
13.05.2022 

Група № 25 

Урок № 30 

Тема уроку: «Виразне читання поезій Є. Плужника» 

Мета уроку: розвивати навички виразного читання, розкривати через інтонацію 

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

здобувачів освіти. 

Матеріали до уроку: 

1. Перегляньте відео до уроку на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=FXyQU9i-1VA&ab_channel  – «Вчись у 

природи творчого спокою…» 

https://www.youtube.com/watch?v=d2X7wTI34Tw&ab_channel – «Ніч… а човен – 

як срібний птах.!..» 

https://www.youtube.com/watch?v=xyjk6fBiG0A&ab_channel – «Річний пісок…» 

Є. Плужник «Річний пісок…» 

Річний пісок слідок ноги твоєї 

І досі ще - для мене! - не заніс. 

Тремтить ріка, і хилиться до неї 

На тому березі ріденький ліс... 

Не заблукають з хуторів лелеки, - 

Хіба що вітер хмари нажене... 

О друже мій єдиний, а далекий. 

Який тут спокій стереже мене! 

Немов поклала ти мені на груди 

Долоні теплі, і спинилось все: 

І почуття, і спогади, і люди, 

І мертвий лист, що хвилями несе. 

Немов ласкаві вересневі феї 

Спинили час, - і всесвіт не тече... 

І навіть цей слідок ноги твоєї 

Вже не хвилює серця і очей... 

Бо я дивлюсь і бачу: все навіки 

На цій осінній лагідній землі, 

І твій слідок малий - такий великий, 

Що я тобі й сказати б не зумів! 

 

Є. Плужник «Ніч… а човен - як срібний птах!..» 

Ніч... а човен - як срібний птах!.. 

(Що слова, коли серце повне!) ... 

Не спіши, не лети по сяйних світах, 

Мій малий ненадійний човне! 

І над нами, й під нами горять світи. 

І внизу, і вгорі глибини... 

О, який же прекрасний ти, 

Світе єдиний! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FXyQU9i-1VA&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=d2X7wTI34Tw&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=xyjk6fBiG0A&ab_channel


Є. Плужник  «Вчись у природи творчого спокою» 

Вчись у природи творчого спокою  

В дні вересневі. Мудро на землі,  

Як від озер, порослих осокою,  

Кудись на південь линуть журавлі.  

Вір і наслідуй. Учневі негоже  

Не шанувати визнаних взірців,  

Бо хто ж твоїй науці допоможе  

На певний шлях ступити з манівців? 

 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net . 

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

mailto:ledishade@ukr.net

