
5клас 

українська література 

03.04 

Повторення вивченого матеріалу.  

Виконати тести  
https://naurok.com.ua/test/start/127496 

 
https://naurok.com.ua/test/start/127605 

 

 

07.04 

Завдання для тематичної перевірки знань з теми  

"Рідна Україна - світ природи" 

https://naurok.com.ua/test/start/122749 

 

 

 

 

10.04 

М. Рильський. Основні відомості про поета. Краса рідної природи й 

відтворення її поетом  засобами поетичної мови. «Дощ» 

 

1. Я хочу розпочати свою розповідь про поета його віршем. 

Я ненавиджу брехню 

У всякій одежі, 

В розкішній та пишній найбільше,  

Самовдоволену тупість,  

Хоч би й носила вона 

В золотих обідках окуляри,  

Метушливість, хапливість, 

крикливість,  

Заздрість і себелюбство,  

Гучними словами прикриті,  

Очі, презирливо змружені,  

Жиром огидним заплилі,  

Вуха, заткнуті ватою  

Супроти вітру і горя людського,  

Зраду й підлоту 

З очима блудливими,  

Фарисейство і лицемір’я 

У личині моральності строгої...  

Я ненавиджу! 

Речі прості і чисті люблю я:  

Серце, для друзів одкрите,  

Розум до інших уважний,  

Працю, що світ звеселяє,  

Потиск руки мозолястої,  

Сині світанки над водами,  

Шум у лісі зелений і шум золотий,  

Спів солов’їний і пісню людську.  

Скромну шипшину і горду троянду.  

Мужність і вірність, 

Народ і народи – 

Я люблю! 

 

https://naurok.com.ua/test/start/127496
https://naurok.com.ua/test/start/127605
https://naurok.com.ua/test/start/122749


  

З цих слів ми можемо сказати , що Максим Рильський був простою 

,дуже доброю, щирою,відкритою людиною і це любив у людях.  

У цій поезії є для вас нові слова фарисейство, лицемір’я та личина. 

Давайте пояснимо значення цих слів. 

Фарисейство-це лицемірство,ханжество.  

Фарисеї – це були послідовники релігійно-політичної течії, що існувала в 

Іудеї з ІІ ст..до н.е. до ІІ ст.н.е.і захищала інтереси забезпечених верств 

населення, а також вирізнялася фанатизмом і лицемірством. 

Лицемір – нещира людина, яка вдає із себе доброчесну, щиросердну  

Личина-цемашкара, маска. Удавана зовнішність людини. Погана , зла, 

підступна  людина 

Можливо у вас є думки: що ви можете сказати про людину , прочитавши цей 

вірш? 

1. Максим Рильський і його поезія " 

https://www.youtube.com/watch?v=hXz5_grg5Xk 

 

2. Максим Рильський "Дощ" 

https://www.youtube.com/watch?v=OF4iMwqJHas 

3. Записати в зошит  

Тема: оспівування краси природи. 

Ідея: возвеличення чарівності дощу. 

Основна думка: захопленість рідною природою, її величним та  дивовижним  

                             світом, райдужними кольорами. 

 Жанр: пейзажна лірика. 

4. Виписати художні засоби  

Епітети- 

 Метафори- 

 Порівняння 

5. Намалювати ілюстрацію до поезії 

6. Виконати тест            https://naurok.com.ua/test/start/97930 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hXz5_grg5Xk
https://www.youtube.com/watch?v=OF4iMwqJHas
https://naurok.com.ua/test/start/97930


 


