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Вступ
«Усі знають, що діти у школі вчаться, але… чи вчаться вони думати?»
(Дайяна Халперн «Психологія критичного мислення»)
Програма розвитку критичного мислення – це
освітня програма, розроблена для того, щоб
стимулювати
інтелектуальний
розвиток
школярів, зробити процес мислення більш
продуктивним.
Кожен
педагог
повинен
усвідомити, що критичне мислення – це не
негативність суджень чи критика, а розумне
бачення різнопланових підходів до вирішення
поставлених завдань.
Уміння активно, творчо, індивідуально
сприймати інформацію, оптимально застосовуючи потрібний вид розумової діяльності,
всебічно аналізувати навчальний матеріал, мати
незалежну думку і вміти її відстоювати,
аргументуючи свою позицію, і, головне,
застосовувати свої знання на практиці – ось що є
ознакою розвинутого критичного мислення.
Учитель літератури засобами свого предмета
через читання і письмо має колосальні
можливості впровадження у шкільну практику
стратегій викладання, які допоможуть школярам
осмислити прочитане, виявити самостійність у
питаннях самоосвіти, бути уважним слухачем,
коректним співрозмовником, впевнено вести
дискусію, приймати виважені рішення.
Найважливішою
умовою
розвитку
критичного мислення на уроці є здатність до
співпраці, оскільки завдяки цьому ведеться
діалог на усіх рівнях: учитель вірить у здатність
учня мислити самостійно, сам здатен сприймати
думки та ідеї інших (навіть протилежні до своїх),
учень має право на власні думки і знає їм ціну, з
повагою ставиться до думки інших, вчиться у
коректній формі відстоювати свою позицію,
аргументовано заперечувати чужу.
Саме ці постулати враховували автори посібника, адресованого педагогам, які практикують
викладання, наслідком якого є активне навчання
та критичне мислення. У ньому продемонстровано та пояснено низку стратегій навчальної
діяльності, які спрямовують активне навчання
учнів і створюють умови для розвитку їхнього
критичного мислення. Також тут представлені
численні приклади з педагогічної практики, які
допоможуть сформувати власні судження про
такий спосіб викладання і навчання.
З чого почати? Оскільки для учнів 5–6
класів характерне наївно-реалістичне сприйняття художнього тексту, а їхнє критичне
мислення перебуває на початковому рівні, то
саме у цих класах починається робота учителя,

який
вирішить
застосовувати
технології
розвитку критичного мислення у процесі
вивчення літератури.
Віковий період 10–12 років характеризується
переходом від механічного запам’ятовування до
запам’ятовування осмисленого, коли формується
здатність зауважувати деталі, встановлювати
зв’язки. В цей час у дітей удосконалюється
механізм відбору мовних засобів, формується
індивідуальний стиль мовлення. Водночас діти
недостатньо уявляють собі загальну структуру
явища, його цілісність і взаємодію компонентів.
На механізм запам’ятовування колосальний
вплив мають враження.
Оскільки пам’ять дітей у цей період має
переважно наочно-образний характер (діти
краще запам’ятовують зовнішні, видимі ознаки
об’єкта, явища), то у цьому плані чи не
основним є наочний метод навчання (проблема
наочності легко вирішується за допомогою
мультимедійної дошки) та введення у навчальний процес ігрових моментів, а також завдань,
спрямованих на створення схем, малюнків,
символів. У такий спосіб активізуються різні
органи чуття і, як наслідок, активізується
навчальна діяльність. Такий підхід сприяє
позитивному психоемоційному стану учнів, а
розвиток уяви відбувається від репродуктивних
її форм до творчого осмислення, від довільного
її комбінування до логічно обґрунтованої
побудови образів і уявлень.
У психологічному плані для учнів 5–6 класів
характерне
прагнення
до
самостійності,
самоствердження, досягнення статусу рівності з
дорослими. Підліткам не цікаві елементарні
завдання, постійний контроль з боку учителів,
тобто те, що обмежує їхню ініціативу. У них
зростає самосвідомість, формується самоконтроль. Проте пізнавальні інтереси і зацікавленість у розширенні своїх знань потребують
мотивації. Тому на цьому етапі необхідно
обирати прийоми навчання, які активізують
розумову і мовленнєву діяльність та ініціативу
учнів, спонукаючи їх до спілкування, співпраці.
Найсильнішими мотиваційними чинниками є ті
прийоми навчання, які відрізняються новизною
форм і різноманітністю підходів. Введення у
практику
викладання
стратегій
розвитку
критичного мислення якраз відповідає цим
вимогам.
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Рекомендації щодо застосування стратегій КМ
на уроках світової літератури
Варто нагадати, що в основі навчання,
спрямованого на розвиток критичного мислення
(КМ), лежить трифазова модель уроку.
Фаза актуалізації (встановлення зв’язків)
передбачає створення комфортної атмосфери
(змінити настрій, схвилювати), вимагає згадати,
встановити рівень тих знань, які уже є,
викликати інтерес, щоб іти далі, активувати
мислення в ході письма чи говоріння, окреслити
мету, сформувавши завдання на подальше
дослідження теми.
Фаза усвідомлення змісту (побудова знань)
передбачає такий шлях: від постановки питання
до усвідомлення проблеми, де головне – не
проблема, а шляхи її розв’язання. Завдання
учителя – продумати, як учні будуть іти до
нових знань, що кожен з них робитиме, щоб
зрозуміти зміст, прийняти рішення, виявити
позицію
(випереджувальні
завдання,
демонстрація пошуку, презентація проекту,
зіставлення позицій тощо).
Фаза рефлексії (консолідація), або роздуми
про те, яку особистісну цінність має набута
інформація. Очікується, що учень почне
висловлювати (усно чи письмово) щойно набуті
знання чи ідеї своїми словами, таким чином
створюючи особистий змістовий контекст.
Пропускаючи нові знання через призму власного
досвіду, визначить свою позицію щодо порушених
проблем у сучасному житті і житті особистому.
Основною
структурною
одиницею
за
методикою РКМ є проблемна магістральна
тема, а не теми окремих уроків. Вивчення теми
починається з мотивації (виклику), що передбачає
чітке формування проблемних питань теми. У ході
уроків учитель на власний розсуд використовує
різні прийоми роботи, спрямовані на вихідні
проблемні питання.
На початковому етапі, навчаючи думати
критично, маємо навчити учня критично
читати. Найважливішим у цьому процесі є:
– мистецтво ставити питання (різні типи)
для глибшого розуміння тексту;
– робота з різними джерелами, що дає змогу
розрізняти факти, позиції, спрямованість
інформації;
– розуміння та конструювання аргументованих висловлювань;
– оволодіння уміннями та навичками дискусії.
Читаючи, дитина повинна уміти ставити
питання різних рівнів.
Розрізняють питання низького та високого
рівнів.

Запитання низького рівня – це запитання,
що вимагають конкретної відповіді, конкретних
фактів, деталей.
Запитання високого рівня вимагають виходу
за межі простого рішення, фактів, деталей.
Наприклад:
Низький рівень: Де побудував своє житло
Робінзон Крузо?
Високий рівень: Чому Робінзон Крузо не
побудував свого житла у центрі острова, на
квітучій, багатій рослинністю землі?
Низький рівень: На яких планетах побував
Маленький принц?
Високий рівень: Чому Маленький принц не
залишився на жодній із відвіданих ним планет?
Що вибрати? Найкращий варіант – поєднати
запитання обох рівнів, пам’ятаючи, що
критичне мислення розвивають питання
високого рівня.
Для
розвитку
критичного
мислення
пропонується цілий арсенал стратегій. На
початковому рівні (5–6 класи) доцільно буде
використовувати так звані малі стратегії, а саме:
– спрямоване читання;
– читання із зупинками:
– читання з позначками INSERT;
– щоденник подвійних записів.
Опорні лінійні схеми:
Кластери.
Гронування.
Сенкан.
Кола Вена.
Порушена послідовність (різні варіанти).
Прес.
Рольова гра.
Міні-проект.
Есе тощо.
Кероване читання – це читання мовчки,
коли учитель спрямовує процес читання з
допомогою питань рівня «розуміння». Під час
пауз обговорюється прочитане.
Читання із зупинками (передбаченнями).
Для роботи за цією стратегією учителеві
необхідно продумати 3–5 зупинок, де він
перерве читання тексту і запропонує учням за
назвою твору визначити, про що йтиметься далі
у тексті, які асоціації викликають імена,
прізвища героїв, які події можуть бути
результатом описаної ситуації, який може бути
фінал твору тощо. Продовживши читати, учні
оцінюють, наскільки їхні передбачення збіглися
з авторським задумом.
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Читання з помітками INSERT: читаючи, учні роблять олівцем умовні позначки у тексті або
занотовують результат вдумливого читання у таблицю
Знаю

Нове

+

Думав по-іншому –

Щоденник
подвійних
записів:
на
розділеному надвоє аркуші учні записують зліва
фрагмент із тексту, що вразив, а справа – свій
коментар (точка зору, думка з приводу…).
«Так» чи «Ні»: стратегія має діагностичну
мету і вимагає відповіді одним словом на низку
поставлених учителем (чи учнем) запитань.
Мікрофон. Кожному учневі дається можливість висловити свою думку щодо поставленого
питання швидко і лаконічно. Наприклад:
«Таємниця привабливості Поліанни полягає у
тому, що…».
Порушена
послідовність.
Стратегія
ефективна на етапі роботи з текстом (виконує
діагностичну, закріплюючу функцію), на етапі
контролю знань. Наприклад, упорядкувати план
подій у творі:
1) Попелюшка їде на бал (3).
2) Зустріч із феєю (2).

Не зрозумів?

Варто розібратись!

3) Дівчина виконує найбруднішу роботу вдома (1).
4) Принц танцює лише з нею (4).
5) «А мені можна приміряти?» – пролунало із
кутка (5).
Плутанина. Учні повинні продемонструвати
здатність бути уважними при читанні і
виправити помилки у запропонованій вправі.
Наприклад: фея перетворила ящірок на коней,
щурів на лакеїв, миша стала кучером… Або:
спочатку падчірка допомогла яблуні, потім у
вікні побачила літню пані, витягла з печі хліби, а
далі пішла вибивати подушки господині.
Літературний крос. Завершити речення:
1. Справжнє ім’я Марка Твена –…
2. Події
у
«Пригодах
Тома
Сойєра»
відбуваються у містечку…
3. У бочці часто ночував…

Пошук домівки. Стратегія актуальна на етапі закріплення матеріалу, при контролі знань.
Наприклад: допоможи казкам знайти автора (1 варіант); героям – казку (2 варіант); авторам –
батьківщину (3 варіант)
Золота рибка
«Пані Метелиця»
Г. К. Андерсен
Німеччина
Фея
«Казка про рибака та рибку» Фольклорний твір
Данія
Півень
«Стійкий олов’яний солдатик»
Ш. Перро
Росія
Балерина
«Попелюшка»
О. Пушкін
Франція
Сенкан: 5-рядковий неримований вірш із 11
слів, де
1 рядок: 1 іменник (тема),
2 рядок: 2 прикметники,
3 рядок: 3 дієслова,
4 рядок: фраза, що виражає суть теми,
5 рядок: 1 слово-синонім (часто висновок) до
теми.
Стратегію доцільно використовувати на
етапах усвідомлення, закріплення, повторення,
контролю знань. Сенкан вважають:
– інструментом
для
синтезу
складної
інформації;
– способом оцінки понятійного багажу;
– засобом розвитку творчої виразності.
Наприклад, сенкан на тему «Казка»:
Казка
Фольклорна, літературна,
Зачаровує, навчає, виховує.
Утверджує перемогу добра над злом.
Учителька.
Кола Вена використовуємо на етапах

перевірки домашнього завдання, усвідомлення
змісту, закріплення.
Наприклад, при порівнянні літературних
персонажів Прометея та Геракла.
Прометей
титан
тираноборець
навчив людей…
спільне
сміливість
мужність
гуманізм
Геракл
герой
виконує волю богів
звершив 12 подвигів…
Інформаційний
пакет.
Ця
стратегія
передбачає
добірку
цитат
із
творів,
висловлювань, енциклопедичної інформації
щодо твору, проблеми, автора, героїв. Краще,
якщо учні працюють парами, групами.
Услід за автором. Вправа пропонує роботу з
6

Педагогічна думка № 4 / 2014

цитатою, яка подається з таким формулюванням:
«Сам автор вважав, що…».
Гронування: стратегія, що віддзеркалює
нелінійну форму мислення і демонструє її через
письмо. Розрізняють асоціативні, інформативні,
одно- і багаторівневі грона.
Р – радість, родина
І – Ісус, ікона
З – зірка
Д – диво, дитя
В – Вифлеєм, віра
О – очікування
Падчірка – працьовита
слухняна
добра
незлопам’ятна
акуратна
чепурна…
Цей вид діяльності дає змогу учням зрозуміти
поняття і явища, всебічно їх оцінити, спонукає
дитину думати вільно і відкрито на певну тему.
Стратегію доцільно застосовувати для стимуляції мислення, коли тема ще недостатньо
вивчена.
Мозаїка. Стратегія спонукає учнів скласти
слова фрази в осмислений вираз. Наприклад:
сонце, Поліанна, дівчинка. →Поліанна –
дівчинка-сонце.
Кластер – це педагогічний метод, який передбачає варіативність мислення, встановлення
всебічних зв’язків у темі, яка вивчається.
Вирізняючи змістові одиниці тексту, графічно
оформляємо думку. Створення кластерів вносить
у навчання елемент гри, є свідченням розуміння
(нерозуміння) учнями теми. Це можливість
узагальнити й структурувати матеріал і побачити
зв’язок між ідеями й поняттями. Як вид
письмової діяльності, він спонукає до співпраці
тих, хто не любить писати, а при груповій роботі
кластер – це своєрідний каркас для ідей групи,
який дає змогу ці ідеї розвинути у різних
напрямах. Застосовуємо при роботі з текстом,
при систематизації і повторенні матеріалу, при
введенні у тему.
Обери позицію. Стратегія застосовується під
час дискусії на суперечливу тему (наприклад:
«Том Сойєр може бути (не може бути) зразком
для наслідування сучасними підлітками»).
Зміни позицію. Виявивши ставлення учня до
певної проблеми, учитель пропонує протягом
кількох хвилин віднайти аргументи на користь
протилежної думки.
Рольова гра спонукає до творчості. Учень,
«одягаючи маску» того чи іншого героя, входить
у роль і виступає від його імені. Така форма
роботи
допомагає
побороти
комплекси,
замкнутість багатьох дітей перед аудиторією.
Крім того, рольова гра оптимізує процес

навчання, є важливим аспектом психологічного
комфорту і зняття розумового перенапруження
учнів,
створює
оптимальні
умови
для
обговорення та розв’язання учнями певної
проблеми. Стратегія вимагає завдань на
випередження, хоча не заперечує й експромту.
Кубування є методом навчання, який
полегшує розгляд різних аспектів теми і
водночас залучає до роботи усіх учнів. Методика
пропонує школярам відповісти на шість
запитань різних типів на етапах усвідомлення,
закріплення чи контролю знань. Алгоритм
стратегії:
 Опишіть це.
 Порівняйте.
 Встановіть асоціації.
 Проаналізуйте.
 Знайдіть застосування.
 Запропонуйте аргументи «за» чи «проти».
Приклад
1. Гидке каченя – герой казки Андерсена.
2. Наче біла ворона.
3. Чуже серед своїх. Нагадує олов’яного
солдатика.
4. Інша зовнішність, бажання любові,
терпіння, чутливе серце… Погорджене й
упосліджене оточенням, воно береже чистоту
серця, тому отримує справедливу винагороду.
5. Так і серед людей часто буває…
Допомагає читачам збагнути неповторність
кожного зокрема.
6. Якщо обставини сильніші за нас, треба
змінити своє ставлення до них. Не варто
занепадати духом, втрачати надію, бо нікому не
відомо, що нам несе новий день.
Карусель: кількості груп відповідає кількість
аркушів, які складаються так, щоб попередня
відповідь була схованою від наступного учасника
(«гармошкою»).
Відповіді
демонструються,
обговорюються, підсумовуються. Використовується на етапі діагностики прочитаного, є ефективною
формою для проведення етапу рефлексії.
Прес – стратегія, яку використовують
насамперед при дискусії, під час для підготовки
до твору-роздуму. Алгоритм стратегії:
1. Я вважаю, що…(суть точки зору).
2. …тому що (оскільки)… (аргументи на
користь такої позиції).
3. Наприклад,…(факти, цитати).
4. Отже (тому), я вважаю…(узагальнення).
Приклад. Що підтвердила (що нового
відкрила у собі (2 в.) падчірка, перебуваючи у
царстві пані Метелиці?
Я вважаю, що, стрибнувши у криницю,
дівчина підтвердила притаманну їй слухняність,
а далі – працьовитість.
Оскільки вона звикла працювати, допомагати
іншим, то і тут виявила ці риси.
7

Педагогічна думка № 4 / 2014

Наприклад, зібрала яблука, відгукнулась на
прохання печі, згодилась на пропозицію літньої
пані старанно виконувати хатню роботу.
Таким чином, чесноти героїні підтвердились і
тоді, коли вона опинилась в іншому місці і в
інших обставинах.
«Сім ключів». Розробив і апробував цю
технологію
аналізу
художнього
тексту
В. Г. Маранцман, доктор педагогічних наук,
професор. Вона спирається на 7 художніх
здібностей, на 7 рівнів художнього сприйняття і
визначається сімома завданнями культурознавчої освіти. Санкт-Петербурзький ученийметодист вважає, що «Сім ключів», тобто 7
питань, здатні «відкрити» учням будь-який твір
мистецтва. Ці питання-ключі можна представити
такою формулою: 1е + 2а + 2с + 2а.
 «е» – питання, які визначають емоційне
сприйняття;
 «а» – питання, пов’язані з асоціативним
сприйняттям;
 «с» – питання, які допомагають проникнути
у смисл тексту;
 «а» – питання, які допомагають через аналіз
форми збагнути авторський задум твору.
Міні-проект. «Життєвий щит Робінзона Крузо,
або Поради Олександру Селькірку від Робінзона»
(створення інструкцій):
Як облаштувати житло на безлюдному
острові (1 група).
Як виготовити посуд (2 група).
Як організувати ферму тощо (3 група).
Стратегія «ПРІМА» (автор – Вільям Брозо,
професор університету Теннесі (США)). Цей
метод допомагає розвивати творче та критичне
мислення, спонукає учнів до роздумів, до
письмових висновків, а крім цього – відкриває
великі можливості перед учителем. За допомогою такого підходу вчитель зацікавлює предметом. А через зацікавленість відбудеться
активізація мислення школярів та удосконалення
їхнього зв’язного мовлення.
ПРІМА – це абревіатура, яка означає п’ять різних підходів до створення письмового тексту.
П – почаклуємо (S – Speсial Powers). Учні
отримують можливість змінити щось у
запропонованій ситуації. Вони повинні описати,
що і чому змінюють і результати цих змін.
Р – розв’яжемо проблеми (P – Problem
Solving). Учням пропонують дати можливі
варіанти вирішення проблем, поставлених у книзі
чи матеріалі, що вивчається.
І – інший погляд (A – Alternative Viewpoints).
Учні розмірковують на запропоновану тему або
описують якийсь сюжет з певної (не власної) точки
зору.
М – може статися (W – What?). На відміну від

розділу «Почаклуємо», учитель сам пропонує деякі
зміни в описаній ситуації і просить учнів зробити
висновки, врахувавши ці зміни.
А – а що далі? (N – Next) Учням пропонується
передбачити, про що йтиметься далі та
обґрунтувати припущення.
П – Том Сойєр, Гек Фінн, принц, жебрак… А
яких ще героїв хотіли б ви побачити саме в цьому
переліку? Чому саме цих героїв?
Р – Сьогодні ми чуємо, що книга застаріла,
віджила своє. Дайте власні рекомендації, як
заохотити ваших друзів прочитати ту чи ту книгу.
І – Що відчуває дівчинка під час читання?
Розкажіть про ці відчуття від імені дівчинки.
М – Уявіть собі, що у вашій домашній
бібліотеці немає дитячих книг. Чи вплине їхня
відсутність на ваш внутрішній світ? Зробіть власні
прогнози.
А – У наш час ми відвели книзі місце «лежання
на полиці». А чи знаєте ви, що таке «смак до
читання»? Яким може бути наше майбутнє, якщо
ми перестанемо читати? Обґрунтуйте свої
припущення.
Есе – стисле письмове міркування з приводу
прочитаного художнього твору.
Найефективнішим
шляхом
оволодіння
знаннями за програмою ЧПКМ (Читання і письмо
для розвитку критичного мислення) вважають
групову роботу, оскільки:
– відпрацьовуються конкретні уміння і навички
у режимі діалогу;
– кожна думка перевіряється й обґрунтовується,
коли нею діляться з іншими;
– формується
уміння
співпрацювати,
розвиваються навички толерантності;
– за короткий час роботи – більше, результати –
вищі.
Для чого це потрібно?
Людина, яка мислить критично,
– визначить проблему;
– знайде і перевірить інформацію;
– врахує різні точки зору;
– синтезує здобуті знання;
– зробить висновки і прийме оптимальне
рішення
Висновки
Досвід показує, що застосування стратегій
розвитку критичного мислення на уроках світової
літератури уже в 5 класі органічно вписується у
навчальний процес, активізує його, допомагає
учням вдумливо читати, висловлювати свої думки.
Критичне мислення п’ятикласника допомагає
формувати самооцінку і самоповагу дитини.
Навчившись ставити питання і вирішувати
проблеми на уроці, учень не дозволяє себе
принижувати у житті.
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Стратегії критичного мислення на уроках
світової літератури у 5 класі
До розділу «Вступ»

лис» («Лис Микита»): порівняти індійську казку
та твір Франка, використовуючи «Кола Вена».

Фольклор,
його
характерні
ознаки.
Фольклорні жанри різних народів (прислів’я,
приказки, загадки, пісні). Гуманістичні цінності,
втілені у фольклорних творах різних народів.
Література і фольклор.
Презентація «Фольклор – скарбничка
народної мудрості» (на диску)

Японські народні казки «Іссумбосі, або
Хлопчик-Мізинчик»,
«Момотаро,
або
Хлопчик-Персик» (одна – за вибором
учителя). Відображення любові до праці,
кмітливості,
сміливості,
ставлення
до
природи в образах Іссумбосі, Момотаро.
Національний колорит японських казок.

До розділу «Казки
народів світу»

Інформаційний пакет
У японських казках утвердилися моральні
цінності, властиві японцям: працелюбність,
чесність, доброта, допомога слабкому, повага до
батьків.
В
японських
казках
прославляється
спритність. Їм притаманна смутна ліричність,
колоритність.
Вид казок «хіко-іті банасі» (славний хлопець)
– казки про героїв та їхні вчинки, які варті
наслідування.
Художні особливості японських казок:
1) поетичність, ліризм;
2) почуття єдності з природою, душу в казках
мають не лише живі істоти, але й рослини, гори,
скелі, струмки, водограї;
3) тісний зв’язок із національними обрядами,
святами, господарською діяльністю людини;
4) жорстокість окремих персонажів;
5) жіноча активність.
У народних казках часто простежується
конфронтація звірів: погані – добрі.
Вороги – хижі звірі, а домашні тварини, які
допомагають людині вижити, змальовані у
казках добрими, вдячними. Вони завжди
прийдуть на допомогу (хоч таке не є сталим
прикладом).
У ХІХ ст. японські казки вийшли за межі
країни, і виявилося, що вони зрозумілі кожному і
говорять тією ж мовою серця, що і кращі казки
інших народів світу.
В японських казках присутнє властиве
японцям відчуття прекрасного, тонке розуміння
краси, в якому здатність відчувати особливу
печаль (аваре) і терплячість вважають
чеснотами.
Ці казки розкривають нам менталітет японців,
їхню настанову і бажання жити у згоді з
навколишнім світом. Нас надихає японський
ідеал людини як особистості сильних бажань і
рішучих вчинків.

Жанрова
специфіка
фольклорної
і
літературної казки. Різновиди казок (про тварин,
чарівні, соціально-побутові та ін.), їхні
характерні ознаки.
Індійська народна казка «Фарбований
шакал». Викриття в образах тварин негативних
людських якостей. Філософський зміст казки.
Індійські народні казки
Інформаційний пакет
Чотири збірники індійських народних казок:
– «Хітопадема» («Таємне доручення»);
– «Панчатантри» («П’ять книг»);
– «Ветола – пангавчішатикі» («25 казок
покійника»);
– «Шука-сапаті» («Казки папуги»).
Основні герої індійських казок – тварини.
Казки висміюють несправедливість багатих,
їхню жадібність; прославляють правдивість і
щедрість. Викривають вади людей через образи
тварин.
Мають часто філософський зміст.
Для казок Індії характерне обрамлення: один
герой розповідає іншому віршик чи приказку –
той запитує, що означають ці слова; перший
пояснює суть слів, розповідаючи казку.
Казка «Фарбований шакал»
(казка має бути прочитана вдома «з олівцем»:
відома інформація – «плюс», невідома –
«мінус»).
Робота з презентацією «Казки народів Індії»
(на диску)
Завдання для класу
Чому вчить нас казка? Загальний висновок
записуємо на дошці і в зошиті. Рекомендуємо
прочитати казку Івана Франка «Фарбований
9
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Казка «Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик»
Стратегія «Таблиця припущень»
Розбиваємо текст на фрагменти, щоб учні
мали можливість передбачити подальший
розвиток подій. Під час першої зупинки учні
прогнозують, що очікує героїв тексту далі, та
занотовують свої прогнози у першу колонку
таблиці, а у другу – докази припущень. Потім
читаємо текст до наступної зупинки, під час якої
учні обмірковують наступну гіпотезу і
записують у таблицю. Далі порівнюємо із тим,
що відбулося насправді.
«Зупинки»

1) «Давно колись жили собі чоловік і жінка».
2) «… і от одного дня знайшовся в них синок,
як мізинчик».
3) «Відпустіть мене у столицю».
4) «Дозвольте зайти!».
5) «Я хотів би стати вашим слугою».
6) «Одного разу Іссумбосі супроводжував
дівчину до храму».
Мрія героя – вибитись у люди.
Національний колорит: палички для їжі,
дерев’яне взуття, чайне горнятко, кімоно, храм
оні (чудовиська в людській подобі із бичачими
рогами).

Казка «Момотаро, або Хлопчик-Персик»
Персик – символ безсмертя.
Компаративний аналіз: заповнити таблицю (у процесі читання казки)
Українська
наприклад, казка
«Котигорошко»
або інша, за
вибором учня (цю
колонку діти
заповнюють
самостійно вдома,
до початку читання
казки «Хлопчикперсик»)

Запитання
Початок казки
Герої казки
Звідки взявся герой?
Чому став дужим?
Куди і з якою метою вирушає
герой?
Що попросив у дорогу?
Чи отримав благословення від
батьків?
Хто допомагав?
Як переміг чудовисько?
Результат походу

Японська
Давно колись
Дід, баба
3 персики
2 чашки рису
Підкоряти острів чудовиськ
Спекти найбільші просяні коржі
Дід подарував хустину, шаровари і
меч
Собака, фазан, мавпа
Фазан дзьобав, мавпа дряпала, собака
кусала, а хлопець погрожував мечем
Добро перемогло зло

Презентація «Японія – країна сонця, що сходить» (на диску)
Китайська народна казка «Пензлик Маляна». Поетизація мистецтва й уславлення образу митця
в казці. Значення фантастичних елементів.
Презентація «Казка “Пензлик Маляна”» у контексті китайської культури» (на диску)
Арабська народна казка «Сіндбад-Мореплавець» (третя подорож). Утвердження жаги відкриття
світу, мужності й людяності в казці. Втілення в образі Сіндбада-Мореплавця віри в перемогу людини
над обставинами.
Презентація «Чарівний світ арабських казок» (на диску)
Брати Я. і В. Грімм «Пані Метелиця». Значення діяльності братів Грімм у збиранні й
збереженні фольклору. Моральні цінності в казках. Характеристика образів-персонажів. Антитези у
пропонованих творах.
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Тема: Казка як явище фольклору, її основні жанрові ознаки.
Німецька народна казка «Пані Метелиця». Національний
колорит казки
Мета: розкрити зміст і головну думку казки; зацікавити учнів творчою спадщиною братів Грімм;
удосконалювати навички складання простого плану; розвивати усне зв’язне мовлення учнів;
виховувати повагу до культури інших народів, працелюбність та доброту.
Обладнання: портрети братів Грімм, збірки їхніх казок, ілюстрації до їхніх творів; декорації для
інсценівки.
ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ
Бесіда:
а) Які види усної народної творчості ви знаєте?
б) Що таке народна казка?
в) Назвати види народних казок.
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ
Побудова знань
Вступне слово вчителя
Як вам відомо, казки складалися в народі не лише для розваги слухачів, але й для їхнього
виховання. У казках оповідачі викладали досвід народу, свої спостереження та уявлення про світ і
місце людини в ньому, вчили добром перемагати зло. Фантастичні розповіді передавалися з
покоління у покоління, переінакшувалися, доповнювалися і змінювалися. З плином часу вони могли
загубитися, забутися, тому в XIX ст. вчені-фольклористи стали записувати народні казки, літературно
обробляти їх і видавати збірки. До таких учених належали і двоє німецьких академіків – брати Якоб і
Вільгельм Грімм. Вони записали більше двохсот німецьких народних казок та їхніх варіантів і видали
у трьох томах під назвою «Дитячі й родинні казки» (1812–1815 р.). Серед цих казок є і «Пані
Метелиця», з якою ми познайомимося на уроці.
Виразне читання казки «Пані Метелиця»
Бесіда за запитаннями; усне малювання:
а) Чи сподобалася вам казка? Чим саме?
б) Які епізоди ви хотіли б перечитати? Чому?
в) Які ілюстрації ви намалювали б до казки, які фарби при цьому використали б? Зробіть усний
малюнок.
Колективне складання плану до казки
Орієнтовний план:
1) Дві доньки.
2) Нещастя падчерки.
3) Дорога до пані Метелиці, життя у чарівниці.
4) Нагорода за старанну працю.
5) Ледащиця у пані Метелиці.
6) Заробіток удовиної доньки.
Переказ казки за планом.
Консолідація
Проблемні запитання.
1. Чому падчірка захотіла повернутися додому, незважаючи на те, що там була зла мачуха, а у
пані Метелиці їй було добре?
2. Для чого, давши золота, пані Метелиця повернула дівчинці ще й починок?
3. Який урок для себе особисто виносить сучасний читач з цього твору?
Домашнє завдання
Навчитися виразно читати, переказувати казку, відповідати на запитання підручника; намалювати
ілюстрації.
Додатково прочитати схожі казки (наприклад, «Морозко», «Дідова дочка і бабина дочка»).
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Тема: Типові чесноти героїв казок: любов до праці, мудрість,
кмітливість, доброта
Мета: продовжувати формувати навички аналізу художнього твору, порівняльної характеристики
персонажів; розвивати зв’язне мовлення, інтерес до світової літератури; виховувати
доброзичливість, чесність.
ХІД УРОКУ
ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Переказ казки «Пані Метелиця» ланцюжком.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Запитання і завдання
Як ставилася вдова до падчерки? Чому ненавиділа її?
Як падчерка опинилася у хаті пані Метелиці?
Чи легко було стрибнути в колодязь падчерці та вдовиній дочці? Порівняйте.
Хто звертався до дівчат на чарівній луці? Чому падчерка виконала прохання, а вдовина дочка не
виконала?
Опишіть життя падчерки та її зведеної сестри у Метелиці. Чи було щось несподіване для вас у
їхній поведінці?
Як Метелиця віддячила дівчатам за роботу? Чи заслужили вони свої нагороди?
Як ви гадаєте, що в казці засуджується, а що варте наслідування?
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ
Побудова знань
Слово вчителя про сюжет, композицію, «мандрівні сюжети».
Запис термінів у літературознавчі словнички.
Сюжет – це ті події твору і стосунки між героями, показуючи які, письменник розкриває
характери персонажів, своє ставлення до них і весь зміст твору.
Композиція – побудова літературного твору, порядок розгортання подій і розстановка
персонажів.
«Мандрівні сюжети» – сюжети, які трапляються у художній творчості різних народів, часто не
споріднених один з одним.
Компаративний аналіз: порівняння сюжетів казок «Пані Метелиця» та української народної
казки «Дідова дочка і бабина дочка».
1) Назвати головних героїв цих казок та охарактеризувати їх.
2) Чи мають герої цих казок спільні риси? Чому?
3) У чому національні особливості кожної із казок?
(У вживанні прислів’їв, приказок, фразеологізмів – образних крилатих виразів: «Якщо йде сніг – це
пані Метелиця перину вибиває» (німецька);
«Як мати рідненька, то сорочка біленька, а мачушине добро, як зимне тепло», «допекти до живих
печінок», «всяке діло хоче, щоб коло нього панькалися», «де руки, там охота, там скора робота»,
«лиха година носить» (українські)).
Складання порівняльної характеристики героїнь казки «Пані Метелиця»
(у формі таблиці чи стратегії «Кола Вена»)
Риси характеру
Падчерка
Удовина дочка
Працьовита
Гидка
Ввічлива
Лінива
Милосердна
Груба
Добра
Корислива
Вірна рідній домівці
Зла
Щира
Жадібна
12
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Творче завдання
Доповнити характеристику дівчат прислів’ями та приказками. Наприклад:
Доброму всюди добре.
У гостях добре, а вдома краще.
Щастя у повітрі не в’ється, а працею дістається.
Яка служба, така й плата.
Хочеш бути щасливим, то не будь лінивим.
Хто більше має, той більше хоче.
Літературний диктант
1) Чим займалася падчерка? (Пряла).
2) Що трапилося з її пальцями? (Порізала).
3) Де опинялися дочки, коли стрибали в криницю? (На прекрасних луках).
4) Чого падчерка злякалася, побачивши пані Метелицю? (Її зубів).
5) Хто першим попросив допомоги у дівчат? (Хліб).
6) Що мали застеляти дівчата? (Постіль).
7) Що залишилося на згадку про пані Метелицю лінивій дівчині? (Смола).
8) Що подарувала пані Метелиця роботящій удовиній падчерці? (Золото).
9) Що впустили в колодязь дівчата? (Починок).
10) Що мали збивати дівчата? (Подушки).
11) Яке дерево просило дівчат про допомогу? (Яблуня).
12) Хто першим сповіщав про появу дівчат та їхню долю? (Півень).
Взаємоперевірка учнями-сусідами по парті під диктовку вчителя.
Оцінювання (правильна відповідь – 1 бал).
Консолідація
Проблемне запитання
Що це за смола, на вашу думку, яку удовина дочка за все життя відмити не змогла?
Домашнє завдання
Вигадати невеличке усне оповідання про те, як складеться доля дівчат у подальшому житті
(закінчити казку).
Окремі завдання до оголошеної теми
Проілюструвати риси вдачі, вчинки героїв казки прислів’ями та приказками
Пасербиця
На терплячім дереві
золото росте

Мачуха
Погане слово з поганого
серця виходить

Дочка мачухи
Що посієш, те й
пожнеш

Порівняти вчинки пасербиці і мачушиної дочки. Заповнити таблицю
Вчинки
Пасербиця
Ставлення до хатньої роботи
Ставлення до печі
Ставлення до яблуні
Ставлення до роботи у пані Метелиці
Винагорода
Діагностика знань з теорії літератури
Казка – це:
1. Розповідь про окрему подію з життя героя.
2. Розповідний твір про незвичайні, часом фантастичні події.
3. Невелике оповідання про тварин.
Завдання:
– Які види казок вам відомі?
– Визначити різновид казки «Пані Метелиця».
Схожі сюжети різних народів світу називаються:
1. Фольклорними.
2. Мандрівними.
3. Пригодницькими.
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 Завдання:
Навести приклади відомих вам казок народів світу, які мають мандрівний сюжет.
Виразне читання казки «Пані Метелиця»
Бесіда:
 Чи сподобалась вам казка? Чим саме?
 Чому пасербиця поспішала додому?
 Знайди в тексті приклад чарівної дії. Поясни його.
 Як в описі оцінюється мачушина дочка?
 Про які риси характеру ледащиці свідчать її відповіді?
 Що було причиною невдачі ледащиці?
 Знайди прояви чарівного у поведінці півня.
Творче завдання
Робота в групах: учні малюють портрет добра і зла та пояснюють намальоване.
 Які кольори ви використали у роботі з портретом Добра?
 Чи відрізнялися кольори, використані для портрету Зла?
 Чому наша дошка сьогодні оформлена чорно-білими кольорами?
На етапі консолідації доцільно використати метод «ПРІМА»
П – Яких нових героїв ви ввели б у казку братів Грімм «Пані Метелиця»? Чому саме цих героїв?
Як зміниться казка?
Р – Яким чином ви б змінили ставлення лінивих героїв народних казок до праці? Що ви їм
порекомендуєте?
І – Розкажіть від імені пасербиці про людські цінності та чесноти.
М – Уявіть собі, що пасербиця не стрибнула в колодязь. Як тоді розвиватимуться події в казці?
А – Як складеться доля дівчат (пасербиці та бабиної дочки) у майбутньому?

Олександр Сергійович Пушкін (1799–1837). Вступ по поеми «Руслан і
Людмила». «Казка про рибака та рибку», «Казка про мертву царівну і
сімох богатирів» (один твір за вибором учителя). Синтез фольклорних і
літературних елементів у творчості О. Пушкіна. Система образів. Автор.

Тема: У світі казок О. Пушкіна
Мета: ознайомити учнів із казковим світом О. Пушкіна; поглиблювати навички характеристики
героїв казок; розвивати усне зв’язне мовлення, навички переказу, творчі здібності школярів;
сприяти морально-етичному вихованню.
Тип уроку: урок позакласного читання.
Обладнання: художні тексти, малюнки, презентація за казками О. Пушкіна «Що за диво ці казки».
Презентація «Що за диво ці казки!» (на диску)
Епіграф:
Казка – вигадка, проте
Щось тут, браття, не пусте!
О. Пушкін
ХІД УРОКУ
Мотивація
У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом;
Идет направо – песнь заводит,
Налево – сказку говорит…
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Мабуть, серед вас немає такого, хто б не чув ці слова.
– Хто автор цих рядків?
– Яку літературу представляє поет?
– Якою мовою написані його твори?
Пушкін – це цілий світ, складний і легкий одночасно, веселий і сумний, романтичний і
філософський. Пушкін належить до тих поетів, які залишаються з людиною назавжди, тому що в його
творах є відповіді на будь-яке життєве питання.
Серед творчого доробку Пушкіна важливе місце належить казкам.
Наше завдання сьогодні – познайомитись із казками поета, подумати, чому вони і у наш час серед
улюблених казок дітей, чому представники різних видів мистецтва звертаються до них. Отже, в
чому сила казок поета?
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Все починається з дитинства. Яким було дитинство Пушкіна?
(підручник, с. 48)
(слайд: бібліотека; гості-літератори, можливість читати книги)
(слайд: няня Орина Родіонівна)
Повідомлення про няню.
Орина Родіонівна Яковлєва, або Матвєєва, була нянею Олександра Пушкіна.
Вона була кріпачкою, виховала багатьох дітей в цій родині. Її улюбленцем був Олександр.
Особливо вони стали близькими друзями в 1824–1826 роках, коли Пушкін жив у Михайловському.
Часто довгими зимовими вечорами, коли за вікнами лютувала заметіль, а в пічці гудів вітер, поет
приходив до няні в гості. «Вечорами слухаю казки моєї няні, вона єдиний мій друг, тільки з нею мені
не нудно», – писав Пушкін в листах.
Саме від своєї няні поет вперше почув про хатинку на курячих ніжках, казку про мертву царівну;
від її казок, легенд, переказів віяло старовиною, вони переносили поета в чарівний світ.
Сім казок записав Пушкін зі слів своєї няні у спеціально заведений зошит.
Своїй няні поет присвятив кілька віршів. Вона стала прообразом багатьох героїнь-нянь у його
творах.
Мандрівка сторінками казок О. Пушкіна
(слайд. Яка це казка? Як ви здогадалися?)
Повідомлення учня. «Казка про попа та про робітника його Балду». Це одна з перших казок
Пушкіна, яку поет написав у 1830 році. За її основу Пушкін взяв казку, почуту й записану ним в
Михайлівському.
За життя поета вона не була надрукована.
Бесіда:
Хто герої казки?
Де піп знайшов дешевого робітника? Чому дешевого?
Яким робітником виявився Балда?
(читання уривка напам’ять)
Яке найскладніше завдання виконав Балда?
Як Балда взяв плату з господаря за свою дармову службу?
 Клас ділиться на команди. Учні ставлять запитання «суперникам».
(слайд. Яка це казка? Як ви здогадалися?)
Повідомлення учня. «Казка про царя Салтана...»
Цю казку Пушкін написав у 1831 році. Сюжет казки взятий із двох народних казок, які він почув
від няні. Але жодну з них він не повторив, а створив абсолютно іншу, свою казку, де згадав багатьох
персонажів народних казок і залишив мову казки близькою до народної.
Бесіда:
Кого з героїв цієї казки ви запам’ятали?
Де опинилися цариця з сином князем Гвідоном?
Хто їм допомагав?
А які дива були на цьому острові?
(читання уривка напам’ять)
 Запитання учнів до команд.
(слайд. Яка це казка? Як ви здогадалися?)
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Повідомлення учня. «Казка про мертву царівну та про сімох богатирів». Казка написана восени
1833 року. Її сюжет подібний до казки братів Грімм «Попелюшка», але таку саму казку розповідала
Пушкіну йому няня Орина Родіонівна.
Крім того, подібна казка існує в народів Східної Африки, але замість семи богатирів там
з’являються десять мисливців.
Бесіда:
Хто не любив молодої царівни?
(читання уривка напам’ять)
Хто допомагав молодій царівні?
Яка біда сталася з царівною?
Хто врятував її?
А що сталося зі злою царицею?

Запитання учнів до команд.
(слайд. Яка це казка? Як ви здогадалися?)
Повідомлення учня. «Казка про рибака і рибку». Ця казка, як і попередня, була написана восени
1833 року. Її сюжет близький до багатьох казок: до сербської народної казки, до казки братів Грімм
«Про рибалку та його жінку», до російської народної казки «Жадібна баба».
Бесіда:
З чого все почалося?
(читання уривка напам’ять)
Як відреагувала баба на те, що старий відпустив рибку?
Як вона вирішила скористатися можливостями рибки?
Чим це закінчилося?
Як ви гадаєте, чи справедливим було покарання баби?

Запитання учнів до команд.
(слайд. Яка це казка? Як ви здогадалися?)
Повідомлення учня. «Казка про золотого півника».
Це остання із завершених казок поета. Він написав її у 1834 році. Це особлива казка, адже в її
основі лежить літературна казка Вашингтона Ірвінга «Казка про арабського астролога».
А ще багато деталей зближують її з іншими творами – байками та поемами, написаними іншими
авторами за народними сюжетами.
Бесіда:
Чому не мав спокою цар Дадон?
Хто вирішив його проблему?
(читання уривка напам’ять)
Як «віддячився» цар Дадон? Чи справедливо був покараний?

Запитання учнів до команд.
Консолідація
Ми з вами познайомилися з казками Пушкіна.
Скільки їх? (слайд)
До якого різновиду казок вони належать?
Чому, на вашу думку, ці казки популярні й сьогодні? У чому їхня сила?
(популярні сюжети, повчальність, торжество добра в боротьбі зі злом...)
Учитель. Ми знаємо, що брати Ґрімм записували народні казки, які вони почули від людей.
Пушкін теж чув казки від своєї няні. Чи можемо ми стверджувати, що казки Пушкіна – це теж
народні казки, чи вони чимось відрізняються? (це авторські, або літературні, казки)
Ваше знайомство з цими творами продовжуватиметься ще довго. Ви колись ще не раз перечитаєте
казки, подивитесь мультфільми, фільми-казки, вистави. Й кожного разу будете відкривати для себе
щось нове, цікаве й корисне. Тому наша мандрівка тільки починається.
Очікувані результати
Учні:
 переказують зміст основних епізодів твору;
 характеризують героя твору чи героїв кількох творів; знаходять спільне та відмінне в них;
 удосконалюють навички виразного читання напам’ять;
 висловлюють власне ставлення до ситуацій, описаних в творах.
Домашнє завдання: Прочитати з підручника вступ до поеми «Руслан та Людмила».
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О. Пушкін. «Казка про мертву царівну і сімох богатирів»
Побудова знань
Коментоване читання твору О. Пушкіна «Казка про мертву царівну та сімох богатирів».
Словникова робота
Бесіда:
 Який настрій викликала у вас казка?
 Хто з героїв вам найбільше сподобався?
 Хто з героїв викликав суперечливі враження? Які саме?
 Чого домагалася цариця від дзеркальця?
 Чи сподобалася вам царівна? Чому?
 Які риси відкриваються нам в образах царівни і сімох богатирів?
 Як богатирі ставляться до царівни і чому?
 Чому черниця отруїла царівну?
 Чому королевич Єлисей зміг врятувати царівну?
 Що сталося зі злою мачухою? Хто її покарав?
Літературний диктант
1. Коли у цариці народилася дочка? (У Свят-вечір, напередодні Різдва.)
2. З ким цариця-мачуха була весела, жартівлива? (Із чарівним дзеркальцем.)
3. Як звали нареченого царівни? (Єлисей.)
4. Чому цариця розсердилася на дзеркальце? (Воно не визнало її найкращою.)
5. Що цариця наказала своїй служниці Чорнявці? (Завести царівну в ліс і згубити.)
6. Чому служниця не виконала наказу злої цариці? (Тому, що любила царівну.)
7. Куди потрапила залишена у лісі царівна? (У терем до богатирів.)
8. З ким залишалась царівна, коли богатирі їхали з дому? (Із псом.)
9. Чому царівна відмовила богатирям, коли ті сваталися до неї? (Тому що була нареченою
Єлисея.)
10. Чим пригостила Чорнявка царівну? (Отруєним яблуком.)
11. До кого звертається Єлисей за допомогою, щоб розшукати наречену? (До сонця, місяця, вітру.)
12. Від чого загинула зла мачуха-цариця? (Від заздрощів, нудьги, від злості.)
Оцінювання – методом взаємоперевірки. За кожну правильну відповідь – 1 бал.
Робота над образом цариці
Бесіда:
 Назвати позитивні та негативні риси цариці.
 Що було головним заняттям цариці? Як це її характеризує?
 Що цариця наказала своїй служниці?
 У чому полягає жорстокість задуму цариці?
 В яких ситуаціях морального вибору опинилася Чорнявка? Як це її характеризує?
 Чи доводилося вам опинятися у ситуаціях морального вибору?
 Що сталося із мачухою-царицею? Чи прощається зло в казці?
Висновок. Коли цариця дізнається правду про дівчину, вона дуже гнівається. Шляхом підступу
вона домагається свого. Та все ж таки зла героїня покарана – вона гине, помирає від люті та зла, які в
ній нагромадились.
Що може бути орієнтиром поведінки для людини у всіх випадках життя?
Божі Заповіді є для людства тим, чим є фундамент для дому, мотор для машини, повітря для
легень, крила для птиці. А щоб вони дали нам щастя, вдоволення і спокій серця на землі, то треба їх
знати, розуміти та виконувати.
Самостійна робота. Які моральні уроки ви винесли з твору О. Пушкіна?
 Не слід бути жадібним, гордовитим, чванливим, злим.
 Не можна чинити зло, бо за нього рано чи пізно доведеться відповідати.
 Гріх ображати людей.
 Життя – дар Божий. Ніхто не має права зазіхати на нього.
Завдання
Написати сенкан на одну із тем.
Наприклад, на тему «Єлисей».
Єлисей
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Відважний, шляхетний
Тужить, шукає, перемагає
Має любляче і вірне серце
Лицар.
Домашнє завдання:
Чому перемога була на боці царівни? Аргументувати відповідь.

Ганс Крістіан Андерсен (1805–1875). «Соловей», «Непохитний олов’яний
солдатик», «Дикі лебеді» (одна – за вибором учителя). Протиставлення
«справжнього» і «штучного» в казці «Соловей»; соловей як втілення сили
природи й мистецтва; зміни у свідомості імператора. Утвердження сили
кохання й відданості у казці «Непохитний олов’яний солдатик». Боротьба добра
і зла в казці «Дикі лебеді».
Тема: Г. К. Андерсен «Дикі лебеді»
1. Повідомлення учнів-географів про країну та міста, де жив письменник (випереджувальне
завдання).
2. Літературний диктант за змістом казки «Дикі лебеді».
– Скільки приблизно років було хлопцям, коли їх батько одружився вдруге?
– Як дітям жилося з мачухою?
– Скільки років було Елізі, коли вона повернулася до палацу?
– Чому мачуха не могла перетворити Елізу на птаха?
– Чому жаби на тілі Елізи перетворилися на маки?
– Чому брати перетворилися на білих лебедів, а не на страшних, потворних птахів?
– Хто впізнав Елізу в рідному домі?
– Про що це свідчить?
– Перекажіть епізод про те, як дівчинка провела ніч у лісі
– Як Еліза змила з себе бруд, яким обмазала її королева-мачуха?
– Чим саме змогла допомогти бідній Елізі старенька бабуся?
– У кого Еліза навчалася мудрості й терплячості?
– Що змушені були робити вдень брати-птахи?
– Що відбувалося з ними, коли заходило сонце?
– Як брати перенесли сестру через море?
– Що робили брати й сестра, коли на острові була сильна буря?
– Хто зненавидів Елізу в царстві молодого короля і як король ставився до неї?
– Як Еліза ставилася до короля? Чим він їй сподобався?
– Як Еліза намагалася досягти своєї мети?
– Чому менший брат не зміг цілком прийняти образ людини?
– Чи можемо ми назвати Елізу щасливою людиною?
3. Виразне читання уривків із казки, що найбільше сподобалися учням.
4. Словесне малювання портретів Елізи, мачухи, принца, найменшого брата Елізи із використанням
епітетів, порівнянь з тексту казки.
5. Творче завдання
Придумати продовження казки (5–10 речень).
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Тема: Г. К. Андерсен. Казка «Соловей». Протиставлення
«справжнього» і «штучного»; соловей як утілення сили
природи і мистецтва; зміни в образі імператора
Мета: ознайомити з життям і творчістю казкаря; викликати інтерес до його творів; ознайомити з
ідейно-художнім змістом казки; удосконалювати навички виразного читання, аналізу тексту та
характеристики героїв, визначення головної думки; виховувати любов до прекрасного, почуття
добра та милосердя.
Обладнання: портрет Г. К. Андерсена; фото або слайд – матеріали музею Андерсена; ілюстрації до
відомих казок письменника; запис співу солов’я, дитячі малюнки; байка Івана Сварника
«Соловей у клітці».
«Землю прикрашає казка –
Блискуче, найкраще у світі золото,
Те золото, що блищить вогником у дитячих оченятах,
дзвенить сміхом із дитячих вуст і вуст їхніх батьків
Г. К. Андерсен
ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1. Назвіть відомих казкарів світу і їхні твори.
2. Прочитайте епіграф до уроку. Подумайте, чому великий казкар Андерсен сказав про казку, що
вона «прикрашає землю».
3. Чи знайомі ви з казками Андерсена?
Вікторина
Назвати казку і героя:
1) «Тебе зачарувала Снігова королева. Але ми більше не боїмося її, ми перемогли» (Герда,
«Снігова королева»).
2) «Цілу ніч вони плели сітку з гнучкої лози та комишу, і вона вийшла велика та міцна. У неї
поклали Елізу, і коли зійшло сонце, брати стали дикими лебедями і, підхопивши сітку, злетіли в
небо» («Дикі лебеді»).
3) «Подивіться! Ось зовсім проста квіточка, яка росте навіть не в саду, а за парканом. Вона, ніби
скромна дівчинка. Її білі пелюстки і жовта серцевинка – це біле плаття і добре, “золоте серце”»
(Ромашка, казка «Квіти маленької Іди»).
4) «Жили-були колись двадцять п’ять братиків. Всі вони були подібні один на одного, як дві
краплі води, оскільки народились з однієї ложки. Тільки на одного брата не вистачило олова…»
(«Стійкий олов’яний солдатик»).
5) «Заліз солдат в дупло і спустився в підземний хід, де в окремих кімнатах три величезні собаки
стерегли мідь, срібло та золото» (солдат, «Кресало»).
Хто автор цих казок? (Ганс Крістіан Андерсен).
Побудова знань
Під час розповіді вчителя діти відзначають у зошиті інформацію, яка їх зацікавила і була
невідомою.
Вступне слово (використовуємо карту Європи)
На карті світу під рельєфними обрисами Скандинавського півострова видніється ще один силует,
що трохи нагадує людську долоню. Це півострів, а називається він Ютландія. Півострів
розташований між Північним і Балтійським морями, на схід від нього згруповані більші і менші
острови з найнесподіванішими контурами. Ось вигнутий, наче лебедина шия, острів Зеландія. Ось
схожий на котячу лапку острів Фюн.
Це – Данія, маленька скандинавська країна на півночі Європи. Темно-голубе море з білими
вітрильниками і чудернацькі вершини берегів. Букові ліси і дубові гаї, віддзеркалені у воді озер.
Дороги, які біжать серед нив і невисоких пагорбів. Гостроверхі червоні черепичні дахи будиночків і
паркани, повиті диким хмелем. Химерні шпилі веж Копенгагена. Білокрилі лелеки на дахах, чайки,
які безстрашно злітають в небо, і зграї гордих лебедів. Між Балтійським і Північним морями лежить
старе лебедине гніздо, що зветься Данія. У ньому «народжувалися і народжуються лебеді, імена яких
ніколи не помруть», – так писав Г. К. Андерсен. Лебедями називав данський казкар багатьох своїх
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прославлених співвітчизників. Прекрасним лебедем данської землі був і сам Андерсен.
Данці бережуть пам’ять про свого великого земляка. В столиці Данії Копенгагені, у королівському
саду і біля ратуші стоять пам’ятники Андерсену. А вхід у Копенгагенський порт охороняє скульптура
Русалоньки, героїні однієї з найпрекрасніших його казок. Із Копенгагенського порту морем можна
доплисти до невеликого острова Фюн. Там в місті Оденсе народився Ганс Крістіан Андерсен.
Тут все нагадує про великого казкаря: у саду Г. К. Андерсена, або в саду казок, стоїть пам’ятник
письменнику і скульптура «Дикі лебеді». Недалеко – школа для бідних, куди ходив Андерсен. На її
фасаді – меморіальна дошка з його словами: «Тут у дерев’яних черевиках я бігав в школу бідняків».
На тісній вуличці Йенсена, поряд з будиночком, де народився майбутній казкар, знаходиться діммузей його імені. Картини і фрески на стінах кімнат відображають окремі епізоди з життя Андерсена.
Є там меблі з його копенгагенського кабінету. Здається, ніби сам господар десь тут, щойно прийшов,
зняв з себе старий сюртук і чоботи, ніби його валізи і дорожня сумка, ціпок та парасолька незабаром
вирушать разом з ним у чергову подорож.
Тут і безцінні рукописи, і рідкісні видання казок різними мовами. (Під час розповіді можна
продемонструвати слайди або використати ілюстрації).
Також в Оденсе є ще один будиночок, в якому живе пам’ять про казкаря. Там проминуло його
дитинство. На стінах кімнати Андерсена розвішані малюнки, на яких бачимо, як виглядало містечко у
ті часи.
У дім-музей Андерсена йдуть люди. Тут щорічно буває 150 тисяч відвідувачів.
З 2 квітня 1967 року день народження Андерсена святкується як Міжнародний День дитячої
книги.
Дивовижна біографія казкаря, який став всесвітньо відомим письменником. Життя Андерсена
було важким, але цікавим. Незвичайне обдарування і працьовитість сина бідного провінційного
чоботаря і пралі піднесли його на вершину європейської культури.
Заздалегідь підготовані короткі повідомлення учнів
Історія про «сен»
Якось на дитячому святі розмовляли три дівчинки: одна – донька камер-юнкера, друга – донька
купця, третя – видавця. Кожна хвалила становище свого батька. А в коридорі стояв бідно одягнений
хлопчина. Його не запросили у гості, він просто допомагав кухарці. Прикро було йому слухати
дівчаток – його батьки були бідними. І ось одна дівчинка сказала: «Із тих, у кого прізвище
закінчується на -сен, ніколи нічого путнього не вийде». Такі слова боляче вразили хлопчика, його
прізвище було на -сен – Андерсен. Але він вірив у своє велике покликання і став всесвітньо відомим
казкарем!
Що вам нагадує ця історія? Особливо, коли хлопчик стоїть біля відчинених дверей?
(можна провести паралель з постаттю Т. Шевченка).
Робота з підручником (стратегія «Інформаційне гроно»)
Прочитай самостійно статтю підручника, доповни описами з опрацьованого матеріалу розповідь
учителя. Ключове слово: Андерсен.
А зараз послухайте, будь ласка, запис співу пташок. Яку пташку ви впізнали?
Сьогодні ми не просто згадали про сіру непоказну пташку з чудовим голосом. Удома ви повинні
були прочитати казку Г. К Андерсена «Соловей».
Ще в 1839 р. письменник задумав включити до збірки «Картинки-невидимки» казку про злого
короля, який перед смертю бачив «жахливі історії власного життя». Тоді ця казка не була
надрукована. Але згодом вона трансформувалась у казку «Соловей».
Бесіда:
– Чи сподобалась вам казка? Чим саме?
– Які епізоди казки вам запам’яталися найбільше?
– Вдома ви читали казку з олівцем, позначаючи одиницю прочитаного тексту однією з позначок:
V – це я знаю.
+ нова інформація.
– суперечить тому, що я знаю.
? інформація, що викликає запитання.
Отже, що вам вже відомо з казки?
– Опишіть справжнього солов’я.
– А як виглядав штучний соловей?
Словникова робота
Учні називають незнайомі слова, які зустріли в казці. Учитель пояснює їх.
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–
–
–
–
–

Що можна сказати про імператора?
Якої ви думки про придворних?
Хто врятував імператора від смерті?
Чому соловей не радив розбивати штучного суперника?
Чому соловей попросив імператора тримати в секреті їхні розмови?

Робота з таблицею
Позиція
Вигляд
Пісня
Чи мав душу?
Байдужий чи милосердний?

Штучний соловей

Справжній соловей

Завдання: заповнити таблицю, використовуючи цитати з тексту (колективна робота).
До речі, зверніть увагу на те, що опис мовчання солов’я і порожніх очей смерті знаходяться в
одному реченні й розділені лише комою. Як ви думаєте, чому?
Аналіз казки «Соловей»
На цьому етап роботи пропонуємо учням першої групи відповідати на запитання власними
словами, а друга група нехай підтверджує відповідь цитатою з тексту.
– Чому придворні віддали перевагу штучному солов’ю?
– Як оцінили пісню заморської іграшки рибалки?
– Поміркуйте, що уособлює маленька сіра пташка?
– Які риси притаманні справжньому солов’ю?
– Коли виявилися найкращі риси солов’я?
– Що відповів соловей на запитання про винагороду?
– Як ви розумієте ці слова?
– Визначте головну думку казки.
Асоціативний диктант
Записати слова, які близькі до образу справжнього солов’я.
Доброта, холод, совість, відчуження, печаль, смуток, байдужість, співчуття, милосердя, життя,
яскравість, красивість, краса, штучність.
Створити логічний ланцюжок подій.
Консолідація
1) Дайте відповідь на запитання: «Чи все те золото, що блищить» (використовуючи ситуації з
власного досвіду).
2) Байка Івана Сварника «Соловей у клітці».
Соловей у клітці
Якось улітку
Зухвальці солов’я зловили
І в клітку
На веранді поселили.
А поруч Щиглика
Дали йому в сусіди:
«Хай познайомляться,
Мо’ й пісня краща піде».
Озвався щиглик:
«Вчителю, за тебе я радію
І тішуся сусідством без кінця,
Бо маю потаємну ще надію,
Що вивчуся від тебе на співця,
Співатиму від щастя цілі дні».
Тут соловей до щигля сумно мовив:
«Хоч ти мене завзято славословив,
Не учень ти мені,
Якщо ти не клянеш
Своєї долі
Й істини простої не збагнеш,
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Що справжня пісня потребує волі».
– Як ви розумієте слова солов’я: «Справжня пісня потребує волі»?
– Що спільного у творах Г. К. Андерсена й І. Сварника?
Домашнє завдання:
Переказувати казку, визначити головну думку твору, характеризувати героїв.

Тема: Г. К. Андерсен – данський король казок
Моє життя – прекрасна, розкішна казка.
Г. К. Андерсен
Мета: коротко ознайомити учнів з біографією Г. К. Андерсена та особливостями його казок; виявити
рівень знань п’ятикласників про сюжети казок письменника; розвивати навички виразного
читання та аналізу художнього твору; виховувати доброту, повагу до людей, почуття
прекрасного.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Вступне слово вчителя. Щоб осягнути глибину казок Ганса Крістіана Андерсена, мало знати
зміст його творів, бути знайомим з життям відомого казкаря, потрібно очистити свої почуття від
брудних помислів, бо сприйняти справжню красу може лише чисте серце, сповнене щирістю, добром,
справедливістю.
Літературна розминка
Прийом «Продовж речення»
Казка – це …
Літературна казка – це…
Автори літературних казок: …
Побудова знань
Презентація теми і мети уроку
Звернення до епіграфа уроку
Андерсен порівнював своє життя з казкою. «Моє життя – прекрасна, розкішна казка. Якби тоді,
коли я вступив у світ маленьким, бідним, самотнім хлопчиком, до мене з’явилася всемогутня
чарівниця і сказала: «Обери собі мету і напрямок, а я тебе спрямовуватиму і захищатиму», – моя доля
не могла б бути щасливішою, розумнішою і кращою».
Щоб сприйняти казки Г. К. Андерсена, слід постійно зіставляти справжнє життя автора і написану
ним казку. Чи легко це робити? Спробуймо зрозуміти душу і життя видатного казкаря через його
твори і реальність.
Робота з підручником. Читання статті про Г. К. Андерсена.
Бесіда за прочитаним:
– Що нового ви дізналися про славетного казкаря?
– Складіть за прочитаним характеристику Г. К. Андерсена.
– Які риси характеру допомогли йому вистояти у непростих життєвих обставинах?
Сенкан
Андерсен
Дивний, людяний
Вражає, повчає, славить
Блискучий король казок з Данії
Чарівник
Тестування
1.
Яку нагороду для дитячих письменників називають малою Нобелівською премією:
а) Золоту медаль Г. К. Андерсена;
б) Літературну премію ім. П. Бажова;
в) «Оскар».
22

Педагогічна думка № 4 / 2014

2.

Хто з цих героїв Андерсена став символом Данії?
а) Стійкий олов’яний солдатик;
б) Русалонька;
в) Оле-Лукойє?
3.
Яких авторів нагороджують золотою медаллю Ганса Крістіана Андерсена?
а) філологів-дослідників творчості казкаря;
б) авторів кращих статей про життя Г. К. Андерсена;
в) авторів найкращої дитячої книжки.
В якому данському містечку Андерсенові судилося прославити свою родину:
4.
а) Копенгаген;
б) Оденсе;
в) Ольборг.
Презентація «Г. К. Андерсен – данський соловей» (на диску)
Слово вчителя. «Добре бачить тільки серце. Найголовнішого очима не побачиш», – вважав
письменник Антуан де Сент-Екзюпері. Зовнішність Андерсена, за описами сучасників, була досить
своєрідною і завдавала йому немало прикрощів. У дитинстві він часто плакав від образ, коли його
дражнили сусідські хлопчаки, глузували з його довгого носа та вух, котрі були схожі на маленькі
крильця. Біограф Андерсена В. Блок писав: «Він був високий, худорлявий і досить оригінальний в
поставі й рухах. Руки та ноги його були диспропорційно довгими і тонкими, кисті рук широкими і
плескатими, а ступні такого великого розміру, що йому не треба було боятися, що хтось підмінить
його калоші. Ніс мав так звану римську форму, але теж диспропорційно завеликий, що якось
особливо видавався вперед, його світлі та дуже маленькі карі очі, ледь помітні у своїх западинках, за
великими віями, не справляли враження. Але дуже красивий був його високий, відкритий лоб і
надзвичайно тонко окреслені губи». Його зовнішність асоціюється з образом гидкого каченяти. Та
сучасників Андерсена обличчя казкаря вражало натхненністю. «У вас зовнішність справжнього
поета», – говорили йому.
– Чи змогли б сучасники Андерсена розпізнати його велику душу, якби не його твори?
(Казка ще раз довела, що може творити чудеса і дарувати радість відкриття
навколишнього світу).
– Чи можемо ми, не звертаючись до казок Андерсена, стверджувати, що знаємо все про
його життя?
Прийом «Гронування»

«Дюймовочка»
«Стійкий
олов’яний
солдатик»

«Дикі лебеді»

Казки
Г.К.Андерсена
«Нове вбрання
короля»

«Соловей»

«Снігова
королева»

«Русалонька»
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Які з цих казок асоціюються з основними етапами життя Андерсена?
Реальне життя Андерсена
Казка
Дитинство

«Гидке каченя»

Навчання

«Гидке каченя»

Доросле життя

«Стійкий олов’яний солдатик»

Життєві досягнення

«Равлик і кущ троянди»

– Поясніть, чому ілюстрацією до життєвого шляху казкаря найчастіше називають казку «Гидке
каченя»?
– «Стійкий олов’яний солдатик» – це гімн людській гідності, вірності. Які почуття викликала у
вас ця казка?
– Яка основна думка казки «Равлик і кущ троянди»?
(Як жити людині? Можна стати равликом, замкнутися в своєму світі, критикувати все і всіх, а
можна прийняти філософію трояндового куща: «У мене все проситься назовні: я мушу цвісти».
Хотілося б, аби люди обирали філософію не равлика, а куща троянди).
– Чому філософія куща троянди асоціюється у вас з життєвими досягненнями самого казкаря?
Презентація, частина 2: перегляд ілюстрацій до казок Андерсена
Інформаційний пакет
Ганс Крістіан Андерсен (1805–1875) увійшов в історію данської літератури як прозаїк, драматург,
казкар і поет, а світову славу і визнання здобув передовсім як неперевершений майстер казки.
В Україні казки письменника були відомі ще за його життя, читачі знайомилися з ними спочатку в
німецьких, французьких і російських, а згодом і в українських перекладах. Одним із перших
перекладачів казок Андерсена російською мовою була Марко Вовчок. Українська андерсіана
починається у 1868 р., коли відомий поет і літературний критик Іван Білик (Рудченко) переклав казку
«Гречка». У1872 р. М. Старицький під псевдонімом Гетьманець опублікував у львівському журналі
«Правда» свої переклади: «Дівчатко з сірниками» та «Циганська голка».
Казки Андерсена перекладали також Олена Пчілка, Ганна Барвінок, Оксана Іваненко.
Рефлексія
– Чому про Андерсена можна сказати, що його «серце повне казок»?
– Чи можна вважати життя Андерсена прекрасною казкою. Чи зумів він оспівати «людяність
понад усе», живучи в жорстокому світі?
Домашнє завдання: Скласти план статті підручника про Андерсена, прочитати казку «Соловей».

Тема:
Особливості
казкового
світу
Андерсена.
Протиставлення у казці «Соловей» справжньої краси та
штучної красивості
Мета: розвивати навички виразного читання та аналізу художнього твору; показати поєднання
побутовості та фантастики в андерсенівських казках; виховувати почуття прекрасного.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань
ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Бесіда:
– Кого з письменників називали «прекрасним лебедем данської землі»? Чому?
– Хто з героїв казок Г. К. Андерсена вам найбільше запам’ятався і чому?
Розповідь про письменника за складеним удома планом.
Орієнтовний варіант плану.
1. Лауреати Золотої медалі Ганса Крістіана Андерсена.
2. Щасливе дитинство казкаря.
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3. Неймовірні історії, розказані шкільним товаришем.
4. Дитинство скінчилось раптово.
5. Перші розчарування в житті.
6. Навчання в гімназії.
7. Популярність Андерсена.
8. Герої, подаровані казкарем.
9. Щедра вдячність дітей.
10. Визнання таланту Г. К. Андерсена.
Учитель: Прагнення до прекрасного і вміння із захопленням сприймати звичайні речі Ганс
Крістіан проніс через усе життя, поєднуючи в казках звичайний побут і фантастику.
Робота з опорною схемою «Світ казок Андерсена». (Перша колонка заповнюється учнями, друга
– вчителем і учнями).
Персонажі казок
Особливості казкового світу
Дюймовочка

Поєднання побутовості та фантастики

Русалонька

«У кожній дитячій казці є інша, яку повною мірою можуть зрозуміти
доросліші»

Ромашка

Змушує діяти неживі предмети

Дівчинка з сірника- ми

Поетичність образів
Рідко з’являються надприродні сили

Олов’яний солдатик
Дотепність, стриманість, фантазія письменника
Попередня активізація (залучення фонових знань, збудження інтересу до теми)
Учитель: на попередньому уроці ми згадали з вами особливості літературної казки. Зверніть увагу
на цю схему:
Літературна казка
Нова (літературна) казка
Незвичайні герої з авторською оцінкою і портретами
Побутові подробиці, факти + фантастика
Зазначено час та місце дії
Розповідач – автор зі своїми поглядами на життя
Зачин та кінцівка змінені
Ми будемо керуватись нею, коли працюватимемо над змістом ще однієї казки Г. К. Андерсена. Як
ви вже здогадались, мова йтиме про казку «Соловей».
Бесіда:
а) У якій країні відбуваються події цієї казки? (в Китаї)
б) Чи чули ви раніше про цю країну?
в) Де вона знаходиться?
Фонові знання (візитна картка країни): Китай на карті, ландшафт, столиця, ріки, особливості
культури та етнографії, історія.
Читання казки вчителем та учнями.
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Лексика (імператор, мандарин-вельможа, капельмейстер, лакей, палац, камергер, бонза, крамар,
арія).
Діагностика реакції читачів:
 Які почуття вас охопили під час слухання казки?
 Чи змінювалися ваші почуття протягом її читання? Як саме?
 Якщо викласти враження від прочитаного мовою музики, який тон домінує: мінорний (сумний)
або мажорний (веселий, життєрадісний), форте (звук сильний та гучний) або піано (тихий,
спокійний)?
 Чим вразила вас казка?
 Які епізоди сподобалися найбільше?
 Назвіть головних героїв.
Учні складають план казки під керівництвом вчителя.
Орієнтовний план:
 Палац імператора.
 Спів солов’я.
 Імператор дізнається про солов’я.
 Соловей в імператорському палаці.
 Поява штучного солов’я.
 Успіх штучної пташки.
 Справжній соловей покидає палац.
 Причина повернення «маленької сірої пташки» до імператора.
 Смерть відступила.
 Домовленість імператора і солов’я.
Домашнє завдання:
Переказувати казку за планом, підготувати запитання до однокласників за змістом казки,
намалювати ілюстрації.

Тема: Перемога справжнього мистецтва і
смертю у казці Г. К. Андерсена «Соловей»

таланту

над

Мета: дати визначення понять тема та ідея художнього твору; розкрити ідейно-тематичну сутність
казки; відпрацьовувати в учнів навички виразного читання та переказу казки; розвивати у них
пам'ять, образне мислення; формувати уявлення про справжню красу.
Тип уроку: закріплення нових знань та формування на їхній основі вмінь і навичок.
Перлина полюбляє ховатися у непоказній оболонці.
Японське прислів’я
ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Прийом «Ти – мені, я – тобі» (учні працюють у парах, ставлячи запитання одне одному і
відповідаючи на них). Орієнтовні запитання:
– Як імператор дізнався про солов’я? Як цей випадок характеризує імператора?
– Розкажіть, як «маленька сіренька пташка» зачарувала своїм співом рибалку, маленьку дівчинку,
імператора.
– Як зустріли солов’я в імператорському палаці?
– Чи сподобався присутнім його спів?
– Чому соловей відмовився від нагороди? Підтвердіть свою відповідь рядками з тексту. Як ви
розумієте слова солов’я?
– Чому справжній і штучний соловей не змогли співати разом?
– Поясніть успіх штучної пташки.
– Чому справжній соловей покинув палац? Що примусило його повернутися до імператора?
– Як сталося, що Смерть відступила від імператора?
– Про що домовились імператор і Соловей?
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Дослідницька робота через «Кола Вена».
Учитель: Як ви вважаєте, жива і штучна пташки більше схожі чи відмінні?
Так, звичайно, попри схожість у них більше відмінностей. Значить, сюжет казки будується на
антитезі – протиставленні.

Справжній соловей
- жива природна істота
- маленька сіренька
пташка
- жив у лісі на березі
моря
- співає по-своєму
- полетів до лісу

Штучний соловей
- зроблена майстром річ
- коштовна іграшка
- співає одну мелодію, як
шарманка
- зламався

- обидва співають
- їхній спів приносить естетичне
задоволення

Робота з літературознавчими термінами: тема, ідея художнього твору.
Тема – те, про що розповідається в художньому творі.
Ідея – головна думка художнього твору.
Ідея будь-якого художнього твору міцно пов’язана з його темою.
Розгадайте головоломку. Чи згодні ви з тим, що ці слова містять головну думку казки?
Не

зо

що

то

щить

все

бли

ло

’

те

Відповідь: «Не все те золото, що блищить».
Робота з епіграфом
Рефлексія
– Про кого з героїв казки Андерсена можна сказати рядками Михайла Старицького:
«Співай, ридай і будь готовий
Замість лаврового терновий
Вінець узяти на чоло»?
Поясніть свою думку.
Словникова робота: вінець лавровий – слава; вінець терновий – страждання.
– Як ви гадаєте, казка Андерсена «Соловей» про справжню красу та штучну красивість чи про
милосердя і вдячність?
– Чого навчає ця казка?
Домашнє завдання:
Підготуватися до уроку позакласного читання «Казка Андерсена, яка мені найбільше
сподобалась».
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Оскар Уайльд (1854–1900). «Хлопчик-зірка». Казкові персонажі, їхня
характеристика. Основний конфлікт. Символічний зміст назви твору. Еволюція
образу головного героя.
Тема: Проблема краси та щастя у казці О. Уайльда «Хлопчик –
зірка»
Мета: проаналізувати та показати гуманістичний зміст казки О. Уайльда «Хлопчик зірка»;
розвивати вміння характеризувати персонаж, узагальнювати прочитане, робити висновки;
розвивати навички виразного читання, усне мовлення, уяву, образне мислення та творчі
здібності учнів, вміння працювати в групах; спонукати учнів до роздумів про справжню красу
та щастя, виховувати любов до краси, милосердя, доброту, сприяти моральному та
естетичному вихованню учнів.
Поведінка – це дзеркало, в якому
кожен показує своє обличчя.
Йоганн Вольфганг Ґете
ХІД УРОКУ
Мотивація навчальної діяльності
Мікрофон
На вашу думку, справжня краса – це…
Для вас щастя – це…
Оголошення теми, мети уроку
Слово учителя.
Словникова робота.
Краса – властивість, якість гарного, прекрасного.
Ідеал краси – це взірець, яким захоплюються (чи обожнюють) залежно від особливостей
сприймання краси:
властивість, якість гарного, прекрасного;
оздоба, прикраса когось, чогось, слава;
гарна, приваблива зовнішність, врода.
Щастя – стан цілковитого задоволення життям.
На сьогоднішньому уроці ми дізнаємося, як у казці О. Уайльда «Хлопчик-зірка» вирішується
проблема краси і щастя та дослідимо шлях Хлопчика-зірки до справжньої краси.
Робота з епіграфом
Побудова знань
Які емоції викликають у вас певні кольори: білий, чорний, жовтий, зелений, червоний, синій?
Надання необхідної інформації
На сьогоднішньому уроці ми використаємо метод Едварда де Боно «Шість капелюхів мислення».
Едвард де Боно, доктор медицини та психології, письменник, керівник Центру з вивчення мислення
Оксфордського університету, знаний фахівець у галузі творчого мислення. Завдяки цьому методу ми
зможемо краще відповісти на питання, які виникнуть під час нашої роботи. Уявно одягаючи
капелюхи різних кольорів, ми будемо розмірковувати відповідно до типу мислення кожного з них.
Організація учнів до роботи
Правила роботи у капелюхах
Білий капелюх відповідає лише за підбір об’єктивних фактів, об’єктивної інформації.
Чорний – за пошук негативних сторін, вад, недоліків
Жовтий – за пошук позитивних сторін, переваг.
Зелений – за творчий пошук, генерування нових ідей, альтернативних підходів.
Червоний – за вияв емоцій, почуттів, інтуїції.
Синій – за аналіз усього розумового процесу (це рефлексія), планування, визначення мети і
висновків.
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Робота в групах. Учні об’єднуються в 5 груп за кольором капелюхів. Кожна група отримує
завдання. Після виступу кожної групи вчитель, який виконує функції синього капелюха, ставить
запитання іншим групам з метою виявити чи розуміють учні той чи той тип мислення, а в кінці уроку
підводиться загальний підсумок.
Група № 1. Білий капелюх (факти, інформація).
1. Хто написав казку «Хлопчик – зірка»?
2. Що найбільше в житті цінував О. Уайльд і чого він цурався?
3. Чому казка починається описом зими?
4. Що лісоруби знайшли в лісі?
5. Чому лісоруб узяв собі знайдену дитину?
6. Яким було ставлення в сім’ї лісоруба до Хлопчика-зірки?
7. Чим він відрізнявся від інших дітей лісоруба?
Синій капелюх
1. Чи був красивим герой казки?
2. З якими квітами порівнює його автор?
Група № 2. Чорний капелюх (негатив).
1. Яким був Хлопчик-зірка, як його описує автор?
2. А яким було серце у Хлопчика-зірки?
3. У Хлопчика-зірки було кам’яне серце. Як ви розумієте вислів «кам’яне серце»?
4. Як поводився Хлопчик-зірка з тваринами?
5. Чи було зіпсовано характери дітей під впливом Хлопчика-зірки?
6. Як зустрів Хлопчик-зірка свою матір?
Синій капелюх
Чи можна вважати красивою людину, зовнішність якої прекрасна, а вчинки ганебні?
Група № 3. Червоний капелюх (почуття, емоції).
1. Які почуття мали б виникнути у Хлопчика-зірки до людей, які врятували йому життя?
2. А хто першим допоміг Хлопчику-зірці у важкий час? Чому?
3. Коли Хлопчик-зірка відчув себе щасливим?
4. Зачитайте у ролях уривок казки про зустріч Хлопчика-зірки з матір’ю.
5. Намалюйте сходинки героя до краси та щастя. Передайте вчинки героя кольорами. Чи змінився
герой казки?
Синій капелюх
Які людські вчинки ви вважаєте гарними?
Група № 4. Зелений капелюх (креатив).
1. Які слова-родичі ви підібрали б до слова «зірка»?
2. Змоделюйте ситуацію. Як ви думаєте, чи змінився б Хлопчик-зірка, не відчувши страждань та
поневірянь?
3. Якими моральними принципами повинна керуватися людина в житті? Складіть пам’яткупораду правил поведінки людини.
Синій капелюх
А як ви ставитеся до краси?
Група № 5. Жовтий капелюх (позитив).
1. Складіть сенкан за темами «краса» і «щастя».
2. Що допомогло Зоряному хлопчику змінитися?
3. Чому він почав допомагати прокаженому?
4. Коли він відчув себе щасливим?
Синій капелюх
У чому полягає особисто ваше щастя?
Звіт груп. Презентація результатів виконаної роботи.
Рефлексія. Систематизація загальної картини теми.
Синій капелюх (висновки).
Краса – це гармонія між зовнішньою та внутрішньою красою людини. Краса – це дар, який
потрібно використовувати на благо людей. Щастя – гармонія між зовнішнім і внутрішнім світом
людини. Сьогодні ми спробували відповісти на питання: чи обов’язково людині потрібно пройти
через страждання, щоб стати духовно красивою та щасливою? Добре серце, співчуття до знедолених,
милосердя, жертовність, самопожертва, благородний вчинок – це ті моральні цінності, які роблять з
нас Людину. Тільки від самої людини залежить, що переможе в її серці: добро чи зло. Для того, щоб
стати Людиною, треба життя за законами Добра і Краси. І Хлопчик-зірка зумів стати Людиною.
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Думаю, що ніхто не залишився байдужим, кожен з вас замислився: «Хто я є? Який я є?».
Домашнє завдання. Написати творчу роботу «Чого навчила мене казка О. Уайльда «Хлопчикзірка».
Метод «ПРИМА»
П – Фінал твору О. Уайльда «Хлопчик-зірка»: «Надто багато зазнав він горя і надто тяжкі
пройшов випробування – тож через три роки він помер. А після нього прийшов лихий володар». Ви
маєте право змінити закінчення твору. Що ви зміните? Чому саме так ви вирішили змінити фінал?
Р – У творі порушується проблема краси та щастя. У чому буде полягати ваш власний рецепт
щастя?
І – Розкажіть від імені матері про її почуття до сина.
М – Уявіть, що Хлопчик-зірка залишився таким самим вродливим, як був. Чи зможе він змінитися
внутрішньо? Зробіть власні передбачення.
А – Яким буде життя королівства за лихого правителя? Чи не з’являться знову нові Хлопчикизірки з кам’яним серцем? Обґрунтуйте свої припущення.
Завдання для творчих робіт
1. Вічний холод у хаті, де люди з кам’яними серцями.
2. Тернистий шлях Хлопчика-зірки.
3. Моє розуміння справжньої краси.
І тому світ завжди благословляє
І сонце, що встає, і серце, що кохає
В. Симоненко.
4. Материнська любов – найсвятіша любов.
Можна вибрать друга і по духу брата,
Та не можна рідну матір вибирати
В. Симоненко.
5. Любов до матері – це святе почуття.
Зло нічого не дає, крім зла,
Вмій прощати, як прощає мати
М. Луків.
6. Ваше розуміння «зоряної хвороби».
Гляди не забудь: людиною будь
Прислів’я.
7. Подібність і відмінність казок Г. К. Андерсена «Соловей» і О. Уайльда «Зоряний хлопчик».

До розділу «Природа і людина»
Вступний урок
«Вільне письмо»
1. Що розповіла мені природа? (Розмова з природою).
2. Природа – величний храм чи безмежний хаос?
3. Людина і природа – дві невід’ємні частинки Всесвіту.
4. Природа для людини чи людина для природи.
Інформаційне гроно
Природа

тішить око
хвилює
гармонізує
надихає
лікує
заспокоює
спонукає до роздумів
вчить бути пильним
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Сенкан
Природа
Жива, вічна
Зачаровує, заспокоює, надихає
Невід’ємна частина людського життя
Помічниця.
Робота в групах із застосуванням стратегії «Прес»:
Природа – майстерня чи храм?
1 група: «Природа – храм»
1. Я вважаю, що природа – храм, у якому живе людина.
2. Оскільки вона не лише тішить око барвами, ароматами і звуками, відкриває красу світу, а й
допомагає людині відчути свою приналежність до цього світу, спонукає до роздумів про світ і своє
місце у ньому.
3. Наприклад, споглядаючи красу природи, людина надихається на творчість – пише вірші,
музику, малює. Спостерігаючи за життям природи, людина починає краще розуміти закони, за якими
їй варто жити і які вона часом порушує.
4. Як бачимо, природа – це те, що пробуджує прагнення до гармонії, розкриває творчі можливості
людини. Природа – це краса, вона безпечна, тому притягує усіх, хто здатен її оцінити.
2 група: «Природа – майстерня»
1. Я вважаю, що природа – майстерня.
2. Оскільки усе, що створено Богом, створено для потреб людини.
3. Наприклад, цілющі трави, мінеральні води, повітря здатні оздоровити людину; корисні
копалини, деревину людина бере у природи для своїх потреб…
4. Таким чином, природа – безмежна скарбниця, з якої людина може брати все необхідне. Головне
– раціонально, правильно ці дари використовувати.
Інформаційне гроно
таємнича,
загадкова
спокійна,
грізна

мінлива

природа

вічна, жива

рідна,
близька
красива,
приваблива

Робота з таблицею
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Джон Кітс. «Гронування»
співець краси природи

англійський

захоплювався
читанням

вразливий

Джон
Кітс
самотній

страждав від
невиліковної

Джон Кітс «Коник і цвіркун»
Інформаційний пакет
1. Якщо поезія не з’являється так само природно, як листя на дереві, то краще, якщо вона не
з’явиться взагалі.

Цвіркун
2. ЦВІРКУН – комаха підряду прямокрилих, яка тертям крил створює тріскучі звуки. (Тихо-тихо в
хаті. Чути лише цвіркуна за комином». Данило Мордовець, I, 1958, 204) // Польова комаха цієї
родини; коник. В урочистій тиші чулось лиш бухання моря та срібне, мелодійне цвірінькання
південного цвіркуна (Михайло Коцюбинський, І, 1955, 293); Шелестіло колосся, й стомлено співали
цвіркуни (Олесь Донченко, IV, 1957, 256); Під вербами співають польові цвіркуни (Василь Кучер,
Трудна любов, 1960, 57).
3. Джон Кіт збагатив англійський вірш, зробив його різноманітнішим, виразнішим і гнучкішим. Один
з найцікавіших сонетів Джона Кітса «Коник і цвіркун» був написаний у грудні 1816 року під час,
п’ятнадцятихвилинного поетичного змагання з Лі Хантом на задану тему. Кітс швидше впорався із
завданням, хоча згодом визнав, що сонет Ханта кращий.
4.
On the Grasshopper and Cricket
The poetry of earth is never dead:
When all the birds are faint with the hot sun,
And hide in cooling trees, a voice will run
From hedge to hedge about the new-mown mead;
That is the Grasshopper’s – he takes the lead
In summer luxury, – he has never done
With his delights; for when tired out with fun
He rests at ease beneath some pleasant weed.
The poetry of earth is ceasing never:
On a lone winter evening, when the frost
Has wrought a silence, from the stove there shrills
The Cricket’s song, in warmth increasing ever,
And seems to one in drowsiness hall lost,
The Grasshopper’s among some grassy hills.
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Джон Кітс «Про коника та цвіркуна» (пер. В. Мисика)
Поезія землі не вмре ніколи.
Опівдні, як мовчать серед гілок
Птахи в гаю, невтомний голосок
Обнизує покоси й частоколи.
Це коник, він поймає гори й доли,
На стернях довгий ведучи танок,
А стомиться – стихає на часок
У затінку стебла або стодоли.
Поезія землі не оніміє:
Коли зима в мовчання крижане
Поля заковує, цвіркун у хаті
Заводить пісню, що в теплі міцніє,
Нагадуючи всім, хто задрімне,
Спів коника в траві на сіножаті.
Що таке поезія землі? Це – вічний рух життя. Поезія землі не знає смерті – не просто паралелізм,
це – емоційне і смислове посилення: поезія землі протистоїть смерті. Звідси і загальний урочисто
піднесений настрій вірша.
Робота в парах: взаємні питання
– Що протиставляє автор у творі? (пори року, буяння природи і завмирання)
– Що відбувається з природою влітку, взимку? (квітує – спить)
– Як про це сказав автор? Знайдіть антитезу.
– У якому рядку звучить впевненість, що природу не перемогти, вона прокинеться зі сну? Хто
про це повідомляє?
– Яка пора подобається вам найбільше?
Тепло «спекотне літо»
«літня урочистість»

АНТИТЕЗА
Холодно «зима з віхолами» «співає
заметіль»

Сенкани
Коник
Маленький, зелений.
Танцює, дзвенить, тішить. (цитати)
Співом урочисто звеличує життя
Музикант.
Цвіркун
Маленький, чорний
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Тріщить, ховається, веселить
Несе спогади про літо.
Зимовий скрипаль.
Вчитель: Спів коника і цвіркуна – це звуки природи, символи життя, поезія землі. Кітс –
своєрідний поет, а не учень чи послідовник інших поетів. Його сонет «Про коника і цвіркуна» –
чудова метафора краси природи.
Інтелектуальна розминка – «входження» в урок
П – піднесена мова
О – оригінальні образи
Е – емоції і почуття
З – захоплення під час читання
І – інтуїція
Я – яскраві художні засоби
Джон Кітс «Про коника та цвіркуна»
(аналіз вірша за методикою «сім ключів»)
1. Чи доводилося вам чути голоси природи? Які вони? Чи розмовляє природа з нами? Чиїми
голосами? (учитель читає вірш, словникова робота)
2. Які почуття охоплюють вас під час слухання вірша?
3. Яким настроєм пройнятий вірш? (учні читають вірш)
4. Якою постає природа у творі? Яку картину ви уявляєте?
5. Які художні засоби використовує автор у своєму творі? З якою метою вони вжиті?
6. Як автор зобразив коника і цвіркуна? Чи чули ви їхні пісні?
7. Як ви розумієте вислів «поезія землі»? Яка головна думка твору? У яких словах віршах її
можна знайти?
Коментар. Картини природи у Кітса позбавлені драматизму, вони спокійні, гарні, осяяні літнім
сонцем. Це луки, ліси, річки Англії. З уквітчаних пагорбів видно синьо-зелений океан, теж безмежно
спокійний. Кожен образ має свій характер. Простота і ясність, образна мова, прозорість думки,
природність, справжні почуття – ознаки сонетів Джона Кітса.
Йоганн Вольфґанґ Ґете «Нічна пісня мандрівника» («Wanderers Nachtlied»)

німецький поет

розумний

вчений-природознавець

Й. В. Ґете

працелюбний

захоплювався
фольклором

прожив довге життя

Інформаційний пакет
1. Поезія «Нічна пісня мандрівника» Й. В. Ґете перекладена більш як 130 мовами, в т. ч. існує
більше 20 перекладів українською мовою і більше 30 – російською.
2. Українською мовою поезію «Нічна пісня мандрівника» перекладали М. Бажан, І. Дамарін,
П. Тимочко, Ю. Шкробинець та ін. П. Тимочко зробив кілька перекладів у різні роки.
3. Представлення різних перекладів вірша Й. В. Ґете.
1) М. П. Бажан, 1968
На всі вершини
Ліг супокій…
Вітрець не лине
В імлі нічній.
Замовк пташиний грай.
Не чути шуму бору.
Ти теж спочинеш скоро, –
Лиш зачекай.
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Окремо звертаємо увагу на авторську множинність перекладів П. С. Тимочка (1981 та 1997 роки).
Уже перші зіставлення дають підстави стверджувати, що один і той самий автор перекладу
«ментально» прив’язаний до свого бачення твору.
2) П. С. Тимочко, 1983
Над горами зорі
Зійшли,
Ні звуку у зворі,
Лиш ти
Стомлено йдеш.
Ніч в гаї колише пташину.
Жди. За хвилину
І ти заснеш.
Близьким до настрою та ритміки вірша можна вважати переклад Ю. В. Шкробинця, хоча його
вжитий фрагмент «ще мало» видає закарпатську говірку, оскільки норма вимагає лексичної одиниці
«трохи».
3) Ю. В. Шкробинець
Тиша над верхами
Вже лежить:
Подих між вітками
Чуєш в кожну мить.
Птаство задрімало
В гущі суєти.
Зачекай ще мало,
То заснеш і ти.
Чим викликана така колосальна увага до вірша із 8 рядків? Про що цей вірш?
Читання з позначками: використовуючи умовні знаки, виділити у тексті зримі образи (1 група) і
вирази-свідчення, що автор сприймає природу як живу (2 група).
Зримі образи: верховини, верхи, гори, бір, птахи, зорі, ніч, гуща.
Вирази дії: супокій ліг, вітрець не лине, замовк грай птахів, ніч колише, подих зорі, суєта гущі.
Розмістити компоненти у логічному порядку або створити кластер
Звернімо увагу на думку дослідника творчості Ґете С. Тураєва: «Вірш поєднує конкретність
образу, майстерність деталей з філософськими узагальненнями. Це і картина нічної природи, і вияв
спокою, примирення, душевної рівноваги». Отже, у вірші – два плани:
зовнішній вимальовує гірський пейзаж із постаттю подорожнього;
внутрішній – це звертання (можливо, Творця) до стомленої людини, яка прагне спокою.
Аналіз твору з елементами дослідження
Згадати біблійну історію творення світу і провести паралель з віршем Ґете:
Спочатку Бог створив космос, небо (über – над), зорі, ніч
Землю – верхи (гори)
рослинний світ (Wipfel-крони дерев), віти, гущу
тварин, птахів (Vogelein-птахи)
людину (du-ти)
Дослідження можемо відтворити графічно:
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Або:
КОСМОС-----------------ЗЕМЛЯ----------------ЛЮДИНА
--------Єдність, цілісність! То чому людина хоче вирватись?
Вірш «Нічна пісня подорожнього» про те, що, зачарувавшись природою, яка готується до сну,
ліричний герой у своїй власній тиші оцінив блискучий задум Творця.
Компаративний аналіз
Алкман «Сплять усі верховини»
Сплять усі верховини гірські й
стрімчасті скелі,
Всі байраки, всі провалля,
Нори, де плазуни, що їх чорна
земля зростила,
Робоче плем’я бджіл, хижий звір
у пущі,
Страховищ у глибинах моря сон
пойняв,
Крила поскладавши, в вітах
поснуло птаство. (Г. Кочур)
Пейзаж гірський, статичний.
Описано звуки, тони. Картини
зримі: наче бачиш гірський
ланцюг, гострі шпилі, каміння.
Свіже повітря. Сон землі, води,
флори навіює розслаблення,
створює відчуття єдності
людини і природи. Водночас є
відчуття моторошності: нора,
провалля, пуща, хижі звірі.
Пейзаж дещо відсторонений від
людини.

Й. В. Ґете «Нічна пісня
мандрівника»
На всі вершини
Ліг супокій…
Вітрець не лине
В імлі нічній.
Замовк пташиний грай.
Не чути шуму бору.
Ти теж спочинеш скоро,
Лиш зачекай.
(М. Бажан)
Впадає у вічі лаконізм вірша –
обмаль епітетів, але пейзаж
лагідний (завдяки пестливому
слову «вітрець»,
словосполученню «пташиний
грай»). Пейзаж динамічний за
рахунок дієслів, що означають
рух, а не стан. Відчутна
присутність людини,
яка виходить на перший план.
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М. Лермонтов
«Із Ґете»
(«Ген на верховини…»)
Ген на верховини
Темна ніч лягла,
Лагідні долини
Вкрила свіжа мла.
Не курять дороги,
Листя не тремтить…
Зможеш від тривоги
Скоро й ти спочить.
(Т. Масенко)
Пейзаж величний і лагідний.
Тиша аж бринить. Це
підтверджується подвійним
запереченням:
«Не курять дороги,
Листя не тремтить».
Мандрівник стомився. Спостерігаючи за
умиротворенням у природі,
він чекає, коли й сам зможе
спочити.
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У трьох поезіях з різними акцентами збережено дух, настрій: це спокій, тиша, відчуття
величі живої природи, усвідомлення, що людина – її частка.
Давньогрецького поета Алкмана, німця Й. В. Ґете, росіянина М. Лермонтова розділяють століття.
Що є спільного у їхніх творах?
Вправа «Мікрофон»
Їх єднає вічна і нетлінна краса…
Любов до природи…
Здатність бачити серцем…
Визнання величі Творця…
Генріх Гейне. «Задзвени із глибини»

німецький поет

вигнанець

розірвав стосунки із сім’єю

Г. Гейне

любив народні пісні і
легенди

самотній

співець нерозділеного кохання

Г. Гейне: «Поет бачить діброви, які ще дрімають в оболонці жолудя, прагне, щоб читач теж уздрів і
почув шум дерев, голоси птахів і відчув запах хвої, вітру – і все це в образі крихітного ненародженого
дуба».
Сенкан
Поет
Страждаючий, вразливий
Любить, сумує, пише
Відчуває світ серцем
Співець
Генріх Гейне у збірці «Нові поезії», наслідуючи фольклорні традиції свого народу, звертається до
образу троянди і трактує його як символ весни, оновлення, отчого дому.
Задзвени із глибини
Тихої печалі,
Мила пісенько весни, –
Линь все далі й далі!
Линь, дзвени, знайди той дім,
В квітах сад зелений,
І троянду перед ним
Привітай від мене.
Переклад Л. Первомайського
Інформаційний пакет
1. Повідомлення про символічні значення образу троянди, про інтерпретацію цього образу в
інших віршах Г. Гейне.
2. «Тільки точність найвіддаленіших асоціацій творить поезію», – вважав Станіслав Єжи Лєц.
Есе «Мила пісенька весни»
Асоціативне гроно
Пісня весни:
щебіт птахів
дзюркотання струмків
лагідність вітру
ласкавість сонця
блакить неба
ніжність пролісків
аромат конвалій
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Е. Сетон-Томпсон «Лобо»
Читання з передбаченням
1. За назвою твору визначте, про що ітиме мова.
2. Які події можуть відбутися у долині Корумпо у зв’язку з назріваючою сутичкою людей і
вовків?
3. Яке рішення прийме Лобо, коли людина розставить десятки пасток?
4. Які передчуття викликає у вас заувага автора щодо особливого, поблажливого відношення
Лобо до Бланки?
5. Як, на вашу думку, закінчиться епізод, твір?
6. Який фінал твору придумали б ви?
Вправа «За» і «Проти»
 Чи можна щось сказати на захист вовка?
Об’єднавшись у групи, діти знаходять, а потім висловлюють аргументи на захист обраної позиції
Проти, або Чим вовки завинили перед людиною?
– Ставлення людини до вовка зафіксовано у фольклорі:
колискових («Прийде сіренький вовчок і ухопить за бочок…»);
прислів’ях, приказках («Голодний, як вовк», «Вовка ноги годують», «Великій череді вовк не
страшний», «Вовка боятися – в ліс не ходити», «Вовк в овечі шкурі», «Скільки вовка не годуй, а він
усе в ліс дивиться», «Ходить мовчки, кусає по-вовчи», «Про вовка промовка, а вовк – у хату!»,
«Віділлються вовкові овечі сльози»);
казках («Червона шапочка», «Вовк і семеро козенят», «Іван царевич і сірий вовк»).
– Відтворено у літературі (наприклад, у байках Езопа, Л. Глібова, І. Крилова, де вовк – алегорія
хижацтва, жорстокості, несправедливості).
– Енциклопедична довідка: вовки – хижі ссавці, їхня популяція найчисельніша у районах
вільного випасу худоби, оскільки головною поживою для них є копитні тварини.
За, або Які факти змінять думку про вовка?
– У казці Р. Кіплінга «Мауглі» вовча сім’я виплекала людське дитинча, а сам автор показав
читачам, що живуть ці хижаки за своїми законами.
– Римська легенда передає історію Рема і Ромула, яких вигодувала вовчиця.
– Для індіанських племен вовк був твариною з особливим авторитетом.
– Верхи на вовкові подорожував барон Мюнхаузен.
– Вовк – хижак, але саме таким його створив Бог, а це значить, що він має своє призначення.
Вовки з погляду Е. Сетона-Томпсона
Досліджуємо проблему через текст «Лобо»
Лобо – не лише розумний і спритний, автор наділяє його такими рисами, які зазвичай притаманні
людині. Вовк виражає свою симпатію до Бланки і демонструє вірність люблячого серця, так сумує за
нею, що його виття зачіпає навіть суворих ковбоїв, які звикли до всього: «Бідний старий герой!».
Коли автор описує поведінку Лобо, то звертає увагу на самотність вовка і беззахисність його перед
людиною, але водночас показує його мужність, безстрашність, гордість, силу. Цей авторський погляд
ненав’язливо передається читачеві, симпатія до Лобо росте.
Сенкан
Лобо
Спритний, надійний
Живе, воює, дивує
Має вірне і любляче серце
Справжній ватаг
Інформаційний пакет до оголошеної теми.
– У листах до друзів автор часто підписувався «Вовк Томпсон».
– Індіанці, з якими автора пов’язувала щира дружба, часто називали його Чорним Вовком,
оскільки це був вираз особливої поваги.
– Томпсон часто малював вовків. Його картини із вовками вирізняються особливим поглядом на
цих тварин.
– Крім «Лобо», Томпсон написав «Вуллі» та «Тіто», де також йдеться про вовків.
– Сетон-Томпсону належать слова: «Кожна із цих тварин є дорогоцінною спадщиною, яку ми не
маємо права нищити без необхідності».
Отже, своїми оповіданнями, картинами, малюнками автор наблизив читачів до розуміння
природи, яку вважав живим організмом, де усе – єдине, де людині належить лише її ніша і ніхто
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не має права цей закон порушувати. Він писав: «Я пережив муки спраги і вирішив викопати
колодязь, щоб з нього черпали інші».
Вправа «Мікрофон»
Оповідання «Лобо» змусило мене задуматись про те,….
– що вовк, як і будь-який інший представник дикої природи, полює, щоб вижити і продовжити
свій рід …
– що людина часто без особливих потреб підіймає руку на тварин, вважаючи себе царем
природи…
– що у «братів наших менших» людині є чому повчитись.
Бесіда з елементами компаративістики
Прослуховування пісні В. Висоцького «Охота на волков».
Чим співзвучні рядки із пісні «Эту бойню затеял не Бог – человек…» із оповіданням «Лобо»?

До розділу «Світ дитинства»
Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра»
На етапі актуалізації доцільними будуть такі завдання:
 Бюро літературних знахідок. Встановити, кому належать загублені речі:
підручник анатомії, чорна нитка, щітка з фарбою, біла мармурова кулька, дохла кішка, великий
персик, ліхтар, лопата, ніж, цеберко з водою, щипці для виривання зубів, свічка…
 «Добери прислів’я» – частина учнів добирає прислів’я до твору, інші учні пояснюють цей
вибір:
Друзі пізнаються в біді (укр.).
У лиху годину пізнаєш вірну людину (рос.).
Істина силі крила дає (англ.).
Перед чесністю, правдивістю та сміливістю навіть камінь не встоїть (япон.).
Вбивство завжди назовні вийде (амер.).
Кавун не буває цілковито круглим, людина не буває досконалою (кит.).
На етапі усвідомлення змісту можна використати такі завдання:
 Рольова гра – учень-«журналіст» бере інтерв’ю в учениці (у ролі Беккі) про подорож у печеру;
або «суддя» допитує «Тома» про злочин на цвинтарі.
 «Щоденник подвійних записів» (додається)
На фазі консолідації (рефлексії) доцільними будуть:
 «Павутинка дискусії»
 РОФТ
 «Карта персонажів»
 Пошукове завдання «Пелюстки»
 Кола Вена
 Сенкани:
Том Сойєр
Кмітливий, винахідливий
Бешкетує, фантазує, мріє
Бурхливо реагує на несправедливість
Справжній друг.
Гекльберрі Фінн
Непосидючий, рішучий
Блукає, терпить, допомагає
Таємно мріє мати сім’ю
Оптиміст.
Діти
Вигадливі, справедливі
Співчувають, радіють, фантазують
Потребують розуміння і ласки дорослих
Романтики.
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Дорослі
Серйозні, помірковані
Пліткують, працюють, накопичують
Схиляються перед владою і багатством
Прагматики
Щоденник подвійних записів
ФРАГМЕНТ
РЕФЛЕКСІЯ
«Гекльберрі був вільний птах. Він блукав, Я вважаю, що хлопці, які ніколи не були
де йому заманеться, в погожу годину в шкурі бідолашного сироти, думали, що
ночував десь на чужому ганку, а в негоду – Гек Фінн – щасливий, бо йому все
в порожніх діжках. Йому не треба було дозволено і він не визнає ніяких заборон.
ходити ні до школи, ні до церкви, він Адже домашнє виховання і залежність
нікого не слухав, бо не мав над собою від дорослих підлітки вважали тягарем
господаря… Йому не треба було ні для себе. Діти не розуміли, що
митися, ні одягати чисту білизну, а щасливими є саме вони, бо у них є сім’ї,
лаятися він умів напрочуд. Словом, цей житло та любов рідних…
хлопчик мав усе, що надає смак життю…
Так думали всі вимучені, сковані по руках
і ногах «добре виховані» хлопці з
«порядних родин» у містечку».
«Вони миттю відчули себе героями. Яка На мою думку, хлопчаки ще не
радість, яке щастя! Їх шукають, за ними усвідомили
жорстокості
та
плачуть, ніби за померлими; через них необдуманості своїх вчинків. Адже вони
серця крає горе, через них сльози ллються. завдали стільки горя та клопоту
Люди згадують про те, що вони жорстоко дорослим! Для них головне, що вони
ставилися до цих бідолашних хлопчиків, стали «справжніми піратами» – героями
тепер совість мучить людей; а головне – прочитаних книжок.
ото чудесно – про них говорить усе місто,
їхній славі заздрять усі хлопці….»
Відірвати ті пелюстки, які не належать ні Тому, ні Геку.
Добрий,
співчутливий
справедливий

неохайний

Має шкідливі
звички

кмітливий

Том та Гек

боягуз

благородний

оптиміст

неслухняний

начитаний

вигадливий
Романтик,
фантазер
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Приклад орієнтовного заповнення таблиці
«Павутинка дискусії»
Чи може Том Сойєр бути зразком для наслідування для сучасних дітлахів?
Ні, багато рис характеру героя негативні і їх
не варто наслідувати

Так, адже більшість рис характеру героя
позитивні – їх варто наслідувати

Аргументи

Аргументи

1. Том не любить ходити до школи,
симулює хворобу, щоб не йти туди.
2. Обдурює тітку та вчителів.
3. Часто порушує поведінку на уроках,
щоб привернути увагу дівчинкиоднокласниці, яка йому подобається.
4. Б’ється з вуличними хлопчаками.
5. Не хоче працювати, свою роботу
перекладає на інших.
6. Тікає з дому, чим завдає клопотів і
переживань тітці.
7. Не задумується, до чого можуть
призвести його вчинки

1. Том – реальний підліток – ровесник
читачів, а не вигаданий «ідеальний
хлопчик».
2. Співчуває усім знедоленим та тим, хто
потребує його допомоги.
3. Благородний у ставленні до Беккі (бере
її вину на себе).
4. Надійний товариш, добрий друг.
5. Том рішучий, хоробрий.
6. Почуття справедливості переважає
страх перед індіанцем Джо та даною
клятвою.
7. Мислить по-дорослому, опинившись у,
здавлось би, безвихідній ситуації,
знаходить з неї вихід.

Висновок

Незважаючи ні на що, Том Сойєр може бути зразком для наслідування для своїх ровесників.
Адже він добрий, співчутливий хлопчик, котрий потребує душевної ласки, співчуття, він уміє
знайти вихід з будь-якої складної ситуації, і стає героєм у власному місті.
Отже, позитивних рис характеру хлопчика більше і їх значення для товариства набагато
важливіше, ніж деякі негативні вчинки.
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Кола Вена (до теми «Світ дітей і дорослих»)

Діти

Дорослі

Шукачі пригод,
шибеники,
романтики,
вірні друзі,

Доброта,
милосердя,
благородство,
чесність,
людяність.
співчуття

Скнарість, жадоба
до грошей,
схиляння перед
владою,
схильність до
пліткування,

загострене
почуття

корисливість,

справедливості,

часто порушують
закон,

винахідливі,
самовпевненість

Семантична карта персонажа
безпритульний
бешкетник

сам собі господар,
робить все, що
заманеться

супроводжує Тома
Сойєра у його
пригодах і витівках,
підтримує його

Гекльберрі Фінн

вірний
товариш

добрий,
співчутливий

попереджає
вдову Дуглас
про небезпеку
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Семантична карта персонажа
бере вину на себе,
щоб вигородити
Беккі

благородний

справедливий

рішучий,
винахідливий

свідчить на користь
Мефа Поттера у суді,
таким чином
спростовує його
несправедливе

Том Сойєр

знаходить вихід
з печери під час
екскурсії з Беккі

Компаративний аналіз
«Кола Вена»

Том Сойєр
Не любить ходити до школи,
прогулює уроки.
Не хоче працювати,
перекладає свої обов’язки на
інших.
Ніколи не згадує про своїх
батьків.
Часто не може знайти
спільної мови з
дорослими, особливо з
учителями.
Завжди конфліктує з
тітчиним сином Сідом та
деякими однокласниками.
Уміє зберігати таємницю.
Шукач пригод.
Часто доводить тітку до сліз,
роблячи
необдумані вчинки.
Здоровий, життєрадісний
хлопчик.

Герої
американських
письменників.
Сироти, яких
виховують
тітки (що
мають
однакове ім’я Поллі)
Обидві тітки у
вихованні
дотримуються
показної
суворості, а
насправді
люблять своїх
вихованців.
Веселі,
непосидючі,
енергійні діти,
ровесники.
Співчутливі та
добрі по
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Поліанна
Любить ходити до школи, із
задоволенням вчиться.
Завжди шукає собі заняття
до душі, не лінується.
Любить своїх батьків, часто
згадує про них.
Знаходить спільну мову з
дорослими, якого б віку вони
не були.
Ні з ким не конфліктує,
швидко знайомиться з
ровесниками.
Уміє бачити хороше у будьякій життєвій ситуації.
Захоплює своєю грою в
радість усіх жителів
містечка.
Допомагає тітці владнати
особисте життя
Змушена боротися за своє
життя та здоров’я після
аварії
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Таблиця РОФТ
Роль
(хто пише)
Тітка Поллі

Отримувач,
аудиторія
Жителі містечка

Вдова Дуглас

Гек Фінн

Формат
Тема
(у якій формі)
(про що це)
Оголошення про розшук «Серце
у
нього…
«Зникла дитина»
золоте»
Лист-побажання
Чому хлопчик обрав
життя волоцюги,
покинувши теплий дім?

Інформаційний пакет
1. Huckleberry – дрібна ягода, поширена у Північній Америці, на староанглійському слензі так
говорили про якусь малозначущу річ (часто у теплому, ласкавому контексті).
2. Прототипом Гекльберрі (читаємо в «Автобіографії М. Твена) став дитячий приятель
письменника Том Бленкеншип).
3. Герої М. Твена на екрані: «Совсем пропащий» (1972 р., фільм Г. Данелія),
«Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (1981р., фільм С. Говорухіна).
Том і Гекльберрі у різних творах М. Твена: «Пригоди Тома Сойєра», «Пригоди Гекльберрі Фінна»,
«Том Сойєр-детектив», «Том Сойєр за кордоном», «Таємничий незнайомець», «Змова Тома Сойєра».
У всіх цих творах, крім першого, оповідь ведеться від імені Гека Фінна.
4. Про М. Твена:
«Марк Твен був першим по-справжньому американським письменником, і всі ми відтоді – його
наступники» (В. Фолкнер).
«Уся сучасна американська література вийшла з однієї книги Марка Твена, яка називається
“Пригоди Гекльберрі Фінна”» (Е. Хемінгуей).
5. М. Твен і Україна. Враження від подорожі Одесою, Севастополем, Ялтою відтворено у книзі
«Простаки за кордоном».
6. Існує астероїд під назвою «2362 Марк Твен».

Тема: Сюжет повісті «Пригоди Тома Сойєра»
I.

Актуалізація
Інформаційний пакет. Дещо з біографії письменника; історія створення повісті; «Том Сойєр» на
сцені і в кіно.
Автор про створення «Пригод Тома Сойєра»:
«Я розповів у “Томі Сойєрі” про власні витівки. Я був бешкетником і завдавав своїй матері чимало
турбот.
Насправді існував безлюдний острів на Міссісіпі, куди хлопчаки тікали, щоб сховатися від
дорослих. Під іменем тітки Поллі я зобразив свою матір, а під іменем Беккі – одну зі своїх шкільних
подруг – Лауру Хокінс, з якою я одного разу заблукав у печері поблизу Ганнібала і ледве не загинув,
а свою дружбу з маленьким волоцюгою Томом Бленкеншипом увіковічив ім’ям Гекльберрі Фінн.
Обов’язком дітей нашого міста було відвідування недільної школи при храмі, де ми слухали
проповіді, співали гімни і вчили напам’ять євангельські тексти. Для мене це було справжньою мукою.
Якось у недільній школі я і мій приятель Вілл Боуен розпочали гру у карти. Священик ледве не
упіймав нас на гарячому і ми, щоб уникнути покарання, заховали колоду у вилоги стихаря, що висів
на стіні. Коли священик одягнув стихар і почав благословляти паству, на голови людей посипалися
королі і валети».
Вправа «Шість журналістських запитань»
Орієнтовні запитання:
– Хто є головним персонажем повісті «Пригоди Тома Сойєра»? Що відомо про Тома?
– Де відбуваються події, описані в повісті «Пригоди Тома Сойєра»?
– Коли Томові вдалося вразити всіх мешканців свого рідного містечка?
– Які благородні, сміливі, а також погані та необачні вчинки зробив Том?
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– Чому Том не міг порозумітися з тіткою Поллі та Сідом?
– Навіщо Том вдався до хитрощів, фарбуючи паркан?
ІІ. Побудова знань
Визначення тез для обговорення: родина Тома, друзі, навчання, Том та Беккі.
Робота в парах над таблицею «Сюжет повісті «Пригоди Тома Сойєра»
Том та Беккі
Сюжет
Родина Тома
Друзі Тома
Навчання Тома
Персонажі

Ключові
епізоди

Поллі – тітка Тома;
Мері – двоюрідна
сестра Тома;
Сід – зведений брат.
1) Сент-Пітерсберг –
місто, у якому
відбуваються події.
2) стосунки Тома та
тітки Поллі:
– покарання за
з’їджене варення, за
втечу з уроків, щоб
скупатися, за різні
витівки;
– фарбування
паркану;
3)Том та Сід.

Гек Фінн, Джо
Гарпер, Бен
Роджерс.
1) дружба Тома
та Гека:
– події на
цвинтарі;
– рішення стати
піратами;
– у пошуках
скарбів;
2) стосунки з
іншими
хлопцями:
– війна із Джо
Гар пером.

Шкільний
учитель,
мешканці
містечка.
1) навчання у
недільній школі:
– Том отримав
Біблію;
– прихід Тома
«на власний
похорон»;
2) навчання у
школі.

Еммі Лоуренс,
Беккі, суддя
Тетчер.
1) знайомство
Тома та Бекккі;
2) Том жертвує
собою заради
Беккі (епізод із
книжкою);
3) Том і Беккі
заблукали у
печері.

Вправа «Спитайте в автора». Сформулюйте 2–3 запитання за змістом повісті, які ви б
хотіли поставити автору. Потім один із учнів візьме на себе роль автора і відповість на запитання.
«Авторами» можуть бути по черзі декілька учнів.
II. Консолідація
Вправа «Павутинка дискусії»
Чи варто було Томові постійно шукати якихось пригод?
Так, Томові варто було шукати
пригод.

Ні, краще б він спокійно жив, слухався
тітку, відвідував школу.

Аргументи
1. Так веселіше жити, кожен наступний день
не схожий на попередній.
2. Том знайшов скарби і розбагатів.
3. Том допоміг багатьом людям.

Аргументи

1. Через постійні витівки Тома страждали
його рідні.
2. Том часто ризикував своїм життям та
життям інших дітей.
3. Не хотів вчитися.
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Тема: Світ дорослих і світ дітей у повісті Марка Твена
«Пригоди Тома Сойєра»
I.

Актуалізація
Вправа «Карта поняття»
Дорослі

Подібні поняття:
повнолітні,
самостійні.

Протилежні поняття:
діти, неповнолітні.

Сильні сторони:
відповідальність
розум, досвід,
свідомість,
розуміння.

Слабкі сторони:
заклопотаність,
втрата цінностей
дитинства.

Діти
Подібні поняття:
неповнолітні,
підлітки.

Сильні сторони:
безтурботність,
щирість,
безкорисливість,ві
двертість.

Протилежні
поняття: дорослі,
повнолітні.

Слабкі сторони:
беззахисність,
необізнаність,
відсутність
життєвого
досвіду.

ІІ. Побудова знань
Вправа «Спеціальні ролі під час обговорення»
Учні працюють у групах, виконуючи ролі: дослідника, відповідального за пошук цитат,
відповідального за пошук зв’язків, ілюстратора.
Ролі

Світ дорослих

Світ дітей

Дослідники

Персонажі: тітка Поллі, суддя Тетчер,
шкільний учитель, індіанець Джо, мешканці
міста.
Дорослих жителів містечка цікавили плітки,
скандальні історії.
Дорослі у повісті зображені лицемірними,
галасливими, боягузливими, не дуже
розумними, найціннішими речами для них є
багатство та гроші.
Дорослі старалися постійно все
підпорядкувати суспільним нормам і
правилам, діти цього не сприймали і
намагалися протистояти їм.
«Священик прочитав цитату з Біблії і нудним
голосом почав проголошувати проповідь,
таку довгу, що незабаром багато хто вже
куняв….».
«Учитель, сидячи, мов на троні, у своєму
високому плетеному кріслі, дрімав,
заколисаний розміреним гомоном класу».
«Поттер та індіанець Джо несли ноші з
мотузкою і двома лопатами. Вони опустили
ноші на землю і почали розривати могилу».
«Я надивився на батька з матір’ю – вони
билися з ранку до вечора».
«Про знахідку стільки говорили. На неї
дивилися так пожадливо і так голосно
захоплювалися нею, що багато хто з
громадян, здавалося з глузду з’їхав від
пережитих потрясінь».

Кумиром хлопців є Робін Гуд, бо він
благородний, порядний, вільний, допомагав
бідним.
Хлопці постійно шукали пригод, щоб
розважитися.
Світ дітей цієї повісті – радісний, бешкетливий,
сонячний.
Персонажі повісті часто хочуть наслідувати
дорослих навіть не найкращі їхні риси.
Том та Гек іноді бешкетували, проте в
критичних ситуаціях хлопці завжди приймали
правильні рішення.

Цитати
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«Гек і Том заніміли від жаху і, не відриваючи
очей, дивилися на жорстокого брехуна, коли
той повів свою спокійну розповідь про
вбивство. Вони весь час чекали, що ось-ось із
безхмарного неба впаде на його голову
блискавка, і дивувалися, чому не йде кара
Божа».
«У той невеселий час Том мало не щодня,
діставшись до маленького ґратчастого віконця,
куди посадили «вбивцю», передавав йому
нишком різні ласощі, які йому щастило
роздобути».
«Я порозуміюся з нею в якийсь інший спосіб,
без підлоти».
«Докори сумління змусили Тома пізно увечері
піти до адвоката і про все йому розповісти…».
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Зв’язки

Дорослі персонажі повісті, на жаль, не
завжди чинили по совісті, найстрашніше те,
що свої помилки вони робили на очах у дітей.
Таке часто спостерігається і у сучасному
житті, коли дорослі не усвідомлюють, що
своєю нечесною поведінкою впливають на
дітей.

На прикладі життя героїв автор розповідає про
справжні цінності життя, готує до його
труднощів, а також закликає не втратити
цінності дитинства.

ІІІ. Консолідація
Придумайте (згадайте) життєві ситуації, в яких би відображався світ дорослих і світ дітей, в т.ч. із
власного досвіду.
Тема: Провідні ідеї повісті Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра»
І. Актуалізація
Ідея художнього твору – основна думка, висвітленню якої автор підпорядковує всі змальовані ним
картини й образи. Це той загальний висновок, який логічно випливає з усього зображеного в
художньому творі.
Які думки, асоціації викликає у вас слово «дружба», «любов»?
Дружба
справжня

сердечна
взаємна
Любов

щира

безкорислива
віддана

II.

Випереджувальне завдання: підібрати прислів’я, приказки про дружбу, любов, людяність.
Побудова знань
Вправа «Бортовий журнал»

Що мені відомо із цієї теми?
Дерево міцне корінням, людина – друзями.
Друга у скруті пізнають.
Вірний друг краще сотні слуг.
Яку дружбу заведеш, таке й життя поведеш.
Перед чесністю, правдивістю та сміливістю
навіть каміння не встоїть.
Найбільша доброта – любов до людини.
Краса людини – в її серці.
Орла по крилах впізнають, а людину – по
вчинках.
Любов перемагає все.
Любити друга – любити себе.

Що нового я дізнався із повісті?
Потішні пригоди Тома Сойєра є історією пізнання
хлопчиком законів суспільства.
Хлопчики зрозуміли, що у світі цінність людини
визначається часто не її особистими достоїнствами, а
багатством. Проте володіння цим багатством не принесло
Тому і Геку щастя, хлопчики розуміли, що найціннішим у
житті є дружба, людяність, доброта. «Бути багатим не така
вже радість, як ми гадали. Ні дня тобі спокою, ні дня
перепочинку, тільки клопочешся і думаєш: краще б вже
помер».
Том і Гек – справжні друзі, щирі та вірні, вони завжди
разом – і в біді, і в радості.

ІІІ. Консолідація
Вправа «Мікрофон». Використовуючи уявний мікрофон, закінчіть речення «Повість «Пригоди
Тома Сойєра» навчає……»

47

Педагогічна думка № 4 / 2014

Тема: Том Сойєр та Гекльберрі Фінн
I. Актуалізація
Доберіть до повісті «Пригоди Тома Сойєра» якомога більше різних назв, що відображають зміст
твору.
Наприклад:
«Старий друг краще сотні слуг»;
«Дорослі і діти»;
«Таємничий світ дитинства»…
ІІ. Побудова знань
Вправа «Семантична карта персонажа»

Том
Сміливий

На острові,
на
цвинтарі, у
печері.

Справедливий

Розповів, хто
справжній
вбивця
лікаря.

Благородний

Винахідливий

Зумів
організувати
все так, що
паркан
пофарбували
хлопці.

Захистив
Беккі, коли
вона
ненароком
розірвала
книгу учителя.

Добрий

Фантазер

Попри всі
пустощі любив
тітку Поллі,
носив харчі
Поттеру у
в’язницю.

Уявляв
себе
піратом,
Робін
Гудом.

Гек

Самостійний

Безкорисливий

Живе сам
на вулиці.

Матеріальні цінності
не мають для нього
ніякого значення.

Добрий

Допоміг
вдові
Дуглас.

Надійний

Вірний
Томові,
друзям,
обов’язку.

Безвідповідальний
щодо себе
Курив, не
відвідував
школу.

Вправа «Концептуальна таблиця»
Риси характеру
Ставлення до
світу

Ставлення до
друзів

Ставлення до
рідних

Том Сойєр
Веселий, життєрадісний, постійно шукає
пригод. Сміливий, співчутливий, мрійливий.
Лінивий. Уміє бачити прекрасне. Оптиміст.
Має почуття справедливості. Мислить подорослому.
Справжній товариш, переживає за
скривджених, благородний у ставленні до
Беккі. Співчуває Гекові, не приховує своєї
симпатії до нього. Уміє зберігати таємницю,
готовий допомогти у потребі.
Зловживає любов’ю тітки Поллі, примушує
її хвилюватися, коли утікає з дому чи
прогулює уроки. Обдурює Сіда.
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Гек Фінн
Сильний, веселий, кмітливий. Самотній,
часто байдужий до навколишнього світу.
Усі вважали, що він нероба і розбишака.
Фантазує, надіється на краще, таємно
заздрить домашнім дітям. Шукач пригод.
Вірний друг Томові, допомагав вдові
Дуглас. Уміє завоювати авторитет.
Володіє свободою, чого не вистачало
іншим хлопцям.
Репутація батька алкоголіка вплинула на
те, що Гек став байдужим, не цінував
того, що вдова Дуглас взялася його
доглядати. Мріє про дім.
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ІІІ. Консолідація
Вправа «Сенкан»
Том
Вірний, справедливий
Допомагав, дружив, любив
Уміє бачити в людях головне
Шукач пригод.
Гек
Кмітливий, сміливий
Волочиться, фантазує, надіється
Вчить читача шанувати домашній затишок
Бешкетник
Есе «Чому ровесники заздрять Гекові і чи заздримо йому ми?»

Тема: Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра». Том Сойєр та
Гекльберрі Фінн
Мета: розвивати навички зв’язного мовлення учнів, продовжувати формувати вміння аналізувати
літературний твір, працювати з текстом, вчити порівнювати образи головних героїв твору,
виховувати вдумливого читача.
Обладнання: портрет письменника, тексти твору «Пригоди Тома Сойєра», ілюстрації до нього,
фрагмент з фільму «Пригоди Тома Сойєра» (за мотивами книги «Пригоди Тома Сойєра»)

Хід уроку
I.

Організаційний момент. Оголошення теми та мети уроку

II. Актуалізація вивченого матеріалу
Бесіда:
– Яке враження на вас справила книжка М.Твена «Пригоди Тома Сойєра»?
– Що ми довідались з перших розділів повісті про Тома Сойєра?
– Який епізод вам найбільше сподобався?
Літературна вікторина «Впізнай героя»:
– «Як багато хто з простодушних людей, вона тішила себе марнославною думкою, ніби має
неабиякий хист до таємничої дипломатії, і вважала свої наївні хитрощі за чудеса винахідливості й
підступності» (тітка Поллі);
– «…то був слухняний хлопчик, який не любив пустощів і нікому не завдавав клопоту» (Сід);
– «…у цього хлопчиська і витівки щоразу інші, отож, не знаєш, чого й сподіватися» (Том);
– «…сповільнив швидкість, вийшов на середину вулиці і, нахилившись на правий борт, повернув
до узбіччя – неквапливо, старанно й з належною солідністю, бо вдавав “Велику Міссурі”, що мала
осадку в дев’ять футів. Він був водночас і пароплав, і капітан, і сигнальний дзвін, отож мусив уявити,
ніби стоїть сам на собі, на капітанському містку, сам дає команди й сам їх виконує» (Бен Роджерс);
– «Із хвіртки, наспівуючи “Дівчата з Буффало”, підтюпцем вибіг… з бляшаним відром у руці»
(Джім);
– «… право білити придбав – за дохлого пацюка на мотузці, щоб крутити ним над головою…»
(Джонні Міллер);
– «Він пробував якось виплутатися, але під пильним поглядом господаря щоразу бовкав дурницю
за дурницею» (Гек Фінн).
III.

Вивчення нового матеріалу
1. Слово вчителя
Твір американського письменника Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра» пройнятий світлим і
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добрим гумором. Відомими героями Марка Твена стали Том Сойєр і Гекльберрі Фінн. Історія про
двох хлопчаків – вигадника і фантазера Тома Сойєра та його вірного друга та зброєносця Гека Фінна
– захоплювала не одне покоління читачів. Дуже мало знайдеться дорослих, які б не читали «Пригоди
Тома Сойєра». Ця повість належить до тих книжок, які читають у дитинстві і перечитують у
дорослому віці.
2. Бесіда:
– Яким ви уявляєте Тома? Знайдіть його опис у тексті.
3. Перегляд фрагмента з фільму за мотивами повісті «Пригоди Тома Сойєра».
– Чи збіглися ваші уявлення про героя та образ, представлений режисером?
– Про що свідчать витівки хлопців?
– А що можна сказати про Гекльберрі Фінна?
– Яке ставлення до дружби у Тома та Гека?
4. Характеристика Тома Сойєра
Том Сойєр – звичайний хлопчик, жартівник і пустун. Йому не до смаку життя зразкового
хлопчика зі зразкової сім’ї, життя «за правилами» суперечить його бунтарському духові. Він
непосида, вигадник і фантазер. Начитавшись історій про сміливих і відважних розбійників, які
борються за справедливість, допомагають слабким, Том шукає пригод у реальному житті. Він
романтик. Хлопчик сам наповнює своє життя подіями, незважаючи на всі застереження дорослих,
його не лякають небезпеки, він радіє своїм витівкам. Для нього життя – продовження улюблених
книг та ігор. Том готовий щодня «здійснювати подвиги», йому ніколи нудьгувати, він безжурний і
меткий. Герой наділений здатністю бачити в буденному надзвичайне. Том уміє дивуватися
звичайним, здавалося б, речам і подавати подію в непередбачуваній інтерпретації. Так, грандіозними
подіями у його житті стають втрата зуба, фарбування огорожі. У світі Тома багато таємниць і пригод.
Том – надійний товариш, він уміє зберігати таємниці і по-справжньому дружити. Недаремно кращим
другом Тома є «вуличний хлопчисько, безпритульник» – Гек Фінн. Том – розсудливий, благородний і
сміливий. Він уміє подолати страх, узяти себе в руки і не впасти у відчай. Незважаючи на юні роки, у
нього є почуття відповідальності. Це виразно виявилося у розповіді про те, як Том разом з Беккі –
дівчиною, в яку він закохався, – заблукали у печері. Хоробрість, мужність, кмітливість і рішучість –
ці недитячі риси вдачі Тома допомогли йому вибратися разом із Беккі з печери.
5. Характеристика Гекльберрі Фінна
Гекльберрі Фінн – син відомого в містечку пияка, людини, яку всі обминали. Репутація батька
відбилася і на ставленні мешканців міста до сина. Правда, і сам Гек Фінн був нероба, безпритульник і
розбишака. Він завжди одягався в недоноски з дорослих людей. Гекльберрі був сам собі господар і
робив усе, що заманеться. Батьки інших дітей побоювалися Гека, бо він немовби магнітом притягував
до себе їхніх дітей. Томові Сойєру подобалися незвичайні люди, що живуть за своїми правилами.
Безтурботні, зухвалі люди, що йдуть на ризик задля досягнення своєї мети. Люди, які нехтують
небезпекою у пошуках пригод. Такою людиною, на думку Тома, був Гекльберрі Фінн, якого він щиро
полюбив. Як до цієї дружби ставилися дорослі, свідчить такий факт. Йдучи до школи, Том зустрів
Гека. Звісно, хлопець спізнився, і вчитель запитав чому. Том відповів, що зупинився побалакати з
Гекльберрі Фінном. Учитель розгублено подивився на Тома, бо це була зухвала витівка учня. Але
Том приховав від учителя, про що саме він розмовляв з Геком: хлопці домовилися наступної ночі
піти… на кладовище.
Том і Гек довідалися, що індіанець Джо переховує скарб. Їм закортіло заволодіти цим скарбом.
Врешті-решт Том і Гек у невеликій затишній печерці знайшли скриньку зі скарбом. Вона важила
фунтів п’ятдесят. Нести було важко, незручно, але хлопці захопили із собою торбини і гроші
переклали в них. Тим часом власник цього скарбу індіанець Джо лежав мертвим біля входу в печеру.
IV.

Закріплення матеріалу
1. Інсценування уривка з твору
2. Перегляд фрагмента з фільму про Тома Сойєра
– Як ви оцінюєте поведінку хлопчаків на кладовищі?
– Прослідкуйте, як від звичайних пустощів та розваг хлопці перейшли до справжніх благородних
вчинків.
3. Складання плану до порівняльної характеристики героїв
1) У яких сім’ях зростали Том і Гек?
2) Матеріальний достаток дітей на початку твору.
3) Ставлення до освіти та виховання.
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4) Спільні та відмінні риси характеру героїв.
5) Взаємини з іншими персонажами твору.
6) Роль дружби у житті хлопчиків.
7) Ставлення автора до героїв.
4. Метод «ПРІМА»
П – Вам надано право змінити сімейне становище Тома Сойєра. Що і чому ви б змінили? Які
результати принесуть ці зміни?
Р – При вихованні Гека Фінна виникає багато проблем. Запропонуйте декілька варіантів
вирішення цих проблем.
І – Опишіть ситуацію в печері від імені індіанця Джо.
М – Уявіть, що Том Сойєр і Гек Фінн не готові до самопожертви заради порятунку Мефа Потера і
вдови Дуглас. Як складеться їхнє життя після цих вчинків? Зробіть висновки, врахувавши ці зміни.
А – Ким стануть у дорослому житті Том Сойєр і Гек Фінн? Стануть вони серйозними дорослими
чи залишиться в них іскра бешкетства?
V.

Підведення підсумків уроку. Слово вчителя
Отже, ми переконались, що Том і Гек – справжні друзі. І вони не тільки бешкетують, але
можуть бути й цілком серйозними та відповідальними людьми. На кладовищі хлопці стали
свідками жахливої сцени. Це була їхня перша спільна таємниця. Вони поставили кров’ю свої підписи
під клятвою на сосновій дошці, що ніхто не дізнається про те, що сталося на кладовищі. Але клятву
було порушено, оскільки мовчання заподіяло б зло невинній людині, на яку впала підозра у вбивстві
лікаря Робінсона. Цей вчинок свідчить про милосердя друзів, про співчуття до чужої біди і
сміливість. Дух авантюризму і потяг до пригод ніколи не залишали Тома і Гека. Одного разу вони і
ще один підліток Джо Гарпер, прибравши собі незвичні імена, вирішили втекти з дому і оселитися на
острові. У містечку зчинився переполох, усі вирішили, що хлопці потонули. Та коли почалася сумна,
скорботна церемонія, хлопці з’явилися. Том і Гек – чудові хлопці і справжні друзі. Вони завжди
разом – і в біді, і в радості, вони щирі й вірні. Вони зуміють пронести почуття дружби через усе
життя.
VI.

Домашнє завдання: Скласти порівняльну характеристику образів Тома та Гека за планом.

Елеонор Портер «Поліанна»

Тема: Сюжет повісті Е. Портер «Поліанна»
I.

Актуалізація
Наведення фактів творчої біографії письменниці, історії життя «Поліанни» у різних видах
мистецтва (використовуючи «Інформаційний пакет», підготований учнями).
Доберіть до твору якомога більше різних назв, що відображають його зміст.
II. Побудова знань
1. Встановити послідовність подій
Школярка
Режим дня
Приїзд і зустріч із тіткою
Обов’язок
Нещастя
Лист
Знову радість
2. Робота в парах над «Сюжетною таблицею»
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Місце
(де і коли?)

Персонажі
(хто?)

Події (що
сталося?)

Проблема (на що вплинули події?)

місто
Белдінгсвіль

тітка Поллі
Ненсі
Поліанна
Том
Лікар Чілтон
Джон
Пендлтон
Джиммі Бін

1. Лист.
2. Обов’язок.
3. Приїзд
Поліанни.
4. Режим
дня.
5. Гра в
радість.
6. Школярка.
7. Нещастя.
8. Знову
радість.

1. Тітці Поллі довелося змінювати
звичний стиль життя.
2. Тітчине розуміння обов’язку
видається дивним і Поліанні, й
іншим мешканцям маєтку
Гаррінгтонів.
3. Режим дня, який запропонувала
тітка, на думку Поліанни, «зовсім не
лишає часу на те, щоб просто
жити».
4. Життя Поліанна
сприймає, як гру в радість,
намагається навчити цього усіх
жителів містечка. Радість дівчинка
намагається знайти за будь-яких
обставин, навіть за таких, які
видаються зовсім безнадійними
(наприклад, смерть батька, кімната
на горищі тощо). Іншим людям вона
теж допомагає знайти привід для
радості.
5. Поліанна виявилася дуже
старанною ученицею, але окрім
навчання вона мала ще багато
обов’язків: навідувати Джона
Пендлтона, місіс Сноу, спілкуватися
із лікарем Чілтоном тощо.
6. Нещастя, що сталося з
Поліанною, не зневірило її, до неї
постійно приходили листи від
вдячних людей, яким вона
допомогла, її відвідували жителі
містечка, тому що кожного із них
вона навчила радіти життю і
насолоджуватися ним.
8. Любов до Поліанни змусила тітку
Поллі та лікаря Чілтона забути про
образи, зрозуміти цінність своїх
стосунків, допомогти дівчинці
одужати.

III.

Рішення (яка
розв’язка
сюжету?)
У житті тітки
Поллі та інших
жителів
містечка
сталися
дивовижні
зміни.
Цим
потрібно
завдячувати
Поліанні,
яка
вміла
жити,
радіти життю,
була
оптимісткою,
кожному
дарувала
частинку свого
доброго серця.

Консолідація
Вправа «Спитайте у автора». Сформулюйте 2–3 запитання до змісту повісті, які ви хотіли би
поставити автору. Потім один із учнів візьме на себе роль автора і відповість на запитання.
«Авторами» можуть бути по черзі декілька учнів.
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Тема: Образ Поліанни, її вплив на життя міста
Актуалізація
Вправа «Анкета персонажа»
Варіант анкети:
1) ім’я: Поліанна
2) вік: 11 років
3) місце проживання: м. Белдінгсвіль
4) портрет: «Худенька дівчинка в червоній картатій сукні, з волоссям, заплетеним у дві товсті коси.
З-під солом’яного капелюшка виглядало гарне личко у ластовинні»
5) заняття та інтереси: допомога людям, читання, музика, шиття
6) друзі: Джиммі Бін, Ненсі, Джон Пендлтон, місіс Сноу, жителі містечка
Побудова знань
1.
Вправа «Семантична карта персонажа»
Поліанна

Мудра

Весела

вміє
розрадити,
порадити у
скрутну
хвилину
(наприклад,
допомога
пастору).

Добросердечна

попри всі
складнощі
свого
життя,
радіє йому.

допомагала
жителям
містечка,
вчила їх
радіти
життю.

Розсудлива
розуміє, що
тітка Поллі
лише зовні
строга і зла,
а насправді
добра і
щира.

Щира
догоджала
місіс Сноу,
розраджувала
Ненсі.

2. «Гронування». Інформативне гроно

радіє життю

справжній
друг

дівчинкасонце

Поліанна
грає у гру
радості

вміє жити

Асоціативне гроно
П – привітна
О – оптимістична
Л – люб’язна
І – імпульсивна
А – акуратна
Н – незлопам’ятна
Н – надійна
А – активна
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3. Вибірковий диктант
Завдяки яким рисам Поліанна змогла змінювати людей на краще?
Чуйність, цікавість, допитливість, доброта, відкритість, строгість, вимогливість, прискіпливість,
веселість, любов, милосердя, терпеливість, радість, оптимізм, невибагливість…
Консолідація
Сенкан «Поліанна»
Поліанна
Добра, щира
Живе, радіє, допомагає
Покращує світ і людей довкола
Оптимістка
Написання етюдів
Учні, працюючи в парах, до слова теми добирають по три слова-асоціації і на основі дібраних слів
складають три речення, пов’язані за змістом.
Наприклад, Поліанна – радість, допомога, вплив.
Поліанна завжди раділа життю. Допомагала усім жителям містечка. Вплив Поліанни на людей був
дивовижним: злі і нещирі стали добрими і милими, похмурі і байдужі – радісними і задоволеними
життям.

Тема: Поліанна та її друзі
I.

Актуалізація
Сенкан «Дружба»
Дружба
Справжня, віддана
Допомагає, підтримує, надихає
Необхідна кожній людині
Дар
II. Побудова знань
Вправа «Бортовий журнал»
Що мені відомо із цієї теми?
Дерево міцне корінням, людина – друзями.
Друга у скруті пізнають.
Вірний друг краще сотні слуг.
Яку дружбу заведеш, таке й життя поведеш.
Перед чесністю, правдивістю та сміливістю навіть
каміння не встоїть.
Найбільша доброта – любов до людини.
Краса людини – в її серці.
Орла по крилах впізнають, а людину –по вчинках.
Любов перемагає все.
Любити друга – любити себе.

Що нового я дізнався із твору?
Поліанна перетворила майже усіх жителів містечка на
своїх друзів. Навіть, на перший погляд, крижані серця
таких людей, як тітка Поллі, містер Пендлтон, місіс
Сноу, «розтанули» після спілкування з дівчинкою.
Усі покарання і повчання тітки Поліанна приймає з
радістю, захопленням і вдячністю, чим дуже її дивує.
Поступово все місто починає любити Поліанну за її
добрі слова, радість, усмішку, вміння бачити в кожній
людині лише найкраще.

III.

Консолідація
Вправа «Мікрофон». Використовуючи уявний мікрофон, закінчіть речення: «Поліанна мене
навчила……»
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Тема: Ідея радості життя і відкриття світу у творі
I.
II.

Елеонор Портер «Поліанна»
Актуалізація
Побудова знань
Продовжити речення:
Завдяки Поліанні
Ненсі… (полюбила своє ім’я)
лікар Чілтон і тітка Поллі… (забули давнє непорозуміння й одружились)
священик Пол Форд… (змінив настрій своїх проповідей, почав проголошувати їх, починаючи
словами «Радійте, люди»)
Джон Пендлтон… (став батьком, дав опіку, притулок і увагу Джиммі)
Вправа «Щоденник подвійних нотаток»

Фраза з тексту
Мої міркування
Гра полягає в тому, щоб знаходити привід Поліанна за допомогою гри змусила людей
для радощів у всьому без винятку.
переглянути свої погляди на життя, почати шукати
щось позитивне у кожній ситуації. Оптимістичний
погляд на світ дарує людині радість і щастя.
Просто дихати не означає жити.
Поліанна розуміє життя, як можливість робити те, що
хочеться. «Ви дихаєте уві сні, але не живете», – міркує
дівчинка. Жити – це допомагати людям, які тебе
оточують.
А хіба не можна жити так, щоб радіти Життя тітки Поллі було виконанням певних обов’язків.
своєму обов’язку?
Через це вона перетворилася на черству людину, яка
ніколи не раділа і вважала, що її життя – правильне.
Лише Поліанна вплинула на неї, змусила її відчувати,
переживати, сумувати та радіти.
Замість того, щоб постійно наголошувати Поліанна у кожному бачила добру, порядну людину,
на чиїхось вадах, краще звернути увагу на друга для себе. Наприклад, вона зауважила, що місіс
гарні риси цієї людини.
Сноу має дуже гарне волосся.
Дослідження ролі Поліанни у житті мешканців Белдінгсвіля
Розвитку критичного мислення в учнів сприяє організація навчальної діяльності за допомогою
різноманітних графічних засобів. Наприклад, показати, як змінилися люди після знайомства з
Поліанною під впливом її «ідеї радості», можна за допомогою таблиці.
Персонажі
Тітка Поллі

До зустрічі з Поліанною
Строга, холодна, стримана,
принципова, закрита, пунктуальна.
Не допускає вияву емоцій.

Після знайомства з Поліанною
Стала доброю, турботливою, щирою, почала
радіти життю, одружившись з доктором
Чілтоном. Почала посміхатись.

Джон Пендлтон

Самотній, закритий, мовчазний,
егоїстичний.

Лікар Чілтон

Добрий, привітний, але самотній,
нещасливий однолюб.

Місіс Сноу

Дратівлива, сердита, вередлива
хвора жінка, що прикувала себе до
ліжка, а дочку зробила служницею.

Перестав бути похмурим, самотнім (усиновив
Джиммі),
почав
допомагати
людям,
цікавитися життям інших.
Навчився пробачати, зрозумів, що варто
самому робити кроки назустріч своєму
щастю.
Попросила відкрити штори, почала радіти
тому, що може своїми руками приносити
комусь користь (в’язала). Навчилась грати у
«Радість».
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III.

Консолідація
Вправа «РОФТ»
Роль
(хто пише)
Поліанна

Отримувач

Формат

жителі містечка

лист

Жителі містечка

Поліанна

побажання

Тема
Життя дається людині один раз, не варто
перетворювати його сіре, буденне, сумне існування.
Потрібно радіти! Вміти знаходити радість у всьому, а
також допомагати тим, хто потребує твоєї допомоги
Завжди залишатися життєрадісною, турботливою,
щирою, відданою, готовою прийти на допомогу

Взаємонавчання
Учні об’єднуються у групи і готують завдання типу «Упізнай героя за портретом», «Упізнай героя
за його мовою», презентуючи їх класу, доповнюючи, при потребі, відповіді.
Займи позицію
Кому важче грати у радість: багатим чи бідним (дорослим чи дітям)?
Діти, даючи відповіді, аргументують вибір своєї позиції, цитують твір, згадують ситуації, описані
в літературі, наводять приклади із життя.
Міні-проект: «Пам’ятка песимісту від Поліанни»
Завдання: об’єднавшись у групи, діти напишуть «Пам’ятку…», використавши подані слова, фрази
(наприклад: я рада, я така вдячна, мені пощастило, у цьому велике щастя, жаль, зате я можу
радіти…тощо)
Інформаційний пакет (для учителя)
Елеонора Портер – авторка 14 романів і 4 томів оповідань для дітей. У 2013 році минуло 100 років
від часу, як «Поліанна» вийшла у світ. Є продовження цієї книги – «Повернення Поліанни» (у
перекладі – «Юність Поліанни»).
Книга особлива тим, що в ній відсутні соціальні проблеми, а її сила – у відсутності
моралізаторства. «Поліанна» – гімн оптимістів. Авторка зізналась, що написала її для песимістів, щоб
ті подивились на світ іншими очима і почали творити прекрасне з радістю. За грою в радість
ховається глибока християнська мораль. Христос закликом до радості закінчує свою Нагірну
проповідь (Мт. 5,12).
Поліанна розповідає пастору, який завжди був невдоволений поведінкою своїх прихожан, що її
батько якось підрахував, як часто у Біблії ужито слово «радість» (виявилось – у 800 текстах). Якщо
сам Господь закликає нас до радості, значить Він хоче, щоб люди це робили. Девіз героїні «жити –
життю радіти» спонукає читача до християнського осмислення світу.
Дж. Пендлтон називає Поліанну «тою, що любить веселку» (веселковою дівчинкою). Біблія
(Буття 9, 16): веселка – знак вічного завіту «між Богом, і землею, і всякою душею живою во всякій
плоті, яка на землі». Веселка після грози – знак омитого, очищеного світу. Вона вселяє радість і надію
на добру погоду. Так само вселяє радість і надію у людей Поліанна. Дівчинка стала для усіх добрим
ангелом, навчила радіти кожному дню. Найголовніше те, що Поліанна навчила жителів міста бачити
в людях їхні кращі риси. Радість дуже швидко поширюється, тому зло не може її перемогти.
У 1978 році було описано психологічний феномен Поліанни. Суть у тому, що людська свідомість
налаштована на негатив, підсвідомість – на позитив. На чому фокусуєшся, те й бачиш. Погляд
Поліанни завжди зупиняється на кращому, на красивому (наприклад, у тітки Поллі – красиве
волосся…). Поліанна завжди чекала, що світ щось подарує їй, і він – дарував. Дівчинка перевернула
життя міста. Чим? Своїм ставленням!
Книга вселяє надію, що світ таки можна змінити на краще, тільки треба почати із себе, зі своєї
душі, думок, почуттів. Поліанні вдалося змінити не весь світ, а лише місто Белдінгсвіль, навчивши
його жителів своєї гри. Виявляється, у реальному житті одна людина може зробити багато (як
доброго, так і поганого, на жаль).
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До розділу «Сила творчої уяви»
Льюїс Керролл. «Аліса у Країні Див»
Варто провести уроки вивчення казки Л. Керролла «Аліса у країні див» у формі гри.
На фазі актуалізації доцільно виконати такі вправи:

Літературна вікторина
1. Як звали головну героїню казки?
A.
Марія
B.
Анна
C.
Аліса
2. Як звали кішку дівчинки?
A.
Аліса
B.
Маркіза
C.
Діна
3. Який напис був на пляшці з чарівною рідиною?
A.
Отрута
B.
Випий мене
C.
Не пий
4. Чим було створено напис «З’їж мене» на чарівному пиріжку?
A.
Ручкою
B.
Кремом
C.
Ізюмом
5. Море, в якому мало не потонула Аліса:
A.
Із її сліз
B.
Балтійське
Чорне
C.
6. Які предмети тримав у руці Кролик?
A.
Чашку чаю
B.
Капелюх і рукавички
C.
Рукавички і віяло
7. Що так налякало голубку при зустрічі з Алісою?
A.
Її вага
B.
Її зріст
C.
Її довга шия
8. Що незвичайного було в Чеширському коті?
A.
Його вік
B.
Відсутність будь-яких частин
C.
Його будова тіла
9. Яким маслом ремонтували годинник Капелюшник і Кролик?
A.
Вершковим
B.
Машинним
C.
Оливковим
10. Що показував годинник Капелюшника?
A.
День
B.
Секунду
C.
Годину
11. У яку гру грала Аліса з королевою?
A.
Крокет
B.
Більярд
C.
Теніс
12. Чим заміняли кулі у грі?
A.
М’ячами
B.
Зміями
C.
Їжаками
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13. Замість молотків гравці використовували:
A.
Фламінго
B.
Швабру
C.
Клюшки
14. Чим замінили ворота?
A.
Воріт не було зовсім
B.
Ящиками
C.
Вигнутими солдатами
15. Якої масті були Король і Королева?
A.
Бубнові
B.
Піки
C.
Червові
16. Хто був першим свідком на суді?
A.
Куховарка
B.
Аліса
C.
Капелюшник
17. Усі пригоди Аліси були:
A.
Сном
B.
Казкою
C.
Дійсністю.

«Чарівний капелюх». Кому належать ці предмети? Яка їхня роль у творі?
Годинник, гриб, колода карт, троянда, чашка, пляшечка, туфелька Аліси, ключик, малюнок кота,
фламінго, перечниця.

Вправа «Знайдіть відповідності» між словами та тим, кому вони належать:
1) «Ох бідні мої вушка! Мої вусики! Як же я запізнююсь!»
2) «А що, якщо я провалилася наскрізь? Ото буде кумедновигулькнути серед людей, що ходять униз головами! Антипади, чи
як їх там?»
3) «Недолюблюю котів? А ти б їх долюблювала на моєму місці?»
4) «Он там живе Капелюшник. А там – Шалений Заєць – завітай до
кого хочеш – у них обох не всі дома»
5) «Якби ти знала Час так, як я, ти б цього не казала, бо час – живий»
6) «Все ясно! Постинай їм голови»
7) «Колись я був Не-Аби-Який-Черепаха…»
8) «Знаєш, Золотко, наступний перехресний допит слід провести тобі.
Мені вже в голові гуде»


–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Вправа «Послідовність»
Порося та перець – 6
Озеро сліз – 2
Розповідь Казна-Що-Не-Черепахи – 9
Хто вкрав пиріжки – 11
Свідчить Аліса – 12
Гасай-Коло та Довгий Хвіст – 3
Омарова кадриль – 10
Кролик крутить Крутихвостом – 4
Божевільне чаювання – 7
Що порадила гусінь – 5
Униз і вглиб кролячою норою – 1

На фазі усвідомлення змісту доречно використати такі завдання:
1. Вправа «Задумайся над прочитаним»
В основу яких епізодів твору лягли ці англійські прислів’я?
 «Посміхається, як чеширський кіт»;
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А. Аліса.
Б. Кролик.
В. Чеширський кіт
Г. Капелюшник
Д. Миша
Е. Королева
Є. Король
Ж. Казна-Що-Не-Черепаха
З. Грифон
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«Котам на королів дивитись не забороняється»;
«Глуха, як устриця»;
«Вбивати час»;
«Божевільний, як Капелюшник»;
«Казиться, як березневий заєць».

2. Вправа «Щоденник подвійних нотаток»
Фрагмент
«Перед будинком, під деревом, був виставлений стіл, за
яким пили чай Шалений Заєць та Капелюшник. Між ними
спав, як убитий, Сонько-Гризун, правлячи їм за подушку.
Заєць із Капелюшником спиралися на нього ліктями і
перемовлялись через його голову.
«Страх незручно для Сонька, – подумала Аліса. – Але,
якщо він спить, то, мабуть, йому байдуже».
«Орудувати своїм фламінго виявилося для Аліси
найбільшою морокою… Коли вона нагинала йому голову і
збиралася почати все заново, виявлялося, що їжак за той
час розкрутився і тишком-нишком драпає геть…
Незабаром Аліса дійшла висновку, що це не гра, а мука.
Крокетисти били всі заразом, не дожидаючи своєї черги. І
весь час сперечалися й чубилися за їжаків».
«Тут одна з морських свинок зааплодувала, і її негайно
придушили судові виконавці (оскільки це слово непросте, я
поясню його описово – виконавці взяли великого
полотняного мішка, запхали в нього свинку сторч головою
і сіли зверху)
«Тепер знатиму, як це виглядає, – подумала Аліса. – Бо в
газетах не раз пишуть про судові засідання: “Окремі
спроби зірвати оплески були негайно придушені судовими
виконавцями” – але досі я не розуміла, в чому тут суть»

Рефлексія
Я вважаю, що у цьому епізоді відтворено
дитячі уявлення про англійське чаювання,
незрозумілі розмови дорослих за чаєм,
нудьгування дітей, які при цьому присутні.

На мою думку, Аліса спостерігає за
глупотою королівського двору. За їхніми
безглуздими вчинками, за «грою без
правил» і сміється у душі з цього. А разом з
нею сміємося і ми.
Я вважаю, що автор «грає словами», щоб
дати можливість осягнути читачам, що діти
часто буквально розуміють деякі слова та
вислови. Їм завжди зрозуміліше те, що вони
сприймають зором, а не слухом

3. Вправа «Виправ неточності у тексті»
Раптом Аліса наштовхнулася на великий чотириногий столик, весь із суцільного дерева. На ньому
не було нічого, опріч крихітного срібного ключика, й Алісі відразу спало на думку, що це, мабуть,
ключ від котроїсь скриньки. Та ба! Чи то замки були завеликі, а чи ключик замалий – у кожному разі
він не підходив до жодної скриньки. Однак за другим обходом вона раптом нагледіла велику вивіску,
якої не помітила спершу, а за нею – дверцята заввишки з 5 дюймів. Вона засунула срібного ключика в
замок – о, горе! – він не підійшов!»
(маленький триногий; скла; золотого; котрихось дверей; жодних дверей; маленьку; 15; золотого
ключика; о, радість! – він підійшов!)
4. Вправа «Вгадай предмети, які вивчав казковий герой»
«…вчили чесати, пищати… Далі йшли 4 дії матиймачухи і добування, відбивання, множення,
обділення, навчали пре мудрощам «стародавнього і сучасного Аморезнавства, Гастрономії,
Дригонометрії. На уроці Хвісткультури він навіть учив нас художнього хвостоспіралювання»
(математика, додавання, віднімання, множення, ділення, природознавство, астрономія,
тригонометрія, фізкультура, вправи з срічкою в художній гімнастиці)
5. Вправа «Картина»
Учні діляться на групи:
1. «Фарби» – формулюють питання до ілюстрацій;
2. «Пензлі» – дають відповіді, добираючи цитати з тексту.
На фазі консолідації (рефлексії) доречні такі завдання:
1. «Павутинка дискусії»
Чи варто було Алісі стрибати в кролячу нору?
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ТАК. Дитина Алісиного віку дуже
допитлива і мусить пізнавати світ

Ні

АРГУМЕНТИ

АРГУМЕНТИ

1.
2.
3.

Аліса дізналася багато цікавого і нового
для себе.
Дівчинка познайомилася з новими
друзями.
Аліса зрозуміла, наскільки світ дітей
відрізняється від світу дорослих.

1.
2.
3.

Подорож була для Аліси небезпечною.
Вона витратила багато часу на безглузді
нісенітниці.
Часто необдумані вчинки дівчинки
приносять клопоти тим, хто з нею
поруч.

Висновок
В Аліси вистачило здорового глузду оцінити те, що вона побачила і винести для
себе уроки на все життя. Отже, подорож стала для неї корисною.

«Карта персонажів»
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2. Метод «РОФТ»
Роль
(хто пише)
Капелюшник

Отримувач,
аудиторія
Білий Кролик

Формат
(у якій формі)
Запрошення на чаювання

Аліса

Чеширський кіт

Спогад (щоденниковий
запис)

Сестра Аліси

Аліса

SMS-повідомлення
(прохання)

Тема
(про що це)
«Якщо би час
зупинився, то…»
«Якщо я ще колинебудь побачу
Чеширського кота…»
«Фантазія – це
чудово, але…»

3. Сенкани
1.

Аліса
Допитлива, розумна
Спостерігає, дивується, цікавиться
Не втрачає власної гідності
Фантазерка

2.

Королева
Жорстока, високомірна
Наказує, наполягає, карає
Викликає подив безглуздими вчинками
Дурисвітка
3.

Чеширський кіт
Веселий, зацікавлений
Усміхається, розказує, зникає
«Котам на королів дивитися забороняється»
У нього не всі вдома
4. «Кола Вена»
Фольклорні
чарівні казки

1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Аліса в країні чудес»

У чарівних казках герої вирушають в дорогу, Аліса – також.
Помічники (гусениця, кролик), чарівні предмети (гриб, пляшка, пиріжок).
У чарівних казках подорож відбувається з якоїсь причини, є мета.
Герой відповідає на запитання якогось чарівного персонажа, тоді отримує нагороду.
У казковій повісті Керролла героїня вирушила у подорож з цікавості.
Аліса не відповіла на жодне запитання гусениці, а гриб отримала.

61

Педагогічна думка № 4 / 2014

Тема: Образ Аліси, світ її уяви і захопливі пригоди
На етапі актуалізації знань
Колективне складання правильної сюжетної лінії твору.
Аліса повернулась до сестри на берег і хотіла переповісти їй свою дивну мандрівку, але їй це не
вдалося.
Завдання: допоможіть дівчинці знайти правильний шлях.
БЕРЕГ РІЧКИ ------------------ Білий Кролик
Нора – Колодязь ----------- Прегарний сад ----------- Біла зала
Кишеньковий годинник ---------------- Герцогиня
Попеляста черепаха ------------------------------------ Кухня з перцем
Крос по інстанціях ----------- Гусениця ------------ Миша
Крокет у Королеви --------------- Море власних сліз
Лакей Карась і Лакей Пуголовок
Пляшечка ----------- Будинок Солоного Зайця -------БЕРЕГ РІЧКИ
Це завдання дасть змогу не лише опрацювати сюжет твору, але й познайомитись із героями.
Паралельно із пошуком шляху учні знайомляться з героями, переповідають ситуації, зачитують
кумедні роздуми Аліси.
На етапі усвідомлення змісту
Усвідомлення змісту є важливим етапом опрацювання нового матеріалу, на якому учні отримують
інформацію, усвідомлюють її значення в процесі своєї роботи під керівництвом вчителя. Це
спонукає школярів до самостійної роботи – самонавчання, самоконтролю. Саме робота в групах
забезпечить реалізацію розвитку творчої особистості.
І група – Аліса говорила, що перш ніж щось робити, потрібно скласти план. Складіть планфантазію подорожі Алісою країни Див.
ІІ група – Випишіть гумористичні вислови Аліси із твору Л. Керролла «Аліса в Країні Див»
ІІІ група – Наповніть скриню мудрості «золотими висловами». Випишіть крилаті вислови із
твору, вказуючи при цьому назву розділу.
ІV – У Країні Див Аліса відкрила для себе «нове правило»: «Можливо, саме від лютого перцю
люди стають такі сердиті… Від гірчиці – гіркне на душі, від кориці — починаєш усім коритися, від
звіробою – визвірюються, а… зате від карамелі чи інших цукерок діти стають солодкі-пресолодкі!»
Продовжіть власні словесні порівняння.
V – Опишіть закони країни Див, які стосуються різних сфер життя.
Запитання низького рівня (спрямовані на перевірку знань):
1. Де перебувала Аліса, перед тим як потрапити у Країну Див? (на березі річки)
2. Що зробила Аліса, натрапивши на гарненьку пляшечку, на якій було написано: «Випий мене»?
(випила вміст пляшечки)
3. Чи можна назвати події, які відбувалися з Алісою, неймовірними, безглуздими? (так, насправді
такого не може бути)
4. На якому суді була Аліса? (Аліса була на королівському суді)
Запитання високого рівня (спрямовані на розвиток критичного мислення):
1. Чи була готова Аліса потрапити до Країни Див (так, вона сиділа на березі річки зі старшою
сестрою, книга була нецікава, без малюнків; реальний світ на той час був нудним)
2. Яку небезпечну помилку зробила Аліса? Чи можна задля цікавості вживати рідину із якоїсь
пляшечки? (ліки, мікстури, вміст якихось пляшечок пити не можна – такі експерименти можуть
зашкодити здоров’ю)
3. Чому з Алісою відбуваються такі дивні речі? (тому, що вона спить, а уві сні може відбуватися,
що завгодно, навіть найдивніші дива)
4. Чи можна вважати королівський суд справедливим? (ні, тому що суд ставив запитання, які не
стосувалися справи, а королева навсібіч віддавала безглузді накази.
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На етапі рефлексії
Завдання: порівняти знання Аліси із власними знаннями
Власні знання

Предмет
математика
географія
література
граматика
історія
фізкультура
зоологія
астрономія

Знання Аліси
25см, більше, менше
Австралія, Лондон, Париж, довгота, широта
Вірш «У лузі квітучому»
Миша-миші-мишу-о, ми-шо
Вільгельм Завойовник
крос
Гусениця-лялечка-метелик
Земля, вісь, оберт за 24 години

Домашнє завдання: навести приклади власних знань із зазначених предметів (якщо цього не
буде виконано на уроці).
Завдання: продовж речення

«Красиві слова» Аліси ………. (довгота, широта)

Кішка ……… (Діна)

Столик на …… ….… (трьох ніжках)

На ньому лежав ……. …….. (золотий ключик)

На пляшечці напис …… …….. («випий мене»)

Пиріжок …….. ………(« З’їж мене»)

Аліса поменшала на ……….. (чверть метра)

Залили залу ………….. (сльози-струмки)

Призи для Аліси ………… (цукерки, наперсток)

Аліса мріяла ……….. (написати книгу про мандрівку)

Щоб стати більшою чи меншою Аліса куштувала …… (гриб)

Королева наказувала ……… (відтяти голову)

Аліса та Черепаха розмовляли про ………. (школу)

Мандрівкою Аліси був ……….. (сон)
Варіанти домашніх робіт

Скласти сенкан «АЛІСА»

Написати фанфік (фенфік) – вигадати власний твір за мотивами казки Керролла
(змінити послідовність подій, характер героїв)
Завдання для творчих робіт
Країну Див ми побачили очима дитини – Аліси. А якою ви уявляєте собі країну Див?
Чому історія Аліси сталася з дитиною і чи могла б така історія статися з дорослою людино?
Уявіть, що ви один із героїв казки і опинилися в країні Див…
Твір Л. Керролла «Аліса в Країні Див» – це «невичерпна казка у світі»?
Напишіть продовження казки Л. Керролла «Аліса в Країні Див».
«У всьому є своя мораль, тільки потрібно її відшукати». Як ви розумієте слова Л. Керролла?
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Марина Цвєтаєва «Книги в червоній палітурці»
Марина Цвєтаєва. Життя і творчість(1892–1941)
Марина Іванівна Цвєтаєва народилася в Москві 26 вересня 1892 року. За походженням, сімейними
зв’язками, вихованням вона належала до трудової науково-художньої інтелігенції. Якщо вплив
батька, Івана Володимировича, університетського професора і творця одного з кращих московських
музеїв (нині музею образотворчих мистецтв), до певного часу залишався прихованим, то мати, Марія
Олександрівна, самовіддано й активно займалася вихованням дітей до самої своєї ранньої смерті,
привчаючи їх до музики, до культури. «Після такої матері мені залишилося тільки одне: стати
поетом», – згодом напише Марина.
Характер у Марини Цвєтаєвої був важкий, нерівний, хитливий. Ілля Еренбург, що добре знав її в
молодості, казав: «Марина Цвєтаєва сполучала в собі старомодну чемність і бунтарство, пієтет перед
гармонією і любов’ю до душевної недорікуватості, граничну гордість і граничну простоту, її життя
було клубком прозрінь і помилок».
Якось Цвєтаєва випадково обмовилася із суто літературного приводу: «Це справа фахівців поезії.
Моя ж спеціальність – Життя». Жила вона складно і важко, не знала і не шукала спокою, ні
благоденства, завжди була в повній невпорядкованості, щиро стверджувала, що «почуття власності»
у неї «обмежується дітьми і зошитами». Життям Марини з дитинства і до кончини правила уява.
Дитинство, юність і молодість Марини Цвєтаєвої пройшли у Москві і в тихій підмосковній Тарусі,
частково – за кордоном (Італія, Швейцарія, Німеччина, Франція). Навчалась дівчинка багато: і в
музичній школі, в католицьких пансіонах, і в жіночій гімназії в Ялті, і в приватних Московських
пансіонах.
Вірші Цвєтаєва почала писати з 6 років (не тільки російською, але й французькою та німецькою).
А почала друкувати свої вірші у 16 років, таємно від сім’ї (збірка «Вечірній альбом» отримала
прихильні відгуки у критиків).
У родини Цвєтаєвих була велика бібліотека, і любов до книжок у Марини проявилась дуже рано.
Це була перша любов – на все життя. Ось що писала про цю пристрасть краща дослідниця життя і
творчості поетеси Анна Саакянц: «Простое и хотя бы приблизительное перечисление того, что
прочла Цветаева к 18-ти годам, показалось бы неправдоподобным по количеству и разнообразию.
Пушкин, Лермонтов, Жуковский, Лев Толстой ... Немецкие и французские романтики, Гюго,
Ламартин, Ницше, Жан-Поль Рихтер. Романы Чарской и пьесы Ростана, Гейнe, Гете, книги,
связанные с Наполеоном и многие другие».
Цікавими є спогади з цього приводу однієї з однокласниць Цвєтаєвої:
«Это была ученица совсем особого склада. Не шла к ней гимназическая форма, ни тесная
школьная парта ... Из её внешнего облика мне особенно запечатлелся нежный, “жемчужный” цвет
её лица, взгляд близоруких глаз с золотистым отблеском сквозь прищуренные ресницы. Короткие
русые волосы мягко ложатся вокруг головы и округлых щек. Но, пожалуй, самым характерным для
неё были движения, походка - легкая, неслышная. Она как-то внезапно, вдруг, появится перед вами,
скажет несколько слов и снова исчезнет, а потом смотришь, вот она снова сидит на последней
парте и, склонив голову, читает книгу. Она неизменно что-то читала или писала на уроках, явно
безразличная к тому, что происходит в классе».
Любов до книг відобразилася і в творчості М. Цвєтаєвої (вчитель читає вірш «Книги в червоній
палітурці»).
–
Якими словами (епітетами) можна охарактеризувати світ дитинства
М. Цвєтаєвої? (романтичний, фантастичний, нереальний)
П’ятикласники, слухаючи розповідь учителя, працюють за стратегією
«Гронування» – будують індивідуальну опорну схему, яка б могла поновити в пам’яті
інформацію про поетесу, скласти її психологічний портрет та розповісти про неї.
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Народилась у Москві

Батьки –
шанувальники
мистецтва

У їхній сім’ї була
велика бібліотека

Захоплювалася
читанням, вивчала
іноземні мови

Мала легку нечутну
ходу

Навчалась в Італії,
Швейцарії,
Німеччині, Франції

Навчалася музики

Марина Цвєтаєва

З 6 років писала
вірші російською,
французькою,
німецькою мовами

Романтична, загадкова,
любила усамітнюватися

Мала ніжний вираз
обличчя

Марина Цветаева «Книги в красном переплёте»
Из рая детского житья
Вы мне привет прощальный шлёте,
Неизменившие друзья
В потёртом красном переплёте.
Чуть лёгкий выучен урок,
Бегу тотчас же к вам, бывало,
– Уж поздно! – Мама, десять строк!..
Но мама, к счастью, забывала.
Дрожат на люстрах огоньки…
Как хорошо за книгой дома!
Под Грига, Шумана, Кюи
Я узнавала судьбы Тома.
Темнеет… В воздухе свежо…
Том в счастье с Бекки полон веры.
Вот с факелом индеец Джо
Блуждает в сумраке пещеры…
Светлее солнца тронный зал,
Над стройным мальчиком – корона…
Вдруг – нищий! Боже! Он сказал:
«Позвольте, я наследник трона!»…
О, золотые времена,
Где взор смелей и сердце чище!
О, золотые имена:
Гек Финн, Том Сойер, Принц и Нищий!
Книги – це пам’ять людства. Читання формує розвинуту і соціально цінну людину. Читання –
унікальний вид діяльності, який допомагає дитині адаптуватися у навколишньому світі, розвиває
мовлення і пам’ять, мислення й уяву.
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Інтелектуальна розминка – «входження» в урок
Ч – читач стає чутливим, чуйним, чистим душею і намірами
И – виховує найкращі риси характеру
Т – тренує думки, тремтіння душі (хвилювання, співпереживання)
А – асоціації з особистим життям, авторитет серед однолітків
Н – налаштовує на позитив
Н – навчає жити і творити добро
Я – яскраві художні образи
Робота в парах (запитання, які допомагають у роботі і вимагають самостійних висновків)
«Вільне письмо» (есе)
1.
Що розповіла мені книжка? (Розмова з улюбленою книгою)
2.
Людина і книга – дві невід’ємні частинки Життя.
3.
Книга для людини чи людина для книги?
4.
Мій вибір – книга, а не комп’ютерна гра.
5.
Чи витримає книга випробування часом? Чи є в неї майбутнє?
Сенкан
Книга
Жива, вічна
Зачаровує, заспокоює, надихає
Невід’ємна частина людського життя
Друг і порадник
Стратегія «Гронування»

Допомагає
зрозуміти людей і

Це своєрідна
допомога для
написання власних

Розвиває мовлення
і пам’ять

«Хвилює» нашу
уяву і фантазію

ЧИТАННЯ

Виховує справжніх
інтелектуалів

Збагачує нашу
мову

Марина Цвєтаєва «Книги в червоній палітурці»
З раю моїх дитячих літ
Ви, незрадливі любі друзі,
Шлете мені палкий привіт
В старій червоній палітурці.
Що тільки вивчу я урок,
Відразу йду до вас, бувало.
– Вже пізно! – мамо, лиш рядок!... –
Та мати завше забувала.
На лампі мерехтять вогні…
Як гарно з книгою у хаті!
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Під Гріга, Шумана, Кюі
Про долю Тома запізнати.
Вже смеркло, холод у вікно…
Том з Беккі з вірою чекають.
І смолоскип індійця Джо
У сутінках печер блукає
На цвинтарі десь крик сови…
(Боюсь!) Біжить – крізь темінь стежка –
Хлопчина, прийма у вдови,
Як Діоген, що в бочці мешка.
Сіяє в залі трону лак
Над юнаком – корона вежить
Раптом (О Господи!) – жебрак,
Ще й мовить: Трон мені належить!»
Та кожен знову в пітьмі зник.
Британії судьба – страждати…
– Та чом би серед любих книг
Знов з лампою не задрімати?
О золоті мої часи,
Палає серце на папері!
Та й імена ці золоті:
Жебрак, принц, Том і Гекельберрі!
Переклад Ігоря Папуші
Стратегія «Сім ключів»
1. Чи є у вас вдома бібліотека? Які у ній зібрані книги? Чи любите ви читати? Що ви відчуваєте
під час читання захопливої книжки? Чи викликають у вас повагу діти, які люблять читати? (учитель
читає вірш М. Цвєтаєвої)
2. Які думки, переживання викликав у вас цей вірш?
3. Який настрій переважає у вірші? (учень читає вірш)
4. Яких літературних героїв ви упізнали? Хто їхній «літературний батько»?
5. Який вплив ці герої, на вашу думку, мають на дівчинку, ліричну героїню? Чому вона називає
книги «незрадливими друзями»?
6. Відомо, що поетеса ще з дитинства обожнювала читати. Вона жила у світі уяви, фантазії. Чому
саме книги Марка Твена стали предметом захоплення та оспівування?
7. Поясніть слова: «О золоті мої часи, Палає серце на папері!» Яка головна думка твору?
Стратегія «Інформаційний пакет»
1) Доберіть інформацію про Гріга, Шумана, Кюї
(Едвард Гріг (1843–1907) – норвезький композитор, піаніст, диригент;
Роберт Шуман (1810–1856) – великий німецький композитор, диригент, музичний критик,
педагог;
Цезар Антонович Кюї (1835–1918) – російський композитор та музичний критик, інженергенерал)
2) Згадайте і запишіть прислів’я та приказки про книгу, читання
(Книгу читай, розуму набирай. Книга вчить, як на світі жить. Хто багато читає, той багато
знає. Прочитав хорошу книжку – зустрівся з другом.)
3) Доберіть із поезії цитати Марини Цвєтаєвої, які свідчать про її велику любов до читання («З
раю моїх дитячих літ Ви, незрадливі любі друзі...»; «Відразу йду до вас бувало…»; «Як гарно з книгою
у хаті!»; «О золоті мої часи, Палає серце на папері!»)
Стратегія «Услід за автором»
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М. Цвєтаєва вважала, що традиційний аналіз поетичного твору «вбиває» чарівність його
сприйняття. Поезія передусім призначена для естетичного задоволення. Тому завдання вчителя
досить скромне – просто прочитати текст «пристрасно і неквапливо».
1. Про що вірш? Визначте тему. Зверніться за допомогою до назви твору. (Про улюблені книжки,
про улюблене заняття – читання.
2. Про що ще цей вірш? (Про творчу уяву, про щастя співпереживання, про музику, про культуру,
про безтурботне дитинство, про маму, яка все розуміє).
3. Чи можна сказати, що вірш автобіографічний? Доведіть це рядками з тексту.
4. Який настрій переважає у творі? Чому? (Настрій тихої світлої печалі. Адже лірична героїня
вже виросла і згадує про щасливі дитячі миті, коли ще її мама була жива.)
5. Що ви відчуваєте, коли слухаєте (читаєте) цей вірш? (Спокій, цікавість, хвилювання, страх,
задоволення.)
6. Що незвичайне ви побачили у заголовку? («Книги» – у множині; а в «палітурці» – в однині. Це
невипадково. Створюється враження єдиного цілого. Можливо, мова йде про зібрання творів.)
7. Зверніть увагу, як змінюється темп і сила голосу під час читання твору? (Починається вірш
спокійною розповіддю. Слово «старій» говорить про те, що ці книги вже тримали в руках, їх читали.
А це означає, що вони цікаві, захопливі. Далі – «палкий привіт» – дитинство більше не повернеться.
Починає наростати емоційне напруження.)
8. Що ви можете сказати про маму ліричної героїні? (Захоплювалась музикою настільки, що й
сама забувала про сон.) Чим близькі мама і дочка?
9. Яким постає дім в поезії? (Затишним) Підтвердіть це рядками з твору.
10. З якими героями ви зустрілися? Чи знаєте ви їх? Як поетеса про них розповідає? (Вона не
просто називає їхні імена, а згадує найнапруженіші моменти, пов’язані з ними.)
11. На вашу думку, хто краще осягне цей вірш? (Звісно, той, хто читав твори Марка Твена, кому
близькі такі почуття.)
12. З якою метою, як ви гадаєте, Марина Цвєтаєва написала цей вірш? («Читання – це
співтворчість». (М. Цвєтаєва, ст. «Поет про критику»))
Стратегія «ПРІМА
П – Том Сойєр, Гек Фінн, принц, жебрак… А яких ще героїв хотіли б ви побачити саме в цьому
переліку? Чому саме цих героїв?
Р – Сьогодні ми чуємо, що книга застаріла, віджила своє. Як, на вашу думку, можна зацікавити
друзів, щоби їм захотілося прочитати якусь книжку?
І – Що відчуває дівчинка (лірична героїня поезії М. Цвєтаєвої) під час читання? Розкажіть про ці
відчуття від імені дівчинки?
М – Уявіть собі, що у вашій домашній бібліотеці немає дитячих книг. Чи вплине їхня відсутність
на ваш внутрішній світ? Зробіть власні прогнози.
А – В наш час ми відвели книзі місце «лежання на полиці». А чи знаєте ви, що таке «смак
читання»? Яким може бути наше майбутнє, якщо ми перестанемо читати? Обґрунтуйте свої
припущення.
Кубування
1. Книги – це друзі, які повертають нашу героїню в дитинство.
2. Книга – дитинство – друзі – Том Сойєр – Гек Фінн – Принц – Жебрак – чистота помислів –
безтурботність.
3. Наче повернення в рай дитинства, в світ захоплення ліричної героїні.
4. Із мрії, творчої уяви, фантазії.
5. За: збагачує нас знаннями. Проти: світ книжкових героїв не завжди відповідає реальності.
6. Через красу книги – до добра, до усвідомлення моральних принципів.
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До розділу «Сучасна література»
Роальд Дал «Чарлі і шоколадна фабрика»
I. Фаза актуалізації.
Робота в групах.
1. Поділіть прочитаний текст на смислові блоки.
2. Складіть конструктивну таблицю.
Сім’я Бакетів

«Знаю»

«Хочу дізнатися»
Де мешкала родина?

Чарлі

Мрія хлопчика?

Шоколадна фабрика

Кому належала фабрика?

Хто працював на фабриці?

Чи довелось комусь побувати на
цій фабриці?

5 щасливців, що побачать
фабричні таємниці та чари.

«Дізнався»
Це дуже вбога родина, мешкає у
дерев’яній хатині на околиці
великого міста, їх семеро.
Понад усе хотів шоколаду: коли
сім’я дарувала Чарлі на день
народження невеличку
шоколадну плиточку, він
акуратно ховав її і зберігав, ніби
була із щирого золота.
То була найбільша і найвідоміша
в цілому світі фабрика.
Називалась вона «Вонка», а
власником її був містер Віллі
Вонка, найкращий за всі часи
виробник і винахідник
шоколадних цукерок.
Були звільнені тисячі
працівників. Тут працюють
незвичайні люди. Тіні, вони
малесенькі.
Августус Глуп,
Верука Солт,
Віолетта Борегард.
Майк Тіві,
Чарлі Бакет

II.

Фаза побудови знань
Створення сенканів
Чарлі.
Добрий, худий.
Мріє, надіється, перемагає
Немає нічого неможливого
Молодчина
Метод «Навчальна дискусія»
Метод кооперативного навчання, за яким учні відстоюють свої думки з приводу дискусійних
питань.
– Що ви думаєте з приводу методів виховання у сім’ях п’ятьох щасливчиків? Обмін судженнями.
Августус Глуп
«Їсти – це його пристрасть. Це єдине, що його цікавить. Але ж це краще, ніж бути хуліганом і
стріляти на дозвіллі з самопала, правда?».
Верука Солт
Заможні батьки, велике місто.
Батько сказав, що доня мусить мати «Золотий квиток», купували їх тисячами, сотнями тисяч, його
робітниці здирали обгортки з батончиків.
«Вона годинами лежала на підлозі, хвицала ногами і страшно лементувала».
Віолетта Борегард
Шалено жувала жуйку. Мама постійно казала, що панночкам так не личить. «Подобається чіпляти
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липкі пожовані грудочки на ліфтові кнопки. Тоді до пальця того, хто заходив в ліфт після мене й
натискав кнопку, приклеювалась моя стара жуйка».
Майк Тіві
«Сидів перед величезним телевізором і не зводив очей з екрана, дивився фільм, у якому зграя
бандитів розстрілювала з автоматів іншу»
«Був обвішаний вісімнадцятьма різноманітними іграшковими пістолетами».
«Бандитські серіали найкращі. Вони такі класні ці бандюги».
Чарлі Бакет
Сім’я (мама) радила Чарлі, як себе поводити, коли під обгорткою не буде «Золотого квитка».
Чарлі готували до розчарувань.
Сім’я голодувала, бо батька звільнили з фабрики.
«Отака добра дитина. Він вартий кращого», – сказав дідусь Джордж.
Заощаджував сили, щоб йти до школи, а не бігти.
Знайшов долар – це означало їжу.
Записується слово або фраза, яка обводиться колом, і пропонується учням висловити ідеїсупутники.
Дивовижні, фантастичні, прекрасні сюрпризи, що
захоплять, здивують, ошелешать, спантеличать

Фабрика містера Вонка
– Якою вона була? (Під землею, бо на горі для них зовсім не було б місця. Цехи більші за
футбольні поля.)
– Зачитайте опис цеху. (Чудова долина, обабіч простягалися зелені луки, а поміж них текла
велика коричнева ріка…)
– Що незвичайного в цьому описі, що вас здивувало? (Водоспад змішує шоколад, дерева і кущі
їстівні, травичка з нового сорту м’якої цукрової вати; маленькі істоти, робітники фабрики умпалумпи, імпортовані прямо з Лупландії.)
– Як жили у своїй країні умпа-лумпи?
– Чому містер Вонка запросив їх на свою фабрику?
– Як реагували запрошені діти на побачене? (Верука Солт захотіла одну людину. Август Глуп пособачому сьорбав з річки шоколад.)
– Як ви оцінюєте поведінку дітей?
Пісні умпа-лумпів
1. Пісня про Августа Глупа
«Це вгодоване нещастя
не принесе нікому щастя...
малих паскудників негідних
ми часом трішки підправляєм…»
2. Пісня про Віолету Борегард
«Гіршого нема сьогодні,
ніж бачити дурну дивачку,
яка весь час жує жувачку.
Ці жуйки горе нам несуть –
пустопорожня їхня суть.
В халепу влип, на вашу думку,
той, хто жує жувальну гумку.»
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Пісні умпа-лумпів
Жуйка – повноцінний обід з трьох страв;
їстівні зефірні подушечки;
лизальні шпалери для дитячих кімнат;
гаряче морозиво для холодних днів;
корови, що дояться шоколадним молоком;
летючі шипучки;
квадратні цукерки, що обертаються круглими;
масло-віскі, масло-джин;
вибухові цукерки для ваших ворогів;
невидимі шоколадки, щоб їсти на уроці;
лимонадні плавальні басейни;
телевізійний шоколад.
Прислів’я у тексті
Вийти сухим з води (про Августа Глупа).
Що посієш – те й пожнеш, від розплати не втечеш.
Високі мов тополя, й дурні немов квасоля.
Вона також зіпсутий горішок. Мабуть,її голова відлунювала порожнечею. (Верука Солт)
Цех винаходів – таємниця для конкурентів.
Вічні барбариски, вони ніколи не поменшають.
Винаходи Віллі Вонка
Жуйка зі смаком томатного супу, що змінюється згодом на смак смаженого м’яса, запеченої
картоплі, чорничний пиріг із вершками.
– Чи зацікавили винаходи вас?
– Що зміниться, коли почнуть таку жуйку продавати?
Альтернативний погляд
– «Якщо ви вважаєте, що жуйка така гидка, – втрутився Майк Тіві, – то чого ж тоді виготовляєте
на своїй фабриці?»
– Чому містер Вонка вдав, що не почув запитання?
III. Фаза консолідації
Поєднати зміст уроку з особистим досвідом дітей.
1. Чи були ви колись на шоколадній фабриці?
– Які шоколадні фабрики ви знаєте? (Львівська – «Світоч», київська – «Рошен»)
2. Як впливає телебачення на людей?
(«Саме телебачення не люблю. Можливо, в маленьких дозах воно не завадить, але ж дітям ніколи не
вистачає маленьких доз. Вони б воліли сидіти цілісінький день і витріщатись на екран», – містер
Вонка.
3. Пан Тіві: «Я викину той телевізор у вікно відразу, як приїду додому. Я вже ситий тим
телевізором».)
Чи є альтернатива «телеку»? («… той ящик викиньте із хати! Вночі! Дитя щоб і не знало, що
телевізора не стало! Як бути вам з пустим кутком? Зробіть полицю, і рядком заставте ви її
книжками! Хай діти тупають ногами, хай вередуть певний час – не бійтеся, за тиждень-два
прочиститься їм голова! Не знаючи, що їм робити, потягнуться до книжки діти. Читання знову
стане в моді і буде їм збагнути годі, чим вабило оте залізо, що називалось телевізо».)
4. Сміттєспалювач на фабриці Вонка.
– Чи бережуть дорослі екологію?
– Як може їм допомогти ця казка?
5. Чарлі віддали шоколадну фабрику. Чому саме йому?
6. Чи легко отримати роботу сьогодні? Як ви думаєте?
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Тема: Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його друзів на
казковій шоколадній фабриці
Мета: розвивати навички виразного читання, переказу великих за обсягом творів, виділення
основних епізодів та оцінювання дій і вчинків героїв; виховувати найкращі моральні якості;
несприйняття зла, скупості, вседозволеності, впертості, хвалькуватості
Обладнання: сіра коробка, текст твору
I.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1) Бесіда:
– Коли і в якій країні народився Роальд Дал?
– Які ще дитячі книги написав цей письменник?
– Як називалися діти, які знайшли ЗОЛОТІ квитки?
– Хто був прототипом образу Чарлі?
– Чому для Чарлі шоколад був вершиною мрій?
2) Гра «Перевтілення»
Розкажіть від імені Августа Глупа, Веруки Солт, Віолетти Борігард, Майка Тіві про пошуки
Золотого квитка.
II.

Вивчення нового матеріалу
1. Продовження роботи над «Щоденником подвійних спостережень» (виступ 3–4 учнів із
власними міркуваннями).
2. Золотий квиток був важливий не лише для Чарлі, а й також для його родини? На основі тексту
дев’ятого розділу «Дідунь Джо іде на ризик» знайдіть підтвердження цій гіпотезі.
(учні зачитують цитати). Наприклад:
– «схвильовано прохрипів старий», «я не менш за тебе прагну знайти квиток», «його очі сяяли від
збудження», «я дуже хвилююся»;
– останні гроші в сім’ї було потрачено на шоколадний батончик, батько втратив роботу, у хату
постукав голод. «Вже два тижні ніхто не згадував про Золотий квиток. Але хрускіт снігу під ногами
голодного, змерзлого хлопчика раптом затих – хлопчик широко розплющив очі і завмер. Чому? Бо
знайшов цілісінький долар!!! І сталося чудо!»;
– Що вирішив Чарлі? (купити «Високочудесний мармелад Вонка»)
3. Виразне читання (з олівцем у руках) ланцюжком розділу 11 – «Чудо»; продовження роботи з
таблицею – перший стовпчик).
4. Самостійне читання розділу ЧШМ «Містер Віллі Вонка».
– чи таким ви уявляли господаря Шоколадної фабрики?
– яке враження справив на вас цей герой?
5. Стратегія «Кола Вонка»
А тепер об’єднайтеся у групи по 4 учні. І зверніть, будь-ласка, увагу на сіру коробку яка стоїть
на столі. Яка подія в житті Роальда Дала пов’язана з цим предметом?
Від кожної групи до скриньки підходить представник і виймає звідти якусь річ. Повертається до
групи і команда спільно опрацьовує розділ, який пов’язаний із цим предметом та образом певного
героя. Результат роботи, записують у зошиті та на дошці. Потім кожна група представляє результат
роботи доповнюючи власні спостереження результатами роботи інших груп.
(предмети у коробці, або малюнки – шоколад, малюнок телевізора, горіх, малюнок УмпаЛумпа, жуйка)
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Карлик

Труба

Любить
дивитись ТВ,
невихований,
«не всі дома»

Майк
Тіві

Дивачка,
пришелепкувата
дівчина, вічно жує,
вперта, щелепи, мов
обценьки

Золотий
квиток для 5
дітей

Августус
Глупп

Верука
Солт

Віолетта
Борегард

Жадібний,
вічноголодний,
неслухняний
Отримує все, що
хоче, постійно
верещить,
розбещена,
вередлива

УмпаЛумпи
Сміттєпровід

Чорниця
маленькі чоловічки
складають вірші і співають,
працюють і живуть на
фабриці

Під час відповіді кожна з груп зачитує описи зовнішності героїв з р. 5–7
III. Систематизація вивченого
Гра «Солодкий рай»
Уявіть собі, що вам теж дали можливість побувати на шоколадній фабриці. Що ви хотіли б
побачити?
IV. Домашнє завдання підібрати цитати намалювати ілюстрації до твору про Чарлі Бакета,
допрацювати таблицю.

Тема: Доброта і щирість головного героя книги Роальда Дала
«Чарлі і шоколадна фабрика»
Мета: вчити характеризувати образи головного героя Чарлі, висловлювати власне судження щодо
вчинків хлопчика; розрізняти поняття «персонаж» і «герой», виховувати повагу до старших
ХІД УРОКУ
І. Оголошення теми і мети уроку
ІІ. Актуалізація опорних знань
1. Відгадай, кого або що описує Роальд Дал:
– «Хатинка аж ніяк не була розрахована на стількох людей і жилося їм там страшенно незручно.
Мала вона всього дві кімнатки. Узимку по підлозі цілісіньку ніч віяли крижані протяги» (будинок, де
живе Чарлі);
– «Світ ще не бачив такого дивовижного фантастичного неймовірного виробника шоколаду. Він
просто Чарівник. Він робить з шоколадом усе-усе, що забажає» (Віллі Вонка);
– «Йому дуже пощастило: його захочуть узяти до себе усі баскетбольні команди світу» (Майк
Тіві);
– «І лице, руки ноги шия – власне кажучи, все тіло, вся шкіра, а заодно й копиця кучерявого
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волосся стали сліпучо-фіолетово чорні – як чорничний сік (Віолетта Борігард);
– «Річкові береги поросли мальовничими деревами й кущами – плакучими вербами, вільхами та
високими купами рододендронів з рожевими, червоними й бузковими квітами» (шоколадний цех).
2. Робота над літературознавчими термінами:
а) Запис у словничок
Персонаж (лат. рersona – особа) літературний герой, зображений письменником у художньому творі;
загальна назва дійової особи кожного літературного твору, або втілення загального в
конкретному.
б) Кого можна назвати героєм твору «Чарлі і шоколадна фабрика»?
Герой – це персонаж із яскравими індивідуальними рисами, рушій сюжету. Центр твору.
ІІІ. Побудова знань
1. Вступне слово. Сьогодні ми поговоримо про головного героя твору Роальда Дала – Чарлі Бакета
2. Бесіда:
–
Коли ми знайомимося з Чарлі?
–
Зачитайте опис хлопчика. В якій родині він живе?
–
Яким було життя Чарлі в сім’ї? Зачитайте цитату.
–
Чи була у серці маленького хлопчика заздрість до інших дітей, яким жилося краще, ніж йому?
Як ви гадаєте, чому? Свою відповідь аргументуйте.
–
Понад усе на світі Чарлі любив шоколад. У яких саме випадках ми це бачимо?
–
Чи нарікав хлопчик на те, що після звільнення батька з роботи він голодував? Про які риси
характеру це свідчить?
–
Що можна сказати про дитину, яка ніколи не жаліється на обставини, а вірить у краще?
3. Перечитайте самостійно розділ, у якому йдеться про те, як Чарлі знайшов долар! Позначте у
тексті дієслова, які передають душевний стан хлопчика у цей момент. Про що він думав?
4. Стратегія «Займи позицію» (так чи ні?)
Запитання: Чарлі знаходить банкноту і купує собі шоколад за 10 центів. Як ви вважаєте, чи мав він
моральне право в той час, коли родина голодувала, купити шоколадку? Відповідь аргументуйте.
5.
Робота з текстом твору
– Як сприйняла родина звістку про Золотий квиток?
– З ким іде хлопчик на фабрику? Чому саме з дідусем Джо?
– Яке враження справив на Чарлі містер Віллі Вонка?
– Як поводився хлопчик на фабриці? Пригадайте текст та перекажіть основні події історії
ланцюжками.
Чарлі Бакет стає спадкоємцем Вонка. Що побачив шоколадник у цьому хлопчикові, що саме йому
він вирішив довірити свою справу?
6.
Літературний асоціативний диктант
Запишіть у схему лише ті слова, які характеризують Чарлі Бакета

Шоколад Чарлі

Під час перевірки завдання схему дублюємо на дошці, все, що не написано в зошиті, можна
дописати.
Добрий, фіолетовий як чорниця, щирий, любить рідних, терплячий, мрійливий, неввічливий,
нечема, співчутливий, справедливий, допитливий.
7.
Стратегія «Анкета головного героя» (самостійна робота).
Імя: Чарлі Бакет
Вік:…….
Де проживає: дерев’яна халупа на краю великого міста.
Сімя: мама, тато, дідусі Джо та Джордж, бабусі Джозефіна та Джорджія.
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Де навчається: у школі.
Чи має друзів:…………..
Риси характеру:…………..
Вподобання:……………
Ставлення до інших персонажів:……………….
Завдання: доповнити анкету, використовуючи текст
8. Стратегія «віднови правильну послідовність»
Розстав картки відповідно до подій, описаних у тексті (учні виконують завдання в парі)
Після виконання завдання згадуємо, як поводив себе Чарлі у тій чи іншій ситуації.
Картка 1. Містер Вонка та індійський принц.
Картка 2. День народження Чарлі.
Картка 3. Таємні працівники.
Картка 4. Майка Тіві передають по телебаченню.
Картка 5. Умпа-Лумпи.
Картка 6. Чао, Віолетто.
Картка 7. Містер віллі Вонка.
Картка 8. Августус Глуп вилітає в трубу.
Картка 9. Шоколадна фабрика.
Картка 10. Верука в горіховому цеху.
Що спільного між Чарлі та містером Віллі Вонка? (рекомендується стратегія «Кола Вена»)
I.

Систематизація та узагальнення
Продовж речення: «Мрія дає людині можливість…»
Хто з героїв твору вас зацікавив?
Чому твір називається «Чарлі і шоколадна фабрика»? Запропонуйте свій варіант назви.
Художня галерея твору. Перегляд та обговорення дитячих ілюстрацій до повісті-казки.
II. Домашнє завдання: переглянути фільм «Чарлі і шоколадна фабрика, дати відповідь на
запитання «Чим відрізняється фільм від казки Р. Дала?», підготувати усний відгук на фільм.
1)
2)
3)
4)
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критичного
мислення.
–
Режим
доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/NarOsv/2011-2/11msirkm.htm
23. Монахиня Евфимия (Пащенко). «Радостная игра», или Миссия «Поллианны» Элеонор Портер.
– Режим доступу: http://www.mgarsky-monastery.org/kolokol.php?id=1745
24. Северин О. З. Радість – всесвіту пружина, радість – творчості душа… (Урок позакласного
читання за повістю Е. Портер «Поліанна»). – Режим доступу: http://zl.kiev.ua/konkursi/roboti-uchasnikv-poperednogo-konkursu
25. Технология «критическое мышление». – Режим доступу: http://gimn6.ru/article.asp?id_text=120
26. Халперн Д. Психология критического мышления. – СПб., 2000. – 512 с. – Режим доступу:
http://do.gendocs.ru/docs/index-355136.html
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Відомості про авторів
Хабарова Оксана, учитель-методист КНВК школа-садок № 94 м. Львова
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вступ. Методичний коментар.
Природа і людина. Вступний урок.
Й. В. Ґете «Нічна пісня мандрівника».
Е. Сетон-Томпсон «Лобо».
М. Твен «Пригоди Тома Сойєра».
Е. Портер «Поліанна».

Соджак Катерина, учитель світової літератури Стрілківської школи-інтернату Старосамбірського
району
1. М. Твен «Пригоди Тома Сойєра».
2. Е. Портер «Поліанна».
Кодан Оксана, учитель світової літератури СЗШ І–ІІІ ст. с. Наконечне Яворівського району
1.
2.
3.
4.

Природа і людина. Вступ у тему.
Дж. Кітс «Про коника та цвіркуна».
Г. Гейне «Задзвени із глибини…».
М. Цвєтаєва «Книги в червоній палітурці».

Устіяновська Вікторія, учитель світової літератури ЗСШ І–ІІІ ст. № 10 м. Стрия
1. М. Твен «Пригоди Тома Сойєра».
2. Л. Керролл «Аліса в Країні Див».
Ключник Оксана, учитель світової літератури ЗСШ І–ІІІ ст. № 3 м. Кам’янка-Бузька
1. Л. Керролл «Аліса в Країні Див».
2. Е. Сетон-Томпсон «Лобо» (презентація).
3. Е. Портер «Поліанна» (презентація).
Паленичка Зіновія, учитель світової літератури ЗСШ І–ІІІ ст. с. Угерсько Стрийського району
1. Дж. Кітс «Про коника та цвіркуна».
Федосєєва Лариса, вчитель світової літератури ЗОШ І–ІІІ ст. № 7 м. Самбора
1.
2.
3.
4.
5.

Індійська народна казка «Фарбований шакал» (презентація).
Китайська народна казка «Пензлик Маляна» (презентація).
Японська народна казка «Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик» (презентація).
Пауль Маар «Машина бажань» (презентація).
Арабські народні казки (презентація).
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Влах Зоряна, вчитель світової літератури СЗШ І–ІІІ ст. с. Стоки Перемишлянського району
1. Конспекти уроків: «У світі казок О. Пушкіна», «Казка як явище фольклору, її основні жанрові
ознаки. Німецька народна казка “Пані Метелиця”. Національний колорит казки».
2. О. Пушкін. Вікторина (презентація).
3. Завдання до тем: «О. Пушкін “Казка про мертву царівну та сімох богатирів”», «Брати Грімм
“Пані Метелиця”».
Грибанова Марія, учитель світової літератури СЗШ І–ІІІ ст. с. Ралівка Самбірського району
1. Метод «Прима» (Брати Грім «Пані Метелиця», Оскар Уайльд «Хлопчик-зірка», Марк Твен
«Пригоди Тома Сойєра», М. Цвєтаєва «Книжки в червоній палітурці»).
2. Конспект уроку «Проблема краси та щастя у казці О. Уайльда “Хлопчик-зірка” (метод
Е. де Боно «Шість капелюхів мислення»).
3. Л. Керролл «Аліса в Країні Див» – завдання для роботи у групах.
4. «Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів. Література і фольклор»
(завдання до теми, презентація).
5. М. Цвєтаєва «Книжки в червоній палітурці» – метод кубування.
6. Завдання для творчих робіт.
Курилець М., учитель світової літератури ЗОШ І–ІІ ступенів м. Судова Вишня Мостиського району
1.
2.
3.
4.

Фольклорні казки Індії, Китаю, Японії.
Г. К. Андерсен «Дикі лебеді».
Конспект уроку.
Г. К. Андерсен. Казка «Соловей». Протиставлення «справжнього» і «штучного»; соловей як
утілення сили природи і мистецтва; зміни в образі імператора.

Дірич Богдана, учитель світової літератури ЗОШ І–ІІІ ст. № 8 м. Борислава
Конспекти уроків
1. «Ганс Крістіан Андерсен – данський король казок».
2. «Особливості казкового світу Андерсена. Протиставлення у казці “Соловей” справжньої краси
та штучної красивості».
3. «Перемога у казці «Соловей» справжнього мистецтва і таланту над смертю».
Гулка Марія, учитель світової літератури ЗОШ І–ІІІ ст. № 2 смт. Красне Буського району
1. Роальд Дал «Чарлі і шоколадна фабрика».
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