Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №81
Запорізької міської ради
Запорізької області

Виховна година
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Вчитель: Пилипенко Олена Михайлівна

Вчитель:
- Діти, як ви розумієте слова - рідний край? (Батьківщина, Вітчизна, рідна земля, рідна
домівка)
- Адже недарма говорять «Як у гостях не добре, а вдома найкраще», бо ти на своїй рідній
землі.
Зустріч з поетом.
1 ведучий.
Колись, діти, давним-давно, на такій же землі і не за безкраїми морями, не за дрімучими
лісами, був великий, багатий, мальовничий, але зачаклований злими людьми, зневолений
двома неволями, край. Одна неволя – панська, друга – царська.
2 ведучий.
І жили там рабами в тяжкій чужій роботі віддані в неволю люди. І називали той край –
Україна. Україна – це не лише країна смутку і жалю, а й країна великої краси. Краса її – це
тихі води і ясні зорі, зелені сади і білі хати, лани золотої пшениці і багатоводні ріки,
співучі роботящі люди.
1 ведучий.
І ось у такому краю в Україні, в селі Моринці Київської губернії, в хаті кріпака Григорія
Шевченка серед морозної темної ночі блиснув на все село один вогник – це народилася
дитина. Для пана – нова кріпацька душа, а для України –великий поет.

Вчитель.
- Що ви знаєте про сім’ю Тараса Шевченка?
- Погляньте на портрет Шевченка. Яким є великий Кобзар?
Дитячі роки поета були тяжкими, безрадісними. І лише краєвиди природи рідного краю
розвіювали смуток і в серці заграла радісна сила.
- Всю Черкащину, як тепер називають Шевченків край, малий Тарас сходив своїми
босими ногами, скропив дрібними росами-сльозами. Милувався Тарас чарівністю степу,
різнобарвністю гаю, гомоном улюбленого Дніпра. І вже тоді в душі зароджувалася любов
до природи рідного краю, землі, мови. Все своє життя поет, де б не був, душею линув до
рідного краю, рідної домівки.
Учень.
Не називаю її раєм, тії хатиночки у гаї
Над чистим ставом край села
Мене там мати повила.
І, повиваючи, співала,

Свою нудьгу переливала
В свою дитину… В тім гаю,
У тій хатині, у раю,
Я бачив пекло … Там неволя…
Вчитель.
- Хоч як тяжко було Тарасові в рідній хатині, але з якою любов’ю він думами лине
до неї, як ніжно називає «хатиночка», як милується зеленим гаєм, чистим ставом.
Згадка про рідну домівку навіює на поета інші думи, і він лине уквітучий
вишневий садок на Україну. Вірш «Садок вишневий коло хати» - сонячний
промінь у Шевченковій поезії: створений далеко від України, в жахливій
царській катовні, вірш вражає любов’ю до життя, до рідної природи.
Учениця.
Садок вишневий колохати,
Хрущі над вишнями гудуть.
Плугатарі з плугами йдуть.
Співають, ідучи, дівчата,
А матері вечерять ждуть.
Вечірня зіронька встає.
Дочка вечерять подає,
А мати хоче научати,
Так соловейко не дає.
Поклала мати коло хати
Маленьких діточок своїх,
Сама заснула коло їх.
Затихло все, тільки дівчата
Та соловейко не затих.
Вчитель.
- Діти, яку картинуви уявили, прослухавши вірш? Що ви відчули?
Так, це прекрасна картинавесняного вечора в українському селі. Ми бачимо красу
саду,вечірньої зіроньки. Чуємо спів дівчат, гомін хрущів.
Бачить поет картинунеповторної краси рідного куточка.
Зараз і ми з вамиздійснимо подорож у цей куточок.
Розгляд малюнків
- Що ми бачимо на малюнках? Що відчуваємо?
- Т.Г. Шевченко любив український світанок: він був небайдужий до його краси, яку
описує у поемі «Сон», уривок з якої ми зараз послухаємо.
…світає,
Край неба палає,
Соловейко в темнім гаї
Сонце зустрічає.
А особливо поет любив часи надвечір’я – коли заходилосонце, м’які сутінки огортали
степ, долину, наступала тиша.

Учень.
ЗОРЕ МОЯ ВЕЧІРНЯЯ
Зоре моя вечірняя,
Зійди над горою,
Поговорим тихесенько
В неволі з тобою.
Розкажи, як за горою
Сонечкосідає,
Як у Дніпра веселочка
Водупозичає.
Як широка сокорина
Віти розпустила...
А над самою водою
Верба похилилась.
1 ведучий.
Шевченків край – співучий куточок України. Тарас ще змалку любив слухати народні
пісні, сам любив співати, тому багато його віршів було покладено на музику. Ці пісні
допомагають ще глибше відчути чарівність рідного краю.
Учні виконують пісню «Зацвіла в долині червона калина»

2 ведучий.
Особливе місце у житті і творчості Шевченка займала природа, особливо природа ненькиУкраїни. Ми знаємо, скільки прекрасних віршів написав поет про природу, про свій
рідний край, його мальовничу красу.
Робота з виставкою творів Т.Г. Шевченка
Вчитель.
Достеменно відомо, що Тарас Шевченко побував у липні – серпні 1843 року на Запоріжжі.
Це була омріяна і вистраждана мандрівка молодого Тараса на рідну Україну після
багатьох років розлуки з нею.
- Чому милюбимо твори Т.Г.Шевченка?
Він – наш земляк. По-друге, в його творах змальована краса і велич української природи,
показана любов поета до рідного слова.
- Які місця в Запоріжжі пов’язані з іменем Тараса Шевченка? ( бульвар, район, Тарасова
стежка на о. Хортиця)
1 ведучий.
Перед смертю хворий батько подивився на Тараса і сказав, що з нього вийде неабищо. Не
помилився батько: з Тараса вийшов великий художник і народний поет. Поховали його в
Каневі на Чернечій горі, що зветься Тарасовою, над Дніпром.
2 ведучий.
І щоденно пливе людський потік, щоб вшанувати пам'ять Кобзаря, вклонитися його
могилі, покласти квіти.
Вчитель.
Мрії поета живуть у серцях людей, у народних переказах, рядках книг, умалюнках,
вукраїнських рушниках, вишиванках, на сценах театрі у маминій пісні, у співучій
українській мові.

