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Робочий зошит 

 з українськоїлітератури 

 

5клас 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Анотація до навчального посібника    

 «Робочий зошит з української літератури. 5клас» 

 

    Робочий зошит з літератури призначений для навчаня учнів 5 класів 

загальноосвітніх шкіл, що працюють за програмою з української літератури 

для 5 класу (Українська література. 5-9 класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: 

Видавничий дім «Освіта», 2013).    

 У даному дидактичному посібнику представлені уроки з кількох тем: 

література -мистецтво слова; міфи; фольклор; уроки за творчістю. 

     У робочому зошиті дані різні форми роботи: аналіз тексту; робота з 

підручником, з довідковою літературою; творчі завдання. 

     Мета посібника: мотивація учнів до пізнавальної діяльності, розвиток 

їхніх творчих здібностей. 

 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Література – це інструмент – 
 древній і вічно молодий. 

 А слова в ній – то струни. 
В. Костюченко 

 

Подивися у словник. Дай відповідь на питання:  

o Література –  

1)________________________________________________________________ 

2) шкільний предмет. 

o Мистецтво – це ______________________________________________ 

 
Запам’ятай!  Художня література — вид мистецтва, що відображає 
дійсність засобами слова в образній писемній формі. 
  

 Розкажи про свою улюблену книгу 

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Заповни таблицю. 

Види 

мистецтва 

Способи зображення 

Література  

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

ВСТУП. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК МИСТЕЦТВО 

СЛОВА. ВИДИ МИСТЕЦТВА 



 

Музика  

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Живопис 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Скульптура  

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Архітектура 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Запам’ятай!   

ОБРАЗНЕ СЛОВО- особливе поетичне слово, яке вражає своєю красою,  

незвичністю, загадковістю, приховує багато значень, які кожен розуміє по – 

своєму. 

ЕПІТЕТ- художнє означення, що підкреслює характерну рису, визначальну 

якість предмета, явища, поняття, дії . 

художнє означення, що підкреслює характерну рису, визначальну якість 

предмета, явища, поняття, дії . 

ПЕРСОНІФІКАЦІЯ - уподібнення неживих предметів чи явищ природи 

людським якостям. Класичні приклади персоніфікації – звірі чи рослини 

поводять себе, як люди – говорять, думають, журяться тощо . 



 

Хвилина для творчості 

 

 

 

Зобрази фарбами уявний образ, наприклад,  

«По садах пустинних їде гордовито осінь жовтокоса на баскім коні» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Що таке «образне слово»?

Образне слово – вираження

засобами мови чуттєвого уявлення

або асоціації про певний предмет

дійсності (порівнюючи, вживаючи

яскраві означення чи перенесення

ознак з іншого предмета). 

Шовкова коса



 

 (МІФИ І ЛЕГЕНДИ УКРАЇНЦІВ. НАРОДНІ КАЗКИ). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Син великого Сварога, славетний Дажбог-Сонце довгі роки 

владарював над богами, над людьми і над усім світом. Він був 

родоначальником русів-українців, першим їхнім князем і незмінним 

покровителем. Цілі покоління українців гордо йменували себе «Дажбожими 

внуками» — про що довідуємося із безсмертного «Слова о полку Ігоревім». 

Дажбог мав мужнє широке, схоже на сонячне колесо обличчя й русяву 

бороду.У правій руці він тримав величезний турячий ріг з вином, а з ліва 

торкалась руків’я дорогого меча, що висів на поясі, — бо Дажбог був богом 

даючим і караючим. 

Берегиня (Оберега) — найстаровинніша богиня добра і захисту 

людини від усякого зла. Зображували її (вишивали) на білих рушниках, що 

вивішували над вікнами й дверима і, за наївними уявленнями, мали 

захищати домівку від чорних сил. Схематичний образ Берегині вишивали на 

одягові, вирізьблювали на дереві (на віконцях, дверях, ґанках тощо). 

Невеликі зображення Берегині (глиняні чи мідні обереги) українці носили 

на грудях.Схематичне зображення Берегині трансформувалося в малюнок 

тризуба, що довгі століття вшановувався і використовувався як оберіг, а 

згодом у київських князів доби України — Руси стає національним гербом. 

  

Світ фантазії та мудрості 



 

Виконай завдання 

З’єднавши слова стрілочками різного кольору, визнач, які поняття, за 

міфами, пов’язані з Дажбогом, а які - з Берегинею. 

Дажбог     календар 

                                                                   травинка 

                                                                  мудрість 

Берегиня закон 

родина                                                                                                                                                      

вишиванка                                                                                                             

посуха 

 

 

 

1. Берегиня – символ, поширений по всій Україні. 

Вона і Дерево життя, і Мати-природа, і жінка-

Мати, яка дарує світові дитину. Народ створив її 

загадковою незнаною квіткою, що тримає в собі 

материнську силу жінки. Які кольори 

переважають у легенді «Берегиня»?Що вони 

символізують? 

----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- 

Як у міфі змальовано Дажбога? ----------------------------



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Квіти ясенця 

Неопали́ма купина́ — терновий кущ, який горів і не згорав, в якому Бог 

явився Моісею. 

Неопали́ма купина́ (ясенець) —  лікарська рослина. Під час цвітіння 

контакт із нею може спричинити опіки на шкірі. Влітку рослина має 

цікавий ефект— вона може горіти, але не згорає. — вона може горіти, 

але не згорає. 

Дай відповідь на питання, виконай цікаве для тебе завдання  

Що символізує рослина неопалимого зела? --------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Поясни, чому неопалима купина – поетичне відображення долі України 

та українського народу?  --------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

1. Випиши епітети з легенди «Карпати», які описують красу цього краю-

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------- 

2. Опиши картину Дмитра Камінського «Карпати» або намалюй 

власну----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ти знаєш варіанти відповіді –  перевір знання товариша (кожна 

правильна відповідь – 1 бал) 

1. «Зоряний Віз» — це: небесне сузір’я; назва міста; візок, 

прикрашений зірками; зоряний пил. 

2. Нащо дівчина пішла шукати воду? Бо не було чим прати одяг; 

бо сама дуже хотіла пити; щоб мати не вмерла від спраги; хотіла 

скупатися. 

3. Кого зустріла дівчина по дорозі додому? Гарного парубка;

 вмираючих від спраги чоловіків; веселих подружок; свою матір. 

4. Як утворився на небі «Зоряний Віз»? Дівчина сама дала таку 

назву схожим зорям;  зірки рухались самі по собі, доки не утворили віз; 

ніхто не знає як. Мабуть, він завжди там був; зорі вилетіли на небо з 

перекинутого глечика дівчини. 

5. Якого товариша хотів мати пес? Найкрасивішого;

 найсильнішого; найбільшого за розміром;  найвеселішого. 

6. Яку тварину не зустрічав пес у своїй подорожі? Ведмедя;

 лева; зайця; вовка. 

7. Чому пес постійно змінював друзів? Через сварки;через 

страх; через цікавість; через погані умови життя. 

8. Як пес зрозумів, що людина — найсильніша від усіх тварин? 

Її боявся навіть лев; в неї була рушниця; вона годувала інших тварин;  

вона мала найгучніший голос. 

9. Що з наведеного не належить до фольклору?  Анекдоти;

 веснянки; притчі; міфи. 

10. Міфи про сонце — це: есхатологічні міфи; астральні міфи; 

космогонічні міфи; етимологічні міфи. 

11. До первісних вірувань людей не належить: тотемізм;  

фетишизм; окультизм;  магія. 

12. Який князь хрестив Русь та зоборонив язичницькі 

вірування? Володимир; Ярослав; Олег; Ігор. 



 

 

 

Творчі  завдання для «творчих груп»  

 Оберіть будь-яке небесне тіло (сонце, місяць, зоря тощо) та 

придумайте власний міф або легенду про його появу (5-10 речень). 

 Оберіть будь-яку тварину придумайте власний міф або легенду про її 

появу (5—10 речень). 

 Оберіть будь-яку рослину та придумайте власний міф або легенду про 

її появу (5-10 речень). 

 Оберіть будь-який транспортний засіб та придумайте власний міф або 

легенду про його появу (5-10 речень 

 Оберіть будь-яке явище природи (дощ, вітер, сніг, веселка тощо) та 

придумайте власний міф або легенду про його появу (5-10 речень). 

Довідник для школяра 

 Фольклор(англ. народна мудрість; народне 

знання)  це різножанрові твори, які 

складалися народом, передавалися з уст в 

уста із сивої давнини, зазнаючи певних змін  

 Легенда — це оповитий казковістю і 

фантастичністю переказ про якусь одну 

визначну історичну подію чи улюблений 

народом персонаж (здебільшого реальний). 

 Міф — вигадана розповідь, яка передає уявлення наших предків про 

всесвіт, природу, богів, демонів тощо. 

 
Види міфів

міфи про 

створення 

Всесвіту

міфи, 

що пояснюють 

походження 

явищ або 

предметів

міфи про циклічність 

у природі 

(скотарські 

та землеробські 

міфи)

героїчні міфи 

(про героїв, 

засновників 

племен)

міфи про 

здобуття 

людьми 

культурних 

навичок

міфи про 

походження 

богів



 

 

 Міфологія — сукупність міфів якого-небудь народу, наука, що 

вивчає міфи  

  Міф, на відміну від казки, ніколи не був розвагою, його сприймали як 

надзвичайно серйозну спробу осмислити і пояснити світ. Саме 

тому він і дав поштовх розвиткові не тільки мистецтва, але й 

науки та філософії. На відміну від казки, міф сприймався як 

“правда”, як істина, а казка завжди створюється і сприймається 

як “неправда” і розповідається для розваги слухачів, навіть якщо 

вона має повчальний зміст. 

Народні перекази. «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожці» 

 

Дай відповідь на питання, виконай цікаве для тебе завдання  

1. Що за змістом твору «Білгородський кисіль» означав вислів «їжа від 

землі»? --------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Хто запропонував чудове спасіння від печенігів? ---------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Як змогли оточити Білгород вороги? -------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

4. Чому печеніги вирішили відступити від міста? ? ----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Проблемне запитання. 

Що означають слова з тексту «Пощо губите нас? Коли зможете перестояти 

нас?». Свою думку поясніть. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 Практичне завдання. 

Випиши з тексту застарілі слова. З якою метою вони тут використані? 

 

 Робота над структурою переказу 

З'ясуйте за поданою схемою перебіг подій. 

Логічні частини:             

 

Події: 

 

зачин               —           

розвиток подій    —        

 

 

розв'язання проблеми    —         

 

 

кінцівка    —          

 

Складіть список персонажів, які допомагають іншим 

Хто допомагає? Як саме допомагає? 

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створити власну ілюстраціюї до твору. 

 

Прочитай про обряди прийому в запорожці. «Прийом у запорожці» 

 Перша фаза ініціації — ритуальне відокремлення від громади — 

починалася обрядовими проводами майбутнього запорожця "на той 

світ". На Січі новик проходив обряди прийому в "молодики", які включали 

урочисту присягу на вірність товариству і, ймовірно, прийняття 

православ’я, якщо молодий козак був іншої віри. Ставши "молодиком", 

ініціант витримував термін навчання військової справи і правил 

поведінки запорожця. В цей час у зовнішньому вигляді новачків, їхній 

поведінці всіляко підкреслювалися порубіжність, принижене становище, 

що характерно для другої (порубіжної) фази ініціації. "Молодики" 

виступали об’єктом ритуальних висміювань та принижень, змушені 

були виконувати роль служителів при старшині і старших козаках . 

Іспит на звання козака-запорожця міг включати споживання якоїсь 

бридкої їжі, ходіння по колоді над Дніпровою кручею (попередньо 

випивши горілки), подолання човном порогів на Дніпрі, скакання на 

необ’їждженому коні, випробування винахідливості й т. п. Коли ініціант 

з честю проходив через усі випробування, то допускався до участі у 

морському поході на турків. Завершувалася ініціація прийомом нового 



 

козака до одного з січових куренів і обрядом перейменування, який 

означав нове народження посвячуваного, вже як козака. 

 

Дай відповідь 

1. Як відбувався прийом у запорожці у народному 

переказі? --------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 

2. Чому запорожці вдавалися до таких хитрощів? --

---------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Як козаки могли зрозуміти, що новоприбулий хлопець може бути 

добрим козаком? --------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Творчі  завдання для «творчих груп»  

 Запропонуйте випробування з хоробрості майбутньому козаку (5—7 

речень). 

 Назвіть п’ять іменників-асоціацій із переказом «Бєлгородський 

кисіль». 

 Чим відрізняється міф від переказу? Обґрунтуйте свою думку. 

  Запропонуйте випробування з кмітливості майбутньому козаку (5-7 

речень). 

 Назвіть п’ять іменників-асоціацій із переказом «Прийом у запо-

рожців». 



 

 Запропонуйте випробування майбутньому козаку з бойової підготовки 

(5-7 речень). 

 Запропонуйте випробування майбутньому козаку з історії козацтва (5-

7 речень). 

 Назвіть п’ять іменників-асоціацій з поняттям «переказ». 

 Що ви запам’ятали про Запорозьку Січ? 

 Запропонуйте випробування майбутньому козаку з відданості 

Батьківщині (5-7 речень). 

 Назвіть п’ять іменників-географічних назв, які зустрілися у вивчених 

переказах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пригадай. Дай відповідь 

 

1. Що таке казка? У чому полягає своєрідність її побудови? ----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Творчий пошук. 

1. Про що засперечалися дядько та його небіж у казці «Про правду та 

кривду»?  Зачитай відповіді дядька, чоловіка, що йшов із заробітків, 

пана, попа про те, як краще жити. Серед запропонованих прислів’їв 

знайдіть ті, що, на вашу думку, відображають зроблене вами 

узагальнення. Запишіть. 

 Хто до правди не направить, той усе лукавить. 

 Правді кривди не зробиш, лише самому. 

 Правда ясніша від сонця, та її зі свічкою шукають. 

 Правда на цім світі ходить. 

Народні казки. «Про правду і кривду», «Мудра дівчина», 

«Ох», «Летючий корабель» 

 



 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Проблемне питання.  

Як ви розумієте значення слів «правда» і «кривда»? Чого, на вашу 

думку, у світі більше? Як легше жити – правдою чи кривдою? ----------

-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 Кольоровий калейдоскоп. Заповни таблицю, співвідносячи колір з 

рисою характеру. Вмотивовуй записане. 

 Колір  Риса характеру 

Дядько  

 

  

Небіж  

 

  

Дядько  

 

  

Небіж  

 

  

 

 

 



 

Підготуйтеся до дискусії або створіть проект за мотивами  казки 

 «Мудра дівчина» 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Якою ти уявляєш Марусю? Чи може вона так виглядати, як на картині 

"Українська дівчина" В. Маковського? Як ти думаєш, 

що в зовнішності людини найкраще свідчить про її 

розум?  -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 

Які риси вдачі, властиві дівчинці, підносить народ у казці? 

На які особливості родинного виховання звертається особлива увага у казці 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Світ фантазії, мудрості. 

Міфи і легенди, перекази українців 

1. Визначте, які книжки були першими: (1 бал) 

А літописи 

Б підручники 

В пригодницькі романи 

2. Продовжте речення. (1 бал) 

 Легенда – це … 

3. Дайте відповідь на питання «Чому пес живе коло  

людини?»  (1 бал) 

4. Назвіть жанр твору «Прийом у запорожців».   

 (1 бал) 

5. Поясніть, чим міф відрізняється від легенди.   

 (2 бала) 

6. Напишіть твір-мініатюру «Мій улюблений переказ або легенда».  (6 

бала) 

 

 

 



 

Узагальнення та систематизація вивченого з теми  

«Вступ. Міфи і легенди українців. Народні казки» 

І рівень 

1. У дохристиянські часи наші предки вірили, що Дажбог – покровитель: 

а) сонця;     б) вогню;     в) грому і блискавок. 

    2. Що символізує рожевоквітна неопалима купина (за легендою 

«Неопалима купина») 

       а)незнищенність Вітчизни, народу; 

       б) любов до народу; 

       в) боротьбу за справедливість? 

   3.   У якій з вивчених казок дійова особа загадує таку загадку: «Що в світі 

є ситніш, прудкіш, миліш, над усе»? 

           а) «Мудра дівчина»; 

           б) «Про правду і кривду»; 

           в) «Красний Іванко і закляте місто».    

6. Яку винагороду пообіцяв король чоловікові за те, що він вилікував 

королівну (за казкою «Про правду і кривду»)? 

а) Віддати дочку заміж за трон короля у спадок4 

б) подарувати летючий корабель; 

в) віддати півцарства та золоту карету. 

ІІ рівень 

1. Дайте визначення. 

Порівняння – це 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Закінчіть визначення. 

Особливе поетичне слово (або група слів), яке вражає своєю красою, 

незвичністю, загадковістю, приховує багато значень, які кожен 

розуміє по-своєму, називається 

_________________________________________________________________ 



 

3. Які є види казок? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

ІІІ рівень 

Чим міфи й легенди відрізняються від казок? Наведіть приклади міфу, 

легенди й казки. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Основні жанри усної народної творчості 

  

ЖАНР 

УСНОЇ 

НАРОДНОЇ 

ТВОРЧОСТІ 

ВИЗНАЧЕННЯ НАЯВНІСТЬ/ 

ВІДСУТНІСТЬ 

ФАНТАС-

ТИЧНОГО 

НАЯВНІСТЬ/ 

ВІДСУТНІСТЬ 

ГЕРОЇЧНОГО 

ФОРМА 

(УСНА/ 

ПИСЬМОВА) 

ХУДОЖНІ 

ЗАСОБИ 

НАЗВИ 

ВИВЧЕНИХ ТВОРІВ 

Міф  

 

 

  

 

          

Легенда 

 

 

            

Казка 

 

 

            



 

Переказ 

 

 

 

            

 

 

Літературні казки. Іван Франко "Фарбований Лис", Василь Королів-

Старий "Хуха-Моховинка", Василь Симоненко "Цар Плаксій та 

Лоскотон", Галина Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні 

Недоладії» 

 

 

1. Прочитайте перші два абзаци казки. Що ви дізналися про Лиса 

Микиту? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. З якою інтонацією і в якому темпі слід читати цей уривок? Чому? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

1.Читання за партитурою. 

 



 

3. Знайдіть і запишіть слова, які доцільно читати притишеним голосом, 

розповідною інтонацією з відтінком іронії. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Спробуйте прочитати перше речення з різними відтінками інтонації. 

(Зокрема, слова «хитрий-прехитрий» - тоном притишеним з відтінком 

захоплення, іронії, глузування, страху). Який із продемонстрованих 

відтінків інтонації найвлучніше передає авторський задум про 

характер Лиса Микити? Запишіть. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

 

2. Подумай. 

Іван Франко. Говорячи про Лиса, двічі вживає слово «бідний». Як ти 

вважаєш, чи співчуває автор Лисові? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. Які художні засоби використовує автор у казці? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. Між приголосними літерами постав голосні і прочитай прислів’я. як 

воно пов’язане з казкою? 

БР_ХН_ _ 

                                                          СВ_Т 

 ПР_ЙД_Ш, 

                                                         Т_ 

                                                         Н_З_Д 

        Н_ В_РН_ШС_. 

 

6. Практичне завдання. 

Виділіть найяскравіші епізоди казки, запишіть їх. 

(Довідка. 1. Лис на торговиці. 2. У діжці з фарбою. 3. Зустріч зі звірами. 4. 

Цар Остромисл. 5. Лісове царювання. 6. Святкування роковин. 7. Крах Лиса 

Микити.) 

 

7. Який із них найбільше запам’ятався і чому? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

Рубрика «Творча майстерня» 

1) Напиши міні-роздум «Чогоособисто мене навчилаказкаІ.Франка 

«Фарбований Лис». 

2) Випиши з поданих прислів’їв ті, які можна використати для 

характеристики Лиса Микити. 

В чужий черевик ноги не сунь. Слова ласкаві, а думки лукаві. У страху очі 

великі. Не за те вовка б’ють, що він сірий, а за те, що овечку з’їв. Лякана 

ворона і куща боїться. Знай, коза, своє стійло. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

http://www.youtube.com/watch?v=DNdISr7NKFM) 

Перегляньте мультиплікаційний фільм «Лис Микита»Христини 

Стебельської 

 

 Установіть відповідність: 

http://www.youtube.com/watch?v=DNdISr7NKFM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Г.Малик «Незвичайні 

пригоди Алі в країні Недоладії» 

1.  Як ви розумієте прислів'я: 

«Коли є до чого жагота, то 

кипить в руках робота», 

«Праця чоловіка годує, а лінь 

марнує»? --------------------------

---------------------------------------



 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- 

2.Напишіть міні-твір на тему «Моє ставлення до Недоладька» ------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

Установіть відповідність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ВАСИЛЬ КОРОЛІВ-СТАРИЙ 

(1812 — 1848) 

 

Василь Королів-Старий «Хуха - Моховинка»  

 

 



 

1. Дай відповідь 

 Про що розповідається у казці? Де жила Хуха? 

Чому її називали «лісовою, а ще й боровинкою»? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 Чому Хуха показувалася тільки дітям? Коли це сталося вперше? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 Порівняй вчинки Моховинки із вчинками діда. На користь кого 

буде таке зіставлення? Хто з них є носієм добра, а хто – зла? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Проблемне запитання 

Прокоментуй слова «Хухи не потребують подяки. Вони роблять добро з 

повинності». А як чиниш ти? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Подумай 

 Добери приказки і прислів’я для характеристики фантастичних 

героїв казки. 

 

 

 



 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Чому В. Королів-Старий у своїх творах звертається до нечистої сили, яка 

частіше викликає у людини почуття страху? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. Практичне завдання 

 Знайди у тексті казки опис зовнішності Хухи-Моховинки? Чи 

знаєшти, як називається такий опис? Яку роль виконує він у 

художньому творі? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Порівняй 

Порівняй світ міфічних героїв і світ людей у казці 

 Люди  Фантастичні герої 

Вчинки  __________________________  

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________  

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Поведінка  __________________________  

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________  

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 



 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Ставлення 

один до 

одного 

__________________________  

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________  

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Висновки  ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

 Склади й запиши в зошиті план казки «Хуха-Моховинка». 

2. Поміркуй, хто в казці є носіями добра, а хто — зла. Як персонажі казки 

виявляють свій характер у різних епізодах? 

ТИ —ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ 

 Зроби книжечку, в яку запиши свою казку про пригоди Хухи. 

Намалюй до казки ілюстрації. 

ТВОЇ ЛІТЕРАТУРНІ ПРОЕКТИ 

 Розпитай у дорослих, яких міфічних істот вони знають. Запиши 

їхні розповіді, намалюй до записів ілюстрації. У класі разом з 

однокласниками влаштуй виставку творчих робіт. 

 

Теоріялітератури 



 

Художні образи - це люди, події, явища, предмети, створені уявою 

письменника та відображені у творі.  

Портрет - опис зовнішності персонажа в художньому творі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василь Королів-Старий «Хуха-Моховинка» 

 Аудіокнига http://www.youtube.com/watch?v=82VQfYIxPkQ 

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=82VQfYIxPkQ


 

 

 

Теоріялітератури 

Прозова мова – не організована 

ритмічно, не віршована, подібна до тієї, 

якою ми спілкуємося в повсякденні. 

8. Віршована мова має ритм і риму, розмірена. 

9. Рима – це співзвучні закінчення рядків у віршованому творі. 

10. Ритм – рівномірне чергування наголошених і ненаголошеих складів, 

розміреність і злагодженість у звучанні. 

 

11.  Які ви знаєте види казок? Наведіть приклади. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

12. Як називаються казки, які створив народ? 

____________________________________________________________ 

13. Що таке літературна казка? 

____________________________________________________________ 

14. Які дві сили завжди протистоять в казках? 

____________________________________________________________ 

Робота з текстом 

1.  Які асоціації чи асоціативні образи виникли у вас під час читання казки? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Як ти вважаєш, у який спосіб дядько Лоскотон усім  «приносив сміх? Як 

це можна уявити? 

Василь Симоненко. «Цар Плаксій і 

Лоскотон» 



 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3.  Які художні засоби допомагають автору зобразити казкові образи більш 

виразними? Наведіть приклади. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4.  Порівняйте риси, властиві царю Плаксію та Лоскотону. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5.  Хто з героїв уособлює оптимізм, хто – песимізм, а хто – честолюбство? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6.  Над чим спонукала вас замислитися казка В.Симоненка? 

4. Чи уважний ти читач? 

1. Імена Плаксієвих дітей: 

а) Нудота;  

б) Клаповух; 

  в) Плаксуни. 

2. Слуг царя називали: 

а) забіяки-сльозівці; 

б) попихачі;  

в) козачки. 

3. Після загибелі царя його слуги перетворилися на: 

а) мишенят;  



 

 б) п’явок;  

 в) джмелів 

4. Кого порівнювали зі змієм? 

а) Макаку;   

 б) забіяк-сльозівців;  

 в) попихачів. 

5. Цар Плаксій боявся Лоскотона, тому що він: 

а) мав удачу теплу й щиру; 

б) дбав про радість для всіх; 

в) мав велике військо. 

6. Столиця країни Сльозолий: 

а) Плакота;   

 б) Плаксоград;   

 в) Сльозолий. 

5. Заповни таблицю 

Характеристика героїв казки. 

 Цар Плаксій Лоскотон 

Портрет ___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Вчинки ___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 



 

 

Доля героя ___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

Склади акровірш за твором В. Симоненка «Цар  Плаксій і Лоскотон», 

записавши фрази з цього  літературного твору так, щоб з початкових літер 

вийшло загадане слово 

 

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 

Перевір і узагальни свої знання 

1. Як називалася країна, де царював Плаксій? 

А Сльозограй;  

БПлаксивий край; 

Л  

О  

О  

С  

К  

О  

Т  

О  

Н  



 

ВСльозолий;  

Г Плакса. 

2. З чим порівнюється голова царя Плаксія? 

А 3 бочкою;  

Б з кавуном; 

В з м’ячем;  

Г з глечиком. 

3. Що було заборонено в цій казковій країні? 

А Розмовляти;  

Б кричати; 

В плакати;  

Гсміятися. 

4. Чому всі сміялися після візитів Лоскотона? 

А Він розповідав смішні історії; 

Бвін усіх лоскотав; 

В він пародіював Плаксія; 

Г він показував фокуси. 

5. Хто впіймав Лоскотона? 

А Капітан Макака; 

Б гвардійці-сльозівці; 

В син Плаксун; 

Г цар Плаксій. 

6. Яку саме дочку цар Плаксій віддав тому, хто упіймав Лоскотона? 

А Вай-Вай;  

Б Плакоту; 

ВНудоту;  

Г Сльозолийку. 

7. Хто врятував Лоскотона? 

АБатраки й робітники; 

Б діти, що хотіли сміятися; 



 

Втаємно закохана в нього дочка Плаксія; 

Г син Плаксія. 

8. Що трапилось з царем Плаксієм після звільнення Лоскотона?  

А Лопнув від заздрощів; 

Бпомер від сміху; 

В втопився в своїх сльозах; 

Г втік до іншої країни. 

9. Куди поділися діти Плаксія після смерті батька? 

А Залишилися царювати по черзі; 

Б почали жити радісно разом з Лоскотоном; 

В померли від сміху; 

Гвтекли до чужих країн. 

10. Як потрапити в цю чарівну країну? 

А Блукати лісом до цілковитої утоми; 

Б уявити її уві сні; 

В закликати перед сном Лоскотона; 

Г сховатися в шафі та знайти таємні дверцята. 

11.  Наймінімальніша строфа — це: 

А нона;  

Б децима; 

Вдистих;  

Г катрен. 

12. Рима з наголосом на передостанньому складі, це: 

А чоловіча рима;  

Бжіноча рима; 

В перехресна рима;  

Г суміжна рима. 

 

 Напишіть міні-твір на тему «Сміх подовжує життя» (5—7речень). 



 

 Уявіть, що ви мешканець країни Сльозолий. Кого з головних 

героїв ви б підтримали? Чому? 

 Напишіть міні-твір на тему «Краще сміятися, аніж плакати» (5-7 

речень). 

 Якби ви правили замість Плаксія, якою була б ваша країна? Яку б 

назву мала? 

 Напишіть міні-твір на тему «Пригноблювачі завжди отримують по 

заслузі» (5-7 речень). 

 Як би ви діяли на місці Лоскотона? Чи змогли би перевиховати 

Плаксія? 

 Напишіть міні-твір на тему «Сміх завжди перемагає» (5-7речень). 

 Що змушує людей сміятися? Чи можуть сльози бути позитивною 

емоцією? 

 Напишіть міні-твір на тему «Чи хотів би я жити в країні Сльо-

золий?» (5-7 речень). 

 Яким персонажем казки ви можете себе уявити? Обґрунтуйте 

свою думку.  

 Самостійна робота 

Завдання 1-3 мають по три варіанти відповідей, серед яких лише один 

правильний. Оберіть правильний варіант та позначте його. 

 

1. Цар Плаксій любив, коли плачуть діти, бо (1 бал) 

А поливав троянди сльозами  

Б наповнював ними ванну 

В любив пити сльози дітей   



 

 

 

2. Аля не вишила рушник для бабусі, бо (1 бал) 

А перехотіла вишивати й згодом забула про це  

Б зіпсувала тканину 

В загубила потрібні нитки 

3. У країну Недоладію Алю забрав (1 бал) 

А Недоладько 

Б Недопопелюшка  

В Недорадник  

У завданні 4 необхідно встановити відповідність інформації. До 

кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть рядок, позначений 

буквою. Впишіть відповіді в таблицю. 

4. Установіть відповідність 

між героєм та його характеристикою.  

(4 бала) 

1 Недоладько   А «Лютий посіпака, Віроломний, як змія» 

2 Недоштанько  Б «Капелюшок сидів набік, криво, бо  

3 Плаксій  лівого вуха на голові не було. Одне око  

4 Лоскотон  велике, друге – мале». 

    В «Голова його мов бочка, очі – ніби  

   кавуни».  

    Г «Одна холоша його штанів була  

   довша за другу». 

    Д «Мав він вдачу теплу, щиру, ще й  

   лукавинку в очах». 

Завдання 5 потребує короткої відповіді. 

5. Дайте визначення поняття. (1 бал) 



 

 Віршована мова – це--------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Завдання 6 потребує розгорнутої відповіді. 

1. Які риси характеру 

виховує казка В. Симоненка «Цар Плаксій та Лоскотон»? (4 бала) -----

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

Самостійна робота 

Завдання 1-3 мають по три варіанти відповідей, серед яких лише один 

правильний. Оберіть правильний варіант та позначте його. 

 

1. Цар Плаксій любив, коли плачуть діти, бо (1 бал) 

А поливав троянди сльозами  

Б наповнював ними ванну 

В любив пити сльози дітей  

2. Аля не вишила рушник для бабусі, бо (1 бал) 

А перехотіла вишивати й згодом забула про це  

Б зіпсувала тканину 

В загубила потрібні нитки 

3. У країну Недоладію Алю забрав (1 бал) 

А Недоладько 

Б Недопопелюшка  

В Недорадник  

 



 

У завданні 4 необхідно встановити відповідність інформації. До 

кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть рядок, позначений 

буквою. Впишіть відповіді в таблицю. 

4. Установіть відповідність між героєм та його характеристикою. (4 

бала) 

1 Недоладько   А «Лютий посіпака, Віроломний, як змія» 

2 Недоштанько  Б «Капелюшок сидів набік, криво, бо  

3 Плаксій  лівого вуха на голові не було. Одне око  

4 Лоскотон  велике, друге – мале». 

  В «Голова його мов бочка, очі – ніби  

   кавуни».  

  Г «Одна холоша його штанів була  

   довша за другу». 

  Д «Мав він вдачу теплу, щиру, ще й  

   лукавинку в очах». 

Завдання 5 потребує короткої відповіді. 

5. Дайте визначення поняття. (1 бал) 

 Віршована мова – це--------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- 

Завдання 6 потребує розгорнутої відповіді. 

1. Які риси характеру 

виховує казка В. Симоненка «Цар Плаксій та Лоскотон»? (4 бала) -----

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

 

Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Літературні казки» 



 

І рівень 

1. Чому Лис Микита з казки І. Франка забув про пильність і видав себе? 

а) набридло бути царем; 

б) не сподівався помсти звірів; 

в) випадково, бо захопився співом лисичок. 

     2.  Яке нещастя трапилося в житті Хухи-Моховинки з однойменної казки     

В. Короліва-Старого? 

          а) Вона захворіла; 

          б) залишилася без домівки; 

          в) її спіймали лісові духи. 

    3. Від чого помер цар Плаксій із казки В. Симоненка «Цар Плаксій та 

Лоскотон»? 

         а) Від невиліковної хвороби; 

         б) отруївся; 

         в) від сміху.  

    4. Чому звірі так жорстоко розправились із Лисом Микитою? 

         а) Сердилися, що за його царювання слабший ніколи не виграв справи; 

         б) їм не подобалося, що від нього тхнуло олійною фарбою; 

         в) були люті, тому що так довго дозволяли йому дурити себе. 

    5. Хуха-Моховинка з однойменної казки В. Короліва-Старого мала 

здатність: 

         а) змінювати колір; 

         б) змінювати настрій; 

         в) змінювати свої плани. 

    6. У чому Лоскотон носив із собою сміх (казка В. Симоненка «Цар 

Плаксій та Лоскотон»)? 

         а) У в’язаному мішечку; 

         б) у розмальованій торбині; 

         в) у плетеному кошичку. 

 



 

ІІ рівень 

1. Дайте визначення. 

Прозова мова – це 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Закінчіть визначення. 

Співзвучність у кінці віршованих рядків називається 

____________________________________________________________ 

3. Чим літературна казка відрізняється від народної? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

ІІІ рівень 

Дайте порівняльну характеристику царю Плаксію та Лоскотону (казка В. 

Симоненка «Цар Плаксій та Лоскотон»). 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Літературний диктант 

Літературні казки І. Франко «Фарбований Лис». В.Королів-

Старий «Хуха-Моховинка», В. Симоненко «Цар Плаксій та 

Лоскотон»,Г. Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні 

Недоладії» 

1. Чому Лисові Микиті до пригод з фарбою вдалося уникати покарання? 

А бігав так швидко, що його не могли наздогнати собаки 

Б ходив на полювання, коли мисливці спали 

В був хитрий та вигадливий злодій, мав незвичайне щастя 

2. Лис Микита нахвалявся вкрасти просто на ринку 

А качку 

Б курку 

В індичку 

3. Як звірі відзначили роковини царювання Лиса Микити?  

А влаштували розкішний бенкет 

Б лісові звірі підготували концерт 

В кожен зі звірів приніс свіжого м’яса 

4. Яка риса характеру висміюється в казці «Фарбований Лис»? 

А лінь 

Б жорстокість 

В хитрість 

5. Укажіть де зимувала Хуха 

А у хаті 

Б у хліві 

В у норі 

6. Вставте пропущене слово: «Моховинка була зроду … Хухою» 

А лісовою 

Б левадною 



 

В степовою 

7. Що цар Плаксій робив з дитячими слізьми 

А поливав свій сад 

Б любив їх пити 

В вмивався ними 

8. Незважаючи на постійний сльозовий настрій, цар Плаксій радів, бо 

А святкував свій день народження 

Б заарештував Лоскотона 

В отримав багато грошей у спадок 

9. У якій з казок персонажем є мавпочка Фрузя? 

А «Цар Плаксій та Лоскотон» В. Симоненка 

Б «Фарбований Лис» І. Франка 

В «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії» Г. Малик 

10.Яка з цих казок написана не прозою? 

А «Фарбований Лис» І. Франка 

Б «Хуха-Моховинка» В. Королева-Старого 

В «Цар Плаксій та Лоскотон»  В. Симоненка 

11.Який був рушник насправді, що його дарувала Аля бабусі? 

А біле полотно з маленьким хрестиком у куточку 

Б біле полотно з маленькою трояндою 

В біле полотно з маленьким маком 

12.Як називається столиця Недоладії? 

А Недоград 

Б Недомісто 

В Недолад 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Перетвори прислів’я   на  загадки  

Правда  в  вогні  не  горить, у  воді  не  тоне 

.Думка  найшвидша  в  світі . 

Праця  людей  годує. 

Від  своєї   тіні  не   втечеш . 

Увага  старша  за  розум .      

Наймиліше усвіті – сон .   

2. Відгадай 

Відгадай математичні загадки і напиши відповідь. 

 Летіли гуси, а назустріч їм гусак: «Здрастуйте, сто гусей»,  - каже. 

 – «Нас не сто. А щоб було сто, треба ще стільки та два рази по 

стільки і ще чотири». Скільки летіло гусей? 

____________________________________________________________ 

 Пара коней пробігла двадцять кілометрів. По скільки кілометрів 

пробіг кожен кінь? __________________________________________ 

 Летіли голуби і сіли на дуби: як сядуть по двоє – один дуб вільний. 

Скільки було голубів і скільки дубів? ____________________________ 

ІЗ НАРОДНОЇ МУДРОСТІ. 

ЗАГАДКИ 



 

3. Придумайзагадки. 

Придумай загадки, щоб  до  них  увійшли  такі  слова: крейда – білий  

зайчик;дошка – чорне  поле; пише – скаче; місяць- молодик – золотий  

серп;нічне  небо – темний  луг; знаходиться – 

загублено.______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Поміркуй. 

Проаналізуй загадки: 

а) Один баранець пасе тисячі овець. 

Чому Місяць названо баранцем, а зірки – вівцями? 

_______________________________________________________________ 

Що спільного між отарою баранів та овець і Місяцем та зорями? 

_______________________________________________________________ 

б) Стоїть пані в лісочку, має червону сорочку, хто йде, той поклониться. 

Для чого суницю змальовано живою істотою, яка має сорочку? 

_______________________________________________________________ 

5. Заповни таблицю. 

Жанр  Спільне  Відмінне  

Загадка   

 

 

 

Прислів’я    

 

 

 

6. Розгадай кросворд 



 

Відгадавши загадки, прочитаєш сховане у кросворді слово. 

1. Без сокири, без клинців дідусь мости мостить. 

2. Стоїть корито, повно води налито. 

3. Скатертина біла увесь світ накрила. 

4. У зеленій оболонці, а всередині – як сонце. 

5. Мене частенько просять, ждуть, а тільки покажуся – ховатися 

почнуть. 

6. Крутиться, вертиться, берега держиться. 

7. Сидить дід над водою з червоною бородою, хто йде – не мине, за 

борідку ущипне. 

 

 

Відеозагадки - http://www.youtube.com/watch?v 

Ілюстрації до загадок - http://school.xvatit.com/index.php?title 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v
http://school.xvatit.com/index.php?title


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запитання Прислів’я 

1. Яким прислів’ям оцінюють 

вашу працю, якщо ви швидко й 

 

ІЗ НАРОДНОЇ МУДРОСТІ. ПРИСЛІВ’Я ТА 

ПРИКАЗКИ 



 

 

 Пошукове завдання «Доберіть прислів’я» 

2. Поміркуйте 

 Назвіть спільні та відмінні ознаки прислів’їв та приказок. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

добре щось полагодили? 

2. Яке прислів’я ви згадаєте, якщо 

довго не могли відгадати загадку, 

а разом з товаришем зробили це 

швидко? 

 

3. Що скаже вчитель тому, хто 

першим здав самостійну роботу, 

виконану неправильно? 

 

4. Якщо ти усім цікавишся, 

втручаєшся з питаннями в розмови 

старших, що тобі можуть сказати? 

 

5. Якщо трапиться біда і на 

допомогу прийдуть друзі, яке 

прислів’я ти згадаєш? 

 

6. Який вислів допоможе тобі 

відшукати дорогу в незнайомому 

місці? 

 

7. Якщо товариш засмучений, а 

вам вдалося його потішити, яке 

прислів’я прийде на гадку? 

 

8. Коли старші радять вам спершу 

обміркувати справу, а потім 

ухвалити рішення, то яке прислів’я 

наводять? 

 



 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Проблемне питання: Які з наведених прислів’їв побудовані за переносним 

значенням слова, а які – за прямим? Свою думку доведіть. 

Прислів’я: Дружній череді вовк не страшний. Куди кінь з копитом, туди і 

рак з клешнею. Добре роби, добре й буде. Розум за гроші не купиш. 

Порожня бочка гучить, а повна мовчить. Друзі пізнаються в біді. Одна 

ластівка весни не робить. Діло майстра величає. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Прочитайте  прислів’я, поясніть їх зміст.  

Укажіть пряме і переносне значення прислів’їв. 

І знову за рибу гроші. 

Пряме значення:___________________________________________________ 

Переносне значення:_______________________________________________ 

Бійся пса не того, що гавкає, а того, що лащиться. 

Пряме значення:__________________________________________________ 

Переносне значення:_______________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

6. Розгадай кросворд. 

Розгадавши кросворд, ти прочитаєш, як вони називаються. 

1. Стародавній рукопис. 2. Антонім до слова «поспішати». 3. Назва 

староруської монети. 4. Пташка, що віщує дощ. 5. Лісиста місцевість. 6. 

Сусід ручки по пеналу. 7. Синонім до слова «зашкодити». 8. Те, заради чого 

вас викликають у медпункт. 9. Урочиста обіцянка. 

1        

2        

3       

4        

5        

6       

7        

8        

9       

 

Прислів’я та приказки 

Мальовані прислів’я - 

http://myreport.com.ua/fotoreportazh_big/handmade/ukrajinski-pryslivya-v-

ilyustratsiyah.html 

http://myreport.com.ua/fotoreportazh_big/handmade/ukrajinski-pryslivya-v-ilyustratsiyah.html
http://myreport.com.ua/fotoreportazh_big/handmade/ukrajinski-pryslivya-v-ilyustratsiyah.html


 

Молода українська художниця-ілюстраторка Настя Каруф (Anastasia Karuf) 

мешкає у Львові і створює ідеї для справді стильних книжок із народними 

премудростями. Створи власну ілюстрацію  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЛЕОНІД ГЛІБОВ. 

«ХИМЕРНИЙ, 

МАЛЕНЬКИЙ…», 

«ЩО ЗА ПТИЦЯ?», 

«ХТО ВОНА?», 

«ХТО РОЗМОВЛЯЄ», «ХТО СЕСТРА І БРАТ?» 

 Дайте відповіді 

1. Хто такий Леонід Іванович Глібов, звідки він родом? 

_______________________________________________________________ 

2. Який псевдонім мав Леонід Глібов? 

_______________________________________________________________ 

3. Поетичний  твір, у якому початкові літери кожного рядка, утворюють 

слово чи фразу______________________________________________ 

4. Як автор твору «Що за птиця» ставиться до зображуваної героїні-

мухи?_______________________________________________________ 

5. Яким чином сорока заслужила славу (за акровіршем «Хто 

розмовляє?»)?________________________________________________ 

6. Про яку страву говорить просо в акровірші «Хто сестра і брат?»? 

_______________________________________________________________ 

7. Який жартівливий вислів зустрічається в акровірші «Хто 

розмовляє»?_________________________________________________ 

8. Яких слів, що створюють лагідний, поетичний настрій, є багато в 

акровірші «Хто сестра і брат?»?_________________________________ 



 

9. Двопланове художнє зображення – реальне й приховане – 

називається_______________________________________________________ 

10. За яким принципом складено загадку «Химерний, маленький»? Чим 

подібна вона до народної?______________________________________ 

11. Яким ти уявляєш Леоніда Глібова – дідуся Кенира, прочитавши 

його твори?_________________________________________________ 

12. Який твір Леоніда Глібова тобі найбільше сподобався? 

Чому?________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Контрольна робота 

Літературні казки. Загадки. Прислів’я 

Початковий рівень (6 завдань по 0,5 бала). 

Завдання 1-6 мають по три варіанти відповідей, серед яких лише один 

правильний. Оберіть правильний варіант та позначте його (правильна 

відповідь 0.5б.) 

1. Першу книжку казок про твори І. Франко назвав 

А «Фарбований Лис» 

Б «Коли ще звірі говорили» 

В «Як звірі правувалися з людьми» 

2. Хуха-Муховинка з однойменної казки В.Королева-Старого мала 

здатність 

А змінювати колір 

Б змінювати настрій 

В змінювати свої плани 

3. Хто став нареченим Нудоти (В. Симоненка «Цар Плаксій і Лоскотон»)? 

А капітан Макака 

Б один із гвардійців царя 

В Лоскотон 



 

4. «От так компот!» - улюблена фраза 

А Недоштанька 

Б Недокватирки 

В Недоладька 

5. Укажіть жанр твору Л.Глібова «Хто розмовляє?» 

А прислів’я 

Б акровірш 

В загадка 

6. Загадка «Маленьке, кругленьке, зачепи – плакати будеш» належить до 

тематичної групи про: 

А тварини 

Б рослини 

В природу та її явища 

Середній рівень ( 3 завдання по 1 балу). 

Закінчіть речення. 

7. Приказка – це…  

8. Дядькові Лоскотону притаманні такі риси характеру: … 

9. Аля вважала, що вона потрапила в країну Недоладію, тому що … 

Достатній рівень (2 завдання по 1,5 бала). 

Виконайте завдання. 

10.Визначте спільні та відмінні риси народної та літературної казки. 

11.Доповніть прислів’я « Хочеш їсти калачі…». До якої тематичної грипу 

воно належить, яка його головна думка?  

Високий рівень (1 завдання 3 бали). 

12.Напишіть невеликий твір на одну з тем. 

1. Як прислів’я та приказки допомагають людям у сучасному житті? 

2. Добро творити просто (за вивченими літературними казками). 

 

 

 



 

 

Історичне минуле нашого народу  

Літописні  оповідання 

1. Продовжіть  речення: 

Літопис__________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2.  Які з прочитаних літописних оповідей справили на вас найбільше 

враження?  Поясніть чому. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3.  Чим  літописна оповідь відрізняється від легенди? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4.Чи властиві літописним оповідям казкові мотиви?  Доведіть свою думку. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5.  Які риси вдачі , властиві княгині Ользі, розкриває літописна оповідь 

«Про княгиню Ольгу». 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6.  За які добрі справи  Володимира названо Великим? 



 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

Олександр  Олесь.  «Микита Кожум’яка» 

1.  Казка Олександра  Олеся «Микита Кожум’яка» є драматичним твором.  

Продовжіть перелік ознак п’єси: призначена для виконання на 

сцені,____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2.  Дайте визначення: 

Гіпербола_________________________________________________________ 

3.  Які образи – персонажі з драми – казки Олександра Олеся запам’яталися 

вам найбільше?  Чим саме? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

4.  Яким у вашій уяві постав 

Микита Кожум’яка?  

Охарактеризуйте героя, 

звертаючись до тексту казки? 



 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5.  Які думки й почуття викликав у вас князь? А княжі помічники? Чи гідні 

вони довіри?  Дайте розгорнуту відповідь. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6.  У багатьох казках образ Змія втілює уявлення людей про зло і 

жорстокість. Які казкові образи, відомі вам з інших творів, уособлюють зло, 

а які - добро? 

7. Чингіз Айтматов, відомий киргизький письменник, говорив: «Той, хто в 

біді кидає свій народ, стає його ворогом». Подумайте над питанням:«Хто 

такий справжній патріот?»_________________________________________ 

 

Радимо://www.youtube.com/watch?v=9mAc7m-KV5U 

МИКИТА КОЖУМ’ЯКА – ПЕРША УКРАЇНСЬКА 3-D АНІМАЦІЯ (2013) 

Попри те,  що в основу покладена українська казка про Кирила Кожум’яку, 

мультик суттєво відрізняється від неї розвитком історії, цілями, засобами 

вираження і, головне, героєм, який є сином Кирила, маленьким хлопчиком 

Микитою.  

 
Тарас Шевченко.  «За сонцем хмаронька  пливе», «Садок 

вишневий коло хати». 



 

 

1. Розглянь репродукції картин 

Марини Михайлошиної та Олега 

Шупляка до вірша «Садок вишневий 

коло хати...». Чи зуміли художники передати настрій вірша? Свою думку 

обґрунтуй. 

2. До кожної строфи вірша Т. Шевченка «Садок вишневий коло хати...» 

добери ілюстрацію з уміщених тут репродукцій 

 

 

 

 Беньковська Ірина, 13 

років. «Садок вишневий 

коло хати…» 

 

Папір, гуаш. Уманська 

дитяча школа 

мистецтв 

 

 

 

Марфа ТИМЧЕНКО "Сім'я вечеря коло 

хати" фрагмент роботи 

 

 

ЛІТЕРАТУРА  

В КОЛІ МИСТЕЦТВ 



 

 

Марина Михайлошина. 

Садок вишневий коло 

хати. 

 

Олег Шупляк. Хрущі над 

вишнями гудуть... 

 

Олег Шупляк. Садок 

вишневий коло хати... 

Заповни таблицю 

1.Короткі 

відомості про 

автора 

Т. Шевченко народився  

Рано залишився                                   

Автор «                               » 

Крім поетичного, мав ще талант 

10 років був у                               Похований в  

2.Коли написано 

вірш? 

«Садок вишневий коло хати» написано, коли Шевченко  

 

3. Жанр твору У вірші змальовано  природу (пейзаж), тому  належить 



 

 до                                           лірики 

4.Провідний 

мотив 

 Оспівування   краси 

 

5.Композиція 

(будова ) 

Поезія складається з  

 

6. Образи  

 

7. Художні засоби Епітети : 

Персоніфікація: 

8.Віршування Римуються такі рядки : 

  

9. Моє враження  

  

  

  

 

Словникова робота 

Символ (грец. «знак») — умовне позначення якого-небудь предмета, 

поняття або явища; художній образ, що умовно відтворює усталену думку, 

ідею, почуття. В українських віршах наявні традиційні уснопоетичні 

народні символи: сонце, місяць, зіроньки, човен, терен, верба, весна та ін. 

Символ сонця — уособлення тепла, світла й радості. 



 

Туман — темряви, небезпеки. 

 

Т.Г. Шевченко. «Садок вишневий коло хати»,  «За сонцем хмаронька 

пливе..» 

1. Що ви «бачили»  і «чули», читаючи вірш «Садок вишневий коло хати».  

Назвіть і наведіть приклади з тексту. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.  Як ти думаєш, чому дія відбувається « коло хати»? Цей образ дає 

відчуття чого (небезпеки, сумніву, захищеності, спокою, тривоги)? 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Чи є у поезії «Садок вишневий коло хати» елементи гумору?  Доведіть це. 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Чому, на вашу думку, туман у вірші «За сонцем хмаронька встає», 

порівнюється з ворогом? 



 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. Випишіть з вірша «За сонцем хмаронька встає» епітети, порівняння 

метафори і поясніть їх роль у творі. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. Порівняйте поезії «Садок вишневий коло хати» та «За сонцем хмаронька 

встає». Визначте спільне та відмінне у цих віршах. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7. Який художній засіб Т. Шевченко використав у заголовку поезії «За 

сонцем хмаронька пливе…»? (1 бал) 

А метафору 

Б епітет 

В порівняння 

8. .Яка пора року описана в поезії Т. Шевченка «Садок вишневий коло 

хати…»? (1 бал) 

А зима 

Б весна  

В літо 

 9. Заповніть таблицю, простеживши, як змінюється настрій ліричного 

героя від споглядання мінливої природи (Т. Шевченко «За сонцем 

хмаронька пливе…». (2 бали) 

 

Природа  Ліричний герой 

1.  



 

2.  

11. Визначте слухові та 

зорові образи поезії Т. Шевченка «Садок вишневий коло хати…»(3 

бали) 

Рядок поезії Зоровий або слуховий 

образ 

  

  

  

  

 

Подивіться мультфільм "Садок вишневий коло хати" за мотивом 

вірша Т.Шевченкаhttps://www.youtube.com/watch?v=E0jnBCkMEuM і 

спробуйте зробити  власий варіант екранізації поезії 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E0jnBCkMEuM


 

Самостійна робота 

 Рідна Україна. Світ природи. П. Тичина «Не бував ти у  

наших краях!», «Гаї шумлять…»,«Блакить мою душу 

обвіяла…» 

1.  Уставте пропущене слово в рядку вірша «Блакить мою думку обвіяла…» 

П. Тичини «Струмок серед гаю, як…».  

а) стрічечка 

б) квіточка 

в) річечка 

2.  Що символізує образ 

козацької могили, створений П. Тичиною в поезії «Не бував ти у 

наших краях!»?  

а) силу духу, витривалість 

б) красу рідного краю 

в) історичну пам’ять  

3. Укажіть, як впливає на ліричного героя звук дзвонів у поезії П.Тичини 

«Гаї шумлять…» 

а) вони огортають ніжною пеленою; 

б) вони веселять, як на свято; 

в) вони купають, мов ластівку,* 

 

4.Сформулюйте головну думку вірша П. Тичини «Не бував ти у наших 

краях!»_________________________________________________________

________________________________________________________ 

5. Напишіть, як ви 

розумієте вислів «душа моя сонця 

намріяла»_________________________________________ __________ 



 

6. Виділіть і розподіліть 

зорові та слухові образи, окресліть кольорову гаму, назвіть емоції, 

почуття ліричного героя (за таблицею) 

Зорові образи Слухові образи Кольорова гама Емоції, почуття 

    

    

        

    

 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ 

1. У якому поетичному творі Т.Шевченко описує селянську родину? 

а) «Садок вишневий коло хати…»; 

б) «За сонцем хмаронька пливе…»; 

в) «Мені тринадцятий минало». 

2. Перша збірка поезій П.Тичини мала назву 

а) «Вітер з України»; 

б) «Сонячні кларнети»; 

в) «Чуття єдиної родини». 

3. Справжнє прізвище Олени Пчілки 

а) Лариса Петрівна Косач-Квітка; 

б) Костянтина Іванівна Малицька; 

в) Ольга Петрівна Косач-Драгоманова. 

4. Укажіть, як впливає на ліричного героя звук дзвонів у поезії 

П.Тичини «Гаї шумлять…» 

а) вони огортають ніжною пеленою; 

б) вони веселять, як на свято; 

в) вони купають, мов ластівку, 



 

5. Укажіть, звідки потрапив лось до заповідника (за оповіданням 

Є.Гуцала «Лось»). 

а) із Канади; 

б) із тайги; 

в) із зоопарку. 

6. Укажіть, як діти врятували лося із ополонки в кризі. 

а) прив’язавши за роги до своєї конячини; 

б) підклавши йому під черево товсті палиці; 

в) прорубавши від берега до ополонки доріжку. 

7. Автор вірша «Не бував ти у наших краях» - це .. 

а) Тарас Шевченко; 

б) Павло Тичина; 

в) Євген Гуцало; 

 8.Уривок: «Та щось не дуже йому на тій службі повелося. Не 

сподобалось йому… Перше всього ймення йому перемінено: був Івась, 

а то став уже «Ванька»…Туряють Івася пани, штурхають у потилицю 

слуги. Одно слово, за попихача в усіх» - з оповідання… 

а) «Соловей» Костянтини Малицької; 

б) «Сосонка» Олени Пчілки; 

в) «Лось» Євгена Гуцала. 

9.Лось із твору Євгена Гуцала байдуже спостерігав, як наближаються 

діти, тому що: 

а) дуже знесилився, а до того ж людей не боявся; 

б) намагався приспати їхню пильність; 

в) змирився з тим, що мусить загинути; 

10.Героя, про якого письменник пише так: «Там він блукав до самого 

вечора. Обмацував холодні пташині гнізда, їв мерзлу калину, доки не 

набив оскоми. Потім шукав осикові трухляки, ховав за пазуху і, 

нап’явши пальтечко на голову, дивився: світять чи не світять?» , 



 

звали:  

а) Олесь; 

б) Федько; 

в) Івась. 

 11.Костянтина Малицька мала такий псевдонім: 

а) Орися; 

б) Дністрова Чайка; 

в) Чайка; 

12.  Який з письменників був ще кіноактором? 

а) Павло Тичина; 

б) Богдан-Ігор Антонич; 

в) Микола Вінграновський; 

Тематична контрольна робота ( Історичне минуле нашого народу) 

І рівень ( 1 бал) 

1. У літописній оповіді « Про князя Олега» говориться про : 

А. славні походи князя 

Б. його смерть 

В. його любов до книг 

2. Дайте визначення , що таке драматичний твір, наведіть приклад. 

3. Продовжте речення . 

Князів давньої України-Русі Олександр Олесь  у своїх творах 

змальовує … 

                                          ІІ рівень ( 2 бали) 

4. Порівняйте образи Михайла - семилітка з казки А. Лотоцького і його 

брата Лихослова. 

                                         ІІІ рівень (5 балів) 

5. Напишіть  твір – мініатюру на одну із тем: 



 

1.Який історичний чи казковий герой  може бути для вас ідеалом , 

взірцем і чому? 

2. Що спільне і що відмінне між князями – героями літописної оповіді 

та літературних творів О. Олеся? 

Тематична контрольна робота ( Історичне минуле нашого народу) 

І рівень(1 бал) 

1. У літописній оповіді « Про княгиню Ольгу»  говориться про : 

А. настанови княгині синові щодо християнства 

Б. захоплення княгині мудрістю Соломона 

В. хрещення Ольги в Константинополі 

2. Дайте визначення, що таке сюжет, назвіть відомі вам його складові 

частини. 

3. Продовжте речення. 

Духовний заповіт Ярослава Мудрого  своїм дітям, а також 

нащадкам ( за твором О. Олеся) полягає в тому, що… 

                                                ІІ рівень ( 2 бали) 

4. З’ясуйте, як минуле поєдналось із сучасним у казці О. Сенатович  

«Малий Віз»? 

                                                ІІІ рівень ( 5 балів) 

5. Напишіть  твір – мініатюру на одну із тем: 

1. Чого навчають нас запорозькі козаки , чому ми маємо пам’ятати 

про них? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

М. Вінграновський. «Перша 

колискова»,   «Сама собою річка 

ця тече…», «Бабунин дощ» 

1.  Яка з поезій («Перша 

колискова» чи   «Сама собою річка 

ця тече…») сподобалася вам 

найбільше? Поясніть 

чому?_________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Який материнський заповіт дитина має пронести крізь життя? (вірш 

«Перша колискова»).  Випишіть із тексту відповідні 

фрагменти________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Що символізує  «маленька річечка, вузенька,  як долоня», а що – 

Дніпро? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



 

 

 Намалюйте казкового 

героя з вірша М. 

Вінграновського «Бабунин 

дощ» або зробіть 

письмовий опис картини 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Установіть відповідність 

Назва вірша Уривок 

1.  «Перша 

колискова» 

2. «Бабунин дощ» 

3. «Сама собою річка 

ця тече...» 

А. ...хай мене благословлять крилом, Щоб писалось 

слово журавлине Журавлиним з вирію пером. 

Б. За вікном хлюпочеться плавба Твоїх літ і долі 

гомінливої. 

В. Вона тече в городі в нас під кленом, І наша хата 

пахне їй борщем. 

Г. Хто він такий в залатанім кожусі, В кожусі, а хапає 

дрижаки?.. 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Григір Тютюнник. Оповідання «Дивак». 

1. Прокоментуйте висловлювання Григора Тютюнника: "Ідеалом для 

мене завжди були доброта, самовідданість і милосердя людської душі в 

найрізноманітніших 

виявах"___________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Яким, на вашу думку, був задум письменника? З якою метою він 

розповідає нам про дивакуватого хлопчика Олеся? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Що в оповіданні свідчить про багату уяву Олеся? Чи відчував він себе 

самотнім? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Пригадайте, які поради давав хлопцеві дід: «Того ліктем, того-почотом… 

Гульк - уперед вийшов. А першого не перечепиш, бо не доженеш». 

Прокоментуйте ці слова. Як ви думаєте, чи матиме Олесь таку життєву 

позицію, коли подорослішає? А яким є ваше ставлення до слів діда? 



 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. Чому Олесь пішов з уроку малювання, адже він любив малювати?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. Як ви вважаєте, чому Олесь подарував Федькові Тойкалу гніздо ремеза? 

Що додав вам цей епізод до розкриття характеру Олеся? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7. Чому Олесь так довго йшов до школи (автор каже «побрів», 

«поплентався»)? Що відволікало його в дорозі? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

8. Який світ - природи чи людей - більше вабив Олеся?Чому? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

9. Напишіть твір-мініатюру: "Чи легко бути диваком?" або "Що для мене 

означає доброта?" 

Запам’ятайте!!! За жанром цей твір є оповіданням, оскільки він має всі 

притаманні йому особливості: 

1) прозова форма; 

2) невеликий обсяг; 

3) невелика кількість дійових осіб; 

4) зображується невеликий проміжок часу - 1 день; 

5) розповідний характер твору. 



 

 

 «Знайди пару» 

Установіть відповідність між предметом та його порівнянням у тексті. 

1  Кілки у тинах                             А Мов ковдра на сіні 

2  Смілка на зрізах пнів                 Б Як воляче око 

3  Дим з бовдурів                          В Немов гра у жмурки 

4  Лід на річці                                 Г Як стрижені допризовник 

5  Бульбашки води у річці             Д Тополиними стовпами 

6  Кружляння дерев                       Є Немов старий мед  

 

Ключ: 1 г, 2 в, 3 д, 4 а, 5 б, 6 в 

 

Напишіть міні-твір на тему «Моя прогулянка в лісі» (5-7 речень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Заповни словник виучуваних термінів 

 

Акровірш  

 

Віршована мова  

 

 

Гіпербола Гіпербола — художній прийом, який полягає в 

перебільшенні рис людини, предмета чи явища з метою 

надання зображуваному виняткової виразності, 

наприклад: Щира праця гори верне (Нар.тв.). 

 

Діалог  

 

Драма Твір, який складається переважно з розмов та вчинків 



 

героїв і призначений для постановки на сцені, 

називається драматичним твором. Драма (з грецької 

мови) – дія. 

 

 

Експозиція  

 

Епітет  — це художнє означення, у перекладі з грецької мови 

означає прикладка, епітет ніби прикладається до слова, 

надаючи зображуваному більшої емоційності, 

виразності й поетичності.  

Зав’язка  

 

Загадка  

 

Інтонація  

  

 

Казка народна Казка — розповідний твір, переважно 

невеликий за розміром, у якому йдеться про 

вигадані події. 

 



 

Казка літературна  

 

Композиція  

 

Кульмінація  

 

Легенда  — історії про героїв-людей, основою яких є 

історичні події та постаті. 

 

Ліричний герой 

 

 

 

 

 

Літопис  

 

Метафора — це слово чи словосполучення, яке розкриває ознаки 

та властивості одного явища чи предмета через 

перенесення на них ознак іншого явища чи предмета. 

 

 

Міф — оповідання про минуле, навколишній світ, яке 

описує події за участю богів, демонів і героїв та 



 

історії про походження світу, богів і людства. 

  

  

 

 

Мова художнього  

твору 

 

 

 

Монолог  

Опис  

 

Оповідання  

 

 

Пейзаж  

 

Переказ  — усні оповіді про життєві факти, явища, 

драматичні ситуації, пов´язані з конкретними 

історичними подіями, інформація про які 

передається не очевидцями, а шляхом 

переповідання почутого (звідси і назва — переказ). 

 

Персоніфікація  
(різновид метафори) — образний вислів, у якому 

ознаки людини переносяться на неживий предмет чи 



 

явище (одним словом, олюднення),вона оживлює 

поезію. 

Портрет  

Порівняння — художній вислів, у якому один предмет чи явище 

зіставляється з іншим, чимось подібним до нього, 

використовуючи слова мов, немов,як, начебто, ніби і 

т.п. 

 

Приказка  

  

Прислів’я  

  

Ремарка  

  

Рима  

  

Ритм  

  

Розвиток дії  

  

Розв’язка  

  



 

 

Розмір віршований 

 

 

 

 

Стопа  

 

Строфа  

 

Сюжет  

 

 

Тема  

 

Фольклор (усна народна 

творчість) 

— художня колективна творча діяльність народу, 

що відображає його життя, погляди, ідеали. 

 

Фольклорні жанри Казка  

Міф  

Легенда  

Переказ  

Прислів'я  

Приказка  

Загадка 

 



 

№ Вид мистецтва Засоби Приклади 

1 Художня література Слово, ручка, папір   

2 Живопис Фарби, пензель…   

3 Музика Гармонійні звуки, музичні 

інструменти 

  

4 Хореографія (балет…) Пластичні рухи   

5 Скульптура Різець, глина, гіпс…   

6 Театр Драматичне дійство   

7 Кіно Гра акторів, прилади для 

запису звуків і зображення 
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