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¡ В. Симоненко, «Цар Плаксій та Лоскотон». 
(Віршована казка.)
¡ Гр. Тютюнник, «Дивак». (Оповідання.)
¡ «Прийом у запорожці». (Народний переказ.)
¡ М. Вінграновський, «Сіроманець». (Повість.)
ІІІ тур. «Хто більше?» Називайте почергово 

прислів’я на тему «Розум, мудрість». Той, хто назве 
останнім, стає переможцем (за перемогу – 3 бали).

ІV тур. «Розкодуй народний вислів». Вибе-
ріть один із двох народних висловів (прислів’я / 
приказку), аргументуйте свій вибір (за методом 
«Прес») і складіть твір-мініатюру за змістом афо-
ризму (за добре виконану роботу – 5 балів). 

Слайд  15-й. Для капітана 1-ї команди. 
Бачить око глибоко, а розум – ще глибше. 
Краса до вінця, а розум до кінця.
Слайд  16-й. Для капітана 2-ї команди. 
Бійся не мудрого ворога, а лихого приятеля.
Мудрим ніхто не вродився, а навчився.
Методична  р емарка. Коли капітани вико-

нують завдання четвертого туру, члени команд беруть 
участь у наступному випробуванні.

«Натхнення». Доберіть до наведених слів епі-
тети, порівняння, метафори (3 бали).

Сл айд  17-й. Для 1-ї команди. 
Сонце. 
Дуб. 
Поле. 
Слайд  18-й. Для 2-ї команди.
Осінь.
Лід.
Ніч.

Конкур с -пр е з ен т ац і я 
«Домашнє  з а вд ання»

І тур. «Найкмітливіший». Представте свої 
крос ворди. Запропонуйте однокласникам розгада-
ти їх (5 балів).

ІІ тур. «Найкращий ілюстратор». Презентуй-
те малюнки до одного з вивчених творів (3 бали).

ІІІ тур. «Рецензент». Прочитайте учнівські від-
гуки на прочитані впродовж року твори, які викли-
кали найбільше роздумів, суперечок. Прокоментуй-
те роботи суперників (10 балів).

Підсумок уроку.
Журі оголошує результати гри, визначає й наго-

роджує переможців.
Домашнє завдання. Учитель дає перелік творів 

для читання влітку та рекомендації щодо ведення 
читацького щоденника.
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Зà îñòàíí³ì ïîðîãîì,
çà ãðèâîþ 

Сèâî¿ ãëèíè, 
Зà õàïëèâèì ïëà÷åì 
І ïîêóòîþ ñòîìëåíèõ ñóðì 
Зàñòîãíàëè âîçè, 
І çàòüîõêàâ ìîðîç íà êàëèí³, 
І ïîìåðõë³ äîëîí³ 
Зàêëÿêëè íà ãðóäÿõ áàíäóð.

Бîæåâ³ëüí³ ÷àñè. 
Бîæåâ³ëüíà çåìëÿ ï³ä íîãàìè, 
З áîæåâ³ëüíîãî íåáà ñè÷àòü 
Бîæåâ³ëüí³ äîù³. 
Оçèðàòèñÿ ñòðàøíî –
Йäå íàçèðö³ ïóñòêà çà íàìè 
І ç ðîç÷àõíóòèõ â³êîí ëåòÿòü 
Бîæåâ³ëüí³ õðóù³.

Тîé ïîëèí, òà äîðîãà,
Тîé çàøìîðã ñóõîòíîãî äèìó,
Тà äî÷àñíà æàëîáà
І ãåòü ïîñèâ³ë³ ÷óáè
Ùå ï³äêàæóòü ñëîâà,
Ùî âïàäóòü íà ñí³ãè íåñõîäèì³,
Ùå ïðîäàæíîãî õë³áà
У÷èíÿòü íà íàø³é æóðá³.

І îòàê ìåí³, òàê,
Нà÷å âæå íå çáåðóñÿ íà ñèë³,
І îòàê ãîâîðþ,
Нà÷å âæå êðàé ìîãèëè ñòîþ:
Нå äàé Бîæå í³êîìó
Õîâàòè ë³ñè ïîðóä³ë³
І â ïðè÷èíí³é ñîâ³
Вï³çíàâàòè

В³ò÷èçíó ñâîþ.

                      Ïàâëî Ã²ÐÍÈÊ

* * *

Çгадуємо ×орноáиль


