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Група № 34 

Урок № 41-42 

Тема уроку: «Виразне читання поезій шістдесятників (напам’ять)» 

Мета уроку: розвивати навички виразного читання, розкривати через інтонацію 

зміст й основну думку твору; розвивати акторську майстерність, пам'ять 

здобувачів освіти. 

Матеріали до уроку:  

«ЛЕБЕДІ МАТЕРИНСТВА» 

 Василь Симоненко 

Мріють крилами з туману лебеді рожеві, 

Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві. 

Заглядає в шибку казка сивими очима, 

Материнська добра ласка в неї за плечима. 

Ой біжи, біжи, досадо, не вертай до хати, 

Не пущу тебе колиску синову гойдати. 

Припливайте до колиски, лебеді, як мрії, 

Опустіться, тихі зорі, синові під вії. 

Темряву тривожили криками півні, 

Танцювали лебеді в хаті на стіні, 

Лопотіли крилами і рожевим пір'ям, 

Лоскотали марево золотим сузір'ям. 

Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, 

Виростуть з тобою приспані тривоги. 

У хмільні смеркання мавки чорноброві 

Ждатимуть твоєї ніжності й любові. 

Будуть тебе кликать у сади зелені 

Хлопців чорночубих диво-наречені. 

Можеш вибирати друзів і дружину, 

Вибрати не можна тільки Батьківщину. 

Можна вибрать друга і по духу брата, 

Та не можна рідну матір вибирати. 

За тобою завше будуть мандрувати 

Очі материнські і білява хата. 

І якщо впадеш ти на чужому полі, 

Прийдуть з України верби і тополі. 

Стануть над тобою, листям затріпочуть, 

Тугою прощання душу залоскочуть. 

Можна все на світі вибирати, сину, 

Вибрати не можна тільки Батьківщину. 

 



«Ти знаєш, що ти – людина?..» 

Василь Симоненко  

Ти знаєш, що ти – людина? 

Ти знаєш про це чи ні? 

Усмішка твоя – єдина, 

Мука твоя – єдина, 

Очі твої – одні. 

Більше тебе не буде. 

Завтра на цій землі 

Інші ходитимуть люди, 

Інші кохатимуть люди – 

Добрі, ласкаві й злі. 

Сьогодні усе для тебе – 

Озера, гаї, степи. 

І жити спішити треба, 

Кохати спішити треба – 

Гляди ж не проспи! 

Бо ти на землі – людина, 

І хочеш того чи ні – 

Усмішка твоя – єдина, 

Мука твоя – єдина, 

Очі твої – одні. 

«Задивляюсь у твої зіниці...» 

Симоненко Василь 

Задивляюсь у твої зіниці 

Голубі й тривожні, ніби рань. 

Крешуть з них червоні блискавиці 

Революцій, бунтів і повстань. 

 

Україно! Ти для мене диво! 

І нехай пливе за роком рік, 

Буду, мамо горда і вродлива, 

З тебе дивуватися повік... 

 

Одійдіте, недруги лукаві! 

Друзі, зачекайте на путі! 

Маю я святе синівське право 

З матір'ю побуть на самоті. 

 

Рідко, нене, згадують про тебе, 

Дні занадто куці та малі, 

Ще не всі чорти живуть на небі, 

Ходить їх до біса на землі. 

 

 



Бачиш, з ними щогодини б'юся, 

Чуєш — битви споконвічний грюк! 

Як же я без друзів обійдуся, 

Без лобів їх, без очей і рук? 

 

Україно, ти моя молитва, 

Ти моя розпука вікова... 

Гримотить над світом люта битва 

За твоє життя, твої права. 

 

Ради тебе перли в душу сію, 

Ради тебе мислю і творю... 

Хай мовчать Америки й Росії, 

Коли я з тобою говорю. 

 

Хай палають хмари бурякові, 

Хай сичать образи — все одно 

Я проллюся крапелькою крові 

На твоє священне знамено. 

 

«Два кольори» 

Павличко Дмитро 
Як я малим збирався навесні 

Піти у світ незнаними шляхами, 

Сорочку мати вишила мені 

Червоними і чорними нитками. 

 

Два кольори мої, два кольори, 

Оба на полотні, в душі моїй оба, 

Два кольори мої, два кольори: 

Червоне — то любов, а чорне — то журба. 

 

Мене водило в безвісті життя, 

Та я вертався на свої пороги, 

Переплелись, як мамине шиття, 

Мої сумні і радісні дороги. 

 

Мені війнула в очі сивина, 

Та я нічого не везу додому, 

Лиш горточок старого полотна 

І вишите моє життя на ньому. 

 

Два кольори мої, два кольори, 

Оба на полотні, в душі моїй оба, 

Два кольори мої, два кольори: 

Червоне — то любов, а чорне — то журба. 

 

 

 



«Балада про соняшник» 

Іван Драч 

В соняшника були руки і ноги, 

Було тіло, шорстке і зелене. 

Він бігав наввипередки з вітром, 

Він вилазив на грушу, 

і рвав у пазуху гнилиці, 

І купався коло млина, і лежав у піску, 

І стріляв горобців з рогатки. 

Він стрибав на одній нозі, 

Щоб вилити з вуха воду, 

І раптом побачив сонце, 

Красиве засмагле сонце,- 

В золотих переливах кучерів, 

У червоній сорочці навипуск, 

Що їхало на велосипеді, 

Обминаючи хмари на небі... 

І застиг він на роки й століття 

В золотому німому захопленні: 

— Дайте покататися, дядьку! 

А ні, то візьміть хоч на раму. 

Дядьку, хіба вам шкода?! 

Поезіє, сонце моє оранжеве! 

Щомиті якийсь хлопчисько 

Відкриває тебе для себе, 

Щоб стати навіки соняшником. 

 

Шановні учні, оскільки ми працюємо зараз дистанційно, прошу Вас вивчити всі 

вірші,  записати відео, де ви поезії декламуєте, та надіслати мені це відео у 

Вайбер –  0939782750! Але пам`ятайте, що при зустрічі чи в ZOOM, я можу 

запитати у Вас фрагмент. 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net . 

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