
6 клас 

Українська література 

 

29.04 – 30.04 

 

Урок  розвитку мовлення. 

Написання листа авторові байок Леоніду Глібову 

1. Теорія літератури  

       Алегорія – це спосіб двопланового художнього зображення, який 

ґрунтується на приховуванні реальних осіб, явищ і предметів під 

художніми образами. 

      2. Відповісти на питання: 

1. Хто герої байок? Назвіть їх. 

2. Чи можна поділити їх на групи – позитивні герої та негативні? 

3. Кого віднесемо до позитивних? 

4. Кого віднесемо до негативних? 

5. А чи не схожі герої-звірі на людей? Чим 

     3. Робота в зошиті: складання таблички «Позитивні та негативні герої 

байок Леоніда Глібова» 

 

Позитивні герої Алегорія Негативні герої Алегорія 

1. Кіт мудрість 1. Вовк жорстокість 

    

    

    

    

 

4. Напишіть лист до Леоніда Глібова в подяку за його байки  

 

           Рекомендації до виконання:  

 На початку листа варто представитись, додати власне ім'я та прізвище, 

адже автор має знати, хто до нього звертається.  

  можна додати власні враження від творчості письменника. 

 зразок: 

                             Доброго дня, Леоніде Глібове! 

         Звертається до Вас звичайний читач. Леоніде Івановиче, я глибоко 

шаную Вашу творчість. Мені дуже прикро, що у часи Вашого життя у зв’язку 

з виданням валуєвського циркуляру майже весь наклад першої збірки байок 

був знищений і люди не могли активно знайомитись із Вашими творами. 



         Мені хотілося б подякувати Вам за твори «Щука», «Цуцик, 

«Мірошник», «Журба» та багато інших, адже Ваша творчість дуже близька 

мені. Особливо вражають алегоричні образи, в яких можна вгадати типових 

персонажів навіть із сучасного життя. Ви  щиро вбачали у навколишньому 

світі суспільну нерівність, несправедливість і не могли примиритися з нею. 

Тому у кожного з Ваших байок відчувається засудження навколишньої 

дійсності. Леоніде Івановиче, Ви – справжній ураїнець і борець, якому болять 

нещастя та негаразди рідної землі. 

                 З повагою ваш палкий шанувальник. 

 

 

06.05 – 07.05 

Позакласне читання за творчістю Леоніда Глібова 

1. Що таке байка? 

— Кого називають байкарем? 

— Де народився Леонід Глібов? 

— У якому місті він проживав найбільше? 

2. Прочитайте байки Леоніда Глібова: 

1. "Лев та Миша", байка (Леонід Глібов) 

2. "Музики" - байка Леоніда Глібова 

3..Леонід Глібов, байка "Кіт і Баба" 

4. Леонід Глібов, байка "Муха й бджола" 

5. "Коник-стрибунець" - байка Леоніда Глібова 

6. "Лебідь, Щука і Рак" - байка Леоніда Глібова 

7. Байка Леоніда Глібова "Півень і Перлинка" 

8. "Жаба й Віл" - байка (Леонід Глібов) 

9. Леонід Глібов, байка "Миша й Пацюк" 

10. Леонід Глібов, байка "Чиж та Голуб" 

11. Байка "Ягня" (Леонід Глібов) 

12. "Цяцькований осел"- байка (Леонід Глібов) 

 

 

 

 

 

 

https://mala.storinka.org/%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4-%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8.html
https://mala.storinka.org/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html
https://mala.storinka.org/%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4-%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%96%D1%82-%D1%96-%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B0.html
https://mala.storinka.org/%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4-%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0-%D0%B9-%D0%B1%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%B0.html
https://mala.storinka.org/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html
https://mala.storinka.org/%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C-%D1%89%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%96-%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html
https://mala.storinka.org/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%96-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0.html
https://mala.storinka.org/%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B0-%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D0%BB-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4-%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%BE%D0%B2.html
https://mala.storinka.org/%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4-%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B0-%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%BA.html
https://mala.storinka.org/%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4-%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%87%D0%B8%D0%B6-%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1.html
https://mala.storinka.org/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4-%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%BE%D0%B2.html
https://mala.storinka.org/%D1%86%D1%8F%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4-%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%BE%D0%B2.html


3. Гра «Упізнай байку» (відповіді запиши та перешли) 

1. "Старенька Миша горювала: 

Їй ніде, бідній, було жить, 

Головоньки на старість прихилить; 

Сама собі по світові блукала…" 

                              (Леонід Глібов) 

 

 

2."... Скочиш 

на траву шовкову  

— Все співав би та співав. 

На таку веселу мову  

Муравей йому сказав: 

— Проспівав ти літо боже, 

— Вдача вже твоя така,— 

А тепер танцюй, небоже,  

На морозі гопака!"  

 (Л. Глібов) 

  

 

3."... Ай не велика, бачся, штука,— 

Так Лебідь рветься підлетіть, 

Рак упирається, а Щука тягне в 

воду. 

Хто винен з  них, хто ні — 

судить не  нам  

Та тільки хура й досі там." 

(Леонід Глібов) 

 

 



 

4."... За жменю цих цяцькованих Перлинок 

Не дав би я і зернятка пшона, 

— Нехай дурний Індик ковтає. 

Так недотепа неборак  

Ганьбує те, чого не знає,  

І думає, що добре так." 

(Леонід Глібов) 

 
 
 
 
 
 
 

 

5."... Не слуха Жаба, дметься гірш,  

Все думає, що стане більш. 

Та й що, дурна, собі зробила?  

З натуги луснула — та й одубіла! 

Такі і в світі жаби є,  

Прощайте, ніде правди діти;  

А по мені — найлучче жити,  

Як милосердний Бог дає."  

 (Л. Глібов) 

 

 

6."... — Не бачить Лева нам живого!  

Бо знаєш, що за звір той Кіт! 

Отак, як хто кого боїться, 

То й думає, що на того ввесь світ. 

Так буде, як і він, дивиться." 

(Л. Глібов) 

 
 
 



 
 
 
 

 

7."... «А що? Попавсь — от тобі й на! 

Вже, певно, голова дурна... 

Не бійсь, мене б не піддурили,  

Хоч як би не хитрили! 

Бо я не Чижик! Ні... оце!» 

Аж гульк — і сам піймавсь в сільце.. 

Ото на себе не надійся,  

Чужому лихові не смійся!" 

(Л. Глібов) 

 

 

 

 

 

8."... І журиться вівчар, і плаче бідна мати, 

Бо то не іграшки, не жарт — 

В зубах собачих побувати.  

Такого лишенька ніколи б не було, 

Коли б не слухали дурної волі; 

Жило б собі ягнятко і росло, 

Радіючи на ріднім полі." 

(Л. Глібов) 

 

 
 

 

 

9."Осел прислів’я нагадав, 

А я до байки приладнав: 

Нехай не забувають люде, 

Що дурень всюди дурнем буде." 

(Л. Глібов) 



 

10."... Почув я раз — старі сміялись люде, 

Що квач притикою не буде; 

Питаю: Як? — А так, як бач, 

Причина невелика: 

Якая ж із квача притика, 

Коли він квач?" 

(Л. Глібов) 

  

 
 
 
 
 
 

 

11. "... До прикладу я хочу так сказати: 

Де треба настрашить, там нічого в кутку, 

Як кажуть, прясти на тонку 

І теревені розпускати." 

(Л. Глібов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. "... Велике діло — проженуть! 

Не можна в двері — я в кватирку 

Або пролізу в іншу дірку — 

І зась усім! 

Нехай ся байка мухам буде, 

Щоб не сказали часом люди, 

 

 

 


