
5 клас 

Українська література 

28.04 – 29.04 

Урок позакласного читання. Сучасні твори про історичне минуле. Оксана 

Сенатович. «Малий Віз» 

1. Відомості про Оксану Сенатович 

Перед вами – портрет маловідомої письменниці 

Оксани Павлівни Сенатович, яка багато писала для 

дітей і про дітей. 

А зараз подивіться на портрет письменниці. 

Якою постає перед нами Оксана 

Сенатович.Проникливий  і відвертий погляд очей, 

спрямований вдалечінь, прямий ніс, міцно стиснуті 

вуста. Обличчя округле, вольове. Зачіска коротка, 

надзвичайно скромна. 

Оксана Сенатович (1941-1997) народилася в 

місті Бережани на Тернопільщині. Мама й тато 

працювали вчителями, а донечка понад усе любила 

вчитися. Іноді батьки дозволяли їй сидіти на уроках, і 

для малої Оксани це було найбільшою радістю. 

Після закінчення школи Оксана Сенатович 

навчалася у Львівському політехнічному інституті на механіко-технологічному 

факультеті. При інституті діяла літературна студія, яку відвідувала дівчина. 

Керував студією Микола Петренко, серед товаришів якого був письменник 

Володимир Лучук. Так доля поєднала Оксану з Володимиром. 

   Оксана Павлівна працювала на заводі, а згодом - інженером у науково-

дослідницькому інституті. Та письменницької роботи не полишала. У її доробку – 

твори для дорослих і дітей. Дитячі твори виходили у письменниці особливо добре, 

адже писала їх наче для своїх синів. 

З-під її пера вийшли книжки дитячих поезій «Червоні лелеки», «Вісім сотень 

колобків», «Вчиться вересень читати», «Сніговик», «Шпаки на колечах», «Живемо 

в одному домі», повість «Вуйко Пампулько і пані Будьласка». 

Чоловік Оксани Сенатович Володимир Лучук – теж письменник. Син Іван – 

знаний як цікавий поет, а Тарас – серйозний перекладач. 

 

2. ОКСАНА СЕНАТОВИЧ  

https://www.youtube.com/watch?v=Lbamh2fDns0 

https://www.youtube.com/watch?v=Lbamh2fDns0


3. Про твір «Малій віз» 

Про  сузір΄я  Мала  Ведмедиця, або    як  його  називають  у  народі  Малий  Віз   

наш   твір. За жанром «Малий віз» - казка. У ній цікаво переплітаються теперішнє 

із минулим. Письменниця звертається до славних сторінок нашої історії – 

козаччини. Згадує про винаходи й кмітливість запорожців, про славного отамана 

Сірка, який здійснив понад 50 походів на ворога – і жодного не програв,  також  

про  незвичайну  подорож    головного  героя   Дмитрика. 

 

4. Оксана Сенатович "Малий віз" 

https://www.youtube.com/watch?v=WzCpxKwOuXo 

        5. Словникова робота 

     Дай нурка – пірни 

дишель – палиці, якими з’єднується віз із упряжкою коня 

Малий Віз – сузір’я Велика Ведмедиця 

Курінь – тимчасове житло з гілок, хмизу в польових умовах 

Куліш – пшоняна каша з добавками 

Хмиз – тонкі гіллячки 

Ватра – вогонь 

Побічня – край воза 

Мана – привид 

Кіш – підрозділ козаків 

Канапа – ліжко без спинок, диван 

Бабахнувся – впав 

Казан – посудина з округлим дном 

Залагодити – владнати, допомогти 

Бариться – зволікає 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WzCpxKwOuXo


5.  Цікава й повчальна казка. Чи не так? 

Давайте поміркуємо, яка її головна думка? 

(Головна думка – між минулим і сучасним тісний 

зв'язок; потрібно цікавитись історичним минулим, 

пишатися ним, продовжувати справу прийдешніх 

поколінь.) 

                У будь-якій казці є багато повчального. Що 

ви взяли для себе з прочитаної казки. 

Казка «Малий Віз» вчить нас не боятися фантазувати, мріяти і здійснювати 

свої мрії. А ще вчить любити і поважати історичне минуле свого 

народу, козаччину, яка відіграла неабияку роль в історії України. 

Діти, мабуть, історія козаччини, особливо відомості про отамана 

Сірка, вас теж цікавлять. Про нього складено багато легенд, 

переказів, написано в підручниках з історії. 

Іван Сірко народився ХІІ століття на Вінниччині. Він був дуже 

сміливим козаком. Його 15 разів обирали кошовим отаманом. Сірко 

провів 60 битв з турецькими і татарськими завойовниками і жодного разу не зазнав 

поразки. А ще він був непоганим на той час дипломатом: листувався з гетьманами 

України, московськими царями, польськими королями, правителями Туреччини і 

Криму. Відоме його ім’я було і в Європі. У 1645 році Сірко одержав запрошення з 

Франції служити в її військах  під час війни з Іспанією. 

                 Коли Сірко постарів, то вибрався з Січі в своє село Грушівку, що поблизу 

Нікополя, зайнявся бджолами. 

               Любили Івана Сірка козаки, бо він був розважливий  і мудрий, 

демократичний,скромний і глибоко віруючий. Іван Сірко герой багатьох легенд і 

переказів. 

              Збереглися свідчення очевидців, що запорожці мали підводного човна, за 

допомогою якого непомітно підпливали до супротивника. Робили його з двох 

човнів. До дна одного кріпився баласт для занурення у воду. При наближенні він  

відкидався, човен раптово піднімався над поверхнею – козаки з’являлися наче із 

самого дна. Мали запорожці й ракету, яка іскрила, як сьогоднішня петарда. Це 

лякало супротивника, особливо кінного. 

              Мохаммеда ІV підкоритись йому, запорожці на чолі з Іваном Сірком 

склали дотепного Фольклорна традиція пов’язує з ім’ям  Івана Сірка написання 

легендарного листа турецькому султану. Народні переказна свідчать, що у 

відповідь на вимогу турецького султана листа, у якому висміяли правителя, 

назвали його свинею, катом, злодіюкою. ( зачитати  текст листа можна з 

підручника « Історія України «, 8 кл.) 



         Відомий  художник Іван Рєпін 

уявив, як запорожці писали цей лист і 

намалювали картину під назвою 

«Запорожці пишуть листа турецькому 

султану». Перед вами її репродукція.  

Художник кілька разів звертався до 

постаті легендарного запорізького 

отамана. Він залишив два варіанти на той 

самий сюжет. Цей варіант зберігся в  

музеї  Санкт-Петербурга. Він цікавий 

тим, що його персонажі списані з людей того часу. Для образу писаря позував 

український історик, дослідник козацтва  Дмитро Яворницький. Для образу Сірка – 

генерал Драгомиров. 

 

 

6. Запишіть у зошит анкету на казку О.Сенатович «Малий Віз» 

 

Значення назви 

 

Малий Віз — Велика Ведмедиця — назва сузір'я, яке люблять в 

народі 

Тема Фантастична подорож хлопчика в минуле, до козаків 

Сюжет 

 

Дмитрик дістав Малого Воза із дна озера, помандрував до 

козаків. Запорожці посміялися, але дали відповідь на його 

питання про підводні човни й ракети, які вони винайшли 

Кульмінація 

 

Перший прийом у козаків 

 

Головний герой Дмитрик, десятилітній хлопчик 

Другорядні герої Козаки, Іван Сірко 

Реальне у казці 

 

Зацікавлення хлопчика історією, захоплення винаходами 

запорожців; написання книги 

 

Фантастичне у     

казці 

Подорож на Малому Возі в минуле, розмова з козаками 

 

Умовний літера-
  Чарівний сон Дмитрика 



турний прийом 

Художні засоби 

 

Пейзаж, діалог, просторічні слова, емоційно забарвлена лексика, 

гумор, епітети, фразеологізми (не кривись як середа на п'ятницю 

та ін.) 

 

Головна думка 

Уславлення кмітливості й винахідливості запорожців, їхнього 

отамана Сірка; схвалення думок і дій допитливого хлопчика, 

який шанує славне історичне минуле 

 

7. Бесіда за змістом прочитаного 

  

-  Про  що  йдеться  у  казці 

-Хто чекав удома Дмитрика? Де ж він був допізна? 

-Що казкового трапилося із Дмитриком після повернення додому? 

- Як козаки зустріли мандрівника?  

- Чи хотів Дмитрик знайти спільну мову із козаками? Що він для цього зробив?  

-Скільки років козакам?   Чи може таке бути? 

-Кого хотів зустріти наш герой?  Чому?  

- Що хотів почути Дмитрик від кошового Запорозького війська? 

-Де отаман Сірко днював і ночував?  

-Навіщо Сіркові перечитувати написане? 

- Що придумали козаки?  

-Які  фантастичні  елементи  ви  помітили?  

-Поясніть,  яким  чином   письменниці  вдалося поєднати  минуле  й  сучасне?  

 

8. Гра „Шукачі  скарбів” (відповіді прислати) 
 

Діти вишукують художні засоби у творі. 

 Епітети:  

Порівняння:  

Метафори:  

 

9. Гра  « Так  чи  ні» (відповіді прислати(номер питання так чи ні,  

наприклад 1 – ні)) 

1.Червневе небо  обтрушувало  зорі  в  озеро?  

2. Дмитрик  разом  з  товаришем потрапив  у  минуле ?  

3.Дмитрик  розгубився, потрапивши  до  козаків ?  



4.Човен  був  подібний  до  великої  жовтої  черепашки?   

5. Чи  була  книжка  про  Сірка  в  бібліотеці? 

6. Чи  існує  в  природі  сузір΄я  Великий  Віз ?  

10. Гра  плутанина (з’єднати початок з вірним кінцем, переслати правильну 

відповідь, наприклад: Козак   -   усім   народам   друг . Міцний,  лицарський   в  

нього  дух.   )  

На  козаку   …      цінити  побратимство  звик . 

Де    козак  …  міцний,  лицарський   в  нього  дух. 

Козак   не   боїться    …    нема  знаку. 

Козак   -   усім   народам   друг  ….    там  і  слава. 

Козак  -  слабому  захисник…   ні    тучі,  ні  грому. 

11. Дайте відповідь на питання. (Відповіді пришліть. Наприклад: 1- ляхи,2 - ) 

1. Як  раніше  називалися  поляки ?  

2. Як  називалася  гора, повз  яку  на  Моламу  Возі  проїхав  головний  герой?  

3. Як  звали  головного  героя ?  

4.Як  називалося  місто, у  якому  головний  герой  знайшов  книгарню?                   

5. Хто  зустрів головного  героя  в  невідомому?  

6. Який   козацький  винахід    вистрелив  так, що  після  цього  стало  ясно-

ясно?  

7. Скільки  років  головному  героєві?  

8.Сірко  вирішує: головний  герой- козак  чи  шукач  …    

9. Житло  козаків   

10. Головний  герой  сперечався  з  товаришем  про  козацькі  підводні… 

11.Густий  суп  із  пшона, основна  козацька  страва  

 

 

 

 

 

 



05.05 

Розвиток мовлення 

 Написати   твір-мініатюру  « Мої  мандрівки  чарівними  снами» 

 

 

06.05 – 12.05 

Микола Вінграновський. «Сіроманець» – захоплива й драматична історія про 

хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи 

 

1. Микола Вінграновський – відомості про письменника 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xuPGYGGbHdk 

 

 

2. М.Вінграновський 

"Сіроманець"(фільм) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CXEnouzS1b8 

 

 

 

3. Микола Вінграновський 

"Сіроманець"     

                         (Частина І із ІІ) 

https://www.youtube.com/watch?v=ST7txyIquIg 

4. Виконати тест. М. Вінграновський  

"Сіроманець"(Початок) 

https://naurok.com.ua/test/start/310310 

 

12.05 

1.Микола Вінграновський "Сіроманець"                 

                            (Частина ІІ з ІІ) 

             https://www.youtube.com/watch?v=7LfSSDoHq6Q 

 

 

2. МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ " СІРОМАНЕЦЬ" .   

                ВПРАВА "ТАК-НІ" 

                       https://naurok.com.ua/test/start/311045 

https://www.youtube.com/watch?v=xuPGYGGbHdk
https://www.youtube.com/watch?v=CXEnouzS1b8
https://www.youtube.com/watch?v=ST7txyIquIg
https://naurok.com.ua/test/start/310310
https://www.youtube.com/watch?v=7LfSSDoHq6Q
https://naurok.com.ua/test/start/311045


 

3. Літературний диктант (дайте відповідь та перешліть.  

Наприклад 1- Сіроманець) 

1) Вовка звали...  

2) Він співав ... голосом.  

3)Зграя сиділа позаду нього,...  

4) Малинові голови навпроти хмар нагадували вовкові...  

5) На старість вовк... . 

6) Чепіжний в'їхав конем у ... ліс.  

7) Вітер гостро пахнув...  

8)Сіроманець був прив'язаний ... до драбини.  

9) Вовк волочив Андрійка...  

10) Андрійко обіймав вовка руками, щоб ... було легше.  

11)Вилігся на ньому під ..., що свистів над ним на всій свої пальці...  

12) Сірий степ ... лежав у Сіроманця перед лапами.  

 


