
 

Предмет  

Українська література 

Клас 7 Тема: Бесіда про позакласне читання.  

«І втішилися гаї-діброви: «Христос Воскрес!» 

(Великодня поезія та оповідання Богдана 

Лепкого) 

 

Аспект СР     
Тип уроку: урок-дослідження з елементами 

інсценізації 

 

Епіграф: «…Згадки з моїх діточих літ. Ах, як ви 

дорогі мені!»(Б.Лепкий) 

 

1.Евристична бесіда 

-З яких кольором асоціюється у вас слово 

«Великдень»? 

-Якого свята весняного періоду чекаєте 

найбільше? 

-З чим пов’язується у вас слово «Великдень»? 

  

2. Учні заповнюють «Картку очікувань»: 

«Я хочу…», «Я можу…», «Буду сьогодні…». 

 

3. Метод «Незакінчене речення» 

Твори Богдана Лепкого вчать нас... (записуємо на 

дошці) 

 

4. Як ви розумієте слова Б.Лепкого «…Згадки з 

моїх діточих літ. Ах, як ви дорогі мені!»? 

 -Чи можна їх пов 'язати з темою уроку? 

 

5. Аналіз поезії Богдана Лепкого « На Великдень» 

 

6. Словесна баталія  

Чи варто було авторові у творі, що створює 

такий піднесений, святковий настрій, згадувати 

про хлопчика-сироту ? 

 

7. Робота над змістом оповідання Б.Лепкого 

«Великодній ранок»  («Казка мойого життя» ) 

(Із змістом твору діти ознайомились вдома) 

 

 

8. Візуалізація (учні слухають із заплющеними 

очима початок твору в прочитанні вчителя ) 

Дзвони від страстей висіли на дзвіниці без 

шнурів. Відпочивали. Аж тепер знову чистими 

голосами відізвалися. Цілому світові радісну 

вість подали, що Христос Воскрес! "І втішилися 

гаї-діброви: «Христос Воскрес!» І зашуміли 

зеленим шумом дерева в лісі і грушка при стрісі : 

« Христос Воскрес !» Іздивувались серни в лісі і 

птах на горісі : «Христос Воскрес !»Риби 

гуляють, бо й вони вже знають:  «Христос 

Воскрес !» Бо й вони вже знають , чого дзвони 

Тема СР: сприяти накопиченню знань про 

звичаї,    обряди, традиції українців, пов'язані зі 

святом Воскресіння; формувати почуття 

національної самосвідомості як неодмінної 

умови виховання справжнього патріотизму і 

гордості за свою землю, свій народ; виховувати  

потребу жити за християнськими законами 

моралі; готувати дітей до трудової діяльності, 

прищеплювати працелюбність;  розвивати 

почуття поваги до народних обрядів 

 

 

 

Повідомлення учнів про Великдень 

   Великдень - день воскресіння Ісуса Христа, 

одне з найбільших свят християн.Найголовніші 

дні тижня перед Паскою - Чистий Четвер і 

Страсна  

П 'ятниця . У ніч з суботи на неділю в церкві 

відбувається святкова служба. Святять 

паску,писанки, різні страви і речі. Свято триває 

три дні. 

  Символом Великодня є писанки . Після того, 

як писанки разом із великодньою паскою 

освятять у церкві,їх дарують родичам і 

знайомим зі словами: «Христос Воскрес !» У 

відповідь кажуть: « Воістину Воскрес!» і щиро 

дякують. Дарувати писанку — означає бажати 

щастя, здоров’я, добра. 

   Багато прислів’їв і приказок присвячено темі 

«Великдень»: За тиждень-Великдень. 

Недалечко червоне яєчко. Красна ріка берегами, 

а Великдень - пирогами. Будь великий,як 

верба,а здоровий,як вода,а багатий,як земля.  

    Існують народні повір 'я : Коли печуть паску, 

не можна, щоб у хаті був хтось чужий.У свята 

забороняється працювати - це вважається 

гріхом.  

Відгадайте загадки. 

Що святіше за хліб ? (Паска)У фарбах катаєься, 

до церкви збирається.(Крашанка) 

В одній бочці два тіста, а не змішуються.(Яйце) 

 

 

 

 



 

Відеоролики «Великдень»  

  

http://joymylife.org.ua/video_pasha/ 

 

http://my.mail.ru/mail/nataliamishina1973/video/_

myvideo/31.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група «Художники» підготувала ілюстрації 

на Великодню тематику 

 

 

 
 

 

 
 

грають: «Христос Воскрес!» 

 

Кіносеанс закінчено. 

-Дайте назву фільму, який візуально бачили. 

-Який настрій він навіює ? 

 

 9. Порівняльна характеристика поезії «На 

Великдень» та оповідання  «Великодній ранок» 

-Що поєднує ці два твори ? 

-Порівняйте речення з творів, в яких говориться 

про хлопчика (учні самостійно їх знаходять і 

зачитують): 

 а) Між ними підросток-хлопчина насилу двигає 

свячене, Аж ллється піт і гнеться спина... 

 б) І несе хлопчина невеличкий, літ,може, 12, 

несе,  аж під ним ноги тріщать, бо нецята 

важкі. 

 

Що нового про звичаї нашого народу дізналися? 

(Чоловік має свячене з-під церкви до самої хати 

нести; люди ділилися свяченим яйцем, одночасно 

бажаючи всяких гараздів, дівчата вдягали 

вишивані сорочки та запаски...) 

- З якою метою використовується у творах 

форма множини ? 

(Тато увійшли, утомлені, але веселі, молоді такі, 

гарні, хвалять; мама кажуть, беруть, ведуть, 

відповідають...) 

-Чи можна сказати, що Лепкому дуже дорогі ці 

дитячі спогади про Великдень у родинному колі? 

 

10. Читання тексту вірша «Під церквою на 

Великдень»учнями. Робота над змістом 

-З якою метою, на вашу думку, у вірші 

повторюються рядки: 

Дівочий жвавий хоровід... 

-Чому використано порівняння «живим 

вінком...», в якому значенні : 

а) дівчата, як квіти ; б) барвисті вишиті сорочки 

; в)виводячи гаївки,    утворюють коло ? 

Чи сумує сивий дід за молодими роками ? 

(зачитати рядки) 

Висновок. (Не боїться смерті, не боїться піти на 

могилки, бо впевнений, що онуки і правнуки 

продовжать родовід і збережуть звичаї). 

-Чи відчувається зв’язок поколінь, у яких рядках? 

(І старість молоді літа З глибин душі 

благословить) 

 

 

 11.  Підібрати синонім до слова «гагілки», 

створити асоціативний кущ 

 

12. Ілюстрації на тему «Великдень».  

Перегляд відеороликів 



 

 

 

 

 

 

 13.  Інсценізація уривків оповідання Б.Лепкого 

«Гаївки» 

14. Метод «Мікрофон» 

Як би ви продовжили речення, частину якого 

записали на початку уроку : Твори Б.Лепкого про 

Великдень вчать нас...  

Сьогодні на уроці : 

 - я дізнався про... 

 - зацікавився... 

 - мені найбільше сподобалося... 

 - запам’яталося... 

 15.  «Мозкова атака» 

  На основі опрацьованих творів Б.Лепкого 

зробіть висновок: 

Чому авторові такі дорогі спогади дитинства ? 

Тому що... 

16. Гра «Великодні символи» 

-Які слова ,що символізують Великдень , 

згадувались сьогодні на уроці. Утворіть 

Великодню квітку, де кожна пелюстка - окремий 

символ. Визначте, з яким кольором він у вас 

асоціюється (церква, дзвони, писанка, гаївка, 

паска, свічечка…) 

 

 

 

Коментарі 

   Слухаючи повідомлення про Великдень, учні 

записують ключові слова 

Переглядаючи відеоролики, учні утворюють 

асоціативний кущ із словом «Великдень» 
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