
20.05 

Микола Вінграновський. «Бабунин дощ». 

                                    

            

  

https://www.youtube.com/watch?v=6LGrSS1sUu8 

 

Загадка. 

Він скрізь: у полі і в саду, 

а в дім не попаде. 

І я тоді лиш з дому йду 

коли вже він не йде. ( Дощ ). 

 

 

Грає дощ на клавішах листочків м’яти, 

Миє личко яблучкам в саду. 

І тікає хлопчик з котиком до хати, 

Бо ніхто не спинить дощика ходу. 

Не втікай, хлоп’яточко, до хати, 

То з небес бабуня, щоб ти знав, 

Дощиком тебе хоче скупати, 

Щоб ти, мій хороший, швидше підростав. 

 

 

Діти, а що ж таке дощ? 

     - Яким ви уявляєте дощ?  

 - Які асоціації він у вас викликає? 

Дощ-  атмосферні опади, що випадають із хмар у вигляді краплин води. 

Підберіть слова до слова дощ. 

https://www.youtube.com/watch?v=6LGrSS1sUu8


Дощ  - йде, плаче, ляпотить, шумить, шелестить; літній, осінній, 

короткочасний, теплий,  холодний, веселий, сильний, спокійний, дрібний, 

злива… 

Діти, а чим є для вас дощ?  

РЕАЛЬНЕ                                                                НЕЗВИЧАЙНЕ 

БУДЕННЕ                                                                СВЯТКОВЕ 

БАБУНИН ДОЩ  

 

 

   Бабунин дощ, на клямці цяпота,  

І стежка в яблуках вже стежкояблуката,  

З котяри — іскри! З м'яти — чамрота!  

Пускає бульби на порозі хата…  

Іде хтось темним садом-заховайсь!  

Іде, й стає знадвору за стіною,  

І мокро дихає над мокрою губою;  

Як звуть його?  

Чи взагалі він звавсь?  

Хто він такий в залатанім кожусі,  

В кожусі, а хапає дрижаки?..  

Попискують пташата в його вусі,  

І в бороді дрімають їжаки.  

Одне — сов'яче око, друге — вовче,  

Рука — крило, друга рука — весло,  

Упівобличчя день, а півобличчя з ночі,  

На голові посріблене сідло,  

Де ж кінь його? У торбі кінь, я знаю.  

Порожню торбу він би не носив…  

Стоїть, і передихує, й чекає,  

Мабуть, насправді вибився із сил,  

Бо хто ж то знає, скільки йому років  

І скільки він живе тисячоліть?..  

Прийшов під нашу хату ненароком,  

Прийшов перечекати і стоїть:  

Зайти чи ні до нас, до бульбохати?..  

З ноги на ногу ось переступив,  

Щось наче хтів було мені сказати,  

Та садом знов почапав у степи…  

                                                     1981 

Чи подобається вам, коли йде дощ? 

- А які почуття викликає дощ у вас? Чому?  

 

 

1. робота над текстом.      

     У житті, діти, ми зустрічаємося, спілкуємося із людьми. Але є ще такі істоти, в 

котрих ми віримо, хоча ніколи їх не бачили. Це – Домовичок, Дід Мороз, святий 

Миколай, Бабай. У цьому вірші як жива істота виступає дощ. Давайте словами 

тексту опишемо його портрет. 



(Діти зачитують опис дощу) 

- Чому автор назвав вірш  не 

«Дощ», а «Бабунин дощ»? 

( Можлива відповідь: бабунин 

дощ завжди теплий, тихий і 

нікого не лякає). 

- Бабуся - старенька людина, 

а ми знаємо, що прожити 

вона може 

80-90, рідко 100 років. А 

скільки років дощу і чи він 

старий? 

( Учні зачитують слова з вірша, три уривочки) 

     Отже, бачимо, що людина не може прожити стільки, скільки існує природне 

явище. 

- Скажіть, будь ласка, дощ у вірші добрий чи злий? 

- Якими словами ви підтвердите, що він добрий? 

( Учні зачитують слова) 

Ми знаємо, що старість - це мудрість. З якою метою автор малює нам 

дощ із сов’ячим та вовчим очима. ( Сова - мудрість, вовк – пильність). 

Ці риси притаманні старим людям. 

   У дощу є крило, за допомогою якого він летить, падає з неба, а весло – дає йому 

можливість спрямувати воду туди, де її чекають. 

- На що вказують антоніми ніч-день? ( Дощ – це таке природне явище, яке не 

обирає часу доби, коли йому приходити). 

- Як ви розумієте слова: дощ «вибився із сил»? (Він перестає йти, падати, бо 

якби був на коні, то це була б не «цяпота», а злива. Тому й почапав, а не 

погнався дощ у степ. 

   Чи помічали ви, як ваші бабусі, дідусі ставляться до своїх дорослих дітей – ваших 

мам і татусів? Як ви думаєте, чому саме так? 

   Для батьків діти, навіть дорослі, завждизалишаються дітьми, тому за них так 

само переживають, як і раніше, так само їх люблять і жаліють. 

Коли людина помирає, ми говоримо, що вона на небесах і звідти бачить нас, а 

інколи й допомагає. 

- Як ви думаєте, в пам'ять про кого написав цей вірш Микола Вінграновський. 

    Давайте прочитаємо вірш ще раз і подумаємо, які враження він залишив у ваших 

серцях. 



 

 

Бесіда за змістом поезії. 

- Про що розповідається в 

поезії? ( Про дощ) 

- Куди прийшов дощик? ( В 

село, до хати письменника) 

- Як він починався? Якими 

рядками  ви можете це підтвердити? 

( На клямці – цяпота) 

- Як ви розумієте слово 

«стежкояблуката»)? ( Мабуть, дощ 

сильний, бо оббив яблука) 

- Чому з котяри летять іскри? ( 

Злякався, змерз) 

- А з м’яти – чамрота? ( М’ята 

пахне в дощ сильно) 

- Чи може хата пускати бульби? Що мав на увазі письменник? ( Ні, але коли 

стоять бульби у калюжах, то дощ надовго) 

- Як ви поясните рядки : «Іде хтось темним садом- заховайсь!»? ( Коли 

починається дощик, то сонечко зникає, з’являються хмари, темніє , від дощу 

всі ховаються) 

- Знайдіть і зачитайте опис ( портрет ) дощу.  

- Як його змальовує автор? Чому це жива істота? 

- Чому він у залатаному кожусі? 

- Що означає вислів «хапати дрижаки»? 

- Чому дощ замерз? 

- А про що говорять слова : « Попискують пташата в його вусі, і в бороді 

дрімають їжаки»? ( Добрий, лагідний, теплий, спокійний, нестрашний) 

- Чому автор змальовує дощик з різними очима, руками? Що це означає? 

- Чому «упівобличчя день, а півобличчя з ночі»? 

- Чи може поміститися в торбу кінь? 

- Навіщо дощу кінь? Що це за кінь? 

- Чому дощ не носить порожню торбу? Що там може бути? 

     -   Поясніть рядки : «Прийшов під нашу хату ненароком»? Чому автор      вживає 

слово ненароком? Що він мав на увазі? 

- Чому дощ зупинився коло хати і передихує, чекає? ( Старенький, стомився) 

- Чому він не може зайти до хати? Сісти , перепочити? 

- Що він хотів сказати автору?  

 

- Чому «знов почапав у степи»? 

- Чому саме таким побачив дощ Микола Вінграновський? 

- Чому він називає дощ бабуниним? 

- За чим сумує письменник? 

- На які частини можна поділити текст поезії?  

І ч. – початок дощу. 

ІІ ч. – дощ іде. 

ІІІ ч. – опис (портрет) дощу  . 



ІVч. – дощ втихає. 

     -  Яка метаморфоза відбувається з явищем природи у вірші? ( Набуває   ознак, 

дій, зовнішнього вигляду людини). 

 

Теорія літератури. 

Визначення художніх засобів 

у поезії. 

 

Метаморфоза -  (з грецької - 

«переміщення», 

«перенесення») - поетичний 

вислів, що розкриває ознаки 

одного предмета чи явища 

шляхом перенесен- ня на нього 

ознак іншого предмета чи 

явища. Видами метафори є 

персоніфікація та алегорія. 

Метафори бувають простими 

та розгорнутими. 

 

 Персоніфікація - (з латини - 

«роблю» і «особа») - це особливий 

вид метафори, коли неістотам 

(явищам природи, предметам) 

надаються людські якості. Це 

своєрідне «олюднення» природи, 

навколишнього світу. 

  Епітети  

 Метафори: 

 Порівняння 

 Неологізми 

 Символи ( сов’яче око , 

вовче око , рука-крило ,  рука-

весло …) 

 Риторичні знаки оклику, 

запитання 

 
( Скласти інформативне гроно 

до образу дощу. 

Прокоментувати його зміст). 

           - Яким ви побачили дощ 

у поезії? 

 

 



 
 Складіть словесний портрет дощу. На кого він схожий в поезії  

М. Вінграновського? 

 Намалювати ілюстрацію до твору. 

За допомогою олівців передайте настрій вірша. 

22.05 

Підсумкова контрольна робота 

                                                                     https://naurok.com.ua/test/start/383445 

26.05 

Підсумковий урок - інтелектуально-розважальна гра 
 

І конкурс «Розминка» 

1. Як звали лиса, що дуже любив вихвалятися перед звірами?  

2. Якого кольору став Лис Микита?  

3. Хто є автором казки «Фарбований Лис»?  

4. Як звірі називали Лиса Микиту?  

5. Як звали маленьку істотку, що народилася   в лісі, і яку люди дуже рідко 

помічають?  

6. Хто зруйнував хатинку Хухи-Моховинки?  

7. Хто може побачити на власні очі Хуху?  

8. Як звали правителя країни Сльозолий?  

9. Назвати імена дочок Плаксія  

10. Як звали дівчину, що потрапила до країни Недоладії?  

11. Хто забрав Алю до Недоладії? 

12. Що подарували Алі її нові друзі на згадку про її подорож?  

 

 

 

Бабунин дощ 

https://naurok.com.ua/test/start/383445


Другий конкурс  «Згадати все» 

Визначте героя та твір за цитатою: 

▼ «Що ти таки, старий, думаєш з ним, що вже він зросту дійшов, а така 

недотепа — нічого робить не вміє?»  

▼ «Е-е-е!.. Де ти тепер найшов правду? Нема тепер правди на світі! Тепер 

скрізь одна кривда».  

▼ «Та цур тобі, я тебе і не думав кликать!»  

▼ «Загадав, щоб вона прибула до нього в гості — ні пішки, ні верхи, ні боса, ні 

взута, ні з гостинцем, ні з порожніми руками».  

▼ «Погано, чоловіче, довго він тебе водитиме!» 

▼ «Не втік-таки від моїх рук, вражий син!»  

▼ «Коли ти, кумонько, хочеш балакати — то я і так чую! 

▼ «Е... я такого наробив, що там хоч що хай роблять,— не справ¬лять» 

▼ «Який я, таточку, гарний перстень найшла!»  

▼ «Я забуваю все те, що ти мені робив. Бери собі оці два кораблі з усім 

добром»  

▼ «Оддай, дочко, а то через нас буде нещастя чоловікові, оддай!» 

▼ «Хай той посіє цю кашу, виростить просо, скосить та натовче пшона, яким вона 

вигодує курчат, що виведуться з тих яєць». 

 

ІІІ конкурс «Повторення теоретичного матеріалу». Дописати речення. 
1. В літературній казці обов’язково є автор, тому її називають 

_______________________. 

2. Літературна казка, як і народна, – це фантастичний твір, у якому перемагає 

_____________________. 

3. Записати, чим відрізняється літературна казка від народної. 

4. Опис зовнішності персонажа в літературному творі – це _____________________. 

5. Співзвучне закінчення рядків – це _______________________. 

6. Поєднання кількох віршованих рядків, об’єднаних однією думкою, інтонацією та 

способом римування – це ________________________________. 

 

Четвертий  конкурс. «Загадки казкових героїв» 
Уявіть, що відому вам казку розповідає один із казкових героїв. Вам потрібно 

назвати героїв казки, від імені якого ведеться розповідь та назву казки. 

1. «Хай із ними день при дні плачуть всі в країні діти, бо сміятись радіти у моєму 

царстві  ні!»  

2. «Я приходив кожний вечір – хай чи дощ іде, чи сніг – до голодної малечі і усім 

приносив сміх»  

3. «Майже вмираючи зі страху я мусив сидіти в фарбі тихо аж до вечора, знаючи 

добре, що якби тепер. У такім строї, появився на вулиці, то вже не пси, але люди 

кинуться за мною і не пустять мене живого» 

4. «Я народилася не ранньою весною, як всі мої сестри та брати. Було тоді вже 

тепле, ясне літо. Була найменшою в родині, «мізинчиком», мене дуже жаліли й 

любили, але ж любили не тільки за те, що була я манісінька. Як кошенятко. Була я 

добра, лагідна, звичайненька, слухняна, роботяща.»  



5. «Ще місяць тому я надумала вишити рушничка для бабусі до її дня народження. І 

нитки підібрала. І рушничок білий знайшла, і навіть перший хрестик зробила. А 

потім мені перехотілося вишивати.»  

6. «Я кремезний, широкоплечий хлопчина. Але ліва нога у мене коротша від правої»  

7. «Я забрав собі у найми ледачого хлопця, але  батькові не хотів повертати і 

перетворював його на півня, барана, голуба» 

8. «Я хоч був не бідний, але позаздрив своєму небожу – королю»  

 

П’ятий конкурс «Загублені речі» 
Хто загубив речі  (мох, мотузка, перстень, пшоно, курка, розмальована торбина, 

сокира, голка,червоні нитки …) 

 

 

Шостий конкурс   «Телеграма від казкового героя» 
Уявіть собі, що ви запросили до себе в гості казкових героїв, але не всі змогли 

приїхати і надіслали лише телеграми. Щоправда, на телеграмах немає підписів. 

Але ви все знаєте про герої казок і швидко розберетесь від кого яка телеграма. 

1. .Приїхати не зможу, бо разом із дядьком шукаю відповідь на питання «Як 

краще жити: правдою чи кривдою»  

2. Шкода, що не потрапив на ваше свято, батько віддав мене в найми до якогось 

зеленого чоловічка.  

3. Любимо казки, але, на жаль, не можемо бути на святі, бо у нашому лісовому 

царстві  новий цар Остромисл. Звірі із казки  

4. Може і вам чимось допомогла б, але не приїду, бо повинна допомогти 

батькові розгадати загадки, які загадав пан.  

5 Приїхати не зможу, бо вскочив у якийсь розчин, занурився у нього з головою 

і мало не задушився. 

6 Дуже хотілося потрапити до вас, але мене посадили за вузенькі грати.  

7. Терміново викликати збирати дітей. Що недовиконали сто справ  

8. Дуже засмучена, але все обличчя вимазала попелом, одяглася до пояса у 

старий лантух. 

9. Прибути до вас не зможу, не можу підібрати собі підходящу голову.  

10. Дід зруйнував мою хату, іншу іду я шукати  

11. Не можу до вас завітати , маю купу незавершених справ.  

 

Сьомий  конкурс «Казкова галерея» 

Вгадай казку за ілюстрацією 

 

 

 

 

     

 

       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восьмий конкурс «Встанови відповідність» 

Знайдіть відповідність між твором та персонажем 

1 «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії» 

2 «Хуха-Моховинка» 

3 «Цар Плаксій та Лоскотон» 

4 «Фарбований Лис» 

 

================== 

А Микита 

Б Макака 

Г Хо 

Д Недоладько 

Є Морозенко 

 

  

        



Знайдіть відповідність між автором та твором 

1 І. Франко А «Незвичайні пригоди Алі в країні 

2 В. Королів-Старий  Недоладії» 

3  В. Симоненко Б «Хуха-Моховинка» 

4 Г. Малик   

5  Г «Що за птиця?» 

  Д «Цар Плаксій та Лоскотон» 

  Є «Фарбований Лис» 

    

 

Дев’ятий конкурс  Напишіть ССМ казковому герою (на вибір) 
 

 

 

28.05 

Література, яку бажано прочитати влітку: 

 

Микола Вороний  

 «Євшан-зілля»   

Тарас Шевченко  

  «Думка» («Тече вода в синє…») 

 «Іван Підкова» 
 «Тарасова ніч»   

Леся Українка  

 «Мрії»  

 «Як дитиною бувало…» 

 «Тиша морська» 
Володимир Винниченко  

 «Федько-халамидник»  

Олександр Довженко  

 «Зачарована Десна»   

Євгено Гуцало  

 «Олень Август»  

Всеволод Нестайко  

 «Тореадори з Васюківки»  

Віктор Близнець  

 «Звук павутинки»   

Ярослав Стельмах  

 «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера»  

 

http://chtyvo.org.ua/authors/Voronyi/
http://chtyvo.org.ua/authors/Voronyi/Yevshan-zillia/
http://chtyvo.org.ua/authors/Shevchenko/
http://chtyvo.org.ua/authors/Ukrainka/
http://chtyvo.org.ua/authors/Vynnychenko/
http://chtyvo.org.ua/authors/Vynnychenko/Fedko-khalamydnyk/
http://chtyvo.org.ua/authors/Dovzhenko/
http://chtyvo.org.ua/authors/Dovzhenko/Zacharovana_Desna/
http://chtyvo.org.ua/authors/Hutsalo/
http://chtyvo.org.ua/authors/Hutsalo/Olen_Avhust/
http://chtyvo.org.ua/authors/Nestaiko/
http://chtyvo.org.ua/authors/Nestaiko/Toreadory_z_Vasiukivky/
http://chtyvo.org.ua/authors/Blyznets/
http://chtyvo.org.ua/authors/Blyznets/Zvuk_pavutynky/
http://chtyvo.org.ua/authors/Stelmakh_Yaroslav/
http://chtyvo.org.ua/authors/Stelmakh_Yaroslav/Mytkozavr_iz_Yurkivky/

