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На дзвінкій галявині теплим літом 
Заквітчалась липка першим цвітом... 
В лісі меду теплого налито, 
Пахне цвіт на липці; пахне літом.

(М. Пригара)

















Ось край річки жовті  клени і берези золоті,

Мов ялиночки зелені залишились в самоті...

І пишаються дерева золотим своїм вбранням -

Це якийсь маляр, напевно, догодити хоче нам.

Н.Забіла "Жовтень"













Природа і музика



ДЖОН КІТС –

АНГЛІЙСЬКИЙ 

ПИСЬМЕННИК

(1795-1821)



Народився Джон Кітс  

31 жовтня 1795 року у 

сім’ї типового 

представника англійського 

суспільства «середнього 

класу».



У підлітковому віці він 

став круглим сиротою. 

Невдовзі померли  

старший та молодший 

брати. Хоча і були 

опікуни, але йому 

довелося рано залишити 

школу й заробляти на 

прожиття.



Спочатку навчався у 

приватній закритій 

школі священика Джона 

Кларка в Енфілді. 

Пізніше через 4 роки Джон 

Кітс був учнем лікаря, 

працював у лікарні, але 

мріяв лише про літературу.



- З шкільної парти Джон Кітс писав вірші. Перша 

збірка поезій «Вірші», присвячена природі. Це були 

наче пейзажні замальовки: річки, ліси, луки, квіти, а 

над ними в’ються метелики, бджоли, а в небі –

жайворонки, ластівки.



«В цій могилі спочиває все, що було смертного в Молодому 
Англійському Поеті, який на смертному одрі, в гіркоті свого 
серця, від злісних підступів ворогів, побажав, щоб слова на 
його могильному камені свідчили: 

«Тут лежить той, чиє ім'я написано на воді »
Останньою волею Кітса дійсно було бути похованим під білим 

каменем без вказівки імені та дат життя

Помер Джон Кітс 

24 лютого 1821 року. 

На його надгробній плиті 

зображена розбита ліра. 



«Про коника і цвіркуна»



Коник радує своїм 
«співом» тільки влітку.

Цвіркун на зиму ховається у 
сільську оселю та зрідка 

«тріщить».



Пейзаж – опис природи

будь-якого незамкненого простору 

зовнішнього світу. 

Види пейзажу різноманітні за 

змістом (лісові, степові, морські, міські 

тощо) і призначенням у творі 

(утілення почуттів, думок, настроїв; 

розкриття образу; вираження позиції 

автора тощо)



John Keats
On the Grasshopper and Cricket

The poetry of earth is never dead: 
When all the birds are faint with the hot sun, 
And hide in cooling trees, a voice will run 
From hedge to hedge about the new-mown 

mead; 
That is the Grasshopper's – he takes the lead 
In summer luxury, – he has never done 
With his delights; for when tired out with fun 
He rests at ease beneath some pleasant weed. 
The poetry of earth is ceasing never: 
On a lone winter evening, when the frost 

Has wrought a silence, from the stove there 
shrills 

The Cricket's song, in warmth increasing ever, 
And seems to one in drowsiness half lost, 
The Grasshopper's among some grassy hills.





Поезія землі не вмре ніколи.

Опівдні, як мовчать серед гілок

Птахи в гаю, невтомний голосок

Обнизує покоси й частоколи.

Це коник, він поймає гори й доли,

На стернях довгий ведучи танок,

А стомиться – стихає на часок

У затінку стебла або стодоли.

Поезія землі не оніміє:

Коли зима в мовчання крижане

Поля заковує, цвіркун у хаті

Заводить пісню, що в теплі міцніє,

Нагадуючи всім, хто задрімне,

Спів коника в траві на сіножаті.
(Переклад В.Мисика)



• Опівдні

• Частоколи

• Стерня

• Обнизує

• Стодола

• Сіножать

• в обідню пору.

• огорожі.

• залишки стебел і корінців після 
скошування зернових

• охоплює звуком. обіймає

• господарська будівля для зберігання 
врожаю (снопів, сіна, зерна)

• сінокіс, місце відведене для косіння 
трави на сіно.



Пам’ятка 

підготовки до виразного читання

• Перечитай текст уважно. Визнач зміст, думки, почуття і 
переживання автора.

• Визнач своє ставлення до подій (описів картин природи).

• Уяви собі картини природи.

• Виріши, що будеш повідомляти при читанні слухачам, що вони 
мають зрозуміти (якою є мета читання).

• Продумай і вибери інтонаційні засоби – тон, темп читання, паузи, 
логічні наголоси.

• Прочитай текст спочатку для себе. Не забудь, що ти вимовляєш 
текст перед слухачами і спілкуєшся з ними.

• Прочитай текст виразно.



Вовеки не замрёт, не прекратится

Поэзия земли. Когда в листве,

От зноя ослабев, умолкнут птицы,

Мы слышим голос в скошенной траве

Кузнечика. Спешит он насладиться

Своим участьем в летнем торжестве,

То зазвенит, то снова притаится

И помолчит минуту или две.

Поэзия земли не знает смерти.

Пришла зима. В полях метёт метель,

Но вы покою мёртвому не верьте.

Трещит сверчок, забившись где-то в щель,

И в ласковом тепле нагретых печек

Нам кажется: в траве звенит кузнечик.
(перевод С.Маршака)



Повік не вмре поезія землі:

Коли пташки, сховавшись від спекоти,

Знесилено принишкнуть у гіллі –

Прониже спів покоси й живоплоти.

То коник польовий. Його малі

Пісні бринять в розкоші літній поти,

Аж поки, навішавшись, ніби потай,

Хвилинку він спочине на стеблі.

Поезія землі не знає смерти:

Нехай зимові мряки й холоднечі

Скують мовчанням простір неживий, -

Забувшися, подумаєш тепер ти,

Коли в теплі цвіркун озветься з печі,

Що то – на лузі коник польовий.
(переклад Г.Кочур)



Поезія 

землі

Це краса

природи

Вічний рух 

життя

Те, що

приносить

насолоду

людині



• Сонет

– це вірш, що містить 

14 рядків. Найчастіше в 
них ідеться про природу, 
кохання та роздуми над 

сенсом життя. 



Літо Зима

Поміркуйте та знайдіть у кожній 

частині рядки, у яких виражено 

головну думку твору. 



Перекладач Літо Зима

В.Мисик “Опівдні, як мовчать 
серед гілок
птахи в гаю…”

“зима в мовчання 
крижане
поля заковує…”

Г.Кочур “…пташки, 
сховавшись від 
спекоти,
знесилено 
принишкнуть у 
гіллі…”

“…зимові мряки й 
холоднечі
скують мовчанням 
простір неживий…”

С.Маршак «от зноя ослабев, 
умолкнут птицы»

«Пришла зима. В полях 
метёт метель»



Перекладач Коник Цвіркун

В.Мисик “…невтомний голосок

Обнизує покоси й 
частоколи.

Це коник, він поймає 
гори й доли,

На стернях довгий ведучи 
танок…”

Заводить пісню, що в 
теплі міцніє

Г.Кочур “…Прониже спів покоси й 
живоплоти…..

“Його малі пісні бринять в 
розкоші літній…”

“…в теплі цвіркун 
озветься з печі…”

С.Маршак «...Мы слышим голос в 
скошенной траве

Кузнечика. Спешит он 
насладиться

Своим участьем в летнем 
торжестве,

То зазвенит, то снова 
притаится…»

«Трещит сверчок, 
забившись где-то в 
щель..»



чарівний
сповнений 
життя, не 
думає про 
майбутнє

безтурботний

виважений

знаходить теплий 
притулок, нагадує 

про літо 
реаліст



Епітет                  Зима поля заковує

Метафора                Невтомний голосок

Відшукайте решту епітетів та метафор 

у вірші.



Придумайте

метафори та епітети для образів 
сонця, хмари, дощу



Поетична скринька
Швидко слово називай – йому риму добирай.

Затремтіла в лісі гілка,
бо на неї сіла ….

Осіннє листячко летить
І під ногами………………..

А колір листя розмаїтий,
Теплом і листячком ……………..

Бо осінь просто пречудова.
Щодня на осені………………



Закінчіть речення
• Дж.Кітс народився – …….
• Батьківщина поета –
• Дж.Кітс здобув професію –
• Пейзаж – це…….
• Епітет – це ……
• Вірш можна поділити на – ………. 
• Ключовий вираз сонета – це…
• Поезія землі – це…
• Ми ознайомилися з поетичним жанром- …..
• Сонет має ….. рядків.



Домашнє завдання

1. Обов’язкове: опрацювати матеріал підручника 

(ст.123 - 129)

2. Творче: створити ілюстрацію до вірша Джона 

Кітса.

3. За бажанням: вивчити напам’ять вірш Дж. Кітса 

«Про коника та цвіркуна».




