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Текстуальне вивчення творів – 56 год; розвиток мовлення – 4 год; позакласне читання – 
4 год; резервний час – 6 год. Для вивчення напам’ять Р.  Бернс.  «Любов»  (або  Г.  Гейне.  «Коли 
настав  чудовий  май…»,  К.  Симонов.  «Жди  мене…»).  Р.  Кіплінг.  «Якщо…»

№ 
уроку дата 

Зміст навчального матеріалу

тема уроку
ВСтУп

1 оригінал і переклад. основні відомості про розвиток української перекладацької традиції. майстри худож-
нього перекладу. роль художніх перекладів у розвитку культурного діалогу, дружніх взаємин між народами

2
Види перекладів, специфіка художнього перекладу. переклад і переспів: схожість та відмінність. основні 
принципи аналізу та інтерпретації оригіналу і художнього перекладу.
(ТЛ) Поглиблення понять про оригінал і переклад. Переспів

билини І балаДи (10 год)

3

поетичне відображення історії київської русі в билинах. основні цикли билин (київський, новгородський). 
реальність (історія, побут, звичаї) і художня вигадка в билині «ілля муромець і соловей-Розбійник». тради-
ційні фольклорні елементи (повтори, гіперболи, постійні епітети) у билині. 
(ТЛ) Билина як жанр. Гіпербола

4  Втілення людських чеснот в образах героїв билин. Ідеал воїна-захисника в билині «Ілля муромець і 
Соловей-розбійник»

5
Розвиток зв’язного мовлення і творчих здібностей. твір-розповідь з елементами опису за картиною В. Вас-
нецова «три богатирі».
зображення героїв билин у мистецтві (живописі, музиці, мультиплікації та ін.)

6
балада як жанр фольклору. Характерні ознаки фольклорної балади. «король лір і його дочки». моральний 
урок у творі. король лір як вічний образ.
(ТЛ) Балада (фольклорна)

7 «Як Робін Гуд став розбійником», або «поєдинок Робіна Гуда з Гаєм Гізборном» (1 за вибором учителя). 
Ідеї свободи і служіння народові

8 образ народного захисника робіна Гуда

9

балада як жанр літератури. Характерні ознаки літературної балади. 
Йоганн крістоф Фрідріх шиллер (1759–1805). «Рукавичка». Випробування головного героя балади. образ 
справжнього лицаря, його мужність, відвага, людська гідність.
(ТЛ) Балада (літературна)

10 адам міцкевич (1798–1855) і Україна. Утвердження любові до батьківщини й героїзму в баладі «світязь»

11 Символічні образи, елементи фольклору (українські образи й мотиви) в баладі «світязь».
(ТЛ) Поняття про символ

12

Роберт льюїс стівенсон (1850–1894). «Балада про вересовий трунок». основний конфлікт балади (батько і 
син – король, свобода – рабство). Утвердження духовної сили пиктів, їхнього героїзму в захисті національ-
них цінностей. Символіка твору. 
(ТЛ) Поглиблення поняття про символ

13 позакласне читання. пушкін о. С. балада «пісня про віщого олега»

14 контрольна робота № 1. «Вступ. билини і балади».
Виконання різнорівневих тестових завдань

ІСториЧне минУле В лІтератУрІ (10 год)

15 вальтер скотт (1771–1832) – засновник історичного роману. Історія і художній вимисел у романі «айвенго». 
(ТЛ) Поглиблення понять про роман (історичний роман)

16 Історичний колорит роману «айвенго» та засоби його створення. 
(ТЛ) Початкові поняття про художній час, художній простір

17 Динаміка сюжету і гумор в романі «айвенго»
18 Утілення в образі айвенго кодексу лицаря, художні засоби створення образу

19 зіткнення добра, краси й справедливості із жорстокістю і підступністю. образи бріана де буагільбера, 
принца Джона, Фрон де бефа, моріса де брасі, ровени, ребекки
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20 Розвиток зв’язного мовлення і творчих здібностей. порівняння образів персонажів (бріан де буагільбер і айвенго, леді 
ровена і ребекка). Зіставлення роману В. Скотта з його втіленнями в мистецтві (кіно, театр, ілюстрації та ін.)

21

зображення трагедії Другої світової війни з різних боків Європи. 
Друга світова війна у європейській поезії (к. і. Галчинський («лист із полону», «пісня про солдатів з Вес-
терплятте» та ін.), а. марґул-шпербер («про назву концтабору бухенвальд»), Б. ш. окуджава («До побачен-
ня, хлопчики…») та інші – 2–3 твори за вибором учнів і вчителя)

22 василь володимирович Биков (1924–2003). «альпійська балада». особливості сюжету і композиції повісті.
(ТЛ) Види й функції пейзажу у творі

23 образи Івана терешка і Джулії. протиставлення сили дружби й кохання світу насильства
24 Гуманістичний зміст повісті. Символічність назви твору, риси жанру балади в ньому
25 позакласне читання. м. о. Шолохов. «Доля людини». л. Уліцька. «паперова перемога»

26 контрольна робота № 2. «історичне минуле в літературі».
твір-характеристика персонажа

ДУХоВне ВипробУВаннЯ лЮДини (6 год)

27 джеймс олдрідж (1918–2015). оповідання «останній дюйм». проблема взаємин між батьками й дітьми. обра-
зи бена і Деві, художні засоби їх створення

28 Символічність назви оповідання «останній дюйм». Віра у внутрішні можливості людини, подолання нею жит-
тєвих випробувань, здатність до порозуміння. Утвердження сімейних цінностей

29

Редьярд кіплінг (1865–1936). «Якщо…». проблема духовного випробування людини та її моральної стійкості у 
вірші р. кіплінга «Якщо…». Сюжет і композиція вірша. Художні особливості твору, його провідна ідея (лю- кіплінга «Якщо…». Сюжет і композиція вірша. Художні особливості твору, його провідна ідея (лю-кіплінга «Якщо…». Сюжет і композиція вірша. Художні особливості твору, його провідна ідея (лю-
дина має залишатися собою у різних життєвих випробуваннях, зберігати вірність моральним принципам).
(ТЛ) Поглиблення понять про вірш

30
«Балада про схід і Захід». протистояння і примирення Сходу й заходу в «баладі про Схід і захід» р. кіплін-
га. антитези у творі. 
(ТЛ) Поглиблення понять про баладу (літературну), вірш 

31 Ідеї миру і дружби в «баладі про Схід і захід». Динаміка образів головних героїв (камаль, полковничий син)

32

контрольна робота № 3. «духовне випробування людини».
Виконання різнорівневих завдань.
закінчення 1 семестру

Далі буде

кУльтУролоГІЧний контекСт наВЧальноГо матерІалУ

Зміст програми культурологічний контекст навчального матеріалу
ВСтУп

оригінал і переклад 

Міжлітературні зв’язки. Українська перекладацька школа. 
майстри художнього перекладу. м. рильський. Сонет «мистецтво перекладу». І. Драч. «розмова з 
другом перекладачем», Г. кочур. «перекладач» (присвячений Д. паламарчукові), І. теліга. «пере-
кладач, учений, критик і поет» (присвячений м. зерову), м. зеров. «епітафія самому собі».
Живопис, фотографія. портрети відомих перекладачів.
Скульптура. напис на розетському камені 196 року до н.е.

билини І балаДи

 «ілля муромець і 
соловей-Розбійник»

Міжлітературні зв’язки, переклади. о.толстой. «Ілля муромець». «курган». м. рилєнков. «зима і 
дитинство». Українська народна казка «Ілля мурин». запис билини «Ілля муромець і Соловій» у 
редакції В. Шевчука.
Живопис, ілюстрації. «Ілля муромець і Соловій-розбійник». літографія ХІХ ст. автор невідомий. 
В. Васнецов. «богатирський скок». «боян». «один в полі воїн». «богатирі». «Витязь на роздоріж-
жі». м. Врубель. «богатир». С. мальгін. «Ілля муромець». б. Гурєєв. «Ілля муромець». «три поїзд-
ки Іллі муромця». «бій Іллі муромця зі змієм». І. Фомічев. «Ілля муромець і каліки перехожі»
Ілюстрації о. карпенка, І. білібіна, к. Васильєва (цикл «русь билинна»), Є. кибрик (цикл «Ге-
роїчні билини»). 
екранізації творів (мультиплікація, кіно-, телефільми)
«Ілля муромець і Соловей розбійник» (1956. СрСр. реж. а. птушко). «Ілля муромець і Соловей 
розбійник». мультфільм (2007. росія. реж. В.торопчин). 
Музика. Балет. а. бородін. «богатирська симфонія». р. Глієр. Симфонія № 3 «Ілля муромець». 
В. Сєрова. опера «Ілля муромець».
Скульптура. пам’ятник Іллі муромцю в муромі, росія. Скульптор В. кликов. 
Музеї, парки, виставки, художні акції
парк «київська русь» с. копачів обухівського р-ну київської обл.
Фестиваль «билини Стародавнього києва ІХ–ХІ ст» (на базі парку «київська русь»)

«король лір і його 
дочки» 

Переклад. І. Франко.
Міжлітературні зв’язки, В. Шекспір «король лір». І. тургенєв «Степовий король лір».
Живопис, ілюстрації. картина Вільяма Ф. Ємеса «корделія». Гравюра т. Г. Шевченка «король лір». 
Ілюстрації до балади п.татарникова. 
Екранізації творів (мультиплікація, кіно-, телефільми). «король лір». реж. Г.козінцев (СрСр, 1971). 
«король лір». (реж. п. брук. СШа.1971). «ран» (реж. акуросава. Японія, 1985). «король лір» 
(реж. т.нанн, Великобританія. 2008.)
Музика. Балет. Д. Шостакович «король лір». м. балакірєв «король лір»

Продовження
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Продовження

Балади про Робіна Гуда

Міжлітературні зв’язки, переклади. м. Гершензон. «робін Гуд» (переказ балад). Ю. Юра. «робін 
Гуд» (переказ балад).
І. токмакова. «робін Гуд». Г. Хільдебрандт. «робін Гуд».
образ робіна Гуда в творах В. Скотта («айвенго»), о. Дюма («робін Гуд – принц злюдюг», «ро-
бін Гуд у вигнанні»).
Живопис, ілюстрації. т. Шугерман. «робін Гуд на полюванні». Ілюстрації н. В’єза, Ф. Гудвіна, 
Д. контента, л. ріда, м. михальської. 
Екранізації творів (мультиплікація, кіно-, телефільми)
«робін Гуд» (1922. СШа. реж. а. Дван). «пригоди робіна Гуда» (1938. СШа. реж. м. кьортіс, В. кейлі).
«робін і меріан» (в радянському прокаті «повернення робіна Гуда»). (1976. СШа. реж. р. лес-
тер). «Стріли робіна Гуда» (1978. СрСр. реж. тарасов). «робін Гуд – принц злодюг» (1991. СШа. 
реж. к.рейнольдс). «робін Гуд» (2010. СШа. реж. р. Скотт).
Музика. Балет. Дитячий мюзикл «робін Гуд» (видано на грамплатівці). 1978. СрСр. більшість пі-
сень на вірші р. бернса у перекладі С. маршака.
мюзикл «робін Гуд» (2014. Франція. режисер та директор Roberto Ciurleo, текст Lionel Florence і 
Patrice Guirao, Eléonore de Galard и Stéphane Boukris. Хореограф - Hakim Ghorab).
пісня В. Висоцького «балада про вільних стрілків», мелодії та пісні з фільму «Стріли робін Гуда», 
«пісня про робін Гуда» (автор В. Висоцький, виконавець В. лапченок).
Скульптура. пам’ятник робіну Гуду в ноттінгемі. англія. Скульптор Д. Вудфорд 

Й. к .Ф. шиллер. 
«Рукавичка» 

міжлітературні зв’язки, переклади.
Переклади м. ореста, Г. кирпи, м. лукаша, б. Щавурського. В. Жуковського та м. лермонто-
ва (рос. мовою).
Живопис, ілюстрації. портрет Шиллера роботи а. Граффа. 
Ж. клуе. «Франциск І». Ілюстрації до балади І. кускова. о. любківський. «пам’ятник поету-романтику 
Шиллеру у Чернівцях, ХХ століття» (папір, акварель, 2012).
Екранізації творів (мультиплікація, кіно-, телефільми) Учнівський відеофільм-екранізація балади 
(рос мовою). режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=FMm-oaz1ixI.
Відеофільм хореографічна постановка (рос мовою). режим доступу: https://www.youtube.com/
watch?v=UPa9_A9R-oY.
Скульптура. пам’ятник Гете і Шиллеру роботи скульптора е. рітшеля у Веймарі (його копії встановлені 
у містах Сан-Франциско, мілуокі, клівленді, Сіракузах), пам’ятники Шиллеру: у Вісбадені, скульптор 
й. Уфус; у берліні, скульптор р. бегас (німеччина), в калінінграді, скульптор к. кауер (росія).
Музеї, парки, виставки, художні акції. музеї у йєні, марбаху, лейпцигу (німеччина)

а. міцкевич. «світязь»

Переклад м. пригара. 
Міжлітературні зв’язки. Український фольклор. л. костенко «Я хочу на озеро Світязь». Ю. калу-
гін «он между нами жил…» (книга про поета). м. бажан. «міцкевич в одесі».
Живопис, ілюстрації. портрети: о. Герасимов «о. С. пушкін і а. міцкевич», В. Ванькович «адам 
міцкевич на скелі аюдагу». картина «Світязь» пензля Ю. Фалата. Ілюстрації Дж. александер. 
Екранізації творів (мультиплікація, кіно-, телефільми).
«загублене місто Світязь». мультфільм.(2010. польща. реж. к. полак). «Świteź», аніамаційний 
фільм студії Human Ark, (польща, 2011).
Скульптура. пам’ятники а. міцкевичу у польщі – Варшава (скульптор Ц. Годебський), в Україні – 
у львові (скульптор а. Сулима), в одесі (скульптор а. князик). Скульптурна композиція «Світя-
зянка», скульптор В. теребун.
Музика, балет. пісня «Світязь» (муз. а. пашкевич, сл. й. Струцюк).
пісні про Світязь композитора м.Стефанишина: «ой ти, Світязю мій» (сл. й. Струцюка), «Хвилі 
Світязя», (сл. п. маха).
Музеї, парки, виставки, художні акції.
музеї а. міцкевича: дім-музей в новогрудку (білорусія), дім-музей в Стамбулі (турція), музей у 
Вільнюсі (литва).
озеро Світязь як одне з семи природних чудес України

Р. л. стівенсон
(1850–1894).
«Балада про вересовий 
трунок»

переклади.
переклади Є. крижевича, м. Стріхи, о. Самари, о. ніколенко, С. маршака (рос. мовою).
Міжлітературні зв’язки. р. кіплінг. «заповіт піктів». роман р. олдінгтона «Стівенсон. портрет бунтаря».
Живопис, ілюстрації. Ілюстрації а. Харшака. 
Екранізації творів (мультиплікація, кіно-, телефільми)
«Вересовый мед». мультфільм. (1974. СрСр. реж. І. Гурвич).
Музеї, парки, виставки, художні акції
музей р. Стівенсона в апіа на острові Уполу, Самоа

позакласне читання. 
о. С. пушкін. балада 
«пісня про віщого 
олега»

Переклад Ю. карський. переспів С. руданського.
Міжлітературні зв’язки. «повість временних літ».
Живопис, ілюстрації. В. Васнецов. «зустріч олега з волхвом»». «прощання олега з конем». «олег 
біля кісток коня».
Музика, балет. м. римський-корсаков. кантата «пісня про віщого олега»

ІСториЧне минУле В лІтератУрІ

в. скотт. «айвенго»

Переклади. а. Волокович. І. Давиденко.
Міжлітературні зв’язки. англійські балади – «айвенго».
Живопис, ілюстрації. Середньовічні мініатюри XIV–XV ст. Ілюстрації: Ф. т. лікса, е. ріда, а. Скот-–XV ст. Ілюстрації: Ф. т. лікса, е. ріда, а. Скот-XV ст. Ілюстрації: Ф. т. лікса, е. ріда, а. Скот- ст. Ілюстрації: Ф. т. лікса, е. ріда, а. Скот-
та, а. марі, В. Слаук, м. ломакіна, І. кускова, С. Григор’єва, В. носкова
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методика, пошук, досвід: заВтра — на Урок 

Екранізації творів (мультиплікація, кіно-, телефільми).
«айвенго» (1952. СШа. реж. р. торп). «айвенго» (1982. СШа. реж. Д. кемфілд). «балада про до-
блесного лицаря айвенго» (1983. СрСр. реж С. тарасов). «айвенго». телесеріал. (1997. Велико-
британія. реж. С. орм). «айвенго». мультфільм. (1986. австралія. реж. Г. Уорвік). «молодий ай-
венго» (1995. канада – Франція – Великобританія. реж. р.томас).
Музика. Балет. а. Салліван. опера «айвенго». Г. мартнер. опера «Храмівник і єврейка».
Скульптура. монумент В.Скотту в единбурзі. архітектор Дж. м. кемп, скульптор Дж. Стіл.
Музеї, парки, виставки, художні акції. будинок-музей Вальтера Скотта: в абботсфорті, будинок-
музей в единбурзі (замок крейгміллер). Шотландія

Друга світова війна 
в європейській поезії 
(к. і. Галчинський 
(«лист із полону», 
«пісня про солдатів з 
Вестерплятте» та ін.), 
а. марґул-шпербер 
(«про назву концтабору 
бухенвальд»), 
Б. ш. окуджава («До 
побачення, хлопчики…») 
та інші

Переклади. «пісня про солдатів з Вестерплятте» – переклад о. карпенко. «лист з полону» – пе-
реклади о. Домашова, Г. Ходорковського (рос мовою). «про назву концтабору бухенвальд» – пе-
реклад а. Чорного (рос. мовою).
Міжлітературні зв’язки. 
тема Великої Вітчизняної війни у творчості українських поетів.
а. алексін. «В тилу як в тилу». В. биков. «Сотников». б. Васильєв. «завтра була війна». «а зорі 
тут тихі». а. ліханов. «останні холоди». к. нестлінґер. «летіть, хрущі», «Два тижні у травні», «роза 
лідл – ангел-охоронець». а. Франк. «Щоденник у листах». Ю. керр. «Як Гітлер украв рожевого 
кролика». Я. Івашкевич. «Ікар» та ін.
з пісенної лірики: В. Висоцький. «братські могили», «Він не вернувся із бою», «Сини ідуть у бій», 
«пісня про землю». Є. Винокуров. «В полях за Віслою сонною» та інші твори.
Живопис, ілюстрації. к. Васильєв. «прощання слов’янки». а. Широков. «за батьківщину!» та ін. 
плакати: «батьківщина-мати кличе!», художник І.тоїдзе; «Хто з мечем до нас прийде…», худож-
ник В. Іванов, та ін. карикатури кукриніксів.
Екранізації творів (мультиплікація, кіно-, телефільми).
кліп «До свидания, мальчики…». – електронне джерело. режим доступу: https://www.youtube.com/
watch?v=FcUDw7uGpks
Музика. Балет. б. бріттен. ораторія «Воєнний реквієм». Д. Шостакович. «Симфонія № 7». «бухен-
вальдський набат» (сл. о. Соболєва, муз В. мураделі), лірика В. Висоцького.
Скульптура. пам’ятники: «Воїн-визволитель» у берліні, німеччина, скульптор Є. Вучетич; «Вічної 
Слави на могилі невідомого солдата» в києві, Україна, скульптор І. першудчев; «альоша» у плов-
диві, болгарія, скульптори В. радославов, л. Далчев, т. босилков та ін.
С. ерьзя. Скульптура «мужність». пам’ятник б. окуджаві в москві, скульптор Г. Франгулян.
Музеї, парки, виставки, художні акції.
національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років у києві, Україна. 
меморіальний комплекс бухенвальд на території колишнього концтабору в тюрингії (німеччина).
Державний музей аушвіц-біркенау (освенцім) у польщі

в. Биков. «альпійська 
балада» 

Переклад м. Цівина. (твори В. бикова виходили в українських перекладах Г. Вігурської, о. Жол-
дака, м. Цівини, м. Шудрі, м. Шумила, т. кобржицької)
Міжлітературні зв’язки. І. Драч. «балада війни».
Живопис, ілюстрації. С. красаускас. «кохання» (із серії «Вічно живі»). Ілюстрації В. Савадова, 
В. зельдес, н. Володіна-панченко.
Екранізації творів (мультиплікація, кіно-, телефільми).
кінокартина реж. б. Степанова (1965, білорусьфільм), телефільм-опера «альпійська балада» (бі-
лорусія. Україна. 1985). 
Музика. Балет. Д. Шостакович. «Симфонія №7». «Симфонія № 8». балет Є. Глєбова (лібрето р. Че-
реховської) (СрСр. 1967). опера В. Губаренка (на лібрето м. Черкашиної). 
Скульптура. меморіал пам’яті жертв фашизму в підгужі (польща) на території колишнього конц-
табору плашов. Скульптор В. Ценкевич. Г. йокубоніс. «пам'ятник жертвам фашизму» в селі пір-
чюпіс. литва. а. рукавишников. Скульптура «любов».
Музеї, парки, виставки, художні акції. Філія «Садиба-музей В. В. бикова», село бички Вітебської 
області «музей-дача Василя бикова», село. Ждановичі-6 під мінськом (білорусія)

позакласне читання. 
Шолохов м. о. «Доля 
людини». Уліцька л. 
«паперова перемога»

Переклад. С. ковганюк.
Живопис, ілюстрації. «Доля людини». Ілюстрації о. Верейського, В. басова.
Екранізації творів (мультиплікація, кіно-, телефільми).
«Доля людини» (реж С.бондарчук. СрСр. 1959).
Музика. пісня м. блантера і м. Ісаковського «Враги сожгли родную хату»

ДУХоВне ВипробУВаннЯ лЮДини

дж.олдрідж. «останній 
дюйм» 

Переклад. В. Гнатовський.
Міжлітературні зв’язки. е. Хемінгуей. «Старий і море».
Живопис, ілюстрації. картини художників-мариністів. Ілюстрації Д. присяжнюка.
Екранізації творів (мультиплікація, кіно-, телефільми
«останній дюйм» (1958. СрСр. реж. т. Вульфович)

Р. дж. кіплінг
(1865–1936).
«Якщо…».
«Балада про схід і 
Захід»

Переклади. «Якщо…». найвідоміші переклади здійснили Д. Донцов. В. Стус. Є. Сверстюк. м. Стріха. 
Всього є 10 перекладів українською мовою, 58 російськомовних варіантів, найвідоміший з них – 
С. маршака. «балада про Схід і захід». переклади м. Стріхи, В. марача.
Музеї, парки, виставки, художні акції
будинок-музей кіплінга, селище берваш, графство Суссекс, Великобританія.
музей кіплінга в мумбаї, Індія.
20 січня 2012 року в м. Вінниця відбувся перший «кіплінґ фест», присвячений творчості вели-
кого англійця

Закінчення

Далі буде
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позакласний час 

звертання батьків і дітей, ми вже давно го-
тувались до прийняття важливого рішення. 
А сьогоднішній, 1001 день навчання поставив 
крапку у цьому питанні. Так ось, з наступного 
навчального тижня ваше медресе для дівча-
ток реорганізується у школу для дівчаток і 
хлопчиків!!!

Захопленні крики, загальна радість, крім деяких учи-
телів.

Х а н у м а - д ж а н. О Аллах, сумна моя 
доля...

Т а т о - д ж а н. Не сумуйте так. Я, особис-
то, дуже радий – мені більше не потрібно буде 
шукати свого сина.

А н д р і к - д ж а н. А мені не потрібно 
буде маскуватись, перевдягатись... (Знімає па-
ранджу).

Б і с е к т р и с а - д ж а н. У мене тепер 
з’явиться більше здібних учнів.

Б у к в а - д ж а н. А мені буде з ким по-
говорити на філософські теми.

Ф у е т е - д ж а н. А я й не знаю – раді-
ти мені чи засмучуватись. Хлопчики не дуже 
здібні до танців. Але як згадаю, як танцює 
Чапкіс...

Б а р а б о л ь - д ж а н. Зате до їжі хлопчи-
ки дуже здібні. І набагато більше до поїдання, 
ніж до приготування. Так що роботи мені до-
дасться багато.

Т е р е н д и к - д ж а н. А на мою думку, 
наша історія отримала щасливий фінал, щасли-
вий, як у казці – новій казці Шахразади.

І н с п е к т о р - д ж а н. Чому фінал? Хіба 
варто говорити про фінал, коли попереду на 
вас чекає так багато нового і цікавого у вашій 
новій школі? Це і нові предмети, і нові знання, а 
найголовніше – багато нових друзів! Адже цього 
ви прагнули найбільше?

Д і т и   в с і   р а з о м. Так!

Лунає пісня про дружбу.

Ця казка про дружбу –
Найкращу земну коштовність.
Їй ми шукали, її ми і знайшли.
Ця казка про друзів.
Це майже правдива повість,
ЇЇ ми хотіли б і вам розповісти.
На верблюдах їздити, рахувати золото –
Все, чого навчали нас у наших медресе.
Ось рука поламана і душа засмучена.
Що таке навчаннячко далі принесе?

Повтор І стовпчика.

Ми шукали рішення, ми ламали голови,
Ми хотіли вчитися, та не знали, де.
А тепер ми знаємо, всі ми переконані –
До найкращих успіхів дружба приведе!

Повтор І стовпчика.

         

 «  »

• Літературні компетентності в аспекті європейських 
стандартів освіти

• Особливості формування сучасного читача

• Новітні технології на уроці літератури: веб-квест, перевернутий клас

• Музейні уроки: з практики проведення

• Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури. 7 клас

• МАН-2015: аналіз, тенденції, перспективи

• Розробки уроків зарубіжної літератури та російської мови

Читайте у II півріччі

Передплатний індекс 68829

атури. 7 клас

ської мови

68829

96


	49-52
	96



