...

На шиї висіла маленька стьожка...

Ніхто не помітив, як він випурхнув у
відчинене вікно до своїх зелених лісів.

33 рази проспівав одне й те саме і не
втомився.

Мандрівники, які вміли писати вірші,
складали найчудовіші вірші про солов’я...

Капельмейстер написав твір на двад-
цять п’ять томів про штучну пташку.

Справжнього солов’я оголосили ви-
гнаним за межі держави.

Штучній пташці відвели місце на 
шовковій подушці біля самого ліжка
імператора. Всі подарунки... золото і 
дорогоцінні камені лежали навколо, і 
пташка дістала титул «співця імпера-
торського нічного столика»

Прогнав співом Смерть. Мовчав у важку хвилину.

Висновки

Зовні звичайний, але красивий вну-
трішньо. Живий соловейко – це витвір
природи, а живий голос – це справжнє
мистецтво.

Штучний соловей красивий лише зо-
вні, всередині у нього механізм, він – 
творіння людських рук, наслідування
природи, істинного мистецтва.

5. Åâðèñòè÷íà áåñіäà.
1. ßêèìè áóëè «ïåðåâàãè» øòó÷íîãî ñîëîâ’ÿ íàä ñïðàâæíіì?
2. ×îìó ñîëîâ’ї íå ìîãëè ñïіâàòè ðàçîì?
3. ×îãî, íà äóìêó ðèáàëîê, íå âèñòà÷àëî ñïіâó øòó÷íîãî ñî-

ëîâ’ÿ?
4. ßêèì áóëî ñòàâëåííÿ іìïåðàòîðñüêîãî äâîðó äî ñïðàâæíüî-

ãî ñîëîâ’ÿ, ÿê âîíî çìіíèëîñÿ ïіñëÿ ïîÿâè øòó÷íîãî?



83

5. ×îìó ñïðàâæíіé ñîëîâåé-ìèòåöü âèÿâèâñÿ öіííіøèì çà êî-
øòîâíó іãðàøêó?

6. ×îìó êîøòîâíèé ñîëîâåé íå ìіã äîïîìîãòè іìïåðàòîðó і çàñïі-
âàòè äëÿ íüîãî?

7. ßêі ðèñè ïðèòàìàííі ñïðàâæíüîìó ñîëîâ’þ?
8. Äîâåäіòü, ùî ñîëîâåéêî âèáà÷èâ іìïåðàòîðîâі îáðàçó.
9. ßê âè ðîçóìієòå ñëîâà ñîëîâåéêà, ìîâëåíі іìïåðàòîðó: «ß ëþ-

áëþ òâîє ñåðöå áіëüøå, íіæ òâîþ êîðîíó»?
V. Ïіäñóìêè.

Ãðà «Âіíî÷îê ðîçäóìіâ».
Ó÷íі ñòàþòü ó êîëî. Êîæåí âèñëîâëþє ñâîє ðîçóìіííÿ ñëіâ ç

êàçêè Àíäåðñåíà: Ñëüîçè – îñü íàéäîðîãîöіííіøà íàãîðîäà, âіä ÿêîї 
ðàäіє ñåðöå ñïіâöÿ, – ïîäàþ÷è ïіñëÿ âіäïîâіäі ðóêó òîâàðèøó çëіâà.
VІ. Ðіçíîðіâíåâå äîìàøíє çàâäàííÿ.

1. Çíàéäіòü ïðèêëàäè àíòèòåçè â êàçöі «Ñîëîâåéêî».
2. Òâîð÷à   ðîáîòà. Ó÷åíі òà ìàíäðіâíèêè ïèñàëè ïðî äèâà

êèòàéñüêîãî іìïåðàòîðà. Ùî á íàïèñàëè âè, ÿêáè áóëè ìàíäðіâ-
íèêàìè і ïîâåðíóëèñÿ ç ÷àðіâíîї ïîäîðîæі?

3. Ïðî÷èòàòè êàçêó Î. Óàéëüäà «Õëîï÷èê-çіðêà».

Тема: Оскар Уайльд. «Хлопчик-зірка». Символічний зміст назви
твору

Мета: ознайомитися зі змістом літературної казки «Хлопчик-зірка»;
висловити враження і власне ставлення до подій казки, розкрити гуманістич-
ний зміст казки, моральні цінності, втілені в ній;

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та
обґрунтовувати її; формувати полікультурну компетенцію;

виховувати повагу до літературної творчості, підтримувати стійкий інте-
рес до казки як до художнього твору повчального та розважального харак-
теру; формувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес до
духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, ілюстрації, портрет Оскара Уайльда, дидак-
тичний матеріал.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Êîæíà ëþäèíà – ç êîðåíÿ äîáðà і çëà.

Ãðèãîðіé Ñêîâîðîäà

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Çà îïîðíîþ ñõåìîþ ðîçïîâіñòè ïðî îñîáëèâîñòі ëіòåðàòóðíîї
êàçêè.
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Авторська оцінка
персонажів та подій.

Має неповторний 
казковий сюжет.

Динамічний розвиток 
подій.

Широкий опис
переживань головних 

героїв.

Характери казкових
героїв складні, в 

розвитку.

Використання
літературних засобів 
художньої виразності.

Змальовує події, які 
нерідко відбуваються в 
конкретному місці та часі.

Містить детальні описи
подій, зовнішності, вчинків 

героїв.

Ознаки
літературної

казки

ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Ðîáîòà íàä áіîãðàôієþ ïèñüìåííèêà, ïîðòðåòîì Îñêàðà 

Óàéëüäà. 
Ñëîâî â÷èòåëÿ.
Ïîäèâіòüñÿ íà ïîðòðåò ïèñüìåííèêà. Ïðèâàáëèâèé, ïî ìîäі îäÿã-

íåíèé ìîëîäèé ÷îëîâіê, ñïðàâæíіé àíãëіéñüêèé äåíäі. Íàðîäèâñÿ
Îñêàð Óàéëüä â 1854 ð. ó Äóáëіíі, â ðîäèíі âіäîìîãî іðëàíäñüêîãî 
õіðóðãà òà àíãëіéêè-ïîåòåñè. Âіí îòðèìàâ áëèñêó÷ó îñâіòó. Â÷èâñÿ
â Äóáëіíñüêîìó êîëåäæі, â 1879 ð. çàêіí÷èâ Îêñôîðäñüêèé óíіâåð-
ñèòåò, ïîäîðîæóâàâ ïî Іòàëії òà Ãðåöії. Áóâ âèçíàíèì çàêîíîäàâöåì
ìîäè, àëå ãîëîâíà éîãî ðèñà – âìіííÿ âåñòè áåñіäó. Âіí ñÿÿâ і äèâóâàâ 
âèùèé ñâіò âèøóêàíèì íåïîâòîðíèì ñòèëåì, ìàíåðîþ, ìèñëåííÿì, 
ìîâîþ, ãîñòðèì äîòåïíèì ñëîâîì. Àðèñòîêðàòè÷íèé Ëîíäîí íàìàãàâ-
ñÿ âòîðèòè éîìó. 

Ç íèì îõî÷å ñïіëêóâàëèñÿ ðіçíі ëþäè і âіäçíà÷àëè íàäçâè÷àéíó 
êîìóíіêàáåëüíіñòü, à ãîëîâíå – óìіííÿ ñëóõàòè і ðîçïîâіäàòè. Òå, 
ùî ïðî íüîãî ãîâîðèëè і ïèñàëè ãàçåòÿðі, âèêëèêàëî çàõîïëåííÿ 
ïóáëіêè: «Ïðèíö ïàðàäîêñà», «Ìàéñòåð êðàñíîìîâñòâà», «Àïîëîãåò
êðàñè», «Êîðîëü æèòòÿ», «Ïіäêîðþâà÷ äóõîâíèõ âåðøèí». Öå çіð-
êîâèé Îñêàð Óàéëüä!

Ïðîòå äîòåïíèê і æàðòіâíèê çàçíàâ ó ñâîєìó æèòòі íàéâèùîãî 
çëåòó і íàéáіëüøîãî ïàäіííÿ. Âіäîìèé ïîåò, áëèñêó÷èé äðàìàòóðã 
і áàãàòèé àðèñòîêðàò áóâ çàñóäæåíèé çà «íåïðèñòîéíó ïîâåäіíêó» 
і ïðîâіâ äâà ðîêè ó â’ÿçíèöі, à ìàéíî éîãî áåç óñÿêèõ ñóìëіíü ðîç-
òÿãëè êðåäèòîðè. Іì’ÿ íåùîäàâíüîãî êóìèðà áóëî çãàíüáëåíî, íàâіòü 
çãàäêà ïðî Îñêàðà Óàéëüäà â ìàíіðíîìó àíãëіéñüêîìó ñóñïіëüñòâі
ââàæàëàñÿ íåïðèñòîéíîþ. Çà òðè ðîêè ïіñëÿ ïîâåðíåííÿ ç â’ÿçíèöі 
âèòîí÷åíèé åñòåò, çіðêîâèé Îñêàð ïîìåð ó áåçïðîñâіòíèõ çëèäíÿõ 
і öіëêîâèòіé ñàìîòíîñòі. Îäíàê ñòðàæі ìîðàëüíèõ óñòîїâ íå çìîãëè 
âèêðåñëèòè ç ëіòåðàòóðè іì’ÿ àâòîðà êàçîê «Ùàñëèâèé ïðèíö», «Ñî-
ëîâåé і òðîÿíäà», «Âåëåòåíü-åãîїñò», «Ìîëîäèé êîðîëü», «Êåíòåð-
âіëüñüêèé ïðèâèä», «Õëîï÷èê-çіðêà».
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2. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.
Ïàðàäîêñ – äóìêà, ùî іñòîòíî íå çáіãàєòüñÿ іç çàãàëüíîïðè-

éíÿòèìè òåîðіÿìè, óñòàëåíèìè ïîãëÿäàìè àáî ñóïåðå÷èòü çäîðî-
âîìó ãëóçäîâі, õî÷à íàñïðàâäі ìîæå íå áóòè õèáíîþ.

Äåíäі – ìîäíî, âèøóêàíî îäÿãíåíèé àðèñòîêðàò, ôðàíò.
3. Ðîáîòà ç ïіäðó÷íèêîì: ïðî÷èòàòè ìàòåðіàë ïðî Îñêàðà 

Óàéëüäà (ñ. 85–86), ñêëàñòè àñîöіàòèâíèé êóù «Çіðêîâèé Îñêàð
Óàéëüä».

Дотепний співрозмовник Блискучий ерудит Законодавець моди

Талановитий драматург Автор влучних
афоризмів, парадоксів Майстер красномовства

Красень-аристократ Відомий поет
Зірковий
Оскар 
Уайльд

4. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.
Ñàâàí – ïîõîâàëüíå ïîêðèâàëî.
Àðãóìåíòè – äîêàçè.
Ñâÿòèé Ìàðòіí – ó êàòîëèêіâ ïîêðîâèòåëü ìàíäðіâíèêіâ.
Ïðîêàæåíèé – õâîðèé íà æàõëèâó íåâèëіêîâíó іíôåêöіéíó

õâîðîáó ïðîêàçó (ëåïðó).
Áóðøòèí – íàïіâäîðîãîöіííèé òüìÿíèé, ïðîçîðèé àáî íàïіâ-

ïðîçîðèé êàìіíü, âèêîïíà ñìîëà õâîéíèõ äåðåâ.
Æàáà-ðîïóõà – âèä âåëèêîї æàáè, ïî áîêàõ òóëóáà ÿêîї ðîç-

ìіùóþòüñÿ äðіáíі áîðîäàâêè ÷åðâîíóâàòèõ âіäòіíêіâ.
Áàãîâèííÿ – áîëîòíà ðîñëèííіñòü òà ãðÿçþêà.
Àëåáàðäàà – äîâãèé ñïèñ іç ñîêèðîþ.
ßøìà – íàïіâäîðîãîöіííèé êàìіíü, ÿêèé ìîæå áóòè ðіçíèõ

âіäòіíêіâ – âіä ÷åðâîíîãî äî ÷îðíîãî.
Òþðáàí – ñõіäíèé ãîëîâíèé óáіð.
Ìіñòî Ãÿóðіâ – ìіñòî íåâіðíèõ, òîáòî òèõ, õòî íå ìóñóëüìàíèí.
Êàí÷óê – áàòіã.
Ñêіïåòð – îçíàêà ìîíàðøîї âëàäè, ïàëèöÿ, îçäîáëåíà êîøòîâ-

íîñòÿìè.
5. Êîìåíòîâàíå ÷èòàííÿ êàçêè «Õëîï÷èê-çіðêà» (ñ. 86–97).
6. Åâðèñòè÷íà áåñіäà çà çìіñòîì êàçêè.
1. Êîëè òà ÿê áóëî çíàéäåíî Õëîï÷èêà-çіðêó?
2. ×îìó äðóæèíà Ëіñîðóáà íå õîòіëà óñèíîâëþâàòè äèòèíó?
3. ßê âðîäà îáåðíóëàñÿ ïðîòè õëîï÷èêà â éîãî ñòîñóíêàõ ç îä-

íîëіòêàìè, ïðèéîìíèìè áàòüêàìè, ïðèðîäîþ?
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4. ßêі íàéãіðøі ðèñè ïðîÿâèâ õëîï÷èê ïðè çóñòðі÷і іç æåáðà÷-
êîþ?

5. ×îìó Õëîï÷èê-çіðêà íå çðàäіâ, ùî éîãî çíàéøëà ìàòіð, à 
âіäøòîâõíóâ òà îáðàçèâ її?

6. ßê çìіíèëàñÿ çîâíіøíіñòü Õëîï÷èêà-çіðêè ïіñëÿ íèöîї ïî-
âåäіíêè ç ìàòіð’þ?

7. ßê øóêàє ãåðîé ñêðèâäæåíó ìàòіð? ×îìó éîìó íå ìîæóòü 
äîïîìîãòè ñèëè ïðèðîäè?

8. ßêі ïîíåâіðÿííÿ âèïàëè íà äîëþ õëîïöÿ, êîëè âіí ðîçøó-
êóâàâ ìàòіð?

9. ßê Õëîï÷èê-çіðêà îïèíèâñÿ ó ðàáñòâі ó ñòðàøíîãî ÷àê ëóíà?
10. ßêі òðè çàâäàííÿ ìàâ âèêîíàòè ãåðîé, àáè îòðèìàòè ñâîáî-

äó і æèòòÿ? Õòî äîïîìіã éîìó і ÷îìó?
11. ×îìó Õëîï÷èê-çіðêà âіäìîâëÿєòüñÿ âіä çíàéäåíèõ ìîíåò

íà êîðèñòü æåáðàêà? ×è áóâ öåé âèáіð ïðàâèëüíèì?
12. Êîëè äî ãåðîÿ ïîâåðíóëàñÿ âðîäà? ×èì âîíà âіäðіçíÿëàñÿ

âіä êîëèøíüîї?
13. ßê і çà ùî Õëîï÷èê-çіðêà ïðîñèâ ïðîáà÷åííÿ ó ìàòåðі?
14. ßêà âèíàãîðîäà ÷åêàëà íà ãåðîÿ çà éîãî ÷åñíîòè?
7. Ðîáîòà íàä ñèìâîëіêîþ íàçâè êàçêè.
Êîæåí ëіòåðàòóðíèé òâіð – öå «çàãàäêà». Іíîäі âіäãàäêà êðè-

єòüñÿ ó íàçâі òâîðó – «Õëîï÷èê-çіðêà». Ùî òàêå çіðêà? Öå ùîñü 
ãàðíå, òàєìíè÷å, àëå õîëîäíå, äàëåêå і íåäîñòóïíå. Ùî ìîæå 
îçíà÷àòè ïîєäíàííÿ ñëіâ «çіðêà» і «õëîï÷èê»?

8. Ñêëàäàííÿ ñèíîíіìі÷íî-àñîöіàòèâíîãî êóùà «Õëîï÷èê-çіð-
êà» çà ïîäàíèìè ôðàçåîëîãіçìàìè çі ñëîâîì çіðêà.

Ïіä ùàñëèâîþ çіðêîþ íàðîäèòèñÿ – ìàòè ùàñëèâó äîëþ; âіðè-
òè ó ñâîþ (ùàñëèâó) çіðêó – ïîêëàäàòèñÿ íà äîëþ; çіðêó ç íåáà 
äіñòàòè – âèêîíàòè áàæàííÿ; çіðêà, ùî ïàäàє, – çäіéñíåííÿ áà-
æàíü, ìðіé; êðіçü òåðíè äî çіðîê – äîëàòè ïåðåøêîäè çàäëÿ ìðії;
ÿê çіðîê íà íåáі – áàãàòî; çàïàëèòè çіðêó – âіäêðèòè òàëàíò; äî-
ñâіòíÿ çіðêà (çîðÿ) – ñèìâîë íàäії; çіðêà ïåðøîї âåëè÷èíè – íàé-
êðàùèé, äîñêîíàëèé; äîðîãîâêàçíà çіðêà – ñèìâîë ïðàâèëüíîãî
øëÿõó.

Талант Надія Краса Досконалість

Доля Мрія Таємниця

Успіх

Щастя

Дороговказ

Світло

Хлопчик-
зірка
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V. Ïіäñóìêè.
Çíàéäіòü ó êàçöі âëó÷íі âèñëîâè, ïîÿñíіòü öі àôîðèçìè.
1. А хіба не вічний холод у тій хаті, де люди з кам’яними серцями? 2. Чи ж то 

найбільше горе – втратити свою вроду? 3. Сам я всього-на-всього раб, але тобі
я подарую волю. 4. Як ти вчинив зі мною, так я вчинив з тобою. 5. Ти перший
зглянувся на мене. 6. Твоя біда гірша, ніж моя.
VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.

1. Îïðàöþâàòè ìàòåðіàëè ïіäðó÷íèêà (ñ. 85–86).
2. Çàâäàííÿ 1, 2 (ñ. 97).
3. Ïіäãîòóâàòè ïåðåêàç êëþ÷îâèõ ìîìåíòіâ êàçêè.

Тема: Оскар Уайльд. «Хлопчик-зірка». Казкові персонажі, їхня харак-
теристика. Основний конфлікт. Еволюція образу головного героя

Мета: висловити враження і власне ставлення до персонажів казки
«Хлопчик-зірка»; розкрити гуманістичний зміст казки, моральні цінності, вті-
лені у ній, еволюцію образу головного героя; 

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу
і систематизації навчального матеріалу, вміння висловлювати свою думку та
обґрунтовувати її; формувати полікультурну компетенцію;

виховувати повагу до літературної творчості, підтримувати стійкий інте-
рес до казки як до художнього твору повчального та розважального харак-
теру; формувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес до
духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал, відеофрагмент кіно-
стрічки «Казка про Зоряного хлопчика» (1983 р., режисер Л. Нечаєв).

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

...Òî ÷òî åñòü êðàñîòà
È ïî÷åìó åё îáîæåñòâëÿþò ëþäè?
Ñîñóä îíà, â êîòîðîì ïóñòîòà,
Èëè îãîíü, ìåðöàþùèé â ñîñóäå?

Í. Çàáîëîöêèé. «Íåêðàñèâàÿ äåâî÷êà»

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Öèòàòíà ðåêîíñòðóêöіÿ: çà ïîäàíèìè öèòàòàìè ïåðåêàæіòü
îñíîâíі åïіçîäè êàçêè.

1. À äâîє Ëіñîðóáіâ óñå éøëè òà éøëè, ñåðäèòî ïîõóêóþ÷è íà
çàäåðåâ’ÿíіëі ïàëüöі òà øóðõàþ÷è ñâîїìè çäîðîâåííèìè, ïіäáèòèìè
çàëіçîì ÷îáіòüìè ïî çëåäåíіëîìó ñíіãó.

2. ...Òðàïèëîñÿ ùîñü äóæå äèâíå: ïðåêðàñíà, íàäçâè÷àéíî ÿñêðà-
âà çіðêà âïàëà ç íåáà.

3. ß çíàéøîâ ùîñü ó ëіñі і ïðèíіñ òîáі, ùîá òè ïîäáàëà ïðî íüîãî...
4. ...Äèòÿ-çіðêà ðîñëî é âèõîâóâàëîñÿ âêóïі ç äіòüìè Ëіñîðóáà...
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5. І âіí ïіäіéøîâ äî æåáðà÷êè áëèæ÷å і ñòàâ êèäàòè â íåї êàìіí-
öÿìè òà íàñìіõàòèñÿ, і âîíà ç æàõîì äèâèëàñÿ íà íüîãî, і íå ìîãëà 
âіäâåñòè ïîãëÿäó.

6. Õëîï÷èê-çіðêà íàâіòü íå âîðóõíóâñÿ: âіí íàãëóõî çàêðèâ ñâîє
ñåðöå...

7. Òà æ òè áðèäêèé, ÿê ðîïóõà, і âіäðàçëèâèé, ÿê ãàäþêà!
8. І êîãî òіëüêè çóñòðі÷àâ äîðîãîþ, âñіõ çàïèòóâàâ, ÷è íå áà÷èëè 

éîãî ìàòåðі.
9. ...Áëóêàâ âіí ïî ñâіòó і íіäå íіêîëè íå çóñòðіâ íі ëþáîâі, íі äî-

áðîçè÷ëèâîñòі, àíі ìèëîñåðäÿ.
10. ...À ìè ïðîäàìî öþ ïîòâîðó â ðàáñòâî.
11. ß øóêàþ ìîíåòó ç áіëîãî çîëîòà, àëå íіäå íå ìîæó її çíàéòè, 

і ÿêùî ÿ íå ïðèíåñó її ìîєìó ãîñïîäàðþ, âіí ìåíå äóæå áèòèìå.
12. І Õëîï÷èê-çіðêà çãëÿíóâñÿ íà áіäíå Çàé÷åíÿ і çâіëüíèâ éîãî...
13. ß øóêàþ ìîíåòó ç æîâòîãî çîëîòà, ÿêà äåñü òóò çàõîâàíà, 

і ÿêùî ÿ її íå çíàéäó, ìіé ãîñïîäàð ïîá’є ìåíå і ÿ íàâіêè çîñòàíóñü 
ó íüîãî â ðàáñòâі.

14. À Õëîï÷èê-çіðêà çàéøîâ ó ïå÷åðó і â íàéäàëüøîìó êóòêó її 
ïîáà÷èâ ìîíåòó ç ÷åðâîíîãî çîëîòà.

15. І âîðîòà ïàëàöó âіä÷èíèëèñÿ, і íàçóñòðі÷ Õëîï÷èêîâі-çіðöі 
ïîñïіøèëè ñâÿùåííîñëóæèòåëі òà íàéçíàòíіøі âåëüìîæі ìіñòà.

16. Ìàòè ìîÿ! Íåñèëà ìåíі áіëüøå òåðïіòè öі ñòðàæäàííÿ. Äàðóé
ìåíі ñâîє ïðîùåííÿ і äîçâîëü âåðíóòèñÿ íàçàä äî ëіñó.

17. ...І ñòàâ âіí ïðàâèòè ìіñòîì, ùî ñòîÿëî íàä ðі÷êîþ. І âіí áóâ 
ìèëîñåðäíèé і ñïðàâåäëèâèé äî âñіõ.
ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.

1. Ñêëàäàííÿ ïîðіâíÿëüíîї öèòàòíîї õàðàêòåðèñòèêè Õëîï÷è-
êà-çіðêè.

Зовнішність ...Мав личко біле й ніжне, мов 
вирізьблене зі слонової кістки, 
і золоті кучері — як пелюстки 
нарциса, і губи – як пелюстки 
червоної троянди, і очі – як 
фіалки, що дивляться в чисту
воду струмка. І він стрункий, 
немов квітка в полі...

Та ж ти бридкий, як ропуха, і 
відразливий, як гадюка!
Обличчям він став схожий на 
жабу, а тіло його вкрилося 
лускою, як у гадюки.

Стосунки з 
однолітками

Дітьми Лісоруба і всіма інши-
ми сільськими дітьми він гор-
дував... Біг до своїх ровесни-
ків і верховодив ними. ...І вони 
стали такі ж немилосердні, як 
і він.

Тікай звідси геть, бо нам гидко 
гратися разом з такою потво-
рою, як ти.
...Діти дражнили його й кида-
ли у нього камінцями...

Таланти
хлопчика

...Він був гарний, прудконо-
гий, умів танцювати, співати 
та грати на сопілці.

За послугу, яку я тобі зробив, 
ти мені віддячив у багато ра-
зів більшою, і за мою доброту 
відплатив ти мені сторицею.
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Ставлення до
скривджених

Він не тільки не мав співчут-
тя до нужденних, сліпих, калік 
і всіх скривджених долею, а
ще й кидав у них камінцями та
проганяв на шлях...

Та прокажений благав його 
доти, доки Хлопчик-зірка зми-
лувався над ним і віддав йому
монету з білого золота.

Відносини
з природою

...Він виколював кротові очі
гострим шпичаком з очерету.
Заради втіхи попідрізав... кри-
ла (коноплянці)

І Хлопчик-зірка похилив голо-
ву, заплакав і став просити
пробачення у всіх божих ство-
рінь...

Самооцінка ...А він – шляхетного роду, 
адже походить від Зірки. Себе
ж любив, і часто... біля кри-
нички і усміхався собі з утіхи,
милуючись своєю вродою.

Я не королівський син, а син 
бідної жебрачки. І як ви мо-
жете казати, що я вродливий,
коли я знаю, що на мене гидко 
глянути?

Ставлення
до матері

...Я тут не бачу нікого, крім
цієї бридкої старчихи. Ніякий
я тобі не син, бо ти бридка
старчиха в лахмітті. Тож тікай
звідси, щоб я більше не бачив
твого бридкого обличчя.

Я зрікся тебе в дні своєї гор-
дині. Не відштовхни мене в
годину мого смирення... Да-
руй же мені любов... Прийми
ж своє дитя...

2.   Ðîçïîäіëü÷èé äèêòàíò. Ðîçïîäіëіòü ðèñè õàðàêòåðó Õëîï÷è-
êà-çіðêè.

Жорстокість, безсердечність, справедливість, егоїзм, доброта, холодність, 
любов, гуманізм, гордість, милосердя, співчуття, чванство, зарозумілість, добро-
чесність, гнів, грубість, самозакоханість, шляхетність, скромність, повага до ма-
тері, пихатість, людяність, мудрість, співчуття, готовність до самопожертви.

На початку казки У фіналі казки

3. Ñêëàäàííÿ îïîðíîї ñõåìè «Øëÿõ äî ñïðàâæíüîї êðàñè»:
åâîëþöіÿ îáðàçó Õëîï÷èêà-çіðêè.

Дивовижна краса – 
ганебні вчинки

Відразлива
потворність –
милосердні вчинки

Повернена краса – 
справжня людяність

4. Ìèñòåöüêå âіäëóííÿ.
1.  Ïåðåãëÿíüòå ôðàãìåíò êіíîñòðі÷êè «Êàçêà ïðî Çîðÿíîãî

õëîï÷èêà» (1983 ð., ðåæèñåð Ë. Íå÷àєâ) «Õëîï÷èê-çіðêà âèðóøàє
íà Çåìëþ».

2. ×èì çóìîâëåíі ñþæåòíі âіäõèëåííÿ âіä ëіòåðàòóðíîãî äæåðåëà?
5. Òâîð÷à ðîáîòà «Äіàìàíòà».
Äіàìàíòà – öå âіðøîâàíà ôîðìà іç ñåìè ðÿäêіâ, ïåðøèé òà

îñòàííіé ç ÿêèõ – ïîíÿòòÿ ç ïðîòèëåæíèì çíà÷åííÿì. Öåé âèä
âіðøà ñêëàäàєòüñÿ çà òàêîþ ñõåìîþ:

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі
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1 ðÿäîê: òåìà (іìåííèê)
2 ðÿäîê: îçíà÷åííÿ (2 ïðèêìåòíèêè)
3 ðÿäîê: äіÿ (3 äієñëîâà àáî äієïðèêìåòíèêè)
4 ðÿäîê: àñîöіàöії (4 іìåííèêè)
5 ðÿäîê: äіÿ (3 äієñëîâà àáî äієïðèêìåòíèêà)
6 ðÿäîê: îçíà÷åííÿ (2 ïðèêìåòíèêè)
7 ðÿäîê: òåìà (іìåííèê)

1. Дитя-зірка
2. Презирливий, жорстокий

3. Насміхається, верховодить, гордує
4. Прокляття, прозріння, подорож, рабство

5. Шукає, допомагає, жертвує
6. Милосердний, добрий

7. Правитель
V. Ïіäñóìêè. 

Õâèëèíà ïîåòè÷íèõ ïàðàëåëåé.
Ïðî÷èòàéòå âіðøі Ì. Çàáîëîöüêîãî «Î êðàñîòå ÷åëîâå÷åñêèõ 

ëèö» òà «Øåë Ãîñïîäü ïûòàòü ëþäåé â ëþáîâè...» Ñ. Єñåíіíà. Çíà-
éäіòü ñïіëüíі ìîòèâè êàçêè Îñêàðà Óàéëüäà òà ïîåòè÷íèõ ðÿäêіâ.

* * *
Шел Господь пытать людей в любови,
Выходил он нищим на кулижку.
Старый дед на пне сухом, в дуброве,
Жамкал деснами зечерствелую пышку.

Увидал дед нищего дорогой,
На тропинке, с клюшкою железной,
И подумал: «Вишь, какой убогой, –
Знать, от голода качается, болезный».

Подошел Господь, скрывая скорбь и муку:
Видно, мол, сердца их не разбудишь…
И сказал старик, протягивая руку:
«На, пожуй… маленько крепче будешь».

С. Есенин

О КРАСОТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЛИЦ

Есть лица, подобные пышным порталам,
Где всюду великое чудится в малом.
Есть лица – подобия жалких лачуг,
Где варится печень и мокнет сычуг.
Иные холодные, мертвые лица
Закрыты решетками, словно темница.
Другие – как башни, в которых давно
Никто не живет и не смотрит в окно.
Но малую хижинку знал я когда-то,
Была неказиста она, небогата,
Зато из окошка ее на меня
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Струилось дыханье весеннего дня.
Поистине мир и велик и чудесен!
Есть лица – подобья ликующих песен.
Из этих, как солнце, сияющих нот
Составлена песня небесных высот.

Н. Заболоцкий

VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. Çàâäàííÿ 3, 4 (ñ. 97).
2. Äіáðàòè ìàòåðіàë äî ðîçäóìó «Ùî òàêå ñïðàâæíÿ êðàñà?»

Тема: Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір-роздум на морально-
етичну тему за прочитаними казками «Що таке справжня краса?»

Мета: висловити враження і власне ставлення до героїв прочитаних казок;
розвивати зв’язне мовлення, образне мислення учнів, уміння висловлю-

вати свою думку та обґрунтовувати її; розвивати навички зв’язного мовлен-
ня, спілкування, аналізу і систематизації навчального матеріалу;

виховувати повагу до творчості, підтримувати стійкий інтерес до казки
як до художнього твору повчального та розважального характеру; формува-
ти всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес до духовних на-
дбань людства. 

Обладнання: підручники, опорна схема «Особливості твору-роздуму», 
тлумачні, орфографічні словники.

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення.

Ìàé äóøó, ìàé ñåðöå і áóäåø ëþäèíîþ íà
âñі ÷àñè.

×. Äіêêåíñ

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Ðîáîòà ç îïîðíîþ ñõåìîþ «Îñîáëèâîñòі òâîðó-ðîçäóìó».

1) від конкретних фактів 
до загального
положення

Теза
Чому? Прямі докази

2) від  загального 
положення до аналізу 

конкретного

Висновок
Тому що...

Зворотні докази
(від протилежного)

Обґрунтування:
докази, аргументи, приклади, 
факти. Що з цього випливає?
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ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Ðîáîòà íàä ñòðóêòóðîþ òâîðó.
Çà òèïîì ìîâëåííÿ öå ðîçäóì. Âèçíà÷òå, ÿêі ç ïèòàíü áóäóòü 

íàëåæàòè äî òåçè, ÿêі – äî äîêàçіâ, à ÿêі – äî âèñíîâ êó. Íà îñíî-
âі ïèòàíü ñêëàäіòü ïëàí òâîðó.

Ïëàí

Ôîðìóëþâàííÿ òåçè. Ñïðàâæíÿ êðàñà íå çîâíіøíÿ, à âíóòðіøíÿ.
Àðãóìåíòè.
1. Ïðîòèñòàâëåííÿ êðàñè ëþäñüêèõ ÷åñíîò öàðіâíè і áåçäóø-

íîї êðàñè ìà÷óõè â «Êàçöі ïðî ìåðòâó öàðіâíó òà ñіìîõ áîãàòè-
ðіâ» Î. Ïóøêіíà.

2. Ïåðåìîãà ñïðàâæíüîї êðàñè ìèñòåöòâà íàä øòó÷íîþ â êàçöі 
«Ñîëîâåéêî» Ã.Ê. Àíäåðñåíà.

3. Çîñåðåäæåíіñòü íà âëàñíіé âèíÿòêîâîñòі, æîðñòîêіñòü äî іíøèõ 
ëþäåé – ïðè÷èíè ïîòâîðíîñòі Õëîï÷èêà-çіðêè ç êàçêè Î. Óàéëüäà.

4. Ôàíòàñòè÷íå âіäðîäæåííÿ êðàñè Õëîï÷èêà-çіðêè – âèÿâ 
ñïðàâæíüîї êðàñè ëþäèíè.

Âèñíîâîê. Êðàñà âíóòðіøíÿ íåïîìіòíà, âîíà âèÿâëÿєòüñÿ â 
óñіõ â÷èíêàõ ëþäèíè – â її äóøі.

2. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.
Я думаю... Я вважаю... Мені здається, що... На мою думку... На моє пере-

конання... Моя точка зору така... Я так вважаю, бо... Чому я так думаю? Тому
що... Підтвердженням моєї думки може бути те, що… До того ж... Довести свою 
думку я можу такими прикладами: по-перше, ... , по-друге, ... На користь моєї 
думки можу навести такі факти... Я переконаний, що... Світова література дає 
багато прикладів... Народна мудрість свідчить... Казка теж багата на приклади з
цієї теми...

3. Ðîáîòà íàä åïіãðàôîì òâîðó: ñåðåä íàâåäåíèõ âèñëîâëþâàíü
âèäàòíèõ ëþäåé òà ïðèñëіâ’їâ äîáåðіòü òå, ùî є íàéâëó÷íіøèì äî 
òâîðó. Îáґðóíòóéòå ñâіé âèáіð.

1. У людині все має бути прекрасним: і обличчя, і одяг, і душа, і думки (А. Че-
хов). 2. Доброта – мова, на якій німі можуть говорити і яку глухі можуть чути  
(Вольтер). 3. Людина подібна дробові: у знаменнику – те, що вона про себе
думає, у чисельнику – те, що вона є насправді. Чим більший знаменник, тим
менший дріб (Л. Толстой).

4. Ðîáîòà íàä äîáîðîì öèòàò. Äîáåðіòü 2–3 âëó÷íі ðå÷åííÿ
ç êàçîê, ÿêі âè ìîãëè á âèêîðèñòàòè ó òâîðі.

Ïðèêëàäè.

О. Пушкін. «Казка про мертву царівну та сімох богатирів»

1. Потихеньку підросла 2. Що й казать, була цариця: 
 І, мов квітка, розцвіла.  І висока, і струнка,
 Білолиця, чорнобрива,  І розумна, і метка, 
 І сумирна, й непримхлива.  Тільки дуже вередлива,
   Гордовита та злослива.



93

Г.К. Андерсен. «Соловейко»

1. Соловей співав так чудово, що на очах імператора виступили сльози і по-
котились по обличчю. Тоді соловей заспівав ще чарівніше, аж серце стискалось
від його пісні. 2. Весь обсипаний діамантами, рубінами і сапфірами...

Оскар Уайльд. «Хлопчик-зірка»
1. Себе ж любив, і часто... біля кринички усміхався собі з утіхи, милуючись

своєю вродою. 2. Та ж ти бридкий, як ропуха, і відразливий, як гадюка!
5. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.
ßêі ñëîâà âè á âèêîðèñòàëè ó ñâîєìó òâîðі?
Неприємний, потворний від злості, кам’яне серце, бездушний, холодний, чер-

ствий, не здатний на звичайні людські почуття, байдужий, ненависть до всьо-
го світу, турботливий, щедрий, відкритий людям, добрий, милосердний, щирий,
людяний, співчутливість, емоційний, працьовитий, доброзичливий, талановитий,
усипаний коштовностями, проста сіренька пташка, бездушний механізм, жива 
душа митця, повага до матері, ввічливість, самозакоханість, холодна краса,
справжні почуття, вірність у коханні, безсердечність.

6. Ðîáîòà íàä òâîðîì.

Ï à ì ’ ÿ ò ê à  ä ë ÿ  ð î á î ò è  í à ä  ò â î ð î ì - ð î ç ä ó ì î ì

Ïëàí òâîðó-ðîçäóìó
1. Òåçà. 4. Äðóãèé àðãóìåíò.
2. Ïåðøèé àðãóìåíò. 5. Ïðèêëàä ç іñòîðії, âëàñíîãî æèòòÿ.
3. Ïðèêëàä ç ëіòåðàòóðè  6. Âèñíîâîê.
÷è іíøèõ âèäіâ ìèñòåöòâà.

Óñі åëåìåíòè òâîðó ëîãі÷íî ïîâ’ÿçàíі: àðãóìåíòè äîâîäÿòü òåçó, ïðè-
êëàäè ïіäòâåðäæóþòü ïðàâèëüíіñòü àðãóìåíòіâ. Öå îçíà÷àє, ùî êîëè
íàÿâíі äâі òåçè, òî ïîòðіáíî àðãóìåíòóâàòè êîæíó ç íèõ äâîìà äîêà-
çàìè і äî êîæíîãî äîáèðàòè ïðèêëàäè. Òîìó òðåáà íàìàãàòèñÿ ÷іòêî é
ëàêîíі÷íî âèêëàäàòè ñâîї äóìêè.

Çâåðíіòü óâàãó íà òàêі ìîìåíòè:
íàÿâíіñòü óñіõ íàçâàíèõ åëåìåíòіâ;
ïîєäíàííÿ їõ âіäïîâіäíèì ÷èíîì (òåçà ïіäòâåðäæóєòüñÿ àðãóìåí-

òàìè, ïðèêëàäàìè, âèñíîâêîì);
âæèâàííÿ ïåâíèõ ñëіâ òà âèðàçіâ, âіäïîâіäíèõ êîæíіé ÷àñòèíі

òåêñòó.
Âèìîãè äî òåçè:
òåçà ðîçòàøîâàíà íà ïî÷àòêó òâîðó;
òåçà ñôîðìóëüîâàíà ëàêîíі÷íî;
ó òåçі є ñëîâà, ÿêі âèðàæàþòü âëàñíó äóìêó.
Âèìîãè äî ïðèêëàäіâ, àðãóìåíòіâ òà âèñíîâêó:
àðãóìåíòè ìіñòÿòüñÿ ïіñëÿ òåçè òà âіäïîâіäàþòü їé;
ïðèêëàäè éäóòü ïіñëÿ àðãóìåíòіâ і âіäïîâіäàþòü їì;
ïðèêëàäè ìàþòü áóòè ÿñêðàâèìè, ç õóäîæíüîї ëіòåðàòóðè àáî 

іíøèõ âèäіâ ìèñòåöòâà, ç іñòîðії ÷è âëàñíîãî æèòòÿ;
âèñíîâîê ìіñòèòüñÿ ïіñëÿ ïðèêëàäіâ і âіäïîâіäàє òåçі;
âèêîðèñòàíі âіäïîâіäíі ñëîâà é âèðàçè, ÿêі ïîòðіáíі äëÿ àðãóìåí-

òàöії, íàâåäåííÿ ïðèêëàäіâ òà âèñíîâêó.
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V. Ïіäñóìêè.
Ðåäàãóâàííÿ òâîðіâ.
Îáãîâîðåííÿ ó÷íіâñüêîãî òâîðó, âèÿâëåííÿ ïîìèëîê, ñòèëіñ-

òè÷íèõ íåäîðå÷íîñòåé, íåäîëіêіâ ó ïîáóäîâі âèñëîâëåííÿ òà 
êîëåêòèâíèé ïîøóê êðàùîãî âàðіàíòà. Äëÿ öüîãî ïðîïîíóєìî
êîæíіé ïàðі ó÷íіâ îáìіíÿòèñÿ ÷åðíåòêàìè. Äåêіëüêà õâèëèí âіä-
âîäèòüñÿ íà ÷èòàííÿ, ïîøóê ïîìèëîê, îáãîâîðåííÿ â ïàðàõ. Òîäі 
íàäàєòüñÿ ó÷íÿì ìîæëèâіñòü âèñëîâèòèñÿ.

Ó÷èòåëü ñïðÿìîâóє ðîáîòó â ïîòðіáíîìó íàïðÿìі: àêöåíòóє 
óâàãó íà òèïîâèõ ïîìèëêàõ, çà ïîòðåáè äîïîìàãàє âèïðàâèòè òà
óñóíóòè íåäîëóãі ìіñöÿ, ïîëіïøèòè òåêñò òîùî.
VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.

1. Ïіäãîòóâàòèñÿ äî êîíòðîëüíîї ðîáîòè «Ëіòåðàòóðíі êàçêè».
2. Çàêіí÷èòè ðîáîòó íàä òâîðîì.

Тема: Контрольна робота «Літературні казки»
Мета: підбити підсумки та узагальнити знання учнів про літературні каз-

ки, їхню жанрову специфіку, сюжетне розмаїття, виявити рівень умінь і на-
вичок учнів;

розвивати зв’язне мовлення, логічне мислення, виховувати зібраність, 
дисциплінованість, уміння зосередитися.

Обладнання: зошит для самостійних та контрольних робіт.
Тип уроку: урок контролю рівня навчальних досягнень.

×èì áіëüøå çíàєø, òèì áіëüøå ìîæåø.

Å. Àáó

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, çàâäàíü óðîêó. 
ІІ. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі. Îçíàéîìëåííÿ ç êðè-

òåðіÿìè îöіíþâàííÿ çàâäàíü.
ІІІ. Ðîáîòà íàä êîíòðîëüíèìè çàâäàííÿìè.

Âèêîíóєòüñÿ çà ïîñіáíèêîì «Ñâіòîâà ëіòåðàòóðà, 5 êëàñ. Çîøèò 
äëÿ êîíòðîëüíèõ òà ñàìîñòіéíèõ ðîáіò» (àâòîð Єâãåíіÿ Âîëîùóê).

ІV. Ïіäñóìêè óðîêó.
V. Äîìàøíє çàâäàííÿ.

Ïіäãîòóâàòèñÿ äî óðîêó ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ – ïðî÷èòàòè 
êàçêó Ð. Êіïëіíãà «Ðіêі-Òіêі-Òàâі».

Тема: Урок позакласного читання. Редьярд Кіплінг «Рікі-Тікі-Таві». 
Велика війна сміливого мангуста

Мета: ознайомити учнів із фактами життя та особливостями творчості
Редьярда Кіплінга; продемонструвати розмаїття «Книги джунглів»; визначи-
ти особливості анімалістичної літературної казки, її відмінності від народної 
казки про тварин;
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проаналізувати зміст літературної казки «Рікі-Тікі-Таві»; висловити вра-
ження і власне ставлення до подій казки, розкрити її гуманістичний зміст та
втілені в ній моральні цінності; 

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та
обґрунтовувати її; формувати полікультурну компетенцію;

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно роз-
винену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: тексти казки, портрет Редьярда Кіплінга, фотографії тва-
рин – персонажів казки, ілюстрації до казки, дидактичний матеріал.

Тип уроку: урок позакласного читання.

Ïðèðîäà òàê ïðî âñå ïîòóðáóâàëàñÿ, 
ùî âñþäè çíàõîäèø, ÷îãî â÷èòèñÿ.

Ëåîíàðäî äà Âіí÷і

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Çíàéäіòü âіäïîâіäíіñòü.
Автор (упорядник) казок Країна

Г.К. Андерсен Німеччина
Оскар Уайльд Данія
Шарль Перро Росія
Олександр Пушкін Англія
Брати Грімм Франція

ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Ñëîâî â÷èòåëÿ ïðî ôàêòè áіîãðàôії òà òâîð÷îñòі Ð. Êіïëіíãà.
Äæîçåô Ðåäüÿðä Êіïëіíã íàðîäèâñÿ â 1865 ð. â ìіñòі Áîìáåé

(ç 1995 ð. Ìóìáàé) â Іíäії, ÿêà íà òîé ÷àñ áóëà àíãëіéñüêîþ êîëî-
íієþ. Éîãî ìàéáóòíі áàòüêè, ìîëîäі îñâі÷åíі ëþäè, ÿêі ÷åðåç ñêðóòó
çàëèøèëè Àíãëіþ â ïîøóêàõ ïîñòіéíîãî çàðîáіòêó, ïîçíàéîìèëèñÿ 
ñàìå íà áåðåãàõ îçåðà Ðåäüÿðä.

Çà îñâіòîþ áàòüêî Ðåäüÿðäà áóâ ñêóëüïòîðîì òà äåêîðàòîðîì, ïðà-
öþâàâ ó ìіñöåâіé øêîëі ìèñòåöòâ, ìóçåї іíäіéñüêîãî ìèñòåöòâà, â ãà-
çåòàõ òà æóðíàëàõ.

Äèòèíñòâî Ðåäüÿðäà áóëî áåçõìàðíèì. Áóäèíîê Êіïëіíãіâ íàãàäó-
âàâ ïàëàö, à ñëóãè-іíäіéöі ùèðî ëþáèëè äіòåé òà ïіêëóâàëèñÿ ïðî íèõ.
Âèõîâóâàëà Ðåäüÿðäà íÿíÿ. Éìîâіðíî, ñàìå âîíà íàâ÷èëà õëîï÷èêà
ìîâè іíäóñіâ – õіíäі òà ðîçïîâіäàëà éîìó іíäіéñüêі êàçêè ïðî òâàðèí.
Öі ðîçïîâіäі äîïîìîãëè ìàéáóòíüîìó ïèñüìåííèêó ñòâîðèòè çáіðêó
îïîâіäàíü «Êíèãà äæóíãëіâ». Äî ðå÷і, ïåðøîþ ìîâîþ õëîï÷èêà áóëà
íå àíãëіéñüêà, à õіíäі. Êîëè äèòèíі âèïîâíèëîñÿ øіñòü ðîêіâ, áàòüêè
çà óñòàëåíîþ òðàäèöієþ àíãëіéöіâ, ÿêі ïðàöþâàëè â Іíäії, âèðіøèëè,
ùî îñâіòó Ðåäüÿðä ìàє çäîáóâàòè â Àíãëії. Àëå â ïðèâàòíîìó ïàíñі-
îíі âіä ïåðåâòîìè òà çíóùàíü âèõîâàòåëüêè õëîï÷èê øâèäêî ïî÷àâ
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âòðà÷àòè çіð. Âіí ïîâåðíóâñÿ äî Іíäії, äå Ðåäüÿðä ïîñòóïîâî îäóæàâ. 
Ó 12 ðîêіâ Ðåäüÿðäà çíîâó âіäâåçëè äî Àíãëії, äå âіí ìàâ âñòóïèòè äî 
âіéñüêîâîї øêîëè. Àðìіéñüêèé äóõ òà äèñöèïëіíà ñïîäîáàëèñÿ þíàêî-
âі, і âіí çìіã çàâîþâàòè ïîâàãó îäíîêëàñíèêіâ òà âèêëàäà÷іâ.

Ó 16 ðîêіâ Ðåäüÿðä çíîâó ïîâåðíóâñÿ äî Іíäії, ïî÷àâ ïðàöþâàòè ïî-
ìі÷íèêîì ðåäàêòîðà ãàçåòè. Êіïëіíãó äîâåëîñÿ áàãàòî їçäèòè êðàїíîþ. 
Öå äàâàëî ìîæëèâіòü îçíàéîìèòèñÿ çі çâè÷àÿìè, ïîáóòîì, êóëüòóðîþ 
іíäіéöіâ, ÿêі îõî÷å ðîçïîâіäàëè þíàêó ìіñöåâі êàçêè, ïåðåêàçè, ëåãåí-
äè. Öі âðàæåííÿ çíàéøëè âіäîáðàæåííÿ íå òіëüêè â ñòàòòÿõ, íàðèñàõ 
æóðíàëіñòà-ïî÷àòêіâöÿ, àëå é ó âіðøàõ, îïîâіäàííÿõ, êàçêàõ. Ïîñòóïî-
âî Ðåäüÿðä ñòàє ïîïóëÿðíèì ïèñüìåííèêîì, і éîãî êàçêàìè, ñåðåä ÿêèõ 
і «Êíèãà äæóíãëіâ», çà÷èòóþòüñÿ âñі. Âëàñíå, ïіñëÿ öüîãî ñіì’ÿ Êіïëіí-
ãà ïåðåїæäæàє äî Àíãëії. Ó 42 ðîêè Äæîçåô Ðåäüÿðä Êіïëіíã çäîáóâàє 
Íîáåëіâñüêó ïðåìіþ ç ëіòåðàòóðè, ÿêà є ñèìâîëîì íàéâèùèõ äîñÿã íåíü 
ó ãàëóçі íàóêè і ìèñòåöòâà ñëîâà. Âіí âèÿâèâñÿ ïåðøèì іç ïèñüìåííèêіâ 
Âåëèêîї Áðèòàíії, ÿêèé áóâ óäîñòîєíèé öієї âèñîêîї íàãîðîäè.

Çà ñâîє äîâãå òâîð÷å æèòòÿ Êіïëіíã ñòâîðèâ áåçëі÷ ÷óäîâèõ òâî-
ðіâ. Îñü äåÿêі ç íàéâіäîìіøèõ éîãî ðîáіò: «Ïðîñòі îïîâіäàííÿ ç ãіð» 
(1888), «Êíèãà äæóíãëіâ» (1894), «Äðóãà êíèãà äæóíãëіâ» (1895), 
«Ñіì ìîðіâ» (1896,), «Êіì» (1901, ðîìàí), «Êàçêè ïðîñòî òàê» (1902), 
«Ï’ÿòü íàöіé» (1903, âіðøі), êàçêè «Çâіäêè ó êèòà òàêà ãîðëÿíêà», 
«×îìó ó âåðáëþäà ãîðá», «Çâіäêè ó íîñîðîãà øêóðà», «Ñëîíåíÿ», 
«Ñêàçàííÿ ïðî ñòàðîãî êåíãóðó», «Çâіäêè âçÿëèñÿ áðîíåíîñöі», «ßê
áóëî íàïèñàíî ïåðøèé ëèñò», «ßê áóâ ïðèäóìàíèé àëôàâіò», «Êіø-
êà, ÿêà ñàìà ñîáі ïàíі», «Ìåòåëèê, ÿêèé òóïíóâ íîãîþ» òà іíøі.

2. Іñòîðіÿ ñòâîðåííÿ òà îñîáëèâîñòі êàçêè «Ðіêі-Òіêі-Òàâі».
Îäèí ç íàéâіäîìіøèõ òâîðіâ Ðåäüÿðäà Êіïëіíãà – êàçêà «Ðі-

êі-Òіêі-Òàâі», ÿêà âõîäèòü äî «Êíèãè äæóíãëіâ». Êíèãà ñòâîðåíà 
çà ìîçàї÷íèì ïðèíöèïîì: âîíà ñêëàäàєòüñÿ ç ï’ÿòíàäöÿòè ôðàã-
ìåíòіâ, à ç іñòîðієþ Ìàóãëі ïîâ’ÿçàíі ëèøå âіñіì. Ïîðÿä ç ðîç-
ïîâіäÿìè ïðî Ìàóãëі – іñòîðії Áіëîãî Êîòèêà і ìàëåíüêîãî ìàí-
ãóñòà Ðіêі-Òіêі-Òàâі, ðîçïîâіäü ïðî äèâî Ïóðàí Áõàãàòà, ÿêèé є 
ãåðîєì áàãàòüîõ ïåíäæàáñüêèõ ëåãåíä. Ôðàãìåíòè – ñàìîñòіéíі 
іñòîðії, àëå âîíè çіáðàíі â єäèíå õóäîæíє öіëå. Ïåðåä ÷èòà÷àìè 
âіäêðèâàєòüñÿ äàëåêèé і òàєìíè÷èé ñâіò äæóíãëіâ і éîãî ìåøêàí-
öіâ. Êіïëіíã ïîєäíàâ ó «Êíèçі äæóíãëіâ» ïîåçіþ і ïðîçó: êîæåí 
ôðàãìåíò ìàє ïîåòè÷íå îáðàìëåííÿ. Ãîëîâíà äóìêà çàÿâëåíà   ó 
âіðøі-åïіãðàôі. Ïðîçàї÷íèé òåêñò її ðîçâèâàє, êîíêðåòèçóє. Ó çà-
âåðøàëüíîìó âіðøі äóìêà óçàãàëüíþєòüñÿ. 

Êіïëіíã äîáðå çíàâñÿ íà іíäіéñüêîìó ôîëüêëîðі і ìіã ÷åðïàòè 
ñþæåòè ñâîїõ êàçîê ç íåçàìóëåíèõ äæåðåë êàçîê і ëåãåíä äèâî-
âèæíîї êðàїíè. Ó Êіïëіíãà äóæå ñâîєðіäíі, íåçâè÷àéíі êàçêè, і 
íåçâè÷àéíі âîíè íàñàìïåðåä òèì, ùî їõíі ãîëîâíі ãåðîї – ëþäè
і òâàðèíè – ñïіâіñíóþòü ÿê ðіâíîïðàâíі æèòåëі ïëàíåòè Çåìëÿ.
Ñàìå òàêîþ є êàçêà «Ðіêі-Òіêі-Òàâі», ïðèñâÿ÷åíà âèíèùóâà÷ó 
çìіé – ñìіëèâîìó ìàíãóñòó.
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3. Çàñâîєííÿ åëåìåíòіâ òåîðії ëіòåðàòóðè.
Àíіìàëіñòè÷íà ëіòåðàòóðà – õóäîæíі òâîðè, ÿêі çîáðàæó-

þòü ñâіò òâàðèí і ðîñëèí.
Àíіìàëіñòè÷íà ëіòåðàòóðíà êàçêà – êàçêà, â ÿêіé òâàðèíè

çîáðàæóþòüñÿ òàêèìè, ÿêèìè âîíè є â ïðèðîäі, çìàëüîâóþòüñÿ
їõíіé õàðàêòåð, çâè÷êè, ïîâåäіíêà, і â æîäíîìó ðàçі ïіä íèìè íå 
ìàþòüñÿ íà óâàçі ëþäè – â öüîìó ãîëîâíà âіäìіííіñòü òàêèõ êà-
çîê âіä ôîëüêëîðíèõ ïðî òâàðèí.

4. Êàðòêà-іíôîðìàòîð: äåìîíñòðàöіÿ ìàëþíêіâ àáî ôîòîãðàôіé
òâàðèí.

Ìàíãóñò – õèæà òâàðèíà. Äîâæèíà òіëà ïðèáëèçíî 65 ñì, õâіñò – çà-
âäîâæêè 50 ñì. Øåðñòü ñіðî-êîðè÷íåâà. Õâіñò âêðèòèé äîâãèì âîëîñ-
ñÿì. Іíøà íàçâà ìàíãóñòà – ôàðàîíîâèé ùóð. Ìåøêàє â ÷àãàðíèêàõ 
ïîáëèçó æèòëà ëþäèíè. Ïîëþє âíî÷і. Õàð÷óєòüñÿ çìіÿìè, ìèøàìè,
ïòàõàìè, êîìàõàìè.

Êîðîëіâñüêà êîáðà – íàéáіëüøà ó ñâіòі (äî 5–6 ì) îòðóéíà çìіÿ.
Æèâå ïîíàä 30 ðîêіâ і ðîñòå âïðîäîâæ óñüîãî ñâîãî æèòòÿ. Æèâå ïå-
ðåâàæíî íà çåìëі, óòіì âîíà âіäìіííî ïëàâàє і ïîâçàє ïî äåðåâàõ, òîæ
ñõîâàòèñÿ âіä íåї âåëüìè ñêëàäíî. Óêóñ êîðîëіâñüêîї êîáðè ìîæå
âáèòè íàâіòü ñëîíà.

Ñìåðòíіñòü âіä óêóñіâ îòðóéíèõ çìіé â Іíäії – íàéâèùà â ñâіòі.
Ùîðі÷íî âіä çìіїíîї îòðóòè òàì ãèíå ìàéæå 80 òèñÿ÷ îñіá. Çìіé â
Іíäії âåëè÷åçíà êіëüêіñòü – òіëüêè âèäіâ 216, ç ÿêèõ 52 – îòðóéíі.
Íà ïëàçóíіâ ìîæíà íàòðàïèòè äå çàâãîäíî, à íå ëèøå â äæóíãëÿõ ÷è
áіëÿ âîäîéì. Îñîáëèâî ÷àñòî çìії çàïîâçàþòü ó ëþäñüêі îñåëі â ïåðіîä
äîùіâ, áî âîäà çàëèâàє їõíі íîðè.

Ñàìå òîìó ìàíãóñò – äóæå øàíîâàíà òâàðèíà â Іíäії, àäæå òðè-
ìàòè éîãî ó ñåáå â ñàäó îçíà÷àє óáåçïå÷èòè âñþ ñіì’þ âіä íàïàäó
ïëàçóíіâ, à òàêîæ ïîçáóòèñÿ ãðèçóíіâ. Îêðіì òîãî, ìàíãóñòè, çîâñіì
ÿê êіøêè, ïðèâ’ÿçóþòüñÿ äî ãîñïîäàðіâ, äîçâîëÿþòü áðàòè ñåáå íà
ðóêè, ãëàäèòè і ïåñòèòè.

5. Åâðèñòè÷íà áåñіäà çà çìіñòîì êàçêè.
1. Õòî òàêèé Ðіêі-Òіêі-Òàâі? ×îìó ìàíãóñò îòðèìàâ òàêå іì’ÿ?

Ïðî÷èòàéòå îïèñ òâàðèíêè.
2. ßê ìàíãóñò îïèíèâñÿ â áóäèíêó Âåëèêîї Ëþäèíè?
3. ßê õëîï÷èê Òåääі ïîñòàâèâñÿ äî Ðіêі-Òіêі-Òàâі? ×îìó âîíè

ïîäðóæèëèñÿ?
4. Ùî ñïîäîáàëîñÿ ìàíãóñòó â ðîäèíі Òåääі?
5. Ùî ðîáèâ Ðіêі-Òіêі-Òàâі ïåðøîãî äíÿ?
6. Ïðî ùî ìàíãóñò äіçíàâñÿ âіä ïòàøêè Äàðçі? ßêà òðàãåäіÿ

ñòàëàñÿ ó ïòàõà?
7. Ïðèãàäàéòå ïåðøó çóñòðі÷ Ðіêі-Òіêі-Òàâі ç êîðîëіâñüêèìè

êîáðàìè. ×èì çàêіí÷èëàñÿ ïåðøà ñóòè÷êà ìàíãóñòà ç Íàãîì òà 
Íàãàéíîþ? ×îìó Ðіêі-Òіêі-Òàâі íå ïåðåñëіäóâàâ âîðîãà?

8. Ó ÷îìó áóëè ïåðåâàãè Ðіêі-Òіêі-Òàâі, à â ÷îìó – êîáð?
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9. Õòî òàêà Êàðàéò? ×èì íåáåçïå÷íà ìàëåíüêà çìіéêà?
ßê ìàíãóñòó âäàëîñÿ çäîëàòè її?

10. Ïðî ùî ðîçìîâëÿëè ùóð ×ó÷óíäðà òà Ðіêі-Òіêі-Òàâі? ßêó
äîëþ ìàíãóñòîâі ïåðåäâіñòèâ ùóð?

11. ßêó ðîçìîâó ïіäñëóõàâ óíî÷і ó âàííіé êіìíàòі Ðіêі-Òіêі-Òàâі?
12. ×îìó ìàíãóñò íàäóìàâ íàïàñòè íà Íàãà? ×èì çàêіí÷èâñÿ 

öåé äâîáіé?
13. Õòî äîïîìіã Ðіêі-Òіêі-Òàâі çíàéòè êóáëî çі çìіїíèìè ÿéöÿìè 

òà âіäâîëіêòè Íàãàéíó?
14. ×îìó Íàãàéíà âèðіøèëà àòàêóâàòè Òåääі òà ÷ëåíіâ éîãî

ðîäèíè?
15. ×è áóëî ñòðàøíî Ðіêі-Òіêі-Òàâі? Êóäè äîâåëîñÿ ïîäàòèñÿ 

Ðіêêі â ãîíèòâі çà Íàãàéíîþ? ×èì çàâåðøèëîñÿ ïðîòèñòîÿííÿ 
êîáðè òà ìàíãóñòà?

16. ßêі ïî÷óòòÿ ïåðåïîâíþþòü ìàíãóñòà ïіñëÿ ïåðåìîãè?
17. Ïðî ùî ñïіâàє Äàðçі â îñòàííіé ïіñíі êàçêè?
6. Ðîáîòà â ïàðàõ «Îñíîâíі ïåðñîíàæі êàçêè». Ðîçïîäіëіòü

ïåðñîíàæіâ êàçêè íà âîðîãіâ òà äðóçіâ ìàíãóñòà.
Друзі: Тедді, його родина, щур Чучундра, Дарзі, дружина Дарзі.
Вороги: Карайт, Наг, Нагайна.

7. Ïåðåêàç êëþ÷îâèõ ìîìåíòіâ êàçêè «Ðіêі-Òіêі-Òàâі».
1. Ïåðøà çóñòðі÷ ç Íàãîì òà Íàãàéíîþ.
2. Íåñïîäіâàíèé ïîєäèíîê ç Êàðàéò.
3. Íі÷íèé áіé ç Íàãîì.
4. Çíèùåííÿ çìіїíîãî êóáëà.
5. Îñòàííє ïðîòèñòîÿííÿ ç Íàãàéíîþ.
8. Öèòàòíà õàðàêòåðèñòèêà îáðàçó Ðіêі-Òіêі-Òàâі.

Зовнішній
вигляд

І хвіст, і хутро були у нього, як у маленької кішки, а голова і всі 
звички – як у ласочки. Очі в нього були рожеві, і кінчик його 
неспокійного носа теж був рожевий. Рікі міг почухатися, де за-
манеться, все одно якою лапкою: чи передньою, чи задньою. 
І так умів він розпушити свій хвіст, що хвіст той робився схо-
жим на круглу довгу щітку. І його бойовий клич, коли він мчав 
у високих травах, був рікі-тікі-тікки-тікки-чк!

Цікавість ...Від носа до хвоста весь горить цікавістю. «Біжи дізнайся й
рознюхай», – написано на родинному гербі у мангустів.

Непосидючість Весь цей день він тільки й робив, що бігав по всьому будинку. 
Він швидко оббіг усю околицю, нюхнув тут, нюхнув там...

Розуміння
свого
призначення

...Хоча Рікі-Тікі ніколи не бачив живої кобри, бо мати годувала 
його мертвими, він добре розумів, що мангусти для того й іс-
нують на світі, щоб битися зі зміями, перемагати їх.

Вірність і від-
даність друзям

У цю ніч... він врятував від смерті нас – і тебе, і мене.
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Спритність Ріккі відскочив убік і хотів було її вкусити, але проклята порош-
но-сіра голівка опинилася біля самої його потилиці, і, щоб ски-
нути її зі спини, йому довелося перевернутися в повітрі.

Стійкість ...І хоча він думав, що прийшла його смерть, але вирішив зу-
стріти її, не розтискаючи зубів.

Надзвичайна
сміливість,
відвага

Таким чином він вигравав тільки секунду, але цією секундою
він відмінно скористався. 
Наг розмахував мною на всі боки, але не міг струсити мене
геть! Він уже був неживий...
Виходь же, Нагайно! Виходь і воюй зі мною. Тобі недовго за-
лишатися вдовою!

Винахідли-
вість, кмітли-
вість

Дарзі, якщо у тебе залишилася хоч крапля розуму, лети зараз
до стайні і зроби вигляд, що у тебе перебите крило, і нехай
Нагайна женеться за тобою до цього куща, розумієш?

Розважливість Битися ж у відкритому місці мені дуже невигідно: Наг може
мене здолати.

9. Âèñíîâêè.
Ìàíãóñò Ðіêі-Òіêі-Òàâі äëÿ Ð. Êіïëіíãà – іäåàë ãåðîÿ, ÿêèé

çäіéñíþє ãåðîї÷íі â÷èíêè àæ íіÿê íå äëÿ íàãîðîäè, à âîëåþ ñâîãî 
ñåðöÿ, ÿê âіääàíèé òà ñìіëèâèé äðóã.

10. Óñíà õàðàêòåðèñòèêà Ðіêі-Òіêі-Òàâі.
V. Ïіäñóìêè.

Òåñòóâàííÿ
1. Õòî òàêèé Ðіêі-Òіêі?
 à) ëàñêà; á) êіøêà; â) ìàíãóñò; ã) ùóð.
2. ×îìó ìàíãóñò ìàâ òàêó êëè÷êó?
 à) êëè÷êà ñõîæà íà áîéîâèé êëè÷ ìàíãóñòà; á) àâòîðó ñïîäî-

áàëîñÿ òàêå ïîєäíàííÿ çâóêіâ; â) òàê çàâæäè íàçèâàþòü ìàí-
ãóñòіâ; ã) òîìó ùî ïîäії âіäáóâàëèñÿ â Іíäії.

3. ßê ñòàëîñÿ, ùî ìàíãóñò ïîòðàïèâ ó ñіì’þ Âåëèêîї Ëþäèíè?
 à) áóëà ïîâіíü; á) áóâ çåìëåòðóñ; â) ïðèéøîâ ñàì; ã) îáðàâ ñîáі

äðóãà Òåääі ïîìіæ іíøèõ õëîï÷èêіâ.
4. ßêі ðèñè õàðàêòåðèçóþòü Ðіêі-Òіêі?
 à) õèòðèé, ëåäàðêóâàòèé, äîáðèé; á) ðîçóìíèé, íåïîâîðîòêèé,

ñìіëèâèé; â) öіêàâèé, ñìіëèâèé, íàïîëåãëèâèé; ã) æîðñòîêèé,
ñïðèòíèé, ïіäñòóïíèé.

5. Õòî òàêèé Äàðçі?
 à) ïòàõ; á) ïòàõ-êðàâåöü; â) êîáðà; ã) õàòíÿ ìèøà.
6. ×îìó ïëàêàâ Äàðçі, êîëè ç íèì çíàéîìèâñÿ Ðіêі?
 à) Íàã ç’їâ éîãî ïòàøåíÿ; á) ïòàøåíÿ âèïàëî іç ãíіçäà; â) ïëà-

êàâ âіä ùàñòÿ; ã) âіä áîëþ, áî çëàìàâ êðèëî.
7. ßêîãî êîëüîðó áóâ Íàã?
 à) ñіðîãî; á) êîðè÷íåâîãî; â) çåëåíîãî; ã) ÷îðíîãî.

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі



8. Äå êîáðè âìîñòèëè ñâîє êóáëî?
 à) â ñàäó; á) íà ñìіòíèêó; â) íà äèííіé ãðÿäöі; ã) ó çàêóòêó 

âàííîї êіìíàòè.
9. Ðіêêі âïèâñÿ çóáàìè Íàãó â ...
 à) õâіñò; á) êàïþøîí; â) ãîëîâó; ã) ùåëåïó.
10. ßê äîïîìіã òâàðèíöі áàòüêî Òåääі?
 à) óáèâ êîáðó ñîêèðîþ; á) óáèâ êîáðó ç ðóøíèöі; â) óáèâ êîáðó 

ïàëèöåþ; ã) çàñèïàâ êîáðó çåìëåþ â íîðі.
11. ßê â÷èíèâ Ðіêі ç ðîäèíîþ êîáð?
 à) ïîæàëіâ êîáðó-öàðіâíó; á) çàëèøèëàñÿ îäíà Íàãàéíà; 

â) çíèùèâ óñіõ; ã) çàëèøèëèñÿ äіòè.
12. ßêà ãîëîâíà äóìêà öüîãî òâîðó?
 à) òðåáà äáàéëèâî ñòàâèòèñÿ äî òâàðèí; á) òðåáà ëþáèòè і áóòè 

âіääàíèì äðóçÿì; â) õâàëà ñìіëèâîñòі òà ñòіéêîñòі ìàëåíüêîї
òâàðèíè-îõîðîíöÿ; ã) íåîáõіäíî òðèìàòè îòðóéíèõ çìіé îêðå-
ìî âіä іíøèõ æèâèõ іñòîò.

VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. Íàìàëþâàòè іëþñòðàöії äî êàçêè Ð. Êіïëіíãà.
2. Çíàéòè âіäìіííîñòі àíіìàëіñòè÷íîї êàçêè Êіïëіíãà âіä ôîëü-

êëîðíèõ êàçîê ïðî òâàðèí.
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ÏÐÈÐÎÄÀ І ËÞÄÈÍÀ

Тема: Пейзаж у літературі та інших видах мистецтва
Мета: виразно читати і емоційно сприймати пейзажну лірику та прозу; 

дати визначення термінів «тема», «ідея», «пейзаж», «епітет», «метафора»;
встановити специфіку літературного пейзажу порівняно з іншими творами
мистецтва (живопису, музики);

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та
обґрунтовувати її; формувати полікультурну компетенцію;

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно роз-
винену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, ілюстрації, дидактичний матеріал, репродук-
ції творів живопису («Зима» І. Шишкіна, «Рання весна», «Українська ніч»
А. Куїнджі, «Золота осінь» В. Полєнова, «Літо» І. Левітана); аудіозаписи тво-
ру П. Чайковського «Пори року», уривка з опери М. Римського-Корсакова
«Травнева ніч». 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Ïðèðîäà – öå êàçêà, ÿêó òðåáà ÷èòàòè ñåðöåì.

Ëåñÿ Óêðàїíêà

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Àñîöіþâàííÿ äî êëþ÷îâîãî ñëîâà. Çà ïîäàíèìè âèñëîâàìè
âèäàòíèõ ïèñüìåííèêіâ òà âëàñíèì äîñâіäîì ñïіëêóâàííÿ ç ïðè-
ðîäîþ ñêëàäіòü àñîöіþâàííÿ «ïðèðîäà».

1.   Природа не храм, а майстерня, і людина в ній працівник (І. Тургенєв).
2.   Скільки років землі – і мільярд, і мільйон, а яка вона й досі ще гарна! (Л. Кос-
тенко) 3. Вражаюча мудрість природи, яка при такій нескінченній різноманітності
зуміла всіх зрівняти! (Еразм Роттердамський) 4. Краса – це правда, правда – це
краса, ось усе, що ти знаєш на землі (Дж. Кітс(( ).

5. Люби природу не як символ 6. Не то, что мните Вы, природа:
 Душі своєї,  Не слепок, не бездушный лик –
 Люби природу не для себе,  В ней есть душа, в ней есть свобода,
 Люби для неї.  В ней есть любовь, в ней есть язык.
                             М. Рильський  Ф.Тютчев
Ïðèêëàä ó÷íіâñüêèõ àñîöіàöіé.
Øèðî÷іíü, áåçìåæíіñòü, âîëÿ, ðàäіñòü, âіäïî÷èíîê, ñîíöå, òåï-

ëî, âі÷íіñòü, êðàñà, ðіçíîìàíіòòÿ, ëþáîâ, òâîð÷іñòü.
ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.

1. Âñòóïíå ñëîâî â÷èòåëÿ.
Æèòòÿ ëþäèíè çàâæäè íåâіä’єìíå âіä ïðèðîäè. Ïіçíàþ÷è її òàєì-

íèöі, ëþäèíà ñòâîðþâàëà ìіôè, ëåãåíäè, ïåðåêàçè. Ëþäè ñïîêîíâіêó
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áîÿëèñÿ і øàíóâàëè, áåðåãëè і âñîòóâàëè òó ãàðìîíіþ, ùî іñíóâàëà 
â ïðèðîäі. Ïîñòóïîâî ëþäñüêå áàæàííÿ çðîçóìіòè «ìîâó» і «äóøó» 
ïðèðîäè âèÿâèëîñÿ ñèëüíіøèì çà ñòðàõ ïåðåä її ãðіçíîþ ñòèõієþ.
Òåïåð ëþäèíà íàâ÷èëàñÿ ëіòàòè âèùå ïòàõіâ і äîëàòè âіäñòàíü øâèä-
øå çà çâóê, âîíà ïðîíèçóє çåìíó òâåðäü äî âîãíÿíîãî ÿäðà і íåáåñíó 
ñôåðó äî ðîçïå÷åíèõ ñâіòèë.

Àëå ïðèðîäà çàëèøàєòüñÿ âåëèêîþ, íå ïіçíàíîþ äî êіíöÿ êíè-
ãîþ, ùî íàïèñàíà äèâíîþ ìîâîþ, ÿêó ìè ÷èòàєìî ùîäíÿ. Âîíà æèâå 
і ðîçâèâàєòüñÿ çà ñâîїìè çàêîíàìè. Ïðèðîäà âіäêðèâàєòüñÿ ëþäèíі 
ãðіçíèìè ñòèõіÿìè і ìàëüîâíè÷èìè ëàíäøàôòàìè, íіæíіñòþ ðàíêó і 
áåçêіíå÷íіñòþ çîðÿíîãî íåáà, íåîñÿæíіñòþ і òàєìíè÷іñòþ ìîðñüêèõ 
ãëèáèí òà ðîçìàїòòÿì áàðâ óñіõ ïіð ðîêó. ×è òðåáà â÷èòèñÿ ÷è-
òàòè і ðîçóìіòè ïðèðîäó? Õóäîæíèêè, ïîåòè, ìóçèêàíòè – êîæåí 
ïî-ñâîєìó îñìèñëþє ãîëîñ ïðèðîäè, ïî-ñâîєìó áà÷èòü ïðåêðàñíå
â òîìó, äî ÷îãî ìè, ïåðåñі÷íі ëþäè, çàçâè÷àé çàëèøàєìîñÿ áàé -
äó æèìè.

Òàê, ó ïîåçії çäàâíà îñіíü, çèìà, âåñíà і ëіòî îçíà÷àëè çíà÷íî 
áіëüøå, íіæ çâè÷àéíі ïîðè ðîêó, áî âîíè ïîâ’ÿçàíі ç ðàäіñòþ ïðî-
áóäæåííÿ, ðîçêâіòó, çі ñìóòêîì і æóðáîþ çãàñàííÿ æèòòєâèõ ñèë.

2. Çàñâîєííÿ åëåìåíòіâ òåîðії ëіòåðàòóðè. 
Òåìà – òå, ïðî ùî éäåòüñÿ â õóäîæíüîìó òâîðі.
Іäåÿ – îñíîâíà äóìêà õóäîæíüîãî òâîðó.
Ïåéçàæ (âіä ôð. ìіñöåâіñòü, êðàєâèä) – êàðòèíà (àáî îïèñ) 

ïðèðîäè â õóäîæíüîìó òâîðі. Ïåéçàæ ïåðåäàє íàñòðîї, ïî÷óòòÿ 
ëþäèíè, âіí ñïіâçâó÷íèé éîãî äóøі. Ñâіò äóøі ëþäèíè і ñâіò ïðè-
ðîäè âіääçåðêàëþþòüñÿ îäèí âіä îäíîãî, ïåðåáóâàþòü ó ãàðìîíії, 
çëèâàþòüñÿ ó çàãàëüíèé õîð æèòòÿ і ëþáîâі. Íå òіëüêè â ëіòåðà-
òóðі, à é â îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâі, ìóçèöі ìèòöі çîáðàæóþòü 
ïåéçàæ. Õóäîæíèêè âèêîðèñòîâóþòü çîðîâі îáðàçè, à ìóçèêàíòè – 
çâóêîâі.

3. Òâîð÷à ðîáîòà «Ìèñòåöüêі ïàðàëåëі».
Ïðèðîäà, ç òî÷êè çîðó õóäîæíèêà, – óíіâåðñàëüíèé ñâіò ïіçíàí-

íÿ îñîáèñòîñòі ëþäèíè. Âåñíà – ïîðà ïðîáóäæåííÿ, îñіíü – âðàçëè-
âà ïîðà ðîêó, êîëè âñÿ ïðèðîäà çàâìèðàє ïåðåä íàñòàííÿì çèìè. 
Äîñêîíàëó âі÷íó ãàðìîíіþ ïðèðîäè çîáðàæåíî íà ïîëîòíàõ âèäàò-
íèõ ïåéçàæèñòіâ Іâàíà Øèøêіíà «Çèìà», Àðõèïà Êóїíäæі «Ðàííÿ 
âåñíà», Âàñèëÿ Ïîëєíîâà «Çîëîòà îñіíü», Іñààêà Ëåâіòàíà «Ëіòî».

Ðîñіéñüêèé êîìïîçèòîð Ï.×àéêîâñüêèé òåæ ëþáèâ ïðèðîäó і 
íàâіòü íàïèñàâ ôîðòåïіàííèé öèêë іç 12 ï’єñ «Ïîðè ðîêó». Êîæíà 
ï’єñà ïðèñâÿ÷åíà ïåâíîìó ìіñÿöþ ðîêó, âñі ï’єñè ìàþòü ïіäçà-
ãîëîâîê, ÿêèé ïîÿñíþє çìіñò ìóçè÷íîї êàðòèíè. (Ñі÷åíü – «Áіëÿ 
êîìèíêà», ëþòèé – «Ìàñëÿíà», áåðåçåíü – «Ïіñíÿ æàéâîðîíêà», 
êâіòåíü – «Ïðîëіñîê», òðàâåíü – «Áіëі íî÷і», ÷åðâåíü – «Áàðêàðî-
ëà», ëèïåíü – «Ïіñíÿ êîñàðÿ», ñåðïåíü – «Æíèâà», âåðåñåíü – «Ïî-
ëþâàííÿ», æîâòåíü – «Îñіííÿ ïіñíÿ», ëèñòîïàä – «Íà òðіéöі»,
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ãðóäåíü – «Ñâÿòêè»). Ó ï’єñàõ Ï. ×àéêîâñüêîãî ãîëîâíå – íå
òіëüêè ìóçè÷íå âіäòâîðåííÿ ïðèðîäè, à ïî÷óòòÿ і äóìêè ëþäèíè, 
ðîçäóìè ïðî ëþäñüêå æèòòÿ.

Ó ÕVIII ñò. іòàëіéñüêèé êîìïîçèòîð Àíòîíіî Âіâàëüäі íàïèñàâ
òâіð «×îòèðè ïîðè ðîêó» – öèêë іç ÷îòèðüîõ ñêðèïêîâèõ êîí-
öåðòіâ. Öåé öèêë ñòàâ îäíèì ç íàéïîïóëÿðíіøèõ éîãî òâîðіâ. 
Êîæíèé êîíöåðò ïðèñâÿ÷åíèé îäíіé іç ïіð ðîêó і ñêëàäàєòüñÿ іç
òðüîõ ÷àñòèí, ùî âіäïîâіäàþòü êîæíîìó ìіñÿöþ.

1. Ïðîñëóõàéòå ÷îòèðè óðèâêè ç ï’єñè «Ïîðè ðîêó» Ï. ×àé-
êîâñüêîãî.

2. Âñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìóçè÷íèõ óðèâêіâ ïåéçàæàì æè-
âîïèñíèì («Çèìà» І. Øèøêіíà, «Ðàííÿ âåñíà», «Óêðàїíñüêà íі÷»
À. Êóїíäæі, «Çîëîòà îñіíü» Â. Ïîëєíîâà, «Ëіòî» І. Ëåâіòàíà).

3. ßêі ïî÷óòòÿ ïðîáóäæóþòü ó âàñ ìóçè÷íèé òà æèâîïèñíèé 
ïåéçàæі?

4. Ó ÷îìó ïîëÿãàє âіäìіííіñòü ó çîáðàæåííі êàðòèí ïðèðîäè â
æèâîïèñі, ìóçèöі, ëіòåðàòóðі?

4. Òâîð÷à ðîáîòà. Ïîðіâíÿéòå çîáðàæåííÿ òðàâíåâîї íî÷і â 
ðіçíèõ âèäàõ ìèñòåöòâà.

Джон Кітс
«До солов’я»

М. Гоголь 
«Травнева 

ніч»

А. Куїнджі 
«Українська 

ніч»

М. Римський- 
Корсаков 

«Травнева 
ніч»

Вид
мистецтва Література Література Живопис Музика

Тема Краса травневої ночі

Ідея Ніч сповне-
на щемли-
вої краси і
одухотвореної 
сили кожної 
рослини.

Велична кра-
са, широчінь, 
могутній спокій 
природи, чи-
стої, глибокої,
як душа на-
роду.

Розкішна, 
оксамитова,
темно-синя ніч
повновладно 
панує над
фантастичним
світом.

Тиха роман-
тична ніч,
сумна і втаєм-
ничена.

Як через
стан природи 
передано
настрій лю-
дини?

Закоханість у
природу.

Захват від ве-
личі природи.

Втаємниче-
ність і загадко-
вість.

Сум, схвильо-
ваність.

Образи Шипшина, 
глід, троян-
да, незримі 
пахощі.

Місяць, небо,
ліси, стави.

Місяць, ма-
занки, тополі,
млин.

Нічні птахи,
шум води.

Засоби тво-
рення образів

Художнє
слово. 

Художнє
слово. 

Фарби. Звуки.
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5. Çàñâîєííÿ åëåìåíòіâ òåîðії ëіòåðàòóðè.
Ðèìà – ñïіâçâó÷íіñòü ó çàêіí÷åííÿõ âіðøîâàíèõ ðÿäêіâ.
Ðèòì óòâîðþєòüñÿ âïîðÿäêîâàíèì ÷åðãóâàííÿì íàãîëîøåíèõ 

і íåíàãîëîøåíèõ ñêëàäіâ ó ðÿäêó.
Ìåòàôîðà – îáðàçíèé âèðàç, ÿêèé âæèâàєòüñÿ ó ïåðåíîñíî-

ìó çíà÷åííі òà ґðóíòóєòüñÿ íà óïîäіáíåííі îäíîãî ïðåäìåòà ÷è 
ÿâèùà іíøîìó. Ìåòàôîðó òàêîæ ìîæíà îõàðàêòåðèçóâàòè ÿê
ïðèõîâàíå ïîðіâíÿííÿ, äå ïðîïóùåíі õàðàêòåðíі äëÿ âіäêðèòîãî
ïîðіâíÿííÿ ñëîâà íåìîâ, íåíà÷å òîùî.

Åïіòåò – õóäîæíє îçíà÷åííÿ, ÿêå íàäàє îáðàçó äîäàòêîâèõ 
åìîöіéíèõ òà ñìèñëîâèõ âіäòіíêіâ. Íàé÷àñòіøå òàêі îçíà÷åííÿ
âèðàæåíі ïðèêìåòíèêàìè.

6. Ëіòåðàòóðîçíàâ÷èé ïðàêòèêóì.
1. Ïîðіâíÿéòå âіðøîâàíèé òà ïðîçîâèé ïåéçàæі. Ó ÷îìó âіä-

ìіííіñòü? ×èì äîñÿãàþòüñÿ ìåëîäіéíіñòü і ðіâíîìіðíіñòü çâó÷àí-
íÿ âіðøà?

2. Âèïèøіòü іç ïіäðó÷íèêà (ñ. 111) â çîøèò âèçíà÷åííÿ òåðìі-
íіâ «åïіòåò», «ìåòàôîðà». Çíàéäіòü ðèìó ó âіðøі Äæ. Êіòñà «Äî 
ñîëîâ’ÿ».

3. ×èì äîñÿãàєòüñÿ õóäîæíÿ âèðàçíіñòü, ÿñêðàâіñòü òà åìîöіé-
íіñòü óðèâêіâ ç âіðøà «Äî ñîëîâ’ÿ» òà ïîâіñòі «Òðàâíåâà íі÷»?

4. Âèïèøіòü ó çîøèò âèçíà÷åííÿ òåðìіíіâ «ìåòàôîðà», «åïіòåò».
5. Âèïèøіòü åïіòåòè іç çàïðîíîâàíèõ óðèâêіâ. Âèçíà÷òå їõíþ 

ðîëü.
6. Âèïèøіòü ìåòàôîðè іç çàïðîíîâàíèõ óðèâêіâ. Âèçíà÷òå

їõíþ ðîëü.

Дж. Кітс «До солов’я» М. Гоголь «Травнева ніч»
Е п і т е т и

Незримі квіти, пасторальна шипшина,
недовговічний глід, росисті вечори, ко-
лючі віти

Срібне світло, дивне повітря, чарівна 
ніч, спокійні стави, незаймані гущави-
ни

М е т а ф о р и
Троянду між її колючих віт – 
Притулок мух у вечори росисті.

Прекрасний зальотник – нічний вітер,
що закрався зненацька, цілує їх; че-
ремхи боязко простягають свої гілки;
шепочуть іноді листям.

V. Ïіäñóìêè.
Ñòèëіñòè÷íèé ïðàêòèêóì: çàïðîïîíóéòå ñâîї åïіòåòè çàìіñòü

ïðîïóùåíèõ іç ïîåçії Êіòñà. Ïîðіâíÿéòå àâòîðñüêі åïіòåòè ç âëàñ-
íèìè. Îáґðóíòóéòå ñâіé âèáіð.

1.  Çіéòè íà ãîðó, ïðîñòîðіíü ...
Ïîáà÷èòè ðі÷îê, äîëèí áåç ëіêó,
Â ãàé çàíåñòè ... òÿãàð äóìîê,
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Äå îëåíü, ïåðåñêî÷èâøè ñòðóìîê,
Ç íàïåðñòÿíêè çãàíÿє áäæіëêó ... (Âåëèêó, ëåãêèé, äèêó)

2. Òîìó, õòî â ìіñòі æèâ, ÿê ó íåâîëі,
Òàê ëþáî âèéòè â òèøó ...
I â âèñî÷іíü ...
Ïîñëàòü ìîëèòâó íåáåñàì і äîëі. (Ïîëüîâó, óñìіõíåíî-æèâó)

VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. Íàâåñòè ïðèêëàäè ïåéçàæіâ ç ïðî÷èòàíèõ õóäîæíіõ òâîðіâ.
2. Âèêîíàòè çàâäàííÿ 7 (ñ. 112).

Тема: Джон Кітс. «Про коника та цвіркуна». Поетизація образу
природи у вірші, його ідея

Мета: ознайомити учнів із віхами життя й особливостями творчості
Джона Кітса;

встановити його роль у розвитку пейзажної лірики; виразно читати і емо-
ційно сприймати пейзажну лірику; визначити ставлення автора до світу при-
роди, підкреслити емоційне забарвлення описів природи, їхню роль у тексті;

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та
обґрунтовувати її; формувати полікультурну компетенцію;

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно роз-
винену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, портрет Джона Кітса, дидактичний матеріал, 
репродукції картин Дж. Констебла «Дедхемська долина», «Оране поле».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ß áðàò âàø – çåìëå, îêåàíå, âіòðå!

Ï. Øåëëі

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Ëіòåðàòóðîçíàâ÷èé ïðàêòèêóì: ç’єäíàé ñòðіëî÷êàìè òåðìіíè
òà їõíє âèçíà÷åííÿ.
Òå, ïðî ùî éäåòüñÿ â õóäîæíüîìó òâîðі. Åïіòåò
Êàðòèíà ïðèðîäè â õóäîæíüîìó òâîðі. Ðèìà
Ñïіâçâó÷íіñòü ó çàêіí÷åííÿõ âіðøîâàíèõ ðÿäêіâ. Òåìà
Îñíîâíà äóìêà õóäîæíüîãî òâîðó. Ïåéçàæ
Óïîðÿäêîâàíå ÷åðãóâàííÿ íàãîëîøåíèõ
і íåíàãîëîøåíèõ ñêëàäіâ ó ðÿäêó. Ìåòàôîðà
Îáðàçíèé âèðàç, ÿêèé âæèâàєòüñÿ ó ïåðåíîñíîìó
çíà÷åííі òà ґðóíòóєòüñÿ íà óïîäіáíåííі îäíîãî
ïðåäìåòà (÷è ÿâèùà) іíøîìó. Ðèòì
Õóäîæíє îçíà÷åííÿ, ÿêå íàäàє îáðàçó äîäàòêîâèõ
åìîöіéíèõ òà ñìèñëîâèõ âіäòіíêіâ. Іäåÿ
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ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó. 
1. Âñòóïíå ñëîâî â÷èòåëÿ.

                     ***
×îòèðè çìіíè áà÷èìî ùîðîêó.
×îòèðè їõ і â ñìåðòíîãî: âåñíà,
Êîëè òàê ëåãêî, ÿê âîäà ïîòîêó,
Ó äóøó ëëєòüñÿ âñÿ êðàñà çåìíà.
Є â íüîãî é ëіòî: ÿê ñèòà ìåäîâà,
Òîäі æèâèòü éîãî õìіëüíèé çàïàñ 
Þíàöüêèõ ñïîãàäіâ; íåáåñíà ìîâà 
Òîäі ÷óòíіøà. À â îñіííіé ÷àñ

Âіí çàæàäàє òèøі, é êðèëà çãîðíå, 
I, ìåðêëèì çîðîì äèâëÿ÷èñü íà ñâіò, 
Ìèíàòèìå ïðåêðàñíå é íåïîâòîðíå,
ßê òå, äî ÷îãî çâèê ç äèòÿ÷èõ ëіò.

Ó íüîãî є é çèìà: õîëîäíі ñõîäè
Ó òåìðÿâó. Òàêèé çàêîí ïðèðîäè.

Öå îäèí іç áàãàòüîõ ñîíåòіâ Äæ. Êіòñà, ç òâîð÷іñòþ ÿêîãî ìè 
îçíàéîìèìîñÿ íà óðîöі. Ïåéçàæíà ëіðèêà öüîãî àíãëіéñüêîãî
ïîåòà âіäðіçíÿєòüñÿ ãëèáèíîþ ôіëîñîôñüêîї äóìêè і âîäíî÷àñ 
ïðîñòîòîþ і ãàðìîíієþ ôîðìè. Ïðîâіäíà òåìà éîãî ïîåçії – ïî-
êëîíіííÿ êðàñі òà áëàãîòâîðíіé äії ìîãóòíüîї і ùåäðîї ïðèðîäè і 
ìèñòåöòâà íà ëþäèíó.

2. Ðîáîòà íàä áіîãðàôієþ Äæ. Êіòñà: ïðî÷èòàéòå óðèâîê âіðøà 
Äæ. Êіòñà «Ïіñíÿ ïðî ñåáå»; ïðî÷èòàéòå âіäîìîñòі ïðî æèòòєâèé 
і òâîð÷èé øëÿõ ïîåòà (ñ. 108–109); ñêëàäіòü ëàíöþæîê âàæëèâèõ 
æèòòєâèõ ïîäіé ó äîëі ïèñüìåííèêà.

Народився 31 жовтня 1795 р. в Лондоні

Шлях вільної поетичної  творчості.

Раннє сирітство хлопчика.

Захопливі подорожі до Шотландії, кохання.

Хист до медицини.

Боротьба зі страшною хворобою.

Літературна самоосвіта.

Передчасна смерть 23 лютого 1821 р.



107

3. Ñëîâî â÷èòåëÿ ïðî іñòîðіþ ñòâîðåííÿ âіðøà «Ïðî êîíèêà
òà öâіðêóíà».

Óïðîäîâæ ñâîãî êîðîòêîãî òâîð÷îãî øëÿõó Êіòñ îõî÷å çâåðòàâ-
ñÿ äî ïåéçàæíîї ëіðèêè, çíà÷íî çáàãàòèâ її, çðîáèâøè ðіçíîìàíіò-
íіøîþ, âèðàçíіøîþ. Îñîáëèâî äîñêîíàëî âіí îïàíóâàâ ñêëàäíó і 
ñòðîãó ïîåòè÷íó ôîðìó ñîíåòà, ÿêèé ââàæàєòüñÿ âåðøèíîþ ïî-
åòè÷íîї ìàéñòåðíîñòі. Îäèí іç íàéöіêàâіøèõ ïåéçàæíèõ ñîíåòіâ
Äæ. Êіòñà — «Ïðî êîíèêà òà öâіðêóíà», íàïèñàíèé ó ãðóäíі
1816 ð. ïіä ÷àñ ï’ÿòíàäöÿòèõâèëèííîãî ïîåòè÷íîãî çìàãàííÿ ç Ëі
Õàíòîì íà çàäàíó òåìó. Êіòñ íàïèñàâ âіðø øâèäøå, õî÷à çãîäîì
âіääàâ ïåðåâàãó ñîíåòó Õàíòà íàä ñâîїì.

4. Âèðàçíå ÷èòàííÿ âіðøà «Ïðî êîíèêà òà öâіðêóíà».
5. Åâðèñòè÷íà áåñіäà.
1. ßêі ðÿäêè ó òâîðі âàì íàéáіëüøå ñïîäîáàëèñÿ? Çà÷èòàéòå.
2. ßêà òåìà òà іäåÿ òâîðó?
3. ×îìó ìîæíà ââàæàòè öþ ïîåçіþ çðàçêîì ïåéçàæíîї ëі-

ðèêè?
4. ßêі ðÿäêè ó âіðøі âè ââàæàєòå íàéâàæëèâіøèìè? Ïîÿñíіòü 

÷îìó.
5. ßê âè ðîçóìієòå âèðàç «ïîåçіÿ çåìëі»? ßê áè ñêàçàëè âè?
6. Ùî âіä÷óâàє ïîåò? À âè? ßêі ñëîâà âіäòâîðþþòü öі ïî-

÷óòòÿ?
7. Íà ÿêі äâі ÷àñòèíè âè ðîçäіëèëè á öåé âіðø?
8. Íàçâіòü ïîðè ðîêó, çîáðàæåíі ó ïåðøіé і äðóãіé ÷àñòèíàõ

âіðøà. Ïðèäóìàéòå çàãîëîâêè äî êîæíîї ç íèõ і çàïèøіòü.
9. Äëÿ ÷îãî, íà âàøó äóìêó, àâòîð ñêîðèñòàâñÿ ïðîòèñòàâëåí-

íÿì? Çíàéäіòü ó âіðøі àíòèòåçè, ïіäêðåñëіòü їõ ïóíêòèðîì.
10. ßê ìîòèâ ìîâ÷àííÿ îá’єäíóє äâі ÷àñòèíè âіðøà?
11. ßêîþ êàðòèíîþ çàêіí÷óєòüñÿ âіðø? Ïðîâåäіòü ïàðàëåëі äî

ïåðøîї ñòðîôè ïîåçії. Ùî äàє òàêà ïîáóäîâà òâîðó?
12. Çíàéäіòü ðÿäêè, ÿêі âàì ñïîäîáàëèñÿ íàéáіëüøå. Ïіäêðåñ-

ëіòü їõ õâèëÿñòîþ ëіíієþ.
13. Ïîÿñíіòü âèðàçè: Öå êîíèê, âіí ïîéìàє ãîðè é äîëè, íà

ñòåðíÿõ äîâãèé âåäó÷è òàíîê; Êîëè çèìà â ìîâ÷àííÿ êðèæàíå 
ïîëÿ çàêîâóє. Îïèøіòü öі êàðòèíè ñâîїìè ñëîâàìè.

14. Çà äîïîìîãîþ ÿêèõ  õóäîæíіõ çàñîáіâ çìàëüîâóєòüñÿ êðàñà
ïðèðîäè, її ÷àðіâíіñòü?

15. Çíàéäіòü ðÿäêè, ùî ðèìóþòüñÿ.
16. ßêèìè ñëîâàìè âè âèçíà÷èëè á çàãàëüíèé ðèòì âіðøà?
17. ßêó êàðòèíó âè íàìàëþâàëè á çà çìіñòîì öüîãî âіðøà? ßêі 

êîëüîðè òàì ïåðåâàæàëè á?
6. Âèñíîâêè.
Ó öüîìó ñîíåòі Êіòñ íàäçâè÷àéíî ïîâíî і âèðàçíî ïåðåäàâ

ñâîє ñâіòëå ñïðèéíÿòòÿ âі÷íîãî ðóõó æèòòÿ і êðàñó ïðèðîäè. Âіí



108

çîáðàæóє æèâó êàðòèíó ëіòíüîãî äíÿ, ÿêà âіä÷óâàєòüñÿ òàê ñàìî 
ðåàëüíî, ÿê і çàòèøîê æàðêî íàòîïëåíîї êіìíàòè âçèìêó, êîëè 
â ïîëÿõ ëþòóþòü çàìåòіëі. Ïîåò ðîçêðèâàє â ìàëîìó âåëèêå, áà-
÷èòü ïðåêðàñíå â çâè÷àéíîìó – ïіñíÿõ êîíèêà òà öâіðêóíà. Êîì-
ïîçèöіéíî âіðø ðîçïàäàєòüñÿ íà äâі ÷àñòèíè. Ïåðøà ÷àñòèíà âі-
ðøà ìàëþє ñïåêîòíèé ëіòíіé ïîëóäåíü, êîëè âñå æèâå çàâìåðëî,
ïðè÷àїëîñÿ і, çäàєòüñÿ, âæå íіùî íå ìîæå ïðîòèñòîÿòè ïåêó÷îìó
ñîíöþ. Äðóãà ÷àñòèíà âñòàíîâëþє àíàëîãіþ ìіæ äіÿìè ñîíöÿ і ìî-
ðîçó íà âñå æèâå. Àíòèòåçà îáðàçіâ ëіòà òà çèìè âçàєìîïîâ’ÿçàíà
çі ñìèñëîâîþ àíòèòåçîþ. Ìàëþþ÷è íåâìèðóùó êðàñó ïðèðîäè,
Êіòñ ïðîòèñòàâëÿє ëіòíþ ñïåêó і ïòàõіâ, âòîìëåíèõ âіä æàðêîãî 
ñîíöÿ, êîíèêîâі, à äîâãèé çèìîâèé âå÷іð, ìîðîç і òèøó – öâіð-
êóíîâі. Çàêіí÷óєòüñÿ ñîíåò ñëîâàìè: «Ñïіâ êîíèêà â òðàâі íà
ñіíîæàòі». Òàê óòâîðþєòüñÿ êîìïîçèöіéíå êіëüöå, ÷èì ïîñèëþє
ôіëîñîôñüêå òâåðäæåííÿ Êіòñà ïðî âі÷íèé ðóõ æèòòÿ. Ñâîєðіäíå
ðèòìі÷íå çâó÷àííÿ ñîíåòà, éîãî æèâà çìіñòîâíіñòü ãîâîðÿòü ïðî
îïòèìіñòè÷íèé íàñòðіé àâòîðà.

7. Ëàáîðàòîðíà ðîáîòà «Ó ïîåòè÷íіé ìàéñòåðíі»: çíàéäіòü îá-
ðàçè â ïîåçії Êіòñà, ÿêі âèêëèêàþòü çîðîâі êàðòèíè, çâóêè, òàê-
òèëüíі âіä÷óòòÿ.

Літо Зима

Зорові Обнизує покоси й частоколи Поля заковує

Слухові Мовчать серед гілок птахи в гаю;
Невтомний голосок

Мовчання крижане; 
Цвіркун у хаті заводить пісню

Тактильні У затінку стебла або стодоли В теплі міцніє

8. Âèñíîâêè.
Ïðàãíó÷è ÿêîìîãà ðіçíîìàíіòíіøå îõàðàêòåðèçóâàòè ÿâèùå, 

ïîåò çâåðòàєòüñÿ äî ñèñòåìè ñêëàäíèõ çâóêîâèõ, çîðîâèõ, äîòè-
êîâèõ îáðàçіâ. Äëÿ ÷èòà÷à âîíè çëèâàþòüñÿ â єäèíå öіëå, ìà-
ëþþ÷è ïðèðîäó áåç øòó÷íèõ ïðèêðàñ, ïðîòå âîäíî÷àñ ñïîâ íåíó
ñïîêіéíîþ íåâèáàãëèâіñòþ òà âðàæàþ÷îþ ãàðìîíієþ.

9. Ìèñòåöüêå âіäëóííÿ.
1. Ðîçãëÿíüòå ðåïðîäóêöії êàðòèí Äæ. Êîíñòåáëà «Äåäõåì-

ñüêà äîëèíà» (ñ. 136), «Îðàíå ïîëå». Ïîðіâíÿéòå їõ іç âіðøåì 
Äæ. Êіòñà «Ïðî êîíèêà òà öâіðêóíà».

2. Ó ÷îìó, íà âàøó äóìêó, ïîëÿãàє êðàñà öèõ ïåéçàæіâ? Ùî 
ñïіëüíîãî ó ïåéçàæàõ Êіòñà і Êîíñòåáëà?

Ó Êîíñòåáëà і Êіòñà, ñïðàâäі, є ñïіëüíå: öå – ïîєäíàííÿ ëіðè÷-
íîñòі òà âåëè÷і ïðèðîäè. Õóäîæíèêó â ìàëåíüêіé êàðòèíі ç ñіëü-
ñüêèì âèäîì âäàєòüñÿ ïåðåäàòè íåîñÿæíіñòü íåáà – ó íåâåëèêîìó 
ëіðè÷íîìó âіðøі ïîåò óçàãàëüíþє îñîáèñòå ïî÷óòòÿ іç çàãàëüíî-
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ëþäñüêèì. Íà âåëèêîìó ïîëîòíі õóäîæíèêó âäàєòüñÿ çáåðåãòè
âëàñíі ïåðåæèâàííÿ – ó âіðøі ïîåò ïåðåäàє íàéòîíøі íþàíñè 
äóøåâíèõ ïåðåæèâàíü ëіðè÷íîãî ãåðîÿ. Öіêàâî, ùî, øâèäøå çà
âñå, Êіòñ íіêîëè íå áà÷èâ êàðòèí Êîíñòåáëà, à òîé íå ÷èòàâ ïîåçії
Êіòñà.
V. Ïіäñóìêè.

Ðîáîòà â ïàðàõ. Âèïèøіòü åïіòåòè òà ìåòàôîðè, âèêîðèñòàíі
Êіòñîì ó âіðøі «Ïðî êîíèêà òà öâіðêóíà», âèçíà÷òå їõíþ ðîëü ó
òâîðі.

Епітети Метафори

Невтомний голосок, довгий танок, 
мовчання крижане.

Мовчать птахи, зима поля заковує,
поезія землі не вмре.

VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. Âèïèñàòè ïðèêëàäè åïіòåòіâ òà ìåòàôîð ç âіðøà Äæ. Êіòñà.

Тема: Йоганн Вольфганг Гете. «Нічна пісня мандрівника». Зобра-
ження взаємозв’язку різних сфер природи та людини в поетично-
му творі

Мета: ознайомити учнів із віхами життя й особливостями творчості
Й.В. Ге те, розкрити його роль у розвитку світової літератури;

виразно читати та емоційно сприймати пейзажну лірику; визначити став-
лення автора до світу природи, підкреслити емоційне забарвлення описів 
природи, їхню роль у тексті; 

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та
обґрунтовувати її; формувати полікультурну компетенцію;

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно
розвинену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань люд-
ства.

Обладнання: підручники, портрет Й.В. Гете, дидактичний матеріал,
репродукція картин К. Фрідріха «Гора Вацманн», «Мандрівник над морем
туману».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Ïðèðîäà – єäèíà êíèãà, ÿêà íà âñіõ ñâîїõ
ñòîðіíêàõ ìàє ãëèáîêèé çìіñò.

É.Â. Ãåòå

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Ñêëàäàííÿ àñîöіàòèâíîãî êóùà «Ïîåçіÿ çåìëі» çà âіðøåì
Äæ. Êіòñà.
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Вічний рух життя Скромна краса природи

Благотворна дія 
природи на людину

Джерело творчого
натхнення

Прекрасне у
звичайному

Неповторна гармонія 
природи

Невмируща сила 
природи

Поезія землі

ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Âñòóïíå ñëîâî â÷èòåëÿ.
8 ñåðïíÿ 1749 ð. ó Ôðàíêôóðòі-íà-Ìàéíі ó äðóæèíè іìïåðñüêî-

ãî ðàäíèêà Êàòàðіíè Åëіçàáåò Òåêñòîð-Ãåòå íàðîäèëàñÿ äèòèíà áåç 
îçíàê æèòòÿ. Ïîâèòóõà ðîçòèðàëà íîâîíàðîäæåíîãî âèíîì, ïîêè 
ìàëÿ íå çàêðè÷àëî. ßêùî íàðîäæåííÿ ëþäèíè ïîâ’ÿçàíå ç ìіôîì, òî 
ìіô íàðîäæåííÿ Ãåòå ïîâ’ÿçàíèé ç âèáîðîì: âіí çíàâ, ùî ìіñіÿ éîãî â 
öüîìó ñâіòі ñïîâíåíà âіäïîâіäàëüíîñòі, і öå øòîâõàëî éîãî äî æèòòÿ.

Ñàìå òàêîþ áóëà ïîÿâà Ãåòå, âèäàòíîãî íіìåöüêîãî òà єâðîïåé-
ñüêîãî ïîåòà-ïðîñâіòèòåëÿ. Àëå âåëè÷åçíîþ âîëåþ âіí ðîçâèíóâ ó 
ñîáі òàêó æèòòєçäàòíіñòü, ùî, çäàâàëîñÿ, äëÿ íüîãî íå іñíóâàëî ïî-
íÿòòÿ «ñòàðіñòü», à éîãî âіäõіä ç öüîãî ñâіòó ñòàâ íå áіëüø íіæ âіäõî-
äîì ëþäèíè, ùî âèêîíàëà ñâіé çåìíèé îáîâ’ÿçîê і çàõîòіëà íàðåøòі 
âі÷íîãî ñïîêîþ.

Ïðî æèòòÿ і òâîð÷іñòü Ãåòå ðîñіéñüêèé ïèñüìåííèê Іâàí Òóðãåíєâ 
ñêàçàâ: «Æèòòÿ і ïîåçіÿ íå ðîçïàäàþòüñÿ ó íüîãî íà äâà îêðåìèõ 
ñâіòè: éîãî æèòòÿ áóëî éîãî ïîåçієþ, éîãî ïîåçіÿ áóëà éîãî æèòòÿì».
Ñüîãîäíі ìè îçíàéîìèìîñÿ ç îáîìà éîãî ñâіòàìè: æèòòÿì і ïîåçієþ, 
ÿêі ïîäіáíî äî ñâіòëà â ãðàíÿõ êðèñòàëіâ âðàæàþòü ñâîєþ ðіçíîìàíіò-
íіñòþ і êðàñîþ, çáіãîì ìàñøòàáó îáäàðóâàííÿ і îñîáèñòîñòі.

2. Ðîáîòà íàä áіîãðàôієþ É.Â. Ãåòå: çà ìàòåðіàëàìè ïіäðó÷-
íèêà òà ðîçïîâіääþ â÷èòåëÿ ñêëàäіòü îïîðíó ñõåìó «Óíіâåðñàëü-
íіñòü îñîáèñòîñòі Ãåòå».

Ó÷èòèñÿ Âîëüôãàíã ïî÷àâ ó òðè ðîêè. Öå áóëè óðîêè ÷èòàííÿ. 
Âæå ó ñåìèðі÷íîìó âіöі âіí âèâ÷àâ «ìåðòâі» ìîâè – ëàòèíó і äàâíüî-
ãðåöüêó. Ïîòіì, àæ äî âñòóïó â óíіâåðñèòåò, ìàéáóòíіé ïîåò ìàé-
æå ùîðîêó îïàíîâóâàòèìå ÿêóñü ãàëóçü çíàíü, à ñàìå:

ó 9 ðîêіâ – ôðàíöóçüêó ìîâó і ìàëþâàííÿ;
â 11 ðîêіâ – іòàëіéñüêó ìîâó;
ó 13 ðîêіâ – àíãëіéñüêó òà äàâíüîєâðåéñüêó ìîâè;
ó 14 ðîêіâ – îñíîâè þðèñïðóäåíöії òà ãðè íà ôîðòåïіàíî і ôëåéòі;
ó 15 ðîêіâ – àíòè÷íó ôіëîñîôіþ;
ó 16 ðîêіâ – ôåõòóâàííÿ, âåðõîâó їçäó òà ëàòèíñüêó ëіòåðàòóðó.
Êðіì öüîãî, Ãåòå çàëþáêè ãðàâ ó ëÿëüêîâèõ äîìàøíіõ âèñòà-

âàõ і çàõîïëþâàâñÿ ñàäіâíèöòâîì.
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Ñåðåäîâèùå, â ÿêîìó ðіñ ìàéáóòíіé ïèñüìåííèê, ñïðèÿëî ôîð-
ìóâàííþ éîãî ÿê іíòåëåêòóàëà – îñîáèñòîñòі ç øèðîêèì ñâіòîãëÿ-
äîì і ãëèáîêèìè çíàííÿìè: áàòüêî Ãåòå áóâ âëàñíèêîì âåëèêîї
áіáëіîòåêè, ùî íàðàõîâóâàëà äî 2000 òîìіâ, òà êàðòèííîї ãàëåðåї,
à áàáóñÿ âëàøòîâóâàëà ðіçäâÿíі ëÿëüêîâі âèñòàâè äëÿ äіòåé.

Ó 16 ðîêіâ Ãåòå ñòàâ ñòóäåíòîì þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó Ëåéï-
öèçüêîãî óíіâåðñèòåòó і âîäíî÷àñ âäóìëèâî âçÿâñÿ çà ëіòåðàòóðíó
òâîð÷іñòü, âèÿâëÿâ іíòåðåñ äî ñåðåäíüîâі÷íîї іñòîðії òà ôîëüêëîðó.

Êîëè Ãåòå âèïîâíèëîñÿ 26 ðîêіâ, ãåðöîã ìіñòà Âåéìàð, ÿêèé
çàõîïëþâàâñÿ òâîðàìè ìîëîäîãî ïîåòà, çàïðîñèâ éîãî íà ñëóæáó
äî ñåáå. Ïðèїçä òàëàíîâèòîãî ìîëîäîãî ïèñüìåííèêà çðîáèâ Âåé-
ìàð öåíòðîì íіìåöüêîї êóëüòóðè.

Ãåòå áóâ ïðèñòðàñíèì і îáäàðîâàíèì äîñëіäíèêîì. Âåéìàðñüêå 
âèäàííÿ éîãî òâîðіâ ñêëàäàëî 56 òîìіâ, 12 ç ÿêèõ – íàóêîâі ïðàöі.
Çà çìіñòîì âîíè îõîïëþâàëè âåñü ñïåêòð ïðèðîäíè÷èõ íàóê: áî-
òàíіêó, çîîëîãіþ, àíàòîìіþ, ïàëåîíòîëîãіþ, ìіíåðàëîãіþ, ôіçèêó,
õіìіþ, àñòðîíîìіþ. І öå ùå íåïîâíèé ïåðåëіê. Ñåðåä íàéáіëüøèõ 
íàóêîâèõ äîñÿãíåíü Ãåòå – ðîçðîáêà âëàñíîї, çàãàëîì ïðàâèëüíîї,
òåîðії ïðîãíîçóâàííÿ ïîãîäè; ïî÷àòîê íîâîї ãàëóçі çíàíü – ìåòàìîð-
ôîç ðîñëèí; âіäêðèòòÿ ìіæùåëåïíîї êіñòêè ó ëþäèíè. 30 ðîêіâ 
ïðîëåæàëè íàóêîâі ïðàöі Ãåòå ó øóõëÿäі, îñêіëüêè íàóêîâèé ñâіò
áóâ ùå íå ãîòîâèé äî їõ ñïðèéíÿòòÿ.

Æèòòÿ Ãåòå íå îáìåæóâàëîñÿ ëіòåðàòóðîþ òà íàóêîþ. Âіí – 
âèùèé ÷èíîâíèê ó ñïðàâàõ öåðêâè òà øêіëüíîї îñâіòè, ÷ëåí 
Òàєìíîї ðàäè, êåðóє áóäіâíèöòâîì òà âіéñüêîâîþ ñïðàâîþ, áåðå
ó÷àñòü ó âіäíîâëåííі ãіðíè÷èõ ðîçðîáîê. Ó ñôåðі éîãî іíòåðåñіâ –
ïîëіòèêà, äåðæàâíà äіÿëüíіñòü, ðåôîðìè. Ñàìå â öåé ïåðіîä Ãåòå
ïèøå âіðø «Íі÷íà ïіñíÿ ìàíäðіâíèêà».

Письменник зі світовим ім’ям Талановитий дослідник

Державний діячПоліглот: знав декілька 
іноземних мов

Пристрасний науковець Блискучий
мистецтвознавець

Активний політик

Універсальність
особистості

Гете

3. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.
Ïàëåîíòîëîãіÿ – íàóêà, ùî âèâ÷àє âèêîïíі îðãàíіçìè â їõíüî-

ìó іñòîðè÷íîìó ðîçâèòêó òà âçàєìîçâ’ÿçêó ç äîâêіëëÿì.
Ìіíåðàëîãіÿ – íàóêà, ùî âèâ÷àє ìіíåðàëè, їõíіé ñêëàä, áóäî-

âó, ôіçè÷íі âëàñòèâîñòі, óìîâè óòâîðåííÿ, íàðîäíîãîñïîäàðñüêå
çíà÷åííÿ.
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Ìåòàìîðôîçà – ò ó ò: âèäîçìіíåííÿ âåãåòàòèâíèõ îðãàíіâ 
ðîñëèí ó ïðîöåñі åâîëþöії âíàñëіäîê ïðèñòîñóâàííÿ їõ äî іíøèõ 
ôóíêöіé. Íàïðèêëàä, ó áàðáàðèñó і êàêòóñіâ êîëþ÷êè є âèäîçìі-
íåíèì ëèñòÿì.

4. Ñëîâî â÷èòåëÿ ïðî іñòîðіþ ñòâîðåííÿ âіðøà «Íі÷íà ïіñíÿ 
ìàíäðіâíèêà».

Ãåòå ëþáèâ ìàíäðóâàòè, ñïîãëÿäàòè ïðèðîäó, áëóêàòè ïîëÿìè é 
ëіñàìè, ïіäíіìàòèñÿ íà ïàãîðáè і ãіðñüêі âåðøèíè, øóêàþ÷è ñàìîòè 
і íàòõíåííÿ.

Êîëè 6 âåðåñíÿ 1780 ð. ïîåò ïіäíÿâñÿ íà âåðøèíó ãîðè Êіêåëü-
õàí, âіí íàïèñàâ ñâîїé êîõàíіé Øàðëîòòі ôîí Øòàéí: «Òóò ÿ і çàíî-
÷óâàâ, ùîá óíèêíóòè ìіñüêîãî áðóäó, øòîâõàíèíè, ñêàðã, ïðîõàíü,
âñієї öієї íåïåðåáîðíîї ëþäñüêîї ñóєòè». І òîãî ñàìîãî âå÷îðà Ãåòå
îëіâöåì íàïèñàâ íà äåðåâ’ÿíіé ñòіíі ìèñëèâñüêîї ñòîðîæêè âіñіì âіð-
øîâàíèõ ðÿäêіâ.

ßê ââàæàþòü äîñëіäíèêè òâîð÷îñòі ïîåòà, íà ñòâîðåííÿ âіðøà 
éîãî ìіã íàäèõíóòè íå òіëüêè ïîáà÷åíèé ãіðñüêèé ïåéçàæ, à é âіðø 
äàâíüîãðåöüêîãî ïîåòà Àëêìàíà, ÿêèé ïåðøèì ââіâ ó ñâіòîâó ïîåçіþ 
ìîòèâ ïîâíîãî çàñïîêîєííÿ, íі÷íîãî ñíó, ðîçëèòîãî â ïðèðîäі íà ãіð-
ñüêèõ âåðøèíàõ. Ïîåçії òієї åïîõè, äî ðå÷і, ìîâàìè îðèãіíàëó, áóëè 
íàñòіëüíèìè êíèãàìè Ãåòå.

5. Ìèñòåöüêå âіäëóííÿ.
Ðîçãëÿíüòå ðåïðîäóêöії êàðòèí Ê. Ôðіäðіõà «Ïîäîðîæíіé íàä 

ìîðåì òóìàíó», «Ïåéçàæ іç ñàìîòíіì äåðåâîì» (ñ. 114), «Ãîðà
Âàöìàíí» (ñ. 137). ×è ìîæóòü, íà âàøó äóìêó, öі êàðòèíè ñëó-
ãóâàòè іëþñòðàöіÿìè äî âіðøà Ãåòå «Íі÷íà ïіñíÿ ìàíäðіâíèêà»?
Îáґðóíòóéòå ñâîþ äóìêó.

6. Âèðàçíå ÷èòàííÿ âіðøà «Íі÷íà ïіñíÿ ìàíäðіâíèêà».
7. Çàñâîєííÿ åëåìåíòіâ òåîðії ëіòåðàòóðè.
Ëіðè÷íèé ãåðîé – öå îáðàç, ùî âèíèêàє â óÿâі ÷èòà÷à âіä 

âðàæåíü, âèñëîâëåíèõ ó òâîðі ïî÷óòòіâ, ïåðåæèâàíü, ðîçäóìіâ. 
Ëіðè÷íèé ãåðîé íå îáîâ’ÿçêîâî òîòîæíèé ç àâòîðîì. ×åðåç íüîãî 
àâòîð àáî ïåðåäàє âëàñíі ïî÷óòòÿ, àáî ïðîñòî âіäîáðàæàє ïåðå-
æèâàííÿ.

8. Åâðèñòè÷íà áåñіäà.
1. ßêі êàðòèíè ïðèðîäè çîáðàæóє ïîåò ó âіðøі?
2. Ç ÿêîї âèñîòè äèâèòüñÿ ëіðè÷íèé ãåðîé íà ïðèðîäó?
3. ßêі îáðàçè ïåðåäàþòü ñîííó íåðóõîìіñòü ïðèðîäè?
4. ×îìó ïðîòèñòàâëåíèé ñïîêіé ïðèðîäè?
5. ßêèé íàñòðіé ó ëіðè÷íîãî ãåðîÿ? ×îãî âіí ïðàãíå?
6. Äîâåäіòü, ùî ôåíîìåíîì âіðøà є ïîєäíàííÿ ïðîñòîòè ôîðìè 

çі ñêëàäíіñòþ âèðàæåíîї äóìêè.
7. ßêі áàãàòîìіðíі ñìèñëè ðîçêðèâàє ïîåçіÿ Ãåòå?
8. Ó ÷îìó íåçâè÷íіñòü ðèòìі÷íîãî ìàëþíêó âіðøà?
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9. Âèñíîâêè.
Ïîãëÿä ïîåòà ñïðÿìîâàíèé çâіäêіëÿñü іç êîñìі÷íèõ âèñîò, âіí

çìàëüîâóє êàðòèíó íі÷íîãî ñïîêîþ, ùî ðîçëèâàєòüñÿ â áåçìåæ-
íîìó ñâіòі: âåðøèíè ãіð, âåðõіâêè äåðåâ, ïòàõè â ëіñàõ, ëþäèíà.
Ó Ãåòå ñîííà íåçâîðóøíіñòü çîáðàæåíà ÷åðåç âіäñóòíіñòü âіòðó,
ñïіâó ïòàõіâ. Îäíàê öåé ñïîêіé ðіçíèé: âіí àáñîëþòíèé ëèøå íà
ãіðñüêèõ âåðøèíàõ (öå âі÷íèé, áîæåñòâåííèé ñïîêіé); ó âåðõіâ-
êàõ äåðåâ – ëåäü âіä÷óòíèé ïîäèõ âіòåðöÿ, ùî îò-îò ç’ÿâèòüñÿ;
íåíàäîâãî çàìîâêëè íåïîñèäþ÷і ïòàõè, ïðîòå áåíòåæíèé і âòîì-
ëåíèé ëþäñüêèé äóõ ùå íå äіéøîâ ðіâíîâàãè, ñïîêіé і âіäïî÷è-
íîê – ëèøå ïåðåä÷óòòÿ. Òàê ïðèíèøêëà ïðèðîäà, ïðîòèïîñòàâëå-
íà ïî÷óòòÿì ñòîìëåíîãî ìàíäðіâíèêà. Àëå âіëüíèé і ïðåêðàñíèé 
ñâіò – äæåðåëî æèòòÿ і íàòõíåííÿ äëÿ ëþäèíè.

Âіðø Ãåòå ïîєäíóє, çäàâàëîñÿ á, íåïîєäíóâàíå: ãðàíè÷íó ïðî-
ñòîòó і ñêëàäíіñòü îáðàçіâ, ñêóïіñòü ïîåòè÷íîї ìîâè і îäíî÷àñíî
áàãàòîìіðíіñòü âèðàæåíèõ ó íіé ñìèñëіâ, íåâèãàäëèâîñòі і âîä-
íî÷àñ âèòîí÷åíîñòі ôîðìè. Íåçâè÷àéíèé і íàâіòü ïàðàäîêñàëü-
íèé ðèòìі÷íèé ìàëþíîê âіðøà. Òåêñò ñòâîðåíèé іç êîðîòêèõ çà
êіëüêіñòþ ñëіâ ðÿäêіâ. Êîíòðàñò äîâãèõ і êîðîòêèõ ðÿäêіâ ñòâî-
ðþє îñîáëèâå äèíàìі÷íå òëî ïîåòè÷íîãî âèñëîâó, âіä÷óòòÿ ðóõó – 
âñóïå ðå÷ çàöіïåíіííþ, ÿêå îõîïëþє ïðèðîäó.

10. Õâèëèíà êîìïàðàòèâíîãî àíàëіçó. Ïîðіâíÿéòå âіðø Ãåòå
«Íі÷íà ïіñíÿ ìàíäðіâíèêà» ç âіðøåì Ì. Ëåðìîíòîâà «Ãîðíûå
âåðøèíû... (èç Ãåòå)».

Й.В. Гете «Нічна пісня
мандрівника»

М. Лермонтов «Горные
вершины... (из Гете)»

Тема Зображення нічного спокою.

Ідея Спокій природи, що спить, 
протиставлений почуттям 
стомленого мандрівника.

Тяжкий шлях мандрівника і 
гармонія природи.

Роль природи Природа – таємниця, але 
вона близька людині.

Природа підкреслює психо-
логічний стан людини.

Емоційний стан
ліричного героя

Зачарований тишею, спо-
глядає і вивчає світ.

Глибокий невгамовний сму-
ток.

Образи Вершини, нічна імла, птахи,
що заснули.

Лагідні долини, темна ніч, 
імла, листя, яке не трем-
тить, дороги, які не курять.

Наявність епітетів,
метафор

Майже відсутні. Активно використані.

Ритм Динамічний, рухливий. Плавний, спокійний.

Вид лірики Пейзажна.
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V. Ïіäñóìêè.
Õâèëèíà ïîåòè÷íèõ ïàðàëåëåé. Ïðî÷èòàéòå âіðø Ô. Òþò÷å-

âà, ïðèñâÿ÷åíèé ïàì’ÿòі É.Â. Ãåòå. Íà ÿêі ðèñè õàðàêòåðó ïîåòà
çâåðòàє óâàãó Ô. Òþò÷åâ? ßêі ôàêòè ç æèòòÿ íіìåöüêîãî ïîåòà 
âàñ âðàçèëè íàéáіëüøå?

                    ***
Íà äðåâå ÷åëîâå÷åñòâà âûñîêîì
Òû ëó÷øèì áûë åãî ëèñòîì,
Âîñïèòàííûé åãî ÷èñòåéøèì ñîêîì,
Ðàçâèò ÷èñòåéøèì ñîëíå÷íûì ëó÷îì!
Ñ åãî âåëèêîþ äóøîþ
Ñîçâó÷íåé âñåõ íà íёì òû òðåïåòàë,
Ïðîðî÷åñêè áåñåäîâàë ñ ãðîçîþ
Èëü âåñåëî ñ çåôèðàìè èãðàë!
Íè çèìíèé âèõðü,
Íè áóéíûé ëèâåíü ëåòíèé
Òåáÿ ñîðâàë ñ ðîäèìîãî ñó÷êà:
Áûë ìíîãèõ êðàøå, ìíîãèõ äîëãîëåòíåé,
È ñàì ñîáîþ ïàë, êàê èç âåíêà.
                                                Ô. Òþò÷åâ

VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. Îïðàöþâàòè ìàòåðіàëè ïіäðó÷íèêà (ñ. 113–116).
2. Çàâäàííÿ ïіäðó÷íèêà 4 (ñ. 116).
3. Âèâ÷èòè âіðø É.Â. Ãåòå «Íі÷íà ïіñíÿ ìàíäðіâíèêà» íà-

ïàì’ÿòü.

Тема: Генріх Гейне. «Задзвени із глибини...». Втілення краси весня-
ної природи у вірші. Зв’язок із фольклором

Мета: ознайомити учнів із віхами життя й особливостями поезії Г. Гейне, 
розкрити роль поета у розвитку світової літератури; 

навчити виразно читати і емоційно сприймати пейзажну лірику, зокре-
ма «Задзвени із глибини...»; визначити ставлення автора до світу природи,
звернути увагу на емоційне забарвлення описів природи, їхню роль у тексті; 

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу 
та систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку 
та обґрунтовувати її; формувати полікультурну компетенцію;

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно роз-
винену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, портрет Г. Гейне, дидактичний матеріал, аудіо-
запис «Весняного вальсу» Й. Штрауса, «Пісні жайворонка» з циклу «Пори 
року» П. Чайковського.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Îäèí ç íàéáіëüøèõ ëіðèêіâ ñâіòó.

Ì. Ðèëüñüêèé
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І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Ñêëàäàííÿ àñîöіàòèâíîãî êóùà «Ïåéçàæ òà éîãî ðîëü ó ïîåçії».

Передає настрої, почуття людини Підкреслює єдність внутрішнього 
світу людини з природою

Допомагає розкрити
ідею твору

Співставляється  з 
інтересами, настроями, 

роздумами самого
автора, переживаннями

Опис природи в 
художньому творі

Спонукає до роздумів
над вічними темами

Різний за темою: опис
моря, міста, степу, лісу

тощо

Пейзаж

ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Âñòóïíå ñëîâî â÷èòåëÿ.
Âèçíà÷íèé íіìåöüêèé ïîåò Ãåíðіõ Ãåéíå ââіéøîâ â іñòîðіþ ñâі-

òîâîї ïîåçії ÿê íåïåðåâåðøåíèé ëіðèê, ñïіâåöü êîõàííÿ і ïðèðîäè.
Ñåðåä ðàäîùіâ áóòòÿ, çà âèçíà÷åííÿì ñàìîãî ïîåòà, ó éîãî òâîð÷îñòі
і æèòòі ëèøå òðè áóëè íàéâàæëèâіøèìè – Ëþáîâ, Áàòüêіâùèíà і
Ïðèðîäà. І õî÷à ó öіé íèçöі Ïðèðîäà ïðîãîëîøåíà îñòàííüîþ, âîíà
íåçìіííî ïðèñóòíÿ ó âñіõ éîãî ïîåòè÷íèõ òâîðàõ. Ñòðèìàíà і íåïî-
êàçíà ïðèðîäà äëÿ Ãåéíå – íàéìèëіøà, íàéðіäíіøà, íàéíàòõíåííіøà.
Ëіñè, ëóêè, ðі÷êè, âîäîñïàäè – âñå ïîòðàïëÿє ïіä óâàæíå îêî ïîåòà.
Ãåíðіõ ëþáèòü ãîðäó êðàñó äåðåâ, àäæå êîæíå äåðåâî äëÿ íüîãî ùå
é ñèìâîë.

(Ó÷èòåëü çà÷èòóє âіðøі «Íà ïіâíî÷і äèêіé...», «Ìіñÿ÷íèì ñâіòëîì
ñï’ÿíіëè ëèïè...»).

Òàê ñîñíà і ïàëüìà ó âіðøі óîñîáëþþòü ñàìîòíіõ ëþäåé, ÿêі
òÿãíóòüñÿ îäèí äî îäíîãî і íіêîëè íå çìîæóòü ïîäîëàòè âіäñòàíü.
«Ìіñÿ÷íèì ñâіòëîì ñï’ÿíіëè ëèïè...» – ïèøå ïîåò, і âèíèêàє îáðàç 
ïðåêðàñíîãî, ñïîâíåíîãî ïàõîùàìè ëіòà. Ëèñòî÷êè ëèïè, íåìîâ ñåð-
öÿ, òîìó çàêîõàíèì ïîäîáàþòüñÿ öі òåïëі äóõìÿíі äåðåâà.

2. Ðîáîòà ç іíôîðìàöіéíèìè êàðòêàìè «Ïîðòðåò Ã. Ãåéíå»: 
çà ïîäàíèìè âèñëîâëþâàííÿìè òà ðåïðîäóêöієþ ñêëàñòè ïîðòðåò
ïîåòà.

1. Ôðàíöóçüêèé ïèñüìåííèê Òåîôіëü Ãîòüє òàê çìàëþâàâ ó 
ðîçêâіòі æèòòєâèõ ñèë ïîðòðåò Ãåíðіõà Ãåéíå: «Òî áóâ âðîäëèâèé
÷îëîâіê ðîêіâ 35–36-òè, çîâíі çäîðîâèé і ìіöíèé; ãåðìàíñüêèé Àïîë-
ëîí – òàê õîòіëîñÿ éîãî íàçâàòè òîìó, õòî äèâèâñÿ íà éîãî âèñîêå
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áіëå ÷îëî, ÷èñòå, ÿê ìàðìóð, і îïîâèòå ïèøíèì áіëÿâèì âîëîññÿì. 
Áëàêèòíі î÷і íàòõíåííî ñÿÿëè; êðóãëі ïîâíі ùîêè áóëè àæ íіÿê íå
áëіäі, ÿê öå áóëî ìîäíî íà òîé ÷àñ. Íàâïàêè, íà íèõ ïàëàõêîòіâ
êëàñè÷íèé ðóì’ÿíåöü. Âіí íå ìàâ âóñіâ і áîðîäè, íå ïàëèâ, íå ïèâ 
ïèâà, âіä÷óâàþ÷è, ÿê і Ãåòå, âіäðàçó äî öèõ òðüîõ ðå÷åé... Öå áóâ 
÷àðіâíèé áîã – ëóêàâèé, ÿê áіñ, àëå äóæå äîáðèé, ùî á òàì ïðî íüîãî 
íå êàçàëè».

2. Ðèñè õàðàêòåðó і ìàíåðè ïîâåäіíêè Ãåéíå ôðàíöóçüêà ïèñü-
ìåííèöÿ Æîðæ Ñàíä õàðàêòåðèçóâàëà òàê: «Æàðòóє Ãåéíå äîñèòü 
â’їäëèâî, і éîãî äîòåïè áîëÿ÷å çà÷іïàþòü. Éîãî ââàæàþòü çëèì, ïðîòå 
öå ãëèáîêî ïîìèëêîâà äóìêà; àäæå íàñêіëüêè çëèé ó íüîãî ÿçèê, íà-
ñòіëüêè æ äîáðå ñåðöå... Öèì âіí çäàòíèé íàëÿêàòè êîæíîãî, õòî íå 
çíàéîìèé ç éîãî âíóòðіøíіì ñâіòîì і òàєìíèöÿìè îñîáèñòîãî æèòòÿ».

3. Ðîäè÷і ç óïåðåäæåííÿì ñòåæèëè çà ïåðøèìè ëіòåðàòóðíè-
ìè ñïðîáàìè Ãåéíå. Ç îñîáëèâèì ñêåïòèöèçìîì äî íèõ ïîñòàâèâñÿ 
äÿäüêî ìàéáóòíüîãî ïîåòà Ñîëîìîí Ãåéíå, ÿêèé çà êîðîòêèé ÷àñ іç 
ïðîñòîãî êëåðêà ñòàâ ìіëüéîíåðîì, âëàñíèêîì ï’ÿòèõ çà âåëè÷èíîþ
ñòàòêіâ ó Єâðîïі. «ßêáè öåé õëîïåöü áóâ çäàòíèé õî÷ íà ùîñü ïóòíє, 
âіí íå ïèñàâ áè âіðøіâ», – âèíіñ òîé ñâіé ñóâîðèé âèðîê ïîåòîâі-ïî-
÷àòêіâöþ. Ïëåìіííèê íå ðîçãóáèâñÿ: «Çíàєø, äÿäüêó, íàéêðàùå â 
òîáі – öå òå, ùî òè íîñèø ìîє ïðіçâèùå».

3. Ðîáîòà íàä áіîãðàôієþ Ã. Ãåéíå: çà ìàòåðіàëàìè ïіäðó÷íèêà
ñêëàäіòü îïîðíó ñõåìó «Æèòòєâі îáñòàâèíè Ã. Ãåéíå».

Захоплення особистістю 
Наполеона Величезний успіх «Книги пісень»

Навчання в найкращих
університетах 
Німеччини

Упередження батьків
до творчих уподобань 

юнака

Непридатність до 
комерційної справи

Добровільна еміграція
до Парижа

Перепони творчій 
діяльності на 
батьківщині

Життєві
обставини

Генріха Гейне

4. Ñëîâî â÷èòåëÿ ïðî іñòîðіþ ñòâîðåííÿ âіðøà «Çàäçâåíè іç
ãëèáèíè…».

Ëіðè÷íі âіðøі ðàííüîãî ïåðіîäó òâîð÷îñòі Ãåéíå ñêëàëè çáіðêó
«Êíèãà ïіñåíü» (1827). Öå áóâ âіäãóê íà ïåðøå íåðîçäіëåíå êîõàííÿ
ïîåòà äî êóçèíè Àìàëії. Ó âіðøàõ Ãåéíå – ñìóòîê і òóãà, âñå æèâå, 
âñå ìîæå äóìàòè, ñòðàæäàòè, ñïіâàòè і ñïіâ÷óâàòè, îñîáëèâî ïðèðî-
äà. Çáіðêà ïðèíåñëà éîìó âèçíàííÿ â Íіìå÷÷èíі, à çãîäîì і â óñüîìó
ñâіòі. Çà æèòòÿ àâòîðà âîíà ïåðåâèäàâàëàñÿ 13 ðàçіâ. Áàãàòî âіðøіâ 
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áóëè ïîêëàäåíі íà ìóçèêó âèäàòíèìè êîìïîçèòîðàìè, òàêèìè ÿê
Ð. Øóìàí, Ô. Øóáåðò, Ï. ×àéêîâñüêèé, Ì. Ìóñîðãñüêèé, Î. Áîðî-
äіí, Ì. Ðèìñüêèé-Êîðñàêîâ, Ì. Ëèñåíêî, Á. Ëÿòîøèíñüêèé.

5. Âèðàçíå ÷èòàííÿ âіðøà «Çàäçâåíè іç ãëèáèíè…».
6. Åâðèñòè÷íà áåñіäà.
1. Âèçíà÷òå òåìó òà іäåþ òâîðó.
2. ×îìó öþ ïîåçіþ ââàæàþòü çðàçêîì ïåéçàæíîї ëіðèêè?
3. ßêі îáðàçè ñêëàäàþòü ïîåòè÷íèé ñâіò Ãåéíå?
4. ×îìó âåñíÿíà ïіñíÿ ìàє çâó÷àòè ç «ãëèáèíè òèõîї ïå÷àëі»?

ßêі, íà âàøó äóìêó, ôàêòè áіîãðàôії çíàéøëè âіäîáðàæåííÿ â 
îáðàçі «òèõîї ïå÷àëі»?

5. Õòî, íà âàøó äóìêó, ñïіâàє âåñíÿíó ïіñíþ?
6. ßêèì çìіñòîì íàïîâíåíі îáðàçè äîìó і òðîÿíäè? Ñèìâîëîì 

ÿêèõ ïðàãíåíü ëіðè÷íîãî ãåðîÿ âîíè є?
7. ßêі ñëîâà âêàçóþòü íà òå, ùî ïðèðîäà ñïіâ÷óâàє ëіðè÷íîìó

ãåðîþ?
8. ßê ñïîíóêàëüíі äієñëîâà ïіäêðåñëþþòü îïòèìіñòè÷íі íà-

ñòðîї âіðøà?
9. Â ÿêèõ ñëîâàõ ïðîñòåæóєòüñÿ àâòîðñüêå êåïêóâàííÿ íàä çà-

êîõàíіñòþ ëіðè÷íîãî ãåðîÿ?
10. ×è íàãàäóє âàì âіðø ôîëüêëîðíó ïіñíþ? ×èì ñàìå?
7. Âèñíîâêè.
Âіðø Ã. Ãåéíå îñïіâóє êðàñó âåñíÿíîї ïðèðîäè. Ëіðè÷íèé ñâіò

ïîåòà íàñåëåíèé ïòàõàìè, ÿêі âèñïіâóþòü ñâîї øëþáíі ïіñíі, êâі-
òàìè çåëåíîãî ñàäó, òðîÿíäîþ ÿê ñèìâîëîì êîõàííÿ. Ïðèðîäà –
íàòõíåííà ñîþçíèöÿ éîãî ïåðåæèâàíü: ðàçîì ç íèì âîíà ðàäіє
ïðèõîäó âåñíè і ñóìóє ÷åðåç ðîçñòàâàííÿ ç êîõàíîþ, ñïîäіâàєòüñÿ
íà êðàùå. Òàê ó ïîåçії ïіäêðåñëþєòüñÿ îðãàíі÷íà єäíіñòü ëþäèíè
ç ãëèáèííî òàєìíè÷èì æèòòÿì ïðèðîäè. Ãåéíå çàëþáêè âæèâàє
ó âіðøі åëåìåíòè ôîëüêëîðíîї ïіñíі: ìîòèâè (ëþáîâ – âåñíà, ðà-
äіñòü – âåñíà, íàäіÿ – âåñíà), òðàäèöіéíó ñèìâîëіêó (äіì, òðîÿíäà),
ïîâòîðè, ïàðàëåëі ìіæ ïåéçàæàìè і äóøåâíèì ñòàíîì ëþäèíè.

8. Çàñâîєííÿ åëåìåíòіâ òåîðії ëіòåðàòóðè.
Çâóêîïèñ – öå õóäîæíіé ïðèéîì, ùî ïîëÿãàє ó ñòâîðåííі îá-

ðàçіâ ÷åðåç äîáèðàííÿ òàêèõ ñëіâ, ÿêі іìіòóþòü çâóêè ðåàëüíîãî
ñâіòó (çàâèâàííÿ âіòðó, ðåâіííÿ ìîòîðà òîùî).

9. Äîñëіäíèöüêà ðîáîòà «Òàєìíèöі ïîåòè÷íîãî çâóêîïèñó».
1. Çàçâè÷àé íå ïðèïèñóþòü êîæíîìó çâóêó ñóâîðå ïåâíå ñìèñ-

ëîâå àáî êîëіðíå çíà÷åííÿ. Àëå іñíóþòü äåÿêі çàêîíîìіðíîñòі:
[ð] – öå ùîñü ãó÷íå, ÿñêðàâå, ÷åðâîíå, ãàðÿ÷å, øâèäêå;
[ë] – áëàêèòíå, ñâіæå, ïëàâíå, ëåãêå;
[í] – íіæíå, ñíіã, íåáî;
[ä] і [ò] – çàäóøëèâå, òÿæêå, òóìàí, ïіòüìà;
[ä ç] – äçâіíêå, êðèøòàëåâå, ÷èñòå, âîäà, ñïіâ ïòàõіâ;
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[ì] – ìèëå, ì’ÿêå, ìàòіð, ìîðå;
[à] – øèðîòà, äàëå÷іíü, îêåàí, ðîçìàõ;
[î] – âèñîêå, áëàêèòíå.
2. Çíàéäіòü ïðèêëàäè çâóêîïèñó ó âіðøі «Çàäçâåíè іç ãëèáè-

íè...».
3. Âèçíà÷òå, â ÷îìó ïîëÿãàє õóäîæíіé ñåíñ âèêîðèñòàííÿ öüî-

ãî ïðèéîìó â êîæíîìó ïðèêëàäі.
4. Ïîÿñíіòü çíà÷åííÿ çâóêà â ìîâі õóäîæíüîї ëіòåðàòóðè.
10. Âèñíîâêè.
Ó âіðøі ïîåò âèêîðèñòàâ çâóêîïèñ – ïîâòîðè ïðèãîëîñíèõ çâó-

êіâ [ë], [í], [ä ç] (çàäçâåíè, äçâåíè, ãëèáèíè, ëèíå, ëèíü, ìèëà,
äàëі); ãîëîñíі çâóêè [à], [è] (ãëèáèíè, ìèëà, ëèíü, çíàéäè, íèì,
äàëі). Âèêîðèñòàíèé çâóêîïèñ ïіäêðåñëþє âåñíÿíèé íàñòðіé, ñâі-
æіñòü òà ÷èñòîòó ïðèðîäè íàâåñíі, ðîáèòü âèðàçíіøèìè îáðàçè, 
äîïîìàãàє âіä÷óòè íàñòðіé ëіðè÷íîãî ãåðîÿ. Äåÿêі îáðàçè âèíè-
êàþòü â óÿâі ëèøå ÷åðåç çâóêîïèñ: ïòàõè, ùî ñïіâàþòü âåñíÿíó 
ïіñíþ, æóð÷àííÿ òàëèõ âîä, ïðîíèçëèâà äàëå÷іíü.

11. Ìèñòåöüêå âіäëóííÿ.
1. Ïðîñëóõàéòå ï’єñó «Ïіñíÿ æàéâîðîíêà» ç öèêëó «Ïîðè 

ðîêó» Ï. ×àéêîâñüêîãî. Çíàéäіòü ó íіé äâі òåìè. Îõàðàêòåðèçóé-
òå їõ. ßêèé íàñòðіé íàâіþє âàì öåé ìóçè÷íèé òâіð?

2. Ïðîñëóõàéòå «Âåñíÿíèé âàëüñ» É. Øòðàóñà. ßêèìè çàñî-
áàìè â ìóçè÷íîìó òâîðі ïåðåäàíî âåñíÿíèé íàñòðіé?
V. Ïіäñóìêè.

Ñêëàäіòü îïîðíó ñõåìó «Îñîáëèâîñòі çîáðàæåííÿ ïðèðîäè â 
ïîåçії Ã. Ãåéíå».

Ïðèêëàä.

Природа часто відображає  автобіографічні моменти
життя поета

Природа – одна з основних тем творчості.

Природа допомагає відчути настрій ліричного героя.

Природа пов’язана з усною народною творчістю.

Природа – джерело натхнення для поета.

Природа
в поезії Гейне

VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. Îïðàöþâàòè ìàòåðіàëè ïіäðó÷íèêà (ñ. 117–119).
2. Âèâ÷èòè âіðø «Çàäçâåíè іç ãëèáèíè...» íàïàì’ÿòü.
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Тема: Урок виразного читання. Пейзажна лірика

Мета: розвивати навички виразного читання поетичного твору, уміння 
висловлювати свою думку та обґрунтовувати її;

виховувати повагу до літературної творчості; виховувати всебічно розви-
нену особистість, прищеплювати любов до краси поетичного слова, інтерес 
до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал, аудіозапис «Місячної 
сонати» Л. ван Бетховена, уривка першого концерту А. Вівальді з частини 
«Весна» (цикл «Чотири пори року»).

Тип уроку: урок виразного читання.

Íó ùî á, çäàâàëîñÿ, ñëîâà... 
Ñëîâà òà ãîëîñ – áіëüø íі÷îãî.
À ñåðöå á’єòüñÿ–îæèâà,
ßê їõ ïî÷óє!..

Ò. Øåâ÷åíêî

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Ïðàêòèêóì òåîðії âèðàçíîãî ÷èòàííÿ. Ç’єäíàé ñòðіëî÷êàìè
òåðìіíè òà їõ âèçíà÷åííÿ.

Òå, ïðî ùî éäåòüñÿ â õóäîæíüîìó òâîðі.

Çóïèíêà ìіæ îêðåìèìè ñëîâàìè, ðå÷åííÿìè
âіäïîâіäíî äî çìіñòó, ïî÷óòòіâ, íàìіðіâ âèñëîâ-
ëþâàííÿ.

Ñïіâçâó÷íіñòü ó çàêіí÷åííÿõ âіðøîâàíèõ ðÿäêіâ.

Îñíîâíà äóìêà õóäîæíüîãî òâîðó.

Óïîðÿäêîâàíå ÷åðãóâàííÿ íàãîëîøåíèõ і íåíà-
ãîëîøåíèõ ñêëàäіâ ó ðÿäêó.

Âèäіëåííÿ ãîëîñîì îñíîâíèõ ñëіâ, çà äîïîìî-
ãîþ ÿêèõ âèðàæàєòüñÿ çìіñò óñієї ôðàçè.

Øâèäêіñòü ïðàâèëüíîãî і ïðèðîäíîãî âіäòâî-
ðåííÿ çìіñòó òâîðó.

Ìåëîäіéíèé ëàä ìîâè, ÿêèé âіäîáðàæàє ñòàâ-
ëåííÿ äî âèñëîâëþâàííÿ.

Ëîãі÷íà ïàóçà

Ðèìà

Òåìà

Іíòîíàöіÿ

Ëîãі÷íèé íàãîëîñ

Ðèòì

Іäåÿ

Òåìï
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ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Ñëîâî â÷èòåëÿ.
Íå âñіì, íà æàëü, äîáðå âäàєòüñÿ ÷èòàòè âіðøі íàïàì’ÿòü. Ùîá 

ïðèâåðíóòè óâàãó ñëóõà÷іâ, àáè âîíè ñëóõàëè óâàæíî і ñïіâïåðåæè-
âàëè ïî÷óòå, òðåáà íå òіëüêè ÷èòàòè âèðàçíî, ç äóøåþ, äîíîñÿ÷è 
êîæíå ñëîâî, êîæåí çâóê äî їõíіõ âóõ, à é óìіòè òðèìàòèñÿ ïåðåä 
àóäèòîðієþ. À äëÿ öüîãî ñëіä áàãàòî é íàïîëåãëèâî ïðàöþâàòè íàä 
ñâîїì ìîâëåííÿì і âèìîâîþ, ïîñòàâîþ і æåñòàìè. Íàïðèêëàä, âіäî-
ìèé äàâíüîãðåöüêèé ïîëіòèê, ôіëîñîô Äåìîñôåí ìàâ âàäè ìîâëåííÿ,
áîÿâñÿ íàòîâïó, àëå âñå öå óñïіøíî ïîäîëàâ і ñòàâ îäíèì іç íàéâіäî-
ìіøèõ îðàòîðіâ óñіõ ÷àñіâ і íàðîäіâ.

Öåé óðîê ïîâ’ÿçàíèé іç ðîçâèòêîì ïàì’ÿòі, çàïàì’ÿòîâóâàí-
íÿì. Іñíóє öіëà íàóêà – ìíåìîíіêà, ÿêà äîïîìàãàє øâèäêî і ÿêіñ íî 
çàïàì’ÿòîâóâàòè іíôîðìàöіþ. Ùå äàâíі ëþäè çàìèñëþâàëèñÿ íàä 
ïðîáëåìîþ çàïàì’ÿòîâóâàííÿ. Іñíóє òàêà ëåãåíäà: ÿêîñü äàâíüî-
ãðåöüêîãî ïîåòà Ñіìîíіäà Êåîñüêîãî (556–469 pp. äî í. å.) çàïðî-
ñèëè íà âåëèêèé áåíêåò. Êîëè ãîñòі âæå ñèäіëè çà ñòîëîì, ñëóãà 
ðàïòîì âèêëèêàâ ïîåòà іç çàëè. Ñàìå öå і âðÿòóâàëî Ñіìîíіäà âіä 
çàãèáåëі, áî âіí єäèíèé, õòî ç ïðèñóòíіõ çàëèøèâñÿ æèâèé: ó öåé 
÷àñ ðóõíóëà ñòåëÿ, і âñі ïðèñóòíі ó çàëі çàãèíóëè. Íіõòî íå çíàâ 
óñіõ çàïðîøåíèõ íà áåíêåò. Òîäі Ñіìîíіä ïî÷àâ ïðèãàäóâàòè, òîáòî 
âèêëèêàòè â ïàì’ÿòі çîðîâі ñïîãàäè, â ÿêîìó ïîðÿäêó ñèäіëè çà-
ïðîøåíі çà ñòîëîì, і çàâäÿêè öüîìó âäàëîñÿ âñòàíîâèòè îñîáè âñіõ 
çàãèáëèõ.

Öÿ òðàãåäіÿ íàñòіëüêè âïëèíóëà íà Ñіìîíіäà, ùî âіí ñòâî ðèâ íî-
âèé ìåòîä çàïàì’ÿòîâóâàííÿ, ÿêèé äіñòàâ íàçâó ìåòîä «ëîêóñà», òîá-
òî ìіñöÿ.

Ñіìîíіä âèãàäàâ óÿâíå ìіñòî, äå áóëî êіëüêà ðàéîíіâ – äëÿ õðîíîëî-
ãії, ãåîãðàôі÷íèõ íàçâ, іìåí òîùî. Ó êîæíîìó ðàéîíі áóëî 10 áóäèíêіâ 
ïî 100 êіìíàò ó êîæíîìó. Ó öèõ âèãàäàíèõ êіìíàòàõ ìіñòèëàñü іíôîð-
ìàöіÿ, ÿêó ïîòðіáíî áóëî çàïàì’ÿòàòè.

Ìàéæå âñі äàâíі îðàòîðè òà ôіëîñîôè êîðèñòóâàëèñÿ öèì ìåòî-
äîì і ïîñòіéíî âäîñêîíàëþâàëè éîãî: Ïіôàãîð, Ïëóòàðõ, Öèöåðîí 
òà іíøі. Æîäåí іç íèõ íå âèñòóïàâ іç êîíñïåêòîì ó ðóêàõ! Ïіçíіøå 
öåé ìåòîä äіñòàâ íàçâó «ìåòîä Öèöåðîíà». Öèöåðîí äëÿ êðàùîãî
çàïàì’ÿòîâóâàííÿ âèêîðèñòîâóâàâ âëàñ íèé áóäèíîê, ðîçìіùóþ÷è
òåçè (ïóíêòè ïîøèðåíîãî ïëàíó) ñâîїõ ïðîìîâ ó ðіçíèõ êóòêàõ êіì-
íàò. Ìàáóòü, âіäòîäі é ïіøëî ïðèñëіâ’ÿ: «Âäîìà і ñòіíè äîïîìàãà-
þòü».

Іñíóþòü і ñó÷àñíі ìåòîäè çàïàì’ÿòîâóâàííÿ, íàïðè êëàä, «Øêîëà 
åéäåòèêè». Îò êіëüêà êîðèñíèõ ïîðàä:
• Óñå, ùî õî÷åø çàïàì’ÿòàòè, – óÿâëÿé!
• Ìàé íà óâàçі: âñå, ùî òè ïîáà÷èâ, âіä÷óâ, ïî÷óâ, – óæå çà-

ïàì’ÿòàëîñÿ.
• Íå äóìàé ñëîâàìè – äóìàé îáðàçàìè (óÿâëåííÿìè).
• Ëåãêî ïðèãàäóєòüñÿ òіëüêè òå, ùî óÿâèâ. Òîìó ôàíòàçóé!
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• Íå çàó÷óé âіðøі ñòðîôàìè (êóïëåòàìè), à òіëüêè ïîâíіñòþ.
• Íå ïîâòîðþé òîãî, ùî âèâ÷àєø, 4–5 ðàçіâ ïîñïіëü, êðàùå çðîáè

öå ÷åðåç 1–3 ãîäèíè.
• Ïîõâàëè ñåáå íàâіòü çà íåçíà÷íі óñïіõè.
• Ïåðåä òèì ÿê çàñíóòè, óÿâëÿé ñåáå çäîðîâèì і ùàñëèâèì.
• Ïðîêèäàéñÿ іç çàäîâîëåííÿì, óÿâëÿþ÷è ìàéáóòíі óñïіõè.

2. Ðîáîòà íàä âèðàçíèì ÷èòàííÿì âіðøà Ãåòå «Íі÷íà ïіñíÿ
ìàíäðіâíèêà».

1. Çâåðíіòü óâàãó íà ðîçäіëîâі çíàêè ó âіðøі. Ïîÿñíіòü їõ. Âіä-
ïîâіäíî äî ðîçäіëîâèõ çíàêіâ ðîçñòàâòå ïàóçè.

2. Ïàì’ÿòàéòå, ùî Ãåòå âäàëîñÿ ó âîñüìè ðÿäêàõ îïèñàòè
ìàñøòàáíó êàðòèíó ñîííîї ïðèðîäè, ÿêó ïіä ÷àñ ÷èòàííÿ ïîòðіá-
íî âìіòè óÿâëÿòè, òîìó ïàóçè ìàþòü âіäòâîðèòè íåïîðóøíó òèøó
íî÷і. Êðàïêè, òèðå äîïîìîæóòü ó öüîìó.

3. Ïàì’ÿòàéòå, ùî äëÿ äàíîãî òâîðó õàðàêòåðíà ñïîêіéíà
àòìîñôåðà. Âèñëîâіòü ñâîє ñòàâëåííÿ äî çìàëüîâàíèõ êàðòèí
ïðèðîäè.

4. Âèçíà÷òå ïî÷àòîê і çàêіí÷åííÿ ôðàç, ùî ìàþòü çìіñòîâó
öіëіñíіñòü.

5. Ïîçíà÷òå ñóãîëîñíі ñêëàäè.
6. Ïîìіòüòå ñëîâà, ùî ìàþòü íàéâèùå åìîöіéíå íàâàíòàæåí-

íÿ. Âèäіëіòü їõ іíòîíàöієþ.
7. Àðãóìåíòóéòå, ùî ñïîêіé ïðèðîäè, ÿêà ñïèòü, ñïіâñòàâëå-

íèé ç ïî÷óòòÿìè ñòîìëåíîãî ìàíäðіâíèêà.
8. Âèçíà÷òå ó âіðøі ñòðîôó, ùî є êóëüìіíàöієþ äóìêè àâòîðà і

ëіðè÷íîãî ãåðîÿ. Îáåðіòü ñïîñіá çîñåðåäèòè óâàãó ñëóõà÷à íà öèõ 
ðÿäêàõ.

9. Âèáåðіòü іíòîíàöіþ (ðîçïîâіäíà, òàєìíè÷à, ñõâèëüîâàíà,
ìðіéëèâà, ñõâèëüîâàíà, ðàäіñíà, äðóæíÿ, âïåâíåíà òîùî).

10. Ñêëàäіòü ïàðòèòóðó âіðøà.
11. Ïðî÷èòàéòå âіðø âіäïîâіäíî äî âèêîíàíèõ çàâäàíü.
3. Ìèñòåöüêå âіäëóííÿ.
1. Ïðîñëóõàéòå àóäіîçàïèñ «Ìіñÿ÷íîї ñîíàòè» Áåòõîâåíà.

ßêі îáðàçè âèíèêëè ó âàñ ïіä ÷àñ ïðîñëóõîâóâàííÿ òâîðó? ßêі
ïî÷óòòÿ âіí âèêëèêàâ ó âàñ? (Äóøåâíèé ñïîêіé, ïî÷óòòÿ ïðå-
êðàñíîãî).

2. ×èì ñïіâçâó÷íèé ìóçè÷íèé òâіð Áåòõîâåíà ç âіðøåì Ãåòå?
3. Ïðîñëóõàéòå óðèâîê ïåðøîãî êîíöåðòó À. Âіâàëüäі ç ÷àñòè-

íè «Âåñíà» (öèêë «×îòèðè ïîðè ðîêó»). ßêèìè ìóçè÷íèìè çàñî-
áàìè ñòâîðåíî êàðòèíó âåñíè?

4. ×è ìîæíà, íà âàøó äóìêó, âèêîðèñòàòè öі òâîðè ÿê ìóçè÷-
íèé ñóïðîâіä äëÿ äåêëàìóâàííÿ âіðøіâ Ãåòå òà Ãåéíå?

4. Âèðàçíå ÷èòàííÿ âіðøіâ.
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Ïàì’ÿòêà «Ñåêðåòè àêòîðñüêîї âïåâíåíîñòі»

1. Ïåðåä ÷èòàííÿì íàïàì’ÿòü ïîâòîðè ïîäóìêè òåêñò âіðøà.
2. Ïåðåä äåêëàìóâàííÿì ñòàíü çðó÷íî і ïðàâèëüíî: âèñòðóí÷è-

ñÿ, ðîçïðàâ ïëå÷і, íàáåðè ïîòðіáíó êіëüêіñòü ïîâіòðÿ.
3. Íàçâè àâòîðà і òâіð, ÿêèé ÷èòàòèìåø.
4. Äëÿ âïåâíåíîñòі íà ïî÷àòêó ÷èòàííÿ ìîæíà äèâèòèñÿ ïåðі-

îäè÷íî íà äâîõ-òðüîõ ó÷íіâ, ç ÿêèìè òîâàðèøóєø, ùîá íå 
çíіòèòèñÿ, à çãîäîì, îâîëîäіâøè ñèòóàöієþ, ñëіä ðîççîñåðåä-
èòè ñâîþ óâàãó ïî âñüîìó êëàñó.

5. Äåêëàìóâàííÿ âіðøà ìîæíà ñóïðîâîäæóâàòè ðóõàìè, ìіìіêîþ, 
ïðîòå æåñòè і ìіìіêà ìàþòü áóòè ñòðèìàíèìè, íå âіäâî ëіêàòè 
ñëóõà÷à.

6. Íå ïîñïіøàé. Ïіä ÷àñ ïàóç ïîâіòðÿ íàáèðàé ðіâíèìè ÷àñòè-
íàìè.

7. Äåêëàìóþ÷è, óÿâëÿé îçâó÷åíі òîáîþ êàðòèíè і ç âіäïîâіäíèì 
íàñòðîєì і íàëåæíèì òåìïîì ïåðåäàâàé їõ. Íå áіéñÿ çàáóòè 
ñëîâà.

8. Íå âàðòî çàíàäòî ãîëîñíî ÷èòàòè âіðø, îñêіëüêè ìàéñòåð-
íіñòü äåêëàìóâàííÿ õóäîæíüîãî òâîðó âèçíà÷àєòüñÿ íàñàì-
ïåðåä òåìïîì, іíòîíàöієþ, äîòðèìàííÿì ïàóç, íàñòðîєì, à 
òàêîæ ìіìіêîþ, æåñòàìè òîùî.

V. Ïіäñóìêè. 
Ïîðіâíÿííÿ äåêëàìàöії ðіçíèõ ó÷íіâ.

VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. Âèêîíàòè çàâäàííÿ 4 (ñ. 120).
2. Ïðî÷èòàòè ïåðøó ÷àñòèíó îïîâіäàííÿ «Ëîáî» Å. Ñåòîí-

Òîìïñîíà.

Тема: Ернест Сетон-Томпсон. «Лобо». Авторські спостереження за 
світом природи

Мета: ознайомити учнів із життям та особливостями творчості Е. Сетон-
Томпсона;

виразно читати та емоційно сприймати оповідання «Лобо» (перша части-
на); знаходити у творі описи тварин, розкрити роль авторських спостережень 
у відтворенні світу природи, їх емоційне забарвлення, роль у тексті; визна-
чити ставлення автора до тваринного світу, коментувати відповідні цитати;

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу 
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та 
обґрунтовувати її; формувати полікультурну компетенцію; 

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно роз-
винену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, портрет Е. Сетон-Томпсона, дидактичний ма-
теріал, репродукції малюнків Е. Сетон-Томпсона, його картин «Лобо – король 
вовків», «Переслідування».
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Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

×òîáû æèçíü óëûáàëàñü âîëêàì – íå ñëûõàë.
Â. Âûñîöêèé. «Êîíåö îõîòû íà âîëêîâ»

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

1. Àêòóàëіçàöіÿ ñóá’єêòèâíîãî äîñâіäó ó÷íіâ. ßêі àñîöіàöії
ó âàñ âèêëèêàє ñëîâî âîâê? Ïðèãàäàéòå ïðèñëіâ’ÿ, ïðèêàçêè, 
êàçêè, ëåãåíäè, ïîâ’ÿçàíі ç âîâêàìè.

2. Ñëîâî â÷èòåëÿ.
Ç äàâíіõ-äàâåí ó ñëîâ’ÿí, ãðåêіâ, ñêàíäèíàâіâ, ãåðìàíöіâ âîâê

áóâ іñòîòîþ ñàêðàëüíîþ, òîáòî ñâÿùåííîþ. ×àñòî âîâêà ââàæàëè
çàñòóïíèêîì ðîäó, òîìó éîìó ïîêëîíÿëèñÿ, éîãî øàíóâàëè, îáåðі-
ãàëè. 

Ñâÿùåííèé âîâê øàíóâàâñÿ ñëîâ’ÿíàìè, і âіäãîìîíè öèõ øàíó-
âàíü çáåðåãëèñÿ â ìіôàõ, ëåãåíäàõ і êàçêàõ. Ñëîâ’ÿíñüêà áîãèíÿ çåì-
ëі, ðîäþ÷îñòі òà øëþáó Ëàäà ó ìіôàõ ïåðåêèäàєòüñÿ íà âîâ÷èöþ.
Ïîêðîâèòåëåì âîâêіâ ââàæàâñÿ і áîã ðîäþ÷îñòі é ñîíÿ÷íîãî ñâіòëà 
Äàæáîã (ïîäіáíèé Àïîëëîíó, òåæ ïîêðîâèòåëåâі âîâêіâ), à â ãðåêіâ
âîâê áóâ ñóïóòíèêîì áîãà âіéíè.

Îòîæ âîâê – іñòîòà äâîєäèíà. Ç îäíîãî áîêó, âіí òіñíî ïîâ’ÿçàíèé 
іç ñîíÿ÷íèìè áîæåñòâàìè, ìóäðèé і âіðíèé ñóïóòíèê, ìîãóòíіé âі-
ùóí. Ç äðóãîãî – õèæèé äåìîí, ÷óæèé çâіð çі ñâіòó ìåðòâèõ.

Äåõòî ââàæàâ, ùî âîâêè ñëóæàòü ÷àêëóíàì, âіäüìàì. Çâіðà ÷àñ-
òî óÿâëÿëè ïåðåâåðòíåì – ëþäèíîþ, ïåðåòâîðåíîþ íà õèæàêà. І â
óñíіé íàðîäíіé òâîð÷îñòі ðîëü âîâêà ñòðàøíà: «Ïðèéäå ñіðåíüêèé
âîâ÷îê і óêóñèòü çà áî÷îê». Іñíóє áàãàòî ñòàëèõ âèðàçіâ, ôðàçåîëî-
ãіçìіâ òà ïðèêìåò: âîâêà íîãè ãîäóþòü; âîâ÷èé àïåòèò; íàêèíóëèñÿ
ÿê âîâ÷à çãðàÿ; ñàìîòíіé âîâê; âîâ÷å ñåðöå (âîâ÷èé õàðàêòåð); âèòè
âîâêîì; ñіðèé âîâê; ç âîâêàìè æèòè – ïî-âîâ÷è âèòè; òÿãàâ âîâê –
ïîòÿãíóòü і âîâêà; âîâêè ç’ÿâëÿþòüñÿ â ïîñåëåííÿõ – íà ãîëîä; âîâê
äîðîãó ïåðåáіæèòü – íà ùàñòÿ. Ïðîòå íåìàє ïðàâèë áåç âèíÿòêіâ.
Є äîñòàòíüî ïðèêëàäіâ і ïîçèòèâíîї ðîëі âîâêà. Çà ëåãåíäîþ, áðàòàì
Ðîìóëó і Ðåìó, çàñíîâêàì Ðèìó, æèòòÿ âðÿòóâàëà ñàìå âîâ÷èöÿ.
Ãåðîé «Êíèãè äæóíãëіâ» Ð. Êіïëіíãà Ìàóãëі æèâ ó âîâ÷іé çãðàї. 
Ó ðîñіéñüêіé íàðîäíіé êàçöі «Іâàí-Öàðåâè÷ і Ñіðèé âîâê» öÿ òâàðèíà
є ÷àðіâíèì êàçêîâèì ïîìі÷íèêîì.

Îäíàê íèíі ñëàâà ó öèõ ÷îòèðèëàïèõ íåäîáðà. ×èì âîíè çàñëóæè-
ëè òàêó ðåïóòàöіþ ó ëþäèíè, ÷èì çàâèíèëè ïåðåä íàìè?
ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.

1. Âñòóïíå ñëîâî â÷èòåëÿ. 
Ó 30-õ ðîêàõ ÕÕ ñò. íà ïîðîñëèõ ÿëіâöåì і ñîñíÿêîì ïàãîðáàõ, ïî

ñóñіäñòâó ç іíäіàíñüêèìè õàòèíàìè, çíàìåíèòà ëþäèíà – ïèñüìåííèê,
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õóäîæíèê, íàòóðàëіñò – çâîäèëà ñîáі áóäèíîê. Ìèòåöü ñàì íàêðåñ-
ëèâ ïëàí ñïîðóäè, ñàì äîáèðàâ êîëîäè і êàìåíі, íàðіâíі ç òåñëÿìè íå
âèïóñêàâ ç ðóê ñîêèðè. Äèêå, íåçàòèøíå ìіñöå âіí âïîäîáàâ. Îáðàâ, 
ùîá ðåøòó äíіâ ïðîæèòè ñåðåä ïðèðîäè, ùå íå ñïëþíäðîâàíîї ëþäè-
íîþ. Êîæåí áóäèíîê ìîæå ðîçïîâіñòè ùîñü ïðî ãîñïîäàðÿ. І öÿ ëþ-
äèíà íå ïðîñòî â’їõàëà â êèìîñü ïîáóäîâàíå æèòëî. Íà öüîìó ìіñöі 
êîëèñü ãîðіëî áàãàòòÿ î÷îëþâàíîї çíàíèì ìàíäðіâíèêîì åêñïåäèöії.
І ïèñüìåííèêà ïîëîíèëè öі ïàãîðáè.

Ñâîї ëèñòè öåé ÷îëîâіê íå ïіäïèñóâàâ, à ìàëþâàâ ñëіä âîâêà. 
À äðóçі-іíäіàíöі äàëè éîìó іì’ÿ ×îðíèé Âîâê. Õòî æ öÿ ëþäèíà?

Öå – âіäîìèé êàíàäñüêèé íàòóðàëіñò òà ìèòåöü Åðíåñò Ñåòîí-
Òîìïñîí, ç æèòòєâèì і òâîð÷èì øëÿõîì ÿêîãî ìè é îçíàéîìèìîñÿ.

2. Ñòâîðåííÿ ïðîáëåìíîї ñèòóàöії: ÷îìó êàíàäñüêі іíäіàíöі
íàçâàëè Å. Ñåòîíà-Òîìïñîíà ×îðíèì Âîâêîì?

3. Òâîð÷à ðîáîòà: çà ìàòåðіàëàìè ïіäðó÷íèêà âіäòâîðіòü ïîð-
òðåò ×îðíîãî Âîâêà – ïèñüìåííèêà, õóäîæíèêà, íàòóðàëіñòà.

Письменник Художник Натураліст

Започаткував новий 
напрям у літературі 
про тваринний світ, де
правдиво змальовуєть-
ся поведінка тварин.
Автор так званого
«вовчого» циклу опові-
дань: «Лобо», «Вінні-
пезький вовк», «Бед-
ледський Біллі, або
Вовк-переможець», 
«Тіто. Історія лугової 
вовчиці».
Вовк – улюблений 
герой письменника.

Професійний
художник: освіта в
Торонтському коледжі
мистецтв, Лондон-
ській школі живопису. 
Найкращі роботи із
зображенням тварин
з натури. Найвідоміші
картини: «Лобо – ко-
роль вовків», «Переслі-
дування» (зображення 
гонитви вовків за
санями).
Ілюстратор власних
літературних творів
про тварин.

Щоденник зі спостережен-
нями над життям природи 
(вів упродовж життя).
Автор наукових праць із 
зоології.
Як авторитетний вчений-
природознавець отримав 
посаду державного натура-
ліста. Організував у Канаді
«Лігу лісознавства» –
організацію, що ставила за 
мету вивчення рідної при-
роди та охорону тварин.
Наукові досягнення відзна-
чені найвищою нагородою 
США – золотою медаллю 
«Еліот».

4. Êàðòêà-іíôîðìàòîð «Âîâê ç ïîãëÿäó íàóêè».
Çîîëîãè ââàæàþòü âîâêіâ âèñîêîðîçâèíåíèìè õèæàêàìè, çі 

ñêëàäíîþ ñîöіàëüíîþ ïîâåäіíêîþ. Âîâê øâèäêèé і ñèëüíèé, âèòðè-
âàëèé і æèâó÷èé, ìîæå îáõîäèòèñÿ áåç їæі äî äâîõ òèæíіâ. Ðÿòóþ-
÷èñü âіä ïåðåñëіäóâàííÿ, çäàòåí ðîçâèâàòè øâèäêіñòü äî 60 êì íà 
ãîäèíó, à ÿêùî íåáåçïåêà – äî 85 êì! Ñіðîìàíöі óñïіøíî óíèêàþòü 
ðіçíîìàíіòíèõ ïàñòîê, ïîñòіéíî çìіíþþòü ïðè öüîìó ñâîþ ïîâåäіí-
êó. Íàé÷èñëåííіøі âîâêè â ñòåïó, â ðàéîíàõ âіëüíîãî âèïàñó õóäîáè,
òîìó ùî äëÿ íèõ ãîëîâíèé îá’єêò õàð÷óâàííÿ – êîïèòíі òâàðèíè. 
Ïîїäàþ÷è õâîðèõ òà ñëàáêèõ òâàðèí, öі õèæàêè âèêîíóþòü ðîëü
ñàíіòàðіâ ïðèðîäè.
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Âîâêè – ñóñïіëüíі òâàðèíè, ÿêі æèâóòü, ÿê ïðàâèëî, ñіì’ÿìè, 
ùî ñêëàäàþòüñÿ ç 6–10 ðіçíîâіêîâèõ îñîáèí, õî÷à іíîäі ÷èñåëüíіñòü 
çãðàї ìîæå ñÿãàòè і 20. Íà ÷îëі çãðàї çàâæäè ñòîÿòü âîâê-âàòàæîê – 
íàéñèëüíіøèé ñàìåöü çãðàї – і éîãî âîâ÷èöÿ. Ïàðè ó íèõ ïîñòіéíі,
÷àñòî íà âñå æèòòÿ, òіëüêè çàãèáåëü îäíîãî ç íèõ çìóøóє іíøîãî
øóêàòè ñîáі іíøó ïàðó.

Ïåâíèõ çáèòêіâ çàâäàþòü âîâêè ñêîòàðñòâó òà ìèñëèâñüêîìó ãîñ-
ïîäàðñòâó, òîìó â Óêðàїíі ïîëþâàííÿ íà âîâêіâ äîçâîëåíî ó áóäü-ÿêó 
ïîðó ðîêó. Îäíàê ó áàãàòüîõ êðàїíàõ öüîãî çâіðà çàíåñåíî äî ×åðâî-
íîї êíèãè. Îòæå, çáåðåæåííÿ âèäó çàëåæèòü âіä òîãî, ÷è íàâ÷èòüñÿ
ëþäèíà ñïіâіñíóâàòè іç öèì çâіðîì.

5. Çàñâîєííÿ åëåìåíòіâ òåîðії ëіòåðàòóðè.
Îïîâіäàííÿ – íåâåëèêèé ïðîçîâèé òâіð, ñþæåò ÿêîãî íàé÷àñ-

òіøå ґðóíòóєòüñÿ íà îäíîìó åïіçîäі ç æèòòÿ ïåðñîíàæà. Íåâåëèêі 
îáñÿãè îïîâіäàííÿ âèìàãàþòü ÷іòêî ïîáóäîâàíîãî ñþæåòó, ãåðîї
âæå ìàþòü ñôîðìîâàíèé õàðàêòåð.

6. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.
Àíіìàëіñò (ëàò. animal – çâіð, òâàðèíà) – õóäîæíèê àáî

ïèñüìåííèê, ùî çîáðàæóє òâàðèí. Àíіìàëіñòè÷íà ëіòåðàòó-
ðà – õóäîæíі òâîðè, ÿêі çîáðàæóþòü ñâіò òâàðèí і ðîñëèí.

7. Ñëîâî â÷èòåëÿ ïðî іñòîðіþ ñòâîðåííÿ îïîâіäàííÿ «Ëîáî».

Îïîâіäàííÿ «Ëîáî» âõîäèòü äî âіäîìîї çáіðêè «Äèêі òâàðèíè, ÿê
ÿ їõ çíàþ». Ãîëîâíі ãåðîї öèõ îïîâіäàíü – çâіðі, ó êîæíîãî ç ÿêèõ
ñâіé õàðàêòåð, ñâîÿ æèòòєâà іñòîðіÿ. Öі ðîçïîâіäі íàñòіëüêè íàñè÷åíі
åìîöіÿìè, ùî íå çàëèøàþòü áàéäóæèìè íі äіòåé, íі äîðîñëèõ. Òâà-
ðèíè â öèõ іñòîðіÿõ ïðîñòî íåçâè÷àéíі, à їõíє æèòòÿ ïîâíå âñіëÿêèõ
ïîäіé і íåñïîäіâàíèõ çóñòðі÷åé! Çâè÷êè òà äії çâіðіâ íå âèêëèêàþòü
æîäíèõ ñóìíіâіâ ó ðåàëіñòè÷íîñòі öèõ îïîâіäàíü.

Êíèãà òàëàíîâèòîãî ïèñüìåííèêà-íàòóðàëіñòà ñòàëà îäíієþ ç óëþá-
ëåíèõ áàãàòüîõ ïîêîëіíü ÷èòà÷іâ, ÿêі ùèðî ëþáëÿòü ïðèðîäó. Ñåðåä
îïîâіäàíü îñîáëèâå ìіñöå ïîñіäàþòü òâîðè, ïðèñâÿ÷åíі âîâêàì. І öå
íå âèïàäêîâî – ó çíàííÿõ æèòòÿ і ïîâåäіíêè âîâêіâ Ñåòîí-Òîìïñîí
ïîïåðåäó áàãàòüîõ íàòóðàëіñòіâ.

«Âîâêè çàâæäè áóëè óëþáëåíîþ òåìîþ ìîїõ ìàëþíêіâ», – ïèñàâ
àâòîð îïîâіäàíü ïðî òâàðèí. Öіé òåìі Ñåòîí-Òîìïñîí ïðèñâÿòèâ öіëі
æèâîïèñíі ïîëîòíà. Ïðåçèäåíò ÑØÀ Òåîäîð Ðóçâåëüò, ïðèñòðàñíèé
ìèñëèâåöü, êîëè ïîáà÷èâ êàðòèíó «Ïåðåñëіäóâàííÿ», íà ÿêіé çîáðà-
æåíî çãðàþ ç äâàíàäöÿòè âîâêіâ, ùî çàñíіæåíèì øëÿõîì íàçäîãàíÿ-
þòü ñàíè, âèãóêíóâ ó çàõâàòі: «ß íіêîëè ùå íå áà÷èâ êàðòèíè, äå á
òàê ÷óäîâî áóëè çîáðàæåíі âîâêè!»

8. Êîìåíòîâàíå ÷èòàííÿ ïåðøîї ÷àñòèíè îïîâіäàííÿ «Ëîáî».
9. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.
Ëîáî – іñïàíñüêîþ ìîâîþ «âîâê». Áëàíêà – іñïàíñüêîþ ìîâîþ

«áіëà».
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Ñêàëüï – ÷àñòèíà øêіðè ç âîëîññÿì іç ãîëîâè ëþäèíè ÷è çâі-
ðà, ÿêà â іíäіàíöіâ ââàæàєòüñÿ äîêàçîì ïåðåìîãè. Ñòðèõíіí –
îòðóòà. Øòàò – òåðèòîðіàëüíà îäèíèöÿ ïîäіëó êðàїíè.

10. Åâðèñòè÷íà áåñіäà çà çìіñòîì ïåðøîї ÷àñòèíè îïîâіäàí íÿ 
«Ëîáî».

1. Ðîçãëÿíüòå ìàëþíêè âîâêіâ Å. Ñåòîíà-Òîìïñîíà, êàðòèíè
«Ëîáî – êîðîëü âîâêіâ», «Ïåðåñëіäóâàííÿ». Ïîðіâíÿéòå ç îïèñîì 
Ëîáî â îïîâіäàííі.

2. ×è âіäïîâіäàє îïèñ ïîâåäіíêè і çâè÷îê âîâêà â îïîâіäàí íі 
íàóêîâèì óÿâëåííÿì ïðî öèõ òâàðèí?

3. ×îìó âàòàæêà âîâ÷îї çãðàї íàçèâàëè «Âîëîäàð Ëîáî»? Îïè-
øіòü éîãî çîâíіøíіñòü.

4. ßêîþ áóëà çãðàÿ Ëîáî? ×îìó âіí íå õîòіâ çáіëüøóâàòè її
íîâèìè îñîáèíàìè?

5. ßêі çàãàëüíîâіäîìі âèãàäêè ïðî âîâêіâ ñïðîñòîâóâàëà ïî-
âåäіíêà Ëîáî òà éîãî çãðàї?

6. ßê Ëîáî ïіêëóâàâñÿ ïðî ñâîþ çãðàþ?
7. ×îãî áîÿâñÿ Ëîáî? ×îìó íіêîëè íå íàïàäàâ íà ëþäèíó?
8. ßêó ñöåíó ñïîñòåðіãàâ êîâáîé â óëîãîâèíі? ×îìó Ëîáî íå

áðàâ ó÷àñòі ó ðîçïðàâі íàä òåëèöåþ, õî÷à ñàì її çàâàëèâ?
9. Äî ÿêèõ õèòðîùіâ âäàâàëèñÿ ìèñëèâöі, àáè âïîëþâàòè âàòàãó 

çíàìåíèòîãî âîâêà?
V. Ïіäñóìêè. 

Çàâäàííÿ íà ðîçâèòîê òâîð÷îї óÿâè.
Ó Ñåòîíà-Òîìïñîíà є ñâіé ïðèðîäíèé êàëåíäàð. Ñі÷åíü ó íüîãî – 

«Ñíіæíèé», ëþòèé – «Ãîëîäíèé», ëèïåíü – «Ìіñÿöü âèñîêèõ 
òðàâ», âåðåñåíü – «Ìіñÿöü ÷åðâîíîãî ëèñòÿ». Ïðèäóìàéòå ëàí-
öþæêîì íàçâè іíøèõ ìіñÿöіâ.
VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.

1. Îïðàöþâàòè ìàòåðіàëè ïіäðó÷íèêà (ñ. 120–127).
2. Ñêëàñòè ïëàí ïåðøîї ÷àñòèíè îïîâіäàííÿ «Ëîáî».
3. Ïðî÷èòàòè äðóãó ÷àñòèíó îïîâіäàííÿ.
4. Íàìàëþâàòè ñâîї іëþñòðàöії äî ïðî÷èòàíîãî.

Тема: Е. Сетон-Томпсон. «Лобо». Звички і закони вовчої зграї
Мета: виразно читати та емоційно сприймати оповідання «Лобо» (дру-

га частина); знаходити у творі описи тварин, розкривати роль авторських 
спостережень у відтворенні світу природи, їхнє емоційне забарвлення, роль 
у тексті; визначати ставлення автора до тваринного світу, коментувати від-
повідні цитати;

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу 
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та 
обґрунтовувати її; формувати полікультурну компетенцію; 
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виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно
розвинену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань
людства.

Обладнання: підручники, портрет Е. Сетон-Томпсона, дидактичний ма-
теріал.

Тип уроку: комбінований урок.

Ó âîâêіâ íåìàє ïðàâèë ïîâåäіíêè. Âîíè
їì íå ïîòðіáíі. Âîâêàì, ùîá áóòè âîâêàìè, íå
ïîòðіáíі íіÿêі ïðàâèëà.

Ñіðà Ñîâà

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Ëіòåðàòóðíèé äèêòàíò.
1. Äå âіäáóâàþòüñÿ ïîäії îïîâіäàííÿ? (Êóðóìïî)
2. ßê íàçèâàëè ìåêñèêàíöі ñòàðîãî Ëîáî? (Âîëîäàð Ëîáî)
3. Ñêіëüêè âîâêіâ áóëî â çãðàї Ëîáî? (Ï’ÿòü)
4. ßê çâàëè ïîäðóãó Ëîáî? (Áëàíêà)
5. Ùî áóëî îñîáëèâіñòþ ðóäîãî âîâêà, ïîìі÷íèêà Ëîáî? (Íå-

÷óâàíà ñïðèòíіñòü)
6. ßêó äàíèíó çáèðàëà âîâ÷à çãðàÿ çі ñêîòàðіâ? (Îäíà êîðîâà

ùîäíÿ)
7. Äî ÿêîї òâàðèíè íіêîëè íå òîðêàëàñÿ âàòàãà Ëîáî? (Äî((

ïàäàëі)
8. ßê ðîçâàæàëèñÿ âîâêè? (Ðіçàëè îâåöü)
9. ×îãî áîÿâñÿ Ëîáî? (Âîãíåïàëüíîї çáðîї)
10. Íà êîãî âîâêè íіêîëè íå íàïàäàëè? (Íà ëþäèíó)
11. ßêà çâè÷êà âîâêіâ äîïîìàãàëà óíèêíóòè íåáåçïåêè? (Їñòè 

òіëüêè âïîëüîâàíó äè÷èíó)
12. ßêó âèíàãîðîäó ïðèçíà÷èëè çà ãîëîâó âàòàæêà çãðàї?

(Òèñÿ÷à äîëàðіâ)

ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Åâðèñòè÷íà áåñіäà «Çãðàÿ Ëîáî òà її çàêîíè».
1. ×îìó Ëîáî áóâ âàòàæêîì çãðàї?
2. Ó ÷îìó ïðè÷èíè íå÷èñëåííîñòі çãðàї Ëîáî?
3. ßêі іíäèâіäóàëüíі ðèñè ìàëè âîâêè â çãðàї Ëîáî?
4. ßê æèòòÿ âîâêіâ ïåðåïëіòàëîñÿ ç æèòòÿì ñêîòàðіâ?
5. ×îìó ñêîòàðі ëþòóâàëè і áîÿëèñÿ Ëîáî?
6. Ùî áóëî íåïîðóøíèì çàêîíîì äëÿ âîâêіâ çãðàї?
2. Ñêëàäàííÿ îïîðíîї ñõåìè.
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Ватажок – Володар Лобо

Закони та звички зграї

Помічник Лобо
виділявся гігантськими

розмірами

Рудий вовк відзначався
нечуваною спритністю

Бланка, красива біла 
вовчиця, – подруга

Лобо

Наганяли жах на тварин Викликали безсилу
лють у скотарів

Глузували з мисливців, 
нехтуючи приманками

Насолоджували-
ся  полюванням,
їли лише впольо-

вану здобич

Нехтували
твариною, яка
здохла сама або
яку забив скотар

Не любили
баранини, але
розважались –
різали овець

Непорушний
закон зграї – 

втеча від людини

3. Êîìåíòîâàíå ÷èòàííÿ äðóãîї ÷àñòèíè îïîâіäàííÿ «Ëîáî».
4. Åâðèñòè÷íà áåñіäà çà çìіñòîì äðóãîї ÷àñòèíè îïîâіäàííÿ.
1. Ç ÿêèõ ìіðêóâàíü îïîâіäà÷ ïðèñòàâ íà ïðîïîçèöіþ ïîêëàñ-

òè êðàé íàïàäàì âîâêіâ?
2. ßêèé âèñíîâîê ïðî ìîæëèâіñòü âïîëþâàòè âîâêà ðîáèòü

îïîâіäà÷ ïіñëÿ âèâ÷åííÿ ìіñöåâîñòі?
3. ßêі îòðóéíі ïðèìàíêè áóëè çàãîòîâàíі äëÿ Ëîáî? ×îìó öå

íå äàëî ðåçóëüòàòó?
4. ßêі ãîëîâîëîìêè äîâåëîñÿ ðîçâ’ÿçàòè Ëîáî, ùîá âèæèòè?
5. Ùî ðîçïîâіëè ñëіäè áіëÿ êàïêàíіâ ïðî íі÷íі ïîõîäåíüêè Ëîáî?
6. ×îìó îïîâіäà÷ ïîðіâíþє Ëîáî ç ïåðåâåðòíåì?
7. ßêèìè ëþäñüêèìè ðèñàìè íàäіëÿє àâòîð Ëîáî ó ïðîòèñòî-

ÿííі ç îïîâіäà÷åì?
8. ßê îïîâіäà÷ ñòàâèòüñÿ äî Ëîáî? ×èì çàõîïëþєòüñÿ ó ïîâåäіí-

öі âîâêà?
9. ×è áóâ îïîâіäà÷ ãіäíèì ñóïåðíèêîì Ëîáî? ßê Ëîáî âèÿâèâ 

ñâîþ çíåâàãó äî ìèñëèâöÿ?
5. Õâèëèíà òâîð÷îãî ïåðåâòіëåííÿ «Éäåìî âîâ÷èì ñëіäîì»: 

ïåðåêàçàòè åïіçîä «Ëîáî òà êàïêàíè» âіä іìåíі âîæàêà çãðàї; âіä 
іìåíі Áëàíêè; âіä іìåíі ñêîòàðіâ, ÿêі äіçíàëèñÿ ïðî âèïàäîê âіä 
ìèñëèâöÿ (çà âèáîðîì).
V. Ïіäñóìêè.

Òâîð÷à ðîáîòà «Áóòè âîâêîì»: çàêіí÷èòè ðå÷åííÿ, ñêîðèñòàâ-
øèñü ÷èòàöüêèì äîñâіäîì îïîâіäàííÿ «Ëîáî».

Âîâ÷å ïðàâî – ... (âі÷íî áóòè ïåðøèì); âîâ÷à äîëÿ – ... (âі÷íî 
áèòè ñÿ); âîâ÷à ñèëà – ... (ñòàëåâі íåðâè); âîâ÷à ãîðäіñòü – ... (íіêîãî 
íå áîÿòèñÿ); âîâ÷і çàêîíè – ... (çãðàÿ єäèíà); âîâ÷à äîáëåñòü –  ... 
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(áèòèñÿ äî îñòàííüîãî); âîâ÷à çãðàÿ – ... (íåïåðåìîæíà); ÿêùî òè
âîâê – ... (íіêîëè íå çäàâàéñÿ).
VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.

1. Ñêëàñòè ïëàí äðóãîї ÷àñòèíè îïîâіäàííÿ «Ëîáî».
2. Ïðî÷èòàòè òðåòþ ÷àñòèíó îïîâіäàííÿ.

Тема: Е. Сетон-Томпсон. «Лобо». Протистояння людини і хижака
Мета: виразно читати і емоційно сприймати оповідання «Лобо» (третя час-

тина); знаходити у творі описи тварин, розкривати роль авторських спостере-
жень у відтворенні світу природи, їхнє емоційне забарвлення, роль у тексті; ви-
значати ставлення автора до тваринного світу, коментувати відповідні цитати;

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та
обґрунтовувати її; формувати полікультурну компетенцію;

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно роз-
винену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, портрет Е. Сетон-Томпсона, дидактичний ма-
теріал, аудіозапис пісні В. Висоцького «Полювання на вовків», фрагмент
фільму «Легенда про Лобо» (режисери Дж. Алгар, Дж. Коуффер, 1962 р.)

Тип уроку: комбінований урок.

×òî ìîãó ÿ îäèí? Íè÷åãî íå ìîãó!
Îòêàçàëè ãëàçà, ïðèòóïèëîñü ÷óòüё...
Ãäå âû, âîëêè, áûëîå ëåñíîå çâåðüё,
Ãäå æå òû, æåëòîãëàçîå ïëåìÿ ìîё?!

Â. Âûñîöêèé. «Êîíåö îõîòû íà âîëêîâ»

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Çà îïîðíîþ ñõåìîþ «Àíіìàëіñòè÷íà ëіòåðàòóðà» ðîçïîâіñòè
ïðî її îñîáëèâîñòі. 

Анімалістична література

Виховує гуманне ставлення, 
співчуття, співпереживання

до тваринного світу

Тварина розглядається в єдності і 
взаємозв’язку з природою 
та людським суспільством

Тема – реальне життя диких
та свійських тварин, птахів

Залучення громадськості до проблем
збереження живої природи

Глибоке проникнення в життєвий
уклад тварин, їхній внутрішній світ,

психіку

Поведінка тварин як привід для
міркування про людські проблеми і 

звичаї

Передача гармонії природи, вміння
бачити її красу

Ознайомлення з тваринним світом у
доступній та зрозумілій формі
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ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Êîìåíòîâàíå ÷èòàííÿ òðåòüîї ÷àñòèíè îïîâіäàííÿ «Ëîáî».
2. Åâðèñòè÷íà áåñіäà çà çìіñòîì òðåòüîї ÷àñòèíè îïîâіäàííÿ.
1. ßêå ñïîñòåðåæåííÿ íàøòîâõíóëî îïîâіäà÷à íà äóìêó, ùî ó 

çãðàї Ëîáî íå âñå ãàðàçä?
2. ßêîþ çâè÷êîþ âîâêіâ ñêîðèñòàâñÿ ìèñëèâåöü äëÿ ïîëþâàííÿ 

íà Áëàíêó?
3. ßê Áëàíêà ïîòðàïèëà äî êàïêàíà? Êîãî êëèêàëà âîâ÷èöÿ

íà ïîðÿòóíîê?
4. ßê Áëàíêà çóñòðіëà ñìåðòü? ßêå ïî÷óòòÿ îâîëîäіëî îïîâіäà-

÷åì ïіñëÿ òðàãåäії ç âîâ÷èöåþ?
5. ßê çìіíèëàñÿ ïîâåäіíêà Ëîáî ïіñëÿ âòðàòè ïîäðóãè? ßê âîâê 

ïîìñòèâñÿ çà ñìåðòü âîâ÷èöі?
6. ßê Ëîáî ïîòðàïèâ ó ïіäñòóïíó ïàñòêó і ïîâіâñÿ â îñòàííüî-

ìó äâîáîї?
7. ×îìó Ëîáî íå ïîêëèêàâ íà äîïîìîãó çãðàþ âäðóãå?
8. ×îìó îïîâіäà÷ âèðіøèâ çáåðåãòè æèòòÿ Ëîáî і âçÿòè äî òàáîðó?
9. Êóäè äèâèâñÿ âîâê â î÷іêóâàííі ñìåðòі? ßê âîæàê ïðîâіâ 

îñòàííі ãîäèíè æèòòÿ?
10. ßêі ïî÷óòòÿ âèêëèêàє ó âàñ ôіíàë îïîâіäàííÿ? Íà ÷èїé 

ñòîðîíі ÷èòàöüêі ñèìïàòії: âîâêà ÷è îïîâіäà÷à?
11. ßêîþ âè óÿâëÿєòå ïîäàëüøó äîëþ âîâêіâ, ùî çàëèøèëèñÿ

íà âîëі?
3. Ìèñòåöüêå âіäëóííÿ.
1. Ïåðåãëÿíüòå ôðàãìåíò ôіëüìó «Ëåãåíäà ïðî Ëîáî» (ðåæèñå-

ðè Äæ. Àëãàð, Äæ. Êîóôôåð, 1962 ð.), ùî ðîçïîâіäàє ïðî çàãè áåëü 
Ëîáî.

2. ×èì âіäðіçíÿєòüñÿ ôіíàë ôіëüìó âіä ôіíàëó îïîâіäàííÿ?
ßêèé íà âàñ ñïðàâèâ áіëüøå âðàæåííÿ?

4. Òâîð÷à ðîáîòà «Ïðàâäà ïðî âîâêіâ. Âîâ÷à âіðíіñòü».
Âîâêè ñòâîðþþòü ïàðè ðàç і íà âñå æèòòÿ. Âòðà÷àþ÷è ïàðó, 

âîæàê ïîäåêîëè çàëèøàє і çãðàþ. Âîâêè âìіþòü ëþáèòè і íå âìі-
þòü çðàäæóâàòè. Çíàéäіòü â îïîâіäàííі ðÿäêè, ÿêі ïіäêðåñëþþòü 
ñïðàâæíþ âіðíіñòü Ëîáî. Âèêîðèñòîâóþ÷è їõ ÿê îïîðíі, ñêëàäіòü 
óñíó ðîçïîâіäü ïðî âîâ÷ó âіðíіñòü.

1. Ñòàðèé âàòàæîê áëóêàâ ìîâ íåïðèêàÿíèé, ñïîäіâàþ÷èñü çíà-
éòè Áëàíêó.

2. Âіí-áî íå õîòіâ її êèäàòè, àëå íі÷èì íå ìіã çàðàäèòè áіäі, ïîðÿ-
òó âàòè.

3. ...Ïðîòÿæëèâèé ñòîãіí âèõîïèâñÿ ç ãðóäåé Ëîáî. Âіä éîãî ñêîð-
áîòè õîëîëî â ñåðöі.

4. ...Âîâê òàê ãіðêî ïîáèâàâñÿ.
5. ...Çíàâіñíіëî ãàñàâ íàâêîëî ðàí÷î, âòðàòèâøè ñòðàõ.
6. Âіí íі íà ìèòü íå ïðèïèíÿâ ïîøóêіâ ñâîєї ïîäðóãè, íàòðàïèâ 

íà її ñëіä, ñëіïî, íå ðîçäóìóþ÷è, êèíóâñÿ âïåðåä і ïîòðàïèâ ó ïàñòêó.
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7. Òîæ ÷è ìîæíà áóëî ñïîäіâàòèñÿ, ùî ñåðöå öüîãî íåñêîðåíîãî ñâà-
âіëüöÿ ñòåðïèòü ïîòðіéíèé óäàð? Âіí âòðàòèâ і ñèëó, і âîëþ, і ïî  äðóãó.

8. Ìè ïîêëàëè Ëîáî ïîðó÷ іç íåþ, і êîâáîé ñêàçàâ: «Íàðåøòі òè 
çíàéøîâ її. Òåïåð âè çíîâó ðàçîì».

5. Ðîáîòà â ãðóïàõ. «Ñóòü ïðîòèñòîÿííÿ õèæàêà і ëþäèíè».

Лобо Мисливець

Ніколи не нападав на людину. Боронить своє майно, прагне позбутися
зграї.

Інстинкт самозбереження рятує від
отрути, вовк виказує презирство до
дій мисливця.

Намагається отруїти вовків.

Відмінний нюх та обережність вовка
допомагають вижити.

Встановлює хитромудрі капкани.

Глибоко страждає від втрати подру-
ги, не припиняє її пошуків.

Втілює в життя підступний план щодо
подруги Лобо, жорстоко вбиває Бланку.

Сліпо, не роздумуючи, кидається в
пастку.

Заманює в пастку вовка, наслідивши в
капканах відтятою лапою його подруги.

Навіть прикутий до капканів бореть-
ся за свободу.

Обманом накидають ласо на шию хижаку.

Незламність духу і гордість. Щось схоже на жалість на хвилинку во-
рухнулося у серці.

Не їсть і не п’є в полоні. Байдужість
до власного стану.

Сталевими ланцюгами прип’яли до
стовпа.

Висновки

Гордість та сила духу вовка, якого
не зламав полон. Віддав перевагу 
смерті життю у неволі.

Жорстокість, інколи невиправдана, лю-
дини, яка на боротьбу з вовком мобілізу-
вала всі свої сили та хитрість.

6. Ñòâîðåííÿ ïðîáëåìíîї ñèòóàöії: õòî â äâîáîї âîâêà і ëþäèíè 
ñïðàâæíіé õèæàê?

1. Ó÷íÿì ïðîïîíóєòüñÿ äèñêóñіéíå ïèòàííÿ «Õòî â äâîáîї âîâ-
êà і ëþäèíè ñïðàâæíіé õèæàê?» і çàâäàííÿ – âèçíà÷èòè âëàñíó
ïîçèöіþ.

2. Ó ïðîòèëåæíèõ êіíöÿõ êëàñó ðîçìіùóþòüñÿ ïëàêàòè: «Ëî áî –
âîâê ç ëþäñüêèìè ïî÷óòòÿìè, ðîçóìíèé õèæàê, çàñëóãîâóє íà
іíøó äîëþ», «Ìèñëèâåöü â÷èíèâ ïî-õèæàöüêè, õî÷à і ëþäèíà»,
«Âèïàäîê íåïåðåñі÷íèé, ìîæëèâî є іíøі øëÿõè ïîðîçóìіííÿ
ëþäèíè і çâіðà».

3. Ó÷àñíèêè äèñêóñії ñòàþòü áіëÿ âіäïîâіäíîãî ïëàêàòà, çà-
ëåæíî âіä їõíüîї äóìêè ùîäî îáãîâîðþâàíîї ïðîáëåìè. Âñі, õòî
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ïîäіëÿє îäíó і òó ñàìó äóìêó, ìàþòü îáãîâîðèòè її òà âèðîáèòè 
ñïіëüíі àðãóìåíòè íà її çàõèñò, îáґðóíòóâàòè ñâîþ ïîçèöіþ.

4. Ïіñëÿ âèêëàäó ðіçíèõ òî÷îê çîðó ìîæíà çàïðîïîíóâàòè
òèì, õòî çìіíèâ ñâîþ äóìêó, ïåðåéòè äî іíøîãî ïëàêàòà òà îá-
ґðóíòóâàòè ïðè÷èíè ñâîãî ïåðåõîäó.

5. Ïіä ÷àñ ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ äèñêóñії ó÷àñíèêè ìàþòü íàçâà-
òè íàéïåðåêîíëèâіøі àðãóìåíòè ñâîєї òà ïðîòèëåæíîї ñòîðîíè.

Â è ñ í î â î ê. Âîâê, ÿê áóäü-ÿêèé ïðåäñòàâíèê äèêîї ïðèðî-
äè, ïîëþє, ùîá âèæèòè і ïðîäîâæóâàòè ñâіé ðіä. Âîâê – õèæàê, 
òàêèì âіí ñòâîðåíèé ïðèðîäîþ, є її íåâіä’єìíîþ ÷àñòèíîþ і æèâå 
âіäïîâіäíî äî ñâîãî ïðèçíà÷åííÿ.

À ëþäèíà?.. Âîíà ÷àñòî çàáóâàє ïðî òå, ùî âñå íà ñâіòі ìàє 
ñâîє ïðèçíà÷åííÿ. Âîíà ïàì’ÿòàє òіëüêè ïðî ñåáå, ñâîї ïðàâà òà
іíòåðåñè. Åðíåñò Ñåòîí-Òîìïñîí ïèñàâ: «Ïіñëÿ öієї іñòîðії ç Ëîáî 
ÿ ùèðî áàæàþ ïåðåêîíàòè ëþäåé, ùî êîæíà ç íàøèõ ðіäíèõ 
äèêèõ іñòîò – ñàìà ïî ñîáі öіííà ñïàäùèíà, ÿêó ìè íå âïðàâі 
çíèùèòè ÷è ïîçáàâèòè її íàøèõ äіòåé».
V. Ïіäñóìêè.

Ìèñòåöüêå âіäëóííÿ.
1. Ïðîñëóõàéòå ïіñíþ Âîëîäèìèðà Âèñîöüêîãî «Ïîëþâàííÿ

íà âîâêіâ». ßêі ñïіëüíі ìîòèâè ó ïðîñëóõàíіé ïіñíі òà ïðî÷èòàíî-
ìó îïîâіäàííі Å. Ñåòîíà-Òîìïñîíà?

2. ßêі ðèñè âîâêіâ âèêëèêàþòü ïîâàãó?
VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.

1. Òâîð÷à ðîáîòà. Ñêëàñòè öèòàòíó õàðàêòåðèñòèêó Áëàíêè.
2. Ñêëàñòè ðîçïîâіäü «Ïîëþâàííÿ íà âîâêіâ».

Тема: Е.  Сетон-Томпсон. «Лобо». Характеристика центральних
образів оповідання

Мета: характеризувати образ Лобо як головного героя оповідання;
знаходити у творі описи тварин, розкривати роль авторських спостережень 

у відтворенні світу природи, їхнє емоційне забарвлення, роль у тексті; визна-
чити ставлення автора до тваринного світу, коментувати відповідні цитати;

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу 
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та 
обґрунтовувати її; формувати полікультурну компетенцію; 

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно роз-
винену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал.
Тип уроку: урок узагальнення матеріалу.

Áûëî äðóæáîé, ñòàëî ñëóæáîé.
Áîã ñ òîáîþ, áðàò ìîé âîëê!..
Íå âçâîæó òåáÿ â çëîäåè, –
Íå òâîÿ âèíà – ìîé ãðåõ...

Ì. Öâåòàåâà, «Âîëê»
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І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Ñþæåòíà ðåêîíñòðóêöіÿ: ðîçòàøóéòå êëþ÷îâі åïіçîäè îïîâіäàí-
íÿ «Ëîáî» çãіäíî ç ñþæåòîì, ñòèñëî ïåðåêàæіòü îñíîâíі ïîäії.

Слава зграї сірих вовків
Курумпо

Розповідь нічних слідів 
хитрого вовка

Останні дні старого 
вовка

Помилка та загибель
Бланки

Лобо

Розправа над телицею,
вибраною на обід

Спроби оповідача
перехитрити Лобо

Хитрощі найкращих
мисливців

Вожак зграї потрапив
у пастку

Звички та закони вовків
зграї Лобо

Туга та жага помсти
Лобо

ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Ñêëàäàííÿ öèòàòíîї õàðàêòåðèñòèêè Ëîáî.

Зовніш-
ність
та риси 
вдачі

Цитати

Опис зо-
внішності

Справжній велетень, могутня шия, очі ясні й чисті, могутні ікла. 

Фізична
сила

Старий Лобо – справжній велетень – був надзвичайно дужим
і хитрим звіром.
Лобо наздогнав [телицю], люто вп’явся в горло, і, вгрузаючи в
землю лапами, різко спинився. Від могутнього ривка телиця по-
валилася, задерши ратиці догори.

Лідерство
у зграї

Зграя Лобо була невеликою. Може, він сам не хотів збільшувати
ватаги, а може, всіх відлякувала його аж надто лиха вдача.

Взірець
для зграї

Терпець Лобо урвався, з горла вихопилося глухе виття, він
стрімголов помчав на череду.

Владність Могутнім володарем, чия свавільна влада простяглася на весь
край, був тут старий сірий вовк.

Гострий
нюх

Гострий нюх ватажка завжди визначав людський запах і давав
їм можливість уникнути неминучої загибелі.
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі

Зовніш-
ність
та риси 
вдачі

Цитати

Незвичай-
ний розум

Він ніколи не схибив: завжди непомильно розпізнавав при манку.
Лобо... неухильно обминав небезпеку, розв’язуючи всі мої голо-
воломки... Ватажка не так легко було обдурити...

Диво вижна 
обе реж -
ність

Якийсь добрий звіриний янгол літав на дюйм над ним і охороняв 
від небезпеки, що чигала на нього.

Ставлення
до людини

Ніколи не нападав на людину й всіляко уникав зустрічі з нею.
Лобо боявся лише вогнепальної зброї.

Вовча
вірність

Він-бо не хотів її кидати, але нічим не міг зарадити біді, поряту-
вати.
Старий ватажок блукав мов неприкаяний, сподіваючись знайти 
Бланку.

Гордість Старий ватажок не брав участі в розправі.
Він уже кликав [зграю] в скрутну мить, і ніхто не прибіг на допо-
могу. Більше він кликати не схотів.

Оцінка
оповідача

Володар Лобо, старий проноза, старий пройда, невгамовний 
свавільник, герой незліченних спустошливих набігів, вірний 
Лобо.

2. Ñêëàäàííÿ ïëàíó-õàðàêòåðèñòèêè Ëîáî.
1. Ëîáî – âàòàæîê ëåãåíäàðíîї âîâ÷îї çãðàї.
2. Çîâíіøíіñòü âîâêà ÿê âèÿâ éîãî ôіçè÷íîї ñèëè.
3. Íàéõàðàêòåðíіøі ðèñè âäà÷і Ëîáî:

à) ãîñòðèé íþõ;
á) íåçâè÷àéíèé ðîçóì;
â) äèâîâèæíà îáåðåæíіñòü;
ã) âëàäíіñòü òà ãîðäіñòü.

4. Ùåìëÿ÷à âîâ÷à âіðíіñòü Ëîáî ÿê ïðè÷èíà éîãî ïîëîíó.
5. Ìîðàëüíà ïåðåìîãà âîâêà íàä ìèñëèâöÿìè.
6. Àâòîðñüêå ñòàâëåííÿ äî âîâ÷îãî âàòàæêà.
7. Ìîє ñòàâëåííÿ äî Ëîáî.
3. Óñíà õàðàêòåðèñòèêà Ëîáî.
4. Ñêëàäàííÿ îïîðíîї ñõåìè «Îáðàç îïîâіäà÷à òà éîãî ñòàâ-

ëåííÿ äî ïðèðîäè».
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Часто полював на вовків Читає по звіриних слідах

Добре знає вовчі звички Образ
оповідача

Поважає Лобо як гідного 
суперника

Вивчає психологію вовків,
аналізує їхні звички У душі співчуває Лобо

5. Ñòâîðåííÿ ïðîáëåìíîї ñèòóàöії äëÿ äèñêóñії «×è ìàє ëþäè-
íà çìіíèòè ñâîє ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè?»

Å. Ñåòîí-Òîìïñîí çàóâàæóâàâ: «ß ïåðåêîíàíèé, ùî êîæíà
ç öèõ òâàðèí є äîðîãîöіííèì ñïàäêîì...». Ðîçâèâàþ÷è öþ äóìêó,
ïèñüìåííèê ïèòàє: «Ëþäèíà íå çìîâ÷èòü, ÿêùî її îáðàçÿòü, à ó
êîãî çíàéäå çàõèñò áåçñëîâåñíà òâàðèíà?»

Çíàìåíèòèé ïèñüìåííèê, âåëèêèé äðóã òâàðèí Ä. Äàððåëë
ïîãëèáëþє öþ òåìó: «Ìè îòðèìàëè â ñïàäîê íåâèìîâíî ïðå-
êðàñíèé і ðîçìàїòèé ñàä, àëå áіäà â òîìó, ùî ìè íіê÷åìíі ñàäіâ-
íèêè. Ìè íå ïîäáàëè ïðî òå, àáè çàñâîїòè íàéïðîñòіøі ïðàâèëà
ñàäіâíèöòâà. Çі çíåâàãîþ ñòàâëÿ÷èñü äî íàøîãî ñàäó, ìè ãîòóє-
ìî ñîáі â íåäàëåêîìó ìàéáóòíüîìó ñâіòîâó êàòàñòðîôó, íà çðàçîê
àòîìíîї âіéíè, ïðè÷îìó ðîáèìî öå çі ùèðèì ñàìîâäîâîëåííÿì
ìàëîëіòíüîãî іäіîòà, ÿêèé ñòðèæå íîæèöÿìè êàðòèíó âåëèêîãî
õóäîæíèêà. Ç ðîêó â ðіê ïîâñþäíî ìè ñòâîðþєìî ïèëîâі ïóñòåëі і
ñòèìóëþєìî åðîçіþ, çâîäÿ÷è ëіñè íàíіâåöü і ïіääàþ÷è ëóêè íàä-
òî іíòåíñèâíîìó âèïàñó, çàáðóäíþєìî ïðîìèñëîâèìè âіäõîäàìè
ïîâіòðÿ і âîäó. Ìè íàñòіëüêè âіäіðâàëèñÿ âіä ïðèðîäè, ùî çàãîð-
äèëèñÿ і áà÷èìî ñåáå áîãàìè. Òàêèé ñâіòîãëÿä íіêîëè íå ïðèíîñèâ
äîáðà. Íà âіäìіíó âіä íàñ, òâàðèíè íå âëàäíі íàä ñâîїì ìàéáóòíіì.
Ó íèõ íåìàє ÷ëåíіâ ïàðëàìåíòó, êîòðèõ âîíè ìîãëè á çàñèïàòè
ñêàðãàìè, âîíè íå ìîæóòü îãîëîñèòè ñòðàéê і âèìàãàòè êðàùèõ
óìîâ. Їõíє ìàéáóòíє, ñàìå їõíє іñíóâàííÿ – â íàøèõ ðóêàõ».
V. Ïіäñóìêè.

Çà ñõåìîþ äîâåñòè, ùî «Ëîáî» Å. Ñåòîí-Òîìïñîíà є îïîâі-
äàííÿì.

Прозовий твір ОПОВІДАННЯ
Зображення одного
епізоду з життя героя

Описано події за малий
проміжок часу

Невелика кількість
персонажів

Невеликий за обсягом
твір



VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. Ïåðåãëÿíóòè êіíîâåðñіþ îïîâіäàííÿ «Ëîáî». Ïîðіâíÿòè її ç 

ëіòåðàòóðíèì ïåðøîäæåðåëîì.
2. Îáìіðêóâàòè, ÷îìó ðåæèñåð íàçâàâ Ëîáî âîâêîì, ÿêèé çìі-

íèâ Àìåðèêó.
3. Ïіäãîòóâàòè óñíèé òâіð çà âëàñíèì äîñâіäîì «Òâàðèíà, ÿêà

çàëèøèëà ñëіä ó ìîєìó ñåðöі».

Тема: Контрольна робота «Вірші про природу. Ернест Сетон-Томп-
сон»

Мета: підсумувати й узагальнити знання учнів про зображення природи 
в художній літературі, сюжетне та жанрове розмаїття прочитаних творів, ви-
явити рівень умінь і навичок учнів;

розвивати зв’язне мовлення, логічне мислення;
виховувати дисциплінованість, зібраність, уміння зосередитися.
Обладнання: зошит для самостійних та контрольних робіт.
Тип уроку: урок контролю рівня навчальних досягнень.

Íå áіéñÿ, ùî íå çíàєø, – áіéñÿ, ùî íå â÷èøñÿ.

Êèòàéñüêèé àôîðèçì

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà, çàâäàíü óðîêó.
ІІ. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі. Îçíàéîìëåííÿ ç êðè-

òåðіÿìè îöіíþâàííÿ çàâäàíü.
ІІІ. Ðîáîòà íàä êîíòðîëüíèìè çàâäàííÿìè.

Âèêîíóєòüñÿ çà ïîñіáíèêîì «Çàðóáіæíà ëіòåðàòóðà, 5 êëàñ. Çî-
øèò äëÿ êîíòðîëüíèõ òà ñàìîñòіéíèõ ðîáіò» (àâòîð Є. Âîëîùóê).
ІV. Ïіäñóìêè óðîêó.
V. Äîìàøíє çàâäàííÿ.

1. Ïðèãàäàòè ïðî÷èòàíі òâîðè ïðî îäíîëіòêіâ, їõíі ïðèãîäè òà
ìðії.

2. Ïðîіëþñòðóâàòè óëþáëåíі òâîðè ïðî îäíîëіòêіâ.

Ðåçåðâíі óðîêè – 3 ãîäèíè.ð óð
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ІІ ñåìåñòð
ÑÂІÒ ÄÈÒÈÍÑÒÂÀ

Тема: Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра». Факти життя і творчості
Марка Твена

Мета: ознайомити учнів із життям та особливостями творчості Марка
Твена; виразно читати (зокрема «в ролях», коментоване читання) та емо-
ційно сприймати розділ 2 «Чудовий маляр» повісті «Пригоди Тома Сойєра»;
дати оцінку моральним якостям, вчинкам персонажів повісті; дати початкові 
уявлення про поняття «повість», «роман»; визначити окремі художні засоби
створення образу Тома та його товаришів (портрет, вчинки, мова, ставлення
до інших тощо);

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та
обґрунтовувати її; 

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно роз-
винену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, портрет Марка Твена, дидактичний матеріал, 
фотографія пам’ятника Тому Сойєру та Геку Фінну в Ганнібалі.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Óñі ìè ðîäîì ç äèòèíñòâà.

Àíòóàí äå Ñåíò-Åêçþïåðі

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Àêòóàëіçàöіÿ ñóá’єêòèâíîãî äîñâіäó ó÷íіâ: ÿêі àñîöіàöії ó âàñ
âèêëèêàє ñëîâî «äèòèíñòâî»?

Світле Дружнє

Сонячне Райдужне
ДИТИНСТВО

Бешкетливе Добре Життєрадісне Грайливе

Казкове Дбайливе Безхмарне Радісне

ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Âñòóïíå ñëîâî â÷èòåëÿ.
Êîæíà ëþäèíà êîëèñü áóëà äèòèíîþ. І âåëèêі ïèñüìåííèêè òàêîæ

áóëè äіòüìè. І òåæ, íàïåâíî, áåøêåòóâàëè, ãàíÿëè ãîëóáіâ і áîÿëè-
ñÿ òåìðÿâè. Àëå, ïîäîðîñëіøàâøè, ëþäè ÷àñòî çàáóâàþòü ñâîї äèòÿ÷і
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ðîêè, ñòàþòü íóäíèìè і áóðêіòëèâèìè. І òîäі ÷óäîâèé ñâіò äèòèí-
ñòâà íàçàâæäè âіäõîäèòü ó ìèíóëå, à øêîäà. Äîáðå, ùî äåÿêі ìóäðі
äîðîñëі (íàé÷àñòіøå ïèñüìåííèêè) áåðóòüñÿ ïèñàòè êíèæêè. Íó, à 
ìè, ÷èòàþ÷è öі òâîðè, ìîæåìî äіçíàòèñÿ, ÿêîþ æ áóëà їõíÿ êðàїíà 
äàëåêîãî äèòèíñòâà.

Æèâ íà ñâіòі îäèí öіêàâèé ÷îëîâіê. Ó íüîãî áóëà íåçâè÷àéíà áіî-
ãðàôіÿ, äèâíå іì’ÿ і õèìåðíèé áóäèíîê. Íà îäíó òðåòèíó öå áóâ 
ïàðîïëàâ, íà іíøó òðåòèíó – ñîáîð, à ùå îäíà – ãîäèííèê іç çîçó-
ëåþ. Âå÷îðàìè âіí ëþáèâ ñèäіòè íà «ïàëóáі». Öå áóâ... Ìàðê Òâåí.
І ñüîãîäíі ìè âèðóøèìî â êðàїíó éîãî äàëåêîãî äèòèíñòâà. Àäæå 
öå âåëèêà ìàéñòåðíіñòü – äîðîñëіé ëþäèíі íàïèñàòè ïðî äіòåé òàê, 
àáè äіòè âïіçíàëè ñàìèõ ñåáå і óÿâèëè öіëêîì ðåàëüíèõ îäíîëіòêіâ, 
òàêèõ, ÿê âîíè ñàìі. Ñòâîðèòè òàêèé òâіð çäàòíà òіëüêè ëþäèíà, ÿêà
çáåðåãëà äèòèíñòâî â ñîáі, çáåðåãëà äèòÿ÷ó ùèðіñòü, ÷èñòîòó, âіä-
âåðòіñòü. Öå âêðàé âàæëèâî – çóìіòè ïðîòÿãîì ñêëàäíîãî äîðîñëîãî 
æèòòÿ çáåðåãòè äèòÿ÷ó áåçïîñåðåäíіñòü. Ñàìå òàêîþ ëþäèíîþ áóâ 
àìåðèêàíñüêèé ïèñüìåííèê Ìàðê Òâåí.

2. Ðîáîòà ç ïîðòðåòîì Ìàðêà Òâåíà (ñ. 142).
Ìîëîäøà äî÷êà Ìàðêà Òâåíà Ñ’þçåí çãàäóâàëà: «Ó íüîãî âåëüìè

ãàðíå ñèâå âîëîññÿ, íå íàäòî ãóñòå é íå íàäòî äîâãå, – ÿêðàç òàêå, 
ÿê ñëіä; ðèìñüêèé íіñ, çàâäÿêè ÿêîìó éîãî îáëè÷÷ÿ âèäàєòüñÿ ùå
êðàñèâіøèì, äîáðі ñèíі î÷і é ìàëåíüêі âóñèêè».

Çíàìåíèòèé àìåðèêàíñüêèé ïèñüìåííèê-ãóìîðèñò ìàâ çîâíіø-
íіñòü, î÷åâèäíî, äîñèòü òèïîâó äëÿ ñâîїõ ñïіâãðîìàäÿí. Ó âñÿêîìó 
ðàçі âіí íåîäíîðàçîâî îòðèìóâàâ ëèñòè і ôîòîãðàôії âіä ñâîїõ äâіé-
íèêіâ. Îäíîìó ç íèõ âіí âіäïîâіâ: «Äîðîãèé ñåð. Äÿêóþ âàì çà ëèñò 
і ôîòîãðàôіþ. Âè ñïðàâäі äóæå ñõîæі íà ìåíå. Âïåâíåíèé, ùî ÿêáè 
âè ñòîÿëè íàâïðîòè ìåíå çàìіñòü äçåðêàëà, òî ÿ çìіã áè ãîëèòèñÿ, 
äèâëÿ÷èñü íà âàñ».

3. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.
Ïñåâäîíіì (ãðåö.  – ïîìèëêîâèé і ãðåö.  – іì’ÿ) – 

іì’ÿ, ÿêå âèêîðèñòîâóєòüñÿ ëþäèíîþ ó òіé ÷è іíøіé äіÿëüíîñòі 
çàìіñòü ñïðàâæíüîãî, äàíîãî ïðè íàðîäæåííі, çàôіêñîâàíîãî â 
îôіöіéíèõ äîêóìåíòàõ. Ïñåâäîíіìàìè íàé÷àñòіøå êîðèñòóþòüñÿ
äіÿ÷і ëіòåðàòóðè і ìèñòåöòâà. Ç ïîøèðåííÿì Іíòåðíåòó âèêîðèñ-
òàííÿ ïñåâäîíіìіâ ñòàëî ÿê íіêîëè àêòóàëüíå: ïðàêòè÷íî êîæåí
êîðèñòóâà÷ Іíòåðíåòó ìàє ïñåâäîíіì, ÿêèé ïðèéíÿòî íàçèâàòè 
íіêîì.

4. Êàðòêà-іíôîðìàòîð «Ïîõîäæåííÿ ïñåâäîíіìà Ìàðê Òâåí».
Ñïðàâæíє іì’ÿ ïèñüìåííèêà Ñåìþåëü Ëåíãõîðí Êëåìåíñ, à Ìàðê 

Òâåí – éîãî ïñåâäîíіì. Çàìîëîäó âіí áóâ ëîöìàíîì, âîäèâ âåëèêі 
ïàðîïëàâè ïî ïіäñòóïíèõ âîäàõ ìіíëèâîї áóðõëèâîї  ðі÷êè. Ìàÿêіâ 
òàì íà òîé ÷àñ íå áóëî, ëèøå ðàçîâі áóéêè, ÿêі ñòàâèâ ñàì ëîö-
ìàí, ïàëèöåþ äіñòàþ÷è äíà òà ñêèäàþ÷è çàãíóòó äîøêó ç âàæêèì 
êàìåíåì íà îäíîìó êіíöі òà ñâі÷êîþ ó ïàïåðîâîìó ëіõòàðèêó – íà 
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іíøîìó. Ãëèáèíà ðóñëà, àáè êîðàáåëü ïðîïëèâ, ñòàíîâèëà äâà ñàæíі
(ïðèáëèçíî 4 ì). «Ìàðê Òâåí!» – êðè÷àâ ëîöìàí, âèìіðþþ÷è ãëè-
áèíó ôàðâàòåðó, ùîá ñóäíî íå ñіëî íà ìіëèíó. Öі ñëîâà â ïåðåêëàäі 
ç àíãëіéñüêîї îçíà÷àþòü «Ïîçíà÷êà äâà». Çãîäîì öåé âèñëіâ і ñòàâ
ïñåâäîíіìîì ïèñüìåííèêà.

5. Ðîáîòà íàä áіîãðàôієþ ïèñüìåííèêà: ñëîâî â÷èòåëÿ ïðî äè-
òÿ÷і ðîêè ïèñüìåííèêà.

«ß ç’ÿâèâñÿ íà ñâіò â 1835 ðîöі ðàçîì іç êîìåòîþ Ãàëëåÿ... Áîã,
íàïåâíî, âèðіøèâ: îñü äâà õèìåðíèõ íåïîÿñíåíèõ ÿâèùà...» Òàê ïðî
ñåáå, ïðî êîìåòó і ïðî Áîãà ìіã ñêàçàòè òіëüêè Ìàðê Òâåí, ñàìîâïåâ-
íåíèé íàñìіøíèê, ÿêèé ùå çà æèòòÿ ñòàâ ëåãåíäîþ. Äèòèíà áóëà
çîâñіì ìàëîþ, êîëè éîãî áàòüêè ïåðåїõàëè äî ñåëèùà, ðîçòàøîâà-
íîãî íà ðі÷öі Ìіññіñіïі. Òàì, ó Ãàííіáàëі, і ìèíóëî éîãî äèòèíñòâî.
Ó æèòòі ìàéáóòíüîãî ïèñüìåííèêà áóëè і áåçòóðáîòíі äíі íà îñòðіâöі,
і ïóñòîòëèâà ðàäіñòü êóïàííÿ â Ìіññіñіïі, і íåâäîâîëåííÿ øêîëîþ,
äå â÷èòåëü áóâ âêðàé áåðó÷êèé äî ðіçîê, і çàõîïëèâі ïðèãîäè, і ùàñ-
òÿ áëèçüêîñòі äî ïðèðîäè. Áіëÿ Ãàííіáàëà áóëè òàєìíè÷і ïå÷åðè, äå
ìîæíà çàáëóêàòè. Áóâ òàì і ñâіé іíäіàíåöü Äæî, ÿêèé ñïðàâäі çàáëó-
êàâ і ïîìåð áè ç ãîëîäó, ÿêáè íå êàæàíè, êîòðèìè õàð÷óâàâñÿ. 

Äî äåñÿòè ðîêіâ Ñåì áóâ ó÷àñíèêîì óñіõ õëîï’ÿ÷èõ іãîð, øèáåíè-
êîì, ÿêîìó äî ñíàãè áóëî ïåðåïëèñòè Ìіññіñіïі, âòåêòè çі øêîëè. Âіí
íå áóâ çðàçêîâèì õëîï÷èêîì, õî÷à і ìàâ áàãàòî ÷åñíîò. Ó íåäіëüíіé
øêîëі Ñåì òà éîãî ïðèÿòåëü ãðàëè íà ïðîïîâіäі â êàðòè, àæ ðàïòîì 
äî íèõ ïіäіéøîâ ñâÿùåíèê, õëîïöі ïîñïіõîì ñõîâàëè êîëîäó â éîãî
ïðîñòîðèé îäÿã. Êîëè ñâÿùåíèê, áëàãîñëîâëÿþ÷è âіðÿí, çäіéíÿâ
ðóêó, íà ëþäåé ïîñèïàëèñÿ êîðîëі òà äàìè.

Êîëè ó Ãàííіáàëі çóïèíÿâñÿ ïàðîïëàâ, ñåëèùå îæèâàëî – äіòè і
äîðîñëі áіãëè äî ïðèñòàíі. І çâè÷àéíî, êîæåí õëîï÷èñüêî äóìàâ, ùî 
íåìàє íі÷îãî êðàùîãî, íіæ ïàðîïëàâè, íåìàє íі÷îãî ïî÷åñíіøîãî çà
ðîáîòó ëîöìàíà.

Ç 12 ðîêіâ Ñåì ðîçïî÷àâ ñâîþ òðóäîâó äіÿëüíіñòü.
6.  Äîñëіäíèöüêà ðîáîòà «Áàãàòèé æèòòєâèé äîñâіä Ìàðêà

Òâåíà».
1. Ïðî÷èòàéòå ìàòåðіàë ïіäðó÷íèêà (ñ. 142–144).
2. Ñêëàäіòü îïîðíó ñõåìó «Áàãàòèé æèòòєâèé äîñâіä Ìàðêà

Òâåíà».

Багатий
життєвий досвід
Марка Твена

Письменник

Робітник друкарні

Лоцман

Солдат

Золотошукач

Репортер

Лектор
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7. Çàñâîєííÿ åëåìåíòіâ òåîðії ëіòåðàòóðè.
Ïîâіñòü – ñåðåäíіé çà îáñÿãîì ïðîçîâèé òâіð, ÿêèé çìàëüîâóє 

íèçêó ïîäіé ç æèòòÿ ãîëîâíîãî ãåðîÿ, ç âåëèêîþ êіëüêіñòþ äіéî-
âèõ îñіá, à çà øèðîòîþ îõîïëåííÿ æèòòєâèõ ÿâèù òà ãëèáèíîþ їõ 
ðîçêðèòòÿ ïîñіäàє ïðîìіæíå ìіñöå ìіæ ðîìàíîì òà îïîâіäàííÿì.

8.  Ñëîâî â÷èòåëÿ ïðî іñòîðіþ ñòâîðåííÿ ïîâіñòі «Ïðèãîäè
Òîìà Ñîéєðà».

1875 ð. Ìàðê Òâåí ðîçïî÷àâ ïèñàòè «Ïðèãîäè Òîìà Ñîéєðà» –
òâіð, ÿêîìó ñóäèëîñÿ ââіéòè äî ñêàðáíèöі ñâіòîâîї ëіòåðàòóðè. Ñïî-
÷àòêó âіí äóìàâ, ùî öÿ êíèæêà íå äëÿ äіòåé і ÷èòàòèìóòü її òіëüêè 
äîðîñëі. Íà ÷àñ âèõîäó ó ñâіò «Ïðèãîä Òîìà Ñîéєðà» ïîøèðåíèì 
æàíðîì äèòÿ÷îї ëіòåðàòóðè áóëè òàê çâàíі êíèæêè äëÿ íåäіëüíîї
øêîëè. Ïèñàëèñÿ âîíè ó íàáîæíіé ìàíåðі, і ðîçïîâіäàëè ïðî äîáðèõ 
äіòåé, ÿêі ïіäóòü äî ðàþ, і ïðî ïîãàíèõ, ÿêі, çâè÷àéíî, çàêіí÷àòü 
æèòòÿ íà øèáåíèöі. Òðàäèöіéíèì ãåðîєì öèõ îïóñіâ áóâ äîáðî÷åñ-
íèé, ïîáîæíèé òà êâîëèé âіä õâîðîáè õëîï÷èê, ùî âñòèãàє ïåðåä
ñìåðòþ íàâåðíóòè íà ïðàâåäíèé øëÿõ ìàëåíüêîãî íåãіäíèêà, ÿêèé
íå âîëіє âіäâіäóâàòè íåäіëüíîї øêîëè.

Êíèæêà Òâåíà áóëà ñïðÿìîâàíà ïðîòè òàêîї ëіòåðàòóðè, ñòâåð-
äæóþ÷è ëþáîâ äî ñâîáîäè, ñàìîñòіéíîñòі, äî âñüîãî ÷èñòîãî, çäîðî-
âîãî, ñâіòëîãî â ëþäèíі. Ó «Ïðèãîäàõ Òîìà Ñîéєðà» Ìàðê Òâåí ñïðî-
áóâàâ âîñêðåñèòè ïðîâåäåíі â Ãàííіáàëі äèòÿ÷і ðîêè, ÿêі, ïîïðè âñі 
íåçãîäè, ùî ñóäèëîñÿ ïåðåæèòè, çáåðåãëèñÿ â ïàì’ÿòі.

Òâåí íàçèâàâ ñâîþ êíèãó ãіìíîì äèòèíñòâó, ïåðåêëàäåíèì ïðîçîþ: 
«ß ðîçïîâіâ ó “Òîìі Ñîéєðі” ïðî âëàñíі âèòіâêè. ß áóâ áåøêåòíèêîì 
і çàâäàâàâ ìàòåðі ÷èìàëî êëîïîòó». «Áіëüøіñòü ïðèãîä, îïèñàíèõ 
ó öіé êíèçі, âіäáóâàëîñÿ íàñïðàâäі: äâі-òðè ïðèãîäè çі ìíîþ, іíøі 
çі øêіëüíèìè ìîїìè òîâàðèøàìè. Ãåê Ôіíí іñíóâàâ íàñïðàâäі. Òîì 
Ñîéєð òåæ. Àëå íå ÿê îêðåìà îñîáà: â íüîìó ïîєäíàëèñÿ ðèñè òðüîõ 
ìîїõ çíàéîìèõ õëîï÷èêіâ», – çàóâàæóâàâ ïèñüìåííèê.

(Äåìîíñòðàöіÿ ôîòîãðàôії ïàì’ÿòíèêà Òîìó Ñîéєðó òà Ãåêó Ôіííó
â Ãàííіáàëі).

9. Êîìåíòîâàíå ÷èòàííÿ äðóãîãî ðîçäіëó «×óäîâèé ìàëÿð».
10. Åâðèñòè÷íà áåñіäà çà ïðî÷èòàíèì ðîçäіëîì.
1. ßêèì íàñòðîєì ñïîâíåíà êàðòèíà ëіòíüîãî ñóáîòíüîãî ðàíêó?
2. ßê і ÷îìó çìіíþєòüñÿ íàñòðіé Òîìà?
3. ×îìó æèòòÿ çäàâàëîñÿ âàæêèì òÿãàðåì, à ñâіò – íіê÷åìíèì 

òà áåçãëóçäèì?
4. ßêі äóìêè íå äàâàëè ñïîêîþ Òîìîâі ïіä ÷àñ ôàðáóâàííÿ

ïàðêàíó?
5. ßêèìè ñêàðáàìè âîëîäіâ Òîì? ×è ìîæíà їõ ââàæàòè ñêàð-

áîì ç òî÷êè çîðó äîðîñëîї ëþäèíè?
6. ßêà ðÿòіâíà äóìêà ïðèéøëà â Òîìîâó ãîëîâó?
7. Õòî òàêèé Áåí Ðîäæåðñ? Êèì âіí ñåáå óÿâëÿâ öèì ñóáîòíіì

ðàíêîì?
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8. ßê Òîì ïåðåëàìàâ õіä ñóïåðå÷êè ç Áåíîì íà ñâîþ êîðèñòü?
ßêèìè ïñèõîëîãі÷íèìè ïðèéîìàìè ñêîðèñòàâñÿ Òîì?

9. ßê çìіíèâñÿ íàñòðіé Òîìà äî ñåðåäèíè ñóáîòè?
10. ßêå âіäêðèòòÿ âіí çðîáèâ?

V. Ïіäñóìêè.
Äèäàêòè÷íà ãðà «Ñêàðáíè÷êà ìóäðîñòі»: ïðî÷èòàéòå äіáðàíèé

çі ñêàðáíè÷êè àôîðèçì Ìàðêà Òâåíà, ïðîіëþñòðóéòå éîãî ïðè-
êëàäîì ç ïðî÷èòàíîãî ðîçäіëó ïîâіñòі.

1. Õòî íå çíàє, êóäè éäå, ìîæå ñèëüíî çäèâóâàòèñÿ, ïîòðàïèâøè
íå òóäè. 2. Êîëè ñóìíіâàєøñÿ, ãîâîðè ïðàâäó. 3. Ñïðàâæíіé äðóã ç òî-
áîþ, êîëè òè íå ïðàâèé. Êîëè òè ïðàâèé, êîæåí áóäå ç òîáîþ. 4. ×àñòî
íàéäієâіøèé ñïîñіá ââåñòè ëþäèíó â îìàíó – ñêàçàòè їé ÷èñòó ïðàâäó.
5. Ìàáóòü, íåìàє íі÷îãî áіëüø äðàòіâëèâîãî, íіæ ÷èéñü õîðîøèé ïðè-
êëàä. 6. Äîáðîòà – öå òå, ùî ìîæå ïî÷óòè ãëóõèé і ïîáà÷èòè ñëіïèé.

Âèñíîâîê. Îñîáèñòіñòü Ìàðêà Òâåíà íàäçâè÷àéíà. Éîãî ëþáîâ
äî æèòòÿ òà ãóìîð âðàæàþòü, ÿê і âëó÷íі âèñëîâëþâàííÿ, ùî є 
ñïðàâæíüîþ ñêàðáíèöåþ ëþäñüêîї ìóäðîñòі.
VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.

1. Îïðàöþâàòè ìàòåðіàëè ïіäðó÷íèêà (ñ. 142–145).
2. Âèðàçíî ÷èòàòè äðóãèé ðîçäіë.
3. Ïîðіâíÿòè ôàêòè äèòèíñòâà Ìàðêà Òâåíà ç â÷èíêàìè òà ïî-

âåäіíêîþ Òîìà.

Тема: Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра». Світ уяви та гри Тома
Сойєра

Мета: виразно читати (зокрема «в ролях», коментоване читання) та емо-
ційно сприймати розділ 2 «Чудовий маляр» повісті «Пригоди Тома Сойєра»;
дати оцінку моральним якостям і вчинкам персонажів повісті; дати початкові 
уявлення про поняття «повість», «роман»; визначити окремі художні засоби
створення образу Тома і його товаришів (портрет, вчинки, мова, ставлення
до інших тощо);

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та
обґрунтовувати її; 

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно роз-
винену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал.
Тип уроку: комбінований.

Äіòè âіäðàçó і íåâèìóøåíî îñâîþþòüñÿ çі ùàñòÿì,
áî âîíè ñàìі ïî ïðèðîäі ñâîїé – ðàäіñòü і ùàñòÿ.

Âіêòîð Ãþãî

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
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ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.
Ëіòåðàòóðíèé äèêòàíò.
1. Íàçâіòü ñïðàâæíє іì’ÿ ïèñüìåííèêà Ìàðêà Òâåíà. (Ñåìþåëü 

Ëåíãõîðí Êëåìåíñ)
2. Ùî îçíà÷àє ïñåâäîíіì Ìàðê Òâåí? (Ïîçíà÷êà äâà)
3. Ó ÿêîìó ìіñòі ìèíóëî äèòèíñòâî Ìàðêà Òâåíà? (Ãàííіáàë)
4. Ó ÿêîìó âіöі ðîçïî÷àâ òðóäîâó äіÿëüíіñòü ìàéáóòíіé

ïèñüìåííèê? (Ó 12 ðîêіâ)
5. ßêó ïðîôåñіþ îïàíóâàâ ïåðøîþ? (Ðîáіòíèê äðóêàðíі) 
6. Äå âіäáóâàþòüñÿ ïîäії ïîâіñòі «Ïðèãîäè Òîìà Ñîéєðà»?

(Ìіñòå÷êî Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
7. ßê çâàëè çâåäåíîãî áðàòà Òîìà? (Ñіä)
8. Õòî âèõîâóє Òîìà? (Òіòêà Ïîëëі)
9. ßêå çàâäàííÿ ñóáîòíüîãî ðàíêó îòðèìàâ Òîì âіä òіòêè Ïîëëі? 

(Ôàðáóâàòè ïàðêàí)
10. Êèì óÿâëÿâ ñåáå Áåí Ðîäæåðñ, êîëè âèéøîâ íà ïðîãóëÿí-

êó? (Ïàðîïëàâîì)
11. Ùî îòðèìàâ Òîì âіä Áåíà çà ìîæëèâіñòü ïîôàðáóâàòè

ïàðêàí? (Íåäîїäåíå ÿáëóêî)
12. Çà ùî Òîì ïðîäàâ ÷åðãó ôàðáóâàòè Áіëëі Ôіøåðó? (Çà ïîâі-

òðÿíîãî çìіÿ)

ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Ïðî÷èòàéòå «â ðîëÿõ» äðóãèé ðîçäіë «×óäîâèé ìàëÿð».
2. Ñêëàäіòü îïîðíó ñõåìó «Ñâіò óÿâè òà ãðè» çà ïðî÷èòàíèì

ðîçäіëîì.

Скарби: уламки
іграшок, мармурові 

кульки, всілякий мотлох

Гра не закінчується:
Том іде до тітки 

звітувати, як у штаб-
квартиру

Бен Роджерс уявляє 
себе пароплавом

Том грає роль
задоволеного 

фарбуванням паркану
Світ уяви та гри

Бен не йшов, а 
підстрибував і
пританцьовував

Хлопчачі розваги:
запускати повітряного 
змія, крутити дохлого

пацюка

Том
перетворює нудну
працю в забаву

Том стає лідером
у новій для хлопців 

забаві

3. Òâîð÷à ðîáîòà «Âåëèêå âіäêðèòòÿ çâè÷àéíîї ñóáîòè». 
Ïîðіâíÿéòå çà ïîäàíèìè êàòåãîðіÿìè ðàíîê і äåíü ñóáîòè,

âèçíà÷òå, ÿê Òîì âіäêðèâ âåëèêèé çàêîí íå ëèøå äèòÿ÷îãî, à é 
äîðîñëîãî æèòòÿ.
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Ранок День

Настрій
Тома

Навколишня радість
природи поблякла, ду-
шу його оповив гли-
бокий смуток.

Окрилило 
натхнення – не 
що інше, як 
натхнення, гені-
альна, блискуча 
думка.

У серці буяла ра-
дість.

Ставлення
до життя

Життя видалося йо му
безглуздим, а існуван-
ня – важким тягарем.

…Жити на світі не
так уже й погано.

Кількість
скарбів

Злиденне багатство:
уламки іграшок, мар-
мурові кульки, всіля-
кий мотлох.

Він перетворився на
багатія, що купався в
розкошах.

Положення
серед
товаришів

[Хлопці] гратимуть-
ся і глузуватимуть з
нього, що йому до-
ведеться так важко
працювати.

Він прегарно про-
вів час у великім то-
варистві, нічого не
робив, а на паркані
з’явився аж потрій-
ний шар вапна!

Відкриття
Тома

Том відкрив великий закон, який керує вчинками людей, а саме: 
коли хлопчикові або дорослому забагнеться чогось, треба, щоб
цього нелегко було досягти.

4. Çàñâîєííÿ åëåìåíòіâ òåîðії ëіòåðàòóðè.
Ïîâіñòü – ïðîçîâèé òâіð, ÿêèé ìàє áіëüøèé, íіæ îïîâіäàííÿ,

îáñÿã. Ó ïîâіñòі çàçâè÷àé çìàëüîâàíî íèçêó ïîäіé іç æèòòÿ ãîëîâ-
íîãî ãåðîÿ é äåòàëüíî çîáðàæåíî ïîâ’ÿçàíèõ ç íèì äðóãîðÿäíèõ
ïåðñîíàæіâ (ñ. 143).

Ðîìàí – âåëèêèé çà îáñÿãîì òâіð, ó ÿêîìó íà òëі ñóñïіëüíèõ
ïîäіé çîáðàæåíî çíà÷íó ÷àñòèíó æèòòÿ ãîëîâíîãî ãåðîÿ àáî éîãî
äîëþ â öіëîìó. Ó ðîìàíі äіє áàãàòî ïåðñîíàæіâ, і íå âñі âîíè
ïîâ’ÿçàíі ç ãîëîâíèì ãåðîєì (ñ. 143).

5. Ëіòåðàòóðîçíàâ÷èé ïðàêòèêóì: çíàéäіòü ó òåêñòі ïðèêëàäè 
çàñîáіâ òâîðåííÿ êîìі÷íîãî â ïîâіñòі Ìàðêà Òâåíà.

Художні деталі Характеристика
персонажів

Портретна
характеристика

Антитеза
Засоби творення
комічного в повісті

Марка Твена

Вдало 
вигаданий жарт

Комізм ситуацій Поведінка персонажів Мова персонажів
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V. Ïіäñóìêè.
Ðîáîòà â ïàðàõ.
1. Ïðèãàäàéòå, ÿêі «áàãàòñòâà» ìàâ Òîì ïіñëÿ òîãî, ÿê äîçâî-

ëèâ õëîï÷èêàì «îòðèìàòè çàäîâîëåííÿ» âіä ôàðáóâàííÿ ïàð êàíó.
2. Íàçâіòü їõ, ñïåðøó áåç êíèæêè, à ïîòіì ïåðåâіðòå ñåáå çà

êíèæêîþ. (Ïàïåðîâèé çìіé, äîõëèé ùóð ç ìîòóçêîì, ùîá çðó÷íі-
øå áóëî êðóòèòè, äâàíàäöÿòü êóëüîê, çëàìàíà ãóáíà ãàðìîíіêà,
óëàìîê ñèíüîãî ïëÿøêîâîãî ñêëà, ùîá äèâèòèñÿ êðіçü íüîãî, ïî-
ðîæíÿ êîòóøêà, êëþ÷, ÿêèé íі÷îãî íå âіäìèêàâ, øìàòîê êðåéäè,
êðèøòàëåâà ïðîáêà âіä ãðàôèíà, îëîâ’ÿíèé ñîëäàòèê, ïàðà ïó-
ãîëîâêіâ, øіñòü õëîïàâîê, îäíîîêå êîøåíÿ, ìіäíà äâåðíà ðó÷êà,
ñîáà÷èé íàøèéíèê áåç ñîáàêè, äåðæàê âіä íîæà, ÷îòèðè øìàòêè
àïåëüñèíîâîї øêіðêè і ñòàðà âіêîííà ðàìà).

3. ßêі ïðåäìåòè (äðіáíè÷êè, іãðàøêè) ñêëàëè á ùàñòÿ ïîäðóæ-
öі Òîìà Ñîéєðà – Áåêêі Òåò÷åð?

4. Ïåðåâіðòå ñâîї ïðèïóùåííÿ і ïðî÷èòàéòå ôðàãìåíòè ñüîìî-
ãî ðîçäіëó ïîâіñòі, â ÿêèõ іäåòüñÿ, çîêðåìà, ïðî çàõîïëåííÿ òà 
іíòåðåñè Áåêêі.
VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.

Ïðî÷èòàòè ðîçäіëè øîñòèé, äåâ’ÿòèé.

Тема: Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра». Провідні ідеї твору
Мета: виразно читати (зокрема «в ролях», коментоване читання) і емо-

ційно сприймати розділи шостий, дев’ятий повісті «Пригоди Тома Сойєра»; 
дати оцінку моральним якостям, вчинкам персонажів повісті; визначити 
окремі художні засоби створення образів персонажів (портрет, вчинки, мова, 
ставлення до інших тощо); порівнювати образи Тома Сойєра і Гекльберрі 
Фінна, визначити на рівні рис характеру схожість і відмінність між ними; 

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу 
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та 
обґрунтовувати її;

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно роз-
винену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал.
Тип уроку: комбінований.

Òðè ðå÷і ìîæíà ïåðåâіðèòè òіëüêè ó òðüîõ 
âèïàäêàõ: ñòіéêіñòü – ó íåáåçïåöі, ìóæíіñòü – 
ó ãíіâі, äðóæáó – ó òðóäíîùàõ.

Ôðàíöóçüêå ïðèñëіâ’ÿ

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Äèäàêòè÷íà ãðà «Òîì Ñîéєð òà ìіñòå÷êî Ãàííіáàë»: íàçâіòü
іì’ÿ áóäü-ÿêîãî ïåðñîíàæà ïîâіñòі Ìàðêà Òâåíà. Õòî âіí? ßê
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ïîâ’ÿçàíèé ç ãîëîâíèì ãåðîєì? (Ïåðåìîæå òîé ó÷åíü, õòî îñòàí-
íіì âіäïîâіñòü ïðàâèëüíî).

Ïðèêëàä.
Òіòêà Ïîëëі, áðàò Ñіä, Äæèì, Ìåðі, Áіëëі, äèðåêòîð íåäіëüíîї

øêîëè Óîëòåðñ, àäâîêàò Òåò÷åð, ñóääÿ Òåò÷åð, ïðîïîâіäíèê, Áåí,
Ãåêëüáåððі Ôіíí, Áåêêі, Äæåô Òåò÷åð, Äæî Ãàðïåð, іíäіàíåöü Äæî,
Ìåô Ïîòòåð, ìіñіñ Ãàðïåð, âäîâà Äóãëàñ.
ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.

1. Êîìåíòîâàíå ÷èòàííÿ ðîçäіëіâ «Òîì çíàéîìèòüñÿ ç Áåêêі»,
«Òðàãåäіÿ íà öâèíòàðі».

2. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.
Âіäùåïåíåöü – òîé, õòî âіäіðâàâñÿ âіä ïåâíîãî ñóñïіëüíîãî

ñåðåäîâèùà, âèêèíóòèé ñóñïіëüñòâîì. Âîëîöþãà – áåçäîìíà ëþ-
äèíà, ÿêà íå ïðàöþє, æèâå ç æåáðàöòâà, êðàäіæîê, ïîñòіéíî çìі-
íþþ÷è ìіñöå ïåðåáóâàííÿ. Ðîìàíòè÷íèé – òîé, ùî çàõîïëþєòüñÿ
íåçâè÷àéíèì, òàєìíè÷èì, ñïîâíåíèì ãåðîї÷íîãî òà ïіäíåñåíîãî.

3. Åâðèñòè÷íà áåñіäà çà ïðî÷èòàíèìè ðîçäіëàìè.
1. ×îìó Òîì ïî÷óâàâñÿ íåùàñíèì ó ïîíåäіëîê óðàíöі?
2. ßê Òîì âòðàòèâ çóáà?
3. ×îìó âñі ìàòåðі â ìіñòå÷êó áîÿëèñÿ Ãåêëüáåððі Ôіííà, à 

äіòè éîìó çàçäðèëè?
4. ßêі õëîï÷à÷і òåìè îáãîâîðþâàëè Òîì і Ãåê?
5. Äîâåäіòü, ùî õëîï÷èêè íàéáіëüøå öіíóþòü ãðó, òàєìíèöі,

ïðèãîäè.
6. ßêå çíà÷åííÿ ìàþòü çàáîáîíè â äèòÿ÷èõ іãðàõ?
7. Ç ÿêîþ ìåòîþ Òîì і Ãåê çáèðàëèñÿ âíî÷і íà êëàäîâèùå?
8. ßêèé íàñòðіé ó ÷èòà÷à òà õëîï÷èêіâ ñòâîðþє îïèñ ñòàðîãî

öâèíòàðÿ?
9. ×è ñïðàâäèëèñÿ î÷іêóâàííÿ äðóçіâ ùîäî ïðèãîä?
10. Êîëè ôàíòàçіÿ ïðî ÷îðòіâ ïîñòóïàєòüñÿ ìіñöåì ñòðàøíіé

ðåàëüíîñòі?
11. Ç ÿêîþ ìåòîþ Òîì і Ãåê ïðèéøëè íà êëàäîâèùå? Êîãî

âîíè òàì ïîáà÷èëè?
12. Ùî ñïðè÷èíèëî ñâàðêó äîðîñëèõ?
13. ßêèé çëî÷èí ñêîїâ іíäіàíåöü Äæî?
14. ßê âäàëîñÿ іíäіàíöþ ïåðåêëàñòè ïðîâèíó çà âáèâñòâî ëіêà-

ðÿ íà Ìåôà Ïîòòåðà?
15. Ó ÷îìó çàïðèñÿãëèñÿ Òîì і Ãåê ïіñëÿ âòå÷і ç öâèíòàðÿ?
4. Çàñâîєííÿ åëåìåíòіâ òåîðії ëіòåðàòóðè.
Ïîðòðåò (ôð. portrait – çîáðàæåííÿ îáëè÷÷ÿ ëþäèíè) – îïèñ 

çîâíіøíîñòі ãåðîÿ, îäèí іç çàñîáіâ ñòâîðåííÿ õàðàêòåðó ïåðñî-
íàæіâ. Ïîðòðåò ãåðîÿ ÷àñòî ñâіä÷èòü ïðî éîãî óïîäîáàííÿ, ðèñè 
õàðàêòåðó, ìàéíîâèé ñòàí, âèä äіÿëüíîñòі. Ñïðàâà àâòîðà –
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ïіäêðåñëèòè â çîâíіøíüîìó âèãëÿäі òіëüêè îêðåìі, íàéâèðàçíіøі 
ðèñè ÷è ïîäàòè äîêëàäíèé éîãî îïèñ (ñ. 168).

5. Ðîáîòà ç ïîðòðåòîì Ãåêà Ôіííà: ÿêі ñëîâà õàðàêòåðèçóþòü
çîâíіøíіñòü Ãåêà òà éîãî âíóòðіøíіé ñâіò і ñïîñіá æèòòÿ?

6. ×èòàííÿ â ðîëÿõ óðèâêà «Çóñòðі÷ ç Ãåêîì Ôіííîì».
7. Ðîáîòà â ãðóïàõ: êîíêóðñ «Ïåâíèé çàñіá».
Âè, çâè÷àéíî, ïàì’ÿòàєòå ðîçìîâó Òîìà Ñîéєðà ç Ãåêîì Ôіí-

íîì ïðî òå, ÿê ïîçáóòèñÿ áîðîäàâîê. Âè îòðèìàєòå òåêñòè, äå 
ðîçïîâіäàєòüñÿ ïðî òå, ÿê çà õëîï÷à÷èìè ðåöåïòàìè çâåñòè áî-
ðîäàâêè. Àëå îêðåìèõ ñëіâ íå âèñòà÷àє. Òðåáà їõ âïèñàòè òà 
ïåðåâіðèòè çà ïіäðó÷íèêîì, ÿêà ãðóïà âèêîíàëà çàâäàííÿ íàé-
òî÷íіøå.

Òðåáà ïіòè ñàìîìó â ... , ïîäèâèòèñÿ, äå є ... ç ãíèëîþ âîäîþ, 
ðіâíî ... ñòàòè ñïèíîþ äî ïåíüêà, ... â âîäó і ïðèêàçóâàòè: «...-çåðíî,
... -çåðíî, ðîçìåëèñü ìóêîþ, ... ... , âіçüìіòü áîðîäàâêè ç ñîáîþ».
À ïîòіì, çàïëþùèâøè î÷і, øâèäåíüêî âіäіéòè íà ... êðîêіâ, îáåðíó-
òèñÿ ... äîâêîëà, ïіñëÿ öüîãî ïіòè äîäîìó é ... ... ... , áî êîëè ñêà-
æåø – óñі ÷àðè çíèêíóòü.

Âіçüìè ... і éäè ç íåþ íà ... , ó òàêå ìіñöå, äå ïîõîâàíî ÿêóñü ... 
ëþäèíó. ... ïðèéäå ÷îðò, à ìîæå, é äâà-òðè, àëå òè їõ íå ïîáà÷èø, 
òіëüêè ïî÷óєø ... , ïðèíàéìíі ïî÷óєø, ÿê âîíè ðîçìîâëÿòèìóòü. 
Êîëè âîíè ïîòÿãíóòü ÷îëîâ’ÿãó ãåòü, æáóðíè їì íàâçäîãіí ... і ïðè-
êàçóé: «×îðò çà ìåðòâÿêîì, êіò çà ÷îðòîì, áîðîäàâêà çà êîòîì, ... âіä 
ìåíå âñі ðàçîì». Âіä öüîãî âñÿêà ... ... .

8. Êîíêóðñ «Êëÿòâà» (ðîáîòà â ãðóïàõ).
Ïіñëÿ òîãî ÿê Òîì і Ãåê ñòàëè ìèìîâіëüíèìè ñâіäêàìè âáèâ-

ñòâà íà öâèíòàðі, âîíè äіéøëè çãîäè ìîâ÷àòè. Äîãîâіð áóâ ñêðіï-
ëåíèé êðîâ’þ.

Ãðóïè îòðèìàëè íàáîðè ñëіâ, ç ÿêèõ ïîòðіáíî ñêëàñòè òåêñò 
êëÿòâè, ùî íàïèñàâ Òîì íà ñîñíîâіé äîùå÷öі і ÿêó ïіçíіøå äðóçі 
çàêîïàëè â çåìëþ. Ïåðåìàãàє êîìàíäà, ùî âèêîíàëà çàâäàííÿ 
øâèäøå é òî÷íіøå çà іíøі.

Ãåê Ôіíí, çà çóáàìè, і, і íåõàé, âîíè, êëÿíóòüñÿ, îáèäâà, áóäóòü 
òðèìàòè ÿçèê, ÿêùî ðîçêàæóòü ïðî íüîãî, і çäîõíóòü, Òîì Ñîéєð, 
ùîäî öієї ñïðàâè, ùî âïàäóòü íà ìіñöі.

9. Äîñëіäíèöüêà ðîáîòà «Êîäåêñ äðóæáè Òîìà і Ãåêà».
1. ßêі ïóíêòè âè çàïèñàëè á äî êîäåêñó äðóæáè?
2. Íàâåäіòü ïðèêëàäè, ùî Òîì і Ãåê äîòðèìóþòüñÿ ïðàâèë 

äðóæáè.
3. ×îìó, íà âàøó äóìêó, іíøі õëîïöі â ïîâіñòі òîâàðèøі ïî 

ãðі, àëå íå äðóçі Òîìà?
4. Çðîáіòü âèñíîâîê: ÷è ñïðàâæíі äðóçі Òîì і Ãåê.
5. ×è є ó âàñ ñïðàâæíіé äðóã?
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Кодекс дружби Приклади

Рівність у стосунках У Тома є родина і все необхідне для життя, Гек – воло-
цюга, але один одного вони поважають. Том – лідер,
але поступається, коли треба, Гекові.

Спільні інтереси Захоплюються скарбами, таємницями, прагнуть пригод.

Довіра Вночі відправляються на цвинтар.

Розуміння один
одного

Обмінюються «скарбами», ідеями, мають спільні ігри
та розваги.

Зберігання довірених
таємниць

Дотримуються клятви, яку дали після пригод на кла-
довищі.

Вміння разом долати
труднощі

Стали свідками вбивства, пережили жахливі хвилини.

Допомога і підтримка
у важку хвилину

Підтримали один одного, коли таємниця кладовища
скувала їх холодним страхом.

V. Ïіäñóìêè.
Òâîð÷à ðîáîòà «Óñëіä çà àâòîðîì»: âèêîðèñòîâóþ÷è ôðàçåî-

ëîãіçìè ç ïîâіñòі Ìàðêà Òâåíà, ðîçêàæіòü ïðî ïðèãîäó Òîìà і
Ãåêà íà êëàäîâèùі.

Фразеологізми Їх тлумачення

Лізти чортові в зуби Лізти у ризиковані справи

Збити з пантелику Збити з правильної думки

Стало кепсько на душі Стало тоскно

Накликати халепу Потрапити в біду

Дати чосу Швидко втекти

Нашорошити вуха Прислухатися

VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. ×èòàòè ðîçäіë 23.
2. Ïîðіâíÿòè êіíîâåðñіþ ïîâіñòі ç ëіòåðàòóðíèì ïåðøîäæåðå-

ëîì. ×è òàêèìè âè óÿâëÿëè ãåðîїâ òà їõíі ïðèãîäè?

Тема: Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра». Цінності дитинства
та їхній вплив на доросле життя. Вплив світу дорослих на дитячі
взаємини

Мета: виразно читати і емоційно сприймати розділ 23 повісті «Пригоди
Тома Сойєра»; дати оцінку моральним якостям, вчинкам персонажів пові-
сті; визначити окремі художні засоби створення образів персонажів (портрет, 
вчинки, мова, ставлення до інших тощо); визначити риси характеру Тома; 
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розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу 
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та 
обґрунтовувати її;

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно роз-
винену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал.
Тип уроку: комбінований.

Äîðîñëі çàâæäè ïîâèííі ïàì’ÿòàòè ïðî òå, 
ùîá íå ïîêàçàòè äіòÿì ïîãàíîãî ïðèêëàäó.

Þâåíàë

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Äèäàêòè÷íà ãðà «Âïіçíàé ãåðîÿ».
1. Êðîâ òå÷å â ìåíі íåäàðìà. Òåïåð âè ó ìåíå â ðóêàõ, і ìè ç âàìè 

ïîêâèòàєìîñü, òàê і çíàéòå! (Іíäіàíåöü Äæî)
2. Ùî öå îçíà÷àє? Âè ïðàâèëè ãðîøі íàïåðåä, і ÿ çàïëàòèâ âàì 

ñïîâíà. (Ëіêàð Ðîáіíçîí)
3. Íå ñëіä ìåíі áóëî ïèòè ââå÷åðі. Â ìåíå é äîñі ãóäå â ãîëîâі, – 

ùå äóæ÷å, íіæ òîäі, êîëè ìè éøëè ñþäè. ß íà÷å â òóìàíі, íі÷îãî íå 
ïðèãàäóþ. (Ìåô Ïîòòåð)

4. Âіëüíèé ïòàõ. Âіí áëóêàâ, äå éîìó çàìàíåòüñÿ, â ïîãîæó ãîäè-
íó íî÷óâàâ äåñü íà ÷óæîìó ґàíêó, à â íåãîäó – â ïîðîæíіõ äіæêàõ. 
(Ãåê Ôіíí)

5. Íàäòî âæå äáàє ïðî öåé ïàðêàí: àäæå âіí âèõîäèòü íà âóëèöþ.
(Òіòêà Ïîëëі)

6. Âіí ãðèç ÿáëóêî, à â ïðîìіæêàõ ãîëîñíî ãóäіâ і äçâіíêî êðè-
÷àâ: «Äіíü-äîí-äîí, äіíü-äîí-äîí», áî âäàâàâ іç ñåáå ïàðîïëàâà. (Áåí
Ðîäæåðñ)

7. Ó öþ âàæêó é áåçíàäіéíó õâèëèíó éîãî ðàïòîì îêðèëèëî
íàòõíåííÿ – íå ùî іíøå, ÿê íàòõíåííÿ, ãåíіàëüíà, áëèñêó÷à äóìêà. 
(Òîì Ñîéєð)
ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.

1. Êîìåíòîâàíå ÷èòàííÿ ðîçäіëó 23.
2. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.
Ñóä Ëіí÷à – âáèâñòâî ëþäèíè, ïіäîçðþâàíîї ó çëî÷èíі àáî ïî-

ðóøåííі ãðîìàäñüêèõ çâè÷àїâ, áåç ñóäó і áåç ñëіäñòâà, çàçâè÷àé
âóëè÷íèì íàòîâïîì, íàé÷àñòіøå ïîâіøåííÿì, іñíóâàâ ó ÑØÀ 
â ÕІÕ ñò.

3. Åâðèñòè÷íà áåñіäà çà ïðî÷èòàíèì ðîçäіëîì.
1. Ðîçêàæіòü ïðî äóøåâíі ìóêè Òîìà ïåðåä ñóäîì íàä áåç-

âèííèì Ìåôîì Ïîòòåðîì.
2. ßêîї äóìêè Òîì і Ãåê ïðî çààðåøòîâàíîãî Ìåôà?
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3. ×îìó ðîçìîâà ïðî ïîäàëüøó äîëþ ñòàðîãî ï’ÿíè÷êè íå çà-
ñïîêîїëà õëîïöіâ?

4. ßê ïî÷óâàëèñÿ äðóçі ïіñëÿ ðîçìîâè ç àðåøòàíòîì?
5. ×îìó Òîì çãîëîñèâñÿ âèñòóïèòè ñâіäêîì íà çàõèñò Ìåôà?
6. ßê ïðîõîäèëî ñóäîâå çàñіäàííÿ?
7. Ïðî ùî ðîçïîâіâ Òîì ñóäó? ßêîþ áóëà ðåàêöіÿ іíäіàíöÿ

Äæî íà ñëîâà õëîï÷èêà?
8. ßê çìіíèëîñÿ ñòàâëåííÿ â ìіñòå÷êó äî Òîìà ïіñëÿ éîãî â÷èíêó?
9. ßêі ðèñè õàðàêòåðó Òîìà ðîçêðèëèñÿ â öüîìó ðîçäіëі?
4. Òâîð÷à ðîáîòà «×è âàæêî ïîäîëàòè ñâіé ñòðàõ?»: äîñëіäіòü,

ÿê Òîì Ñîéєð äîëàє ñòðàõ.

Етапи подолання страху героя Висновки

Том – свідок вбивства лікаря на цвинтарі. Природний дитячий страх перед
трагічними подіями, свідком яких
йому довелося випадково бути.

Страх перед жахливими подіями,
яким неможливо запобігти.

Усвідомлення необхідності боро-
тися зі злом як спосіб подолання
страху.

Людяність, витримка і врівноваже-
ність як перемога над страхом.

Том і Гек дають один одному клятву на 
крові про мовчання.

Муки совісті, що невинна людина відпо-
вість за чужий злочин.

Спогади про добрі і щирі вчинки Мефа.

Відвідини Мефа у в’язниці.

Намагання дізнатися більше про можли-
вий перебіг суду. 

Виступ у суді за свідка.

5. Âèñíîâêè.
Ç ðîçâèòêîì ñþæåòó ïîâіñòі ìè áà÷èìî, ùî æèòòÿ ñòàâèòü Òîìà

ïåðåä ñåðéîçíèìè ìîðàëüíèìè âèïðîáóâàííÿìè, ÿê, íàïðèêëàä,
â åïіçîäі âáèâñòâà Ðîáіíçîíà. Çëî÷èí â÷èíèâ іíäіàíåöü Äæî, ïðî-
òå âіí óíèêíóâ çàñëóæåíîї êàðè і çâèíóâàòèâ ó âñüîìó áåçâèííîãî
Ïîòòåðà. Ñòàâøè âèïàäêîâèì ñâіäêîì óáèâñòâà íà öâèíòàðі, Òîì
ïåðåìàãàє ñòðàõ ïåðåä Äæî і âèêðèâàє ïåðåä ñóäîì ñïðàâæíüîãî
çëî÷èíöÿ, òèì ñàìèì ðÿòóþ÷è Ïîòòåðà âіä øèáåíèöі.

6. Äîñëіäíèöüêà ðîáîòà «Ñâіò äіòåé і äîðîñëèõ».

Щирість світу дітей Сувора реальність світу дорослих

Гра і уява як основа буття. Реальне вбивство лікаря Робінзона.

Вірна дружба Тома і Гека. Підступність індіанця Джо.

Хлопчачі забобони і вигадування 
смішних рецептів від бородавок.

Пияцтво Мефа, яке довело його до
в’язниці.

Щирий розіграш товаришів чудового
маляра.

Обман індіанцем лікаря щодо оплати,
Мефа – щодо його вини у смерті Ро-
бінзона.
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі

Щирість світу дітей Сувора реальність світу дорослих

Гумор, щирий сміх. Образи, погрози індіанця.

Скарби з усякого мотлоху. Жага грошей.

Пошук пригод. Прагнення помсти.

Докори сумління, що невинна людина 
постраждає.

Наклеп на співучасника нічної пригоди 
Мефа. 

Здатність на дорослі вчинки: сміливий
виступ свідком у суді.

Боягузтво Джо і втеча від правосуддя.

Висновки

Найкраще в людині закладене з ди-
тинства.

Доросле життя часто руйнує наївність 
та щирість світу, який бачить дитина.

Проблемні запитання: 
Чому людина, коли дорослішає, так змінюється?
Як зберегти в собі світло дитинства в дорослому житті?

7. Âèñíîâêè.
Ìàðê Òâåí íàïîëåãëèâî ïіäâîäèòü ÷èòà÷à äî äóìêè, ùî æèò-

òÿ ìîæå áóòè ïðåêðàñíèì і çàõîïëèâèì, ùî «÷àðè» ïðèõîâàíі â 
íàéáóäåííіøèõ ðå÷àõ і ùî Òîì ìàâ ðàöіþ, êîëè øóêàâ ó æèòòі 
«÷óäåñ» і íå ìèðèâñÿ іç ñіðèì îáèâàòåëüñüêèì іñíóâàííÿì.
V. Ïіäñóìêè.

Äèñêóñіÿ çà ïðîáëåìíèìè çàïèòàííÿìè.
1. ×îìó ëþäèíà, êîëè äîðîñëіøàє, òàê çìіíþєòüñÿ?
2. ßê ó äîðîñëîìó æèòòі çáåðåãòè â ñîáі ñâіòëî äèòèíñòâà?

Ïàì’ÿòêà «Îñíîâíі ïðàâèëà äèñêóñії»

1. Óñі âіäêðèòî âèñëîâëþþòü ñâîї äóìêè.
2. Óñі òî÷êè çîðó ìàþòü ïîâàæàòèñÿ.
3. Ñëóõàéòå іíøèõ íå ïåðåðèâàþ÷è.
4. Íå ãîâîðіòü íàäòî äîâãî і íàäòî ÷àñòî.
5. Ãîâîðèòü ëèøå îäíà îñîáà – іíøі óâàæíî ñëóõàþòü.
6. Äîòðèìóéòåñü ïîçèòèâíèõ іäåé òà ñòîñóíêіâ.
7. Íå êðèòèêóéòå ñåáå òà іíøèõ.
8. Íåçãîäè òà êîíôëіêòè ùîäî іäåé íå ïîâèííі áóòè ñïðÿìî-

âàíі íà êîíêðåòíó îñîáó.

VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. ×èòàòè ðîçäіë 31.
2. Ïîðіâíÿòè êіíîâåðñіþ ïîâіñòі ç ëіòåðàòóðíèì òâîðîì. ×è òàêè-

ìè âè óÿâëÿëè ãåðîїâ òà їõíі ïðèãîäè?
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Тема: Урок розвитку зв’язного мовлення. Стислий переказ
за фрагментом повісті Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра»
(«У Мак-Дугаловій печері»)

Мета: розвивати зв’язне мовлення, образне мислення учнів, уміння
висловлювати свою думку та обґрунтовувати її; удосконалювати навички та
вміння відтворення тексту зі збереженням послідовності подій та встанов-
лення залежності між подіями і вчинками героїв на основі ключових художніх
деталей; вміння замінювати діалог персонажів непрямою мовою;

розвивати навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу і системати-
за ції навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та обґрунтову-
вати її;

виховувати уважного читача, що вміє переказувати прочитане та відстою-
вати власну думку щодо зображуваних подій; формувати всебічно розвинену
особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал.
Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення.

Êîëè ñóòü ñïðàâè îáäóìàíà çàçäàëåãіäü,
ñëîâà ïðèõîäÿòü ñàìі ñîáîþ. 

Ãîðàöіé

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Çà ñèãíàëüíîþ êàðòêîþ ïðèãàäàòè îñíîâíі ðіçíîâèäè ïåðåêàçó
òà їõíі îñîáëèâîñòі.

Докладний:
переказати прочитане
якомога ближче до

тексту

РІЗНОВИДИ 
ПЕРЕКАЗУ

Стислий: переказати 
найважливіше з
прочитаного

Від імені автора

Вибірковий:
переказати лише
визначені частини 

прочитаного

Від імені персонажа

ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Іíôîðìàöіéíà äîâіäêà.
Íàéçàõîïëþþ÷іøèé åïіçîä ïîâіñòі «Ïðèãîäè Òîìà Ñîéєðà», áåç-

óìîâíî, òîé, äå Òîì і éîãî ïîäðóæêà Áåêêі çàáëóêàëè â ïîõìóðîìó
і òàєìíè÷îìó ïå÷åðíîìó ëàáіðèíòі. Ìàðê Òâåí îïèñàâ íå ùî іíøå,
ÿê çíàìåíèòó Ìàìîíòîâó ïå÷åðó – îäíå ç ñó÷àñíèõ ñåìè ÷óäåñ
ïðèðîäè – íàéáіëüøó ïå÷åðó ó ñâіòі. Â÷åíі ñòâåðäæóþòü, ùî âіê
Ìàìîíòîâîї ïå÷åðè ïðèáëèçíî 240 ìëí ðîêіâ. Âіäêðèòà âîíà áóëà
âèïàäêîâî: â 1798 ð. ìèñëèâåöü, ùî ïåðåñëіäóâàâ ïîðàíåíîãî âåä-
ìåäÿ, âèÿâèâ âõіä äî ïå÷åðè. Åêñêóðñàíòàì, ùî ïîòðàïëÿþòü òóäè,
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âіäêðèâàєòüñÿ íåâèìîâíå âèäîâèùå: âåëè÷åçíі áóðóëüêè-ñòàëàêòè-
òè çâèñàþòü çі ñòåëі, à áóðóëüêè-ñòàëàãìіòè ðîñòóòü íàâïàêè, ç ïіä-
ëîãè. Íà ñòіíàõ ïå÷åðè ïðèðîäà âèëіïèëà äèâîâèæíі ôіãóðè, ùî
íàãàäóþòü êâіòè, äåðåâà і òâàðèí. Âîíè ìàþòü ðіçíå çàáàðâëåííÿ 
÷åðåç ïðèñóòíіñòü ó íèõ ñîëåé ðіçíèõ ìåòàëіâ. Äëÿ ãåðîїâ Ìàðêà 
Òâåíà íåáåçïå÷íà ïðîãóëÿíêà ïî ïå÷åðíîìó ëàáіðèíòó çàêіí÷èëàñÿ
áëàãîïîëó÷íî – їì âäàëîñÿ çíàéòè âèõіä. Îäíàê äіòè íåàáèÿê çìåðç-
ëè, àäæå áóëè ëåãêî îäÿãíåíі, à òåìïåðàòóðà â Ìàìîíòîâіé ïå÷åðі 
íåçìіííà і ñòàíîâèòü ëèøå 12  Ñ!

2. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.
Ñòàëàêòèò – êàì’ÿíà áóðóëüêà íà ñòåëі ïå÷åðè, ðîñòå âíèç. 

Ñòàëàãìіò – êàì’ÿíà áóðóëüêà íà ïіäëîçі ïå÷åðè, ùî ðîñòå
âãîðó. 

Íіàãàðàà – ìàєòüñÿ íà óâàçі Íіàãàðñüêèé âîäîñïàä, îäèí ç íàé-
âèùèõ і íàéêðàñèâіøèõ âîäîñïàäіâ ó ñâіòі.

3. Ðîáîòà íàä çìіñòîì ïåðåêàçó.
4. Åâðèñòè÷íà áåñіäà çà ðîçäіëîì «Çàáëóêàëè ó ïå÷åðі».
1. Ó ÷îìó áóëà ïіäñòóïíіñòü ïðîãóëÿíêè ïå÷åðîþ?
2. ßê ÷åñòîëþáíå áàæàííÿ äіòåé âіäêðèòè íîâі ìіñöÿ ïå÷åðè 

çàâåëî їõ äî ëàáіðèíòó?
3. ßêі äèâà âіäêðèëèñÿ Òîìó і Áåêêі ïіä ÷àñ áëóêàííÿ ïå÷åð-

íèìè ãàëåðåÿìè?
4. Êîëè äіòè çàíåïîêîїëèñÿ? ×îìó âîíè íå ìîãëè ïîâåðíóòèñÿ

òієþ ñàìîþ äîðîãîþ?
5. ßêі ïî÷óòòÿ îõîïèëè äіòåé? Õòî ç íèõ áіëüøå ïëàêàâ, à 

õòî íàìàãàâñÿ òðèìàòèñÿ äî îñòàííüîãî? ßê Òîì ïіäáàäüîðþâàâ
äіâ÷èíêó?

6. Ùî íàìàãàâñÿ Òîì çðîáèòè çàäëÿ ïîðÿòóíêó?
7. ßêі âèïðîáóâàííÿ î÷іêóâàëè íà áðàíöіâ ïå÷åðè? ßêі ðèñè 

õàðàêòåðó ïðîÿâèâ Òîì?
8. ×è ïðàâèëüíèì áóëî ðіøåííÿ Òîìà çàëèøèòèñÿ áіëÿ ñòðóìêà?
9. ßêі іäåї ïðî ïîðÿòóíîê ïðèõîäÿòü â ãîëîâó Òîìó?
10. ßêі íîâі ñòðàõè і ïåðåøêîäè ñòàëè Òîìîâі íà çàâàäі ïіñëÿ 

äîñëіäæåííÿ áîêîâèõ ãàëåðåé?
11. ßê âðÿòóâàëèñÿ äіòè?
5. Ðîáîòà íàä ïåðåêàçîì.

Ñêëàäàííÿ ïëàíó ïåðåêàçó

1. Äèâà Ìàê-Äóãàëîâîї ïå÷åðè:
à) êðèâóëÿñòà ãàëåðåÿ;
á) ñòðóìîê ç âîäîñïàäîì;
â) ñòàëàêòèòîâà ïå÷åðà;
ã) ïіäçåìíå îçåðî.

2. Àòàêà êàæàíіâ.
3. Ó ïîøóêàõ іíøîї äîðîãè.
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4. Âèïðîáóâàííÿ Ìàê-Äóãàëîâîї ïå÷åðè:
à) ñòðàõ і âіä÷àé;
á) ôіçè÷íà âòîìà;
â) ãîëîä і òåìðÿâà;
ã) çóñòðі÷ çі çëî÷èíöåì.

5. Ùàñëèâèé ïîðÿòóíîê.

Ðîáîòà íàä äîáîðîì öèòàò

Äèâà Ìàê-Äóãàëîâîї ïå÷åðè

Кривуляста галерея Плутанина імен, дат, адрес.

Струмок з водоспадом Протягом століть утворив мереживну Ніагару з блис-
кучого міцного каміння.

Сталактитова печера Безліч блискучих сталактитів.
Дивуючись і захоплюючись її красою.
Джерело, дно якого було вистелене сяючими крис-
талами.

Підземне озеро Туманні обриси.

Âèïðîáóâàííÿ Ìàê-Äóãàëîâîї ïå÷åðè

Страх і відчай  З кожною новою невдачею він дедалі більше зане-
падав духом...
...Було навіть ще жахливіше, ніж той моторошний
сміх.
Відкрила жахливу істину...
Їм здавалося, що вони тут уже дні і тижні.

Фізична втома Втомлені ноги відмовилися нести далі...
Обоє були страшенно потомлені...

Голод і темрява Діти не спускали очей з останнього недогарка свічки і 
спостерігали, як він безжалісно тане.
Запанував жах цілковитої темряви.
...Голод знову почав мучити в’язнів. 
Жалюгідний шматочок тільки збільшив голод.
Прокинулися голодні, пригнічені.

Зустріч зі злочинцем Від страху кожен м’яз у Томовому тілі послабнув.

Áîðîòüáà çà æèòòÿ áðàíöіâ ïå÷åðè

Активність у пошуках 
виходу

Рухаючись у якомусь напрямі, хоч навмання, вони
принаймні йшли вперед, може, до виходу, але
сісти – це означало засудити себе на смерть...

Шляхетність вчинків, 
підтримка одне одного

Беккі їла з апетитом, але Том лише торкнувся своєї 
їжі.
Він удавав, що не втрачає надії знайти шукачів або 
вихід з печери.
Том просив її підбадьоритися, не втрачати надії...
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6. Óñíі ïåðåêàçè ó÷íіâ, ðåäàãóâàííÿ ïîáóäîâàíèõ òåêñòіâ.
V. Ïіäñóìêè. 

Ðîáîòà íàä ïèñüìîâèì ïåðåêàçîì.

Ïàì’ÿòêà
Îñíîâíі âèìîãè äî çìіñòó ïèñüìîâîї òâîð÷îї ðîáîòè:

Äîáðå çíàííÿ ìàòåðіàëó.
×іòêî ïðîäóìàíà ëîãіêà ðîçêðèòòÿ ïèòàííÿ (òåìè).
Âèêîðèñòàííÿ íàéïåðåêîíëèâіøèõ öèòàò.
Îáðàçíіñòü âèêëàäó.
Ñòèëіñòè÷íà, îðôîãðàôі÷íà і ïóíêòóàöіéíà ãðàìîòíіñòü.

Äëÿ ïåðåêàçó íåîáõіäíî:
– çðîçóìіòè çàâäàííÿ;
– äіáðàòè íåîáõіäíèé ôàêòè÷íèé ìàòåðіàë;
– ðîçïîäіëèòè (çãðóïóâàòè) éîãî çà ïóíêòàìè ïëàíó;
– ïîðіâíÿòè ïîäіáíîñòі ÷è âіäìіííîñòі ïîäіé, îáðàçіâ;
– çðîáèòè âèñíîâêè, óçàãàëüíåííÿ.

VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. Çàêіí÷èòè ðîáîòó íàä ïèñüìîâèì ïåðåêàçîì.
2. Ïіäãîòóâàòèñÿ äî õàðàêòåðèñòèêè Òîìà і Ãåêà.

Тема: Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра». Образи Тома Сойєра та 
Гекльберрі Фінна

Мета: дати оцінку моральним якостям, вчинкам Тома Сойєра та Гекль-
беррі Фінна; визначити окремі художні засоби створення образів персонажів 
(портрет, вчинки, мова, ставлення до інших тощо); визначити та системати-
зувати риси характеру Тома та Гека; 

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу 
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та 
обґрунтовувати її;

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно роз-
винену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал.
Тип уроку: узагальнення знань.

Æèòòÿ – öå ïðèãîäà, â ÿêіé є ìіñöå ïîäâèãó.

Æ. Âåðí

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Äèäàêòè÷íà ãðà «Àçáóêà».
Çàäàєòüñÿ áóêâà Ï. Ó÷íÿì ïî îäíîìó, ïàðàìè àáî ïî 4 îñîáè 

(2 ïàð òè îá’єäíóþòüñÿ) ïðîïîíóєòüñÿ ñêëàñòè ñïèñîê çі ñëіâ àáî
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ñëîâîñïîëó÷åíü, ùî ïî÷èíàþòüñÿ ç öієї áóêâè і òіñíî ïîâ’ÿçàíі
ç ïðèãîäàìè, ÿêі äîâåëîñÿ ïåðåæèòè Òîìó. Çàâäàííÿ âèêîíóєòüñÿ
5 õâèëèí. Ïîòіì ðåçóëüòàòè ïîðіâíþþòüñÿ. Ïåðåìàãàє êîìàíäà
ç íàé   äîâøèì ñïèñêîì, ñëîâà â ÿêîìó ñòðîãî âіäïîâіäàþòü çàâäàí-
íþ. Іíøі ãðóïè äîïîâíþþòü ñâîї çàïèñè òèìè ñëîâàìè, ÿêèõ
íåìà â їõíіõ ñïèñêàõ.

Ïðèêëàä.
Ïå÷åðà, Ïîòòåð, ïàðîïëàâ, ïіðàò, ïîðÿòóíîê, ïîêàðàííÿ, ïîøóê

ñêàðáіâ, ïіêíіê, ïîäîðîæ òîùî.

ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Ðîáîòà ç îïîðíîþ ñõåìîþ «Ïðèéîìè çîáðàæåííÿ ãåðîÿ».

Прийоми зображення героя

Ставлення до героя 
позитивних персонажів

Риси характеру  героя 
крізь призму його 

вчинків
Мовна характеристика

Ставлення до героя 
негативних персонажів

Портретна
характеристика

Пряма авторська
характеристика

2. Åâðèñòè÷íà áåñіäà çà õàðàêòåðèñòèêîþ îáðàçó Òîìà.
1. Íàçâіòü ðèñè õàðàêòåðó Òîìà, ÿêі âàì ïîäîáàþòüñÿ, і òі,

ÿêі – íі. Îáґðóíòóéòå âіäïîâіäü ïðèêëàäàìè.
2. Õòî âèõîâóє Òîìà? Îõàðàêòåðèçóéòå éîãî ðîäèíó.
3. ßêèì ïîñòàє ïåðåä íàìè äèòèíñòâî ãîëîâíîãî ãåðîÿ? Â ÿêі

іãðè ïîëþáëÿє ãðàòè õëîï÷èê? ßêі ôàíòàçії íàìàãàєòüñÿ âòіëèòè
â æèòòÿ?

4. ßê õàðàêòåðèçóþòü Òîìà éîãî ñêàðáè?
5. Ùî ñòàëî çàïîðóêîþ äðóæáè ìіæ Òîìîì і Ãåêîì?
6. ßêі ïðèãîäè äîâåëîñÿ ïåðåæèòè äðóçÿì? ßêі íàéêðàùі

ðèñè õàðàêòåðó âîíè âèÿâèëè?
7. Ðîçêàæіòü ïðî ñòàâëåííÿ Òîìà äî íàâ÷àííÿ. Ùî є äæåðå-

ëîì éîãî æèòòєâîãî äîñâіäó?
8. ×îìó äîðîñëі íå ðîçóìіþòü â÷èíêіâ Òîìà? Íàâåäіòü ïðèêëà-

äè, êîëè Òîì ïîðóøóє çàáîðîíè.
9. Äîâåäіòü, ùî Òîì öіíóє ñâîáîäó.
10. ßêі åïіçîäè ñâіä÷àòü, ùî Òîì – áëàãîðîäíà і âåëèêîäóøíà

ëþäèíà, ùî âìіє ïðîáà÷àòè?
11. ×è âïåâíåíі âè, ùî Òîì çàðàäè ñïðàâåäëèâîñòі ãîòîâèé

ïîæåðòâóâàòè âëàñíèì ñïîêîєì і áëàãîïîëó÷÷ÿì? Îáґðóíòóéòå
ñâîþ äóìêó.
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12. Äîâåäіòü, ùî ñìіëèâіñòü – ïðîâіäíà ðèñà ãåðîÿ.
13. Ùî ñâіä÷èòü ïðî êìіòëèâіñòü õëîï÷èêà?
14. ßêі äóøåâíі ïåðåæèâàííÿ âèêëèêàþòü ïîâàãó äî ãåðîÿ?
15. ßê õàðàêòåðèçóє Òîìà éîãî ïåðøà çàêîõàíіñòü?
16. ßêèì áà÷àòü Òîìà â ñіì’ї (áðàò, òіòêà), ó øêîëі, äðóçі òà 

îäíîëіòêè (Ãåê, Áåí), Áåêêі, ó ìіñòі (Òåò÷åð, ïðîïîâіäíèê, ìіñіñ 
Ãàðïåð, âäîâà Äóãëàñ)?

17. ßê àâòîð ñòàâèòüñÿ äî ñâîãî ãåðîÿ?
3. Çîðîâèé äèêòàíò «Áëèñêàâêà». Â÷èòåëü ç іíòåðâàëîì äå-

ìîíñòðóє êàðòêè çі ñëîâàìè, à ó÷íі ìàþòü çàïèñàòè ëèøå òі, ÿêі 
âіäïîâіäàëè á õàðàêòåðó Òîìà.

Âіääàíіñòü, æîðñòîêіñòü, õîðîáðіñòü, ïðàöüîâèòіñòü, æàäіáíіñòü,
êàð’єðèçì, ãîòîâíіñòü ïðèéòè íà äîïîìîãó, äîáðîòà, íåíàâèñòü äî
÷åñíèõ ëþäåé, ùèðіñòü, ÷åñíіñòü, áàéäóæіñòü, ïіäñòóïíіñòü, çðàäëè-
âіñòü, âäÿ÷íіñòü, ñêðîìíіñòü, ãåðîїçì, âèòðèâàëіñòü, êìіòëèâіñòü,
ðіøó÷іñòü, áåçêîðèñëèâіñòü, ñèëà äóõó, æàãà ïðèãîä, âèíàõіäëèâіñòü,
âîëåëþáíіñòü, âіðíіñòü äðóæáі.

4. Óñíà õàðàêòåðèñòèêà îáðàçó Òîìà Ñîéєðà.
Ïðèêëàä.
Äâàíàäöÿòèðі÷íèé Òîì – ìåøêàíåöü ìàëåíüêîãî ïðîâіíöіéíî-

ãî àìåðèêàíñüêîãî ìіñòå÷êà Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Éîãî æèòòÿ ìèíàє
â іãðàõ і çàáàâàõ, ÿêі ðàç ó ðàç íàðîäæóє éîãî íåâãàìîâíà ôàíòàçіÿ. 
Õëîï÷èíà – ñèðîòà. Éîãî âèõîâóє ñåñòðà ïîêіéíîї ìàòåðі, áëàãî÷åñ-
òèâà òіòîíüêà Ïîëëі. Éîìó íå öіêàâå òå æèòòÿ, ùî òå÷å íàâêîëî, àëå
âіí çìóøåíèé äîòðèìóâàòèñÿ çàãàëüíîïðèéíÿòèõ ïðàâèë: õîäèòè äî
øêîëè, âіäâіäóâàòè ó íåäіëþ öåðêîâíó ñëóæáó, îõàéíî îäÿãàòèñÿ, 
÷åìíî ïîâîäèòèñÿ çà ñòîëîì, ðàíî ëÿãàòè ñïàòè. Àëå Òîì ùîðàçó ïî-
ðóøóє öі ïðàâèëà, ÷èì âèêëèêàє îáóðåííÿ òіòêè.

Çàïîâçÿòîñòі і ñïðèòíîñòі Òîìó íå áðàêóє: ïàðêàí ôàðáóþòü іíøі 
õëîï÷èêè, äî òîãî æ ñàìі çà öå ùå é ùåäðî ïëàòÿòü. Ðîçіãðàòè êîãî-
íåáóäü, âèãàäàòè ùîñü íåçâè÷àéíå – öå ñòèõіÿ Òîìà. Âіí áàãàòî ÷èòàє, 
òîæ ïðàãíå і âëàñíå æèòòÿ çðîáèòè òàêèì ÿñêðàâèì, ÿê ó ïðèãîäíèöü-
êèõ ðîìàíàõ. Âіí âëàøòîâóє іãðè â іíäіàíöіâ, ïіðàòіâ, ðîçáіéíèêіâ. 
×åðåç ñâîþ áóðõëèâó åíåðãіþ Òîì ïîòðàïëÿє ó âñіëÿêі õàëåïè: âíî÷і 
íà öâèíòàðі ñòàє ñâіäêîì óáèâñòâà, ïðèñóòíіé íà âëàñíèõ ïîõîðîíàõ. 
Óòіì Òîì íå òàêèé ñîáі øèáàéãîëîâà, âіí çäàòíèé íà ãåðîї÷íі â÷èíêè, 
íàïðèêëàä, êîëè ðÿòóєòüñÿ ñàì і ðÿòóє Áåêêі â Ìàê-Äóãàëîâіé ïå÷åðі.

5. Ïîðіâíÿëüíà õàðàêòåðèñòèêà Òîìà Ñîéєðà òà Ãåêà Ôіííà.
Çà êðèòåðіÿìè ïîðіâíÿéòå îáðàçè ãåðîїâ ïîâіñòі.

Том Гек

Родина Сирота, виховується тіт-
кою.

Син п’янички, якому немає 
діла до власного сина, на-
лежить сам собі.
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Добробут Має все необхідне для
життя.

Волоцюга, злидар, без-
хатько.

Ставлення до гри,
фантазій

Життя проходить в іграх, 
забавах.

Ватажок та учасник хлопча-
чих ігор.

Ставлення
до навчання

Змушений ходити на на-
вчання, але школу не лю-
бить.

Ніхто не змушує ходити до
школи.

Вірність дружбі Вірний друг. Прекрасний товариш не
тільки в іграх, але і в склад-
них ситуаціях.

Жага до пригод Любить небезпеку і приго-
ди.

Стає учасником та ініціато-
ром багатьох пригод. 

Провідні риси Сміливість, кмітливість, милосердя, рішучість, весела
вдача.

Ставлення городян У ньому наче біс сидить,
але став героєм, врятував-
ши Мефа.

Усі матері в містечку бояли-
ся, а діти заздрили. Визна-
ли героєм після порятунку
вдови.

Ставлення один
до одного

Дружить з Геком, незва-
жаючи на заборони, його 
не цікавлять матеріаль-
ний стан і положення в
су спільстві.

Цінує дружбу з Томом. На-
магається вчитися в нього
найкращого.

6. Çàñâîєííÿ åëåìåíòіâ òåîðії ëіòåðàòóðè.
Ïðèãîäíèöüêà ëіòåðàòóðà – òâîðè іç çàõîïëþþ÷èì ñþ-

æåòîì ïðî ñêëàäíі âèïðîáóâàííÿ, ÷åðåç ÿêі ïðîõîäÿòü ãåðîї.
Â îñ íîâі öèõ òâîðіâ – íàïðóæåíі êîíôëіêòè îñîáèñòîãî ÷è ãðî-
ìàäñüêîãî æèòòÿ, â ÿêèõ ïåðñîíàæі íàéïîâíіøå âèÿâëÿþòü ðèñè
ñâîãî õàðàêòåðó.

Çàâäàííÿ: äîâåäіòü, ùî «Ïðèãîäè Òîìà Ñîéєðà» – ïðèãîäíèöü-
êà ïîâіñòü.

Ознаки пригодницького твору
«Пригоди Тома Сойєра»
як пригодницька повість

Основа сюжету – пригода, незвичай-
ні, захоплюючі, напружені події.

Том і Гек – свідки вбивства на цвинтарі.
Втеча на безлюдний острів.
Порятунок вдови. Загублені в печері.

Велика кількість різноманітних таєм-
ниць, загадок.

Пошук скарбів.

Несподівані сюжетні повороти. Індіанець Джо перекладає провину за
скоєний злочин на Мефа.
Втеча хлопчиків на острів Джексон.
Втеча індіанця Джо із залу суду.
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Ознаки пригодницького твору «Пригоди Тома Сойєра»
як пригодницька повість

Складні випробування, через які про-
ходять герої.

Страх перед кровожерливим індіанцем.
Сміливість виступити в суді свідком.
Шлях до порятунку в печері.

Упродовж тривалого часу незрозумі-
лою є поведінка деяких персонажів.

Поведінка Тома напередодні суду.

Захоплюючий сюжет переплітається
з вирішенням важливих проблем.

Проблема впливу світу дорослих на 
світ дитячих цінностей.

У пригодах розкривається характер
персонажів.

Том і Гек виявили сміливість, силу духу, 
мужність; свідомо допомогали і співчу-
вали Мефу, врятували вдову Дуглас.

V. Ïіäñóìêè.
Çíàéäіòü òâîð÷å ðіøåííÿ. Äîâåäіòü, ùî îñíîâîþ ïðèãîä ìîæíà 

ââàæàòè âèïàäîê, ïðîäîâæèâøè ïåðåëіê ùàñëèâèõ âèïàäêіâ, ÿêі
äîïîìàãàëè Òîìó Ñîéєðó òà Ãåêëüáåððі Ôіííó.

1. Âèïàäêîâî ñòàëè ñâіäêàìè çëî÷èíó íà öâèíòàðі.
2. Òîì âèïàäêîâî çíàéøîâ âèõіä ç Ìàê-Äóãàëîâîї ïå÷åðè.
3. ...
4. ...

VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. Çàâäàííÿ 5 (ñ. 165) óñíî.
2. Çàâäàííÿ 6 (ñ. 165) ïèñüìîâî.

Тема: Елеонор Портер. «Полліанна». Щирість, мужність і оптимізм 
героїні твору

Мета: ознайомити учнів із життям та особливостями творчості Елео-
нор Портер; особливостями побудови повісті «Полліанна»; виразно читати
(зокрема «в ролях», коментоване читання) та емоційно сприймати уривки 
по вісті, дати оцінку моральним якостям, вчинкам персонажів повісті; розви-
вати уявлення про поняття «повість»; визначити окремі художні засоби ство-
рення образу Полліанни (портрет, вчинки, мова, ставлення до інших тощо);

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу 
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та 
обґрунтовувати її;

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно роз-
винену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, портрет Елеонор Портер, дидактичний мате-
ріал, фотографія пам’ятника Полліанні в публічній бібліотеці міста Літтлтон.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Ëþäè âèïðîìіíþþòü òå, ùî òðèìàþòü ó ñåðöÿõ
і äóìêàõ... Íàäіëåíèé ëþáîâ’þ äî áëèæíüîãî і âäÿ÷-
íіñòþ íåìèíó÷å çàðàçèòü öèì îòî÷óþ÷èõ.

Å. Ïîðòåð
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І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Àêòóàëіçàöіÿ ñóá’єêòèâíîãî äîñâіäó ó÷íіâ. Ó ÿêі іãðè ãðàþòü 
âàøі óëþáëåíі ëіòåðàòóðíі ïåðñîíàæі?

Квіддіч, чарівні живі 
шахи – Гаррі Поттер 
(К.Д. Роулінг, «Гаррі 

Поттер і філософський
камінь»)

У тореадорів, фараона,
Робінзона Крузо – Пав-
луша та Ява (В.   Не-
стайко, «Тореадори 

з Васюківки»)

У піратів – Том Сойєр 
та Гек Фінн (Марк 

Твен, «Пригоди Тома
Сойєра»)

Схованки –
Люсі, С’юзен, Едмунд
(К.С. Льюїс, «Хроніки 

Нарнії»)

Ігри
літературних

героїв

Захоплення прапора – 
Персі Джексон (Рік Ріор-
дан, «Персі Джексон 

і викрадач блискавок»)

Прогулянки по даху,
у привидів – Малюк, 
Карлсон (А. Ліндгрен,
«Малюк і Карлсон»)

Футбол –
Вітя Малєєв (М. Носов

«Вітя Малєєв в школі та
вдома»)

В індіанців –
син Ебенезера Дорсета

(О’Генрі, «Вождь 
червоношкірих»)

ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Âñòóïíå ñëîâî â÷èòåëÿ.
Êíèãà, ÿêó ìè ñüîãîäíі ïî÷íåìî ÷èòàòè, ðîçïîâіäàє ïðî íåçâè-

÷àéíó «ãðó â ðàäіñòü», ùî çìіíèëà æèòòÿ âñüîãî ìіñòå÷êà і âіäêðèëà
ñåðöÿ áàãàòüîõ ëþäåé íàçóñòðі÷ ïðîñòèì єâàíãåëüñüêèì ñëîâàì: «Çà-
âæäè ðàäіéòå». «Ãðà ó ðàäіñòü», ÿêó ïîäàðóâàëà ÷èòà÷àì àìåðèêàí-
ñüêà ïèñüìåííèöÿ Åëåîíîð Ïîðòåð, çіãðіâàє äóøó і çàõîïëþє. Öå
ëіêè âіä óñіõ õâîðîá, áî ïðè÷èíà їõ çàâæäè êðèєòüñÿ â íàñ ñàìèõ.

Ó ãëèáèíöі áóäü-ÿêîї êðàїíè, ÿê ìàëåíüêîї, òàê і íàéáіëüøîї, ùå
çáåðåãëèñÿ ìіñòå÷êà ç äâî-, òðèïîâåðõîâèìè áóäèíêàìè, ç âîäÿíèìè
ìëèíàìè, ç áіëèìè øïèëÿñòèìè êàì’ÿíèìè öåðêâàìè. Îäíå ç òàêèõ
ìіñòå÷îê – Ëіòòëòîí, ðîçòàøîâàíå áіëÿ ïіäíіææÿ Áіëèõ ãіð íà ïіâ-
íî÷і ÑØÀ. Ìіñòå÷êî çîâñіì íåâåëèêå – éîãî íàñåëåííÿ ñêëàäàє ëèøå
6 òèñÿ÷ îñіá, àëå, ÿê íå äèâíî, âîíî âõîäèòü äî ÷èñëà íàéïîïóëÿð-
íіøèõ ìіñò Àìåðèêè. І öієþ ïîïóëÿðíіñòþ Ëіòòëòîí çîáîâ’ÿçàíèé
íå òіëüêè ïåðøèì ïåðåñåëåíöÿì çі Ñòàðîãî Ñâіòó. Ãîëîâíà âèçíà÷ íà
ïàì’ÿòêà ìіñòà – íåâåëèêà áðîíçîâà ñòàòóÿ äіâ÷èíêè â ñîëîì’ÿíîìó 
êàïåëþøêó іç øèðîêî ðîçêèíóòèìè â ñòîðîíè ðóêàìè, íіáè âîíà
ãîòîâà îáіéíÿòè âåñü ñâіò. Öå ïàì’ÿòíèê Ïîëëіàííі, ãåðîїíі çíàìåíè-
òîãî ðîìàíó àìåðèêàíñüêîї ïèñüìåííèöі Åëåîíîð Ïîðòåð, ÿêà íàðî-
äèëàñÿ òóò, ó Ëіòòëòîíі, â 1868 ð.

2. Ðîáîòà íàä áіîãðàôієþ ïèñüìåííèêà: çà ïіäðó÷íèêîì ñêëàäіòü 
âіçèòíó êàðòêó ïèñüìåííèöі.
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Âіçèòíà êàðòêà Åëåîíîð Ïîðòåð

Ім’я Елеонор Портер

Батьківщина США, м. Літтлтон

Дата народження 19 грудня 1868 р.

Інтереси та захоплення Співи, музика

Літературна спадщина 14 романів, чотири томи оповідань

Літературні твори, які принесли успіх «Полліанна», «Юність Полліанни»

3. Ñëîâî â÷èòåëÿ ïðî іñòîðіþ ñòâîðåííÿ ïîâіñòі «Ïîëëіàííà».
Ñïðàâæíþ ñëàâó Åëåîíîð Ïîðòåð ïðèíåñëà ïîâіñòü «Ïîëëіàí-

íà». Âîíà íàïèñàëà її â ñàäó, ÿêèé ðîçòàøîâóâàâñÿ íà äàõó íüþ-
éîðêñüêîãî áóäèíêó. Çà ñëîâàìè àâòîðêè, ïðî êðàùèé êàáіíåò âîíà
і íå ìðіÿëà. Ìàëî õòî ìіã î÷іêóâàòè, ùî íåâåëè÷êà ïîâіñòü ñõâèëþє 
âñþ êðàїíó. Òàêèé ïðèãîëîìøëèâèé óñïіõ «Ïîëëіàííè» ëіòåðàòóðî-
çíàâåöü Ãðåéñ Êîëáðîí ïîÿñíþє òàê: «×èòà÷ ñïðèéíÿâ öþ êíèãó 
âñіì ñåðöåì òîìó, ùî âîíà éîìó äіéñíî ñïîäîáàëàñÿ. Êíèãà ïіäêó-
ïîâóє... ùèðіñòþ. ...×èòà÷і ãîòîâі âçÿòè ç öієї êíèãè óðîê äëÿ ñâîãî
æèòòÿ. À öå і є îäíà ç íàéâàæëèâіøèõ öіëåé ìèñòåöòâà».

Êíèæêà êіëüêà ðàçіâ áóëà åêðàíіçîâàíà â ÑØÀ òà іíøèõ êðàїíàõ. 
À îäíієþ ç ïåðøèõ âèêîíàâèöü ðîëі Ïîëëіàííè ùå â 1920 ð. áóëà 
çíàìåíèòà Ìåðі Ïіêôîðä, àêòîðêà, ÿêà çíіìàëàñÿ â ôіëüìàõ ç ëåãåí-
äîþ íіìîãî êіíî – ×àðëі ×àïëіíîì.

4.   Êîìåíòîâàíå ÷èòàííÿ ðîçäіëіâ «Ìіñ Ïîëëі», «Ïðèїçä Ïîë-
ëіàííè».

5. Åâðèñòè÷íà áåñіäà çà ïðî÷èòàíèìè ðîçäіëàìè.
1. Õòî òàêà Ïîëëі Ãàððіíґòîí? Ùî áåíòåæèëî ÷åðâíåâîãî ðàí-

êó ãîñïîäèíþ áàãàòîãî áóäèíêó?
2. ×îìó ïåðåðâàëèñÿ ñòîñóíêè äâîõ ñåñòåð Ïîëëі òà Àííè?

×îìó äîíüêà Àííè îòðèìàëà òàêå äèâíå іì’ÿ Ïîëëіàííà?
3. ×îìó íåáîãà ìàëà îñåëèòèñÿ ó ìіñ Ïîëëі?
4. ßêó êіìíàòó âèäіëèëà áàãàòà òіòêà íåêëèêàíіé ãîñòі?
5. ×îìó ñëóæíèöÿ Íåíñі ïî÷óâàëàñÿ íіÿêîâî, çóñòðі÷àþ÷è 

Ïîëëіàííó? 
6. Íà êîãî ÷åêàëà Ïîëëіàííà íà âîêçàëі? ßêîþ áóëà ðåàêöіÿ

äіâ÷èíêè, êîëè âîíà äіçíàëàñÿ, ùî çóñòðіëà її ñëóæíèöÿ, à íå 
òіòêà?

7. Ïðî ùî ðîçïîâіäàëà Ïîëëіàííà ïіä ÷àñ ïîäîðîæі? ßê âèáіð
òåì і æâàâіñòü áåñіäè õàðàêòåðèçóþòü äіâ÷èíêó?

8. Ïðî ùî ÷èòà÷ äіçíàєòüñÿ ç ðîçïîâіäі ãåðîїíі ïðî її æèòòÿ?
ßêèõ ïîíåâіðÿíü і æîðñòîêèõ âòðàò âîíà çàçíàëà?

9. ßêîþ óÿâëÿє Ïîëëіàííà ñâîþ íîâó äîìіâêó? ×îìó çàïèòàí-
íÿ äіâ÷èíêè âèêëèêàþòü ñìóòîê ó Íåíñі?
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V. Ïіäñóìêè.
Ñàìîñòіéíà ðîáîòà «Ïåðøå âðàæåííÿ»: ÿêå âðàæåííÿ ñïðàâè-

ëà íà âàñ Ïîëëіàííà?

Худенька дівчинка з
личком у ластовинні Сумує за померлими Сподівається на  зміни 

у житті на краще

Втратила родину

Зачаровує щирістю

Полліанна:
перше враження

Випромінює оптимізм

Вміє радіти життю

Охоче розповідає про 
себе

Пережила бідність,
поневіряння Любить подорожувати

VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. Îïðàöþâàòè ìàòåðіàëè ïіäðó÷íèêà (ñ. 165–167).
2. Ïðî÷èòàòè ðîçäіëè «Ìàëåíüêà êіìíàòêà íà ãîðèùі», «Ãðà».
3. Âèïèñàòè ïîðòðåò Ïîëëіàííè.

Тема: Е. Портер. «Полліанна». Ідея радості життя й відкриття світу
в творі

Мета: виразно читати (коментоване читання) і емоційно сприймати роз-
діли повісті «Маленька кімнатка на горищі», «Гра»; дати оцінку моральним
якостям, вчинкам персонажів повісті; визначити окремі художні засоби ство-
рення образу Полліанни (портрет, вчинки, мова, ставлення до інших тощо);

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та
обґрунтовувати її; 

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно роз-
винену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал.
Тип уроку: комбінований урок.

Íàì äàðóє ðàäіñòü íå òå, ùî íàñ îòî÷óє,
à íàøå ñòàâëåííÿ äî íàâêîëèøíüîãî, і ìè 
áóâàєìî ùàñëèâі, âîëîäіþ÷è òèì, ùî ëþáè-
ìî, à íå òèì, ùî іíøі ââàæàþòü ãіäíèì ëþ-
áîâі.

Ô. äå Ëàðîøôóêî

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

1. Ñòèëіñòè÷íèé ïðàêòèêóì.
1. Âèïèøіòü, ÿê Ïîëëіàííà ñòàâèòüñÿ äî ëþäåé, ðå÷åé, ðіçíèõ

æèòòєâèõ ñèòóàöіé.
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2. Çíàéäіòü êëþ÷îâі ñëîâà, ÿêèìè ïîñëóãîâóєòüñÿ ãåðîїíÿ.
3. Ùî є âèçíà÷àëüíèì ó ïîâåäіíöі Ïîëëіàííè?

Ситуація Цитата

Краєвид Погляньте! Хіба не чудовий краєвид?!
Яка гарна вулиця! Я знала, що тут так гарно.

Втрата батька Так, радіти, що тато пішов на небо, щоб бути там із мамою 
та іншими дітьми. Він казав, що я маю радіти за них.

Будинок Та він просто чудовий! А скільки навколо дерев і трави, я 
ніколи не бачила стільки трави!

Тітка Поллі Я такащаслива, що ви в мене є!

Небажання тітки
зустріти племінницю

А знаєте, я навіть рада, що вона не приїхала мене зустрі-
чати, бо наша зустріч попереду.

Багатство тітки Ядуже рада, адже, мабуть, це чудово – мати багато грошей.

В домі тітки не 
їдять морозива

Однак це навіть на краще – адже якщо з’їси забагато, 
може заболіти живіт.

Бідність батька Але так навіть краще – що я не звикла до гарних речей.

2. Âèñíîâêè.
Ïîëëіàííà – äіâ÷èíêà çі ùèðèì ñåðöåì, äîáðèì õàðàêòåðîì, 

óìіє ðàäіòè íàâіòü òîäі, êîëè ðàäіòè íåìà ÷îìó, à ñâîїì îïòèìіç-
ìîì ïîâåðòàє ðàäіñòü îòî÷óþ÷èì. Ïðî öå ñâіä÷èòü і ìîâà ãåðîїíі: 
êëþ÷îâèìè ñëîâàìè äëÿ íåї є ÷óäîâèé, ãàðíèé, ùàñëèâèé, êðàùèé.

ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Êîìåíòîâàíå ÷èòàííÿ ðîçäіëіâ «Ìàëåíüêà êіìíàòêà íà

ãîðèùі», «Ãðà».
2. Åâðèñòè÷íà áåñіäà çà ïðî÷èòàíèìè ðîçäіëàìè.
1. ßêîþ áóëà çóñòðі÷ ìіñ Ïîëëі ç ïëåìіííèöåþ? ßê ó öіé ñöåíі 

ïðîòèñòàâëåíі ïåðñîíàæі?
2. ßê ñïðèéíÿëà Ïîëëіàííà çàáîðîíó çãàäóâàòè áàòüêà â äîìі 

òіòêè Ïîëëі?
3. Îïèøіòü îáñòàíîâêó â áóäèíêó ìіñ Ïîëëі. ßêå âðàæåííÿ 

âîíà ñïðàâèëà íà äіâ÷èíêó?
4. ×îìó òіòêà âèðіøèëà, ùî Ïîëëіàííà ìàðíîñëàâíà äіâ÷èíêà?
5. Ùî ïîáà÷èëà Ïîëëіàííà íà ãîðèùі òà â ñâîїé êіìíàòі?
6. ßêі ïåðåâàãè âáà÷àëà ó ñâîїé íîâіé êіìíàòі Ïîëëіàííà?
7. Çà ùî íåáîãà îòðèìàëà ïåðøå ïîêàðàííÿ âіä òіòêè?
8. Ùî äèâóє Íåíñі â ïîâåäіíöі Ïîëëіàííè?
9. Ïðî ÿêó ãðó ðîçïîâіäàє äіâ÷èíêà íîâіé ïîäðóçі? ßê ïîòðіá-

íî «ãðàòè â ðàäіñòü»?
10. ×îìó òіòêà ïіñëÿ ðîçìîâè ç íåáîãîþ íàçâàëà Ïîëëіàííó 

äèâíîþ?
11. ×îìó Ïîëëіàííà ïëàêàëà â ñâîїé êіìíàòöі? ×è âàæêî ãðàòè 

â її ãðó?
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3. Ïîðіâíÿëüíèé àíàëіç.
Ïîðіâíÿéòå ïîâåäіíêó і ïî÷óòòÿ ìіñ Ïîëëі òà Ïîëëіàííè ïіä 

÷àñ їõíüîãî çíàéîìñòâà.

Міс Поллі Гаррінґтон Полліанна

Міс Поллі Гаррінґтон не підвеласяд , щоб
зустріти племінницю. Вона поглянула на
неї поверх книги, яку саме читала.
Простягнула рукур у ру у. На кожному пальці, здава-
лося, було холодно написанод : «Обов’язок».
Сухо відповілау д  міс Поллі, намагаючись
звільнити свої коліна від пальчиків дівчинки.
– Мені нецікавоц , що сказав твій тато, –
перервалар р  її тітка Поллі.
Ти маєш запам’ятати одну річ, але раз і
назавжди: ніколи не говори зі мною прор р
твого батька!

Дівчинка побігла через усю кімнату р у у
й припала до колінр д тітки.
Це так чудово,уд , що в мене з’явилися
ви...
– О, тітонько Поллі! Я така щасливащ , 
що ви дозволили мені приїхати жити з 
вами, – плачучи заговорилау р  дівчинка.
Полліанна відступила назад,д у д,
нервово засміявшись.р
У дівчинки перехопило духр ду  від хви-
лювання.
Дівчинка слухняно пішлау  за тіткою.

4. Âèñíîâêè.
Ìіñ Ïîëëі ïåðåæèëà ÷èìàëî äðàì і êðàõ âëàñíîãî êîõàííÿ,

çàìêíóëàñÿ â ñîáі, òîìó é çóñòðіëà 11-ðі÷íó ïëåìіííèöþ, ÿêà äî-
áèðàëàñÿ äî íåї îäíà ÷åðåç âñþ êðàїíó, õîëîäíî, ñóâîðî, ìàíіðíî.
Íå ìàþ÷è âëàñíèõ äіòåé, öÿ,   ïî ñóòі, íåïîãàíà æіíêà ïðîñòî íі-
÷îãî ïðî íèõ íå çíàëà. Íàòîìіñòü Ïîëëіàííà òіøèòüñÿ ç òîãî, ùî 
â íåї íàðåøòі ç’ÿâèëàñÿ ðіäíà ëþäèíà. Äіâ÷èíêà ðàäіє çíàéîì-
ñòâó ç òіòêîþ, ÷åêàє âіä íåї ëàãіäíîãî ñëîâà. Õîëîäíèé ïðèéîì
ðîäè÷êè õî÷ і çàñìóòèâ Ïîëëіàííó, óòіì âîíà íå ïîëèøàє íàäії
íà òó êðèõòó ðàäîñòі, ÿêó çíàõîäèëà â òèõ äðіáíèöÿõ, ç ÿêèõ
ñêëàäàєòüñÿ íàøå ïîâñÿêäåííå æèòòÿ.

5. Ðîáîòà ç òåêñòîì «ßê “ãðà â ðàäіñòü” ðîáèòü ñâіò êðàùèì?»
Çíàéäіòü ó òåêñòі, ÿê Ïîëëіàííà íàìàãàєòüñÿ ðàäіòè íàâіòü çà íå-
ïðèєìíèõ ñèòóàöіé.

Втрата батька …Радіти, що тато пішов на небо, щоб бути там із мамою
та іншими дітьми. Він казав, що я маю радіти за них.

Маленька кімната
на горищі

Та раптом я згадала, що терпіти не можу свого ласто-
виння, і зраділа, що не маю люстра. А потім побачила 
цей чудовий краєвид з вікна і зрозуміла, що мені є з чого
радіти. 

Дівчинку залишили
без вечері

… Я люблю хліб з молоком і буду рада розділити з то-
бою [Ненсі] вечерю! Чому ж не радіти?

Хотіла ляльку,
прислали милиці

Треба радіти з того, що милиці виявилися непотрібними!

Заборона говорити
про покійного батька

Мені буде навіть легше, якщо я не говоритиму про нього.
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V. Ïіäñóìêè.
Çà ñòàòòåþ ïіäðó÷íèêà «Ëіòåðàòóðíà êóõíÿ. ßê ïîáóäîâàíà

ïîâіñòü “Ïîëëіàííà”?» ñêëàäіòü ïðàâèëà «ãðè â ðàäіñòü».
Ïðèêëàä.

Ïðàâèëà «ãðè â ðàäіñòü»
1. Êîæíà ëþäèíà ìîæå ãðàòè â öþ ãðó.
2. Ùèðî ðàäіé æèòòþ.
3. Áóäü âäÿ÷íèé çà âñå, ùî äàє æèòòÿ.
4. Ó áóäü-ÿêіé ñèòóàöії çíàõîäü ùîñü òàêå, ç ÷îãî ìîæíà áóëî á 

ïîðàäіòè.
5. Ïåðåòâîðè êîæåí äåíü íà ìàëåíüêå ñâÿòî.
6. Ïîäàðóé ñîáі і ëþäÿì ùàñòÿ.

VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. Îïðàöþâàòè ìàòåðіàëè ïіäðó÷íèêà (ñ. 167–168).
2. Íàâ÷èòè «ãðè â ðàäіñòü» ñâîїõ ðіäíèõ і áëèçüêèõ.
3. Ïðî÷èòàòè äîäàòêîâî «Ïîëëіàííà éäå ó ãîñòі», «Ñþðïðèç 

äëÿ ìіñіñ Ñíîó», «Çíàéîìñòâî ç Äæèììі», «Ïðèãîäà ó Ïåíäë òîí-
ñüêîìó ëіñі».

Тема: Е. Портер. «Полліанна». Вплив героїні на життя міста. Пол-
ліанна та її друзі

Мета: виразно читати (зокрема коментоване читання) і емоційно сприй-
мати розділи повісті «Полліанна йде у гості», «Сюрприз для місіс Сноу», «Зна-
йомство з Джиммі», «Пригода у Пендлтонському лісі»; дати оцінку моральним 
якостям, вчинкам персонажів повісті; визначити окремі художні засоби ство-
рення образу Полліанни (портрет, вчинки, мова, ставлення до інших тощо);

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу 
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та 
обґрунтовувати її;

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно роз-
винену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал, фрагмент кінострічки 
«Полліанна» (режисер С. Хардінг, 2003 р.).

Тип уроку: комбінований.

Ó íàøå æèòòÿ ïðèõîäèòü ðàäіñòü, êîëè ó íàñ є ÷èì
çàéíÿòèñÿ, є êîãî ëþáèòè і є íà ùî ñïîäіâàòèñÿ.

Â. Ôðàíêë

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Ëіòåðàòóðíèé äèêòàíò «Óâàæíèé ÷èòà÷».
1. Íà ÷åñòü êîãî áóëà íàçâàíà Ïîëëіàííà? (Äâîõ ñåñòåð Ïîëëі((

òà Àííè)
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2. Õòî çóñòðі÷àâ Ïîëëіàííó íà âîêçàëі? (Íåíñі òà Òіìîòі)
3. ßêîãî êîëüîðó ñóêíÿ áóëà íà Ïîëëіàííі? (×åðâîíà êàðòàòà)
4. Ùî ìàëè ïðèäáàòè çàìіñòü âàëіçè Ïîëëіàííè â Æіíî÷іé äî-

ïîìîçі? (Êèëèì)
5. Äå òіòêà Ïîëëі ïðèãîòóâàëà êіìíàòó äëÿ ïëåìіííèöі? (Íà

ãîðèùі) ×îìó âîíà îáðàëà ñàìå öå ìіñöå?
6. ßêîþ áóëà ïåðøà çàáîðîíà â äîìі òіòêè? (Çãàäóâàòè áàòüêà)
7. Ùî ó âàëіçі Ïîëëіàííè çàéìàëî íàéáіëüøå ìіñöÿ? (Êíèæêè)
8. Ùî â êіìíàòі äіâ÷èíêè ïіäíÿëî їé íàñòðіé? (Âèä ç âіêíà)
9. Çà ùî Ïîëëіàííà îòðèìàëà ñâîє ïåðøå ïîêàðàííÿ? (Ñïіçíè-

ëàñÿ íà âå÷åðþ)
10. Ùî îòðèìàëà äіâ÷èíêà çàìіñòü î÷іêóâàíîї ëÿëüêè? (Ìè-

ëèöі)
11. Õòî âèíàéøîâ «ãðó â ðàäіñòü»? (Áàòüêî Ïîëëіàííè)
12. Õòî ïåðøèé çãîëîñèâñÿ ãðàòè ç Ïîëëіàííîþ ó «ãðó â ðà-

äіñòü»? (Íåíñі)
ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.

1.  Êîìåíòîâàíå ÷èòàííÿ ðîçäіëіâ «Ïîëëіàííà éäå ó ãîñòі»,
«Ñþðïðèç äëÿ ìіñіñ Ñíîó», «Çíàéîìñòâî ç Äæèììі», «Ïðèãîäà ó
Ïåíäëòîíñüêîìó ëіñі».

2. Åâðèñòè÷íà áåñіäà.
1. ×îìó Ïîëëіàííі áóëî øêîäà Íåçíàéîìöÿ?
2. Õòî òàêà ìіñіñ Ñíîó? ×îìó Íåíñі íå õî÷å її âіäâіäóâàòè?
3. ×èì çäèâóâàëà Ïîëëіàííà ìіñіñ Ñíîó?
4. Ùî öіêàâîãî ïðèäóìàëà äіâ÷èíêà äëÿ âіäâіäèí õâîðîї

ëåäі?
5. ßê ìіñіñ Ñíîó âіäðåàãóâàëà íà ïðîïîçèöіþ Ïîëëіàííè «ãðà-

òè â ðàäіñòü»?
6. ßêі çìіíè âіäáóâàþòüñÿ â áóäèíêó ìіñ Ïîëëі ç ïîÿâîþ Ïîë-

ëіàííè? ×îìó òіòêà ïîãîäèëàñÿ, àáè ó íèõ ç’ÿâèëèñÿ êіò Ôëàôі
òà ñîáàêà Áàôі?

7. ßê Ïîëëіàííà íàäóìàëà çìіíèòè äîëþ õëîï÷èêà Äæèììі
ç ïðèòóëêó? Ùî çðîáèëà âîíà äëÿ öüîãî? ×îìó òіòêà òà ÷ëåíè
Æіíî÷îї äîïîìîãè íå çàõîòіëè âçÿòè äî ñåáå õëîï÷èêà?

8. ßêà ïðèãîäà òðàïèëàñÿ ó ëіñі ç Äæîíîì Ïåíäëòîíîì? ßê
äіâ÷èíêà éîìó äîïîìîãëà?

9. ßêà òàєìíèöÿ ïîâ’ÿçóє òіòêó Ïîëëі ç Äæîíîì Ïåíäë -
òî íîì?

3. Öèòàòíà ðåêîíñòðóêöіÿ: ÿê çìіíþєòüñÿ æèòòÿ ìіñ Ïîëëі ç
ïðèїçäîì Ïîëëіàííè?

Перша зустріч Вона поглянула на неї поверх книги, яку саме читала… 
На кожному пальці, здавалося, було холодно написано:
«Обов’язок».
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі

Здивування Вона рада, що я її покарала, а мені не варто перейма-
тися, що я це зробила. І їй подобається жити зі мною!
Дивина та й годі, – мовила міс Поллі, знов беручи книжку.

Порада Полліанни – Тітонько, а хіба не можна жити так, щоб радіти своєму
обов’язку? – несміливо запитала вона.
– Що? – міс Поллі дивилася вгору із неприхованим
здивуванням, після чого її щоки вкрилися червоними 
плямами. Вона повернулася і, роздратована, пішла схо-
дами вниз.

Відчуття 
безпорадності
перед щирістю 
дівчинки

Міс Поллі просто не знала, що відповісти. Правду
кажучи, вона почувалася абсолютно безпорадною. 
Вже втретє після приїзду Полліанни вона намагалася 
її покарати, і втретє дівчинка сприйняла покарання як
найвищу у світі винагороду. Мабуть, не дивно, що міс 
Поллі почувалася безсилою!

У будинку з’явилися
тварини

І тітка Поллі не знайшла ні сил, ні слів, щоб заперечити
племінниці.

Зміни у зовнішності У дзеркалі вона побачила дуже миловидну особу... Вона
світилася від хвилювання і несподіванки... Очі заблища-
ли, і це дуже личило міс Поллі. Волосся... м’якими хви-
лями спадало на чоло.

Щаслива доля тітки – Полліанна, я тобі першій прийшла сказати. Скоро док-
тор Чілтон стане твоїм дядьком. І все це завдяки тобі. 
О, Полліанна, я така рада, я така щаслива! – раптом го-
лосно вигукнула вона.

4. Ðîëüîâà ãðà «Ìіé äðóã Ïîëëіàííà». Âіä іìåíі ìіñ Ïîëëі,
ìіñіñ Ñíîó, Äæèììі, Íåíñі, Äæîíà Ïåíäëòîíà ðîçïîâіñòè çà ïëà-
íîì ïðî їõíþ äðóæáó ç Ïîëëіàííîþ.

1. ßêå áóëî ïåðøå âðàæåííÿ âіä çóñòðі÷і ç Ïîëëіàííîþ?
2. ×è çäèâóâàëà äіâ÷èíêà ñâîїì îïòèìіçìîì?
3. ×èì Ïîëëіàííà äîïîìîãëà?
4. ×è ãðàëè âè ó ãðó, ÿêó çàïðîïîíóâàëà Ïîëëіàííà?
5. ßêі ðèñè õàðàêòåðó íàéáіëüøå â íіé öіíóєòå?
5. Ìèñòåöüêå âіäëóííÿ.
1. Ïåðåãëÿíüòå ôðàãìåíò êіíîñòðі÷êè «Ïîëëіàííà» (ðåæèñåð

Ñ. Õàðäіíã, 2003 ð.) «Ïîëëіàííà çàõâîðіëà».
2. ×è äîïîìàãàâ îïòèìіçì äіâ÷èíі ó âàæêі õâèëèíè?
3. Ùî ìîæå äîïîìîãòè Ïîëëіàííі ïåðåáîðîòè õâîðîáó?
6. Ðîáîòà â ïàðàõ.
Ñêëàäіòü îïîðíó ñõåìó «Âïëèâ Ïîëëіàííè íà æèòòÿ ìіñòà».
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Навчила навіть у 
скрутній ситуації 
не здаватися

і не складати рук

Подружила жителів
містечка

Знайшла для сироти з
притулку нову родину

Навчила любити життя 
в усіх його проявах

Полліанна
змінює місто

Показала, що щастя 
поряд

Змінила долю міс Поллі Подарувала 
«гру в радість»

Подарувала радість 
життя безнадійно 
хворій місіс Сноу

7. Âèñíîâêè.
Êîëèñü áàòüêî íàâ÷èâ Ïîëëіàííó «ãðàòè â ðàäіñòü», і òåïåð

âîíà íàìàãàєòüñÿ íå ñóìóâàòè і çàâæäè, íàâіòü ó íàéâàæ÷іé ñè-
òóàöії, çíàõîäèòè òå, ÷îìó ìîæíà ïîðàäіòè. Äіâ÷èíêà ïіäêîðèëà
ñåðöÿ ñëóã, ÿêі ïðàöþâàëè â áóäèíêó, à ïîòіì ñóñіäіâ, à çãîäîì
і âñіõ ãîðîäÿí. Óñіõ âîíà íàâ÷èëà ãðàòè â ñâîþ ãðó, і êîæíîìó
öÿ ãðà äîïîìàãàëà âïîðàòèñÿ ç õâîðîáàìè, íåãàðàçäàìè і îáðàçà-
ìè. Ïîëëіàííà, òàêèì ÷èíîì, çíàéøëà áàãàòî äðóçіâ і ñåðåä äî-
ðîñëèõ, і ñåðåä îäíîëіòêіâ, çìіíèëà íà êðàùå íå ëèøå õàðàêòåð
òіòîíüêè, à é її äîëþ. ßñíèì ñîíå÷êîì âõîäèòü Ïîëëіàííà â ïî-
õìóðі áóäèíêè, і їé âäàєòüñÿ ïîì’ÿêøèòè, çäàâàëîñÿ á, çîâñіì
ñêàì’ÿíіëі ñåðöÿ. Ëþäè æ, ïåðåéìàþ÷è öþ ãðó, ñòàþòü äîáðіøè-
ìè, ëþäÿíіøèìè, ïî÷èíàþòü óñâіäîìëþâàòè ìåòó ñâîãî іñíó-
âàííÿ.
V. Ïіäñóìêè.

Òâîð÷à ðîáîòà «Ëèñò Ïîëëіàííі».
Ïîâіñòü çàêіí÷óєòüñÿ ëèñòîì Ïîëëіàííè òіòöі Ïîëëі òà äÿäüêî-

âі Òîìó ïðî òå, ùî âîíà ìîæå õîäèòè. «ß òàêà ðàäà! ß òàê óñüîìó
ðàäà!» – ïèøå âîíà ðіäíèì і áëèçüêèì.

Íàïèøіòü ëèñòà Ïîëëіàííі ïðî òå, ùî áóëî ðàäіñíîãî ó âàñ 
öüîãî äíÿ.
VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.

1. Íàìàëþâàòè ïîðòðåò Ïîëëіàííè, ÿêîþ âè її óÿâëÿєòå.
2. Ïåðåêàçàòè åïіçîä ïîâіñòі, ÿêèé ñïðàâèâ íà âàñ íàéáіëüøå

âðàæåííÿ.

Тема: Е. Портер. «Полліанна». Образ Полліанни
Мета: характеризувати образ Полліанни; дати оцінку моральним якос-

тям, вчинкам головної героїні; визначити окремі художні засоби створення
образу Полліанни (портрет, вчинки, мова, ставлення до інших тощо);

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та
обґрунтовувати її; 
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виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно роз-
винену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал, ілюстрації.
Тип уроку: урок узагальнення знань.

Óìåé òâîðèòü èç ñàìûõ ìàëûõ êðîõ.
Èíà÷å äëÿ ÷åãî æå òû, êóäåñíèê?
Óìåé õîòåòü – è ñèëîþ æåëàíèé
Ãîñïîäåíü äóõ ïðîì÷èòñÿ ïî ñòðóíàì.

Ê. Áàëüìîíò

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Àñîöіàòèâíà õâèëÿ «Ñâіò Ïîëëіàííè».

...радісний ...вдячнийСвіт Полліанни ...

...людяний ...безмежний ...дружній ...дивний

...сонячний ...щасливий ...просторий ...теплий

ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Åâðèñòè÷íà áåñіäà. 
1. Õòî òàêà Ïîëëіàííà? ×îìó â íåї òàêå äèâíå іì’ÿ?
2. ×îìó äіâ÷èíêà îñåëèëàñÿ ó òіòêè Ïîëëі?
3. Ùî ìè çíàєìî ïðî áàòüêіâ Ïîëëіàííè?
4. Ó ðîçäіëі «Ïðèїçä Ïîëëіàííè» çíàéäіòü ïîðòðåò ãåðîїíі. 

ßêèì áóëî ïåðøå âðàæåííÿ âіä çíàéîìñòâà ç äіâ÷èíêîþ? ×îìó
âîíà âèäàëàñÿ äèâíîþ?

5. ßêі ñëîâà íàé÷àñòіøå âæèâàє ãåðîїíÿ? ßê її õàðàêòåðèçóє
òàêà ìîâà?

6. Ùî öå çà ãðà, â ÿêó ãðàє Ïîëëіàííà? Äëÿ ÷îãî їé òàêà ãðà?
7. Õòî ñòàâ äðóçÿìè Ïîëëіàííè? ×îìó Íåíñі, Òіìîòі, ìіñіñ 

Ñíîó, Äæèììі áóëî öіêàâî ïðîâîäèòè ÷àñ іç öієþ äіâ÷èíêîþ?
8. ßê çìіíèëà Ïîëëіàííà æèòòÿ ëþäåé ó ìіñòå÷êó? ßê їé öå 

âäàëîñÿ?
9. Óÿâіòü: âè ïîçíàéîìèëèñÿ ç òàêîþ äіâ÷èíêîþ. ßê áè âè її 

ñïðèéíÿëè? Âіäïîâіäü îáґðóíòóéòå.
10. ßêі ðèñè õàðàêòåðó ïðèòàìàííі Ïîëëіàííі? ×îìó її ââàæà-

þòü äèâíîþ äèòèíîþ?
11. ßêå âèïðîáîâóâàííÿ âèïàëî íà äîëþ Ïîëëіàííè? Õòî äîïî-

ìіã їé ïåðåìîãòè õâîðîáó?
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2. Âèñíîâêè.
Ïіñëÿ ñìåðòі áàòüêà-ñâÿùåíèêà ìàëåíüêó Ïîëëіàííó ç «ïî-

÷óòòÿ îáîâ’ÿçêó» âçÿëà äî ñåáå ñóâîðà òіòêà. І âàæêî äîâåëîñÿ á
ñèðîòі â öüîìó ïîõìóðîìó áóäèíêó, àëå áàòüêî ïåðåäàâ ñâîїé äî-
íå÷öі ó ñïàäîê áåçöіííèé äàð – íàâ÷èâ її «ãðі â ðàäіñòü». Äіâ÷èí-
êà âìіє çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí ðàäіòè æèòòþ, âáà÷àòè â óñüîìó
êðàùèé áіê, à â ëþäÿõ – òіëüêè ñâіòëå і ùèðå. І ùî âàæ÷å ðàäіòè,
òî ñêëàäíіøîþ і öіêàâіøîþ ñòàє ãðà. Âèãàäíèöÿ íàìàãàëàñÿ íå 
ñóìóâàòè і çíàõîäèòè âèõіä ç áóäü-ÿêîї ñêëàäíîї ñèòóàöії. Ïîÿâà
â ìіñòå÷êó äîáðîї і ùèðîї Ïîëëіàííè áóêâàëüíî çìіíèëà æèòòÿ
éîãî ìåøêàíöіâ, âіäêðèâøè ñåðöÿ áàãàòüîõ ëþäåé.

3. Ðîáîòà ç óçàãàëüíþþ÷îþ òàáëèöåþ «Ïîëëіàííà – ãîëîâ íà
ãåðîїíÿ ïîâіñòі».

Ситуації Риси характеру

Скрутне матеріальне становище Оптимізм, очікування щастя

Дарує людям «гру в радість» Відкритість, віра в радість

Дружба з Ненсі Уміння знаходити друзів і дружити

Відвідини важкохворої місіс Сноу Милосердя

Допомога Джону Пендлтону в лісі Доброта, чуйність

Турбота про Джиммі Співчуття, відповідальність за інших

Стосунки з тіткою Любов, щирість

4. Òâîð÷à ðîáîòà ç êîëüîðîïèñîì «Äіâ÷èíà-âåñåëêà».
Ó ïîâіñòі «Ïîëëіàííà» є îáðàç, ç ÿêèì íåîäíîðàçîâî àñîöіþ-

єòüñÿ ìàëåíüêà ãåðîїíÿ. Öå âåñåëêà. Îäèí іç ïåðñîíàæіâ êíèãè –
Äæîí Ïåíäëòîí íàçèâàє Ïîëëіàííó «ëþáèòåëüêîþ âåñåëîê»,
«ðàéäóæíîþ äіâ÷èíêîþ». Íå òіëüêè òîìó, ùî çà ñþæåòîì, áàæà-
þ÷è âіäâåðíóòè éîãî âіä äóìîê ïðî õâîðîáó, Ïîëëіàííà çà äîïî-
ìîãîþ çíÿòèõ іç ïіäñâі÷íèêіâ êðèøòàëåâèõ ïіäâіñîê ïåðåòâîðþє
éîãî ñóìíó êіìíàòó íà ïîäîáó êàçêîâîãî ïàëàöó, ùî ñÿє âñіìà
êîëüîðàìè âåñåëêè. Ó Áіáëії ïіñëÿ Âñå ñâіòíüîãî ïîòîïó âåñåëêà 
ñòàє çíàìåííÿì âі÷íîãî çàïîâіòó ìіæ Áîãîì і çåìëåþ. Íàâіòü ëþäè,
äàëåêі âіä âіðè, ñïðèéìàþòü âåñåëêó ÿê ïðèðîäíå äèâî, ÿêå òîð-
æåñòâóє íàä ãðîçîþ, äàðóє òèì, õòî її áà÷èòü, ðàäіñòü і íàäіþ. Òàê
âñåëÿє ó ëþäåé öі íàäçâè÷àéíі ïî÷óòòÿ і Ïîëëіàííà.

5. Ñêëàäіòü âåñåëêîâó ïàëіòðó õàðàêòåðó Ïîëëіàííè, îáґðóí-
òóéòå ñâіé âèáіð.

Ïðèêëàä.
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Червоний Енергійність, активність, рішучість, тому що це колір жит-
тєдайної енергії.

Жовтогарячий Радість, бо колір символізує тепло і радість.

Жовтий Людяність і доброта, оскільки це колір сонця і тепла.

Зелений Сподівання на краще, колір символізує надію.

Блакитний Душевність, тому що блакитний колір традиційно символізує 
душу. 

Синій Впевненість, віра, бо це колір безпеки і довіри.

Фіолетовий Багата фантазія та уява, тому що це колір мудрості, гармонії, 
вічності.

6. Îáãîâîðåííÿ іëþñòðàöіé ó÷íіâ äî ïîâіñòі, êîëüîðіâ, ÿêі
âèêîðèñòàëè âîíè ó ñâîїõ ìàëþíêàõ.

7. Ñòâîðåííÿ ïðîáëåìíîї ñèòóàöії. ×è ìîæíà Ïîëëіàííó ââà-
æàòè ÷àðіâíèöåþ?

1. Ïðî÷èòàéòå (ïðîñëóõàéòå) âіðø Þ. Ìîðіö «Ïіñíÿ ïðî ÷à-
ðіâíèêà».

2. Íàçâіòü ñõîæі ðèñè ÷àðіâíèêà і Ïîëëіàííè.
3. ×è ìîæíà ââàæàòè Ïîëëіàííó ÷àðіâíèöåþ? Äîâåäіòü âàøó 

äóìêó.
4. Ùî òàêå ñïðàâæíє äèâî?

Ïåñíÿ î âîëøåáíèêå
Ñàïîæíèê ïî÷èíÿåò íàì áîòèíêè,
À ïëîòíèê – òàáóðåòêó è êðûëüöî,
Íî òîëüêî ó âîëøåáíèêà â ïî÷èíêå
Ñâåòëååò âàøå ñåðäöå è ëèöî!
Êàêàÿ òîíêàÿ ðàáîòà –
Ñ÷àñòëèâûì ñäåëàòü õîòü êîãî-òî,
Öâåòîê óäà÷è ïðèíåñòè,
Îò îäèíî÷åñòâà ñïàñòè,
À ñàìîìó ïîòîì òèõîíå÷êî óéòè...
Âîëøåáíèê – ýòî ñêàçî÷íàÿ ëè÷íîñòü,
È ñêàçî÷íî îí ñêðîìåí, ãîñïîäà,
Â íёì ñêàçî÷íî îòñóòñòâóåò äâóëè÷íîñòü,
È âûãîä îí íå èùåò íèêîãäà.
ßçûê ÷óæîé îáèäû è ïå÷àëè
Âîëøåáíèê èçó÷àåò ñ äåòñêèõ ëåò,
Åãî âñåëÿòü íàäåæäû îáó÷àëè –
È ýòî îñíîâíîé åãî ïðåäìåò!

 Þííà Ìîðèö

8. Ñèòóàòèâíà ãðà «Äіàëîã ç ëіòåðàòóðíèì ãåðîєì»: ïðèäóìàéòå
çàïèòàííÿ äî Ïîëëіàííè і çíàéäіòü ðÿäêè ó ïîâіñòі, ÿêі ìîæóòü 
áóòè âіäïîâіäÿìè íà íèõ.
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Ïðèêëàä.
1. ßêîþ òè óÿâëÿëà ñâîþ íîâó êіìíàòó?
2. ×îìó òè ïëàêàëà â ïåðøèé âå÷іð, êîëè çàëèøèëàñÿ íà ñàìîòі?
3. ×è ëåãêî áóëî âèêîíóâàòè íàêàç òіòêè Ïîëëі ïðî áàòüêà?
4. ßêà ïîäіÿ áóëà íàéðàäіñíіøîþ âіäòîäі, êîëè òè îñåëèëàñÿ

ó òіòêè?
9. Õâèëèíà êîìïàðàòèâíîãî àíàëіçó: ïîðіâíÿëüíà õàðàêòåðèñ-

òèêà Ïîëëіàííè òà Òîìà Ñîéєðà.

Критерії
порівняння

Полліанна Том Сойєр

Автор, назва твору Елеонор Портер, «Поллі-
анна».

Марк Твен, «Пригоди Тома
Сойєра».

Родина Сирота, виховується в тіт-
ки Поллі.

Сирота, виховується в тітки
Поллі.

Ставлення
до виховання
і навчання

Погоджується з насиче-
ною програмою виховання
і навчання, але запитує:
«Коли ж я буду жити?».

Мусить ходити на навчання,
але школу не любить.

Добробут Скрутні матеріальні умо-
ви, але змінилися після
переїзду до тітки.

Має все необхідне для
життя.

Роль дружби Цінує дружбу, має багато
друзів.

Вірний друг не тільки в іграх,
але і в складних ситуаціях.

Гра в житті героя Гра в радість. Шибайголова та учасник 
хлопчачих ігор (у піратів, ро-
бінзонів тощо).

Основні риси вдачі Оптимізм, віра в краще,
людяність, енергійність,
доброта, багата уява та
фантазія.

Любить небезпеку і пригоди,
сміливість, кмітливість, ми-
лосердя, рішучість, весела
вдача.

Ставлення
городян

Змінила життя багатьох
мешканців на краще.

У ньому наче біс сидить.
Городяни змінили свою дум-
ку після його виступу в суді.

10. Âèñíîâêè.
ßê і áàãàòî іíøèõ çíà÷íèõ òâîðіâ àìåðèêàíñüêîї ëіòåðàòó-

ðè, ïîâіñòü «Ïîëëіàííà» çàçíàëà âïëèâó «Ïðèãîä Òîìà Ñîéєðà»
Ìàðêà Òâåíà. Ëþáîâ äî Òîìà Ñîéєðà і Ãåêëüáåððі Ôіííà, çðî-
çóìіëî, âіä÷óâàєòüñÿ і â òâîðі Åëåîíîð Ïîðòåð. Ñþæåò, â ÿêîìó
ãîëîâíèìè ãåðîÿìè є ïëåìіííèöÿ і òіòêà, òà äî òîãî æ òіòêà íà
éìåííÿ Ïîëëі, ç óñієþ î÷åâèäíіñòþ âіäñèëàє äî «Ïðèãîä Òîìà
Ñîéєðà». Ïîëëіàííà òà Òîì çàãàëîì íå ïðîòèñòàâëåíі îáðàçè, à çі-
ñòàâëåíі. Âîíè є âòіëåííÿì äèòèíñòâà ç éîãî ñîíÿ÷íèì, ðàäіñíèì



ñâіòîñïðèéíÿòòÿì, áåçóìîâíîþ âіðîþ â ùàñòÿ. Öі äâà îáðàçè ïî-
єäíóє ðàäіñòü æèòòÿ – ïî÷óòòÿ äóøåâíîãî çàäîâîëåííÿ, ÿêå âåäå 
ëþäèíó ïðàâèëüíèì øëÿõîì, íàâіòü ó íàéñêëàäíіøèõ ñèòóàöіÿõ, 
ó íàéâàæ÷і õâèëèíè íå äàє çíåâіðèòèñÿ.
V. Ïіäñóìêè.

Ðîáîòà â ãðóïàõ «Óðîêè äîáðà òà ìèëîñåðäÿ».
1. Çíàéäіòü і âèïèøіòü ç ïîâіñòі àôîðèçìè Ïîëëіàííè.
2. ßê âè їõ ðîçóìієòå? Íàâåäіòü ïðèêëàäè ç òåêñòó.
3. Ñêëàäіòü ìіíі-ðîçäóì, âèêîðèñòàâøè ÿê òåçó îäèí ç àôî-

ðèçìіâ.
1. Êîëè øóêàєø ïðèâіä äëÿ ðàäîùіâ, çàáóâàєø ïðî íåïðèєìíå.

2. ßêà ðіçíèöÿ, òåïëî íà âóëèöі ÷è õîëîäíî, êîëè â òâîїé êіìíàòі 
öіëèé äåíü æèâå ìàëåíüêà âåñåëêà? 3. Âîíà çîâñіì íå ñõîæà íà іí-
øèõ, à êîëè ëþäè íå ñõîæі, öå òàê öіêàâî! 4. Ñîáàêè і êіøêè ÷îìóñü 
ðîçóìіþòüñÿ íà ëþäÿõ êðàùå, íіæ ëþäè. 5. Íåìàє òàêîї áіäè, ÿêà
íàéãіðøà. Çàâæäè ìîæíà çíàéòè ùå ãіðøó.
VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.

Ïіäãîòóâàòèñÿ äî êîíòðîëüíîї ðîáîòè.

Тема: Контрольна робота. «Марк Твен. Елеонор Портер»
Мета: підбити підсумки й узагальнити знання учнів з теми «Світ дитин-

ства», виявити рівень умінь і навичок учнів;
розвивати зв’язне мовлення, логічне мислення, виховувати зібраність, 

дисциплінованість, уміння зосередитися.
Обладнання: зошит для контрольних і самостійних робіт.
Тип уроку: урок контролю і оцінювання навчальних досягнень.

Â÷èñÿ òàê, íіáè òè áóäåø æèòè âі÷íî.

Ìàõàòìà Ãàíäі

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó. 
ІІ. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі. Îçíàéîìëåííÿ ç êðè-

òåðіÿìè îöіíþâàííÿ çàâäàíü. 
ІІІ. Ðîáîòà íàä êîíòðîëüíèìè çàâäàííÿìè.

Âèêîíóєòüñÿ çà ïîñіáíèêîì «Çàðóáіæíà ëіòåðàòóðà, 5 êëàñ. Çî-
øèò äëÿ êîíòðîëüíèõ і ñàìîñòіéíèõ ðîáіò» (àâòîð Є. Âîëîùóê).
ІV. Ïіäñóìêè óðîêó.
V. Äîìàøíє çàâäàííÿ.

1. Ïðèãàäàòè ïðî÷èòàíі ôàíòàñòè÷íі òâîðè.
2. Ïîäóìàòè, â ÷îìó îñîáëèâîñòі ôàíòàñòè÷íîї ëіòåðàòóðè.
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ÑÈËÀ ÒÂÎÐ×ÎЇ ÓßÂÈ

Тема: Льюїс Керролл. «Аліса в Країні Див». Творча історія книги, її 
зв’язок з біографією письменника та життям Англії вікторіанської 
доби

Мета: ознайомити учнів із життям та особливостями творчості Льюїса
Керролла, перекладами його книг; розповісти про творчу історію книги «Аліса
в Країні Див»; 

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та
обґрунтовувати її; 

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно роз-
винену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, портрет Льюїса Керролла, дидактичний
матеріал.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Òðåáà éòè, éòè і íå çóïèíÿòèñÿ, ïîêè íå ïðè-
éäåø. Êóäè éòè, íå çíàþ, òіëüêè òðåáà îáîâ’ÿçêîâî 
éòè. Öå íàéêðàùèé øëÿõ äî äîñÿãíåííÿ ìåòè.

Ë. Êåððîëë

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Àêòóàëіçàöіÿ ñóá’єêòèâíîãî äîñâіäó ó÷íіâ. «Ëіòåðàòóðíà ðîç-
ìèíêà»: ÿêîþ âè óÿâëÿєòå Êðàїíó Äèâ? ßêі ëіòåðàòóðíі òâîðè, äå
ãåðîї ïîòðàïëÿþòü ó ÷àðіâíó êðàїíó, âè ÷èòàëè?

Ïðèêëàä.

Яскрава, 
різнокольорова Живуть чарівні істоти

Очікує багато пригод Країна Див  Здійснюються мрії

Можна знайти чарівні
предмети Весела країна

ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Âñòóïíå ñëîâî â÷èòåëÿ.
Çíàìåíèòèé íà âåñü ñâіò áðèòàíñüêèé óíіâåðñèòåò Îêñôîðä äîñі

ïðîäîâæóє ãðó, ðîçïî÷àòó êîëèñü öієþ ëþäèíîþ.
Ïðèїæäæàëè ñþäè ñòî ðîêіâ òîìó ÷èòà÷і «Ïðèãîä Àëіñè â Êðà-

їíі Äèâ» і çàïèòóâàëè: «×è ìîæíà ïîáà÷èòè Ëüþїñà Êåððîëëà?»
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Ñîðîì’ÿçëèâèé, âèñîêèé íà çðіñò äæåíòëüìåí, ùî çàїêàâñÿ, âіäïî-
âіäàâ: «Å-å-å, òóò òàêîãî íåìàє. Ìîє іì’ÿ Äî-Äîäæñîí». Öå òåïåð ó 
âіäïîâіäü íà çàïèòàííÿ «Äå òóò æèâ Ëüþїñ Êåððîëë?» ïåðåïèòóþòü:
«Äîäæñîí?» – «Òàê». – «Äå çíàõîäèëàñÿ éîãî êâàðòèðà?» І ó âіäïî-
âіäü ÷óєìî: «Âàæêî ñêàçàòè». Âàæêî?! Ëüþїñ Êåððîëë (âіí æå ×àðëç
Äîäæñîí Ëþòâіäæ) ïðîæèâ â Îêñôîðäі 47 ðîêіâ, ìàéæå 40 ðîêіâ 
âèêëàäàâ òóò ìàòåìàòèêó. І ïіñëÿ âñüîãî öüîãî íіõòî íå çíàє éîãî 
òî÷íîї àäðåñè?

Äî òîãî æ çàâäàííÿ íå ñïðîùóâàëîñÿ, à òіëüêè óñêëàäíþâàëîñÿ, 
íàâіòü òîäі, êîëè Äîäæñîí òàêè çіçíàâàâñÿ, ùî âіí – Êåððîëë і öå âіí
àâòîð «Àëіñè â Êðàїíі Äèâ» і «Àëіñè ó Çàäçåðêàëëі». Ñó÷àñíèêè íå 
âіðèëè íі âëàñíèì âóõàì, íі î÷àì: «ßê?! Öÿ áëіäà îñîáèñòіñòü, ñóõàð 
і ïåäàíò íàïèñàâ òàêі çàõîïëèâі êíèæêè?»

Îäíèì ñëîâîì, öÿ ëþäèíà, ÿê áè її òàì íå íàçèâàëè, çàãàäàëà 
âñіì çàãàäêó. Íàø óðîê ñüîãîäíі ìè ïðèñâÿ÷óєìî öіé çàãàäêîâіé ëþ-
äèíі, àíãëіéñüêîìó ïèñüìåííèêó, ìàòåìàòèêó, ëîãіêó Ëüþїñó Êåð-
ðîëëó.

2. Ðîçâèòîê ïîíÿòòÿ ïñåâäîíіì: ñëîâî â÷èòåëÿ «ßê ç’ÿâèâñÿ
ïñåâäîíіì Ëüþїñ Êåððîëë».

Äîäæñîí ïðîñòî âçÿâ ñâîє ñïðàâæíє іì’ÿ «×àðëç Äîäæñîí» і âè-
êîíàâ ç íèì «ôîêóñ-ïîêóñ»: ñïî÷àòêó ïåðåêëàâ íà ëàòèíó – âèéøëî 
«Êàðîëþñ Ëþäîâèêóñ», ïîòіì ïîìіíÿâ ñëîâà ìіñöÿìè і øâèäêî (ïîêè
íіõòî íі÷îãî íå ïîìіòèâ) ïåðåêëàâ їõ çíîâó íà àíãëіéñüêó. Ó ðåçóëü-
òàòі çàìіñòü íóäíîãî ×àðëçà Ëþòâіäæà âіí îòðèìàâ äèâàêóâàòîãî і 
âåñåëîãî Ëüþїñà Êåððîëëà, à òàêîæ ñâіòîâó ñëàâó íà äîäà÷ó.

Íåäàðìà â «Àëіñі â Êðàїíі Äèâ» âіäáóëàñÿ äèâíà ðîçìîâà:
– Õî÷åø âòðàòèòè ñâîє іì’ÿ?
– Íі, – çëÿêàëàñÿ Àëіñà. – Çâè÷àéíî, íå õî÷ó!
– І äàðåìíî, – ñêàçàâ Êîìàð íåäáàëî. – Ïîäóìàé, ÿê öå áóëî á 

çðó÷íî!
3. Ðîáîòà íàä îïèñîì çîâíіøíîñòі Ë. Êåððîëëà.
Âðîäîþ ïèñüìåííèêà ïðèðîäà îáäіëèëà. Âæå â ïіäëіòêîâîìó 

âіöі ó íüîãî áóëà êóïà íåäîëіêіâ. Îáëè÷÷ÿ þíàêà áóëî àñèìåòðè÷-
íå – îäíå îêî áóëî ðîçòàøîâàíå ïîìіòíî âèùå çà іíøå, êóòî÷êè 
ðîòà äèâèëèñÿ â ðіçíі áîêè. Ïîíàä òå, âіí áóâ øóëüãîþ. Çäàâàëî-
ñÿ á, ùî ç òîãî? Àëå öå çàðàç íîðìàëüíî, à òîäі áіäîëàñі äîâåëî-
ñÿ ïåðåó÷óâàòèñÿ ïèñàòè ïðàâîþ ðóêîþ. Ðîäîâà òðàâìà çðîáèëà 
Äîäæñîíà (ïîêè âàðòî íàçèâàòè éîãî òàê, äî Ëüþїñà Êåððîëëà ùå
äàëåêî) ãëóõèì íà îäíå âóõî. Àëå íàéñòðàøíіøå – æàõëèâå çà-
їêàííÿ. Ùî ìîãëî, çäàâàëîñÿ á, âèéòè ç òàêîї ëþäèíè, íàä ÿêîþ
ïðèðîäà íіáè íàâìèñíî íàñìіÿëàñÿ? Óòіì ëþäñòâî ïîëþáèëî öþ
äèâíó ëþäèíó.

4. Ðîáîòà íàä áіîãðàôієþ ïèñüìåííèêà. Çà ïіäðó÷íèêîì 
(ñ. 184–185) ñêëàäіòü îïîðíó ñõåìó «Âіä ×àðëçà Äîäæñîíà äî
Ëüþїñà Êåððîëëà».
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Чарлз Доджсон Льюїс Керролл

Солідний професор математики,
занурений у формули та цифри 

Фантазер і дотепний жартівник, фокус-
ник

Похмурий і відлюдькуватий джен-
тльмен

«Король нісенітниць», винахідник розваг
і розіграшів

Самотній і дисциплінований Кращий друг дітей

Нудний і прискіпливий викладач Завзятий гравець у шахи, крокет, більярд, 
триктрак

Майже нікуди не виїжджав Перший пасажир залізниці

Сором’язливий, невпевнений заїка Вигадник головоломок, загадок, жартів

Диякон Завзятий театрал. Майстер фотографії

Автор численних наукових праць Автор чудернацьких казкових історій

5. Ðîáîòà íàä іñòîðè÷íîþ êàðòêîþ-іíôîðìàòîðîì. Çà «Äîâіä-
êîþ Êîòà Ó÷åíîãî» (ñ. 186) çàïèøіòü ï’ÿòü ñëîâîñïîëó÷åíü, ÿêі
ñêëàäóòü іñòîðè÷íó êàðòêó-іíôîðìàòîð «Âіêòîðіàíñüêà äîáà».

1. Ñóâîðі ïðàâèëà ìîðàëі òà ïîâåäіíêè.
2. Ñóìëіííå âèêîíàííÿ ñâîїõ îáîâ’ÿçêіâ.
3. Ñòðèìàíіñòü ó ïî÷óòòÿõ.
4. Ñàìîäèñöèïëіíà.
5. Çäîðîâèé ãëóçä.

6. Ñëîâî â÷èòåëÿ ïðî іñòîðіþ ñòâîðåííÿ êàçîê ïðî Àëіñó.
4 ëèïíÿ 1862 ð. Êåððîëë ðàçîì çі ñâîїì äðóãîì і òðüîìà ñåñòðà-

ìè Ëіääåëë, äîíüêàìè âіöå-êàíöëåðà Îêñôîðäñüêîãî óíіâåðñèòåòó
(Ëîðіí áóëî 13 ðîêіâ, Àëіñі – 10, Åäіò – 8 ðîêіâ) âèðóøèëè íà ÷îâíі
ïðîãóëÿòèñÿ Òåìçîþ. Ïіä ÷àñ ïîäîðîæі Àëіñà çâåðíóëàñÿ äî Êåððîë-
ëà ç ïðîõàííÿì ðîçïîâіñòè їì êàçêó. Âіí ðîçïîâіâ, à êîëè âæå ïðî-
ùàëèñÿ, ïî÷óâ âіä íåї: «Ìіñòåð Äîäæñîí, ÿê áè ìåíі õîòіëîñÿ, àáè âè
çàïèñàëè äëÿ ìåíå ïðèãîäè Àëіñè».

Çãîäîì Ëüþїñ Êåððîëë ðîçïîâіäàâ, ùî âіí «ïðîñèäіâ öіëó íі÷,
çàïèñóþ÷è â çîøèòі âñі äóðíèöі, ÿêі çàïàì’ÿòàëèñÿ». Ïåðøèé ïðè-
ìіðíèê êàçêè Ëüþїñ Êåððîëë ïåðåïèñàâ äëÿ Àëіñè Ëіääåëë âіä ðóêè
і ïðèêðàñèâ 37-ìà âëàñíèìè ìàëþíêàìè, à òàêîæ íàïèñàâ äëÿ íåї
ñïåöіàëüíó âіðøîâàíó ïðèñâÿòó. Îñü éîãî ïðèêіíöåâà ñòðîôà:

Àëіñî, êàçêó äàâíіõ äíіâ
Ñõîâàé äî ñèâèíè
Â òіì òàéíè÷êó, äå áåðåæåø
Äèòÿ÷і ëþáі ñíè,
Íåìîâ ïðî÷àíèí êâіòêó ç ïіëü
Ñâîєї ñòîðîíè!

Êàçêó Àëіñі áóëî âðó÷åíî â ëèñòîïàäі 1864 ð. À âñі іíøі ÷èòà÷і 
çìîãëè її ïðî÷èòàòè òіëüêè â 1865 ð., êîëè êíèæêà âèéøëà äðóêîì
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ç ìàëþíêàìè âіäîìîãî àíãëіéñüêîãî õóäîæíèêà Äæîíà Òåííіåëà. ×èòà-
÷і êàçêó ïðèéíÿëè іç çàõîïëåííÿì! Áàãàòî ðàçіâ êíèæêó ïåðåâèäàâàëè. 
À çà êіëüêà ðîêіâ (1871 ð.) Êåððîëë íàïèñàâ її ïðîäîâ æåííÿ – «Àëіñà ó 
Çàäçåðêàëëі». Íà öåé òâіð ïèñüìåííèêà íàäèõíóëà іíøà äіâ÷èíêà – Àëіñà 
Òåîäîðà Ðåéêñ. Áóëî їé íà òîé ÷àñ âіñіì ðîêіâ. Êîëè êàçêó áóëî íàïèñàíî, 
Êåððîëë çіçíàâñÿ: «Ìàáóòü, öÿ êíèãà êîøòóâàëà ìåíі íàâіòü áіëüøå ìóê, 
íіæ ïåðøà, òîæ íі â ÷îìó íå ïîâèííà їé ïîñòóïàòèñÿ». Âîíà é íå ïîñòóïà-
ëàñÿ. Íà Ëüþїñà Êåððîëëà çíîâó î÷іêóâàâ âåëè÷åçíèé óñïіõ. Ðåêîðäíîþ 
є êіëüêіñòü ïåðåêëàäіâ «Àëіñè â Êðàїíі Äèâ» ó ñâіòі – êíèãà áóëà ïåðå-
êëàäåíà 125-ìà ìîâàìè. Çàãàëüíà êіëüêіñòü âèäàíü «Àëіñè â Êðàїíі Äèâ»
ó ñâіòі íàáëèæàєòüñÿ äî òèñÿ÷і.

6. Ââåäåííÿ òåðìіíà «ïðîòîòèï».
Ïðîòîòèï – îñîáà, ÿêà ïîñëóæèëà ïèñüìåííèêîâі äæåðåëîì 

ñòâîðåííÿ ëіòåðàòóðíîãî ïåðñîíàæà.
7. Øàëåíà êàðóñåëü «Õòî є õòî â “Àëіñі...”»
Ë. Êåððîëë îáîæíþâàâ óñіëÿêі іãðè òà çàãàäêè. Îòîæ і äіçíà-

єìîñÿ, õòî є õòî â «Àëіñі...», çà äîïîìîãîþ ãðè.
Ãðó ïðîâîäèìî çà äîïîìîãîþ òåõíîëîãії «Êîæåí ó÷èòü êîæ-

íîãî». Âîíà äàє çìîãó ïåðåäàâàòè ñâîї çíàííÿ îäíîêëàñíèêàì.
Çàñòîñóâàííÿ öüîãî ìåòîäó äàє çàãàëüíó êàðòèíó ïîíÿòü і ôàêòіâ, 
à òàêîæ ïіäâèùóє іíòåðåñ äî íàâ÷àííÿ. Îðãàíіçóєìî «êàðóñåëü»:

 Ïіäãîòóéòå êàðòêè ç òåêñòàìè ïî îäíіé íà êîæíîãî ó÷íÿ.
 Ðîçäàéòå ïî îäíіé êàðòöі êîæíîìó â ãðóïі.
 Ïðîòÿãîì äåêіëüêîõ õâèëèí ó÷íі ÷èòàþòü іíôîðìàöіþ íà

êàðòöі. Ïåðåâіðòå, ÷è ðîçóìіþòü âîíè ïðî÷èòàíå.
 Çàïðîïîíóéòå їì îçíàéîìèòè çі ñâîєþ іíôîðìàöієþ ó÷àñíè-

êіâ ãðóïè, ïåðåõîäÿ÷è âіä îäíîãî ó÷íÿ äî іíøîãî.
 Ó÷åíü ìîæå îäíî÷àñíî ãîâîðèòè òіëüêè ç îäíієþ îñîáîþ. Çà-

âäàííÿ ïîëÿãàє â òîìó, ùîá ïåðåêàçàòè ñâîþ іíôîðìàöіþ, ñàìîìó 
îòðèìàòè âіäîìîñòі âіä іíøîãî ó÷íÿ і çàïèñàòè їõ ó çîøèò.

 Ïðîòÿãîì âіäâåäåíîãî ÷àñó òðåáà çàáåçïå÷èòè ñïіëêóâàííÿ
êîæíîãî ó÷íÿ ç ìàêñèìàëüíîþ êіëüêіñòþ іíøèõ äëÿ îòðèìàííÿ 
ÿêîìîãà ïîâíîї іíôîðìàöії.

Ïðèêëàä.
1. Ó êàçêîâіé Àëіñі äóæå áàãàòî âіä äіâ÷èíêè Àëіñè Ëіääåëë. 

Âîíà òàêà æ ðîçóìíà, äîáðà, ñìіëèâà і ñìіøíà. Òà é ñâîє іì’ÿ 
Àëіñà Ëіääåëë âіääàëà ëіòåðàòóðíіé òåçöі.

2. Ïòàõ Äîäî – öå ñàì Êåððîëë. Çàòèíàþ÷èñü, âіí âèãîëîøó-
âàâ ñâîє іì’ÿ: «Äî-Äî-Äîäæñîí». Ïðî öüîãî äèâîâèæíîãî ïòàõà 
Âîëîäèìèð Âèñîöüêèé íàïèñàâ ïіñíþ:

Íó è ïîñëåäíåå, õî÷åòñÿ ìíå:
×òîáû âñåãäà âû ìåíÿ óçíàâàëè,
Áóäó ÿ ïòèöåé â âîëøåáíîé ñòðàíå,
Ïòèöåé Äîäî ìåíÿ äåòè ïðîçâàëè.
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3. Ðîáіí Ãóñàê – öå Ðîáіíñîí Äàêâîðò (êîëåãà Êåððîëëà, ç ÿêèì 
âîíè ðàçîì ïëèâëè ïî Òåìçі ïàì’ÿòíîãî ëèïíåâîãî äíÿ).

4. Àâñòðàëіéñüêèé Ïàïóæêà Ëîðі – Ëîðіíà, ñòàðøà ñåñòðà 
Àëіñè, Îðëÿòêî Åä – ìîëîäøà ñåñòðà Àëіñè Åäіò. Іíøі êàçêî-
âі ïåðñîíàæі òåæ ñâîїì êîðіííÿì ïîâ’ÿçàíі ç ðåàëüíèì ñâіòîì. 
Â îñîáі Áіëîãî Êðîëèêà ç ïàðîþ ëàéêîâèõ ðóêàâè÷îê Êåððîëë
æàðòóє íàä âëàñíîþ ñëàáêіñòþ – âіí íіêîëè íå âèõîäèâ íà âóëè-
öþ áåç ðóêàâè÷îê.

5. ×åøèðñüêèé Êіò ðîäîì іç ãðàôñòâà ×åøèð, àëå âëàøòóâàâ-
ñÿ âіí íà ãіëêàõ ñòàðîãî êàøòàíà â ìàëåíüêîìó îêñôîðäñüêîìó
ñàäó, äå ëþáèëè ãðàòèñÿ ñåñòðè Ëіääåëë.

6. Îáðàç Êàïåëþøíèêà áóâ «ñïèñàíèé» Êåððîëëîì ç ïðîäàâöÿ
ìåáëіâ, äèâàêà Òåîôіëà Êàðòåðà, ÿêèé çàâæäè íîñèâ öèëіíäð і 
ðàç ïî ðàç âèáóõàâ ÷óäåðíàöüêèìè іäåÿìè. Âîäíî÷àñ ó öåé îáðàç 
áóâ âêëàäåíèé íàòÿê íà ïîïóëÿðíó â Àíãëії ïðèêàçêó «áîæåâіëü-
íèé, ÿê êàïåëþøíèê», ùî, çà ïðèïóùåííÿì äîñëіäíèêіâ, ìàëà
ðåàëüíå ïіäґðóíòÿ: â Àíãëії ÕІÕ ñò. êàïåëþøíèêè çìóøåíі áóëè
ïðàöþâàòè ç îòðóéíèìè ðå÷îâèíàìè, ÿêі íåðіäêî ñïðè÷èíÿëè
ïñèõі÷íі ðîçëàäè.

7. Îáðàç Øàëåíîãî Çàéöÿ ñòâîðåíèé íà îñíîâі àíãëіéñüêîї
ïðèêàçêè «Áîæåâіëüíèé, ÿê áåðåçíåâèé çàєöü».

V. Ïіäñóìêè.
Ðîáîòà â ïàðàõ «Ïîìіðêóéòå íàä òåêñòîì».
Ëüþїñ Êåððîëë äóæå ëþáèòü і âìіє âèãàäóâàòè íîâі ñëîâà.

Íàéñåðéîçíіøі, íàéñîëіäíіøі, íàéâàæ÷і ñëîâà çà éîãî íàêàçîì
ïåðåêèäàþòüñÿ, і õîäÿòü íà ãîëîâі, і ïîêàçóþòü ôîêóñè, і ïåðå-
òâîðþþòüñÿ íà іíøі – ñëîâîì, õòîçíà-ùî âèðîáëÿþòü!

Êóðçó-Âåðçó (àíãë. Jabberwocky) – іñòîòà, ùî ëіòàє òà ïëþє
âîãíåì. Àíãëіéñüêèé ïèñüìåííèê ñïðîáóâàâ ââåñòè â ìîâó íåіñ-
íóþ÷і ñëîâà, ùî ïіäêîðÿþòüñÿ, ïðîòå, óñіì çàêîíàì ìîâè.

1. Ïðî÷èòàéòå âіðø «Êóðçó-Âåðçó» ç êàçêè «Àëіñà â Çà-
äçåðêàëëі».

2. Çíàéäіòü âèãàäàíі ñëîâà.
3. Ïîÿñíіòü їõíє çíà÷åííÿ çà äîïîìîãîþ Øàëàì-Áàëàìà òà

Àëіñè.
4. Ïåðåêëàäіòü âіðø çâè÷àéíîþ ìîâîþ. Ùî çìіíèëîñÿ ïðè 

öüîìó?
5. Çðîáіòü âèñíîâîê ïðî îñîáëèâîñòі ìîâè êàçêè Ë. Êåððîëëà.

VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. Îïðàöþâàòè ìàòåðіàëè ïіäðó÷íèêà (ñ. 186).
2. Çàâäàííÿ 1–3 (ñ. 189).
3. Ïðî÷èòàòè ïåðøèé ðîçäіë «Àëіñè â Êðàїíі Äèâ».
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Тема: Льюїс Керролл. «Аліса в Країні Див». Особливості художньої 
мови твору

Мета: виразно читати та емоційно сприймати уривки «Аліси в Країні 
Див» (розділ І); переказувати зміст основних епізодів твору Л. Керролла; до-
слідити художні особливості книги;

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу 
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та 
обґрунтовувати її;

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно роз-
винену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал.
Тип уроку: комбінований.

Ó âñüîìó є ñâîÿ ìîðàëü, òðåáà òіëüêè
âìіòè її çíàéòè.

Ë. Êåððîëë

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Áіîãðàôі÷íèé ëàíöþæîê: íå ïîâòîðþþ÷èñü, ëàíöþæêîì ðîç-
ïîâіñòè öіêàâі ôàêòè áіîãðàôії Ë. Êåððîëëà.

Ïðèêëàä.
1. Íàðîäèâñÿ â Àíãëії, â ñåëі Äåðñáåðі ãðàôñòâà ×åøèð, 27 ñі÷íÿ 

1832 ð. â ñіì’ї ñêðîìíîãî ïàðàôіÿëüíîãî ñâÿùåíèêà.
2. Áóâ ñòàðøèì іç 10 äіòåé òà ãîëîâíèì ôàíòàçåðîì ó ðîäèíі.
3. Çìàéñòðóâàâ òåàòð ìàðіîíåòîê, ïîêàçóâàâ ôîêóñè, âèäàâàâ öіëó

ñåðіþ ðóêîïèñíèõ æóðíàëіâ.
4. Éîãî æèòòÿ íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíå ç Îêñôîðäîì. Âіí ç âіäçíà-

êîþ çàêіí÷èâ êîëåäæ Îêñôîðäñüêîãî óíіâåðñèòåòó âіäðàçó íà äâîõ
ôàêóëüòåòàõ: ìàòåìàòèêè òà êëàñè÷íèõ ìîâ.

5. Ïðèéíÿâ ñàí äèÿêîíà, ùîá ñòàòè ïðîôåñîðîì ìàòåìàòèêè Îêñ-
ôîðäñüêîãî óíіâåðñèòåòó.

6. Éîãî ïðèñòðàñòü – ôîòîãðàôіÿ. Âіí çíіìàâ áàãàòüîõ âіäîìèõ 
ëþäåé ñâîãî ÷àñó, àëå íàéáіëüøå ëþáèâ ôîòîãðàôóâàòè äіòåé.

7. Óñå æèòòÿ ñòðàæäàâ âіä ñèëüíîãî çàїêàííÿ.
8. Âіâ ñàìîòíіé ñïîñіá æèòòÿ, óíèêàâ îñîáèñòèõ çóñòðі÷åé.
9. Äóæå ëþáèâ ïèñàòè ëèñòè.
10. Âіä÷óâàþ÷è ñåáå ñêóòî ñåðåä äîðîñëèõ, âіí âіäìіííî ðîçóìіâñÿ

íà äіòÿõ і ñàìå äëÿ íèõ íàïèñàâ íàéãîëîâíіøèé і íàéâіäîìіøèé òâіð 
ó ñâîєìó æèòòі.
ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.

1. Êîìåíòîâàíå ÷èòàííÿ ðîçäіëó «Óíèç і âãëèá êðîëÿ÷îþ
íîðîþ».

2. Åâðèñòè÷íà áåñіäà çà ïðî÷èòàíèì.
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1. ßê ïî÷èíàєòüñÿ êàçêà? ×îìó íóäüãóâàëà Àëіñà?
2. ßê âèãëÿäàâ Êðîëèê? Ùî çäèâóâàëî äіâ÷èíêó â éîãî

ïîâåäіíöі?
3. Ùî íåçâè÷íîãî âè ïîìіòèëè ó âèñëîâëþâàííÿõ Àëіñè?

Çà÷èòàéòå ðå÷åííÿ ç êîìі÷íèì åôåêòîì.
4. Ùî áà÷èëà Àëіñà, êîëè ïàäàëà ãëèáî÷åçíèì êîëîäÿçåì?

Ùî âèêëèêàëî ó ãåðîїíі çäèâóâàííÿ? À ùî âîíà ñïðèéíÿëà ÿê
íàëåæíå?

5. Ïðî ùî äóìàëà Àëіñà ïіä ÷àñ ïàäіííÿ? Ùî ìîæíà äіçíàòèñÿ
ïðî îñîáëèâîñòі íàâ÷àííÿ ó âіêòîðіàíñüêó äîáó?

6. ßêùî âè âèâ÷àєòå àíãëіéñüêó ìîâó, ïðîñòåæòå, ÿê ó äóìêàõ
Àëіñè êіò ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ìèøó, à ïîòіì – íà êðîòà.

7. ßêі ïðèãîäè î÷іêóâàëè íà Àëіñó â ïîøóêàõ âõîäó äî ñàäó,
ùî çà ìàëåíüêèìè äâåðöÿòàìè?

8. ßêі ÷àðіâíі ïðåäìåòè çíàéøëà ãåðîїíÿ і ÷è çìîãëà íèìè
ïðàâèëüíî ñêîðèñòàòèñÿ?

9. ×îìó Àëіñà ïëàêàëà? ßê âîíà çàçâè÷àé çàñïîêîþâàëà ñåáå?
3. Ðîáîòà ç òåêñòîì. «Äèâà ïіäçåìíîãî ñâіòó».
1. ßêі äèâà ïîáà÷èëà Àëіñà â ïіäçåìíîìó ñâіòі?
2. Ïåðåêàæіòü çãàäàíі åïіçîäè áëèçüêî äî òåêñòó.

Дивовижний колодязь,
на стінах якого висіли 

книжкові полиці, 
мисники, мапи, картини

Пляшечка «Випий 
мене», напій з якої 
зменшує людину

Дива
підземного світу

Білий Кролик, що
розмовляє і має

кишеньковий годинник

Сад небаченої краси за
маленькими дверима,
золотий ключик від 

дверей

Глибина колодязя 
настільки велика, що
Аліса навіть задрімала

Тістечко «З’їж мене»,
яке збільшує людину

4. Õâèëèíà êîìïàðàòèâíîãî àíàëіçó. ×èì «Àëіñà â Êðàїíі
Äèâ» âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ôîëüêëîðíèõ ÷àðіâíèõ êàçîê?

Фольклорна чарівна казка «Аліса в Країні Див»

Фольклорна казка Літературна казка

Спільне

Подорож героя в невідому дивовижну країну

Зустріч з чарівними персонажами

Наявність предметів з чарівними якостями
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі

Відмінне

Причина подорожі – виконання
завдання, пошук

Причина подорожі – звичайна ціка-
вість

Мета подорожі – побороти зло Мета подорожі – гра

Сюжет розвивається за сталою схе-
мою: зачин, потрійний повтор, кінцівка

Сюжет розвивається непередбачено 
для читача

Чарівні предмети знаходять своє від-
повідне призначення

Героїня не змогла правильно скорис-
татися знайденими чарівними речами

Відсутність розлогих описів, розмірко-
вувань героя

Детальні описи див, докладні розмір-
ковування героїні

Використання повторів, постійних
епітетів

Мовні каламбури, жарти, комічні ситу-
ації

Закінчується перемогою добра над
злом

Пригоди закінчуються разом зі сном
героїні

5. Çàñâîєííÿ åëåìåíòіâ òåîðії ëіòåðàòóðè.
Íîíñåíñ (áåçãëóçäÿ) – îñîáëèâèé æàíð ëіòåðàòóðè, ùî çà ñâîїì 

çìіñòîì – âåñåëà íіñåíіòíèöÿ ç ìåòîþ ïðîñòî ðîçñìіøèòè. Çà ÷à-
ñіâ Ëüþїñà Êåððîëëà ïèñüìåííèêè ÷àñòî ñêëàäàëè âіðøі, êîðîòêі 
âèñëîâëþâàííÿ, ïîâíі íіñåíіòíèöі. Àëå íîíñåíñ – öå øëÿõ äî 
іñòèíè âіä çâîðîòíîãî. Öå íå ëèøå ãðà, à é ñïîñіá áà÷èòè æèòòÿ 
ç íåçâè÷íîãî áîêó, òàê, ÿê äèâëÿòüñÿ íà ñâіò äіòè. Ïðèéîì íîí-
ñåíñó áóâ äîáðå âіäîìèé àíãëіéñüêèì äіòÿì ÕІÕ ñò., òîìó ùî ãðà
áóëà íàäçâè÷àéíî ïîïóëÿðíîþ. Çãàäàéìî, ÿê äіòè îáîæíþþòü õî-
äèòè çàäîì íàïåðåä, ÷èòàòè âñі âèâіñêè ç êіíöÿ, êîëè «ìîëîêî» 
ïåðåòâîðþєòüñÿ íà «îêîëîì», à «õëіá» íà «áіëõ».

6. Òâîð÷à ðîáîòà «Ó ìàéñòåðíі êàçêàðÿ».
Êàçêà – äóæå äèâíà, íåçâè÷àéíà, íå ñõîæà íà іíøі òâîðè. 

Òîìó ïîòðіáíî ïîòðàïèòè â ìàéñòåðíþ ïèñüìåííèêà і ðîçãàäàòè 
äåÿêі ñåêðåòè її ñòâîðåííÿ.  Àâòîð ïîáóäóâàâ ñâîþ êàçêó çà çà-
êîíàìè ãðè â íіñåíіòíèöþ.

1. Çíàéäіòü çðàçîê íîíñåíñó â êàçöі «Àëіñà â Êðàїíі Äèâ».

– Óÿâëÿþ, ÿê Äіíі áóäå ñóìíî ñüîãîäíі áåç ìåíå! [Äіíà – öå êіø-
êà]. Õî÷ áè æ íå çàáóëè, êîëè ïèòèìóòü ÷àé, ïîñòàâèòè і їé áëþäå÷-
êî ç ìîëîêîì. Äіíî, êèöþíþ ìîÿ! ßê æàëü, ùî òè íå çі ìíîþ! Ìèøі 
òàê ãëèáîêî, áîþñÿ, íå âîäÿòüñÿ, àëå êðîòè – áëèçüêі ìèøà÷і ðîäè÷і 
òóò, ìàáóòü, є. Îò ëèøå... ÷è їäÿòü êîòè êðîòіâ?
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Òóò Àëіñó ïî÷àâ çìàãàòè ñîí, і âîíà âæå áóáîíіëà ñîáі ïіä íіñ, íå-
ìîâ êðіçü äðіìîòó:

«×è їäÿòü êîòè êðîòіâ?.. ×è їäÿòü êîòè êðîòіâ?..»
×àñîì âèõîäèëî ùîñü òàêå: «×è їäÿòü êðîòè êîòіâ?..», áî êîëè íå

çíàєø âіäïîâіäі íà ïèòàííÿ, òî áàéäóæå, ç ÿêîãî áîêó éîãî ñòàâèòè.
Àëіñà âіä÷óëà, ùî äðіìîòà âæå çàâîëîäіëà íåþ і їé ïî÷àëî ñíèòèñÿ,
íіáè âîíà ãóëÿє ïîïіäðó÷êè ç Äіíîþ і öіëêîì ñåðéîçíî çàïèòóє: «Íó-
áî, Äіíî, ïðèçíàâàéñÿ: ÷è òè êîëèñü їëà êðîòіâ?»

2. Ïîãðàéòå â íіñåíіòíèöþ. Ïðàâèëà ãðè:

Íà àðêóøі çàïèøіòü ïåðøèé ðÿäîê, íàïðèêëàä: Äåíü ïî÷èíàâñÿ
ðàäіñíî... Ïîòðіáíî ïðèäóìàòè äðóãèé ðÿäîê, áàæàíî çáåðåãòè ðèìó,
çàãîðíóòè ëèñòîê òàê, ùîá íå áóëî âèäíî ïåðøîãî ðÿäêà, âіääàòè
іíøîìó і ò.ä.

3. Ïðî÷èòàéòå îòðèìàíі òåêñòè.
4. Çðîáіòü âèñíîâîê, ÿêó ðîëü âіäіãðàє ãðà â êàçöі Ë. Êåð-

ðîëëà.

7. Ðîáîòà â ïàðàõ «×è çàâæäè ïîòðіáíî âèïðàâëÿòè áåç-
ãëóçäÿ?»

1. Äîïîìîæіòü Àëіñі âèñëîâèòè ñâîþ äóìêó òî÷íіøå. Óÿâіòü
ñåáå ðåäàêòîðàìè і çðîáіòü ìîâó äіâ÷èíêè çâ’ÿçíîþ òà ëîãі÷-
íîþ.

– Îââà! – ÷óäóâàëàñÿ Àëіñà. – Ïіñëÿ òàêîãî ïàäіííÿ íå ñòðàøíî
é çі ñõîäіâ ñêîòèòèñÿ! Îòî âäîìà äèâóâàòèìóòüñÿ, ÿêà ÿ õîðîáðà!
Òà ùî òàì ñõîäè! Òåïåð ÿ é íå ïèñíóëà á, ÿêáè âïàëà íàâіòü іç
äàõó! Öіêàâî, ñêіëüêè ìèëü ÿ âæå ïðîëåòіëà? – ìіðêóâàëà Àëіñà
âãîëîñ. Ìàáóòü, óæå é äî öåíòðà Çåìëі íåäàëåêî. Àíó ïðèêèíüìî:
ïî-ìîєìó, äî íüîãî ùå äåñü ÷îòèðè òèñÿ÷і ìèëü. À ùî ÿê ÿ ïðîâà-
ëþñÿ íàñêðіçü? Îòî áóäå êóìåäíî – âèãóëüêíóòè ñåðåä ëþäåé, ùî
õîäÿòü óíèç ãîëîâîþ!

2. Ùî çìіíèëîñÿ â ðåçóëüòàòі âàøîї ðåäàêòîðñüêîї ðîáîòè? 
(Àëіñà ñòàëà çâè÷àéíîþ äіâ÷èíêîþ, ïîçáàâëåíîþ ñâîїõ îñîáëèâîñ-((
òåé)

3. ßêèé ïðèéîì âòðà÷àєòüñÿ, êîëè ìè íàìàãàєìîñÿ çðîáèòè
òâіð «ïðàâèëüíèì»? (Çíèêàє áåçãëóçäÿ. À ìіæ òèì, öå îñíîâíèé
åëåìåíò ñòèëþ àâòîðà)

4. Çðîáіòü âèñíîâîê ïðî ðîëü ìîâíîї õàðàêòåðèñòèêè ãåðîїíі.

V. Ïіäñóìêè.
Çà ñòàòòåþ ïіäðó÷íèêà «Ëіòåðàòóðíà êóõíÿ» (ñ. 187–189)

ñêëàäіòü îïîðíó ñõåìó «Îñîáëèâîñòі êàçêè Ë.   Êåððîëëà» çà êëþ-
÷îâèìè ñëîâàìè äåìîíñòðóє, âèÿâëÿє, óòâåðäæóє, âіäêðèâàє,
çâіëüíÿє, ïåðåòâîðþє.
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Показує, як багато
нерозумного в тому, 

що здається 
зрозумілим

Звільняє творчу уяву 
читача

Особливості  казки 
Л. Керролла

Виявляє  приховану
логіку в нісенітниці

Утверджує думку, 
що знання про світ
не є непорушними

Відкриває, що життя 
не вкладається 
в жорсткі рамки

Перетворює читання
на гру

VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Ïðî÷èòàòè äðóãèé ðîçäіë «Àëіñè â Êðàїíі Äèâ».

Тема: Льюїс Керролл. «Аліса в Країні Див». Світ уяви та захопливі 
пригоди Аліси

Мета: виразно читати та емоційно сприймати уривки «Аліси в Країні Див» 
(розділ ІІ); переказувати зміст основних епізодів твору Л. Керрола; дослідити
художні особливості книги; розглянути нісенітницю як засіб створення каз-
кових ситуацій у повісті Л. Керролла «Аліса в Країні Див»; навчити розуміти 
авторську фантазію в контексті жанру; виявляти особливості художньої мови 
повісті-казки «Аліса в Країні Див» на підставі фрагментів оригіналу (за умови 
володіння іноземною мовою) або на підставі перекладу; 

розвивати творчу уяву, фантазію, навички зв’язного мовлення, спілкуван-
ня, аналізу і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати 
свою думку та обґрунтовувати її;

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно роз-
винену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал.
Тип уроку: комбінований.

Âñå äèâàñíіøå é äèâàñíіøå!

Ë. Êåððîëë

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Ãðà «×àðіâíèé êîøèê».
Ó êîøèêó çíàõîäÿòüñÿ ïðåäìåòè, ÿêі ç’ÿâëÿëèñÿ ó êàçöі:

÷àðіâíå âіÿëî, ïëÿøå÷êà ç íàïèñîì «Âèïèé ìåíå», òіñòå÷êî ç 
íàïèñîì «Ç’їæ ìåíå», áàíî÷êà ç íàëіïêîþ «Ïîìàðàí÷åâå âàðåí-
íÿ», çîëîòèé êëþ÷èê, ïîäàðóíîê ç àäðåñîþ «Øàíîâíіé ïðàâіé 
íîçі Àëіñèíіé...», áіëі ðóêàâè÷êè, òàáëè÷êà âіäìіíþâàííÿ ñëîâà
«ìèøà», êèøåíüêîâèé ãîäèííèê. Çàâäàííÿ ó÷íÿì: íå çàãëÿäàþ-
÷è â êîøèê, âèòÿãòè ç íüîãî ïðåäìåò і ðîçïîâіñòè, ÿêó ðîëü âіäі-
ãðàâàâ öåé ïðåäìåò ó ïðèãîäàõ Àëіñè â Êðàїíі Äèâ.
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ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Êîìåíòîâàíå ÷èòàííÿ ðîçäіëó «Îçåðî ñëіç».
2. Åâðèñòè÷íà áåñіäà çà ïðî÷èòàíèì ó ôîðìі ãðè «Ñþð ïðèç».
Іäåÿ ñþðïðèçó ïîëÿãàє â òîìó, ùî ïіñëÿ îïðàöþâàííÿ ïðî÷è-

òàíîãî ó÷íі òÿãíóòü æåðåáêè, íà ÿêèõ íàïèñàíî «ó÷èòåëü», ùî
îçíà÷àє âіäïîâіäàòè â÷èòåëþ íà ïîñòàâëåíå çàïèòàííÿ, «òîâàðèø» –
âіäïîâіäàє òîâàðèø ïî ïàðòі, «ñàì» – âіäïîâіäàє ñàì ó÷åíü, «äî-
ïîìîãà äðóãà» – âіäïîâіäàє äðóã ó÷íÿ, «ïіäðó÷íèê» – çíàéòè і 
çà÷èòàòè âіäïîâіäü ó ïіäðó÷íèêó, «ñþð ïðèç» – âіäïîâіäü ìîæíà
ïåðåàäðåñóâàòè êîìó çàâãîäíî.

1. Ïðî ùî ðîçìіðêîâóâàëà Àëіñà, êîëè çáіëüøóâàëàñÿ?
2. Äëÿ ÷îãî àâòîð ñêîðèñòàâñÿ òàêèì ëіòåðàòóðíèì åëåìåíòîì,

ÿê íîíñåíñ, îïèñóþ÷è ìðії Àëіñè ïðî ïîäàðóíêè ñâîїì íîãàì?
3. ßêèì ïîáà÷èëà Àëіñà Áіëîãî Êðîëèêà? Êóäè âіí ïîñïіøàâ?
4. ßêó ãîëîâîëîìêó ðîçãàäóâàëà Àëіñà, îáìàõóþ÷èñü âі-

ÿëîì? ×è ìîæíà ââàæàòè öþ ãîëîâîëîìêó ïðèêëàäîì íîíñåíñó?
Îáґðóíòóéòå ñâîþ äóìêó.

5. ×îìó Àëіñà âæå âêîòðå íå çìîãëà ïîòðàïèòè äî äèâíîãî
ñàäó?

6. ßêèì ÷èíîì âèíèêëî îçåðî? ßêі äóìêè ïðîìàéíóëè â Àëі-
ñè, êîëè âîíà ïîòðàïèëà äî îçåðà âëàñíèõ ñëіç?

7. Ïðî ùî ðîçìîâëÿëà Àëіñà ç ìèøåþ? ×îìó âèíèêëè íåïî-
ðîçóìіííÿ?

8. Ç ÿêèìè ïòàõàìè òà çâіðàìè ïîçíàéîìèëàñÿ Àëіñà òà ãðàëà
â Ãàñàé-Êîëî?

9. ßê Àëіñі âäàëîñÿ ïîòðàïèòè äî ÷àðіâíîãî ñàäó?
3. Іíñöåíіçàöіÿ óðèâêà «Ðîçìîâà ç ìèøåþ».
4. Ðîáîòà ç òåêñòîì. Ñêëàäіòü çáіðêó àáñóðäíèõ âèñëîâëþâàíü

ãåðîїâ, ïåðåêàæіòü åïіçîä êàçêè, äå є òàêі ñëîâà.
1. Âñå äèâàñíіøå é äèâàñíіøå!
2. Î áіäíі ìîї íîæåíÿòà, õòî æ âàñ òåïåð âçóâàòèìå, ó ïàí÷іøêè

âáèðàòèìå? Íàïåâíî, íå ÿ!.. Òåïåð ìè íàäòî äàëåêî îäíå âіä îäíîãî,
ùîá ÿ ìîãëà äáàòè ïðî âàñ: ìóñèòå äàâàòè ñîáі ðàäó ñàìі...

3. À ÿêùî ÿ íå òà, ùî áóëà, òî, ñêàæіòü-íî, õòî ÿ òåïåð?..
Îöå ãîëîâîëîìêà... Êðіì òîãî, âîíà – òî âîíà, à ÿ – öå ÿ, à...
Î ëþäîíüêè, ÿê âàæêî â óñüîìó öüîìó ðîçіáðàòèñÿ!..

4. Ïåðåâіðìî ãåîãðàôіþ: Ëîíäîí – ñòîëèöÿ Ïàðèæà, à Ïàðèæ –
Ðèìó, à Ðèì...

5. Îòæå: ÷îòèðè íà ï’ÿòü – äâàíàäöÿòü, ÷îòèðè íà øіñòü – òðèíàä-
öÿòü, ÷îòèðè íà ñіì – å-å, òàê ÿ íіêîëè íå äіéäó äî äâàäöÿòè!

6. Ñïî÷àòêó Àëіñà ïîäóìàëà, ùî ÿêèìîñü äèâîì óïàëà â ìîðå. 
«À êîëè òàê, – ñêàçàëà âîíà ñîáі, – òî äîäîìó ÿ ïîâåðíóñÿ çàëіçíèöåþ».

7. «Ìîæå, âîíà íå òÿìèòü ïî-íàøîìó? – ïîäóìàëà Àëіñà. – Ìîæå,
öå ôðàíöóçüêà ìèøà, ùî ïðèïëèâëà ç Âіëüãåëüìîì Çàâîéîâíèêîì?»
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8. – Ìè áіëüøå íå ãîâîðèòèìåìî ïðî öå, ÿêùî âàì íå äî âïîäîáè. 
– Ìè?! Ìè íå ãîâîðèòèìåìî!.. – çàâåðåùàëà Ìèøà, òðåìòÿ÷è óñіì 
òіëîì àæ äî êіí÷èêà õâîñòà. – Íà÷åáòî ÿ ãîâîðèëà ïðî òàêå!..

9. «Àëå òåïåð, – ïîäóìàëà Àëіñà, íåìà ñåíñó îòàê ðîçäâîþâàòèñÿ.
– Ìåíå çàëåäâå é íà îäíó âèñòà÷àє!»

5. Õâèëèíà ëіíãâіñòè÷íîãî àíàëіçó. 

І âàðіàíò (çà óìîâè âîëîäіííÿ àíãëіéñüêîþ ìîâîþ)

Êðàїíà Äèâ – êðàé äèâîâèæíèõ ïèòàíü і ùå äèâíіøèõ âіäïîâі-
äåé. І æèâóòü ó öüîìó êðàþ äèâîâèæíі іñòîòè. Âëàñíå, íàñåëÿþòü 
âîíè íå ÿêóñü êðàїíó, à ìîâó, íàøó ùîäåííó ìîâó. «ß òîáі ïîêà-
æó, äå ðàêè çèìóþòü!» Àáî: «Òàê äàëåêî, êóäè і Ìàêàð òåëÿò íå 
ãàíÿâ». Äîáðå, óÿâіìî ñîáі áіäíîãî Ìàêàðà, іì’ÿì ÿêîãî ÷àñòî ïî-
ãðîæóþòü, àëå ÿêîñü íå çàìèñëþþòüñÿ, à çâіäêè âіí, öåé Ìàêàð?

1. Ñïðîáóéòå äіáðàòè äî àíãëіéñüêèõ ïðèêàçîê âіäïîâіäíі
óêðàїíñüêі, ÿê öå çðîáèâ ïåðåêëàäà÷ Â. Êîðíієíêî.

rabbit foot талісман на щастя

to be born yesterday бути наївним, легковірним

a white elephant дорогий, але даремний подарунок

top dog господар становища

to work with a spirit працювати з вогником

monkey business клеїти дурня

afraid of one’s own shadow боятися власної тіні

nest egg гроші, відкладені на чорний день

murdering the time вбивати час

to buy a pig in poke купити кота в мішку

to fight like cats and dogs жити як кішка з собакою

have money to burn кури грошей не клюють

between a rock and a hard place між молотом і ковадлом

2. Çðîáіòü âèñíîâîê ïðî îñîáëèâîñòі ìîâè êàçêè.
3. Ïîìіðêóéòå, ó ÷îìó ñêëàäíіñòü ïåðåêëàäó òâîðó ç àíãëіé-

ñüêîї.

ІІ âàðіàíò (ó÷íі íå âîëîäіþòü ìîâîþ îðèãіíàëó)

Ñêëàäіòü ñëîâíè÷îê ïðèêàçîê òà ïðèñëіâ’їâ «Àëіñè â Êðàїíі 
Äèâ».

1. ßê ç ðèáè ïіð’ÿ. 2. Êîòè іç ãðàôñòâà ×åøèð ñìіþòüñÿ íà âåñü 
øèð. 3. Óñìіøêà âіä âóõà äî âóõà. 4. Íå ïõàé ñâîãî íîñà äî ÷óæîãî 
ïðîñà. 5. Ðîç÷åïіðåíèé íà âñі áîêè. 6. Çàêàðáóé íà íîñі. 7. Íå âñі âäîìà. 
8. Íå çìèãíóâøè îêîì. 9. Ãîëîâà îáåðòîì.
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6. Êîìåíòàð ó÷èòåëÿ.
Іñíóє âåëèêà êіëüêіñòü ïåðåêëàäіâ êàçêè íà áàãàòî ìîâ ñâіòó, çî-

êðåìà óêðàїíñüêîþ ìîâîþ. Ëіòåðàòóðíі êðèòèêè і ñàìі ïåðåêëàäà÷і
âіäçíà÷àëè, ùî êàçêà Êåððîëëà ïîáóäîâàíà íà àíãëіéñüêèõ äîòåïàõ
і êàëàìáóðàõ, ôîëüêëîðі, ëіíãâіñòè÷íèõ і ôіëîëîãі÷íèõ òîíêîùàõ.
Òîìó ïðè áóêâàëüíîìó ïåðåêëàäі âòðà÷àєòüñÿ ãóìîð òà ãðà, à ïðè
àñîöіàòèâíîìó âèõîäèòü çîâñіì іíøà êíèæêà. Äî öüîãî ÷àñó íå іñíóє
єäèíîãî ïðèíöèïó ïåðåêëàäó êàçêè Ë. Êåððîëëà.
V. Ïіäñóìêè.

Äèäàêòè÷íà ãðà «Êóëÿ áåçãëóçäÿ».
Ó÷èòåëü ïðîìîâëÿє ðå÷åííÿ, ÿêå çàêіí÷óєòüñÿ ïåâíèì ñëîâîì,

ïîâ’ÿçàíèì ç ãåðîÿìè àáî ïðåäìåòàìè êàçêè Ë. Êåððîëëà «Àëіñà
â Êðàїíі Äèâ». Çàâäàííÿ ó÷íіâ ïîëÿãàє â òîìó, ùîá äіáðàòè äî
îñòàííüîãî ñëîâà ôðàçó, ÿêà á ïî÷èíàëàñÿ ç öüîãî ñëîâà òà çà-
êіí÷óâàëàñÿ іíøèì ñëîâîì ç òåìè, íàä ÿêèì ïðîäîâæèòü ðîáîòó
іíøèé ó÷åíü. Ãðà çàêіí÷óєòüñÿ, êîëè íå âèñòà÷àє ôàíòàçії ïðè-
äóìàòè ùîñü, íå ïîâòîðþþ÷èñü. Äîçâîëÿєòüñÿ ëèøå òðè÷і âèêî-
ðèñòàòè ñëîâî «Àëіñà».

Ïðèêëàä.
Ó÷èòåëü. Ïî÷èíàєòüñÿ ïîäîðîæ ó Êðàїíó Äèâ іç çóñòðі÷і äіâ÷èí-

êè ç Áіëèì Êðîëèêîì.
Ïåðøèé ó÷åíü. Áіëèé Êðîëèê ïåðåâіðèâ ÷àñ çà ãîäèííèêîì.
Äðóãèé ó÷åíü. Ãîäèííèê âèêëèêàâ ïîäèâ Àëіñè.
Òðåòіé ó÷åíü. Àëіñà ïіðíóëà ñëіäîì çà Êðîëèêîì ó íîðó.
×åòâåðòèé ó÷åíü. Íîðà ïåðåòâîðèëàñü íà êîëîäÿçü.

VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. Ïðî÷èòàòè øîñòèé ðîçäіë «Àëіñè â Êðàїíі Äèâ».
2. Çàâäàííÿ 1–2 (ñ. 204).

Тема: Льюїс Керролл. «Аліса в Країні Див». Країна Див та її меш-
канці

Мета: виразно читати й емоційно сприймати уривки «Аліси в Країні Див» 
(розділ шостий); переказувати зміст основних епізодів твору Л. Керролла;
дослідити художні особливості книги; розглянути нісенітницю як засіб ство-
рення казкових ситуацій у повісті Л. Керролла «Аліса в Країні Див»; навчи-
ти розуміти авторську фантазію в контексті жанру; виявляти особливості
художньої мови повісті-казки «Аліса в Країні Див»;

розвивати творчу уяву, фантазію, навички зв’язного мовлення, спілкуван-
ня, аналізу і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати
свою думку та обґрунтовувати її; 

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно роз-
винену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал, фрагменти кінофільму 
«Аліса в Країні Див» (режисер Тім Бертон, 2010 р.), аудіозапис пісні В.  Ви-
соцького «Много неясного в странной стране...» з дискоспектаклю «Аліса в
Країні Див», ілюстрації Джона Тенніела до «Аліси в Країні Див». 
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Тип уроку: комбінований.

Êðàїíà Äèâ – öå òå, ùî ìè є... Ïðè âñіé ñâîїé
ôàíòàñòè÷íîñòі Êðàїíà Äèâ ó âèùіé ìіðі ðåàëüíà:
öå ñâіò, äå çàêî÷óþòü іñòåðèêè і äå âàñ âèøòîâõóþòü
ç ÷åðãè íà àâòîáóñ.

Ð. Áðåäáåðі

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Äèäàêòè÷íà ãðà «Ïåðåâåðòíі»: ñêëàäіòü ñëîâà – ëіòåðàòóðî-
çíàâ÷і ïîíÿòòÿ, ïîâ’ÿçàíі ç òâîðîì Ë. Êåððîëëà – ç ïåðåïëóòàíèõ 
ñêëàäіâ. Çíàéäіòü òà ñòðіëî÷êîþ âêàæіòü ïðàâèëüíå âèçíà÷åííÿ.

ка - каз Художня література, в якій зображується дивний і незви-
чайний світ, з яким людина в реальному житті зіткнутися не 
може.

ка - фан - ти- тас Розповідь про фантастичні події та чарівних персонажів.

сенс - нон Щось нелогічне, нісенітниця, те, що суперечить здоровому 
глузду.

сурд - аб Ім’я, яке використовується людиною в тій чи іншій діяльнос-
ті замість справжнього.

вість - по Особливий жанр літератури, яка має своїм змістом веселу 
нісенітницю, а метою – просто розсмішити.

тип - про - то Середній за обсягом прозовий твір, який змальовує низку
подій із життя головного героя, з великою кількістю дійових 
осіб.

до - нім - псев Особа, яка послужила письменникові джерелом створення 
літературного персонажа.

ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Êîìåíòîâàíå ÷èòàííÿ ðîçäіëó «Ïîðîñÿ òà ïåðåöü».
2. Åâðèñòè÷íà áåñіäà çà ïðî÷èòàíèì. 
1. ßê âèãëÿäàëè Ëàêåé-Êàðàñü òà Ëàêåé-Æàáóí? ßêîãî ëèñòà 

äîñòàâèâ Ëàêåé-Êàðàñü?
2. ×îìó äіâ÷èíêà äîâãî íå ìîãëà ïîòðàïèòè äî áóäèíî÷êà?
3. Êîãî ïîáà÷èëà Àëіñà âñåðåäèíі áóäèíî÷êà?
4. ßêó ðîëü, íà âàøó äóìêó, âіäіãðàє ïåðåöü ÿê õóäîæíÿ

äåòàëü?
5. ×îìó Êіò âèäàâñÿ Àëіñі äèâíèì?
6. ßê ïîâîäÿòüñÿ Ãåðöîãèíÿ òà êóõàðêà?
7. ßê Àëіñà âïîðàëàñÿ ç íåìîâëÿì? ×èì âîíî íå ñïîäîáàëîñÿ 

Àëіñі? ßêі äèâíі ïåðåòâîðåííÿ î÷іêóâàëè íà íåìîâëÿ?
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8. Ïðî ùî ãîâîðèëà Àëіñà ç Êîòîì? Ïðî ÿêèõ ìåøêàíöіâ Êðà-
їíè Äèâ äіçíàєòüñÿ ãåðîїíÿ? ßê çíèê Êіò?

3. Ìèñòåöüêå âіäëóííÿ.
1. Ïåðåãëÿíüòå ôðàãìåíò ñó÷àñíîї åêðàíіçàöії «Àëіñè â Êðàїíі

Äèâ» (ðåæèñåð Ò. Áåðòîí, ÑØÀ, 2010 ð.) «Áîæåâіëüíå ÷àþâàííÿ».
2. Õòî áåðå ó÷àñòü ó ÷àþâàííі? ×îìó âîíî áîæåâіëüíå?
3. Çà äîïîìîãîþ ÿêèõ âіäåîåôåêòіâ ðåæèñåðó âäàëîñÿ ïåðåäà-

òè äèâíó àòìîñôåðó øàëåíîãî ÷àþâàííÿ?
4. Êîìåíòàð ó÷èòåëÿ.
Ïîðòðåò íàðîäó, êðàїíè ñêëàäàєòüñÿ ç áåçëі÷і äåòàëåé. Òðàäèöії,

çâè÷àї, ïðàâèëà – öå ïіäâàëèíè, íà ÿêèõ òðèìàþòüñÿ êðàїíè. Ó êàçöі
«Àëіñà â Êðàїíі Äèâ» ïðî íèõ ÷èìàëî ìîæíà äіçíàòèñÿ. Àíãëіéñüêіé òðà-
äèöії âëàøòîâóâàòè ÷àþâàííÿ Êåððîëë ïðèñâÿ÷óє öіëèé ðîçäіë («Áîæå-
âіëüíå ÷àþâàííÿ»). ×àþþòü Êàïåëþøíèê, Çàєöü і Ñîíüêî. À ÷è ìàþòü öі
ïåðñîíè, îêðіì ÷àþâàííÿ, іíøі çàíÿòòÿ? Íі! «Òóò çàâæäè ÷àñ ïèòè ÷àé!
Ìè íå âñòèãàєìî íàâіòü ïîñóä ìèòè!» – ñêàðæèòüñÿ Êàïåëþøíèê. ×è
ìîæíà ÷àþâàííÿ, ÿêîìó íåìàє íі ïî÷àòêó, íі êіíöÿ, íàçâàòè íîðìàëü-
íèì? Çâè÷àéíî, íі. Âîíî âæå äàâíî ïåðåòâîðèëîñÿ íà øàëåíå. Êåððîëë
íàâìèñíî ïåðåáіëüøóє äîáðó àíãëіéñüêó òðàäèöіþ, àáè ïîêàçàòè, ÿê
ëåãêî íîðìàëüíå ïåðåòâîðþєòüñÿ íà àíîìàëіþ. À ëþäè, ÿêі çàòÿòî
äîòðèìóþòüñÿ òðàäèöіé, ïåðåòâîðþþòüñÿ íà їõíіõ æåðòâ.

5. Òâîð÷à ðîáîòà «Êðàїíà Äèâ òà її ìåøêàíöі»: ñêëàäіòü ïåðå-
ëіê ïåðñîíàæіâ, ç ÿêèìè çóñòðіëàñÿ Àëіñà, íàçâіòü їõíі ãîëîâíі
ðèñè òà âèçíà÷òå їõíє ñòàâëåííÿ äî äіâ÷èíêè.

Білий Кролик Кролик, за яким Аліса потрапила до Країни Див, з рожеви-
ми очима, одягнений у жилетку і лайкові рукавички, носить
у кишені годинник. Підвищена педантичність, неухильне до-
тримання норм, навіть у гардеробі, нервова метушливість – 
основні риси Білого Кролика. 

Миша в озері 
сліз

Образлива, сварлива. Алісі, щоб умилостивити Мишу, дове-
лося докласти багато зусиль.

Чеширський кіт Вигляд у персонажа добродушний, проте в нього багато зу-
бів і довгі пазурі. Аліса вважала його своїм другом. Сам кіт
думає, що знаходиться не при своєму розумі, оскільки бур-
чить, коли задоволений, і вихляє хвостом, коли сердиться.
Він уміє зникати – як повністю, так і частково, – залишаючи
лише усмішку або голову.

Лакей-Карась Чванливий, пихатий.

Лакей-Жабун Алісу постійно соромить, докоряє, звинувачує у невмінні по-
водитися і розмовляти.

Герцогиня Має жорстокий характер, полюбляє повчати, хоча постійно 
демонструє власну дурість, на кожному кроці твердить: «А 
мораль звідси така...»
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі

Кухарка Зваривши суп, починає жбурляти в Герцогиню все, що по-
трапляє під руку.

Немовля Реве як навіжене, вередує, перетворюється на порося. На-
гадує Алісі деяких знайомих дітей.

Капелюшник При зустрічі з Алісою поводиться нетактовно, тому героїня 
просить його «не переходити на особистості». Загадує їй 
загадки і періодично намагається розбудити Сонька. За ви-
словом Чеширського кота, Капелюшник несповна розуму. 
Капелюшник постійно п’є чай, продає капелюхи і співає пісні 
на концерті.

Шалений Заєць Божевільний Заєць, якого Аліса зустрічає на божевільному 
чаюванні. Він пропонує маленькій дівчинці випити вина і вва-
жає, що потрібно завжди говорити те, що думаєш.

Сонько Більшу частину часу спить. Капелюшник і Заєць користують-
ся ним замість подушки. Іноді уві сні починає співати, тоді 
його щипають за боки, аби він замовк.

Висновки
Самі диваки і безумці, вони, однак, не сприймають дивацтв інших і готові при-
нижувати, повчати, виховувати всіх, хто не схожий на них.

6. Êîìåíòàð ó÷èòåëÿ.
«Êðàїíà Äèâ – öå òå, ùî ìè є...» Òàê êàçàâ ÷óäîâèé àìåðèêàí-

ñüêèé ïèñüìåííèê-ôàíòàñò Ðåé Áðåäáåðі. ×è âïіçíàєìî ìè ôàíòàñ-
òè÷íèõ ìåøêàíöіâ Êðàїíè Äèâ? ×è ìîæíà â íèõ âãàäàòè ðåàëüíèõ 
ëþäåé? Öіëêîì. Áðåäáåðі âåëüìè âèðàçíî і íàâіòü êàòåãîðè÷íî âè-
ñëîâèâñÿ ç öüîãî ïèòàííÿ: «Ïðè âñіé ñâîїé ôàíòàñòè÷íîñòі Êðàїíà 
Äèâ ó âèùіé ìіðі ðåàëüíà: öå ñâіò, äå çàêî÷óþòü іñòåðèêè і äå âàñ
âèøòîâõóþòü ç ÷åðãè íà àâòîáóñ». Òîáòî ïåðñîíàæіâ, ñõîæèõ íà 
ìåøêàíöіâ Êðàїíè Äèâ, ìîæíà çóñòðіòè íà êîæíîìó êðîöі, ó áóäü-
ÿêèé ÷àñ. Òàêèõ, êîìó íå äîãîäèø, ïіä êîãî íåìîæëèâî ïіäëàøòó-
âàòèñÿ, õòî íіêîãî, êðіì ñåáå, íå ñëóõàє, õòî âі÷íî äðàòóєòüñÿ, õòî 
áåçäàðíî ãàє ÷àñ ó áåçãëóçäèõ ðîçìîâàõ, іãðàõ, õòî ãåòü íіêóäè âè-
õîâàíèé і íå õî÷å çíàòè íі ïðî ÿêі ïðàâèëà і íîðìè. Îäíèì ñëîâîì, 
àáñóðä і â íàøîìó æèòòі – íåðіäêå ÿâèùå. ×è ìîæíà òàêîãî óíèêíó-
òè? Çâè÷àéíî. «ß ñõèëüíèé ââàæàòè, ùî, ïîêàçóþ÷è, ÿêі ìè ïî ñóòі 
íåïîñòіéíі, áåçðîçñóäíі, ãðóáі і íåñïîêіéíі äіòè, Àëіñà ïîñòà÷àє íàì 
àíòèòіëà, àáè âèæèòè â öüîìó ñâіòі» (Ðåé Áðåäáåðі).

7. Ìèñòåöüêå âіäëóííÿ.
1. Ë. Êåððîëë íàìàëþâàâ äî êàçêè 37 іëþñòðàöіé, îäíàê éîãî

ìàëþíêè áóëè àìàòîðñüêèìè, òîìó äî іëþñòðóâàííÿ êíèæêè áóâ
çàïðîøåíèé ïðîôåñіéíèé õóäîæíèê Äæîí Òåííіåë. Ó òâîð÷іé 
ñïіâïðàöі ç àâòîðîì õóäîæíèê ñòâîðèâ 42 ÷îðíî-áіëі іëþñòðàöії 
äî «Àëіñè â Êðàїíі Äèâ», ÿêі äîñі ââàæàþòüñÿ îäíèìè ç íàé-
êðàùèõ.
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2. Ïðî÷èòàéòå ìàòåðіàë ïіäðó÷íèêà «Ó ñâіòі ìèñòåöòâ» ïðî
іëþñòðàöії äî êàçêè Ë. Êåððîëëà.

3. Ïåðåãëÿíüòå іëþñòðàöії Äæ. Òåííіåëà, çíàéäіòü âіäïîâіäíіñòü
іëþñòðàöії òà ïåðñîíàæà, ÿêîãî ðîçãëÿäàëè â òâîð÷îìó çàâäàííі.

4. ßêèìè âè óÿâëÿëè ãåðîїâ êàçêè «Àëіñà â Êðàїíі Äèâ»?
8. Ñëîâåñíå ìàëþâàííÿ.
1. Ïðîñëóõàéòå àóäіîçàïèñ ïіñíі Â. Âèñîöüêîãî «Ìíîãî íåÿñíî-

ãî â ñòðàííîé ñòðàíå...» ç äèñêîñïåêòàêëþ «Àëіñà â Êðàїíі Äèâ».
2. Ó òåêñòі ïіñíі çíàéäіòü ñëîâà, ÿêі õàðàêòåðèçóþòü öþ êðàїíó.
3. ßêі ôàíòàçії âèäàëèñÿ âàì íàéöіêàâіøèìè?
4. ßêîþ âè óÿâëÿєòå Êðàїíó Äèâ? Îïèøіòü її.

Ìíîãî íåÿñíîãî â ñòðàííîé ñòðàíå,
Ìîæíî çàïóòàòüñÿ è çàáëóäèòüñÿ.
Äàæå ìóðàøêè ïîëçóò ïî ñïèíå,
Åñëè ïðåäñòàâèòü, ÷òî ìîæåò ñëó÷èòüñÿ.

Âäðóã áóäåò ïðîïàñòü è íóæåí ïðûæîê.
Ñòðóñèøü ëè ñðàçó? Ïðûãíåøü ëè ñìåëî?
À? ý... òàê-òî, äðóæîê,
Â ýòîì-òî âñё è äåëî.

Äîáðî è çëî â ñòðàíå ÷óäåñ – êàê è âåçäå âñòðå÷àþòñÿ,
Íî òîëüêî çäåñü îíè æèâóò íà ðàçíûõ áåðåãàõ.
Çäåñü ïî äîðîãàì âñÿêèå èñòîðèè ñêèòàþòñÿ,
È áåãàþò ôàíòàçèè íà òîíåíüêèõ íîãàõ.

Â. Âûñîöêèé
V. Ïіäñóìêè.

1. Äèäàêòè÷íà ãðà «Ñêàðáíè÷êà ìóäðîñòі».
Ëüþїñ Êåððîëë íàïèñàâ êàçêó-íîíñåíñ. Ó íіé áàãàòî ãðè, àëå,

çãàäàéìî, «íîíñåíñ» – öå ùå і òî÷êà çîðó, ñïîñіá ñïðèéìàòè çâè÷-
íå ç íåçâè÷íîãî áîêó, äèâèòèñÿ ñâіæèì ïîãëÿäîì. Ñàìå òàê äèâè-
ëàñÿ íà ñâіò äіâ÷èíêà Àëіñà і їé áàãàòî ÷îãî âіäêðèëîñÿ.

Çàâäàííÿ: ïðî÷èòàéòå äіáðàíèé ç êàçêè àôîðèçì, ïðèãàäàéòå,
êîìó âіí íàëåæèòü і ç ÿêîї ïðè÷èíè âèíèê, ïðîіëþñòðóéòå éîãî 
ïðèêëàäîì.

1. Óáèòè ×àñ! Õіáà òàêå éîìó ìîæå ñïîäîáàòèñÿ! ßêùî á òè ç íèì 
íå ñâàðèëàñÿ, ìîãëà á ïðîñèòè ó íüîãî âñå, ùî õî÷åø. (Êàïåëþøíèê)

2. Íåìà ñåíñó îòàê ðîçäâîþâàòèñÿ. Ìåíå çàëåäâå é íà îäíó âè-
ñòà÷àє! (Àëіñà(( )

3. Òè çàâæäè ìîæåø óçÿòè áіëüøå, íіæ íі÷îãî. (Àëіñà(( )
4. Çóñòðіòè á êîãî-íåáóäü ðîçóìíîãî äëÿ ðіçíîìàíіòíîñòі! (Àëіñà(( )
5. ...Ó âñüîìó є ñâîÿ ìîðàëü, ïîòðіáíî òіëüêè âìіòè її çíàéòè!

(Ãåðöîãèíÿ)
6. Ñïåðøó ñòðàòà, à òîäі âèðîê! (Êîðîëåâà)
7. À ÿêùî ÿ íå òà, ùî áóëà, òî, ñêàæіòü-íî, õòî ÿ òåïåð? (Àëіñà(( )



190

8. Ïîäóìàòè òіëüêè, ùî ÷åðåç ÿêіñü ðå÷і ìîæíà òàê çìåíøèòèñÿ,
ùî ïåðåòâîðèòèñÿ íà íіùî. (Àëіñà(( )

9. ß çíàþ, êèì ÿ áóëà ñüîãîäíі âðàíöі, êîëè ïðîêèíóëàñÿ, àëå ç 
òèõ ïіð ÿ âæå êіëüêà ðàçіâ çìіíþâàëàñÿ. (Àëіñà(( )

10. Ùî òîëêó â êíèæöі... ÿêùî â íіé íåìàє íі êàðòèíîê, íі ðîç-
ìîâ? (Àëіñà(( )

2. Ïèòàííÿ äëÿ äèñêóñії: ãåðöîãèíÿ â êàçöі ââàæàє: «Ó âñüî-
ìó є ñâîÿ ìîðàëü, òðåáà òіëüêè âìіòè її çíàéòè». À Àëіñà äóìàє: 
«À ìîæå áóòè, òóò íåìàє íіÿêîї ìîðàëі». ×è є ìîðàëü ó êàçöі 
Ë.   Êåððîëëà?
VІ.   Äîìàøíє çàâäàííÿ.

1. Ñêëàñòè çàïèòàííÿ äëÿ ãðè ìіæ êîìàíäàìè, ïîâ’ÿçàíі çі
çìіñòîì òà õóäîæíіìè îñîáëèâîñòÿìè êàçêè «Àëіñà â Êðàїíі Äèâ».

2. Іíäèâіäóàëüíі çàâäàííÿ: ñàìîñòіéíî ïðî÷èòàòè ðîçäіëè êàç-
êè, ÿêі íå ââіéøëè äî ïіäðó÷íèêà.

3. Çàâäàííÿ 6 «Ïîôàíòàçóéòå!» (ñ. 204).

Тема: Льюїс Керролл. «Аліса в Країні Див». Образ Аліси. Персона-
жі, які оточують героїню

Мета: характеризувати образ Аліси; дати оцінку моральним якостям, 
вчинкам головної героїні казки; визначити окремі художні засоби створення 
образу Аліси (вчинки, мова, ставлення до інших тощо);

розвивати творчу уяву, фантазію, навички зв’язного мовлення, спілкуван-
ня, аналізу і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати 
свою думку та обґрунтовувати її;

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно роз-
винену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал, фрагмент мультфільму 
«Аліса в Країні Див» (режисер Є. Пружанський, 1981 р.). 

Тип уроку: узагальнення знань.

ßêîþ æ áóëà òè, Àëіñî? Ëþáëÿ÷îþ, íàñàì-
ïåðåä... , à ïîòіì ÷åìíîþ... і ùå äîâіð ëèâîþ... 
і, íàðåøòі, äîïèòëèâîþ – äîïèòëèâîþ äî 
êðàé íîñòі... êîëè âñå íîâå і äîáðå...

Ëüþїñ Êåððîëë

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Äèäàêòè÷íà ãðà «Äèâàñíèé êðîêåò».
Ó êðîêåò ãðàþòü äâі êîìàíäè: ñòàâëÿòü îäíà îäíіé ïî÷åðãîâî 

äîìàøíі çàïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàíі çі çìіñòîì òà õóäîæíіìè îñîáëè-
âîñòÿìè êàçêè «Àëіñà â Êðàїíі Äèâ». ßêùî âіäïîâіäü íà çàïèòàííÿ 
ñóïåðíèêà ïðàâèëüíà, çàðàõîâóєòüñÿ îäèí áàë і íàäàєòüñÿ ïðàâî 
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ïîñòàâèòè ñâîє çàïèòàííÿ, ÿêùî íåïðàâèëüíà – ñóïðîòèâíèê äàє
âіäïîâіäü ñàì і çäîáóâàє ïðàâî íà íîâèé õіä. Âðàõîâóþòüñÿ îðèãі-
íàëüíіñòü, êìіòëèâіñòü, ãóìîð, ґðóíòîâíіñòü, çà ÿêі êîìàíäè çàîõî-
÷óþòüñÿ äîäàòêîâèìè áàëàìè.
ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.

1. Ñþæåòíà ðåêîíñòðóêöіÿ: ðîçòàøóéòå ïðèãîäè Àëіñè çãіäíî
ç ðîçâèòêîì ñþæåòó.

Сюжетна реконструкція Перевір себе

Гасай-Коло та Довгий Хвіст 1. Униз і вглиб кролячою норою
2. Озеро сліз
3. Гасай-Коло та Довгий Хвіст
4. Кролик крутить Крутихвостом
5. Що порадила гусінь
6. Порося та перець
7. Божевільне чаювання
8. Королевин крокет
9. Розповідь Казна-Що-Не-Черепахи
10. Омарова кадриль
11. Хто вкрав пиріжки
12. Свідчить Аліса

Що порадила гусінь

Порося та перець

Озеро сліз 

Божевільне чаювання

Свідчить Аліса

Кролик крутить Крутихвостом 

Униз і вглиб кролячою норою

Розповідь Казна-Що-Не-Черепахи

Хто вкрав пиріжки

Королевин крокет 

Омарова кадриль

2. Ðîáîòà â ãðóïàõ «Îáðàçíå ìàëþâàííÿ».
1. Ó÷íі ðîçáèâàþòüñÿ íà êîìàíäè.
2. Êîìàíäè ìàþòü ïðîäåìîíñòðóâàòè åïіçîäè êàçêè ó âèãëÿäі

ïàíòîìіìè, ÿêі íàéâèðàçíіøå õàðàêòåðèçóþòü Àëіñó:
Àëіñà éäå ñëіäîì çà áіëèì Êðîëèêîì;
Àëіñà êóøòóє íàïіé і ñòàє ìàëåíüêîþ;
Àëіñà òîíå â îçåðі ñëіç;
Àëіñà íà áîæåâіëüíîìó ÷àþâàííі.

3. Êîæåí ç ó÷àñíèêіâ ãðàє ïåâíó ðîëü.
4. Іíøі ó÷àñíèêè ìàþòü âіäãàäàòè òà ïðîêîìåíòóâàòè âіä-

òâîðþâàíèé åïіçîä.
3. Ìèñòåöüêå âіäëóííÿ.

1. Ïåðåãëÿíüòå ôðàãìåíò ìóëüòôіëüìó «Àëіñà â Êðàїíі Äèâ»
(ðåæèñåð Є. Ïðóæàíñüêèé, 1981 ð.), «Àëіñà ñâіä÷èòü ó ñóäі».

2. ßêі ðèñè õàðàêòåðó Àëіñè âіäîáðàæåíі â ïîäàíîìó ôðàã-
ìåíòі?

4. Åâðèñòè÷íà áåñіäà.
1. ßêîþ ìè áà÷èìî Àëіñó íà ïî÷àòêó òâîðó?
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2. Çíàéäіòü ó ôðàçі «...Çðîäó-âіêó ùå íå òðàïëÿâñÿ їé Êðîëèê 
ç íàãðóäíîþ êèøåíüêîþ òà ùå é ïðè ãîäèííèêó» êëþ÷îâі ñëîâà, 
ÿêі äàëè ïîøòîâõ ïðèãîäàì Àëіñè. ßêà ðèñà õàðàêòåðó ãåðîїíі є 
îñíîâíîþ?

3. Ùî íåéìîâіðíå ïîáà÷èëà Àëіñà â Êðàїíі Äèâ? ×îìó Àëіñà 
ëåãêî ñïðèéíÿëà ïîäîðîæ äî íîâîãî ñâіòó? ßêà ïðèãîäà âàì âè-
äàëàñÿ íàéöіêàâіøîþ?

4. ßêі âèïðîáóâàííÿ äîâåëîñÿ çäîëàòè Àëіñі â Êðàїíі Äèâ?
5. ßêі çàïèòàííÿ Àëіñà ïîñòіéíî ñòàâèòü ñàìà ñîáі òà îòî÷óþ-

÷èì? ßê öі çàïèòàííÿ õàðàêòåðèçóþòü її?
6. Íàâåäіòü ïðèêëàäè ç òåêñòó, ùî Àëіñà óâàæíà äî äåòàëåé, 

ïîìі÷àє âñіëÿêі äðіáíèöі.
7. Ðîçêàæіòü ïðî íàâ÷àííÿ Àëіñè. ßêі ïðåäìåòè âîíà âèâ÷àє?

×èì çàõîïëþєòüñÿ? Â ÿêі іãðè ãðàє Àëіñà?
8. Äîâåäіòü, ùî Àëіñà – ââі÷ëèâà äіâ÷èíêà.
9. Ë. Êåððîëë çàóâàæóє: «Óñå íàéíåéìîâіðíіøå âîíà ãîòîâà 

áóëà ïðîáà÷èòè». Ùî і êîìó ãîëîâíà ãåðîїíÿ ïðîáà÷àëà?
10. ×è ìîæíà ââàæàòè Àëіñó ñìіëèâîþ òà íåçàëåæíîþ? Íà-

âåäіòü ïðèêëàäè.
11. ßêі ðèñè іíøèõ äіòåé її âіêó ïðèòàìàííі Àëіñі?
5. Âèñíîâêè.
Àëіñà – âèõîâàíà ñåìèðі÷íà äіâ÷èíêà, íåñïðîìîæíà áóòè áðó-

òàëüíîþ, îáðàæàòè, íàòîìіñòü âîíà çàâæäè ç óñіìà ââі÷ëèâà і ïðè-
âіòíà. Ãîëîâíà ãåðîїíÿ çäîáóâàє îñâіòó, іíøà ðі÷, íàñêіëüêè îñâіòà 
ÿêіñíà. Її â÷àòü іíîçåìíèõ ìîâ (ôðàíöóçüêîї), ìóçèêè, ìàòåìàòè-
êè. Àëіñà çíàє ñîáі öіíó («ÿ íå Ìåéáë») і ñâîє ìіñöå â ñóñïіëüñòâі. 
Äіâ÷èíêà ïðàãíå çðîçóìіòè íåçðîçóìіëі їé ñëîâà, à äëÿ ïî÷àòêó 
ïåðåðîáëÿє їõ íà ñâіé çðîçóìіëèé ëàä, øóêàє â íèõ ñåíñ. Àëіñà 
ñõîæà íà âñіõ ìàëåíüêèõ äіòåé ùå é òèì, ùî ñêðіçü і â óñüîìó 
âîíà ïіäìі÷àє âñіëÿêі äðіáíèöі, äåòàëі. Äіâ÷èíêà ëåãêî ñïðèéìàє 
äèâà, ïåðåòâîðåííÿ і âçàãàëі Êðàїíó Äèâ, îñêіëüêè äëÿ íåї, ÿê і 
äëÿ іíøèõ äіòåé її âіêó, ôàíòàñòè÷íèé ñâіò òàê ñàìî ñïðàâæíіé, ÿê 
і ñâіò ðåàëüíèé. Áàãàòî âèïðîáóâàíü äîâåëîñÿ ïðîéòè Àëіñі, à íàé-
ãîëîâíіøå ñåðåä íèõ – âèïðîáóâàííÿ її ðîçóìó і çäîðîâîãî ãëóçäó â 
íåäîëóãîìó і áåçãëóçäîìó ñâіòі, ÿêå âîíà ãіäíî âèòðèìàëà. 

6. Ðîáîòà ç óçàãàëüíþþ÷îþ òàáëèöåþ «Îáðàç Àëіñè».

Ситуації Риси вдачі

Пішла за Кроликом у нору. Допитливість, цікавість

Не панікує, коли падає колодязем. Сміливість

Розмірковує по-дитячому, куштує напої та тістечка,
не переймаючись наслідками. 

Дитяча наївність,
безпосередність
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі

Вмовляє Мишу не ображатися, стукає у двері буди-
ночка і чекає, поки дозволять увійти.

Вихованість, ввічливість

Не дивується дивам, які трапляються в Країні Див. Фантазія

Проходить безліч випробувань. Витримка

Вчить іноземні мови, математику, географію, музику. Освіченість

V. Ïіäñóìêè.
Ï’ÿòü æèòòєâèõ óðîêіâ âіä Àëіñè â Êðàїíі Äèâ.
Ãîëîâíà îñîáëèâіñòü êàçêè «Àëіñà â Êðàїíі Äèâ» ïîëÿãàє

â òîìó, ùî âîíà öіêàâà â áóäü-ÿêîìó âіöі. Òâіð ïîäîáàєòüñÿ çà íå-
çâè÷àéíèé ñþæåò, à ãëèáîêèé çìіñò äàє ìîæëèâіñòü ïîâ÷èòèñÿ.

Çà ïîäàíèìè óðèâêàìè ñêëàäіòü ï’ÿòü æèòòєâèõ óðîêіâ âіä
Àëіñè â Êðàїíі Äèâ.

– Чи не були б ви такі ласкаві сказати, як мені звідси ви-
братися?

– Залежить, куди йти, – відказав Кіт.
– Власне, мені однаково, куди йти... – почала Аліса.
– Тоді й однаково, яким шляхом, – зауважив Кіт.
– ...аби лиш кудись дійти, – докінчила Аліса.
– О, кудись та дійдеш, – сказав Кіт. – Треба тільки до-

статньо пройти.

Вирішіть, куди 
ви хочете йти!

Ану пригадаймо: коли я прокинулась – чи була я такою, як 
завжди? Щось мені пригадується, ніби я почувалася інакше. 
А якщо я не та, що була, то, скажіть-но, хто я тепер?.. Оце 
так головоломка...

Змінюйтеся, 
але залишай-
теся при цьому 
самими собою!

– Тоді думай, що кажеш, – мовив Заєць.
– Я завжди думаю! – поквапливо сказала Аліса. – При-

наймні... принаймні кажу, що думаю... Зрештою, це одне й
те саме!

Слідкуйте за 
своїми словами 
і думками!

– Можливо, саме від лютого перцю люди стають такі сер-
диті, – провадила вона, щаслива, що відкрила нове правило. 
– Від гірчиці – гіркне на душі, від кориці – починаєш усім ко-
ритися, від звіробою – визвірюються, а... а зате від карамелі 
чи інших цукерок діти стають солодкі-пресолодкі! Шкода, що 
люди цього не знають, – інакше були б не такі скупі на цу-
керки...

Не скупіться на 
добрі почуття!

– Якби ти знала Час так, як я, – насупився Капелюшник, – 
ти б цього не казала, бо Він – живий.

– Не розумію, – сказала Аліса.
– Ще б пак! – зневажливо тріпнув головою Капелюшник. 

– Ти ж, мабуть, із Часом ніколи й словом не перекинулася! 
...З Часом треба поводитися правильно! Бач, якби ти з ним 
дружила, він робив би з годинником усе, що захочеш.

Бережіть час!
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VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Ïіäãîòóâàòèñÿ äî óðîêó ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ çà òâîðîì

Äæ. Ðîäàðі «Ïðèãîäè Äæåëüñîìіíî â Êðàїíі áðåõóíіâ».

Тема: Урок позакласного читання. Джанні Родарі. «Пригоди Джель-
соміно в Країні брехунів»

Мета: ознайомити учнів із фактами життя й особливостями творчос-
ті Дж. Родарі; продемонструвати яскравість художнього світу повісті-казки 
«Пригоди Джельсоміно в Країні брехунів», реальне і фантастичне у творі; 
висловити враження і власне ставлення до подій казки, розкрити її гуманіс-
тичний зміст, моральні цінності, втілені в ній;

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу 
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та 
обґрунтовувати її; формувати полікультурну компетенцію; 

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно роз-
винену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: тексти повісті, портрет Дж. Родарі, виставка книжок письменни-
ка, ілюстрації, фрагмент фільму-казки «Цибуліно» (СРСР, 1972 р., режисер Т.   Лі-
сіціан) за участю Дж. Родарі, фрагмент фільму-казки «Чарівний голос Джельсо-
міно» (СРСР, 1977 р., режисер Т. Лісіціан) «Визвольна пісня Джельсоміно».

Тип уроку: урок позакласного читання.

Ó êàçêàõ çáåðіãàþòüñÿ òèñÿ÷і ãіïîòåç. Êàç êè 
ìîæóòü äàòè íàì êëþ÷і, ùîá óâіéòè â äіéñíіñòü 
íîâèìè øëÿõàìè. Âîíè âіäêðèâàþòü äèòèíі 
ñâіò і â÷àòü, ÿê ïåðåòâîðþâàòè éîãî...

Äæ. Ðîäàðі

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Àêòóàëіçàöіÿ ñóá’єêòèâíîãî äîñâіäó ó÷íіâ.

Ëіòåðàòóðíі òâîðè, äå ãåðîї ïîòðàïëÿþòü ó ÷àðіâíó êðàїíó

Клайв Стейплз Льюїс, «Хроніки
Нар нії»

Діти через платтяну шафу потрапля-
ють до країни Нарнії, володарем якої 
є лев Аслан.

Льюїс Керролл, «Аліса в Країні Див» Аліса потрапляє до Країни Див через 
кролячу нору.

Джонатан Свіфт, «Мандри Гуллівера» Гуллівер опинився в країні ліліпутів 
після корабельної аварії.

Лаймен Френк Баум, «Чарівник країни 
Оз»

Ураган відносить Дороті до чарівної 
країни, де правлять дві добрі та дві злі 
феї.
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі

Кетрін Уеслі, «Десяте королівство» Вірджинія випадково потрапляє до ча-
рівного порталу, який переносить її до
дев’яти казкових королівств, де прав-
лять герої відомих казок.

Арабські казки про Синдбада-море-
плавця

Синдбад під час подорожей опиня-
ється в країні волохатих мавп, країні
людожерів та інших чарівних країнах.

ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Ñëîâî â÷èòåëÿ ïðî ôàêòè áіîãðàôії òà òâîð÷îñòі Äæ. Ðîäàðі

«×àðіâíèê ç êðàїíè Äèòèíñòâî». 
Íà ïіâíî÷і Іòàëії, áіëÿ ñàìîãî ïіäíіææÿ Àëüï, є îçåðî ä’Îðòà ç

òàêîþ ñèíüîþ і ïðîçîðîþ âîäîþ, ùî çäàєòüñÿ, íіáè öå êëàïòèê íåáà 
ïðîëèâñÿ äîùåì íà êàì’ÿíèñòі áåðåãè. Áіëÿ öüîãî îçåðà çàòèøíî
ðîçòàøóâàëîñÿ íåâåëèêå ìіñòå÷êî Îìåí’ÿ, âóçüêі âóëè÷êè і íèçüêі
áóäèíêè ÿêîãî ïîòîïàþòü ó çåëåíі é êâіòàõ. Ñàìå òàì 23 æîâòíÿ
1920 ð. і íàðîäèâñÿ Äæàííі Ðîäàðі.

Áàòüêî õëîï÷èêà, Äæóçåïïå Ðîäàðі, áóâ áóëî÷íèêîì – âëàñíèêîì 
íåâåëèêîї ïåêàðíі і õëіáíîãî ìàãàçèí÷èêà.

Ó äèòèíñòâі Äæàííі Ðîäàðі áàãàòî õâîðіâ, áóâ óêðàé ñëàáêîþ äè-
òèíîþ. Íåçâàæàþ÷è íà öå, â÷èâñÿ ãðàòè íà ñêðèïöі, ñêëàäàâ âіðøі,
іç çàäîâîëåííÿì ìàëþâàâ і ìðіÿâ ñòàòè çíàìåíèòèì õóäîæíèêîì. 
Êîëè õëîï÷èêîâі âèïîâíèëîñÿ 9 ðîêіâ, ïîìåð áàòüêî. Ó ñіì’ї íàñòàëà
ñêðóòà. Ùîá ïðîãîäóâàòè ñіì’þ (ó Äæàííі áóëî ùå äâà áðàòè – ×å-
çàðå і Ìàðіî), ìàòè âëàøòóâàëàñÿ ïðàöþâàòè ñëóæíèöåþ â áàãàòèé
áóäèíîê.

Â÷èòèñÿ Äæàííі Ðîäàðі äîâåëîñÿ â äóõîâíіé ñåìіíàðії – òàì íå 
òіëüêè â÷èëè äіòåé áіäíÿêіâ, àëå ùå é áåçêîøòîâíî ãîäóâàëè é îäÿ-
ãàëè. Çàêіí÷èâøè ñåìіíàðіþ â 1937 ð., âіí ïіøîâ ïðàöþâàòè, ùîá
äîïîìàãàòè ðîäèíі. Ðîäàðі ñòàâ ó÷èòåëåì ó ïî÷àòêîâіé øêîëі é îäíî-
÷àñíî âіäâіäóâàâ ëåêöії íà ôіëîëîãі÷íîìó ôàêóëüòåòі Ìіëàíñüêîãî
óíіâåðñèòåòó.

Äæàííі Ðîäàðі ïîäîáàëîñÿ ïðàöþâàòè ç äіòüìè, âіí ïðèäóìóâàâ
äëÿ ñâîїõ ó÷íіâ ñìіøíі і ïîâ÷àëüíі іñòîðії: «ß ðîçïîâіäàâ ó êëàñі іñ-
òîðії, ÿêі íå ìàëè àíі íàéìåíøîãî ñòîñóíêó äî ðåàëüíîї äіéñíîñòі
і çäîðîâîãî ãëóçäó, іñòîðії, ÿêі ÿ âèãàäóâàâ, òîìó ùî ëþáèâ äіòåé і
ñàì áóâ íå ïðîòè ïîáàâèòèñÿ...» І ó÷íÿì ó÷èòèñÿ áóëî ñòðàøåííî
öіêàâî, áî «ó äіéñíіñòü ìîæíà ââіéòè ç ãîëîâíîãî âõîäó, à ìîæíà
âëіçòè â íåї – і öå äіòÿì íàáàãàòî çàáàâíіøå – ÷åðåç êâàòèðêó». Áàãà-
òî éîãî êàçîê íàðîäæóâàëèñÿ ïðîñòî íà øêіëüíèõ óðîêàõ: «Ïîäîðîæ
Áëàêèòíîї ñòðіëè», «Äæèï ó òåëåâіçîðі», «Ïðèãîäè Äæåëüñîìіíî â
Êðàїíі áðåõóíіâ», «Êàçêè ïî òåëåôîíó», «Ïëàíåòà íîâîðі÷íèõ ÿëè-
íîê», «ßêі áóâàþòü ïîìèëêè».

À ïîòіì Ðîäàðі âèðіøèâ çàïèñàòè öі іñòîðії і ïðîäîâæóâàâ їõ
çàïèñóâàòè і òîäі, êîëè ïåðåéøîâ íà іíøó ðîáîòó, â ãàçåòó. Êîëè
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ïðî âіðøі і êàçêè äіçíàëèñÿ âèäàâöі, âîíè іç çàäîâîëåííÿì âçÿëè-
ñÿ äðóêóâàòè їõ ó ãàçåòàõ, äèòÿ÷èõ æóðíàëàõ, âèäàâàòè îêðåìèìè 
êíèæêàìè.

Íàéâіäîìіøà ç êíèæîê Äæ. Ðîäàðі – êàçêà-ïîâіñòü «Ïðèãîäè 
Öèáóëіíî» ïðî õëîï÷èêà-öèáóëèíêó òà éîãî äðóçіâ. Ãåðîї öієї êàç-
êè æèâóòü ó ôàíòàñòè÷íіé êðàїíі, íàñåëåíіé ÷îëîâі÷êàìè-îâî÷àìè 
òà ÷îëîâі÷êàìè-ôðóêòàìè. Ó êàçöі ïîñòіéíî ïîєäíóþòüñÿ ðåàëü-
íіñòü і âèãàäêà. Àâòîð óçÿâ çà ïðàâèëî: ðîçâàæàþ÷è, ãîâîðèòè é 
ïðî ñåðéîçíå. Áàäüîðèé, áåçæóðíèé Öèáóëіíî çàõèùàє áіäíèõ, áî-
ðåòüñÿ çà ñïðàâåäëèâіñòü, âèñòóïàє ïðîòè æîðñòîêîñòі і çëà. Òâіð 
îòðèìàâ îñîáëèâî øèðîêó ïîïóëÿðíіñòü â ÑÐÑÐ, äå áóëè ñòâîðåíі 
ìóëüò ôіëüìè, ôіëüì-êàçêà «Öèáóëіíî», äå ñàì àâòîð çíÿâñÿ â åïі-
çîäè÷íіé ðîëі.

2. Ïåðåãëÿä ôðàãìåíòà ôіëüìó-êàçêè «Öèáóëіíî» (ÑÐÑÐ, 1972 ð., 
ðåæèñåð Ò. Ëіñіöіàí) çà ó÷àñòþ Äæ.  Ðîäàðі.

3.  Іñòîðіÿ ñòâîðåííÿ ïîâіñòі-êàçêè «Ïðèãîäè Äæåëüñîìіíî 
â Êðàїíі áðåõóíіâ».

Äæ. Ðîäàðі çàóâàæóâàâ: «Ìåíі çäàєòüñÿ, ùî íàéíåáåçïå÷íіøі
âîðîãè ëþäñòâà – öå áðåõóíè. Íà ñâіòі є ñîòíі áðåõóíіâ... Áðå-
õóí – öå òîé, õòî ãîâîðèòü ïðî ìèð, à íà äіëі ñòîїòü çà âіéíó... 
ß äóæå âіðþ â ñèëó ïðàâäè... Ïðàâäà ñõîæà íà ãîëîñ ñïіâàêà – 
òîé ãîëîñ, âіä ÿêîãî òðåìòÿòü øèáêè». Ñàìå òàêèì ãîëîñîì Ðîäà-
ðі íàäіëèâ Äæåëüñîìіíî, і öåé ÷àðіâíèé äàð äàâ çìîãó õëîï÷èêîâі 
ïðîòèñòîÿòè êîðîëіâñòâó áðåõóíіâ. Ó áîðîòüáі çà ïðàâäó çáðîÿ 
ïèñüìåííèêà – ñëîâî. І öієþ çáðîєþ Äæàííі Ðîäàðі âîëîäіâ äî-
ñêîíàëî.

Ñàìå ïîíÿòòÿ «Êðàїíà áðåõóíіâ» ñòàëî ìåòàôîðîþ ëèöåìіðíîї
і ëóêàâîї ïîëіòèêè. Іì’ÿ Äæåëüñîìіíî â Іòàëії ââіéøëî äî ôðàçåî-
ëîãіçìіâ («Ñêàçàíî ïîøåïêè Äæåëüñîìіíî» – ñêàçàíî òàê, ùîá 
ïî÷óëè âñі; «Âіí ñïіâàє, ÿê Äæåëüñîìіíî» – ïîõâàëà ñïіâàêîâі 
àáî îðàòîðó, éîãî ñïіâ âèùå çà âñіëÿêі ïîõâàëè). Іì’ÿ Äæåëüñîìі-
íî ñòàëî âçіðöåì ÷åñíîñòі.

4. Äèäàêòè÷íà ãðà «Âïіçíàé ãåðîÿ».
1. Öåé ãåðîé ëþáèâ ñïіâàòè, і, ùîá âіäâåñòè äóøó, éîìó äîâîäè-

ëîñÿ éòè êóäèñü ïîäàëі: â ëіñ, íà áåðåã îçåðà ÷è â ïîëå. Çàëèøèâ-
øèñü íà ñàìîòі, âіí ëÿãàâ íà òðàâó і ïî÷èíàâ ñïіâàòè. І âіäðàçó âñі 
êðîòè, ãóñåíèöі, ìóðàøêè òà іíøі ïіäçåìíі ìåøêàíöі âèëàçèëè íà 
ïîâåðõíþ і òіêàëè â ðіçíі áîêè, ââàæàþ÷è, ùî ïî÷àâñÿ çåìëåòðóñ. 
(Äæåëüñîìіíî(( )

2. Êîëè öüîìó êðîâîæåðíîìó ãåðîєâі íàáðèäëî áîðîçíèòè áåçêðàї
ìîðÿ і ãðàáóâàòè òîðãîâі êîðàáëі, âіí, óæå íåìîëîäèé і âòîìëåíèé 
âіä ðîçáіéíèöüêèõ ïðèãîä, âèðіøèâ çàõîïèòè îñòðіâåöü і çàñíóâàòè 
òàì ñâîþ äåðæàâó. Âіí ïðîãîëîñèâ ñåáå êîðîëåì, à ñâîїõ ëþäåé ïåðå-
òâîðèâ íà ãåíåðàëіâ, ìіíіñòðіâ. (Êîðîëü Äæàêîìîíå Ïåðøèé)



197

3. Âîíà áóëà ñóâîðîþ íà âèãëÿä ñòàðåíüêîþ ïðèáëèçíî äâîìå-
òðîâîãî çðîñòó, ïîêðîâèòåëüêîþ êіøîê. Ùîâå÷îðà âîíà ïðèíîñèòü
ïàêåò іç íåäîїäêàìè áðîäÿ÷èì êîòàì, ÿêі çáèðàþòüñÿ áіëÿ êîðîëіâñü-
êîãî ïàðêó. (Òіòîíüêà Êóêóðóäçà)

4. Ó öüîãî ãåðîÿ áóëà íåâіäîìà ìåäèöèíі õâîðîáà: êîëè ãåðîé ñè-
äèòü, âіí øâèäêî ñòàðіє – äëÿ íüîãî õâèëèíà äîðіâíþє öіëîìó äíþ.
Âіí çàâæäè ïîâèíåí áóòè â ðóñі. Іíàêøå âіí ìîæå øâèäêî çіñòàðèòè-
ñÿ і âìåðòè. Òîìó ãåðîé, ùîá íіêîëè íå ñèäіòè, âèðіøèâ ìàíäðóâàòè
ïî ñâіòó і ðîáèòè äîáðі ñïðàâè. (Áåíâåíóòî – Íіêîëè-Íå-Ñіäàé)

5. Ñõîæîþ íà äіâ÷èíêó її ðîáèëî âîëîññÿ, çіáðàíå íà ïîòèëèöі ó 
êіíñüêèé õâіñò. Â іíøîìó âîíà ìîãëà ëåãêî çіéòè çà õëîï÷èêà, òîìó
ùî çàâæäè íîñèëà äæèíñè і êàðòàòó æèëåòêó. Âîíà, ÿê і її òіòîíüêà,
çàâæäè áîðîëàñÿ çà ïðàâäó і, çàêіí÷èâøè øêîëó, ñòàëà â÷èòåëüêîþ.
(Äіâ÷èíêà Ðîìîëåòòà(( )

6. Çáðîÿ öüîãî ãåðîÿ – ïåíçëі, ôàðáè, ïîëîòíî òà íàòõíåííÿ. Ïî-
òðàïèâøè äî ïîëіöåéñüêîãî âіääіëêà, ìàëþє ñîáі îáіä, ÷èì âèêëèêàє
çäèâóâàííÿ òà ïîâàãó íà÷àëüíèêà ïîëіöії. (Õóäîæíèê Áàíàíіòî)

7. Íåçâè÷àéíèé ãåðîé, ÿêîãî äіâ÷èíêà íàìàëþâàëà íà ñòіíі
øìàòêîì êîëüîðîâîї êðåéäè, âêðàäåíèì ó øêîëі. Òà îñêіëüêè öієї
ìèòі ç’ÿâèâñÿ ïîëіöåéñüêèé, âîíà øâèäåíüêî äðåìåíóëà, íå äîìà-
ëþâàâøè îäíієї ëàïè. Îæèâ çàâäÿêè ãîëîñó Äæåëüñîìіíî. (Øêàí-
äèá÷èê)

5. Ñþæåòíà ðåêîíñòðóêöіÿ: ðîçòàøóéòå êëþ÷îâі åïіçîäè ïîâіñ òі-
êàçêè çãіäíî ç ñþæåòîì, ñòèñëî ïåðåêàæіòü îñíîâíі ïîäії.

Джельсоміно вважають 
злим чаклуном, і він іде

подорожувати.

Художник Бананіто 
малює картини, які

оживають.

Маестро Домісоль
учить Джельсоміно 

співів. 

Історія Бенвенуто – 
Ніколи-Не-Сідай. 

Знайомство з котиком
Шкандибчиком.

Джельсоміно

Джельсоміно співом 
руйнує в’язницю.

Шкандибчик підглядає
у короля сто перук.

Джельсоміно потрапляє 
до країни, де нічого не

розуміє.

Джельсоміно співає на 
оперній сцені і руйнує

театр.

Тітка Кукурудза
дивується, чому коти 

нявкають.

6. Іíñöåíіçàöіÿ ïî÷àòêó òðåòüîї ãëàâè ïîâіñòі-êàçêè «Ïðèãîäè
Äæåëüñîìіíî â Êðàїíі áðåõóíіâ»: Äæåëüñîìіíî çíàõîäèòü ñðіáíó
ìîíåòó і õî÷å êóïèòè õëіáà.

7. Ìèñòåöüêå âіäëóííÿ.
1. Ïåðåãëÿíüòå ôðàãìåíò ôіëüìó-êàçêè «×àðіâíèé ãîëîñ

Äæåëüñîìіíî» (ÑÐÑÐ, 1977 ð., ðåæèñåð Ò. Ëіñіöіàí) «Âèçâîëüíà
ïіñíÿ Äæåëüñîìіíî».
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2. Ó ôіëüì ââåäåíî òàêó äåòàëü ïîðòðåòà Äæåëüñîìіíî, ÿê çî-
ëîòå âîëîññÿ. Ó êíèæöі ïðî öå íå éäåòüñÿ. Ïîäóìàéòå, ùî äàє
òàêå ðåæèñåðñüêå äîïîâíåííÿ äî êàçêè?

8. Êàçêîâі ïàðàëåëі.
1. Õòî ç âèâ÷åíèõ ãåðîїâ íàðîäíèõ êàçîê ñòàâ ïðîîáðàçîì

õóäîæíèêà Áàíàíіòî? (Ìàëÿí ç êèòàéñüêîї êàçêè «Ïåíçëèê Ìà-
ëÿíà»). Ïîðіâíÿéòå öі îáðàçè.

2. Õòî ç ãåðîїâ âèâ÷åíèõ êàçîê òåæ ïîòðàïëÿє äî íåçâè÷àéíîї 
êðàїíè? Ïîðіâíÿéòå îáðàçè Àëіñè òà Äæåëüñîìіíî.
V. Ïіäñóìêè. 

Ëіòåðàòóðíèé äèêòàíò çà êàçêîþ Äæ. Ðîäàðі «Ïðèãîäè Äæåëü-
ñîìіíî â Êðàїíі áðåõóíіâ».

1. Ùî îçíà÷àє â ïåðåêëàäі óêðàїíñüêîþ іì’ÿ «Äæåëüñîìіíî»?
2. ßêîþ ìîãóòíüîþ ñèëîþ âîëîäіâ Äæåëüñîìіíî?
3. ×îìó Äæåëüñîìіíî çìóøåíèé áóâ ïîêèíóòè ñâîє ñåëî і ïіòè 

â ìàíäðè?
4. Â ÿêó êðàїíó ïîòðàïèâ Äæåëüñîìіíî?
5. Ùî â öіé êðàїíі íàçèâàëè «ãóìêîþ»? À ùî – «÷îðíèëîì»?
6. Ç ÿêîþ íåçâè÷àéíîþ òâàðèíîþ ïîçíàéîìèâñÿ Äæåëüñîìіíî 

â Êðàїíі áðåõóíіâ?
7. ßê çâàëè êîðîëÿ Êðàїíè áðåõóíіâ і êèì âіí áóâ ðàíіøå?
8. ×îãî íàâ÷èâ Øêàíäèá÷èê âèõîâàíöіâ òіòîíüêè Êóêóðóäçè

і êèì âîíè áóëè?
9. ßê íàçèâàëàñÿ ãàçåòà Êðàїíè áðåõóíіâ?
10. Ùî òðàïèëîñÿ ç êàðòèíàìè õóäîæíèêà Áàíàíіòî, êîëè âіí 

їõ âèïðàâèâ?
11. Íàçâіòü ïðіçâèñüêî Áåíâåíóòî.
12. Ó ÷îìó ïîëÿãàëà ðіäêіñíà õâîðîáà Áåíâåíóòî?
13. ßê Äæåëüñîìіíî çâіëüíèâ òіòîíüêó Êóêóðóäçó òà її êіøîê 

ç áîæåâіëüíі?
14. Ùî çàëèøèëîñÿ âіä êîðîëіâñòâà Äæàêîìîíå?
15. Äå çíàéøîâ Äæåëüñîìіíî çíèêëîãî Øêàíäèá÷èêà?
16. Õòî і ÿê âіäíîâèâ ïàëàö Äæàêîìîíі?
17. Ùî âіäîìî ïðî ïîäàëüøó äîëþ Äæàêîìîíі?
18. Êèì ñòàëà òіòîíüêà Êóêóðóäçà?
19. ßêі ïðîôåñії îáðàëè Ðîìîëåòòà і Äæåëüñîìіíî, êîëè ïîäî-

ðîñëіøàëè?
VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.

1. Òâîð÷à ðîáîòà. Îäèí ç ðîçäіëіâ êàçêè ìàє íàçâó «ßêùî ìè-
òåöü çíàє ôàõ ãåíіàëüíî, âñå ãàðíå â íüîãî ïîñòàє ðåàëüíî». Êîãî 
ç ãåðîїâ êàçêè ìîæíà íàçâàòè ñïðàâæíіìè ìèòöÿìè? Íàâåäіòü 
ïðèêëàäè.

2. Íàìàëþéòå іëþñòðàöії äî ïîâіñòі-êàçêè Äæ. Ðîäàðі.
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Тема: Марина Цвєтаєва. «Книжки в обкладинках червоних». Чарів-
ний світ літератури й мистецтва у вірші М. Цвєтаєвої

Мета: ознайомити учнів із життям та особливостями творчості М. Цвєта-
євої; розкрити особливості розвитку сюжету в ліричному творі М. Цвєтаєвої 
(як плин почуттів, спогадів, роздумів, образів); характеризувати образ лірич-
ної героїні вірша «Книжки в обкладинках червоних», світ її захоплень, роль
літературних і музичних асоціацій у творі;

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та
обґрунтовувати її; 

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно роз-
винену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, портрет М. Цвєтаєвої, дидактичний матері-
ал, аудіозапис «Вечірніх фантазій» Р. Шумана, фортепіанного концерту ля
мінор «Пер Гюнт» Е. Гріга.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

À ùî є ÷èòàííÿ – ÿê íå ðîçãàäóâàííÿ,
òëó   ìà÷åííÿ, âèòÿãóâàííÿ òàєìíîãî, ÿêå çàëè-
øèëîñÿ çà ðÿäêàìè, çà ìåæåþ ñëіâ. ×èòàííÿ –
íàñàìïåðåä – ñïіâòâîð÷іñòü.

Ì. Öâєòàєâà

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Ëіòåðàòóðíà ðîçìèíêà (ñ. 205). Ãðà «Ïàðîëü».
Ãðà «Ïàðîëü» çàñòîñîâóєòüñÿ äëÿ øâèäêîãî çàëó÷åííÿ ó÷íіâ

äî ðîáîòè, êîëè ìîæíà îá’єäíàòè îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò óðîêó ç 
àêòóàëіçàöієþ îïîðíèõ çíàíü і ãðîþ. Ïðèâіòàâøèñü, ó÷èòåëü íå
ïðîïîíóє ó÷íÿì ñіñòè, à ïðîñèòü êîæíîãî íàçâàòè, íå ïîâòîðþ-
þ÷èñü (ëàíöþæêîì – îäèí çà îäíèì), íàçâó òà àâòîðà óëþáëåíîї
êíèæêè – ñâîєðіäíèé ïàðîëü, ÿêèé ïîâ’ÿçàíèé ç ïðî÷èòàíèìè
ëіòåðàòóðíèìè òâîðàìè òà òåìîþ óðîêó.
ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.

1. Âñòóïíå ñëîâî â÷èòåëÿ: ðîáîòà ç ïîðòðåòîì Ì. Öâєòàєâîї.
Ëþáîâ äî Êíèãè ïðèõîäèòü äî êîæíîãî ç íàñ ùå â äèòèíñòâі.

І Ìàðèíà Öâєòàєâà, ìàéáóòíÿ ïîåòåñà, ïîëþáèëà їõ ó ðàííüîìó âіöі.
Ïîãëÿíüòå íà ïîðòðåò. Êîìóñü çíàéîìå öå îáëè÷÷ÿ? Òàê, öå ïîåòå-
ñà – Ìàðèíà Іâàíіâíà Öâєòàєâà. Âîíà íàðîäèëàñÿ íàïðèêіíöі ïîçà-
ìèíóëîãî ñòîëіòòÿ, ó 1892 ð. ßêáè íàì ïîòàëàíèëî ïîòðàïèòè äî íåї
â ãîñòі, òî ìè â ïîìåøêàííі ïî÷óëè á çâóêè ìóçèêè, äçâіíêі äèòÿ÷і
ãîëîñè. À äîâêîëà – áåçëі÷ êíèæîê! Öіêàâî, Ìîñêâà îòðèìàëà â ïî-
äàðóíîê âіä ñіì’ї Öâєòàєâèõ òðè áіáëіîòåêè: áàòüêà, ìàòåðі é äіäà.
Ó öüîìó áóäèíêó âñі ëþáèëè і øàíóâàëè êíèæêó. 
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2. Ðîáîòà íàä áіîãðàôієþ. Çà ïіäðó÷íèêîì ñêëàäіòü îïîðíó 
ñõåìó «Ñâіò äèòèíñòâà Ìàðèíè Öâєòàєâîї».

Атмосфера великої поваги до
мистецтва, науки

Талант до віршування, зокрема
іноземними мовами

Батько – відомий філолог,
мистецтвознавець, 
культурний діяч

Мати – високоосвічена 
жінка, обдарована

піаністка

Світ дитинства
Марини 

Цвєтаєвої

Чари щасливих сімейних 
свят

Пристрасть до книжок, 
захоплення віршами 
Пушкіна, Лермонтова

Четверо дітей, яких невимовно
любили батьки

Навчання в кращих навчальних 
закладах Європи

3. Ñëîâî â÷èòåëÿ ïðî іñòîðіþ ñòâîðåííÿ âіðøà.
Ìàðèíà Öâєòàєâà і â äèòèíñòâі, і çãîäîì íå ïðîñòî ëþáèëà ÷èòà-

òè, à ëþáèëà ÷èòàòè ïðèñòðàñíî, «ïðîâàëþâàëàñÿ» â êíèæêè ç ãî-
ëîâîþ. ßê ïèøå її áіîãðàô Âіêòîðіÿ Øâåéöåð, «ëåäü íàâ÷èâøèñü
÷èòàòè, âîíà íàêèíóëàñÿ íà êíèæêè і ïî÷àëà ÷èòàòè âñå íå ïåðå-
áèðàþ÷è: êíèæêè, ÿêі äàâàëà їé ìàòè і ÿêі áðàòè íå äîçâîëÿëà...». 
І çãîäîì, êîëè â÷èëàñÿ â ãіìíàçії, âîíà, çà ñïîãàäàìè îäíîêëàñíèöü, 
«íåçìіííî ÷èòàëà àáî ùîñü ïèñàëà íà óðîêàõ, ÿâíî áàéäóæà äî òîãî, 
ùî âіäáóâàєòüñÿ â êëàñі; òіëüêè çðіäêà ðàïòîì ïіäíіìå ãîëîâó, ïî-
÷óâøè ùîñü âàðòå óâàãè, іíîäі çðîáèòü ÿêåñü çàóâàæåííÿ і çíîâó 
çàíóðèòüñÿ â ÷èòàííÿ».

Õіáà ìîæíà ñêàçàòè ïðî Öâєòàєâó: «Ëþáèëà ÷èòàòè»? Êíèæêîþ
æèëà... Ïðî ñâîþ ïðèñòðàñòü äî ÷èòàííÿ Öâєòàєâà íàïèñàëà і â ðàí-
íüîìó âіðøі «Êíèæêè â îáêëàäèíêàõ ÷åðâîíèõ...». Âіðø óâіéøîâ äî 
ïåðøîї êíèæêè «Âå÷іðíіé àëüáîì», ÿêó Öâєòàєâà, áóäó÷è ùå «ãіì-
íàçèñòêîþ VII êëàñó», âèäàëà â 1910 ð. ñâîїì êîøòîì – óñóïåðå÷ óñіì 
êàíîíàì ïðî ëіòåðàòóðíèé äåáþò.

4. Ñëîâíèêîâà ðîáîòà.
Åäâàðä Ãðіã – íîðâåçüêèé êîìïîçèòîð-ðîìàíòèê, ìóçè÷íèé 

äіÿ÷, ïіàíіñò, äèðèãåíò. Òâîð÷іñòü Ãðіãà ôîðìóâàëàñÿ ïіä âïëè-
âîì íîðâåçüêîї íàðîäíîї êóëüòóðè.

Ðîáåðò Øóìàí – íіìåöüêèé êîìïîçèòîð, äèðèãåíò, ìóçè÷íèé 
êðèòèê, ïåäàãîã. Îäèí ç íàéâèçíà÷íіøèõ êîìïîçèòîðіâ-ðîìàíòè-
êіâ.

Öåçàð Êþї – ðîñіéñüêèé êîìïîçèòîð і ìóçè÷íèé êðèòèê, ÷ëåí ї
«Ìîãó÷îї êó÷êè», ïðîôåñîð ôîðòèôіêàöії, іíæåíåð-ãåíåðàë. Òâîð-
÷à ñïàäùèíà êîìïîçèòîðà âèðіçíÿєòüñÿ ëіðè÷íîþ âèðàçíіñòþ,
âèòîí÷åíіñòþ.
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5.  Âèðàçíå ÷èòàííÿ âіðøà «Êíèæêè â îáêëàäèíêàõ ÷åðâî-
íèõ».

6. Åâðèñòè÷íà áåñіäà çà ïðî÷èòàíèì.
1. ×îìó ïðèñâÿ÷åíî âіðø? (Âіðø Ìàðèíè Öâєòàєâîї ïðî 

«êíèæêè â îáêëàäèíêàõ ÷åðâîíèõ», ïðî óëþáëåíі êíèæêè òà
óëþá ëåíå çàíÿòòÿ – ÷èòàííÿ. Ó Öâєòàєâîї ãîëîâíèì ñèìâîëîì
äèòèíñòâà ñòàëà êíèæêà. À óëþáëåíі êíèæêè äèòèíñòâà âè-
ÿâëÿþòüñÿ äëÿ íåї ñïðàâæíüîþ öіííіñòþ).

2. Ùî íåçâè÷íîãî â íàçâі âіðøà – «Êíèæêè â îáêëàäèíêàõ
÷åðâîíèõ»?

3. ßê ãåðîїíÿ çâåðòàєòüñÿ äî êíèæîê? («Ìîї âè äðóçі íåçðàä-
ëèâі». Êíèæêè äëÿ Öâєòàєâîї ñïðàâäі áóëè æèâіøèìè і ðåàëüíі-
øèìè, íіæ ëþäè, ïðî ùî âîíà íåîäíîðàçîâî ãîâîðèëà)

4. ßê âè ðîçóìієòå çíà÷åííÿ åïіòåòà íåçðàäëèâі? (×åðåç õàðàê-
òåðèñòèêó êíèæîê і êíèæêîâèõ ãåðîїâ äàєòüñÿ õàðàêòåðèñòè-
êà æèòòєâèõ îáñòàâèí, ó ÿêèõ îïèíèëàñÿ ãåðîїíÿ: ÿêùî є «íå-
çðàäëèâі» äðóçі, îòæå, ç’ÿâèëèñÿ і òі, ùî çðàäèëè)

5. ßêі ùå òåìè çâó÷àòü ó âіðøі? Çà÷èòàéòå ðÿäêè. (Ïðî äèâî
òâîð÷îї óÿâè, ïðî ùàñòÿ ñïіâïåðåæèâàííÿ. Ïðî ìóçèêó, êóëüòó-
ðó. Ïðî òóãó çà іäåàëîì. Ïðî çîëîòó, áåçòóðáîòíó ïîðó äèòèí-
ñòâà. Ïðî ìàìó, ÿêà âñå ðîçóìіє)

6. ßêі ðÿäêè ïіäêðåñëþþòü àâòîáіîãðàôі÷íіñòü âіðøà? Ùî
îçíà÷àє äëÿ ïîåòà äèòèíñòâî? (Âіðøі Öâєòàєâîї àâòîáіîãðàôі÷-
íі, îñîáèñòі. Ïîåòåñà ùå þíà, àëå, ëåäü âñòóïèâøè â ïîðó ñâîєї 
þíîñòі, çâåðòàєòüñÿ äî ñïîãàäіâ ïðî äèòèíñòâî, ÿê äî ÷óäåñíîãî
äæåðåëà ùàñëèâèõ ìèòòєâîñòåé æèòòÿ)

7. À ÿê ó ïåðøіé ñòðîôі àâòîð íàçèâàє äèòèíñòâî? («Äèòÿ÷і
ðàþâàííÿ» – öå ùàñòÿ, íàñîëîäà, áëàæåíñòâî. І öåé ñòàí àñîöі-
þєòüñÿ ó âіðøі ïåðåäóñіì ç êíèæêàìè, äî ÿêèõ ãåðîїíÿ ïîñòіéíî
çâåðòàєòüñÿ)

8. ßêі ðÿäêè âіðøà ïåðåíîñÿòü ó ñïîãàäè ïðî äèòèíñòâî?
(Êàðòèíі ìèíóëîãî ïðèñâÿ÷åíî îñíîâíó (öåíòðàëüíó) ÷àñòèíó,
ÿêà îáðàìëÿєòüñÿ ðîçäóìàìè ãåðîїíі, ùî âæå ïîäîðîñëіøàëà. Її 
äèòèíñòâî ìèíóëî ñåðåä ìóçèêè і êíèæîê. Âîíà ÷àñòî çàñèäæó-
âàëàñÿ äîïіçíà і çàñèíàëà íàä óëþáëåíîþ êíèæêîþ)

9. ßêèìè ñëîâàìè ïåðåäàíî ëþáîâ äî ìàòåðі? (Ìàòè ãåðîїíі
òàê ñàìî çàõîïëåíà ñâîєþ ãðîþ íà ôîðòåïіàíî, ÿê äî÷êà ÷èòàí-
íÿì)

10. ßêі äåòàëі äîïîìàãàþòü àâòîðó çîáðàçèòè çàòèøíèé áóäè-
íîê, äå ïàíóє ëþáîâ äî ìèñòåöòâà, êóëüòóðè? Ùî âèêëèêàє çàõîï-
ëåííÿ ëіðè÷íîї ãåðîїíі? (Її ñòàí âèðàæåíî â çíàêàõ îêëèêó: âîíà
ùàñëèâà, ùî ìàє ìîæëèâіñòü ïîðèíóòè ó ñâіò êíèæîê. Çàãàëüíà
àòìîñôåðà áóäèíêó ñïðèÿє öüîìó. Òóò ñïîêіé, óìèðîòâîðåííÿ,
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÷óäîâà ìóçèêà – òîé ñàìèé ðàé, ïðî ÿêèé óæå éøëîñÿ â ïåðøèõ 
ðÿäêàõ)

11. ßêі ëіòåðàòóðíі ãåðîї çãàäóþòüñÿ ó âіðøі? ×è çíàєòå âè їõ? 
Ç ÿêèõ âîíè òâîðіâ? (Îæèâàþòü â óÿâі ãåðîї óëþáëåíèõ êíèæîê:
Òîì Ñîéєð, Ãåê Ôіíí, Áåêêі, іíäіàíåöü Äæî, Ïðèíö, Æåáðàê ç 
òâîðіâ Ìàðêà Òâåíà «Ïðèãîäè Òîìà Ñîéєðà», «Ïðèíö і æåáðàê»)

12. Ïðî ÿêі åïіçîäè ç òâîðіâ Ìàðêà Òâåíà éäåòüñÿ â öèõ ñòðî-
ôàõ?

13. Õòî іç ÷èòà÷іâ çìîæå êðàùå çðîçóìіòè öåé âіðø? (Çâè÷àé-
íî, òîé, õòî ÷èòàâ òâîðè Ìàðêà Òâåíà, õòî ñàì ïåðåæèâàâ
ïîäіáíі ïî÷óòòÿ. Àâòîðó âіðøà íåìàє ïîòðåáè ïåðåïîâіäàòè
çìіñò êíèæîê і ïîÿñíþâàòè, õòî òàêі Òîì, Áåêêі òà іíøі)

14. ×èì ïðèâàáëþþòü ãåðîїíþ õàðàêòåðè ïåðåðàõîâàíèõ ïåð-
ñîíàæіâ? (Òîì Ñîéєð і Ãåê Ôіíí ñìіëèâі і âіäâàæíі íå òіëüêè â
ïîøóêàõ äèòÿ÷èõ ïðèãîä. Òîì Êåíòі, ãåðîé ïîâіñòі «Ïðèíö і 
æåáðàê», âèïàäêîâî îïèíèâøèñü íà òðîíі, çðîáèâ çà âåëіííÿì 
ñåðöÿ áàãàòî äîáðîãî, і ñïàäêîâèé ïðèíö Åäóàðä, âіä÷óâøè íà 
ñîáі òÿæêó äîëþ ñâîãî äâіéíèêà-îáіðâàíöÿ, áàãàòî çðîçóìіâ, ñòàâ
âåëèêîäóøíèì)

7. Òâîð÷à ðîáîòà «Îáðàç ëіðè÷íîї ãåðîїíі, ÿêà ëþáèòü ÷èòàòè».

Цінує спогади про
дитинство Мрійниця, поетеса Пристрасний читач

Зачарована музикою Образ
ліричної героїні

Поважає і цінує матір

Щира, відверта  Зазнала зради друзів Розуміє силу впливу
художнього слова

1. Ïðîñëóõàéòå àóäіîçàïèñ «Âå÷іðíіõ ôàíòàçіé» Ð. Øóìàíà.
2. ßêі îáðàçè âèíèêëè ó âàñ ïіä ÷àñ ñëóõàííÿ ìóçèêè? ßêі 

ïî÷óòòÿ âèêëèêàâ öåé ìóçè÷íèé òâіð? (Äóøåâíèé ñïîêіé, ïî÷óò-((
òÿ ïðåêðàñíîãî). ßêèì ðÿäêàì âіðøà Ì. Öâєòàєâîї ñóãîëîñíèé
ìóçè÷íèé òâіð Øóìàíà?

3. Ïðîñëóõàéòå óðèâîê ôîðòåïіàííîãî êîíöåðòó ëÿ ìіíîð «Ïåð
Ãþíò» Å. Ãðіãà.

4. ×è ìîæíà, íà âàøó äóìêó, ñêîðèñòàòèñÿ öèìè òâîðàìè 
ÿê ìóçè÷íèì ñóïðîâîäîì äëÿ äåêëàìóâàííÿ âіðøà Ìàðèíè Öâє-
òàєâîї?
V. Ïіäñóìêè. 

Ñêëàäàííÿ ïàì’ÿòêè «Ñâîєðіäíіñòü âіðøà “Êíèæêè â îáêëà-
äèíêàõ ÷åðâîíèõ”».
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Ïàì’ÿòêà «Ñâîєðіäíіñòü âіðøà
“Êíèæêè â îáêëàäèíêàõ ÷åðâîíèõ”»

 Âіðø ïåðåäàє äóìêè і ïî÷óòòÿ ëіðè÷íîї ãåðîїíі, ÿêà çàõîïëþєòü-
ñÿ ÷àðіâíèì ñâіòîì ëіòåðàòóðè é ìèñòåöòâà.
 Ñþæåò ðîçâèâàєòüñÿ ÿê ïëèí ïî÷óòòіâ, ñïîãàäіâ, ðîçäóìіâ.
 Âіðø ïîáóäîâàíî íà ëіòåðàòóðíèõ òà ìóçè÷íèõ àñîöіàöіÿõ.

VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. Îïðàöþâàòè ìàòåðіàëè ïіäðó÷íèêà (ñ. 205–206).
2. Âèðàçíî ÷èòàòè âіðø «Êíèæêè â îáêëàäèíêàõ ÷åðâîíèõ», 

âèâ÷èòè íàïàì’ÿòü (çà áàæàííÿì).

Тема: Урок виразного читання. М. Цвєтаєва. «Книжки в обкладин-
ках червоних»

Мета: розвивати практичні навички з техніки мовлення, з логіки читання,
розширити знання про засоби емоційно-образної виразності, визначити жан-
рові особливості виразного читання ліричного твору;

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та
обґрунтовувати її; 

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно роз-
винену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал.
Тип уроку: урок виразного читання.

Ëþäè ïåðåñòàþòü ìèñëèòè, êîëè ïåðåñòà-
þòü ÷èòàòè. Íі ïðî ùî íå äóìàє ëèøå òîé, õòî
íі÷îãî íå ÷èòàє.

Ä. Äіäðî

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Äèäàêòè÷íà ãðà «Àñîöіàòèâíà õâèëÿ».
Ó ãðі ìîæå áðàòè ó÷àñòü âåñü êëàñ àáî ãðóïà. Çàäàєòüñÿ òåìà,

íàïðèêëàä: «ßêèõ ïðàâèë ç òåõíіêè ìîâëåííÿ і ëîãіêè ÷èòàííÿ
ìè ïîâèííі äîòðèìóâàòèñÿ ïðè âèðàçíîìó ÷èòàííі?». Ïåðøèé
ó÷àñíèê ãðè íàçèâàє îäíå ç êëþ÷îâèõ ñëіâ ÷è ñëîâîñïîëó÷åíü,
ùî íàëåæàòü äî òåìè, ïðèìіðîì, «ëîãі÷íà ïàóçà», íàñòóïíèé
ó÷àñíèê ïîâèíåí ñïî÷àòêó ïîâòîðèòè ìîâëåíå ïîïåðåäíіì ó÷íåì,
à ïîòіì íàçâàòè ñëîâî, ïîâ’ÿçàíå çà çìіñòîì ç óæå ñêàçàíèì: «íå-
ïîìіòíå äèõàííÿ». Íàñòóïíèé ïîâòîðþє ñëîâà 1 і 2 ó÷àñíèêіâ,
äîäàþ÷è ñâîє. Íîâèé ó÷àñíèê çáіëüøóє àñîöіàòèâíèé ðÿä íîâèì
ñëîâîì. Çðåøòîþ óòâîðþєòüñÿ äîâãèé ëàíöþæîê, ùî âіäïîâіäàє
âèçíà÷åíіé òåìі.
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Ïðèêëàä.
Ëîãі÷íèé (ôðàçîâèé) íàãîëîñ, ïàóçà, òåìï, îñíîâíèé òîí ìîâëåí-

íÿ, ìåëîäèêà (ïіäâèùåííÿ і çíèæåííÿ ãîëîñó), ðèòì, äèõàòè íåïî-
ìіòíî, ÷èòàòè ÷іòêî, óìіòè ÷èòàòè ãîëîñíіøå-òèõіøå, âèùå-íèæ÷å,
øâèäøå-ïîâіëüíіøå, óìіòè ÷èòàòè ðîçäіëîâі çíàêè, âèêîðèñòîâóâàòè
ëîãі÷íі, ôіçіîëîãі÷íі ïàóçè â òåêñòі...

Òîé, õòî ïîìèëÿєòüñÿ àáî ðîáèòü äîâãó ïàóçó, âèáóâàє ç ãðè.
Ïåðåìàãàє òîé, õòî çàëèøèòüñÿ îñòàííіì і ïðàâèëüíî ïðîãîâî-
ðèòü âåñü óòâîðåíèé ëàíöþæîê ñëіâ.

Ìåòîäè÷íà äîïîìîãà ïðè îðãàíіçàöії ãðè: ãðà ïðîéäå îðãàíіçî-
âàíіøå, ÿêùî ïîïðîñèòè âñіõ ó÷àñíèêіâ âèéòè äî äîøêè і âñòàòè â 
øåðåíãó. Òîäі òîé, õòî ïîìèëÿєòüñÿ ÷è ðîáèòü äîâãó ïàóçó, âèõîäèòü
іç øåðåíãè і ñіäàє íà ñâîє ìіñöå, ëàíöþæîê øâèäêî ðіäіє. Êðіì òîãî, 
ìîæíà ïîïðîñèòè îäíîãî ç ó÷íіâ çàïèñóâàòè ëàíöþæîê, ùî óòâî-
ðèâñÿ, і éîãî çàâäàííÿ – ïåðøèì âñòàíîâèòè çðîáëåíó ïîìèëêó; 
ó÷èòåëü ìîæå çíàõîäèòèñÿ ïîðó÷ іç öèì ó÷íåì – öå ïîëåãøèòü éîìó 
êîíòðîëü çà ñèòóàöієþ. Ùîá ïіäñèëèòè äèäàêòè÷íó ôóíêöіþ, ïåðøå 
ñëîâî ìîæå íàçâàòè â÷èòåëü: íàïðèêëàä, ñêëàäíå, àëå âàæëèâå ñëî-
âî ÷è òåðìіí, ïîâòîðþþ÷è, ï’ÿòèêëàñíèêè äîáðå çàïàì’ÿòàþòü éîãî;
ïî-äðóãå, ó÷èòåëü ñàì ñòàє áåçïîñåðåäíіì ó÷àñíèêîì ãðè.
ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.

1. Ðîáîòà â ïàðàõ.

«Äçåðêàëî»
Ãðàâöі ðîçáèâàþòüñÿ íà ïàðè, ñòàþòü àáî ñіäàþòü îäèí íàâïðî-

òè îäíîãî. Ïåðøèé ó ïàðі – «ëþäèíà», äðóãèé – «äçåðêàëî». 
«Ëþäèíà» âèêîíóє âïðàâè àðòèêóëÿöіéíîї òà äèõàëüíîї ãіìíàñ-
òèêè (äèâ. ñ. 65), à «äçåðêàëî» íàìàãàєòüñÿ ÿêîìîãà òî÷íіøå ïî-
âòîðèòè éîãî ðóõè, «çëèòèñÿ» ç íèì. «Äçåðêàëî» ìîæå âіä÷óòè 
ðèòì ïîäèõó «ëþäèíè» і ñèíõðîíіçóâàòè ç íåþ ñâіé ïîäèõ. ×åðåç 
êіëüêà õâèëèí ó÷èòåëü ïðîïîíóє «äçåðêàëó» і «ëþäèíі» ïîìіíÿ-
òèñÿ ðîëÿìè. Íàïðèêіíöі âïðàâè ìîæíà ïîïðîñèòè ó÷íіâ ðîçïî-
âіñòè ïðî ñâîї âіä÷óòòÿ â ðіçíèõ ðîëÿõ. ßêà ðîëü áóëà ëåãøå – 
«äçåðêàëà» ÷è «ëþäèíè»? ×îìó?

«Äçåðêàëî, ùî ñïіçíþєòüñÿ»
Ãðó ìîæíà óñêëàäíèòè. «Ëþäèíà» ïî÷èíàє ðóõàòèñÿ, à «äçåð-

êàëî» ïîâòîðþє її ðóõè, çàïіçíþþ÷èñü íà îäèí àáî äâà òàêòè. Öåé 
âàðіàíò âèìàãàє âіä «äçåðêàëà» íàáàãàòî áіëüøîї óâàãè і çіáðàíîñòі.

2. Ðîáîòà íàä âèðàçíèì ÷èòàííÿì âіðøà «Êíèæêè â îáêëà-
äèíêàõ ÷åðâîíèõ».

1. Ñêëàäіòü ïëàí âіðøà, âèäіëèâøè îêðåìі çàêіí÷åíі åïіçîäè.
1. Ïðîùàëüíèé ïðèâіò ç äèòèíñòâà.
2. ßê äîáðå ç êíèæêîþ âäîìà.
3. Ðàçîì ç ãåðîÿìè êíèæîê.
4. Ìðіÿ ïðî ïîâåðíåííÿ â äèòèíñòâî.
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2. ßêó іíòîíàöіþ ñëіä îáðàòè äëÿ ïåðøîї ÷àñòèíè âіð øà?
(Àâòîð ïî÷èíàє âіðø ñïîêіéíî, íåñïіøíî, ïîòіì íàïðóæåíіñòü
çðîñòàє, ùîá ïåðåòâîðèòèñÿ íà ñïðàâæíіé øàë ïî÷óòòіâ).

3. Çâåðíіòü óâàãó íà çâåðòàííÿ â ïåðøіé ÷àñòèíі. Âèäіëіòü 
éîãî іíòîíàöіéíî.

4. Ïàì’ÿòàéòå, ùî â äðóãіé ÷àñòèíі ëàêîíі÷íî çîáðàæåíî ñöåíêó,
ÿêó ïðè ÷èòàííі âàðòî óÿâëÿòè, òîìó ïàóçè, çíàêè îêëèêó, êðàïêè
ìàþòü âіäòâîðèòè åìîöії ðàäіñíîãî äèòèíñòâà.

5. Çâåðíіòü óâàãó íà äèâîâèæíèé çà ñâîєþ ñòèñëіñòþ і íàñè-
÷åíіñòþ äіàëîã äіâ÷èíêè ç ìàòіð’þ. Ïîïðàöþéòå ç іíòîíà öієþ:
ç ÿêîþ іíòîíàöієþ і ïî÷óòòÿì ãîâîðèòü ìàòè? (Ñóâîðî, àëå ñïî-
êіéíî); ÿêі іíòîíàöії ó äî÷êè? (Íå ñòіëüêè ç ïðîõàííÿì, ñêіëüêè 
òâåðäî íàïîëåãëèâі); ÷îìó äіàëîã ñêëàäàєòüñÿ ç òàêèõ êîðîòêèõ
ðåïëіê? (Äіâ÷èíêà і ìàìà ðîçóìіþòü îäíå îäíîãî ç ïіâñëîâà, éäåòü-((
ñÿ ïðî òå, ùî їì îáîì äîáðå âіäîìî, ñèòóàöіÿ ïîâòîðþєòüñÿ íå-
îäíîðàçîâî).

6. Ðîçãëÿíüòå ñèíòàêñèñ ðå÷åíü òðåòüîї ÷àñòèíè. (Öå êîðîòêі 
îäíîñêëàäíі ðå÷åííÿ, ÿêі ëàêîíі÷íî çìàëüîâóþòü åïіçîä ëіòåðà-
òóðíîãî òâîðó, ïіñëÿ ÷îãî çîáðàæóþòüñÿ ñàìі ãåðîї).

7. ßêó ðîëü âіäіãðàþòü ÷èñëåííі êðàïêè? ßêèé íàñòðіé ëіðè÷-
íîї ãåðîїíі âîíè ïåðåäàþòü?

8. Çâåðíіòü óâàãó íà âñòàâíå ðå÷åííÿ. ßê ÷èòàòè, ó ÿêîìó òåì-
ïі, ç ÿêîþ іíòîíàöієþ ñëîâî â äóæêàõ? (Òóò ïåðåäàєòüñÿ ïî÷óò-
òÿ ãåðîїíі, ÿêå âîíà âіä÷óâàє ïðè ÷èòàííі ñòîðіíîê ïðî íåáåçïå÷-
íі ïðèãîäè ãåðîїâ Ìàðêà Òâåíà).

9. Ïðîàíàëіçóéòå ðîçäіëîâі çíàêè ÷àñòèíè, ùî ðîçïîâіäàє ïðî
ïðèíöà òà æåáðàêà. (Ïåðøå ðå÷åííÿ â åïіçîäі ìàє îïèñîâèé õà-
ðàêòåð, çàêіí÷óєòüñÿ êðàïêàìè, íàñòóïíå ðå÷åííÿ, ÿêå ìіñòèòü
іíôîðìàöіþ ïðî íåñïîäіâàíèé ïîâîðîò ïîäіé, îôîðìëÿєòüñÿ çíà-
êîì îêëèêó. Òàê ðîçäіëîâі çíàêè â öüîìó ðå÷åííі ïðèõîäÿòü íà
äîïîìîãó ïðèñëіâíèêó «ðàïòîì», ïіäñèëþþòü éîãî).

10. ßê çìіíþєòüñÿ іíòîíàöіÿ â îñòàííіõ ðÿäêàõ? (Çàëèøàþ÷è
óëþáëåíèõ ãåðîїâ, ëіðè÷íà ãåðîїíÿ âіðøà çàíóðþєòüñÿ â ñâîї ïî-
÷óòòÿ. Àëå ïîòіì – åìîöіéíèé âèáóõ, ïîñèëåíèé âèãóêîì).

11. Âèçíà÷òå ñëîâà, ùî ìàþòü íàéâèùå åìîöіéíå íàâàíòàæåí-
íÿ. Іíòîíàöіéíî âèäіëіòü їõ.

12. Âèçíà÷òå ñòðîôó, ùî є êóëüìіíàöієþ äóìêè àâòîðà і ëіðè÷íîї
ãåðîїíі. Îáåðіòü ñïîñіá çîñåðåäèòè óâàãó ñëóõà÷à íà öèõ ðÿäêàõ.

13. Âèáåðіòü іíòîíàöіþ äëÿ êîæíîї ÷àñòèíè âіðøà. (Ðîçïîâіä-
íà, òàєìíè÷à, ñõâèëüîâàíà, ìðіéëèâà, ðàäіñíà, äðóæíÿ, âïåâíåíà
òîùî).

14. Ïðî÷èòàéòå âіðø âіäïîâіäíî äî çðîáëåíèõ âèñíîâêіâ.



3. Âèêîíàííÿ іíòåíñèâíîї âïðàâè â óäîñêîíàëåííі íàâè÷îê 
âèðàçíîãî ÷èòàííÿ: ïіä ðèòìі÷íèé âіäëіê; ç ïðèñêîðåííÿì; ç ïå-
ðåõîäîì íà íåçíàéîìèé òåêñò; ó òåìïі ñêîðîìîâêè; òåêñòó, ïåðå-
êðèòîãî ñìóæêàìè; ç âіäðèâîì ïîãëÿäó âіä òåêñòó.

4. Âèðàçíå ÷èòàííÿ íàïàì’ÿòü.
Êîæåí ç ó÷íіâ ïî÷èíàє ç òîãî åòàïó, ÿêèé ââàæàє çà ïîòðіá-

íèé. ßêùî ÷èòàííÿ íå âèõîäèòü, ñëіä ïîâåðíóòèñÿ íà ïîïåðåäíіé
åòàï. Òі, õòî âäîìà âèâ÷èâ íàïàì’ÿòü, çìîæóòü ïîíîâèòè çíàííÿ 
і âіäðàçó ïåðåéòè äî îñòàííüîãî ïóíêòó, à õòî íå ïіäãîòóâàâñÿ, 
çìîæóòü îñâîїòè äî 50–70 % çàâäàííÿ.
V. Ïіäñóìêè. 

Ñïіâñòàâëåííÿ äåêëàìóâàííÿ ðіçíèõ ó÷íіâ.
VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.

1. Çàâäàííÿ ïіäðó÷íèêà 5 (ñ. 208).
2. Ïіäãîòóâàòèñÿ äî êîíòðîëüíîї ðîáîòè.

Тема: Контрольна робота. «Льюїс Керролл. Марина Іванівна Цвє-
таєва»

Мета: підбити підсумки та узагальнити знання учнів з теми «Сила твор-
чої уяви», виявити рівень умінь і навичок учнів;

розвивати зв’язне мовлення, логічне мислення;
виховувати дисциплінованість, зібраність, уміння зосередитися.
Обладнання: зошит для контрольних та самостійних робіт.
Тип уроку: урок контролю і оцінювання навчальних досягнень.

Ìóäðèì íіõòî íå âðîäèâñÿ, à íàâ÷èâñÿ.

Ïðèñëіâ’ÿ

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, çàâäàíü óðîêó. 
ІІ. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі. Îçíàéîìëåííÿ ç êðè-

òåðіÿìè îöіíþâàííÿ çàâäàíü. 
ІІІ. Ðîáîòà íàä êîíòðîëüíèìè çàâäàííÿìè.

Âèêîíóєòüñÿ çà ïîñіáíèêîì «Ñâіòîâà ëіòåðàòóðà, 5 êëàñ.
Çîøèò äëÿ êîíòðîëüíèõ і ñàìîñòіéíèõ ðîáіò» (àâòîð Є. Âîëîùóê).
ІV. Ïіäñóìêè óðîêó.
V. Äîìàøíє çàâäàííÿ.

1. Ïðèãàäàòè ïðî÷èòàíі òâîðè ñó÷àñíîї äèòÿ÷îї ëіòåðàòóðè.
2. Óÿâіòü çîâíіøíіñòü ïåðñîíàæà íà іì’ÿ Ìóìі-òðîëü. Íàìà-

ëþéòå éîãî.
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Ó ÊÎËІ ÄÎÁÐÈÕ ÄÐÓÇІÂ

Тема: Туве Янсон. «Капелюх Чарівника». Чарівність художнього
світу твору

Мета: ознайомити учнів із життям та особливостями творчості Туве Ян-
сон; переказувати близько до тексту зміст прочитаних розділів повісті «Капе-
люх чарівника»; розкрити особливості сюжету; висловлювати власні погляди
щодо подій і вчинків героїв;

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та
обґрунтовувати її; 

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно роз-
винену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, портрет Туве Янсон, дидактичний матеріал, 
виставка творчих робіт учнів – малюнків, якими вони уявляють зовнішність
персонажа на ім’я Мумі-троль, книжки Туве Янсон, ілюстрації автора до
казок про мумі-тролів, карта Мумі-дола. 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Ñâіò äіòåé – öå ïåéçàæ, íàìàëüîâàíèé ÿñêðà-
âî, äå äîáðî і çëî íåâіääіëüíі îäíå âіä îä íîãî...

Ò. ßíñîí

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Ëіòåðàòóðíà ðîçìèíêà (ñ. 210).
Îãëÿä âèñòàâêè òâîð÷èõ ðîáіò ó÷íіâ – ìàëþíêіâ, ùî çîáðà-

æóþòü ïåðñîíàæà íà іì’ÿ Ìóìі-òðîëü. Ïіñëÿ àíàëіçó ó÷íіâñüêèõ
ðîáіò ó÷èòåëü äåìîíñòðóє êíèæêè Òóâå ßíñîí, іëþñòðàöії àâòîðà
äî êàçîê ïðî ìóìі-òðîëіâ.
ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.

1. Âñòóïíå ñëîâî â÷èòåëÿ. 
×è âіäîìі âàì öі êíèæêè? Ñüîãîäíі ðîçïîâіäü ïðî ïèñüìåííèöþ

Òóâå ßíñîí òà ãåðîїâ її êíèæîê. Ãàäàþ, ùî âîíè âàì ñïîäîáàþòüñÿ
і òі, õòî ùå íå ÷èòàâ öі òâîðè, îáîâ’ÿçêîâî ïðî÷èòàþòü. 

Òóâі ßíñîí íàðîäèëàñÿ â Ãåëüñіíêі â 1914 ð. Êîëè òâîÿ ìàìà –
õóäîæíèê, à òàòî – ñêóëüïòîð, æèòè äîñèòü âåñåëî. Êîëè â áóäèíêó
ìàéæå âñþ íі÷ ãðàє ìóçèêà, êіìíàòè çàïîâíåíі ëþäüìè... Êîëè áó-
äèíîê áàáóñі ñòîїòü íà âåëè÷åçíіé ãàëÿâèíі â ëіñі... Òîäі æèòòÿ ñòàє 
ñõîæèì íà êàçêó: ìîæíà çíàéòè âåëè÷åçíèé ñðіáíèé êàìіíü, ìîæíà
ìàòè ñâіé âëàñíèé àéñáåðã, à ùå âèðîñòè і ïðèäóìàòè ìóìі-òðîëіâ.

...Ñïî÷àòêó Òóâі òіëüêè іëþñòðóâàëà, ÿê ìàìà, ÷óæі êíèæêè...
À ïîòіì âèõîäèòü її ïåðøà êíèæêà. Іç öüîãî ìîìåíòó âèð ìóìі-ïîäіé
çàõîïëþє âåñü ñâіò...
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2. Ðîáîòà íàä áіîãðàôієþ Ò. ßíñîí: çà ïіäðó÷íèêîì ñêëàäіòü 
àñîöіàòèâíèé êóù «Äèòèíñòâî Òóâå ßíñîí ÿê äæåðåëî êàçêîâîãî
ñâіòó ìóìі-òðîëіâ».

Батьки – творчо
обдаровані особистості

Підтримка творчих
здібностей дітей

Літній відпочинок на
острові серед рибалок

Гостинний дім для 
великої родини

Джерела 
казкового світу
мумі-тролів

Спілкування з приро-
дою, сповнене пригод і 

відкриттів

Веселі вечірки із
численними друзями

Цікаві розмови і розваги
біля родинного вогнища

Атмосфера вигадок, 
жартів, ігор

3. Ñëîâî â÷èòåëÿ ïðî іñòîðіþ ñòâîðåííÿ êíèæîê ïðî ìóìі-
òðîëіâ.

Ó 1938 ð. Òóâå ßíñîí íàïèñàëà і ïðîіëþñòðóâàëà ñâîþ âëàñíó 
êíèæêó – êàçêîâó ïîâіñòü ïðî ìóìі-òðîëіâ – і, íàðåøòі, «...âіä÷óëà 
ñïðàâæíþ ñâîáîäó, êîëè ñàìà ïî÷àëà âèêîíóâàòè îáèäâà âèäè ðîáî-
òè». Àëå ïåðøà êíèæêà ùå íіêîìó íå âіäîìîї ïèñüìåííèöі ïîáà÷èëà
ñâіò ëèøå ÷åðåç òðè ðîêè. Òіëüêè-íî öå ñòàëîñÿ, Ò. ßíñîí çðîçóìі-
ëà, ùî ïðîñòî íå â çìîçі íàçàâæäè çàáóòè ïðî ìóìі-òðîëіâ, äî ÿêèõ 
ïðîéíÿëàñÿ ùèðîþ ñèìïàòієþ. І âîíà íàïèñàëà ùå îäíó, çãîäîì ùå 
îäíó, і ùå, і ùå... Òàê ç’ÿâèëîñÿ ÷èìàëî íàäçâè÷àéíèõ êíèæîê ç äî-
ñêîíàëèìè, îðèãіíàëüíèìè ìàëþíêàìè.

4. Ìіôîëîãі÷íèé ñëîâíèê.
Ëåãåíäè ïðî òðîëіâ çàðîäèëèñÿ â Ñêàíäèíàâії. Òðîëі ó ñêàí-

äèíàâñüêîìó ôîëüêëîðі – ôàíòàñòè÷íі іñòîòè, çàçâè÷àé âîðîæі 
ëþäèíі. Âîíè íà÷åáòî ëÿêàëè ëþäåé ñâîїìè ðîçìіðàìè і ÷àêëóí-
ñòâîì. Çà іíøèìè ïîâіð’ÿìè, òðîëі æèëè â çàìêàõ і ïіäçåìíèõ 
ïàëàöàõ. Ó ôîëüêëîðі òðîëі áóâàþòü íå òіëüêè ãіãàíòàìè, àëå é 
ìàëåíüêèìè, ñõîæèìè íà ãíîìіâ іñòîòàìè, ùî æèâóòü ó ïå÷åðàõ 
(òàêèõ òðîëіâ çàçâè÷àé íàçèâàëè ëіñîâèìè).

Ó ñåðії êíèæîê ôіíñüêîї ïèñüìåííèöі Òóâå ßíñîí ç’ÿâëÿєòüñÿ, 
ìàáóòü, íàéîðèãіíàëüíіøèé ïîãëÿä íà òðîëіâ: öå ìàëåíüêі ìèðî-
ëþáíі іñòîòè, ùî æèâóòü òèõèì æèòòÿì. Çîâíі âîíè ñõîæі íà 
іãðàø  êîâèõ ëþäèíîïîäіáíèõ ãіïîïîòàìіâ. Ìóìі-òðîëі – ôàíòàñ-
òè÷íі іñòîòè, âåäóòü öіëêîì ëþäñüêèé ñïîñіá æèòòÿ.

Çàóâàæèìî: íå ëþäñüêèé, à ëþäÿíèé ñïîñіá æèòòÿ.
5. Âіðòóàëüíà ïîäîðîæ Ìóìі-äîëîì.
1. Ïðî÷èòàéòå ñòàòòþ ïіäðó÷íèêà «Ëіòåðàòóðíà êóõíÿ. Õòî

ìåøêàє â Äîëèíі Ìóìі-òðîëіâ?» (ñ. 212–213).
2. Âіäíàéäіòü âòðà÷åíó іíôîðìàöіþ îïèñó Ìóìі-äîëó.
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Íà âåðøèíі ðîçãóëþâàâ ... (âåñíÿíèé) âіòåð і íà âñі ... (÷îòè-
ðè) ñòîðîíè ðîçîðþâàâñÿ áëàêèòíèé ... (ãîðèçîíò). Íà ... (çàõîäі) 
áóëî ìîðå, íà ... (ñõîäі) ðі÷êà, ïåòëÿþ÷è, ... (óïîâçàëà) â ãëèá
Ïóñòåëüíèõ ãіð, íà ïіâíî÷і ïðîñòÿãàëèñü ... (äðіìó÷і ëіñè), à íà
ïіâäíі ç òðóáè – ... (Ìóìі-áóäèíêó) êëóáî÷èâñÿ äèìîê.

6. Ñëîâåñíå ìàëþâàííÿ: ó êàçöі ïîäåêóäè òðàïëÿєòüñÿ îïèñ
Ìóìі-äîëó, ñïèðàþ÷èñü íà êàðòó і âëàñíó óÿâó îïèøіòü, ÿêèì âè 
éîãî áà÷èòå.

Äîëèíó ìóìі-òðîëіâ çàñåëÿþòü ìóìі-òðîëі, õðîïóñі, ìóìðèêè, ìó-
äðèêè, ãåìóëі, ìþìëі, ÷åïóðóëі ç êàïàðóëÿìè òà іíøі іñòîòè, íàäіëåíі
ðèñàìè і ëþäåé, і òâàðèí. Ó íèõ є «îáëè÷÷ÿ», і ñâîїìè õàðàêòåðàìè,
ïîâåäіíêîþ, â÷èíêàìè, çâè÷àÿìè і çâè÷êàìè öі ïåðñîíàæі íàäçâè-
÷àéíî ñõîæі íà ëþäåé – âîíè áëіäíóòü, ÷åðâîíіþòü, âèáà÷àþòüñÿ,
äÿêóþòü, ï’þòü êàâó і ñіê, òàíöþþòü, ñâàðÿòüñÿ. Àëå ìåøêàíöі äî-
ëèíè Ìóìі-òðîëіâ çîâñіì íå ëþäè – ó áàãàòüîõ ç íèõ є ëàïè é õâіñò.

Ðіäíà äîìіâêà ìóìі-òðîëіâ – ãîñòèííèé áëàêèòíèé áóäèíî÷îê,
ÿêèé ðîçòàøîâàíèé ó ïðåêðàñíіé Äîëèíі Ìóìі. Öå òîé æàäàíèé і
ãîñòèííèé ïðè÷àë, äå çàâæäè ðàäî çóñòðіíóòü ìàíäðіâíèêà, õî÷ êèì
áè âіí áóâ, äå îáіãðіþòü, íàãîäóþòü, çðîçóìіþòü і âòіøàòü, áî òàì
áіëüøå çà ñêàðáè öіíóþòü äðóæáó і ëþáîâ. Ó Ìóìі-áóäèíêó íàéáіëü-
øå ïîâàæàþòü іíäèâіäóàëüíіñòü і íàìàãàþòüñÿ її ïîáà÷èòè â êîæíî-
ìó. Òóò ðîçóìіþòü: áóäü-ÿêèé òðîëü, ïðîæèâàþ÷è â Ìóìі-áóäèíêó, 
ïîâèíåí ìàòè ìîæëèâіñòü óçÿòè òå, ùî íàéáіëüøå âіäïîâіäàє éîãî
óíіêàëüíèì çäіáíîñòÿì.

7. Çàñâîєííÿ åëåìåíòіâ òåîðії ëіòåðàòóðè: «Ñëîâíèê Ìóäðîї
Ñîâè» (ñ. 211).

Ëіòåðàòóðíèé ãåðîé (àáî ëіòåðàòóðíèé ïåðñîíàæ) – äіéîâà 
îñîáà ëіòåðàòóðíîãî òâîðó.

8. Äèäàêòè÷íà âïðàâà «Çíàéäè ïåðñîíàæ».
Ñâіò êàçêè ßíñîí íåçðîçóìіëèé áåç àâòîðñüêèõ ìàëþíêіâ. Її 

ñâіòè íå іñíóþòü êîæåí îêðåìî. Âîíè äîïîâíþþòü і ðîçêðèâàþòü 
îäèí îäíîãî.

Çíàéäіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ іëþñòðàöієþ òà ïåðñîíàæåì êàçêè
«Êàïåëþõ ×àðіâíèêà».

Ìóìі-òðîëü

Çàãàëüíèé óëþáëåíåöü. Çâîðóøóє ñâîєþ âіäêðèòіñòþ, äîáðîçè÷-
ëèâіñòþ, ëþáîâ’þ äî áàòüêіâ òà ñèìïàòієþ äî äðóçіâ. Âіí іç çàäîâî-
ëåííÿì, ÿê і áóäü-ÿêà äèòèíà, âіääàєòüñÿ ðіçíîìàíіòíèì ïðèãîäàì,
ìàíäðіâêàì, ïðàãíå ÷îãîñü íîâîãî, íåçâіäàíîãî, òàєìíè÷îãî і ÷àðіâ-
íîãî. Іíêîëè ìàëåíüêîìó Ìóìі çäàєòüñÿ, ùî ÷àñ óïîâіëüíþєòüñÿ,
à äóìêè ñòàþòü âåëèêèìè-âåëèêèìè: öå âіí ðîñòå. Çàãàëîì Ìóìі-
òðîëü õîðîáðèé, àëå іíîäі ïîëîõëèâèé. Ëåãêî çíàéîìèòüñÿ, ÷èì çà-
âäàє ãîëîâíîãî áîëþ ñâîїé ìàìі.
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Ìóìі-ìàìà
Íàéêðàùà ìàìà ó ñâіòі! Ìàìà Ìóìі-òðîëÿ – âòіëåííÿ äîáðîòè, 

íіæíîñòі, òóðáîòè. Çàâæäè ãîòîâà ïðèéíÿòè íîâó «ïîðöіþ» äðóçіâ
êîõàíîãî ñèíà.

Ìóìі-òàòî
Íàðîäèâñÿ çà íàéíåçâè÷àéíіøîãî ðîçòàøóâàííÿ çіðîê. Çàìîëî-

äó áàãàòî ïîäîðîæóâàâ, ñàì çáóäóâàâ Ìóìі-áóäèíîê. Âіí – íàéâі-
äîìіøèé ïèñüìåííèê ó Äîëèíі Ìóìі òà її îêîëèöÿõ. Òàëàíîâèòèé, 
ïîñòіéíèé ó ñâîїõ óïîäîáàííÿõ, äðóæáі, çäàòíèé íà åêñòðàâàãàíòíі 
âèòіâêè, çàîõî÷óє âñå íåîðäèíàðíå ó ñâîєìó îòî÷åííі.

Íþõìóìðèê
Öå òîé, õòî íàâåñíі áóäèòü Ìóìі-äîë. Êîæíå ëіòî ïðîâîäèòü ó 

Ìóìі-äîëі, à âîñåíè éäå â äàëåêі êðàї. Çíàéîìèé ç óñіìà òâàðèíà-
ìè і ïòàõàìè. Âіðíèé äðóã Ìóìі-òðîëÿ, íåâòîìíèé øóêà÷ ïðèãîä. 
Ó íüîìó âèðóє êðîâ ðîìàíòèêà і ïîåòà. Ëþáèòü âèêóðèòè ëþëüêó 
і ïîãðàòè íà ãóáíіé ãàðìîøöі. Íå ëþáèòü òàáëè÷êè іç çàáîðîíàìè, 
áóäèíêè і ñòîðîæà ïàðêó.

Õðîïóñü
Çîâíі ñõîæèé íà Ìóìі-òðîëÿ, àëå, ÿê і âñі õðîïóñі, çìіíþє ñâіé 

êîëіð çàëåæíî âіä íàñòðîþ. Ìàє ïåðóêó. Ëþáèòü íàâîäèòè ëàä і ïðî-
âîäèòè ðіçíîìàíіòíі çáîðè. Äóæå ñåðéîçíèé òèï. Óòіì íå ðîçóìіє,
íàâіùî íà ñâіòі іñíóþòü ñåñòðè.

Õðîïñÿ
Ñåñòðè÷êà Õðîïóñÿ. Êîêåòëèâà ìîäíèöÿ: ìàє øîâêîâèñòèé ÷óá-

÷èê і çîëîòèé áðàñëåòèê íà íіæöі. Ëþáèòü ïðèêðàñè і ïðîâîäèòü 
áàãàòî ÷àñó ïåðåä ëþñòåðêîì. Ìîæå áóòè íàïðî÷óä ñåðéîçíîþ.

×ìèõ (Êðèõіòíå Çâіðÿòêî)
Òðîøêè æàäіáíèé, ëþáèòü ñêèãëèòè. Íåáàéäóæèé äî âñüîãî 

ÿñêðàâîãî і ñîëîäêîãî. Çíàéøîâ íåçâè÷àéíèé ãðîò (ùîïðàâäà, íå çîâ-
ñіì ñàì).

Ãåìóëü
Ó íüîãî âåëè÷åçíèé íіñ. Õîäèòü ó ñóêíі, ÿêà äіñòàëàñÿ éîìó âіä 

òіòêè. Âіí íàäîêó÷ëèâèé, ëþáèòü êîìàíäóâàòè і íіêîëè íå âèçíàє ñâî-
їõ ïîìèëîê. Êîëåêöіîíóє ïîøòîâі ìàðêè. Êîëè ãðàþòü ó ñõîâàíêè, 
çàâæäè õîâàєòüñÿ ïіä äèâàíîì – íà áіëüøå â íüîãî íå âèñòà÷àє óÿâè.
V. Ïіäñóìêè.

Ïðîáëåìíå ïèòàííÿ: ÷è ìîæíà çíàéòè äîðîãó äî Ìóìі-äîëó?
Ìóìі-äîë – ÷àðіâíà âèãàäàíà êðàїíà, àëå äîðîãà â Äîëèíó ìó-

ìі-òðîëіâ – êðàїíó äðóæáè, ëþáîâі, óâàãè äî áëèæíüîãî – âіäêðè-
òà äëÿ âñіõ, îñîáëèâî äëÿ òèõ, õòî ìðіє ïðî òåïëî òà äóøåâíіñòü.
Àáè ïîòðàïèòè â ãîñòі äî ìóìі-òðîëіâ, ïîòðіáíі ôàíòàçіÿ òà äî-
áðîçè÷ëèâіñòü.
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VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. Îïðàöþâàòè ìàòåðіàëè ïіäðó÷íèêà (ñ. 210–211).
2. Çàâäàííÿ 1–4 (ñ. 213).
3. Ïðî÷èòàòè ïåðøèé ðîçäіë êàçêè «Êàïåëþõ ×àðіâíèêà».

Тема: Т. Янсон. «Капелюх Чарівника». Утілення ідей доброти, щи-
рості, сімейних цінностей

Мета: переказувати близько до тексту перший розділ повісті «Капелюх
Чарівника»; розкрити особливості сюжету; висловлювати власне судження
щодо подій і вчинків героїв;

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та
обґрунтовувати її; 

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно
розвинену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань люд-
ства.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал, аудіозапис пісні «Біло-
гриві конячки» композитора В. Шаїнського. 

Тип уроку: комбінований.

Ñêàæè ìíå, ÷òî åñòü ñ÷àñòüå – òèõàÿ ðåêà,
ïîæàòüå ëàïû èëè ìèðíûé âå÷åð? 
Âûïëûòü èç òèíû, èëà, òðîñòíèêà
ìîðñêîìó âåòðó ñâåæåìó íàâñòðå÷ó?
À ÷òî åñòü æèçíü – ìå÷òà èëè âîëíà? 
Áîëüøîé ïîòîê èëü òó÷à ãðîçîâàÿ?

Âіðø, ÿêèé ïðî÷èòàâ Ãåìóëü
íà ÷åñòü ðîäèíè Ìóìі-òðîëіâ

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Óñòàíîâè âіäïîâіäíіñòü ìіæ ïðіçâèùåì ïèñüìåííèêà òà éîãî
êàçêîþ.

Ò. ßíñîí «Àëіñà â Êðàїíі Äèâ»
Ã.Ê. Àíäåðñåí «Ðіêі-Òіêі-Òàâі»

Ë. Êåððîëë «Õëîï÷èê-çіðêà»

Ð. Êіïëіíã «Ñîëîâåéêî»

Î. Óàéëüä «Êàçêà ïðî ìåðòâó öàðіâíó òà ñіìîõ áîãàòèðіâ»
Î. Ïóøêіí «Êàïåëþõ ×àðіâíèêà»

ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Êîìåíòîâàíå ÷èòàííÿ ïåðøîãî ðîçäіëó «Êàïåëþõà ×àðіâ-

íèêà».
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2. Åâðèñòè÷íà áåñіäà çà ïðî÷èòàíèì.
1. Ç ÿêèìè ÷àðіâíèìè ïåðñîíàæàìè âè ïîçíàéîìèëèñÿ â ïåð-

øîìó ðîçäіëі? Îïèøіòü їõ. (Öå êàçêîâі іñòîòè, ñõîæі íà áåãåìî-
òèêіâ, ó íèõ є ÷îòèðè ëàïè, õâіñò)

2. ßêі ó íèõ çâè÷êè? (Çèìîâà ñïëÿ÷êà, ãîñòèííіñòü)
3. Ðîçêàæіòü ïðî ñòîñóíêè â ðîäèíі Ìóìі-òðîëіâ.
4. Õòî òàêèé Íþìóìðèê?
5. ßê ÷àðіâíèé êàïåëþõ ïîòðàïèâ äî ìóìі-òðîëіâ?
6. ßê ïðîâîäèòü ÷àñ Ìóìі-òàòî? ×è ñïîäîáàâñÿ éîìó êàïåëþõ?
7. ßêå ïåðøå äèâî ñòâîðèâ êàïåëþõ? ßê íèì ñêîðèñòàëèñÿ â 

ðîäèíі Ìóìі-òðîëіâ?
8. ßêèìè ðèñàìè õàðàêòåðó íàäіëåíі òðîëі? (Âîíè äîïèòëèâі,

äîáðі, ñïðàâåäëèâі, ëþáëÿòü ïîäîðîæóâàòè, ôàíòàçóâàòè, òâî-
ðèòè. Їì ïðèòàìàííі òåðïіííÿ, äîáðîòà, ââі÷ëèâіñòü)

9. ×èì ìóìі-òðîëі ñõîæі íà ëþäåé, à ÷èì âіäðіçíÿþòüñÿ?
(Çèìîâà ñïëÿ÷êà, ÿê ó çâè÷àéíèõ òâàðèí; ï’þòü êàâó, ÷èòàþòü 
ãàçåòè, ïèøóòü ìåìóàðè, ÿê ëþäè, îïèñ ìіñöåâîñòі âіäïîâіäàє 
ãåîãðàôі÷íîìó îïèñó Ôіíëÿíäії)

10. ×è íàãàäóє æèòòÿ ìóìі-òðîëіâ äèòÿ÷і ðîêè ïèñüìåííè-
öі?

11. Äîâåäіòü, ùî êàçêó íàïèñàëà ôіíñüêà ïèñüìåííèöÿ. (Òðî-
ëі – êàçêîâі ïåðñîíàæі ôîëüêëîðó Ñêàíäèíàâії, îïèñ ïðèðîäè Ìó-
ìі-äîëó ñõîæèé íà ïðèðîäó Ñêàíäèíàâії)

3. Ðîëüîâà ãðà «ßê êàïåëþõ ×àðіâíèêà ç’ÿâèâñÿ â Ìóìі-äî-
ëі?»: âіä іìåíі Ìóìі-òàòà, Ìóìі-ìàìè, Ìóìі-òðîëÿ, Íþõìóìðèêà
ðîçïîâіñòè çà ïëàíîì ïðî ïîÿâó êàïåëþõà.

1. Õòî і êîëè çíàéøîâ êàïåëþõ?
2. Íàâіùî éîãî çàáðàëè äîäîìó?
3. Õòî ïðèìіðÿâ êàïåëþõà і ùî ðàïòîì ñòàëîñÿ?
4. ßê ãåðîї íàäóìàëè êîðèñòóâàòèñÿ êàïåëþõîì?
5. Ùî äèâíîãî âіäáóëîñÿ â áóäèíêó òîãî äíÿ?
6. ×è çäîãàäàëèñÿ ìåøêàíöі, ùî õìàðèíêè – äèâîâèæíå ïå-

ðåòâîðåííÿ, ÿêå çðîáèâ êàïåëþõ?
4. Òâîð÷à ðîáîòà «Ó ðîäèííîìó êîëі Ìóìі-òðîëіâ»: ñêëàäіòü 

õàðàêòåðèñòèêó ðîäèíè Ìóìі-òðîëіâ, äîáåðіòü öèòàòè.

Характеристика Цитати

Мумі-тато завжди галантний 
та вишукано чемний, він чи-
тає газети й пише мемуари.

Тато крутився перед дзеркалом, розглядав 
себе спереду, і ззаду, і з боків…
…подався на другий поверх писати свої Ме-
муари (велику книгу, в якій розповідається про 
бурхливу юність Мумі-тата).
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі

Мумі-мама, як всі мами, 
добра, щира, гостинна і по-
стійно клопочеться на кухні.

...Добродушно усміхнулася Мама. – Їжте біль-
ше яєць, дітоньки! Ви ж цілу зиму протримали-
ся на самій лише глиці! – і знову зникла у кухні.
Мама визирнула з кухонних дверей і завмерла
на порозі від подиву.

Цінується вільне внутрішнє 
життя.

Усі вже поснідали, випили каву і розбрелися
хто куди.

Підтримується домашній 
затишок.

Мама саме готувала запіканку, і їй було не до
дитячих пустощів.

Повага і терпіння членів
родини один до одного.

– Гарно, – відказала Мама. – Ти у ньому маєш
дуже мужній вигляд.
– Гм, незле, але як на мене, без капелюха у
тебе значно статечніший вигляд, – мовила
Мама.

Численні друзі. ...Мумі-троль, Нюхмумрик та Чмих піднялися на
ґанок...
– Після сніданку поглянемо, що поробляють
Хропусі, – запропонував Мумі-троль.

Життя дітей без турбот, 
спов нене веселощів.

У саду Хропусь і Нюхмумрик захопилися новою
забавою. Вони спрямовували свої хмаринки
назустріч одна одній і на повному лету зіштов-
хувалися. Хто впав першим, той програв.

Життя з пригодами, але
вони не порушують заведе-
ний порядок речей.

– Поглянь, що ми знайшли! – похвалився
Мумі-троль. – Чудового чорного капелюха...

5. Âèñíîâêè.
Ìóìі-äîë – ðàéñüêå ìіñòå÷êî, ïîâíå áåçòóðáîòíèõ âåñåëîùіâ,

ëþáîâі òà äîìàøíüîãî çàòèøêó, äå çàâæäè ðàäі ãîñòÿì і òåðïëÿ-
÷і äî ÷óæèõ ïðèìõ. Àòìîñôåðà äîáðîçè÷ëèâîñòі, òîëåðàíòíîñòі,
äóøåâíîñòі òà ëþáîâі ïàíóє â ùàñëèâіé Äîëèíі ìóìі-òðîëіâ: óñіì
äîïîìàãàþòü і íіêîãî íå çàëèøàþòü ó áіäі. Áóäèíîê ìóìі-òðîëіâ
âіäêðèòèé äëÿ âñіõ. Ìàìà ïåðåéìàєòüñÿ ëèøå òèì, ùî çàõî÷óòü
íà äåñåðò її íîâі ãîñòі. Ó áóäèíêó çàâæäè ïîâíіñіíüêî ãîñòåé.
Çâè÷àéíî, ÷àñ âіä ÷àñó â áóäèíêó âіäáóâàþòüñÿ íåéìîâіðíі ïîäії,
íà íóäüãó íіõòî íå íàðіêàє.

6. Ìóçè÷íі ïàðàëåëі.
1. ßêó íîâó ãðó âèíàéøëè ãåðîї? Óÿâіòü, ÿê ìóìі-òðîëі ñêà-

÷óòü íà õìàðèíêàõ? Ç ÷èì õî÷åòüñÿ ïîðіâíÿòè õìàðèíêè?
2. Ôàíòàçії Òóâå ßíñîí âèÿâèëèñÿ ñïіâçâó÷íі ç äóìêàìè äèòÿ-

÷îãî ïèñüìåííèêà Ñ. Êîçëîâà òà êîìïîçèòîðà Â. Øàїíñüêîãî. Âîíè
íàïèñàëè äèòÿ÷ó ïіñíþ «Áіëîãðèâі êîíÿ÷êè». Ïðîñëóõàéòå її.

3. ßêèé íàñòðіé ñòâîðþþòü ïіñíÿ òà êàçêà Òóâå ßíñîí?
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V. Ïіäñóìêè. 
Ðîçâ’ÿæè êðîñâîðä «Êàïåëþõ ×àðіâíèêà».

1 Ò Ð Î Ë Ü

 2 Ì Ó Ì І - Ò Ð Î Ë Ü

 3 Â Î Ä À

 4 Ã Å Ì Ó Ë Ü

5 Õ Ð Î Ï Ñ ß

6 Ç À Ï І Ê À Í Ê À

 7 Ð Î Ñ Ë È Í È

 8 Õ Î Â À Í Ê È

 9 Í Þ Õ Ì Ó Ì Ð È Ê

1. Ñêàíäèíàâñüêèé ìіôîëîãі÷íèé ïåðñîíàæ – ïðîòîòèï ãåðîїâ
Ìóìі-äîëó.

2. Іì’ÿ ãîëîâíîãî ãåðîÿ êàçêè «Êàïåëþõ ×àðіâíèêà».
3. Íà ùî ïåðåòâîðèâñÿ ïіñîê ó ÷àðіâíîìó êàïåëþñі?
4. Ãåðîé êàçêè, ÿêèé ìàє âåëè÷åçíèé íіñ, õîäèòü ó ñóêíі, ùî 

äіñòàëàñÿ éîìó âіä òіòêè.
5. Ñåñòðè÷êà Õðîïóñÿ.
6. Ùî Ìóìі-ìàìà ãîòóâàëà, êîëè ç’ÿâèëèñÿ äèâîâèæíі õìà-

ðèíêè?
7. Ùî êîëåêöіîíóâàâ Ãåìóëü?
8. Ó ÿêó ãðó ãðàâ Ìóìі-òðîëü ç äðóçÿìè ïіä ÷àñ äîùó?
9. Ãåðîé, ÿêèé ìàє ó âëàñíîñòі ãóáíó ãàðìîøêó.

VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. Çàâäàííÿ 1–2 (ñ. 224).
2. Ïðî÷èòàòè äðóãèé ðîçäіë êàçêè «Êàïåëþõ ×àðіâíèêà».

Тема: Т. Янсон. «Капелюх Чарівника». Персонажі казки, утілення в 
них ідей доброти, щирості

Мета: переказувати близько до тексту другий розділ повісті «Капелюх 
Чарівника»; розкрити особливості сюжету; висловлювати власне судження 
щодо подій і вчинків героїв;

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу 
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та 
обґрунтовувати її;

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно роз-
винену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал, фрагмент мультфільму 
«Мумі-тролі. Капелюх Чарівника», частина друга «Літо в Мумі-долі» (1983 р., 
режисер А. Аляшев).
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Тип уроку: комбінований.

Âèãàäàíèé ñâіò ìîїõ ìóìі-òðîëіâ – öå ñâіò,
çà ÿêèì ó ãëèáèíі äóøі, ëèáîíü, ñóìóє ÷è íå
êîæíèé ç íàñ.

Ò. ßíñîí

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Áëіöòåñò.
1. Ùî ðîáëÿòü ìóìі-òðîëі âçèìêó? 
à) ãðàþòü ó ñíіæêè; á) êàòàþòüñÿ íà ëèæàõ; â) ñïëÿòü; ã) áó-

äóþòü ôîðòåöі.
2. ßêèé ïòàõ ïîâіäîìèâ ìóìі-òðîëіâ, ùî ïðèéøëà âåñíà?
à) ãðàê;  á) çîçóëÿ;  â) æàéâîðîíîê;  ã) øïàê. 
3. Íà ÿêîìó ìóçè÷íîìó іíñòðóìåíòі ãðàâ Íþõìóìðèê?
à) ãіòàðі;  á) ãóáíіé ãàðìîøöі;  â) ñîïіëöі;  ã) ãóñëÿõ. 
4. Äå ìóìі-òðîëі çíàéøëè êàïåëþõ ×àðіâíèêà? 
à) íà ãîðі;  á) íà ðі÷öі;  â) ó ëóçі;  ã) ó ïîëі. 
5. Äëÿ ÷îãî ïðèñòîñóâàëè êàïåëþõ? 
à) ÿê ãîëîâíèé óáіð;  á) ÿê ïòàøèíå ãíіçäî;  â) ÿê ÷îâíèê, ùî 

ïóñòèëè ïî ðі÷öі;  ã) ÿê êîøèê äëÿ ïàïåðó. 
ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.

1. Êîìåíòîâàíå ÷èòàííÿ äðóãîãî ðîçäіëó «Êàïåëþõà ×àðіâ-
íèêà».

2. Åâðèñòè÷íà áåñіäà çà ïðî÷èòàíèì.
1. Ó ÿêó ãðó âèðіøèëè çіãðàòè äðóçі Ìóìі-òðîëÿ ïіä ÷àñ äîùó?

Ïðî ÿêі ñіìåéíі òðàäèöії Ìóìі-òðîëіâ ìè äіçíàєìîñÿ?
2. ßê Ìóìі-òðîëü ïîòðàïèâ äî êàïåëþõà? ×îìó òàêà ñõîâàíêà

éîìó çäàëàñÿ íàïðî÷óä âäàëîþ?
3. ßê çìіíèâñÿ Ìóìі-òðîëü, ñèäÿ÷è ïіä êàïåëþõîì?
4. Ó ÷îìó âèÿâèâñÿ êîìіçì ñèòóàöії, êîëè Ìóìі-òðîëü âèðі-

øèâ ïîêàçàòèñÿ òîâàðèøàì?
5. ×îìó Ìóìі-òðîëü âèðіøèâ, ùî öå íîâà ãðà? Êîëè ãðà âæå

íå âåñåëèòü ãåðîÿ?
6. Õòî âïіçíàâ Ìóìі-òðîëÿ â íîâîìó âèãëÿäі? ×îìó, íà âàøó

äóìêó, òіëüêè ìàìà éîãî âïіçíàëà?
7. Õòî òàêèé Ìóðàøèíèé Ëåâ? ×îìó äðóçі âèðіøèëè âèïðî-

áóâàòè ñèëó ÷àðіâíîãî êàïåëþõà íà íüîìó?
8. Äî ÿêèõ õèòðîùіâ äîâåëîñÿ âäàòèñÿ, ùîá óïіéìàòè ëþòîãî

Ìóðàøèíîãî Ëåâà?
9. Ùî î÷іêóâàëè òîâàðèøі âіä íåáåçïå÷íîãî åêñïåðèìåíòó? ßê

ãîòóâàëèñÿ äî íåâіäîìîãî ïåðåòâîðåííÿ? ßê ïîâîäÿòüñÿ äðóçі ïіä
÷àñ åêñïåðèìåíòó?
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10. ßêі äèâà ðîáèâ êàïåëþõ? ßêèì ñòàâ Ìóðàøèíèé Ëåâ? Ùî
ñòàëîñÿ çі ñëîâíèêîì? ïіñêîì?

11. ×îìó Ãåìóëü íå ïîäіëÿâ ðàäîùіâ äðóçіâ ç ïðèâîäó ïåðåìіí 
Ìóðàøèíîãî Ëåâà?

12. ßêå ðіøåííÿ ïðèéìàþòü Ìóìі-òàòî і Ìóìі-ìàìà, êîëè äî-
âіäàëèñÿ ïðî âèòіâêè äіòåé? Ïðî ùî øêîäóє Ìóìі-òðîëü, êîëè
ïîçáóëèñÿ êàïåëþõà?

3. Âïіçíàé ãåðîÿ çà îïèñîì.
1. ×àñòî áðîäèâ îäèí âíî÷і, ìàâ ãóáíó ãàðìîøêó, íîñèâ ñòàðèé

çåëåíèé êàïåëþõ і ñòàðèé êîñòþì, ìàâ êîòÿ÷і î÷і, ÿêі áà÷àòü ó òåì-
ðÿâі. (Íþõìóìðèê) 2. Ðîçóìíèé, îáåðåæíèé, áóðêîòëèâèé, êîëåêöі-
îíóє ïîøòîâі ìàðêè і ðîñëèíè, áåç âîëîññÿ, íîñèòü ïëàòòÿ, ÿêå äіñ-
òàëîñÿ éîìó â ñïàäîê âіä òіòêè. (Ãåìóëü) 3. Ëþáèòü ãîòóâàòè ìëèíöі, 
âðàíöі âàðèòü êàâó, âïіçíàëà ñèíà â îáðàçі ïîòâîðè. (Ìóìі-ìàìà) 
4. Ëþáèòü ÷èòàòè ãàçåòè, ïèøå ìåìóàðè, â äèòèíñòâі áóâ îáäàðîâà-
íîþ äèòèíîþ, ÿêó íå ðîçóìіëè, ÷àñòî ïîâòîðþє ôðàçó: «Êëÿíóñÿ ñâî-
їì õâîñòîì!» (Ìóìі-òàòî) 5. Íàéäîâøå ïåðåáóâàє â çèìîâіé ñïëÿ÷öі, 
ñòðàøåííî áîїòüñÿ ãðîçè, ïåðøèé çíàéøîâ ïå÷åðó. (Ñíіôô) 6. Çìі-
íþє ñâіé êîëіð çàëåæíî âіä íàñòðîþ. (Õðîïñÿ) 7. Ëþòèé çâіð, ÿêèé, 
îáåðòàþ÷èñü, ÿê ïðîïåëåð, ìîæå âêðóòèòèñÿ â ïіñîê, ïåðåòâîðèâñÿ 
íà їæà÷êà. (Ìóðàøèíèé Ëåâ) 8. Çàãàëüíèé óëþáëåíåöü, ç ìàëåíü-
êèì çãðàáíèì õâîñòèêîì, ãàðíèìè äîáðèìè î÷èìà. (Ìóìі-òðîëü) 
9. Äðóã Ìóìі-òðîëÿ, ÿêèé çàïðîïîíóâàâ ãíàòè êîðîëÿ Êàëіôîðíії 
çà îáðàçè Ìóìі-òðîëÿ. (×ìèõ) 10. Çàâæäè ïðèëіòàє äîäîìó âåðõè 
íà ÷îðíіé ïàíòåðі, êîëåêöіîíóє ðóáіíè, çàãóáèâ ÷àðіâíîãî êàïåëþõà.
(×àðіâíèê)

4. Ìèñòåöüêå âіäëóííÿ.
1. Ïåðåãëÿíóòè óðèâîê ç ìóëüòôіëüìó «Ìóìі-òðîëі. Êàïåëþõ 

×àðіâíèêà», ÷àñòèíà äðóãà «Ëіòî â Ìóìі-äîëі» (1983 ð., ðåæèñåð 
À. Àëÿøåâ).

2. ×èì âіäðіçíÿєòüñÿ çîâíіøíіñòü ìóìі-òðîëіâ ó ìóëüòôіëüìі 
âіä çîâíіøíîñòі ìóìі-òðîëіâ, ÿêèõ ìàëþâàëà Ò. ßíñîí?

3. ßêі ïðèêëàäè ïіäòâåðäæóþòü äóìêó ïðî ùàñëèâå äèòèíñòâî
â Ìóìі-äîëі?

5. Ìîçêîâèé øòóðì «Ñâіò äèòèíñòâà â êàçöі».

Дружна родина, де
цінують один одного

Спілкування
з природою

Велике коло
вірних друзів

Гумор, щирий сміх,
розіграші

Світ дитинства
в казці

Різноманітні ігри,
фантазії, дива

Пошук пригод Щирість стосунків
Цікаві розмови
та розваги
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6. Ðîáîòà ç òåêñòîì. Ñêëàäіòü öèòàòíèé ëàíöþæîê, çà ÿêèì
ðîçêàæіòü ïðî öіííîñòі äèòèíñòâà êðàїíè ìóìі-òðîëіâ.

1. Ó ñàäó Õðîïóñü і Íþõìóìðèê çàõîïèëèñÿ íîâîþ çàáàâîþ. Âîíè
ñïðÿìîâóâàëè ñâîї õìàðèíêè íàçóñòðі÷ îäèí îäíîìó і íà ïîâíîìó
ëåòó çіøòîâõóâàëèñÿ. Õòî âïàâ ïåðøèì, òîé ïðîãðàâ.

2. Îäíîãî òèõîãî òåïëîãî äíÿ, êîëè íàä Äîëèíîþ Ìóìі-òðîëіâ
ñіÿâñÿ ëіòíіé äîùèê, äðóçі âèðіøèëè ïîãðàòèñÿ ó õîâàíêè âäîìà.

3. Ìóìі-òðîëü… ïîäóìàâ ñîáі, ùî òî, íàïåâíî, íîâà ãðà, і ðàäіñíî
çàñìіÿâñÿ: «ß – Êîðîëü іç Êàëіôîðíії!».

4. – Âіí òóò! – çàøåïîòіâ Õðîïóñü. – Òà ÿê éîãî çàìàíèòè äî ñëîїêà?
– Äàé-íî ÿ ñïðîáóþ, – òàê ñàìî ïîøåïêè âіäïîâіâ Ìóìі-òðîëü.
Òðîõè âіääàëіê âіí ïðèêîïàâ ñëîїê ó ïіñîê ãîðëîâèíîþ äîãîðè і

ãîëîñíî êðèêíóâ:
– Ñëàáàêè òі ìóðàøèíі ëåâè!
5. Æåíіòü éîãî! Æåíіòü ó øèþ òîãî ïîòâîðíîãî êîðîëÿ, ÿêèé 

îáðàæàє íàøîãî Ìóìі-òðîëÿ.
6. Íàñòàâ ÷àñ ïðîâåñòè åêñïåðèìåíò і ïîäèâèòèñÿ, ÷è é Ìóðàøè-

íèé Ëåâ çìіíèòü ñâîþ ïîäîáó â êàïåëþñі. Åêñïåðèìåíòіâ áåç ðèçèêó
íå áóâàє! Êèäàéòå éîãî äî êàïåëþõà!

7. Êіëüêà ñåêóíä ïàíóâàëà ìåðòâà òèøà. Âðàç її ïîðóøèâ ðåãіò
Íþõìóìðèêà, íå âñòèã âіí âіäõåêàòèñÿ, ÿê çà íèì é іíøі ëÿãëè ïî-
êîòîì âіä ñìіõó; âîíè ãàëàñóâàëè, øòóðõàëè îäèí îäíîãî ïіä áîêè, і
ðàäîñòі їõíіé íå áóëî ìåæ.

8. Òà ÷àðè ùå íå çàêіí÷èëèñÿ. Ç êðèñіâ êàïåëþõà çàêàïîòіëî,
ïîòіì çàäçþðêîòіëî, і âðàç ïîòîêè âîäè ïîòåêëè íà êèëèìîê; ÷óæî-
ìîâíèì ñëîâàì äîâåëîñü ðÿòóâàòèñÿ, äðÿïàþ÷èñü íà ñòіíè.

9. – Õîäè, ÿ òåáå ïðèãîðíó! – ðîçïðîñòåðëà îáіéìè Ìóìі-ìàìà. –
Ñâîãî ðіäíîãî ìàëåíüêîãî Ìóìі-òðîëÿ ÿ âïіçíàþ çàâæäè!
V. Ïіäñóìêè.

Õâèëèíà ôàíòàçії.
1. Ïîôàíòàçóéòå, íà ùî ïåðåòâîðþþòüñÿ ìîíåòêà, ùіòêà äëÿ

îäÿãó, äçåðêàëüöå, êîëè ïîòðàïëÿþòü ó êàïåëþõ ×àðіâíèêà.
2. Â ÿêі іãðè ìîæíà áóëî á çіãðàòè ç íîâèìè ïðåäìåòàìè?

VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. Ïðî÷èòàòè ï’ÿòèé ðîçäіë êàçêè «Êàïåëþõ ×àðіâíèêà».
2. Çàâäàííÿ 3–4 (ñ. 224).

Тема: Т. Янсон. «Капелюх Чарівника». Чарівність світу мумі-тролів
Мета: переказувати близько до тексту п’ятий розділ повісті «Капелюх

Чарівника»; розкрити особливості сюжету; висловлювати власне судження
щодо подій і вчинків героїв;

вдосконалювати навички написання творчих переказів; збагачувати
словниковий запас учнів;

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та
обґрунтовувати її; 
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виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно роз-
винену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал.
Тип уроку: комбінований.

ßê ìîæíà ïåðåñâіä÷èòèñÿ, ÷è ×àðіâíèê 
іñíóє íàñïðàâäі?

Ò. ßíñîí

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Íàçâіòü іìåíà ãåðîїâ òâîðó. ßê õàðàêòåðèçóþòü їõ öі âèñëîâ-
ëþâàííÿ?

1. Êëÿíóñÿ ñâîїì õâîñòîì! Êëÿíóñÿ ñâîїì õâîñòîì! (Ìóìі-òàòî) 
2. ß – Êîðîëü іç Êàëіôîðíії! (Ìóìі-òðîëü) 3. Âіí íàéëіïøèé Ìóìі-
òðîëü ó ñâіòі, і ìè éîãî ñòðàøåííî ëþáèìî! (Õðîïñÿ) 4. Æåíіòü ó øèþ 
òîãî ïîòâîðíîãî êîðîëÿ, ÿêèé îáðàæàє íàøîãî Ìóìі-òðîëÿ! (×ìèõ) 
5. Ñâîãî ðіäíîãî ìàëåíüêîãî Ìóìі-òðîëÿ ÿ âïіçíàþ çàâæäè! (Ìóìі-
ìàìà) 6. Õòî òóò ñêàçàâ «ñëàáàê?» (Ìóðàøèíèé Ëåâ) 7. ß íà âіòü
íå íàâàæóþñÿ äóìàòè, ùî ñòàíåòüñÿ, êîëè âіí âèðâåòüñÿ íà âîëþ!
(Õðîïóñü) 8. Çáàãíóòè íå ìîæó, ÷îìó âè ñòіëüêè ãàëàñó çäіéìàєòå ç 
ïðèâîäó ðå÷åé çâè÷àéíèõ і î÷åâèäíèõ! (Ãåìóëü) 9. Öå íå áàéêà. Óñå
ðîçêàçàíå – ïðàâäà. (Íþõìóìðèê)
ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.

1. Êîìåíòîâàíå ÷èòàííÿ ï’ÿòîãî ðîçäіëó «Êàïåëþõà ×àðіâ-
íèêà».

2. Åâðèñòè÷íà áåñіäà çà ïðî÷èòàíèì.
1. ßêó äèòÿ÷ó çàáàâó çîáðàæåíî â ðîçäіëі? ×è ðîçïîâіäàëè âè

ñàìі ñòðàøíі іñòîðії íà íі÷?
2. Âіä êîãî ïî÷óâ Íþõìóìðèê ñòðàøíó іñòîðіþ ïðî ×àðіâ-

íèêà?
3. ßêèì çîáðàæåíî äіì ×àðіâíèêà?
4. ßêà òâàðèíà ñóïðîâîäæóє éîãî?
5. Ùî êîëåêöіîíóє ×àðіâíèê? ßêîї êîøòîâíîñòі íå âèñòà÷àє â 

éîãî êîëåêöії?
6. ßêó òàєìíèöþ ðîçêðèâàє Íþõìóìðèê äðóçÿì?
7. ×îìó äіòè ñòðèâîæèëèñÿ?
3. Òâîð÷à ðîáîòà â ãðóïàõ «Іñòîðіÿ ×àðіâíèêà».
1. Óâàæíî ïåðå÷èòàéòå òåêñò. Âèçíà÷òå íàéâàæëèâіøі ôðàã-

ìåíòè ïåðåêàçó: ãîðà, äіì ×àðіâíèêà, ×àðіâíèê, ïàíòåðà, ñêàðáè,
êîðîëіâñüêèé ðóáіí.

2. Íà ïàïіðöÿõ ðіçíîãî êîëüîðó çàïèøіòü êëþ÷îâі ñëîâà äëÿ 
îïèñó îáðàíèõ ôðàãìåíòіâ ïåðåêàçó (ãîðà – ñèíіé êîëіð, äіì ×à-
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ðіâíèêà – æîâòèé, îïèñ ÷àðіâíèêà – ôіîëåòîâèé, ïàíòåðà – ÷îð-
íèé, ñêàðáè – ÷åðâîíèé, êîðîëіâñüêèé ðóáіí – áîðäîâèé).

3. Ïіñëÿ çàâåðøåííÿ ðîáîòè íà äîøöі âèâіøóþòüñÿ ïàïіðöі
âіä êîæíîї ç ãðóï, ïîðіâíþþòüñÿ íà ïðåäìåò êіëüêîñòі îáðàíèõ
ôðàãìåíòіâ, îáãîâîðþþòüñÿ îáðàíі êëþ÷îâі ñëîâà, ÿêі ìîæíà âè-
êîðèñòàòè äëÿ îïèñó.

Гора На краю світу, височенна, паморочиться в голові, чорна як сажа, 
гладенька мов шовк, бездонне провалля, хмари стеляться.

Дім Чарівника На самому вершечку гори. Немає ні вікон, ні дверей, немає
даху.

Чарівник Літає, може обернутися на будь-кого, просотатися під землю 
чи опуститися на морське дно, очі червоно виблискують у тем-
ряві. Ночами літає світом і збирає рубіни.

Пантера Чорна, вміє літати.

Скарби Приховані скарби, рубінів не злічити, світяться, наче очі диких
звірів, хмари, фарбують у криваво-червоний колір.

Королівський
рубін

Завбільшки, як голова чорної пантери, палахкотить, немов
живе полум’я.

4. «Äèâà êàïåëþõà ×àðіâíèêà». Âèçíà÷, íà ùî ïåðåòâîðèëèñÿ
ïðåäìåòè ïіñëÿ òîãî, ÿê âîíè áóëè â êàïåëþñі ×àðіâíèêà, ç’єäíàé
їõ ñòðіëêàìè.

ßє÷íà øêàðàëóïà äèâíà ñìіøíà òâàðèíêà
Ìóìі-òðîëü êðèõіòíèé їæà÷îê
Ìóðàøèíèé Ëåâ õìàðèíêè
Ïіñîê çіâ’ÿëå ëèñòÿ
Ñòîðіíêè ñëîâíèêà ÷óæîìîâíà êîìàøíÿ
×óæîìîâíі ñëîâà âîäà
5. Ðîáîòà íàä ïëàíîì ïåðåêàçó ç òâîð÷èì çàâäàííÿì «Іñòîðіÿ 

×àðіâíèêà»: òâîð÷å çàâäàííÿ – äîïîâíіòü òåêñò îïèñîì ÷àðіâíîãî 
êàïåëþõà.

1. Ãîðà íà êðàþ ñâіòó.
2. Äèâíèé äіì.
3. ×àðіâíèê òà éîãî çâè÷êè.
4. Ñêàðáè ×àðіâíèêà.
5. Êîëè ×àðіâíèê ñòàíå ùàñëèâèì?
6. Óñíі ïåðåêàçè ó÷íіâ ç òâîð÷èì çàâäàííÿì, їõ ðåäàãóâàííÿ.

V. Ïіäñóìêè.
Ïèñüìîâèé ïåðåêàç ç òâîð÷èì çàâäàííÿì «Іñòîðіÿ ×àðіâ-

íèêà».

VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. Çàâäàííÿ 6 (ñ. 224).
2. Çàâäàííÿ 8 «Ïîôàíòàçóéòå!» (ñ. 224).
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3. Ïðî÷èòàòè іíøі òâîðè Ò. ßíñîí, ñêîðèñòàâøèñü ïîðàäàìè
«Ëіòåðàòóðíîãî íàâіãàòîðà» (ñ. 224–226).

Тема: Урок розвитку зв’язного мовлення. Контрольний твір
Мета: розвивати навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу

і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та 
обґрунтовувати її;

виховувати уважного читача, що вміє передавати прочитане та власну 
думку щодо прочитаного; формувати всебічно розвинену особистість, при-
щеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал.
Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення.

ßê äîñÿãòè óñïіõó ó÷íÿì? – Äîãàíÿòè òèõ, 
õòî ïîïåðåäó, і íå ÷åêàòè íà òèõ, õòî ïîçàäó.

Àðіñòîòåëü

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, çàâäàíü óðîêó. 
ІІ. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі. Îçíàéîìëåííÿ ç êðè-

òåðіÿìè îöіíþâàííÿ òâîðó. 
ІІІ. Ðîáîòà íàä êîíòðîëüíèì òâîðîì.
ІV. Ïіäñóìêè óðîêó.
V. Äîìàøíє çàâäàííÿ.

Тема: Роальд Дал. «Чарлі і шоколадна фабрика»
Мета: ознайомити учнів із життям та особливостями творчості Роальда 

Дала; особливостями сюжету повісті «Чарлі і шоколадна фабрика»; вираз-
но читати (зокрема в «ролях», коментоване читання) і емоційно сприймати 
уривки повісті; дати оцінку моральним якостям, вчинкам персонажів повісті;

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу 
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та 
обґрунтовувати її;  

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно роз-
винену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, портрет Р. Дала, дидактичний матеріал.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ß ïèøó òіëüêè ïðî òå, ùî çàõîïëþє äóõ ÷è
ñìіøèòü. Äіòè çíàþòü, ùî ÿ íà їõíüîìó áîöі.

Ðîàëüä Äàë

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Àêòóàëіçàöіÿ ñóá’єêòèâíîãî äîñâіäó ó÷íіâ: íàçâіòü óëþáëåíі
ñîëîäîùі ëіòåðàòóðíèõ ãåðîїâ êíèæîê, ÿêі âè ïðî÷èòàëè.
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Цукерки «Берті Боттс» –
Гаррі Поттер та його друзі 

(Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і
філософський камінь»)

Пряниковий будиночок –  Гензель 
і Гретель (казка братів Грімм 

«Пряниковий будиночок»)

Рахат-лукум –
Едмунд (К.С. Льюїс
«Хроніки Нарнії»)

Улюблені
солодощі 

літературних
героїв

Варення – Том Сойєр 
(Марк Твен «Пригоди

Тома Сойєра»)

Варення, торти – Карлсон
(А. Ліндгрен «Малюк і Карлсон,

який живе на даху»)

Мед – Вінні-Пух (А. Мілн «Вінні-
Пух і всі-всі-всі»)

ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Ñëîâî â÷èòåëÿ. «Øïèãóí, ÿêèé ïñóâàâ öóêåðêè».
Ïðèãîòóéòåñÿ äî øîêîëàäíîãî ñìàêó ïðèãîä: ìè ïî÷èíàєìî çíà-

éîìñòâî ç ïîâіñòþ Ðîàëüäà Äàëà «×àðëі і øîêîëàäíà ôàáðèêà».
Ðîàëüä Äàë íàðîäèâñÿ 13 âåðåñíÿ 1916 ð. â Óåëüñі, ó ìіñòå÷êó

Ëëàíäàôô, ó ñіì’ї âèõіäöіâ ç Íîðâåãії, іì’ÿ éîìó äàëè íà ÷åñòü çíà-
ìåíèòîãî íîðâåæöÿ Àìóíäñåíà. Ó 1920 ð. éîãî ñåìèðі÷íà ñåñòðà
Àñòðіä ïîìåðëà âіä àïåíäèöèòó, à çà êіëüêà òèæíіâ âіä ïíåâìîíії 
ïîìåð і áàòüêî. Ñìåðòü ðіäíèõ ëþäåé íàêëàëà âіäáèòîê íà âñå æèòòÿ
Äàëà. Ìàòè äóæå ëþáèëà ñèíà, àëå íå âèêàçóâàëà ñâîїõ ïî÷óòòіâ.
Ó ÷èñëåííèõ øêîëàõ âіí óñâіäîìèâ, íàñêіëüêè âîðîæèé äî äіòåé ñâіò
äîðîñëèõ. Ìàòè ïîîáіöÿëà ÷îëîâіêîâі äàòè õëîï÷èêîâі àíãëіéñüêó
îñâіòó, õî÷à âçàãàëі ãîâîðèëè âäîìà íîðâåçüêîþ. Ó÷èâñÿ Äàë ïîãà-
íî, àëå çàõîïëþâàâñÿ ôîòîãðàôієþ, áàãàòî ÷èòàâ і çàâäÿêè âèñîêîìó
çðîñòó 197 ñì áóâ êàïіòàíîì øêіëüíîї ôóòáîëüíîї êîìàíäè.

Â óíіâåðñèòåò Äàë íå âñòóïàâ. Êіëüêà ðîêіâ âіí ïðàöþâàâ ó êîì-
ïàíії «Øåëë», à íàïðèêіíöі 1930-õ ÿê ñïіâðîáіòíèê êîìïàíії æèâ íà 
îñòðîâі Òàíãàíüїêà â îêðåìîìó áóäèíêó ç êóõàðåì, ñëóãàìè, äâîìà
òîâàðèøàìè ïî ñëóæáі òà îòðóéíèìè çìіÿìè і ëåâàìè ïî ñóñіäñòâó.
Ç ïî÷àòêîì Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè ïіøîâ ñëóæèòè â ïîâіòðÿíі âіé-
ñüêà, ñòàâ ëüîò÷èêîì, òà îäíîãî ðàçó âíî÷і â ïóñòåëі çàçíàâ êàòà-
ñòðîôè. Ïðîòå íåçâàæàþ÷è íà âàæêі òðàâìè ãîëîâè, íіã і õðåáòà, 
âèáðàâñÿ ç ïàëàþ÷îãî ëіòàêà. Ïіñëÿ ãîñïіòàëþ ïîâåðíóâñÿ íà ôðîíò.
Ðîàëüä çáèâ ùå êіëüêà íіìåöüêèõ âèíèùóâà÷іâ, àëå ïîðàíåííÿ äàâà-
ëîñÿ âçíàêè, і íåâäîâçі âіí ñòàâ âіéñüêîâî-ïîâіòðÿíèì àòàøå â Íüþ-
Éîðêó і îäíî÷àñíî ïðàöþâàâ íà áðèòàíñüêó ðîçâіäêó.

Äàë áóâ ïðåêðàñíèì îïîâіäà÷åì. ßêîñü çíàéîìèé ïèñüìåííèê,
ïî÷óâøè éîãî âіéñüêîâі іñòîðії, ïîðàäèâ íàäіñëàòè їõ ó ãàçåòó. Òàê
óñå é ðîçïî÷àëîñÿ. Ðîàëüä Äàë íàïèñàâ çàãàëîì 17 äèòÿ÷èõ êíèæîê.
Íàéâіäîìіøі – «Äæåéìñ і ãіãàíòñüêèé ïåðñèê»; «×àðëі і øîêîëàäíà
ôàáðèêà»; «×àðëі і âåëèêèé ñêëÿíèé ëіôò»; «Æàõëèâèé êðîêîäèë»,
«Ïðèãîëîìøëèâèé ìіñòåð Ëèñ».
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Áіëüøó ÷àñòèíó òâîðіâ Äàë íàïèñàâ ó ñâîїé õèæі, ÿêó âіí íàçè-
âàâ ñâîїì «ãíіçäå÷êîì». Ó êàáіíåòі äîñі çíàõîäÿòüñÿ ïðåäìåòè, ùî 
ìèëóâàëè îêî ïèñüìåííèêà ïіä ÷àñ ðîáîòè: âåëèêà êóëÿ, çãîðíóòà
ç îáãîðòîê âіä öóêåðîê, óëþáëåíå çіãíóòå êðіñëî і æîâòі áëîêíîòè â 
ëіíіéêó, ÿêі ïðèâîçèëè іç ÑØÀ. Äèâíî, àëå â êàáіíåòі íåìàє ïèñüìî-
âîãî ñòîëó – Äàë çàâæäè ïèñàâ îëіâöåì, ïîêëàâøè áëîêíîò íà êîëіíà 
і ïіäêëàâøè ïіä íüîãî ñòîñèê êàðòîíó.

2. Ðîáîòà íàä áіîãðàôієþ Ðîàëüäà Äàëà: çà ïіäðó÷íèêîì ïіä-
ãîòóâàòè ïëàí ïðåçåíòàöії ïèñüìåííèêà (ñ. 226–228).

1. Âàæêå äèòèíñòâî.
2. Ðîáîòà â íàôòîâіé êîìïàíії.
3. Ó÷àñòü ó áîéîâèõ äіÿõ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè.
4. Äèïëîìàòè÷íà ìіñіÿ.
5. Ïèñüìåííèöüêà äіÿëüíіñòü.
3. Ñëîâî â÷èòåëÿ ïðî іñòîðіþ ñòâîðåííÿ ïîâіñòі «×àðëі і øî-

êîëàäíà ôàáðèêà».
Êàçêà Äàëà íàðîäèëàñÿ ç äèòÿ÷èõ âðàæåíü ïèñüìåííèêà. Ó Ðåï-

òîíі, äå âіí â÷èâñÿ, çíàõîäèëàñÿ çíàìåíèòà øîêîëàäíà ôàáðèêà
«Êåäáåðі», і çâіäòè äî øêîëè ÷àñòî ïðèíîñèëè íà äåãóñòàöіþ êîðîá-
êè íîâèõ öóêåðîê. «×àñ âіä ÷àñó êîæåí õëîï÷èê íàøîї øêîëè îòðè-
ìóâàâ ïðîñòó ñіðó êàðòîííó êîðîáêó, – ïèøå Äàë â àâòîáіîãðàôі÷íіé 
ïîâіñòі “Õëîï÷èê”. – Õî÷åòå âіðòå, õî÷åòå íі, öå áóâ ïîäàðóíîê âіä 
âåëèêîї øîêîëàäíîї ôàáðèêè “Êåäáåðі”. Óñåðåäèíі êîðîáêè ëåæà-
ëè äâàíàäöÿòü ïëèòîê, âñі ðіçíîї ôîðìè, ç ðіçíèìè íà÷èíêàìè і âñі 
ç íîìåðàìè âіä 1 äî 12. Îäèíàäöÿòü øîêîëàäîê áóëè íîâèìè âèíàõî-
äàìè ôàáðèêè. Äâàíàäöÿòà, äîáðå íàì âіäîìà, áóëà “êîíò ðîëüíîþ”».
Ðîàëüä òà іíøі õëîï÷èêè äåãóñòóâàëè їõ, ïðè÷îìó ñòàâèëèñÿ äî öüî-
ãî âіäïîâіäàëüíî. Ïèñüìåííèê çãàäóє, ùî ñàìå â òîé ÷àñ âіí ñòàâ 
ñïðèéìàòè øîêîëàä ÿê ùîñü ñêëàäíå, ÿê ðåçóëüòàò ëàáîðàòîðíèõ
äîñëіäæåíü і ÷àñòî ìðіÿâ ïðî ðîáîòó â êîíäèòåðñüêіé ëàáîðàòîðії, 
óÿâëÿâ, ÿê âіí ñòâîðþє íîâèé, íåáà÷åíèé äîñі, ñîðò øîêîëàäó, ùîá
éîãî ïîõâàëèâ ñàì ìіñòåð Êåäáåðі – äàëåêèé ïðîòîòèï Âіëëі Âîíêè. 
«Öå áóëè ñîëîäêі ìðії, ÷óäîâі ôàíòàçії, і ÿ íå ñóìíіâàþñÿ, ùî ïіçíі-
øå, òðèäöÿòü ï’ÿòü ðîêіâ ïîòîìó, êîëè ÿ ðîçäóìóâàâ íàä ñþæåòîì 
ìîєї äðóãîї êíèæêè äëÿ äіòåé, ÿ çãàäàâ òі ìàëåíüêі êàðòîííі êîðîáêè 
òà øîêîëàäêè-íîâèíêè âñåðåäèíі íèõ і ïî÷àâ ïèñàòè êíèæêó ïіä íà-
çâîþ “×àðëі і øîêîëàäíà ôàáðèêà”».

4. Êîìåíòîâàíå ÷èòàííÿ ðîçäіëіâ 1–12.
5. Åâðèñòè÷íà áåñіäà çà ïðî÷èòàíèì.
1. Õòî òàêèé ×àðëі Áàêåò?
2. ßêà ó ×àðëі ðîäèíà? ×îìó âåëèêà ðîäèíà æèëà â çëèäíÿõ?
3. ×îãî íàéáіëüøå õîòіëîñÿ ×àðëі?
4. Ùî ðîáèâ ×àðëі âå÷îðàìè â êіìíàòі áàáóñü òà äіäóñіâ?
5. ×îìó Âіëëі Âîíêó ââàæàþòü ÷àðіâíèêîì øîêîëàäíîї ñïðà-

âè? ßêі äèâîâèæíі ñîëîäîùі âіí âèíàéøîâ?
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6. ßêèé ïàëàö çáóäóâàâ Âіëëі Âîíêà äëÿ іíäіéñüêîãî ïðèíöà?
7. ×îìó ôàáðèêà Âîíêè ñòàëà íåçâè÷àéíîþ?
8. ßêó àêöіþ îãîëîñèâ Âіëëі Âîíêà äëÿ ëþáèòåëіâ ñîëîäîùіâ?

Ùî ìàëî ñòàòè âèíàãîðîäîþ âëàñíèêàì çîëîòèõ êâèòêіâ?
9. Õòî áóëè ïåðøі ùàñëèâ÷èêè àêöії øîêîëàäíîãî ÷àðіâíèêà?
10. ßê ×àðëі і éîãî äіäóñü Äæî íàìàãàëèñÿ îòðèìàòè çàïîâіò-

íèé êâèòîê?
11. ×îìó ðîäèíà Áàêåòіâ ïî÷àëà ãîëîäóâàòè? ßê ×àðëі ïåðå-

íîñèâ íîâі çëèäíі?
12. ßêå äèâî òðàïèëîñÿ іç ×àðëі? ßê âіí âèãðàâ çîëîòèé êâèòîê?
6. Òâîð÷à ðîáîòà â ãðóïàõ «Ï’ÿòü ùàñëèâ÷èêіâ». Ïіäãîòóéòå 

ðîçïîâіäü ïðî îäíîãî çі ùàñëèâèõ âëàñíèêіâ çîëîòèõ áіëåòіâ íà
ôàáðèêó Âіëëі Âîíêè. Ñêëàäіòü êîðîòêó õàðàêòåðèñòèêó äëÿ îïîð-
íîї ñõåìè.

Àâãóñò Ãëóï
Íà ôîòîãðàôії áóâ çîáðàæåíèé äåâ’ÿòèðі÷íèé õëîï÷èê òàêîї íå-

éìîâіðíîї òîâùèíè, ùî çäàâàëîñÿ, éîãî íàêà÷àëè âåëè÷åçíèì íàñî-
ñîì. Âіí áóâ ó ñóöіëüíèõ æèðíèõ ñêëàäêàõ, à îáëè÷÷ÿ íàãàäóâàëî
âåëè÷åçíó êóëþ ç òіñòà. À ç öієї êóëі äèâèëèñÿ íà ñâіò ìàëþñіíüêі 
î÷åíÿòà-íàìèñòèíêè.

Âіí ç’їäàє â äåíü ñòіëüêè øîêîëàäó, ùî íå çíàéòè êâèòîê áóëî á
äëÿ íüîãî ïðîñòî íåéìîâіðíî. Їæà – éîãî õîáі. Áіëüøå âіí íі÷èì íå
öіêàâèòüñÿ.

Âåðóêà Ñîëò
Ìîÿ ìàëåíüêà âñå áіëüøå çàñìó÷óâàëàñÿ і, êîëè ÿ ïðèõîäèâ äîäîìó,

ùîðàçó ïî÷èíàëà êðè÷àòè: «Äå ìіé çîëîòèé êâèòîê? Õî÷ó çîëîòèé êâè-
òîê!» Âîíà ãîäèíàìè âàëÿëàñÿ íà ïіäëîçі, äðèãàëà íîãàìè і âåðåùàëà.

ß ïîїõàâ ó ìіñòî і ïî÷àâ ñêóïîâóâàòè âñі øîêîëàäêè ìіñòåðà Âîí-
êè, ÿêі òіëüêè ìåíі òðàïëÿëèñÿ. ß, ìàáóòü, êóïèâ òèñÿ÷і ïëèòîê,
ñîòíі òèñÿ÷. Ïîòіì ÿ âåëіâ çàãðóçèòè øîêîëàä íà âàíòàæіâêè і âіä-
ïðàâèòè äî ìåíå íà ôàáðèêó. Íà ìîїé ôàáðèöі... ïðàöþє áëèçüêî ñòà
æіíîê, âîíè ëóùàòü ãîðіõè, ïåðåä òèì ÿê ïîñîëèòè їõ і îáñìàæèòè. 
Öèì-òî æіíêàì ÿ і ñêàçàâ: «Î’êåé, äіâ÷àòà, ç öієї õâèëèíè êіí÷àéòå 
ëóùèòè ãîðіõè і ïî÷èíàéòå çíіìàòè îáãîðòêè ç øîêîëàäîê». І âîíè
âçÿëèñÿ çà ñïðàâó. Êîæíà ïðàöіâíèöÿ ìîєї ôàáðèêè ç ðàíêó äî âå÷î-
ðà òіëüêè öèì і çàéìàëàñÿ.

Âіîëåòòà Á’þðãàðä
ß ïîñòіéíî æóþ ãóìêó! Àëå êîëè ÿ ïî÷óëà ïðî öþ çàòіþ ç çî-

ëîòèìè êâèòêàìè ìіñòåðà Âîíêè, ÿ êèíóëà æóéêó і ïåðåéøëà íà
øîêîëàäêè â íàäії íà óäà÷ó. Çàðàç, çðîçóìіëî, ÿ çíîâó æóþ ãóìêó. ß її
ïðîñòî îáîæíþþ, æèòè áåç íåї íå ìîæó. ß æóþ âåñü äåíü і ðîáëþ ïå-
ðåðâó òіëüêè íà ÷àñ їæі. Òîäі ÿ âèéìàþ ãóìêó ç ðîòà і ïðèêëåþþ її çà
âóõîì. Òàê âîíà êðàùå çáåðіãàєòüñÿ. Ìîÿ ìàìà êàæå, æóâàòè ãóìêó
íåæіíî÷íî – öå íå ëè÷èòü ñïðàâæíіé ëåäі, âîíà áà÷èòè íå ìîæå, ÿê
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ìîї ùåëåïè ïîñòіéíî õîäÿòü âãîðó-âíèç. Àëå ÿ ç íåþ íå çãîäíà, òà é 
õòî âîíà òàêà, ùîá êðèòèêóâàòè ìåíå!

Âàì áóäå öіêàâî äіçíàòèñÿ, ùî îñü öþ æóéêó ÿ æóþ âæå òðè ìі-
ñÿöі. Öå ðåêîðä.

Ìàéê Òіâі
Äåâ’ÿòèðі÷íèé âîëîäàð çîëîòîãî êâèòêà ñèäіâ ïåðåä âåëè÷åçíèì

òåëåâіçîðîì і, íі íà õâèëèíó íå âіäðèâàþ÷èñü âіä åêðàíó, äèâèâñÿ
ôіëüì, â ÿêîìó îäíà øàéêà ãàíãñòåðіâ ðîçñòðіëþâàëà ç êóëåìåòіâ 
іíøó çãðàþ ãàíãñòåðіâ. Ñàì Ìàéê Òіâі áóâ îáâіøàíèé íå ìåíøå íіæ 
âіñіìíàäöÿòüìà ïіñòîëåòàìè ðіçíîãî êàëіáðó. ×àñ âіä ÷àñó âіí ñõîï-
ëþâàâñÿ çі ñòіëüöÿ і ñòðіëÿâ.

ß äèâëþñÿ áîéîâèêè ùîäíÿ! ß äèâëþñÿ âñі ôіëüìè, íàâіòü âñÿêó 
ïîãàíü, äå íåìàє ñòðіëüáè. Íàéáіëüøå ÿ ëþáëþ ôіëüìè ïðî ãàíãñòå-
ðіâ. Âîíè íàéêðàùі, öі ãàíãñòåðè, îñîáëèâî êîëè ïî÷èíàþòü ïàëèòè
ç ïіñòîëåòіâ àáî ãàìñåëèòè îäèí îäíîãî ïàëèöÿìè! Êîøìàð! ×îðò 
çàáèðàé, ÿ á âñå âіääàâ, ùîá îïèíèòèñÿ íà їõíüîìó ìіñöі. Îñü öå 
ñïðàâæíє æèòòÿ! Æàõ!

×àðëі Áàêåò
Àëå áіëüø çà âñå íà ñâіòі éîìó õîòіëîñÿ... øîêîëàäó. Ùîðàíêó

ïî äîðîçі â øêîëó ×àðëі çóïèíÿâñÿ áіëÿ âіòðèí і, ïðèòóëèâøèñü 
íîñîì äî ñêëà, äèâèâñÿ íà ãîðè øîêîëàäó, à ó ñàìîãî ñëèíêè òåêëè. 
Òіëüêè ðàç íà ðіê, ó ñâіé äåíü íàðîäæåííÿ, ×àðëі Áàêåòó âäàâàëîñÿ 
ïîêóøòóâàòè øîêîëàäó. Öіëèé ðіê âñÿ ñіì’ÿ çáèðàëà ãðîøі, і, êîëè
íàñòóïàâ ùàñëèâèé äåíü, ×àðëі îòðèìóâàâ ó ïîäàðóíîê ìàëåíüêó 
ïëèòêó øîêîëàäó.

–   Äèâèñü, ìàìî! Äèâèñü! Îñòàííіé çîëîòèé êâèòîê! Âіí ìіé! 
ß çíàéøîâ íà âóëèöі ãðîøі і êóïèâ äâі øîêîëàäêè, і â äðóãіé âè-
ÿâèâñÿ çîëîòèé êâèòîê! Íàâêîëî ìåíå çіáðàëàñÿ þðáà, âñі õîòіëè ïî-
äèâèòèñÿ! Ìåíå âèðó÷èâ ïðîäàâåöü! ß âñþ äîðîãó áіã!

Август Глуп, надмірно 
товстий хлопчик, який
їсть шоколад тоннами

Щасливі 
власники

золотих квитків
Чарлі Вонки

Чарлі Бакет, бідняк,
якому найбільше у світі 
хотілося шоколаду

Верука Солт, донька
мультимільйонера, який 
виконує всі її  забаганки

Віолетта Б’юргард, 
обмежена дівчинка, яка

постійно жує гумку

Майк Тіві, телефанат,
шанувальник 

гангстерських фільмів

V. Ïіäñóìêè. 
Ñëîâåñíå ìàëþâàííÿ «ßêèì ÿ óÿâëÿþ øîêîëàäíèé ïàëàö?»: 

ÿêèì âè óÿâëÿєòå øîêîëàäíèé ïàëàö? Äîïîâíіòü éîãî îïèñ ðîç-
ïîâіääþ ïðî іíøі äèâîâèæíі ñîëîäîùі, ÿêі âèíàéøîâ Âіëëі Âîíêà.

Ïðèíö Ïîíäіøåðі íàïèñàâ ÷àðіâíèêó øîêîëàäó Âіëëі Âîíêó ëèñ-
òà, â ÿêîìó çàïðîøóâàâ éîãî ïðèїõàòè äî Іíäії і ïîáóäóâàòè äëÿ 
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íüîãî âåëè÷åçíèé øîêîëàäíèé ïàëàö. Âіëëі Âîíêà ïîãîäèâñÿ і çáó-
äóâàâ òàêèé ïàëàö! Ñòî êіìíàò, і âñі çі ñâіòëîãî і òåìíîãî øîêîëàäó.
Öåãëèíè øîêîëàäíі, і öåìåíò, ùî ñêðіïëþâàâ їõ, øîêîëàäíèé, і âі-
êíà øîêîëàäíі, ñòіíè і ñòåëі òåæ іç øîêîëàäó, òàê ñàìî ÿê і êèëè-
ìè, êàðòèíè, ìåáëі. À âàðòî áóëî ïîâåðíóòè êðàí ó âàííіé, і çâіäòè
ëèâñÿ ãàðÿ÷èé øîêîëàä.

Ìіñòåð Âіëëі Âîíêà ðîáèòü çåôіð, ÿêèé ïàõíå ôіàëêîþ, і äèâî-
âèæíі êàðàìåëüêè, ÿêі êîæíі äåñÿòü ñåêóíä ìіíÿþòü êîëіð, à ùå
ìàëåíüêі öóêåðêè, ÿêі ïðîñòî òàíóòü ó ðîòі. Âіí óìіє ðîáèòè æóéêó,
ÿêà íіêîëè íå âòðà÷àє ñìàêó, і öóêðîâі êóëüêè, ÿêі ìîæíà íàäóòè
äî âåëè÷åçíèõ ðîçìіðіâ, à ïîòіì ïðîòêíóòè øïèëüêîþ і ç’їñòè. Àëå
ãîëîâíèé ñåêðåò ìіñòåðà Âîíêè – ÷óäîâі, ãîëóáі â öÿòî÷êó, ïòàøè-
íі ÿє÷êà. Êîëè êëàäåø òàêå ÿє÷êî â ðîò, âîíî ñòàє äåäàëі ìåíøå і 
âðåøòі-ðåøò òàíå, àëå íà êіí÷èêó ÿçèêà çàëèøàєòüñÿ êðèõіòíå ðî-
æåâå ïòàøåíÿ.
VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.

1. Îïðàöþâàòè ìàòåðіàëè ïіäðó÷íèêà (ñ. 227–228).
2. Ïðî÷èòàòè ðîçäіëè 13–27.
3. Ïіäãîòóâàòè іëþñòðàöії äî åêñêóðñії øîêîëàäíîþ ôàáðèêîþ.

Тема: Р. Дал. «Чарлі і шоколадна фабрика». Цікаві пригоди на каз-
ковій шоколадній фабриці містера Вонки
Мета: ознайомити з особливостями сюжету повісті «Чарлі і шоколадна фаб-
рика»; виразно читати (зокрема «в ролях», коментоване читання) та емо-
ційно сприймати уривки повісті; дати оцінку моральним якостям, вчинкам
персонажів повісті; 

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та
обґрунтовувати її; 

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно роз-
винену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал, фрагмент фільму «Чар-
лі і шоколадна фабрика» (режисер Т. Бертон, 2005 р., США).

Тип уроку: комбінований.

Êîìïàíіÿ «Øîêîëàäíà ôàáðèêà Âіëëі Âîí-
êè» ïîñіäàє 15 ìіñöå â ñïèñêó íàéáàãàòøèõ âè-
ãàäàíèõ êîìïàíіé, її ñòàòêè îöіíþþòü ó 21 ìі-
ëüÿðä äîëàðіâ.

Æóðíàë «Forbes»

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Âïіçíàé ãåðîÿ çà âèñëîâëþâàííÿì.
1. Äî òîãî ÿê ÿ ïî÷àëà æóâàòè íà ñâіòîâèé ðåêîðä, ÿ çàçâè÷àé ðàç

íà äåíü ìіíÿëà æóéêó і ðîáèëà öå â ëіôòі, êîëè ïîâåðòàëàñÿ çі øêîëè.
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(Âіîëåòòà Á’þðãàðä) 2. Ãåé âè, äóðíі, íåâæå íå áà÷èòå, ùî ÿ äèâëþñÿ 
òåëåâіçîð? Íå çàâàæàéòå! (Ìàéê Òіâі) 3. Êàçêà! Åõ, ñþäè á âіäðî... 
(Àâãóñò Ãëóï(( ) 4. Äå ìіé çîëîòèé êâèòîê? Õî÷ó çîëîòîãî êâèòêà! (Âå-
ðóêà Ñîëò) 5. Öå æàõëèâî! ß ðîçîðþñÿ! Äîâêîëà ëèøå øïèãóíè! 
Ìåíі äîâåäåòüñÿ çàêðèòè ôàáðèêó! (Âіëëі Âîíêà) 6. Ìàé íà óâàçі, 
íàäіÿ íà òå, ùî øîêîëàäêà òà ñàìà, äóæå ìàëà. Ðîçóìієø? (Äіäóñü((
Äæî) 7. Îñòàííіé çîëîòèé êâèòîê! Âіí ìіé! (×àðëі) 8. Ñëîâî «ïîâè-
íåí» òóò íå ïіäõîäèòü. (Ìіñòåð Áàêåò)
ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.

1. Êîìåíòîâàíå ÷èòàííÿ ðîçäіëіâ 13–27.
2. Åâðèñòè÷íà áåñіäà çà ïðî÷èòàíèì.
1. ßêå âðàæåííÿ ñïðàâèâ Âіëëі Âîíêà íà ïðèñóòíіõ íà öåðåìîíії? 
2. ßê ðîçïî÷àëàñÿ åêñêóðñіÿ? ßêі àðîìàòè âðàçèëè åêñêóð-

ñàíòіâ?
3. Ùî ïîáà÷èëè äіòè òà їõíі áàòüêè â øîêîëàäíîìó öåõó?
4. Õòî òàêі óìïà-ëóìïè? ßê âîíè îïèíèëèñÿ íà ôàáðèöі Âіë ëі

Âîíêè? (Óìïà-ëóìïè – ìàëåíüêі ÷îëîâі÷êè, çðîñòîì íå âèùå êî-
ëіíà, ÿêі ïðàöþþòü íà ôàáðèöі. Ìіñòåð Âîíêà ïðèâіç їõ ç ÿêîїñü 
êðàїíè Óìïëàíäії, äå âîíè æèëè â áóäèíî÷êàõ íà äåðåâàõ, ó íàä-
çâè÷àéíî âàæêèõ óìîâàõ, ïåðåñëіäóâàíі õèæàêàìè, çìóøåíі
õàð÷óâàòèñÿ îãèäíèìè çåëåíèìè ãóñåíèöÿìè, ó òîé ÷àñ ÿê їõíÿ
óëþáëåíà їæà – êàêàî-áîáè, ÿêі âîíè òåïåð îòðèìóþòü â íåîáìå-
æåíіé êіëüêîñòі íà ôàáðèöі Âîíêè)

5. ßêà ïðèãîäà ñòàëàñÿ ç Àâãóñòîì Ãëóïîì? Ïðî ùî éøëîñÿ
â ïіñíі, ÿêó ñïіâàëè óìïà-ëóìïè ïіñëÿ ðîçñòàâàííÿ ç Àâãóñòîì? 
×è çàñëóæèâ õëîï÷èê òàêå ïîêàðàííÿ? (Ó øîêîëàäíîìó öåõó 
êîìïàíіÿ âòðà÷àє Ãëóïà: íå çâåðòàþ÷è óâàãè íà çàñòåðåæåííÿ
ìіñòåðà Âîíêè, âіí æàäіáíî ï’є øîêîëàä, íàõèëèâøèñü ç áåðåãà,
çіñêîâçóє â ðі÷êó і ëåäü íå òîíå, àëå éîãî çàòÿãóє â îäíó çі ñêëÿ-
íèõ òðóá, ïî ÿêèõ øîêîëàä ðîçïîäіëÿєòüñÿ ïî âñіé ôàáðèöі) 

6. ßêі âðàæåííÿ îòðèìàëè åêñêóðñàíòè âіä ïîäîðîæі øîêî-
ëàäíîþ ðіêîþ? Ïðî ÿêі íåçâè÷íі ñîëîäîùі âîíè äіçíàëèñÿ?

7. ßêèìè ñîëîäêèìè âèíàõîäàìè ïèøàєòüñÿ Âіëëі Âîíêà? Õî-
òіëè á âè ñêóøòóâàòè âі÷íі ëüîäÿíèêè òà âîëîõàòі іðèñêè?

8. ßêó æóéêó ïðåçåíòóâàâ ãîñïîäàð åêñêóðñàíòàì?
9. Ùî ñòàëîñÿ ç Âіîëåòòîþ Á’þðãàðä, êîëè âîíà áåç äîçâîëó 

ïî÷àëà æóâàòè åêñïåðèìåíòàëüíó æóéêó? (Âіîëåòòà, íåçâàæà-
þ÷è íà çàñòåðåæëèâі êðèêè êîíäèòåðà, áåðå åêñïåðèìåíòàëüíó
æóéêó-îáіä і ïî÷èíàє æóâàòè її. Íà æàëü, æóéêà ùå íåäîîïðà-
öüîâàíà, і äåñåðòíà ÷àñòèíà æóéêè, ÷îðíè÷íèé ïèðіã ç âåðøêà-
ìè, âèêëèêàє ïîáі÷íèé åôåêò: Âіîëåòòà ðîçäóâàєòüñÿ і ñòàє 
ñõîæîþ íà âåëè÷åçíó ÿãîäó ÷îðíèöі. Óìïà-ëóìïè âèêî÷óþòü її 
â іíøèé öåõ, ùîá òàì âіäæàòè ç íåї ÷îðíè÷íèé ñіê)
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10. ßêó ïіñíþ çàñïіâàëè їé óìïà-ëóìïè? ßêå ÿâèùå âèñìіþє
àâòîð â îáðàçі Âіîëåòòè Á’þðãàðä?

11. Íà ÿêі äèâà íàòðàïèëà åêñêóðñіÿ â äèâî-êîðèäîðі?
12. Õòî ïðàöþâàâ ó Âіëëі Âîíêè â ãîðіõîâîìó öåõó?
13. ßê áіëêè ðåàãóâàëè íà áàæàííÿ Âåðóêè Ñîëò ïðèâëàñíèòè

îäíó ç íèõ? Çà ùî îòðèìàëà ïîêàðàííÿ Âåðóêà? (Âåðóêà Ñîëò
ïî÷èíàє âèìàãàòè, ùîá їé íåãàéíî êóïèëè îäíó ç ó÷åíèõ áіëîê,
àëå öå íåìîæëèâî – ìіñòåð Âîíêà íå ïðîäàє ñâîїõ áіëîê. Âåðóêà,
íåçâàæàþ÷è íà çàáîðîíó Âîíêè, íàìàãàєòüñÿ âëàñíîðó÷ çëîâèòè
îäíó ç áіëîê, і öå çàêіí÷óєòüñÿ äëÿ íåї ïîãàíî: áіëêè íàâàëþ-
þòüñÿ íà íåї і ñêèäàþòü ó ñìіòòєïðîâіä, à ïîòіì çіøòîâõóþòü
ó ñìіòòєïðîâіä і áàòüêіâ Âåðóêè)

14. ßêі äèâîâèæі ôàáðèêè âіäêðèëèñÿ âіäâіäóâà÷àì ç âèñîòè
âåëèêîãî ñêëÿíîãî ëіôòîëåòà? ×èì ëіôòîëåò âіäðіçíÿâñÿ âіä çâè-
÷àéíîãî ëіôòà?

15. Ùî òàêå Òåëåâіçіéíèé Øîêîëàä?
16. ßê çìіíèëàñÿ çîâíіøíіñòü Ìàéêà Òіâі ïіñëÿ òîãî, ÿê âіí

îïèíèâñÿ â ÷àðіâíîìó òåëåâіçîðі? ßêèõ äіòåé âèñìіþþòü óìïà-
ëóìïè â ñâîїé ïіñíі? (Ìàéê Òіâі ìðіє ñòàòè ïåðøîþ ó ñâіòі ëþ-
äèíîþ, ÿêó ïîêàçóâàòèìóòü ïî øîêîëàäíîìó òåëåáà÷åííþ. Âіí
ñòàє ïіä ïåðåäàâàëüíó òåëåøîêîëàäíóþ êàìåðó, çäіéñíþє ïîäî-
ðîæ і îïèíÿєòüñÿ íà òåëååêðàíі. Ìàéê æèâèé і çäîðîâèé, ïðîòå
ïіä ÷àñ ïîäîðîæі çìåíøèâñÿ, éîãî çðіñò – íå áіëüøå äþéìà, і 
âіí áіãàє ïî äîëîíі ñâîєї ìàòåðі. Ùîá ïîâåðíóòè õëîï÷èêîâі íîð-
ìàëüíі ðîçìіðè, Ìàéêà äîâîäèòüñÿ âіäðÿäèòè â öåõ âèïðîáóâàíü
æóâàëüíîї ãóìêè äëÿ ðîçòÿãóâàííÿ íà ñïåöіàëüíîìó âåðñòàòі)

3. Ñëîâåñíå ìàëþâàííÿ.
1. Çíàéäіòü öèòàòè, ÿêі õàðàêòåðèçóþòü óìïà-ëóìïіâ.
2. Íàìàëþéòå, ÿêèì âè їõ óÿâëÿєòå.
1. Òà âîíè íå âèùå ìîãî êîëіíà! 2. ßêå â íèõ ñìіøíå äîâãå âîëîñ-

ñÿ! 3. Ìàëåíüêі ÷îëîâі÷êè, íå áіëüøі çà äèòÿ÷ó ëÿëüêó ñåðåäíüîãî
ðîçìіðó, çàëèøèëè ñâîї ñïðàâè і çäèâîâàíî äèâèëèñÿ íà íåçíàéîìöіâ. 
4. Îäèí ç íèõ ïîêàçàâ ðóêîþ íà äіòåé, ïîøåïêè ùîñü ñêàçàâ іíøèì
÷îòèðüîì, і âñі ï’ÿòåðî âåñåëî ðîçðåãîòàëèñÿ. 5. Âñі íî÷і áåçïåðåðâíî
їì ñíèëèñÿ áîáè êàêàî, à âäåíü âîíè áåç ïåðåñòàíó ãîâîðèëè ïðî íèõ.
6. Óìïà-ëóìïè – ÷óäîâі ðîáіòíèêè. 7. Âîíè ëþáëÿòü òàíöþâàòè і ñïі-
âàòè і áåç êіíöÿ ñêëàäàþòü íîâі ïіñíі. 8. Óìïà-ëóìïè – ïóñòîòëèâèé
íàðîä і ëþáëÿòü æàðòè. 9. Íà íèõ çàðàç òàêèé ñàìèé îäÿã, ÿêèé
âîíè íîñèëè, êîëè æèëè â äæóíãëÿõ. Їì òàê ïîäîáàєòüñÿ.

4. Âіðòóàëüíà åêñêóðñіÿ «Øîêîëàäíà ôàáðèêà Âіëëі Âîíêè».
Çà ìàëþíêàìè ó÷íіâ ñêëàäіòü ïëàí ôàáðèêè, ðîçêàæіòü ïðî äèâà,
ÿêі ìîæíà ïîáà÷èòè â êîæíîìó öåõó.

Ôàáðèêà Âіëëі Âîíêè âåëèêà, ðîçòàøîâàíà ÿê íà ïîâåðõíі,
òàê і ïіä çåìëåþ. Íà ôàáðèöі є áåçëі÷ öåõіâ, ëàáîðàòîðіé, ñêëàäіâ.
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Ïðî äåÿêі â ïîâіñòі ðîçïîâіäàєòüñÿ äîêëàäíî, à ïðî äåÿêі ìîæíà 
äіçíàòèñÿ ëèøå ç íàçâè, òîìó ïîòðіáíî ïîôàíòàçóâàòè.

Øîêîëàäíèé öåõ
Öå äîëèíà, äå âñå їñòіâíå і ñîëîäêå: òðàâà, êóùі, äåðåâà. Äîëèíîþ

ïðîòіêàє ðі÷êà ç ðіäêîãî øîêîëàäó âèùîї ÿêîñòі, ÿêèé ïåðåìіøóєòü-
ñÿ і çáèâàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ âîäîñïàäó.

Öåõ âèíàõîäіâ
Öå äîñëіäíèöüêà ëàáîðàòîðіÿ і åêñïåðèìåíòàëüíå âèðîáíèöòâî – 

óëþáëåíå äіòèùå ìіñòåðà Âîíêè. Òóò ðîçðîáëÿþòüñÿ íîâі ñîëîäîùі:
âі÷íі ëüîäÿíèêè, ÿêі ìîæíà ñìîêòàòè ðіê і áіëüøå, і âîíè íå çíèê-
íóòü, âîëîõàòі іðèñêè, âіä ÿêèõ ïî÷èíàє ðîñòè ãóñòå âîëîññÿ íà ãîëî-
âі, âóñà і áîðîäà, æóéêà-îáіä, ïіä ÷àñ æóâàííÿ ÿêîї ëþäèíà âіä÷óâàє, 
ùî âîíà їñòü îáіä ç òðüîõ ñòðàâ, ïðè öüîìó íàâіòü íàїäàєòüñÿ, òàê, 
íіáè äіéñíî ç’їëà îáіä.

Öåõ óñìіõíåíèõ öóêåðîê
Öåõ, äå ãîòóþòüñÿ êâàäðàòíі öóêåðêè ç æèâèìè óñìіøêàìè íà 

âñі áîêè.

Ãîðіõîâèé öåõ
Ó öüîìó öåõó íàâ÷åíі áіëêè ñîðòóþòü ãîðіõè: õîðîøі éäóòü ó âè-

ðîáíèöòâî, ïîãàíі – ó ñìіòòєïðîâіä.

Òåëåøîêîëàäíèé öåõ
Ó òåëåøîêîëàäíèé öåõ ïîòðàïëÿþòü çà äîïîìîãîþ âåëèêîãî ñêëÿ-

íîãî ëіôòîëåòà, ÿêèé çà ñâîєþ ñóòòþ є íå ëіôòîì, à ëіòàëüíèì àïàðà-
òîì, çäàòíèì âіëüíî ïåðåìіùàòèñÿ â áóäü-ÿêîìó íàïðÿìêó. Ó öüîìó 
öåõó âіäáóâàþòüñÿ âèïðîáóâàííÿ îñòàííüîãî âèíàõîäó Âîíêè – òåëå-
âіçіéíîãî øîêîëàäó. Âîíêà ðîçðîáèâ ñïîñіá ïåðåäà÷і øîêîëàäó íà 
âіäñòàíü, ïîäіáíî äî òîãî, ÿê ïåðåäàþòüñÿ íà âіäñòàíü òåëåâіçіéíі
ñèãíàëè. Ïåðåäàíèé òàêèì ÷èíîì øîêîëàä ïðèéìàєòüñÿ çâè÷àéíèì
òåëåâіçîðîì, éîãî ìîæíà âçÿòè ç åêðàíà і ç’їñòè. Ó ïðîöåñі ïåðåäà÷і 
øîêîëàä ñèëüíî çìåíøóєòüñÿ â ðîçìіðàõ, òîìó, ùîá îòðèìàòè ïëèò-
êó çâè÷àéíèõ ðîçìіðіâ, øîêîëàäíà ïëèòêà, ùî ïåðåäàєòüñÿ, ïîâèííà
áóòè âåëè÷åçíèõ ðîçìіðіâ.

Ëüîäÿíèêîâà øàõòà ãëèáèíîþ 10 000 ôóòіâ (òîáòî ãëèáèíîþ 
ïîíàä 3 êì)...

Âåðøêîâî-øîêîëàäíà êîâçàíêà...
Ëèìîíàäíèé áàñåéí...
Ôåðìà êîðіâ, ÿêі äàþòü øîêîëàäíå ìîëîêî...
Öåõ øèïó÷èõ ïіäéîìíèõ íàïîїâ...

5. Ìèñòåöüêå âіäëóííÿ.
1. Ïåðåãëÿíüòå ôðàãìåíò ôіëüìó «×àðëі і øîêîëàäíà ôàáðè-

êà» (ðåæèñåð Ò. Áåðòîí, 2005 ð., ÑØÀ).
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2. Ïіä ÷àñ çéîìîê ôіëüìó áóëî âèêîðèñòàíî ìàéæå 207 òè-
ñÿ÷ ãàëîíіâ1 áóòàôîðñüêîãî øîêîëàäó äëÿ øîêîëàäíîї ðі÷êè, äëÿ
ñòâîðåííÿ øîêîëàäíîãî âîäîñïàäó çàäіÿíî 38 òèñÿ÷ 500 ãàëî-
íіâ. Ãîëîâíèì ñïîíñîðîì êàðòèíè ñòàëà øîêîëàäíà êîðïîðàöіÿ
Nestle, ùî íàäàëà äëÿ çéîìîê ïðèáëèçíî 1850 ïëèòîê ñïðàâæ-
íüîãî øîêîëàäó. Âîäíî÷àñ áóëî âèãîòîâëåíî 110 òèñÿ÷ ïëèòîê
áóòàôîðñüêîãî øîêîëàäó, çàãîðíóòîãî â îðèãіíàëüíó óïàêîâêó
Nestle. Ëüîäÿíèêè íà äåðåâàõ, ãіãàíòñüêі ïëàíòàöії ðîæåâîãî öó-
êðîâîãî î÷åðåòó і ì’ÿòíі öóêåðêè є ñïðàâæíіìè êîíäèòåðñüêèìè 
âèðîáàìè. ×è âäàëîñÿ ðåæèñåðó ñòâîðèòè â ôіëüìі íàñòðіé ñâÿòà 
і øîêîëàäíîãî äèâà?

3. Ïîðіâíÿéòå ñâîї óÿâëåííÿ ïðî ÷àðіâíó øîêîëàäíó ôàáðèêó
ç áà÷åííÿì ðåæèñåðà.
V. Ïіäñóìêè.

Òâîð÷à ðîáîòà «Ðåïîðòàæ ïî ïðèãîäè íà øîêîëàäíіé ôàáðèöі».
Ñåðåä ðіçíîâèäіâ ðåïîðòàæó íàäçâè÷àéíî öіêàâèì, áàãàòîãðàí-

íèì і âіäïîâіäàëüíèì є ðåïîðòàæ-âêëþ÷åííÿ. Ó íüîìó âè ñòàєòå
àêòîðîì, ïåðåâòіëþþ÷èñü ó ãåðîÿ. І õî÷à æóðíàëіñò ïîâèíåí ïðàã-
íóòè îá’єêòèâíî âèñâіòëþâàòè ïîäії, ñèëà ðåïîðòàæó-âêëþ÷åííÿ –
â îñîáèñòіé ïðè÷åòíîñòі æóðíàëіñòà äî öієї ïîäії, ó éîãî âëàñíіé
îöіíöі, òîìó ùî âîíà áàçóєòüñÿ íà ñâîїõ ïî÷óòòÿõ і äîñâіäі.

Òîäі ÷èòà÷ (ãëÿäà÷) ñòàє íå òіëüêè ñâіäêîì, à é ó÷àñíèêîì ïî-
äіé, íà÷åáòî áà÷èòü їõ іçñåðåäèíè.

Âàøà çàäà÷à – ïåðåâòіëèòèñÿ â ×àðëі і âіä éîãî іìåíі ðîçïîâі-
ñòè (òîáòî çðîáèòè ðåïîðòàæ) ïðî ïðèãîäè íà øîêîëàäíіé ôàáðèöі.

Ïðàâèëà íàïèñàííÿ ðåïîðòàæó,
ÿêі ñêëàëè ñàìі æóðíàëіñòè

Правило кількості Зробіть свій репортаж настільки інформаційним, наскіль-
ки потрібно. Не перевантажуйте його інформацією, якщо
в цьому немає потреби.

Правило якості Намагайтеся, щоб ваш текст був тільки правдивим, не
кажіть про те, чого не знаєте.

Правило адресації Розповідайте по темі і не пишіть те, що для теми не
важливе.

Правило засобу Будуйте репортаж логічно, уникайте неточних виразів та
двозначних висловлювань, небажаних повторень. Про-
мовляйте чітко, зрозуміло й дещо емоційно. 

VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. Ïðî÷èòàòè ðîçäіëè 28–30 ïîâіñòі.
2. Çàâäàííÿ ïіäðó÷íèêà 2, 3 (ñ. 228).

1 Ãàëîí – îäèíèöÿ îá’єìó òà ìіñòêîñòі. Ó ÑØÀ ãàëîí ðіäèíè –
3,785 ëіòðà.
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Тема: Р. Дал. «Чарлі і шоколадна фабрика». Доброта і щирість го-
ловного героя

Мета: ознайомити з особливостями сюжету повісті «Чарлі і шоколад-
на фабрика»; виразно читати (зокрема «в ролях», коментоване читання) та 
емоційно сприймати уривки повісті; дати оцінку моральним якостям, вчинкам
персонажів повісті;

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу 
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та 
обґрунтовувати її;

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно роз-
винену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал.
Тип уроку: комбінований.

Íà ñâіòі íåìàє íі÷îãî íåìîæëèâîãî!

Ð. Äàë

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Çíàéäіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ïåðñîíàæåì òà õàëåïîþ, ÿêà ñòà-
ëàñÿ ç íèì íà øîêîëàäíіé ôàáðèöі.

Àâãóñò Ãëóï Áіëêè íàâàëþþòüñÿ íà ïåðñîíàæà і ñêèäàþòü 
ó ñìіòòєïðîâіä, à ïîòіì çіøòîâõóþòü óñìіò- 
òєïðîâіä і áàòüêіâ.

Âåðóêà Ñîëò Æàäіáíî ï’є øîêîëàä і, ïåðåõèëèâøèñÿ ç áåðåãà,
çіñêîâçóє â ðі÷êó і ëåäü íå òîíå, àëå ïîòðàïëÿє 
â îäíó çі ñêëÿíèõ òðóá.

Âіîëåòòà Á’þðãàðä Ïåðñîíàæ çàëèøèâñÿ æèâèé і çäîðîâèé, ïðîòå 
ïіä ÷àñ ïîäîðîæі çìåíøèâñÿ, éîãî çðіñò – íå 
áіëüøå äþéìà, і âіí áіãàє ïî äîëîíі ñâîєї ìàòåðі.

Ìàéê Òіâі Ðîçäóâàєòüñÿ і ñòàє ñõîæèì íà âåëè÷åçíó ÿãîäó 
÷îðíèöі. Óìïà-ëóìïè âèêî÷óþòü â іíøèé öåõ, 
ùîá òàì âіäæàòè ÷îðíè÷íèé ñіê.

ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Ñêëàäàííÿ öèòàòíîї õàðàêòåðèñòèêè Âіëëі Âîíêè.

Екстравагантна
зовнішність

І справді, – незвичайна людина! У чорному циліндрі. 
У красивому фраку з темно-фіолетового оксамиту. 
У темно-зелених штанях. У перлинно-сірих рукавичках. 
А в руці він тримав ціпок із золотою голівкою. А очі... очі 
були напрочуд блискучі. Здавалося, у них мерехтять 
яскраві іскорки. Та й все обличчя світилося радістю.
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі

Майстер шоколаду А чи знаєш ти, наприклад, що він придумав понад
двісті нових видів шоколаду і всі з різною начинкою?
Жодна кондитерська фабрика в світі не випускає таких
солодких і смачних шоколадок!

Великий винахідник
солодощів

Містер Віллі Вонка робить зефір, який пахне фіалкою,
і дивовижні карамельки, які щодесять секунд міняють
колір, а ще маленькі цукерки, які просто тануть у роті.
Він вміє робити жуйку, яка ніколи не втрачає смаку, і
цукрові кульки, які можна надути до величезних розмі-
рів, а потім проткнути шпилькою і проковтнути.

Творча особистість Ах, який це був палац! Сто кімнат, і всі зі світлого і тем-
ного шоколаду. Цеглини шоколадні, і цемент, який скрі-
плював їх, шоколадний, і вікна шоколадні, стіни і стелі
теж із шоколаду, так само, як і килими, картини, меблі.

Ревно береже
секрети виробництва

Це жахливо! Я розорюся! Кругом одні шпигуни! Мені
доведеться закрити фабрику!

Талановитий
менеджер

А в кінці подорожі кожен з відвідувачів отримає спеці-
альний подарунок – стільки шоколаду і солодощів, що 
вистачить на все життя! Отже, шукайте золоті квитки!

Кондитерський геній Ніде в світі не перемішують шоколад за допомогою во-
доспаду! Він перемішує шоколад. І вспінює його. Зби-
ває і робить легким і повітряним!

Винахідливий
інженер

Це ліфтоліт! Він може рухатися не тільки вгору-вниз, 
але і вправо, і вліво, і навскоси – у будь-якому напрям-
ку! Він може доставити нас у будь-який цех фабрики...

Непересічний
учений

Коли я вперше побачив, як працює звичайний теле-
візор, мені в голову прийшла приголомшлива думка.
Якщо можна передати по повітрю на великі відстані
картинку, попередньо розбивши її на мільйони най-
дрібніших частинок, а потім знову зібравши в єдине
ціле на телеекрані, то чому не можна виконати те саме
з шоколадкою...

Живе за законами
краси

Перед ними простяглася чарівна долина, по обидва
боки якої тяглися зелені луки, а внизу протікала широ-
ка коричнева ріка.
А як вам мої дерева? Подобаються? А мої чарівні
кущі? Правда, чудово? Я ж вам казав, що не виношу 
каліцтва! І, звичайно, всі вони їстівні! Кожне зроблене
з чогось смачного!

Щедрість Хіба ти не пам’ятаєш, що було написано на золотих
квитках? Кожна дитина отримає стільки солодощів, що
на все життя вистачить. Для кожного приготована   ко-
лона вантажівок, догори набитих цукерками.
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі

Шляхетність Як я люблю свою шоколадну фабрику!.. Я вирішив по-
дарувати її тобі. Як тільки ти трохи підростеш, вона 
стане твоєю.

Енергійність Швидкістю рухів він нагадував білку – стару, розумну, 
спритну білку з міського парку. Несподівано містер 
Вонка смішно підстрибнув, зробив пірует прямо на сні-
гу, широко розкинув руки, усміхнувся дітям.

Дивне почуття
гумору

Тому що він буде несмачний. Лише уявіть – АВГУСТИЧ-
НИЙ ГЛУП У ШОКОЛАДІ! Його не стануть купувати!

2. Âèñíîâêè.
Âіëëі Âîíêà ç’ÿâëÿєòüñÿ ïåðåä ïåðåìîæöÿìè ñâîãî êîíêóðñó

â ÷îðíîìó öèëіíäðі, ôðàêó ç òåìíî-ôіîëåòîâîãî îêñàìèòó, ó òåì-
íî-çåëåíèõ øòàíÿõ, ïåðëèííî-ñіðèõ ðóêàâè÷êàõ. Ó íüîãî ïðèєì-
íå, âіäêðèòå îáëè÷÷ÿ, áëèñêó÷і ðîçóìíі î÷і.

Âіëëі Âîíêà íàäìіðíî ãîâіðêèé, àëå ùèðî ðàäіє ñâîїì ãîñòÿì, 
óòіì íåíàðîêîì ìîæå і îáðàçèòè ëþäèíó – âіí äîñèòü áåçöåðå-
ìîííèé. Â іíøèõ âèïàäêàõ, íàâïàêè, âåëüìè ãàëàíòíèé. Âіëëі 
Âîíêà äî áåçòÿìè çàêîõàíèé ó ñâîþ ôàáðèêó. Êîëè îäèí ç äіòåé, 
Àâãóñò Ãëóï, ïåðåøêîäèâ ïðîöåñó âèãîòîâëåííÿ øîêîëàäó і ïî-
òðàïèâ ó òðóáó, ó Âіëëі Âîíêè ðîçêðèëîñÿ äîñèòü äèâíå ïî÷óòòÿ 
ãóìîðó. Äіâ÷èíêà, ÿêà ïåðåòâîðèëàñÿ íà ÷îðíèöþ, çà ñëîâàìè 
Âîíêè, ðèçèêóє íà âñå æèòòÿ çàëèøèòèñÿ ôіîëåòîâîþ, à іíøіé 
äіâ÷èíöі, Âåðóöі, íàâіòü çàãðîæóє áóòè ñïàëåíîþ æèâöåì ó ïå÷і 
ñìіòòєïðîâîäó. Ïðîòå âñі çàëèøàþòüñÿ æèâі, і Âіëëі Âîíêà âè-
êîíóє îáіöÿíå і äàðóє їì ñòіëüêè øîêîëàäó, ùî їì âèñòà÷èòü 
íà âñå æèòòÿ. Ìè äіçíàєìîñÿ, ùî ôàáðèêàíò ñòàðèé, íàáàãàòî 
ñòàðіøèé, íіæ âèãëÿäàє, òîæ øóêàє ñïàäêîєìöÿ. Øîêîëàäíîìó 
÷àðіâíèêó ñïîäîáàâñÿ äîáðèé, ââі÷ëèâèé ×àðëі, ÿêèé, ÿê і ñàì 
ãîñïîäàð і éîãî óìïè-ëóìïè, ëþáèòü øîêîëàä. Âîíêà âèìàãàє 
íåãàéíî ïåðåâåçòè ñіì’þ ×àðëі íà ôàáðèêó, ùîá ðîäèíà äîïî-
ìàãàëà õëîï÷èêîâі, ïîêè òîé íå âèðîñòå і íå íàâ÷èòüñÿ êåðóâàòè 
øîêîëàäíîþ ôàá ðèêîþ.

3. Êîìåíòîâàíå ÷èòàííÿ ðîçäіëіâ 27–30.
4. Åâðèñòè÷íà áåñіäà çà ïðî÷èòàíèì.
1. ×è âèïàäêîâî ó Âіëëі Âîíêè áóëî ïåðåä÷óòòÿ, ùî ñàìå

×àðëі Áàêåò îòðèìàє ãîëîâíèé ïðèç? Ïðèãàäàéòå ìîìåíòè, êîëè
Âіëëі Âîíêà ïіäòðèìóâàâ õëîï÷èêà òà éîãî äіäóñÿ íà ïî÷àòêó
åêñêóðñії òà ïіä ÷àñ ïîäîðîæі.

2. Ùî îçíà÷àâ íàïèñ íà êíîïöі ëіôòîëåòà «Âãîðó і íіêóäè»?
3. ßêèì áóëî îñòàííє âèïðîáóâàííÿ ×àðëі і äіäóñÿ?
4. Ùî òðàïèëîñÿ ç ìàëåíüêèìè âëàñíèêàìè çîëîòèõ êâèòêіâ 

ïіä ÷àñ åêñêóðñії?
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5. ×è ñïіâ÷óâàє їì Âіëëі Âîíêà?
6. ßêèé ïîäàðóíîê ïðèãîòóâàâ ôàáðèêàíò ïåðåìîæöþ àêöії?
7. Ùî ñòàëîñÿ ç ðîäèíîþ ×àðëі? ×îìó áàáóñі é äіäóñü íå õîòі-

ëè ïîëèøàòè äîìіâêó?
8. ×è ñïðàâåäëèâó âèíàãîðîäó îòðèìàâ ×àðëі?
5. Ìîçêîâèé øòóðì «Ðèñè âäà÷і ×àðëі Áàêåòà».

Повага до старших Не зловживає
гостинністю

Чарлі Бакет

Безкорисливість Скромність Відкритість Вихованість

Щирість Доброта Терплячість Допитливість

6. Ðîáîòà ç óçàãàëüíþþ÷îþ òàáëèöåþ «×àðëі – ãîëîâíèé ãå-
ðîé ïîâіñòі».

Ситуації Риси вдачі

Скрутне матеріальне становище. Оптимізм, сподівання на щастя.

Стосунки з батьками. Повага до старших.

Дружба з дідусем Джо. Вміння знаходити друзів і дружити.

Виграє золотий квиток. Відкритість, віра в прекрасне майбутнє.

Знайомство з Віллі Вонкою. Вихованість, скромність.

Екскурсія на фабрику. Не зловживає гостинністю, безкорис-
ливість.

Подарунок від шоколадного чарівника. Доброта, щирість.

V. Ïіäñóìêè.
Ñîëîäêà âіêòîðèíà «Äèâà øîêîëàäíîї ôàáðèêè». Ñêëàäіòü ïå-

ðåëіê ñîëîäîùіâ Âіëëі Âîíêè. Ïåðåìîæå òîé, õòî ñêàæå îñòàííє
ñëîâî.

1. Ì’ÿêîð – îñîáëèâèé ì’ÿòíèé öóêîð.
2. Ñóíè÷íі іðèñêè â øîêîëàäі.
3. ×àðіâíі ðó÷íі öóêåðêè (êîëè їõ òðèìàєø ó ðóöі, âіä÷óâàєø

ñìàê ó ðîòі).
4. Ðіçíîáàðâíі äðàæå, ùîá ïëþâàòè âñіìà êîëüîðàìè âåñåëêè.
5. Âîäÿíі ïіñòîëåòè, çàðÿäæåíі ïîëóíè÷íèì ñîêîì.
6. Ëüîäÿíèêè, ùî âèáóõàþòü äëÿ âîðîãіâ.
7. Ëüîäÿíèêè, ùî ñâіòÿòüñÿ, äëÿ íі÷íîãî õàð÷óâàííÿ.
8. Ïëîìáóâàëüíà êàðàìåëü «Ãåòü äàíòèñòіâ».
9. Êëåéêі òÿíó÷êè äëÿ áàëàêó÷èõ áàòüêіâ.
10. Íåâèäèìі øîêîëàäêè äëÿ їæі íà óðîöі.
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11. Ëüîäÿíèêîâі îëіâöі.
12. Âі÷íі ëüîäÿíèêè.
13. Âîëîõàòі іðèñêè.
14. Æóéêà-îáіä.
15. Їñòіâíі çåôіðíі ïîäóøêè.
16. Ñîëîäêі øïàëåðè äëÿ äèòÿ÷îї êіìíàòè.
17. Ãàðÿ÷å ìîðîçèâî äëÿ õîëîäíîї ïîãîäè.
18. Øèïó÷і ïіäéîìíі íàïîї.
19. Äæåì-äæèí.
20. Ãîãîëü-ìîãîëü.
21. Çåôіð, ùî ïàõíå ôіàëêàìè.
22. Êàðàìåëü, ÿêà çìіíþє êîëіð êîæíі 10 ñåêóíä.
23. Æóéêà, ùî íå âòðà÷àє ñìàêó.
24. Öóêðîâі êóëüêè, ÿêі ìîæíà íàäóòè.
25. Áëàêèòíå ÿє÷êî, ùî òàíå â ðîòі і çàëèøàєòüñÿ ìàëåíüêå 

ðîæåâå ïòàøåíÿ.
26. Ìîðîçèâî, ÿêå íå òàíå íàâіòü ó ñïåêó.
27. Äèâî-øîêîëàä «Âîíêà â çàõâàòі».
28. «Õðóñòêèé ãîðіõîâèé ñþðïðèç Âîíêè».
29. Іðèñêîâі ÿáëóíі.

VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Ïіäãîòóâàòèñÿ äî óðîêó ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ çà ïîâіñòþ-êàç-

êîþ Ï. Ìààðà «Ùî íå äåíü, òî ñóáîòà».

Тема: Урок позакласного читання. Пауль Маар. «Що не день, то су-
бота»

Мета: ознайомити учнів з фактами життя й особливостями творчості
Пауля Маара; продемонструвати яскравість художнього світу повісті-казки 
«Що не день, то субота», реальне і фантастичне у творі; розкрити оптиміс-
тичний образ Суботика, його віру в силу думки й фантазії; виявити елементи 
фольклору (казки) та їхнє значення для розкриття головної ідеї – реалізації 
мрій, бажань і прагнень особистості; висловити враження і власне ставлення 
до подій казки, розкрити гуманістичний зміст казки, моральні цінності, вті-
лені в ній; 

розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу 
і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та 
обґрунтовувати її; формувати полікультурну компетенцію; 

виховувати повагу до літературної творчості; формувати всебічно 
розвинену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань люд-
ства.

Обладнання: підручник, тексти повісті, портрет Пауля Маара, виставка 
книжок Пауля Маара, ілюстрації автора до повісті.

Тип уроку: урок позакласного читання.

І â ñóáîòó íà÷å ç íåáà âïàâ Ñóáîòèê!

Ï. Ìààð
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І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Çíàéäіòü âіäïîâіäíіñòü.
Àâòîð ëіòåðàòóðíîї êàçêè Êàçêà

Ã.Ê. Àíäåðñåí «×àðëі і øîêîëàäíà ôàáðèêà»
Îñêàð Óàéëüä «Êàçêà ïðî ìåðòâó öàðіâíó
 òà ñіìîõ áîãàòèðіâ»
Øàðëü Ïåððî «Õëîï÷èê-çіðêà»
Îëåêñàíäð Ïóøêіí «Àëіñà â Êðàїíі Äèâ»
Ëüþїñ Êåððîëë «Ñîëîâåéêî»
Ðîàëüä Äàë «Ïîïåëþøêà»

ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
1. Ñëîâî â÷èòåëÿ ïðî ôàêòè áіîãðàôії òà òâîð÷îñòі Ï. Ìààðà.

Ïàóëü Ìààð íàðîäèâñÿ 1937 ð. â íіìåöüêîìó ìіñòі Øâàéíôóðò.
Âіí íàäçâè÷àéíî ëþáèâ ÷èòàòè, àëå éîãî áàòüêî ââàæàâ, ùî ÷èòàí-
íÿ – öå çìàðíîâàíèé ÷àñ, і âäîìà ó íèõ ìàéæå íå áóëî êíèæîê.
Ïàóëü çàïèñàâñÿ äî áіáëіîòåêè, îäíàê ïðèíîñèòè äîäîìó êíèæêè
і ÷èòàòè éîìó çàáîðîíÿëè. Òîäі õëîï÷èê äîìîâèâñÿ çі øêіëüíèì
äðóãîì, ùî ïіñëÿ óðîêіâ ÷èòàòèìå êíèæêè ó íüîãî âäîìà. Â îäíîìó
çі ñâîїõ іíòåðâ’þ Ìààð ãîâîðèâ, ùî äèòèíñòâî äèòÿ÷èõ ïèñüìåííè-
êіâ çâîäèòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, äî äâîõ êðàéíîñòåé: âîíî àáî ùàñëèâå,
і ïèñüìåííèê âіäòâîðþє éîãî ó ñâîїõ òâîðàõ, àáî íàìàãàєòüñÿ ïðè-
äóìàòè – ÿê öå ðîáèòü ñàì Ìààð – òå ïðåêðàñíå äèòèíñòâî, ÿêîãî
âіí áóâ ïîçáàâëåíèé.

Ìààð çàêіí÷èâ Äåðæàâíó àêàäåìіþ ìèñòåöòâ ó Øòóòãàðòі, äå â÷èâ-
ñÿ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà òà іñòîðії ìèñòåöòâà. Ïіä ÷àñ êàíіêóë âіí
ïіäðîáëÿâ ó òåàòðі ìіñòå÷êà Ìàñáóõ õóäîæíèêîì-äåêîðàòîðîì і ôîòî-
ãðàôîì, à ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ íàâ÷àííÿ êіëüêà ðîêіâ ïðà öþâàâ ó÷èòå-
ëåì ìàëþâàííÿ.

Ïèñàòè Ìààð ïî÷àâ çàâäÿêè õóäîæíüîìó êåðіâíèêó òåàòðó – òîé
ïîñêàðæèâñÿ, ùî äëÿ äіòåé íåìàє íîâèõ öіêàâèõ ï’єñ, òîìó ç ðîêó â
ðіê äîâîäèòüñÿ ñòàâèòè «Ñïëÿ÷ó êðàñóíþ» ÷è «Âîâêà і ñåìåðî êîçå-
íÿò». Òàê ç’ÿâèëàñÿ ïåðøà ï’єñà Ìààðà – «Êîðîëü ó ÿùèêó». Ïåðøó 
êíèæêó «Ñîáàêà ç òàòóþâàííÿìè» Ìààð ïèñàâ ïåðåäóñіì äëÿ ñâîїõ
äіòåé, áî ó ôîíäі ìіñöåâîї áіáëіîòåêè íå áóëî òàêèõ êíèæîê, ÿêі á
âіäïîâіäàëè çàïèòàì ìîëîäèõ áàòüêіâ òà їõíіõ äіòåé. «Ñîáàêà ç òà-
òóþâàííÿìè» – öå çáіðêà îïîâіäàíü, îá’єäíàíèõ ðàìêîâèì ñþæåòîì
ïðî ïñà, íà òіëî ÿêîãî íàíåñåíî òàòóþâàííÿ-іëþñòðàöії äî ðіçíèõ іñ-
òîðіé: âіí ðîçïîâіäàє öі іñòîðії ëåâîâі.

2. Ðîáîòà ç ïіäðó÷íèêîì (ñ. 228–230): ñêëàäіòü àñîöіàòèâíèé
êóù «Ïàóëü Ìààð – ñó÷àñíèé êàçêàð».
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Дитячий письменник

Фотограф

Актор

Пауль Маар – 
сучасний казкар

Перекладач

Драматург, сценарист

Художник-ілюстратор 
творів літератури

Дизайнер комп’ютерних
ігор

3. Іñòîðіÿ ñòâîðåííÿ òà îñîáëèâîñòі ïîâіñòі-êàçêè «Ùî íå 
äåíü, òî ñóáîòà».

Ó ñåðіþ «Ñóáîòèê» óâіéøëè êíèæêè «Ùî íå äåíü, òî ñóáîòà», 
«Ìàøèíà äëÿ çäіéñíåííÿ áàæàíü, àáî Ñóáîòèê ïîâåðòàєòüñÿ â ñó-
áîòó», «Êèòîáóñ, àáî Íîâі öÿòêè äëÿ Ñóáîòèêà», «×àðіâíі êðàïëі
äëÿ Ñóáîòèêà» і «Ñóáîòèê ó íåáåçïåöі», «Êîëè Ñóáîòèêà çàíàäòî
áàãàòî».

Ïåðøà êíèæêà «Ùî íå äåíü, òî ñóáîòà» âèéøëà â 1973  ð., 
і ñàìå â íіé ÷èòà÷і ïîçíàéîìèëèñÿ ç íàäçâè÷àéíî äèâíèì ñòâî-
ðіííÿì – Ñóáîòèêîì. Çà òâåðäæåííÿì àâòîðà, öå іñòîòà ñåðåäíüî-
ãî ðîäó «ß ââàæàâ, ùî ÿêùî ãåðîé êíèæêè áóäå äіâ÷èíêîþ, òî 
õëîï÷èêè íå çàõî÷óòü її ÷èòàòè, і íàâïàêè».

Êîëè Ïàóëü Ìààð äóìàâ ïðî òå, ÿêèì ìàє áóòè Ñóáîòèê, âіí 
ðàäèâñÿ çі ñâîїìè äіòüìè. Òі ñêàçàëè, ùî â íüîãî îáîâ’ÿçêîâî ïî-
âèííі áóòè âåñíÿíêè. Ïіä ðóêîþ ó òàòà âèÿâèâñÿ òіëüêè ñèíіé 
îëіâåöü: ñàìå òîìó öÿòêè â Ñóáîòèêà ñèíі.

Ñóáîòèêà íàçâàëè «íîâèì Êàðëñîíîì» і âіí ñòàâ ïîïóëÿðíèì
íå ìåíøå çà ãåðîÿ Àñòðіä Ëіíäãðåí.

4. Åâðèñòè÷íà áåñіäà çà çìіñòîì êàçêè.
1. Çâіäêè і êîëè ïðèõîäèòü Ñóáîòèê і ÷îìó ìàє òàêå іì’ÿ? (Ñó-

áîòèê ïðèõîäèòü ó ñóáîòó, ÿêùî òèæäåíü ïî÷íåòüñÿ ñîíÿ÷íîþ 
íåäіëåþ, ïî íåäіëі áóäå ïîíåäіëîê, à òîäі âіâòîðîê ç Âіâòîðàêó-
ñîì, ñåðåäà ñàìå ñåðåä òèæíÿ, ÷åòâåð ç ãðîçîþ і ÷îòèðèêðàòíèì 
ãðîìîì, à ï’ÿòíèöÿ âèÿâèòüñÿ âіëüíèì äíåì) 

2. ßêèì âè óÿâëÿєòå Ñóáîòèêà? Ùî íåçâè÷íîãî â éîãî çîâíіø-
íîñòі òà ïîâåäіíöі? (Ñóáîòèê – ìèëå é êóìåäíå ñòâîðіííÿ ó âîäî-
ëàçíîìó êîñòþìі і ç õîáîòöåì çàìіñòü íîñèêà, ÿêå ãðàє ó ôóòáîë 
ñèðíèìè êóëÿìè, çàëþáêè ç’їäàє êîìіðöі і âіêîííі ðó÷êè òà çäіé-
ñíþє íàéíåéìîâіðíіøі áàæàííÿ. Óÿâíèé äðóã, ïðî ÿêîãî ìðіþòü 
і äіòè, і äîðîñëі. Öÿ äèâíà іñòîòà ïîâñÿê÷àñ äèâóє âñіõ ñâîєþ 
âèíàõіäëèâіñòþ, çìіíþє æèòòÿ і õàðàêòåðè îòî÷óþ÷èõ ëþäåé)

3. Ðîçêàæіòü ïðî æèòòÿ ïàíà Ïëÿøêåðà äî ïîÿâè Ñóáîòèêà.
ßê çìіíþє éîãî Ñóáîòèê? (Æèòòÿ ïàíà Ïëÿøêåðà ìèíàëî íóäíî 
é îäíîìàíіòíî, à ãîëîâíå, âіí óñіõ і âñüîãî áîÿâñÿ: ñâîãî íà÷àëü-
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íèêà, êâàðòèðíó ãîñïîäèíþ, ó ÿêîї âèíàéìàâ êіìíàòó. Ïàíîâі
Ïëÿøêåðó ïîòàëàíèëî, áî ñàìå éîãî Ñóáîòèê çâå ñâîїì òàòóñåì
і íà çàäîâîëåííÿ éîãî ïðèìõ âіääàє íàéáіëüøå ñâîє áàãàòñòâî –
äèâîâèæíі ñèíі öÿòêè, ÿêі çäàòíі âèêîíàòè áóäü-ÿêå áàæàííÿ,
ÿêùî éîãî ïðàâèëüíî ñôîðìóëþâàòè)

4. Ñêіëüêè äíіâ Ñóáîòèê ãîñòþє ó ïàíà Ïëÿøêåðà? (Ñіì äíіâ:
âіä ñóáîòè äî ñóáîòè)

5. Â ÿêèõ åïіçîäàõ ïðîÿâèëèñÿ äèòÿ÷à áåçïîñåðåäíіñòü Ñóáîòè-
êà? (Îáèðàє çàìіñòü îäÿãó âîäîëàçíèé êîñòþì; ó ìàãàçèíі ïðî-
ñèòü íàçèâàòè ñåáå êîðîëåì, áî çàïîáіãëèâèé ïðîäàâåöü íàçâàâ
êëієíòà êîðîëåì; ðâå êîñòþìè äëÿ ïðèìіðêè ïіñëÿ äîçâîëó äèõà-
òè; ðîçіãðóє íà÷àëüíèêà Ïëÿøêåðà ç ãîäèííèêîì; âіäâіäóє øêîëó;
їñòü ïіñî÷íі áàáêè íà äèòÿ÷îìó ìàéäàí÷èêó, âèêîíóє áóäü-ÿêå
áàæàííÿ, ÿêùî ïîïðîñèòè)

6. ßêі ïðèãîäè òðàïëÿþòüñÿ ç ïàíîì Ïëÿøêåðîì і Ñóáîòèêîì?
(Ïåðåïîëîõ â óíіâåðìàçі, âèíàõіä ìàøèíè, ùî äîñòàâëÿє ñîñèñêè;
ðîçіãðàø íà÷àëüíèêà, ÿêèé çìóøóє ðàõóâàòè áåç ëі÷èëüíîї ìàøèí-
êè; ñíіãîâèé áóðåâіé ó êâàðòèðі; êâàðòèðíà ãîñïîäèíÿ çі çëèìè ïî-
ìèñëàìè ðàïòîì ïî÷èíàє âèñëîâëþâàòè ïðîòèëåæíі äóìêè)

7. ßêå îñíîâíå çàõîïëåííÿ Ñóáîòèêà? ßêі âіðøі âіí ñêëàäàє?
(Ñóáîòèê ñêëàäàє ñìіøíі âіðøі, â ÿêèõ ùèðî і áåçïîñåðåäíüî âè-
ñëîâëþє ñâîї ïî÷óòòÿ, ïåðåäàє íàñòðіé, âëàñíå ñòàâëåííÿ äî ïî-
äіé ÷è ëþäåé, óìіє ïіäáàäüîðèòè. Ó øêîëі âіí â÷èòü äіòåé, ïåðå-
òâîðþþ÷è óðîê íà çàõîïëèâó ãðó)

8. ßêі ïîðàäè äàє Ñóáîòèê Ïëÿøêåðó? (Äîðîñëèõ, ìîæå, і òðåáà((
ñëóõàòèñÿ, àëå íå âñіõ, à â æèòòі ïàíà Ïëÿøêåðà ÷èìàëî ïîãàíèõ
äîðîñëèõ: çëà êâàðòèðíà õàçÿéêà, ó÷èòåëü, çàïîáіãëèâèé ïðîäàâåöü.
І Ñóáîòèê ñàì çíàє öå: àäæå âіí – ÷àðіâíà іñòîòà.  Âіí çàëèøàєòüñÿ
íåçðîçóìіëèì äëÿ òèõ äîðîñëèõ, ÿêі ââàæàþòü, ùî ïîðÿäîê і äèñöèï-
ëіíà – öå єäèíèé ïîðÿòóíîê âіä íåãàðàçäіâ, і æèòè òðåáà ñïîêіéíî
і ðîçìіðåíî. Ñóáîòèê, íàâïàêè, âіðèòü ó òå, ùî â æèòòі ãîëîâíå –
ðàäіñòü òà іíòåðåñ. Íà âіäìіíó âіä Êàðëñîíà, äâîþðіäíèì áðàòîì
ÿêîãî âіí ïî ñóòі є, Ñóáîòèê ïóñòóє öіëêîì íåâèííî і íåîáðàçëèâî.
Éîãî âèòіâêè íå çàâäàþòü íіêîìó ïðèêðîùіâ, óñі ëèøåíü ñìіþòüñÿ

ó ó ó ó

ç íèõ. Ñïіëêóâàííÿ іç Ñóáîòèêîì ïіøëî íà êîðèñòü ïàíó Ïëÿøêå-
ðó: âіí ñòàâ àêòèâíèì, â î÷àõ çàñâіòèâñÿ îïòèìіçì, ïðîêèíóëîñÿ
ïî÷óòòÿ ñàìîïîâàãè, ç’ÿâèëèñÿ ñèëè ïðîòèñòîÿòè áåçãëóçäþ і íà-
õàáñòâó)

9. ×è äîïîìіã Ñóáîòèê çìіíèòè æèòòÿ «òàòêîâі»? (Ñóáîòèê äî-
ïîìіã çðîçóìіòè ïàíó Ïëÿøêåðó і ÷èòà÷àì, ùî çäіéñíåííÿ ìðіé
òà áàæàíü çàëåæèòü âіä ñàìîї ëþäèíè, âіä òîãî, ÿê âîíà ñïðèé-
ìàє ñâіò, ÿê ñòàâèòüñÿ äî ëþäåé. Ñïðàâæíє äèâî òâîðèòüñÿ íå
çà äîïîìîãîþ ñèíіõ öÿòîê ÷àðіâíîї іñòîòè, à ñèëîþ óÿâè, âіðîþ â 
íåçâè÷àéíå, äèòÿ÷îþ áåçïîñåðåäíіñòþ, ãóìîðîì, ãðîþ, ùèðіñòþ)
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10. ßêå îñòàííє áàæàííÿ ïàíà Ïëÿøêåðà âèêîíóє Ñóáîòèê?
×îìó ìàøèíà íå ìîæå çäіéñíèòè æîäíîãî áàæàííÿ?

11. Äîâåäіòü, ùî ñìіõ – ãîëîâíà ñêëàäîâà ïîâіñòі-êàçêè Ïàóëÿ 
Ìààðà. (Âóñòàìè ñâîїõ ãåðîїâ àâòîð ãîâîðèòü, ùî ñìіõ ìîæå âïî-
ðàòèñÿ ç áóäü-ÿêèìè íåïðèєìíîñòÿìè, äîïîìîãòè â áóäü-ÿêîìó 
ãîðі, âðÿòóâàòè âіä áóäü-ÿêèõ íåãàðàçäіâ. ßêáè íå Ñóáîòèê, óñіì 
íàâêîëî áóëî á ñàìîòíüî і áåíòåæíî, à ïàí Ïëÿøêåð і çîâñіì áè 
ç’їõàâ ç ãëóçäó âіä òóãè) 

12. ×è ïîâåðíåòüñÿ Ñóáîòèê? (Ïîâåðíåòüñÿ äî òèõ, õòî ùå
âìіє çàãàäóâàòè áàæàííÿ і óñìіõàòèñÿ!)

5. Ïåðåêàç êëþ÷îâèõ ìîìåíòіâ êàçêè çà іëþñòðàöіÿìè. 
1. Ïàí Ïëÿøêåð çóñòðі÷àєòüñÿ іç Ñóáîòèêîì.
2. Ïàí Ïëÿøêåð іç Ñóáîòèêîì ïðèéøëè çà ïîêóïêàìè â óíі-

âåðìàã.
3. Ñóáîòèê âіäâіäóє øêîëó.
4. Ñóáîòèê âèêîíóє îñòàííє áàæàííÿ òàòêà.
6. Âèáіðêîâèé äèêòàíò «Ðèñè õàðàêòåðó Ñóáîòèêà»: âèïèøіòü 

ëèøå ðèñè, ïðèòàìàííі ãîëîâíîìó ãåðîþ ïîâіñòі.
Âèíàõіäëèâіñòü, æèòòєðàäіñíіñòü, äèòÿ÷à áåçïîñåðåäíіñòü, ðîçñóä-

ëèâіñòü, äîáðîòà, ñìіëèâіñòü, áåçêîðèñëèâіñòü, íàїâíіñòü, íàõàáíіñòü,
âіäïîâіäàëüíіñòü, æîðñòîêіñòü, õîðîáðіñòü, æàäіáíіñòü, ãîòîâíіñòü
ïðèéòè íà äîïîìîãó, ùèðіñòü, ÷åñíіñòü, áàéäóæіñòü, ïіäñòóïíіñòü,
çðàäëèâіñòü, ñêðîìíіñòü, êìіòëèâіñòü, ðіøó÷іñòü, âîëåëþáíіñòü, âіð-
íіñòü äðóæáі, æàãà ïðèãîä.
V. Ïіäñóìêè. 

Àñîöіàòèâíà õâèëÿ «Ñіì äíіâ іç Ñóáîòèêîì».

Віра в незвичайне Дитяча
безпосередність

Сім днів
із Суботиком

Життєрадісність Впевненість Гра Безкорисливість

Фантазія, уява Веселощі Щирість Розваги, витівки

VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
1. Íàìàëþâàòè іëþñòðàöії äî ïîâіñòі-êàçêè Ïàóëÿ Ìààðà.
2. Çàâäàííÿ 4 (ñ. 230).
3. Ïіäãîòóâàòèñÿ äî êîíòðîëüíîї ðîáîòè çà òåìîþ «Ñó÷àñíà ëі-

òåðàòóðà».

Тема: Контрольна робота «Туве Янсон та інші автори ХХ століття»
Мета: підсумувати й узагальнити знання учнів з теми «Сучасна літерату-

ра», виявити рівень умінь і навичок учнів; розвивати зв’язне мовлення, логіч-
не мислення, виховувати дисциплінованість, зібраність, уміння зосередитися.
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Обладнання: зошит для самостійних та контрольних робіт.
Тип уроку: урок контролю і оцінювання навчальних досягнень.

Ìè çíàєìî ñòіëüêè, ñêіëüêè óòðèìóєìî
â ïàì’ÿòі.

Ëàòèíñüêå ïðèñëіâ’ÿ

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, çàâäàíü óðîêó. 
ІІ. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі. Îçíàéîìëåííÿ ç êðè-

òåðіÿìè îöіíþâàííÿ çàâäàíü. 
ІІІ. Ðîáîòà íàä êîíòðîëüíèìè çàâäàííÿìè.

Âèêîíóєòüñÿ çà ïîñіáíèêîì «Çàðóáіæíà ëіòåðàòóðà, 5 êëàñ.
Çîøèò äëÿ êîíòðîëüíèõ і ñàìîñòіéíèõ ðîáіò» (àâòîð Є. Âîëîùóê).
ІV. Ïіäñóìêè óðîêó.
V. Äîìàøíє çàâäàííÿ.

Ïіäãîòóâàòèñÿ äî óðîêó-ïîäîðîæі ëіòåðàòóðíèì ìіñòîì.

П ІДСУМКИ

Тема: Узагальнення і систематизація навчального матеріалу
Мета: удосконалювати вміння учнів виразно читати, розвивати творчі

здібності, сприяти морально-етичному вихованню учнів, поглиблювати на-
вички аналізу художнього тексту, прищеплювати смак до літератури та те-
атрального мистецтва.

Обладнання: підручник, портрети письменників, твори, які вивчалися в
5-му класі, ілюстрації до літературних творів, вивчених у 5-му класі, карта
міста літературних таємниць.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

Ðîçìіðêîâóþ÷è, ìè ñòâîðþєìî ñâіò.

Áóääà

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Òåîðåòè÷íà ðîçìèíêà (ñ. 234)
ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.

1. Ïîäîðîæ ëіòåðàòóðíèì ìіñòîì. 
Âóëèöÿ Ëіòåðàòóðîçíàâ÷àó ö ð óð
Çíàéäіòü âіäïîâіäíіñòü: ç’єäíàéòå ëіòåðàòóðîçíàâ÷å ïîíÿòòÿ òà

éîãî âèçíà÷åííÿ.
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Літературознавче
поняття

Визначення

Повість різновид художньої літератури, в якій зображується див-
ний і незвичайний світ, з яким людина в реальному житті 
зіткнутися не може.

Пригодницька
література

інакомовне зображення в художньому творі рис харак-
теру, уявлень та взаємин людей, суспільних явищ тощо, 
ґрунтується на приховуванні певних явищ, осіб, предме-
тів під іншими художніми образами.

Антитеза прозовий твір, за обсягом більший за оповідання, зо-
бражується низка подій у житті головного героя, а також 
детально змальовуються пов’язані з ним другорядні пер-
сонажі.

Алегорія протиставлення явищ, понять, почуттів, думок, характерів.
Фантастика великий за обсягом і складний за будовою переважно 

прозовий твір, в якому зображується значна частина жит-
тя головного героя або його доля, а також відтворюється
життя суспільства, розкривається історія формування ба-
гатьох персонажів.

Роман твори із захоплюючим сюжетом про складні випробуван-
ня, через які проходять герої. В основі цих творів – напру-
жені конфлікти особистого чи громадського життя, в яких 
персонажі найповніше виявляють риси свого характеру.

Àëåÿ Êðàñíîãî ïèñüìåíñòâàð
Çîðîâèé äèêòàíò «×è çàïàì’ÿòàëè âè ïèñüìåííèêіâ?»: çà ïî-

äàíèì ïîðòðåòîì íàçâіòü ïèñüìåííèêà.
Óçâіç Êìіòëèâèõ
Êðîñâîðä «Çíàéäè àâòîðà».

Пушкін,
Уальд,
Кітс,
Гете,
Твен, 
Томпсон, 
Портер, 
Керролл, 
Янсон,
Маар, 
Грімм.

М П У А Й Л

А А Ш О П Ь Я

Р К Р Д Н

Г К І Т С С

Е Й Н Е В Т О

Т К Е Р Р О Н

Е М М О М О

Г Р І Л Л П С

Óìîâè: ðóõàòèñÿ ìîæíà â áóäü-ÿêîìó íàïðÿìêó, êðіì äіàãî-
íàëі.
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Ïðîñïåêòð Ëіòåðàòð óðíèõ ãåðîїâóð ð

Âïіçíàé ëіòåðàòóðíîãî ãåðîÿ çà іëþñòðàöіÿìè: çà ïîäàíèì
ïîðòðåòîì íàçâіòü ëіòåðàòóðíîãî ãåðîÿ, òâіð òà àâòîðà.

×àðіâíà ñêðèíüêà.
Ç ÿêèìè ãåðîÿìè ïîâ’ÿçàíі öі ïðåäìåòè?
1. Ðóêàâè÷êà (Áіëèé Êðîëèê)
2. Ìèëèöі (Ïîëëіàííà)
3. Çîëîòèé êâèòîê (×àðëі Áàêåò)
4. Êàïåëþõ (Ìóìі-òðîëü)
5. ßáëóêî (Ìåðòâà öàðіâíà)
6. Äîõëà êіøêà ç ìîòóçî÷êîì (Òîì Ñîéєð)
7. Ïëÿøå÷êà «Âèïèé ìåíå!» (Àëіñà â Êðàїíі Äèâ(( )
8. Ïåíçëèê (Ìàëÿí)
9. Ïî÷èíîê (Ïàñåðáèöÿ, «Ïàíі Ìåòåëèöÿ»)
10. ×àðіâíèé ìîëîòîê (Іññóìáîñі)

Ìàéäàí Êàçêàðіâð
Ðîçïîäіëüíèé äèêòàíò.
Ðîçïîäіëіòü êàçêè íà ôîëüêëîðíі òà ëіòåðàòóðíі, âêàçàâøè

їõíі âіäìіííîñòі:

«Ôàðáîâàíèé øàêàë», «Êàçêà ïðî ìåðòâó öàðіâíó òà ñіìîõ áî-
ãàòèðіâ», «Іññóìáîñі, àáî Õëîï÷èê-ìіçèí÷èê», «Ñîëîâåéêî», «Õëîï-
÷èê-çіðêà», «Àëіñà â Êðàїíі Äèâ», «Ñèíäáàä-ìîðåïëàâåöü», «Ïåíç ëèê
Ìàëÿíà», «Ðіêі-Òіêі-Òàâі», «Ïàíі Ìåòåëèöÿ».

Фольклорні казки Літературні казки

Ïîåòè÷íà àëåÿ
Âïіçíàé ïîåçіþ çà її ïî÷àòêîì.

Ïîåçіÿ çåìëі íå âìðå íіêîëè. (Äæ. Êіòñ(( , «Ïðî êîíèêà òà öâіðêóíà»)

Íà âñі âåðøèíè
Ëіã ñóïîêіé... (É.Â. Ãåòå, «Íі÷íà ïіñíÿ ìàíäðіâíèêà»)

Çàäçâåíè іç ãëèáèíè
Òèõîї ïå÷àëі,
Ìèëà ïіñåíüêà âåñíè... (Ã. Ãåéíå, «Çàäçâåíè іç ãëèáèíè...»)

Ç äèòÿ÷èõ ðàþâàíü ìîїõ
Ðîçðàäó íåñåòå ìåíі âè,
×åðâîíі ïàëіòóðêè êíèã
Ìîї âè äðóçі íåçðàäëèâі. (Ì. Öâєòàєâà, «Êíèæêè â îáêëàäèíêàõ

÷åðâîíèõ»)
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Ïàëàö Ìóäðîñòіö ó ð
Çíàéäіòü âіäïîâіäíіñòü: âèçíà÷òå, êîìó ç ïèñüìåííèêіâ íàëå-

æàòü àôîðèçìè.
Îñêàð Óàëüä À õіáà íå âі÷íèé õîëîä ó òіé õàòі, äå ëþäè ç 
 êàì’ÿíèìè ñåðöÿìè?
Ðîàëüä Äàë Íà ñâіòі íåìàє íі÷îãî íåìîæëèâîãî.
Åëåîíîð Ïîðòåð Êîëè øóêàєø ïðèâіä äëÿ ðàäîùіâ, çàáóâàєø ïðî 
 íåïðèєìíå.
Ìàðê Òâåí Êîëè ñóìíіâàєøñÿ, ãîâîðè ïðàâäó.
Ëüþїñ Êåððîëë Òè çàâæäè ìîæåø âçÿòè áіëüøå, íіæ íі÷îãî.
Äæîí Êіòñ Ïîåçіÿ çåìëі íå âìðå íіêîëè.

Ïàðê òâîð÷îñòі.
Ðîáîòà â ãðóïàõ çà çàâäàííÿìè 7 ïіäðó÷íèêà «Ïîðіâíÿéòå!» 

(ñ. 255).
V. Ïіäñóìêè.

Çàïîâíіòü ïіäñóìêîâó òàáëèöþ.

Автор Назва твору Жанр

О. Пушкін Казка

«Соловейко»

О. Уайльд «Хлопчик-зірка»

Е. Сетон-Томпсон

«Пригоди Тома Сойєра»

Е. Портер Повість

«Аліса в Країні Див»

М. Цвєтаєва «Книжки в обкладинках
червоних»

«Чарлі і шоколадна фа-
брика»

Т. Янсон повість-казка

«Що не день, то субота»

VІ. Äîìàøíє çàâäàííÿ.
Çàâäàííÿ ïіäðó÷íèêà 9 (ñ. 235).

Тема: Узагальнення і систематизація навчального матеріалу
Мета: удосконалювати вміння учнів виразно читати, розвивати твор-

чі здібності, сприяти морально-етичному вихованню учнів, поглиблювати
навички аналізу художнього тексту, прищеплювати смак до літератури та 
театрального мистецтва.

Обладнання: підручник, три смужки жовтого, червоного та зеленого
кольорів.
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Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

Ó÷åíü, ÿêèé â÷èòüñÿ áåç áàæàííÿ, – öå
ïòàõ áåç êðèë.

Ñààäі

Õ і ä  і  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ó ð î ê ó

І. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò.
ІІ. Îãîëîøåííÿ òåìè, ìåòè, åïіãðàôà óðîêó.
ІІІ. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü.

Ëіòåðàòóðíà ðîçìèíêà.
Ðåäüÿðä Êіïëіíã ïèñàâ:

Çíàííÿ ïðî âñå ìåíі äàëè
Øіñòü âіðíèõ ñëóã (ñêàæó ÿ òàê):
Їõ іìåíà Äå, Ùî, Êîëè
Òà Õòî, ×îìó і ßê.
Âîíè áóâàþòü âñþäè é ñêðіçü
Øóêàþòü, ùî ñêàæó...

Ðîçêàæіòü ïðî ëіòåðàòóðíèé òâіð, ÿêèé ñïîäîáàâñÿ, âіäïî-
âіâøè íà øіñòü çàïèòàíü: Äå, Ùî, Êîëè, Õòî, ×îìó і ßê?
ІV. Ñïðèéíÿòòÿ і çàñâîєííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.

1. Іíòåëåêòóàëüíà ãðà «Ðîçóìíèêè òà ðîçóìíèöі».
Âіäáіð ðîçóìíèêіâ: çà êîæíó ïðàâèëüíó âіäïîâіäü íà ïèòàííÿ

ïіäðó÷íèêà «Õóäîæíі òâîðè òà їõíі àâòîðè» ó÷àñíèêè îòðèìóþòü
îäèí áàë, çà êîæíó ïðàâèëüíó âіäïîâіäü íà ïèòàííÿ ïіäðó÷íèêà
«Ñòîðіíêàìè âèâ÷åíèõ õóäîæíіõ òâîðіâ» – òðè áàëè. Ó ôіíàëüíó
ãðó ïîòðàïëÿþòü òі, õòî íàáðàâ íàéáіëüøó êіëüêіñòü áàëіâ.

Ôіíàë: ãðàâöі-ôіíàëіñòè îáèðàþòü îäíó ç òðüîõ ñìóæîê – ÷åð-
âîíó, æîâòó ÷è çåëåíó. ×åðâîíà ñìóæêà íàéêîðîòøà. Îäíàê òîé
ó÷åíü, ÿêèé ðóõàєòüñÿ ïî íіé, íå ìàє ïðàâà íà ïîìèëêó. Æîâòà
ñìóæêà äîâøà, àëå ó÷àñíèê ìàє ïðàâî çðîáèòè íà íіé îäíó ïîìèë-
êó. Íàéäîâøà ñìóæêà – çåëåíà, íà íіé ãðàâåöü ìàє ïðàâî çðîáèòè
äâі ïîìèëêè. Ïåðåìîæåöü îòðèìóє îðäåí ðîçóìíèêіâ.

2. Çàïèòàííÿ äëÿ ôіíàëüíîї ãðè «Âïіçíàéòå ïèñüìåííèêà».
1. Éîãî ïðèñòðàñòþ áóëà ôîòîãðàôіÿ. Âіí çíіìàâ áàãàòüîõ âі-

äîìèõ ëþäåé ñâîãî ÷àñó, àëå íàéáіëüøå ëþáèâ ôîòîãðàôóâàòè
äіòåé. (Ëüþїñ Êåððîëë)

2. Ó íüîãî áóëà íåçâè÷àéíà áіîãðàôіÿ, äèâíå іì’ÿ і õèìåðíèé
áóäèíîê: íà îäíó òðåòèíó – ïàðîïëàâ, íà äðóãó òðåòèíó – ñîáîð, 
à ùå îäíà – ãîäèííèê іç çîçóëåþ. Ëþáèâ âіí ñèäіòè âå÷îðàìè íà
«ïàëóáі». (Ìàðê Òâåí)

3. ×ëåí ôðàíöóçüêîї Àêàäåìії, ôіçèê, àíàòîì, ìîâîçíà-
âåöü... Àëå äåðæàâíі çàñëóãè øâèäêî çàáóëèñÿ, à çàïàì’ÿòàëîñÿ
çîâñіì іíøå. (Øàðëü Ïåððî)
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4. Îäíîãî ðàçó ìіñöåâà âіùóíêà ñêàçàëà ìàòåðі, ùî її ñèí ñòàíå 
çíàìåíèòèì і â éîãî ÷åñòü çàïàëÿòü âîãíі. (Ã.Ê. Àíäåðñåí)

5. Íàìàãàëèñÿ îäÿãàòèñÿ òàê, ÿê і âіí, ïîâòîðþâàëè éîãî äî-
òåïè. Ç íèì áàãàòî і îõî÷å ñïіëêóâàëèñÿ ðіçíі ëþäè, éîãî óâàæíî 
ñëóõàëè і ãîâîðèëè, ùî ó íüîãî çîëîòà ìîâà. (Î. Óàéëüä)

6. Æàíäàðìñüêèé ÷èíîâíèê III âіääіëåííÿ çàïèñàâ ïðî íüîãî: 
«Âіí áóâ ó ïîâíîìó ðîçóìіííі ñëîâà äèòÿ і, ÿê äèòÿ, íіêîãî íå 
áîÿâñÿ». (Î. Ïóøêіí)

7. Ïåðøîþ ìîâîþ ìàéáóòíüîãî ïèñüìåííèêà áóëà ìîâà іíäó-
ñіâ – õіíäі. (Ð. Êіïëіíã)

8. Âіí ïðèäóìóâàâ äëÿ ñâîїõ ó÷íіâ ïîòіøíі é ïîâ÷àëüíі іñòîðії. 
Éîãî âèõîâàíöі áóäóâàëè áóäèíî÷êè ç ëіòåð, ðàçîì ç ó÷èòåëåì 
ñêëàäàëè êàçêè. (Äæ. Ðîäàðі(( )
V. Ðåêîìåíäàöії ùîäî ÷èòàííÿ òâîðіâ ñâіòîâîї ëіòåðàòóðè 

âëіòêó (äèâ. ÷èííó ïðîãðàìó).
VІ. Ïіäñóìêè.

Ðåçåðâíі óðîêè – 3 ãîäèíè.ð óð
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