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ОБРАЗ ШЕВЧЕНКОВИХ ПОЕЗІЙ 

Ілюстрація 
до твору “Садок вишневий 
коло хати”

www.logoped.in.ua Ескіз до килима на тему балади “Лілея”

Ілюстрація 
до твору “Тополя”



Т. Шевченко Заповіт мовами народів світу. – К. : Вид-во Академії наук 
Української РСР, 95 с.

Російська, англійська, болгарська, корейська, китайська, німецька, польська,
португальська, румунська, сербська, словацька, словенська, угорська,
французька, фламандська, чеська, шведська, японська, абхазька,
азербайджанська, башкирська, білоруська, вірменська, грузинська, єврейська,
кабардинська, казахська, киргизька, латинська, литовська, молдавська,
ненецька, осетинська, південноосетська, таджицька, туркменська, удмуртська,
узбецька, фінська, чуваська, естонська, якутська
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КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
ВИКОРИСТАННЯ ШЕВЧЕНКОВОГО            

ПОЕТИЧНОГО СЛОВА

• знайомство з минулим України

• глибоке розуміння та відчуття краси
рідного краю

• виховання бажання досконало оволодіти
рідною українською мовою

www.logoped.in.ua

рідною українською мовою

• розвиток психомовленнєвої діяльності

• естетичне виховання 

• виховання відчуття радості, здивування, захоплення

• формування характеру дитячої особистості

• фундамент майбутнього світорозуміння

• навчання спостереженню

• розвиток мовлення та мислення



ВИРАЗНІСТЬ ВІРШІВ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

шелест осоки

[C]

Вітер в гаї не гуляє –
Вночі спочиває;
Прокинеться – тихесенько
В осоки питає:
„Хто се, хто се по сім боці
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аудіальні картини природи

„Хто се, хто се по сім боці
Чеше косу? Хто се?..
Хто се, хто се?” –
тихесенько
Спитає-повіє
Та й задріма…



ВИРАЗНІСТЬ ВІРШІВ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ревіння розбурханого Дніпра

[Р]

Реве та стогне Дніпр
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аудіальні картини природи

Реве та стогне Дніпр
широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.



Розвиток здатності яскраво уявити як
окремі художні образи, так і цілісні
картини, створені автором

Тече вода із-за гаю
Та попід горою.
Хлюпочуться 
качаточка
Поміж осокою.

ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВИЙ  РОЗВИТОК 

Виховання бажання слухати вірші,

Виокремлення образних змістовних, влучних, легких
для запам’ятовування виразів
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Пробудження уяви і почуттів

Поміж осокою.
А качечка випливає
З качуром за ними,
Ловить ряску, 
розмовляє
З дітками своїми.

Виховання бажання слухати вірші,
помічати їх красу, вивчати напам'ять



СПРИЙМАННЯ ДІТЬМИ 
ШЕВЧЕНКОВОГО ПОЕТИЧНОГО СЛОВА

• Розширення знань та уявлень
про навколишній світ
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•Удосконалення ритміко-
інтонаційної складової
мовлення

• Збагачення словникового
запасу



ПІДГОТОВЧА РОБОТА 
ПЕРЕД ЧИТАННЯМ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ

• спостереження („Встала весна”, „Ой діброво – темний гаю”)

• години милування природою („Краса калинового цвіту”, „Ґрона
калинові”)

• психологічні етюди („Вітер в гаї”, „Наша Оленка відкрила „Кобзар”)

• ознайомлення дітей зі значенням нових слів і образних виразів („вітер з
гаєм розмовляє”, „пишається… червона калина”, „край неба палає”)
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гаєм розмовляє”, „пишається… червона калина”, „край неба палає”)

•уточнення семантики маловідомих
слів („десь чути спів соловейка”, „по
діброві вітер віє”)

• уточнення багатозначних слів („хмарка 
пливе”)

• показ ілюстрацій

• детальний аналіз кожного віршованого 
рядка



ВМІННЯ ПЕДАГОГА ЧИТАТИ 
ШЕВЧЕНКОВІ ТВОРИ

виразністьемоційність сила голосу

темп і тембр мовлення

міміка і жести

Тече вода з-під явора 
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Яром на долину. (спокійно)
Пишається над водою 
Червона калина. (захоплено)
Пишається калинонька, 
Явір молодіє, (підсилено)
А кругом їх верболози 
Й лози зеленіють…(утаємничено)



ФОРМИ РОБОТИ З ХУДОЖНІМИ ТВОРАМИ

Запитання до дітей:

1. Звідки тече вода?
2. Які дерева ростуть на берегах річки?
3. Як вони почуваються?
4. Який настрій викликає у вас цей вірш?
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Словникова робота

Пояснити слова та вирази:
верболози, пишається калинонька,
явір, вода ставом стала, ряска



ФОРМИ РОБОТИ З ХУДОЖНІМИ ТВОРАМИ

Проблемні запитання:

1. Чому люди здавна намагалися
селитися неподалік від річок
чи безпосередньо на їхніх
берегах?
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2. Що було б, якби у нас не було
ні річок, ні озер?

Творче завдання

Зробити колективну роботу
за змістом вірша



ПРИЙОМИ РОБОТИ З ПОЕТИЧНИМИ ТВОРАМИ

усне 
малювання 
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ВИВЧЕННЯ НАПАМ’ЯТЬ 
ШЕВЧЕНКОВОГО ПОЕТИЧНОГО СЛОВА

І досі сниться: 

та над водою, 
Неначе й досі сивий дід 
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під горою, 

Між вербами 

Біленька хаточка. 

Сидить 

Коло хатиночки 

і бавить 

Хорошеє та кучеряве 

Своє малесеньке внуча… 



Якісні показники правильно організованої 
та проведеної педагогічної роботи по ознайомленню 

дітей із Шевченківською поезією
•Виявляє бажання слухати поетичний твір.
•З опорою на наочність, слухає поетичний твір, не відволікаючись і не перебиваючи педагога.
•Розуміє зміст прочитаного художнього твору.
•Розглядає ілюстрації до поетичного твору, відповідає на запитання педагога за його змістом.
•Виявляє інтерес до художніх образів твору, прагне уточнити семантику малознайомих або дізнатися
значення нових лексем.
•Може визначити основну змістову лінію прослуханого нескладного поетичного твору, спираючись
на ілюстрації за його змістом, спочатку з опорою на навідні запитання педагога, а згодом самостійно.
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на ілюстрації за його змістом, спочатку з опорою на навідні запитання педагога, а згодом самостійно.
•Переказує поетичний твір, дотримуючись логіки розвитку подій, спочатку з опорою на запитання
педагога, а згодом самостійно.
•Розповідає про отримані враження, емоційні переживання, адекватно виражає своє оцінне
ставлення до героїв твору.
•Вивчає напам’ять вірші, прагне, використовуючи наявні в мовленні звуки, до чіткої, виразної та
емоційної декламації.
•Проявляє інтерес до книги, бережливо ставиться до неї.



ЗНАЧЕННЯ ПОЕЗІЙ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

Шевченкове слово сприяє не лише мовленнєвому, а й
моральному, естетичному та національному розвитку дітей із
вадами мовлення. Для кожної людини, в т. ч. і підростаючої,
Україна починається з Тараса Григоровича Шевченка. Його
поезія відкриває перед нею світ у високій красі, будить поезію
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душі, яка формує
кожну особистість,
допомагає їй вирости
гідним сином
(донькою) рідної землі.




