
Дата: 19.10.2020 

Група № 22 

Тема уроку № 2: М. Метерлінк “Синій птах”. Символіка образів. 

Трактування фіналу. Особливості ремарок. Ознаки казки в драмі - 

ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

Мета уроку — формувати компетентності: предметні (знання 

життя та творчості Моріса Метерлінка, змісту його драми-феєрії 

“Синій птах”; навички сприймання інформації на слух; уміння 

виокремлювати головне; уміння аналізувати образи героїв та 

особливості драматичного твору, визначати їхню символіку; 

культуру мовлення; критичне мислення; любов до мистецтва; 

естетичний смак); ключові (уміння вчитися: навички самостійної 

роботи; прагнення нових знань; комунікативну: навички роботи в 

групі й колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів 

оточуючих; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію 

та презентувати її; загальнокультурну: зацікавленість спадщиною 

європейського театру; прагнення літературної освіченості; читацькі 

інтереси; найкращі моральні якості особистості). 

Матеріали до уроку: 

Герої філософської п’єси-казки “Синій птах” — це образи-

символи, що втілюють панівні на землі сили. Це люди, рослини, 

тварини, стихії Світла, Вогню й Води, Душі (Хліба, Молока та ін.) 

— усе те, з чого складається людський світ. Виявляється, людина 

живе на землі, не помічаючи довкола нікого й нічого, крім таких, як 



сама. їй здається, що лише вона наділена душею, і всі таємниці світу 

вона вже розгадала. Але це не так. За допомогою чарівного каменя, 

що відкриває істинний зір, Тільтіль і Мітіль, герої п’єси, бачать світ 

таким, яким він є насправді — одухотвореним, прекрасним (а інколи 

— страшним), сповненим таємниць. У цьому світі минуле, сучасне й 

майбутнє перебувають поруч і пронизують одне одного: Тільтіль і 

Мітіль зустрічають і своїх давно померлих рідних, і ще 

ненародженого брата. Виявляється, людина відповідає не лише за 

себе, а й за всіх своїх предків і нащадків, тому що її рід — єдине ціле, 

одна нескінченна лінія. 

Завдання до тексту: 

1) Написати характеристики Тільтітіль та Мітіль; 

2) Чому Метерлінк робить своїми героями дітей? 

3) Як ви вважаєте, чому дія в п’єсі відбувається у ніч напередодні 

Різдва? 

4) Для чого, на вашу думку, автор використав прийом олюднення? 

5) Доведіть, що п’єса має ознаки казки.  

6) Яке значення мають авторські ремарки у п’єсі? 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

y.levchuk2976@gmail.com 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та № уроку. 

 

 

 


