
Світ казок О.С.Пушкіна 

 

Мета: дати поняття про прозову й віршовану мову, особливості народної й 

літературної казки, перевірити рівень засвоєного підчас вивчення казок О.Пушкіна; 

розвивати аналітичне мислення, усне мовлення, акторські здібності, творчу уяву;  

виховувати почуття прекрасного, високі моральні ідеали. 

 

Тип уроку: позакласне читання; урок-уявна екскурсія 

 

Словник: Арбат – вулиця в Москві, на якій виставляють свої роботи художники, 

скульптури, майстри народної творчості. 

Град – місто  

Майдан – велике, рівне, спеціально не забудоване місце в місті або в селі. 

 

Хід уроку 

 

Я пам'ятник собі воздвиг нерукотворний, 

Тропа народна там навіки пролягла… 

О.Пушкін. 

 

 І. Вступне слово вчителя 

 

Більшість із вас дуже люблять подорожувати. Пригадайте, на яких екскурсіях ви були, 

що запам'ятали з них. Усіх нас ваблять незнайомі міста, країни, бо нам цікаво подивитися, а 

як же там протікає життя, чим воно відмінне від того, до якого ми звикли. 

 Кілька уроків поспіль ми перебуваємо з вами у дивній країні, що її не знайти на 

жодній карті світу. Це країна Казкарія, в яку можуть потрапити лише ті, хто любить казки. 

 

 ІІ. Актуалізація опорних знань 

 

- Який письменник привів нас у цю країну? 

- Які його твори ви вивчили під час подорожей? 

- Яка кінцева зупинка нашого маршруту? 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності 

 

Наші завдання: 

1. Розглянути теоретичні поняття: прозова та віршована мова. Спільне й відмінне в 

літературній казці, чарівне в казках. 

2. Перевірити засвоєний матеріал. 

 

IV. Вивчення нового матеріалу 

 

П'ятикласнику! Любий друже! 

В Пушкінград приїхав ти. (Слайд 1) 

Тож усім нам розкажи, 

Скільки ти казок вже знаєш 

І які з них полюбляєш. 

Всім бажаю, друзі, я 

Показать свої знання. 

На групи швидше поділіться, 

І з цим, вас прошу, не баріться. 

Зображення мерщій роздайте,  

Місця в командах ви займайте. 



 

(Учитель пропонує учням зображення золотої рибки, яблука. Кораблика. Кількість 

цих карток відповідає кількості учнів у класі. Таким чином, організовується три команди: 

1. «Золота рибка» 

2. «Наливне яблуко» 

3. «Кораблик» 

Дальша робота відбувається у формі командної гри-змагання. Тільки на 

Інтелектуальному майдані завдання пропонуватиметься виконати кожному учневі 

індивідуально) 

 

Вчитель. Зараз наш путівник показує, що ми знаходимося на Майдані казок. Ви будете 

виконувати завдання у складі своєї групи. 

 

1. Майдан казок (Слайд 2) 

 

1. Розташуйте зображення чарівних предметів з поеми «Руслан і Людмила» в тому 

порядку, в якому вони з'являються у творі. (шапка-невидимка, меч, жива вода- 

мертва вода) .  

 

2. Бюро знахідок »(назвати казку, де зустрічається даний предмет.)  

Вчитель. Подивіться, друзі, нам з казкового містечка відправили літературний 

мішечок. У ньому втрачені речі. Давайте спробуємо відгадати, з якої вони казки. (Слайд 3) 

Корито - «Казка про рибака і рибку»  

Яблуко - «Казка про мертву царівну ...»  

Горіх - «Казка про царя Салтана»  

Мотузка - «Казка про попа і працівника його Балду»  

Мішок - «Казка про золотого півника»  

Дзеркало - «Казка про мертву царівну ...» 

 

3. Випишіть з прочитаних казок імена героїв, що є втіленням добра і зла. (Слайд 4) 

 

Назва казки Добро Зло 

«Руслан і Людмила»  

 

 

«Казка про мертву царівну і 

сімох богатирів» 

  

«Казка про царя Салтана»  

 

 

 

 

Вчитель. Є у Пушкінграді й сучасний кінотеатр. Саме сюди вас запрошують відпочити 

та переглянути новий фільм.  

 

2. Кінотеатр «Пушкінський» (Слайд 5) 

 



 

(Учні, не зайняті в інсценуванні – глядачі, інші - актори) 

 

Назва фільму «Найпопулярніший герой» (Слайд 6) 

 

У ролях:  Орина Родіонівна – 

  Гвідон – 

  Людмила – 

  Салтан – 

  Старий –  

 

 

Орина Родіонівна  

Засперечалися герої, 

Покинувши 

Хто із них насправді гарний, 

Хто найбільше популярний. 

 

Обізвався тут Гвідон: 

Гвідон: 

Шлю усім я вам поклон. 

Сперечатися не стану, 

Всім відомі ми з Салтаном. 

Читачі нас добре знають, 

Казку часто всі читають. 

 

Людмила 

Дозвольте не погодитися з вами. 

Популярні ми з Русланом. 

Мене так довго він шукав 

Та ще й з полону визволяв. 

Перепони всі пройшов. 

До Чорномора шлях знайшов. 

 

Дадон. 

Молодці, Руслан, Гвідон – 

Орина Родіонівна 

Просить слово цар Дадон. 

Дадон. 

Всі мене, кажу вам, знають. 

Навіть музику складають. 

Старий 

Що там ви! Я саме той, 

Знайомий всім супергерой. 

Зумів я рибку упіймати 

Їй бажання загадати. 

Правда, баба геть сказилась 

І характером змінилась. 

Отакеє моє лихо. 

 

Орина Родіонівна 

Дід старий промовив стиха. 

Друзі, ви ж скажіть, будь ласка, 

Хто герой найкращий й казка? 



 

Усі герої разом 

Пушкін нас усіх створив, 

Чим популярність заробив. 

Тож не варто сперечатись,  

Найвідоміший із нас –  

Сам Поет. Так твердить Час. 

 

 

3.Вулиця Теоретична (Слайд 7) 

 

Вчитель. Вам відомо, що літературні твори бувають прозові й віршовані. Казки братів 

Грімм «Пані Метелиця» та Шарля Перро «Синя борода» - прозові твори. А «Казка про царя 

Салтана», «Руслан і Людмила» О. Пушкіна – віршовані. 

 Перша ознака віршованої мови – її ритм. Спробуйте прочитати відомий вам Пролог до 

поеми «Руслан і Людмила», плескаючи в долоні на кожному наголошеному складі. Ви 

бачите, що наголошені й ненаголошені склади чергуються. Тобто у віршованих текстах є 

ритмічність 

 Ритмічще й співзвучними віршованої мови посилюється ще й співзвучними 

закінченями рядків: 

В путь-дорогу цар зібрався, 

Із ріднею попрощався, 

І цариця край вікна 

Сіла ждать його сумна. 

Друга ознака віршованої мови рима, співзвучні закінчення рядків. 

Казки Пушкіна є літературними. Ознаки літературних і народних казок ви вже частково 

знаєте. Ваше завдання: визначити та вписати в нижньому рядку таблиці, де літературна, а де 

народна казка.(Слайд 8) 

 

1. Автор 

нема, народ є, у нього сої погляди на життя 

2. Форма існування 

усна письмова 

3. Змінюваність тексту 

змінний сталий 

4. Художні засоби 

постійні різноманітні 

5. Час створення 

невідомий відомий 

6. Герої 

типові, звичайні незвичайні, з авторською оцінкою і 

портретами 

7. Внутрішній стан героя 

немає опису переживань персонажа є опис внутрішнього стану героя 

  

 

4.Пушкінградський Абрат (Слайд 9) 

 

Вчитель. Чимало художників ілюстрували казки Пушкіна. Ви, певно, любите складати 

пазли – розрізані фрагменти картинок. Тому на Арбаті ви зараз це і зробите: складіть цілу 

картинку з її частинок, напишіть автора картини і назву казки. 

(Для цього змагання учитель готує копії ілюстрацій, які він демонстрував на різних 

уроках. Розрізає їх на частини – пазли; учасникам команд дає однакові картинки, можна 



навіть по кілька. Учні повинні з окремих фрагментів якнайшвидше скласти всю 

ілюстрацію). 

 

5. Концертна зала «Золота рибка» (Слайд 10) 

 

Вчитель. У пушкінградській концертній залі ви пограєте в гру «Відгадай мелодію». 

Ви повинні сказати, яку назву має музичний уривок, з якого він твору і хто його автор. 

(Звучать уривки, бали отримують ті команди, що їх гравці першими й правильно 

назвуть твір, уривок, композитора) 

 

6. Інтелектуальний майдан (Слайд 11) 

 

Вчитель. Цей майдан найважчий. Але він є перепусткою  до головного проспекту – 

проспекту Пушкіна. 

«Золота рибка» «Наливне яблучко» «Кораблик» 

1. До кого в дитинстві 

був найбільш 

прихильний Пушкін: 

А) до бабусі; 

Б) до сестри; 

В) до батька? 

1. Де народився Пушкін: 

А) у Москві; 

Б) у Петербурзі; 

В) у Михайлівському? 

1. Хто доніс красу народної 

казки, прищепив хлопчикові 

любов до неї: 

А) бабуся; 

Б) мати; 

В) няня? 

2. Хто захищав царівну 

від черниці: 

А) собака; 

Б) богатирі; 

В) Єлисей 

2. Як називається вступ до 

казки: 

А) вступ; 

Б) зачин; 

В) початок? 

2. До кого першого з 

проханням допомогти 

звернувся Єлисей: 

А) до Сонця; 

Б) до Місяця; 

В) до Вітру? 

3. Скільки богатирів 

виходило на берег, 

щоб охороняти 

володіння Гвідона?  

А) 32; 

Б) 35; 

В) 33 

3. Із якого твору рядки «Діла 

давно» 

А) «Казка про царя Салтана» 

Б) «Казка про мертву царівну 

та сімох богатирів» 

В) «Руслан і Лдмила» 

3. Хто цей герой: 

«…Крикун порожній, на 

бенкетах непереможний, та 

воїн скромний між мечів» 

А) Рогдай; 

Б) Фарлаф; 

В) Ратмир 

4. Про який предмет 

сказала голова із 

поеми «Руслан і 

Людмила»«Візьми 

його і Бог з тобою!»: 

А) глечик; 

Б) меч; 

В) кінь? 

4.  Про кого йдеться: «За неї 

кращої немає: вона і скромна, 

і чуйна…» 

А) царівна-Лебідь; 

Б) Людмила; 

В) шемаханська цариця? 

4. Який це герой: «Веде його 

надія й помста в замок 

лиходія»: 

А) Єлисей; 

Б) Ратмир; 

В) Руслан 

5. Хто написав оперу 

«Руслан і Людмила»: 

А) М.Глінка; 

Б) П. Чайковський; 

В) М. Римський-Корсаков? 

5. Яка із сил природи 

допомогла Гвідону? 

А) Сонце; 

Б) Місяць; 

В) Вітер? 

5. В образі кого з'явився  у 

Салтана Гвідон, коли 

дізнався про існування диво-

царівни: 

А) мухи; 

Б) комара; 

В) джмеля? 

6. Казка «Руслан і 

Людмила» за жанром 

є: 

А) про тварин; 

Б) побутовою; 

6. «Казка про мертву царівну 

і сімох богатирів» за жанром 

є: 

А) про тварин; 

Б) побутовою; 

6. «Казка про царя Салтана» 

за жанром є: 

А) про тварин; 

Б) побутовою; 

В) чарівною? 



В) чарівною? В) чарівною? 

7. Що таке народна казка? 7. Ознаки віршованої мови 7. Особливості літературної 

казки 

8.Творча робота. 

Придумайте 

продовження «Казки 

про мертву царівну та 

сімох богатирів» 

 

8.Творча робота 

Придумайте продовження 

поеми «Руслан і 

Людмила» 

8.Творча робота 

Придумайте продовження 

«Казки про царя Салтана» 

 

 

 

 

7. Проспект Пушкіна (Слайд 12) 

 

Вчитель. От ми з вами і вийшли на проспект Пушкіна. Він кінцевий у нашій подорожі. 

Гадаю, що вам запам'яталися наші уроки. Надіюся, що ви самостійно не раз звернетеся до 

творчості цього письменника, бо його герої – носії високих моральних ідеалів, ідеалів 

людяності, порядності, чесності. 

(Учитель стоїть біля портрета О. Пушкіна або зображення пам'ятника О.Пушкіну і читає 

вірш) (Слайд 13) 

 

Я пам’ятник собі воздвиг нерукотворний, 

Тропа народна там навіки пролягла, 

Олександрійський стовп, в гордливості незборний, 

Йому не досягне чола. 

 

Ні, весь я не умру, я в лірі жити буду, 

Від праху утече нетлінний заповіт,— 

І славу матиму, допоки серед люду 

Лишиться хоч один піїт. 

 

Про мене відголос пройде в Русі великій, 

І нарече мене всяк сущий в ній язик, 

І гордий внук слов’ян, і фінн, і нині дикий 

Тунгус, і друг степів калмик. 

 

І довго буду тим я дорогий народу, 

Що добрість у серцях піснями викликав, 

Що в мій жорстокий вік прославив я Свободу 

І за упалих обставав. 

 

Виконуй божеське, о музо, повеління, 

Огуди не страшись, вінця не вимагай, 

Спокійна завжди будь на кривди й на хваління 

І в спір із дурнем не вступай. 

 

V. Підведення підсумків. Оцінювання. 

 

- Зверніть увагу на епіграф уроку. Про який пам'ятник говорить Пушкін? Чому до нього 

не заросте «тропа народна»? 

- Що найбільше запам’яталося вам під час вивчення творів Пушкіна? 

- Які уроки чи окремі моменти вас вразили? 

- Що б ви хотіли прочитати додатково? 

(Опитування проводиться методом «Фронт»: учні одного ряду піднімаються, відповівши 

на питання, сідають. Потім встають учні другого ряду(команди) і т. д.) 

 



VI. Домашнє завдання (Слайд 14) 

Для всіх. Прочитати казку Г.Андерсена «Соловей» 

1 група. Скласти план казки. 

2 група. Підготувати повідомлення про Г.К. Андерсена 

3 група. Підготувати виставку й повідомлення «Казки Андерсена в моєму житті» 

 

 

 


