
5 клас        Українська література 

13.05-15.05 

М. Вінграновський, «Сіроманець».  

Гармонія людини й природи.Гуманізм повісті. 

1. "Сіроманець" - повість Миколи Вінграновського.  

https://www.youtube.com/watch?v=AMBTKOYLnkY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ILNItYN0fH1h4iQD2bwg7

DGKBBlRI9S2d_pOK8jFKu820k1p1uxshMzs 

Ця казка на білих лапах  

                                                                                    Іде уночі по дорозі, 

                                                                                         І місяць тече по хатах, 

                                                                                          І в казки на віях сльози. 

 

Микола Вінграновський 

 

2. Повторення 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AMBTKOYLnkY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ILNItYN0fH1h4iQD2bwg7DGKBBlRI9S2d_pOK8jFKu820k1p1uxshMzs
https://www.youtube.com/watch?v=AMBTKOYLnkY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ILNItYN0fH1h4iQD2bwg7DGKBBlRI9S2d_pOK8jFKu820k1p1uxshMzs


 

 
 



 

 
 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Літературний диктант 

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. 

 

3. Про життя вовків у природі 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Прочитати народні прислів’я, з’єднавши стрілочками відповідні 

частини речень). 

Так треба жити,                                                 там щастя родиться. 

Зрубав одне дерево,                                          доведеться водиці напиться. 

Не плюй у криницю,                                        щоб нікому зла не чинити. 

Де лелека водиться,                                          посади троє. 

5. Бесіда. 

– Що об’єднує всі ці прислів’я? 

(Думка, що природу треба любити і оберігати, від того людина почувати-

меться щасливішою). 

– А від кого ж треба берегти природу? Чи потребує вона нашого захисту? 

– Чи доводилося вам рятувати пташку, тваринку? 

(Короткі розповіді надіслати через вайбер, натиснувши значок мікрофон). 

– Отже, переходимо до розгляду твору «Сіроманець»: Чи має значення 

заголовок у художньому творі? Яке? 

– Про це ви подумали, прочитавши заголовок? Про кого цей твір? 



– А чому не вовк, а Сіроманець? Яка різниця між цими словами, на ваш 

погляд? (це слово – «добріше», воно з казки). 

– Чого можна очікувати від твору з такою назвою? (вовк, мабуть не злий…). 

– Скласти асоціативний кущ до слова «вовк»:      

–  

ліс                              спритність                       хижість 

 

простір                          ВОВК                                   воля     

 

витривалість                                                       сила 

 

– Такий вовк живе в дикій природі. А чи таким він зображений у творі 

письменником?  

– Чому ж так? Що сталося з ним?  

– Колись цей вовк був сильним і дужим ватажком зграї. А тепер він 

«найстаріший вовк у світі»; сліпий і слабкий. Та саме зараз, коли 

Сіроманець став самотнім і беззахисним, на нього чатує Василь Чепіжний 

з рушницею: хоче його вбити. Дивом рятується звір, збиваючи чоловіка 

своїми старими грудьми у воду… 

Цього разу він втік. Але небезпека так і ходить назирці за Сіроманцем: його 

висліджують, для нього копають ями… 

А в селі живе 12-літній хлопчик Сашко, і його небайдуже серце хвилюється, 

співпереживає: тільки б не впіймали Сіроманця! Тільки б він лишився живим! 

6. Читання уривка 

                                   («Перша зустріч Сашка з Сіроманцем») 

                 Того дня до школи Сашко не пішов. Він повернувся до лісу, пригарбав 

листям портфель, щоб не носитися, подивився на срібне павутиння на сучках, на 

павучків, заліз рукою у низеньке порожнє чиєсь гніздечко, пошарудів у гніздечку 

опалим листям і — куди б це його піти? — подався до яру. 

                    У яру нічого не росло — боялося весняних вод: з полів саме цим яром 

летіла весняна вода і могла забрати не те що деревину або кущ, а навіть і п'ятеро 

вертольотів, коли б вони їй стали на дорозі. Тому яр порожнів і влітку, і восени. 

Дріботіли по ньому вівці та кози, скубли під молочаєм присихлу траву та боялися 

Сіроманця. 



               У яру пахло овечим та козячим духом, хоч їх самих давно вже перегнали в 

інші, ситіші місця. Нагрітий за літо яр дихав Сашкові в обличчя перецвілими 

будяками. Тихо пливло павутиння, і тоненька хмарина лежала над яром, наче 

капустяний листок. Сашко приліг на молочай і заплющив очі. «Де він є, отой 

Сіроманець? — думав собі Сашко.— Взяв би та й утік десь в інші краї чи гори, де 

вовків люблять. Аби я був вовком, я б тоді все розказав Сіроманцю і про Василя 

Чепіжного, як він ночами краде у полі солому на мотоциклі: під'їде до скирти, 

нав'яже на дріт в'язку соломи, прив'яже до мотоцикла ззаду і тягне, і ніхто не 

ганяється за Чепіжним на вертольоті! Ніхто! Ні за ним і ні за такими, як 

Побігайло!» 

               Вечоріло. Сіре повітря між вечором і ніччю текло собі яром до лісу, і в 

такому повітрі над Сашком летіла чи то сорока, чи інший хтось. Сашко 

поплентався до лісу по портфель. Поминув сосняк, пішов дубиною; в дубині 

вечеряли дятли, наїдаючись, видно, на зиму. Ще по дорозі провів рукою по ліщині, 

намацав горішок, кинув на зуби: горішок сухо стрельнув під зубами; гойднувся 

листок на березі, наче подумав, падати йому сьогодні чи почекати краще до завтра. 

Раптом Сашко відчув, що хтось дивиться йому в спину: а дубом хтось стояв! «Піти 

глянути чи не йти? А може, воно звір який та ще вкусить? — завагався Сашко. Але 

вирішив: — Чого це я стану його боятися? Піду гляну». 

            За дубом стояло теля. Відбилося, мабуть, заблудило, не знає куди іти. 

— Що, дурнесеньке, страшно?! І їсти хочеш? Ото не треба блудити,— Сашко 

підійшов до теляти, хотів було почухати за вухом, але рука завмерла: перед 

Сашком стояв вовк. Сіроманець. Сашко задерев'янів. Сіроманець тим часом 

обнюхав його з ніг до голови, лизнув по куртці ґудзика і ліг на листя. Сашко 

потроху відторопів, прийшов до тями і сам сів навпочіпки біля Сіроманця. 

Вовк потягнувся до нього мордою і ще раз лизнув Сашкове коліно. 

— Так от ти який лизунчик, а ще Сіроманець, — сказав Сашко і погладив 

Сіроманцеві шию, почухав під горлом. 

                 Сіроманцеві це, видно, дуже сподобалось, ніхто його так приємно не 

лоскотав, і він по-вовчому сказав Сашкові: «Ще!» 

— А за тобою ж погналися по степах на вертольоті — даром бензин палять! — 

засміявся Сашко.— А ти ось тут, біля мене! Ти і не подумав тікати, бо ти у мене 

розумний, вовчику. Пиріжка з печінкою хочеш? 

        Ліс поночів на очах, і де того портфеля шукати, коли темно? Сашко повзав від 

дуба до дуба, перегрібав листя — нема. Вовк і собі зачав нюхати під дубами, 

попирхав у листі неподалік і тихо вискнув: портфель! 

Пиріжки з печінкою вовк, видно, любив з дитинства, бо ковтнув навіть не 

пожувавши. 

— Я тобі завтра ще принесу,— сказав йому Сашко,— завтра у мене неділя, увесь 

день — наш! Але ти мені дивись: з лісу не виглядай. Чепіжний думає, що ти втік з 

нашого лісу, нехай так думає... 

            Сіроманець провів Сашка до узлісся, потерся об Сашкове плече і так стояв, 



аж доки запах його нового товариша не ослаб у глибині темного листопадового 

вітру... 

7. Бесіда. 

– Ви познайомилися з Сашком. Яким він вам уявився?  

– Який його світ? 

 

 

з вовком – як з другом         пригощає Сіроманця        у лісі – як вдома 

 

 

             турботливий                САШКО              розуміє красу природи 

 

 

добрий, вразливий                         співчуває Сіроманцю 

 

8. Читання уривка. 

 

            Сашко задихався і заморився — більше години вони бігли з Сіроманцем 

лісом до глинищ. Ті глинища були покинуті у яру давно. Ніхто не навідувався до 

них роками. Ще після війни люди возили звідти глину на хати: світло-жовту, 

червону, брали й білу. Але то було давно. Тепер глинища позаростали шипшиною, 

глодом, усім колючим, що тільки росло на світі. Туди і привів Сашко Сіроманця. 

— Будеш отут жити. Тут тебе ніякий Чепіжний не знайде. 

            З глиняних глибоких нір дихало вогкістю і пусткою. Сашко вибрав 

підходящу для Сіроманця нору, розчистив її тро¬хи лопатою, нарвав пирію, 

настелив, ліг сам: 

— Тепло і тихо, і на голову не буде капати. 

Сіроманець заліз і собі, обнюхав стіни, сів поруч з Сашком. 

— Поки поживеш тут. А далі будемо думати. Треба, щоб минув якийсь час.                         

Потроху-потроху я підготую батька, щоб ти перейшов жити до нас додому. Чого ти 

сам будеш тинятися? Зграю твою перебили, лишився ти сам, справді, як вовк,— 

будеш жити у нас. На харчі я тобі зароблю, сяду на все літо на трактор — от тобі і 

харчі, ще й лишиться! Не треба, Сіроманцю, лише падати духом. А житимеш у нас 

— Чепіжний тебе пальцем не торкне. 

Вовк слухав, поклавши морду на лапи, заплющив очі, задрімав. 

9. Бесіда 

- Якими вчинками здивував вас хлопчик? 

- Що б ви доповнили до його характеристики? (сильний, рішучий, 

відповідальний за життя друга – «не треба, Сіроманцю, лише падати духом»). 



- Як назвемо цей уривок? («Подружилися!»). 

10. Читання уривка. 

 

           Сіроманця повезли до кузні. Дядько Василь відчинив двері і сказав: 

— Отут перележить, коли не хотів у лісі.  

Вони поклали Сіроманця на драбину і віднесли в кузню. 

              Падав тихий впокоєний сніг, на горбі темнів ліс. За хатою плакав Сашко. 

Зімлілий вовк лежав у кузні на драбині біля горна. Зі стелі крізь старі щілини на 

нього сіявся іній. Вовк розкрив рота під іній, і йому стало легше дихати. 

«Ну і ну,— сказав собі вовк.— Дожився». 

 

11. Бесіда. 

- Зверніть увагу на речення «Падав тихий впокоєний сніг, на горбі темнів ліс. 

За хатою плакав Сашко».  

- Чому ліс темнів? 

- Чому сніг тихий, впокоєний? 

- Чому Сашко плакав? 

- Як назвемо уривок? («Друг у біді»). 
 

12. Читання уривка. 

               Сашко вийшов у коридор, намацав татові валянки, вліз у них, наче 

провалився у воду, накинув кожушок, тихо прочинив і зачинив за собою двері, 

пішов подвір'ям до груші: на груші на сучку висів садовий ніж — тато забув його, 

коли восени підрізав пагілля. Сашко зняв ножа, пригнувся під вікнами, щоб тато з 

мамою чого доброго не помітили, і вибіг на вулицю. 

            Повалило снігом, потонули в ньому хати і дерева, невидима собачня 

потягнула свої зморені голоси по своїх домівках. Сашко прямував до кузні. Кілька 

разів падав, провалювався по груди, у валянки набилося снігу. 

              Біля кузні оглянувся на білий глухий світ, прислухався, засунув шапку у 

кишеню,— щоб не злітала з голови та щоб лишній раз по неї не нагинатися,— і 

підійшов до дверей. На дверях висів не замок, а замчище — так постарався 

Чепіжний. 

         Вовк розплющив очі і заводив носом. 

— Сіроманцю, це я, Сашко! — почулося вовкові з того боку дверей.— Замок, горе 

моє! Попались... 

              Сашко обійшов кузню — ні вікна, ні віконця. На причілку кузні ріс берест: 

обліплений снігом, берест злився з усім білим навколишшям, і Сашко відразу його 

не помітив. Берест ще дуже давно поклав на плоский дах кузні своє гілля, і так 

вони разом з кузнею доживали віку. 

                Сашко скинув на сніг кожушину, хукнув у долоні, ще раз оглянувся, поліз 

на берест. Лізти не давали татові валянки, чіплялись за гілки, не згинались у 

колінах. Тоді Сашко махнув однією ногою, другою, валянки попадали біля 



кожушка в сніг, поліз босий. Лізти було невисоко, і нараз він опустився на 

засніжений дах кузні. Руками, ногами розгорнув сніг, колупнув ножем інтернітину. 

На вовка зі стелі посипало снігом, вовк завовтузився, зітхнув і затих. 

             Сашко працював, і вже за кілька хвилин на нього зсередини кузні глянула 

темінь. 

— Готово! — прошепотів він у темінь.— Плигаю! Сашко бухнувся біля голови 

Сіроманця.  

— Де ти тут? Нічого не бачу, хоч око виколи!  

— «Хох!» — сказав вовк. 

              Сашко став на коліна, почав обмацувати темінь, наткнувся добряче лобом 

на ковадло, і вже Сіроманець щімко задихав Сашкові в обличчя. Сашко обійняв 

обома руками вовка за шию. 

— А ти думав як? Ти думав, що тобі кінець, Сіроманчику, ну скажи, думав? Не 

кінець, давай сюди лапи! 

              Захрумкотіло під ножем мерзле мотузяччя, тріснув під ножем брезентовий 

пояс, яким Сіроманець був прив'язаний за горло до драбини, і вовк звівся на 

замлілі лапи. 

— Ти, головне, не бійся. Як тільки завтра відчинять двері — кидайся прожогом, 

напролом. Бо витягти тебе через оцю діру в стелі я не можу... Найголовніше — 

кидайся і лети скільки сили, щодуху до лісу... Прощай, вовчику, я пішов, бо 

Чепіжний, він такий, може сюди прийти і серед ночі, подивитися, як тут і що... Як 

будеш живий, не забувай мене, я тебе ніколи не забуду. Прощай!  

Сашко ще раз обійняв Сіроманця, той лизнув Сашкові руку, щоку... 

 

13. Бесіда. 

- Чи легко було Сашкові зважитися на порятунок друга?  

- Чому він вчинив саме так? 

- Якими рисами характеру хлопчика ви захоплюєтесь? 

- Доповнимо схему характеристики образу Сашка (надійність, сила волі, 

сміливість, вірність другу). 

- Що ж змусило малого Сашка протестувати проти вчинків дорослих людей? 

-  Які б ви назвали риси характеру хлопчика насамперед?  

- Як ви думаєте, а чому немічного звіра захищає саме дитина, а не доросла 

людина?  

- Що таке гармонія? Чи можуть жити в гармонії людина і природа? 

- То чому ж повість називається «Сіроманець»?  

- Чи схожий цей твір на казку? Якщо так, то чим? . 

                 Так, діти, автор і сам називає свій твір казкою. А з давніх-давен у казках 

змагалися богатирі зі зміями, правда билася з неправдою, але все ж таки добро 

перемагало зло. 

             Тож привчаймо себе змалку творити добро, чути травинку, пташку, звірка й 

деревце і ніколи не робити їм боляче! 



14. Виразне читання і переказ епізодів, що найбільше запам'яталися. 

15.  Намалювати малюнки до повісті. 


