
Ще кілька родзинок на уроці зарубіжної: 

Гра «Машина часу» 

 

              Метою гри є здійснити віртуальну подорож від початку створення світу та 

продовжити її за межами Галактики. Для кожної історичної епохи обрати символічний 

атрибут. Так, для епохи Античності це може бути власноруч виготовлена колісниця, що 

відправить учасників гри уявною картою з умовними позначками: хронологічні межі, 

особливості світогляду, погляд на людину та світ, релігійні переконання, найяскравіші 

представники.  

            Символом Середньовіччя може бути меч лицаря, Відродження – картина 

«Джоконда», Просвітництво – енциклопедія та ін. 

             Не слід забувати, що часто завдяки яскравій фантазії письменників, ми можемо 

опинитися й за межами планети Земля. Так, щоб здійснити подорож на астероїд 

Маленького принца з однойменної казки-притчі Антуана де Сент-Екзюпері варто стати 

пілотом літака. Для того, щоб долетіти до планети, де всі істоти володіють 

телепатичними здібностями з оповідання Роберта Шеклі «Запах думки» слід 

скористатися космічним поштолітом. Щоб побувати в фентезійній країні Міхаеля Енде з 

повісті «Джим Ґудзик та машиніст Лукас», можна скористатися паротягом. 

            Таку гру слід проводити в групах. Де у кожної групи є капітан екіпажу 

мандрівників у часі, штурман, провідник культурною епохою (планетою, астероїдом), 

дослідник території, науковець, літературознавець, мистецтвознавець, психолог. 

Діяльність групи та її результати оформити як науково-дослідницький проект. 

Гра «Ми – екстрасенси» 

 

          Учні мають змогу напророкувати, яким буде майбутнє нашої планети та людства в 

цілому, опираючись на вивчені твори зарубіжної літератури: Рей Дуглас Бредбері 

«Усмішка», «Все літо в один день»; Роберт Шеклі «Запах думки»; Герберт Уелс 

«Машина часу». 

Створення формул 

 

           Об’єднати на уроках словесності знання з математики та літератури і створити: 

        - формулу здійснення мрії за твором Олександра Гріна «Пурпурові вітрила» (віра в 

казку + терпіння + мрійливість + диво, створене власними руками = здійснена мрія); 

        - формулу виживання за твором Джека Лондона «Жага до життя» (сила волі + 

цілеспрямованість + боротьба з самим собою + впертість + усвідомлення того, що життя 

цінніше за золото = перемога золотошукача у боротьбі з дикою природою та власною 

жадібністю); 

        - формула виживання за твором Джеймса Олдріджа «Останній дюйм» (підтримка 

рідних + наполегливість + боротьба із хижаком + перемога над власними слабостями + 

подолання «останнього дюйма» = повноцінна, щаслива родина); 

        - формула справжнього лицаря за романом Вальтер Скотта «Айвенго» 

(справедливість + шляхетність + гордість + вміння відстоювати правду + кодекс честі = 

справжній лицар); 

        - формула Людини за поезією Редьярда Кіплінга «Якщо» (сила волі + мрія + віра в 

себе + вірність своїм ідеалам + терпіння + вміння ризикувати та не шкодувати за 

втраченим + простота в речах = Людина). 
 


