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У посібнику подано завдання та вправи на матеріалі відомостей 
про життєвий і творчий шлях І. Франка та М. Шашкевича, а 
також фрагменти творів цих письменників. Запропонований 
матеріал відповідає навчальним програмам з української мови та 
літературного читання і допоможе дітям практично засвоїти мовні 
теми, збагатити словниковий запас, розвивати образне мислення.

Для учителів початкових класів, студентів педагогічних 
навчальних закладів.

УДК 371.32:811.161.2
ББК 874.268.1 Укр

Îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì ïðî àâòîðñüêå ïðàâî.
Æîäíà ÷àñòèíà äàíîãî âèäàííÿ íå ìîæå áóòè âіäòâîðåíà 
â áóäü-ÿêîìó âèãëÿäі  áåç äîçâîëó àâòîðà ÷è âèäàâíèöòâà.

Творчі завдання до тем з української мови
1. Перепиши. Підкресли слова — ознаки предметів.

До кузні коваля Якова Франка заходили не тільки сусіди, а й 
подорожні. І не тому, що задимлену кузню на пригорбі було да-
леко видно, а тому що любили коваля Яся за щире серце, ясний 
розум, говірку вдачу та добру роботу.
2. Перепиши. Підкресли слова — ознаки предметів.

Перші кроки малого Івана, коли він навчився ходити, вели 
стежкою до кузні, яку він запам’ятав на все життя, пронісши  
у своїй душі іскри ковальського горнила шляхами боротьби і стра-
ж дань за долю свого поневоленого народу.
3. Перепиши. Підкресли слова — ознаки предметів.

Малий Мирон над усе любить бігати сам по зелених, цвітастих 
лугах, поміж широколисті лопухи та пахучий ромен, любить упи-
ватися солодким запахом росистої конюшини та квітчатися при-
липчастими лопуховими ґудзиками, яких так і насиляє на себе 
від ніг і до голови. А ще річка, через котру з города треба йти на 
пастівник, невеличка, супокійна підгірська річечка, з глибокими, 
стрімкими та обривистими берегами, з глинистим дном, з журча-
чими бродами, котрих дно покрите дрібними плиточками, оброс-
лими м’яким, зеленим водоростом, довгим, мов зелені шовкові 
пасма, — ота річка — то правдива розкіш, то сильна принада для 
Мирона. Там він цілими годинами любить сидіти, запхавшися в 
високий, зелений косітник або між густе, лапате листя... Сидить  
і вди вляється у плюскітливу воду...
4. Перепиши. Підкресли слова — ознаки предметів.

Важко було розлучатися хлопцеві з кузнею свого батька та улю-
бленою річкою, коли його віддали до школи у Ясениці Сільній за 
кілька кілометрів від рідного села. Пісня і казка полонили думки 
малого Франка, навчали любити свій народ та красу рідної мови.

Пісне, моя ти сердечна дружино, 
Серця відрадо в дні горя і сліз,
З хати вітця, як єдинеє віно,
К тобі любов у життя я приніс.

5. Перепиши. Підкресли слова — назви предметів.
Коли мати, яка інколи приходила до сина-школяра, повер-

талася до Нагуєвичів, Іван з товаришами ішов за село на Під-
боську гору: звідти можна побачити рідне село з батьковою куз-
нею край шляху, Дрогобич і навіть Стрий. Долинами та узгір’ями  
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кандидат педагогічних наук, доцент
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Карпатського підгір’я простяглися галицькі обшарпані села. Про-
летіли ключами журавлі, посіяли своїм курликанням печаль, по-
родили тривожні думи, вони і вилилися пізніше у журній мелодії:

Понад степи і поле, гори і долини,
Понад діброви, зжовклим листям вкриті,
Понад стернища, зимним вихром биті,
З плачем сумним, мов плач по кращій долі.

6. Перепиши. Підкресли слова — назви предметів.
Мовчазний і замислений повертався Іван з гори, та друзі про-

понували спуститися у долину до річки Став, і тут хлопчик пер-
шим ліз у воду і руками вправно забирався в печерки крутого 
берега по щупаків.
7. Перепиши. Підкресли слова — дії предметів.

Але не тільки добре ловив він рибу в річці, добре і вчився  
в школі, хоч суворий учитель-дяк не любив «хлопську» дитину за 
допитливість і розум.
8. Перепиши. Підкресли слова — дії предметів.

Іван часто навідувався до батькової кузні, запрошував сюди  
і своїх шкільних друзів. Спускалися хлопці і до річки Збір, де на 
дні вигравали в’юнці, а на високому березі річки стояв улюблений 
Іванів дуб. Під розлогими вітами дерева школярі розташовували-
ся на перепочинок, жартували, згадували суворого учителя, якого 
прозвали «баранячим носом». Іван більше слухав, ніж розмовляв. 
А дуб шелестів шкарубким листом, хвилями нагонив у допитливу 
дитячу голову думки, запитання:

Тоді цікаво ще на світ я поглядав, 
Не знав, що далі там, за твоїми хатками,
За лісом, що шумить довкола.

9. Перепиши. Підкресли власні назви.
Новий світ розкрився перед очима юнака, коли він прочитав 

Шевченкового «Кобзаря», «Енеїду» Котляревського, твори Марка 
Вовчка, Панаса Мирного. Вони допомогли йому глибше зрозумі-
ти життя й історію поневоленого рідного краю. Та ж рідна мова  
і пісня линули і понад Дніпром за чорно-жовтими стовпами, і тут, 
у Галичині, серед Карпатських верховин та полонин.
10. Перепиши. Підкресли іменники.

Вранці, після чергової розмови, ходив Франко на берег Стрию, 
прислухався до шуму річки. Здавалося, лине з верховини тужливе 
ридання трембіти і спускаються з гір тіні забутих предків.

Квітли і тоді, як і тепер, кучеряві хащі ожини, і стояли чор-
но-зеленою сторожею смереки на верховинах, трави на полонинах 
пахли медом та вологою. Повстав народ дужий, вольовий і не-
скоримий, щоб не дозволити чужинцям толочити медові трави та 
пишні квіти.
11. Перепиши. Підкресли числівники.

Ще могутніше розрісся у Франковому селі старезний дуб — 
побратим колишньої печалі поета. Розкинув він свої віти над до-
рогою до колонади, де лежить кам’яна плита з написом:

«На цьому місці стояла хата, в якій 27 серпня 1856 року на-
родився видатний український письменник-революціонер ІВАН 
ЯКОВИЧ ФРАНКО».
12.  Перепиши. Підкресли дієслова.

Від подвір’я, де колись стояла кузня коваля Якова, прослався 
шлях до нового будинку школи та до музею. По цій землі, цими 
стежками ходив колись великий поет, носив своє сповнене любові 
до українського народу і гніву до гнобителів натруджене серце, тут 
родився його скорботний і грізний спів.
13. Перепиши. Встав пропущені букви.

Линуть і тепер над с_лом та узгір’ями ключі журавл_ні, як  
і колись, ронять свій тр_вожний п_регук, а з ним н_суть по широ-
кому світові славу в_ликого співця України, н_похитного борця за 
свободу і щастя людства, н_поборимого сина рідної з_млі.
14. Перепиши. Підкресли власні назви.

В Івана Яковича були батьки, і він їх дуже любив. А як можна 
не любити батьків? Адже вони навчають дітей бути добрими, чай-
ними, справедливими. Навчають любити свою Батьківщину, добре 
ставитися до людей, берегти і любити природу.
15. Перепиши. Розстав розділові знаки.

Іван запам’ятав вчення батьків І коли він став дорослою лю-
диною коли почав писати свої твори він не забував слова батька 
і матері.
16. Перепиши. Розстав розділові знаки.

У хаті Франка було багато тварин Йдучи додому письменник 
часто знаходив пораненого птаха або кота з перебитою лапою Не 
міг пройти мимо забирав тварину із собою.
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Ведуча 2
У 2007 р. з нагоди 195-ї річниці від народження Маркіяна 

Шашкевича та 45-ліття діяльності Інституту-Заповідника Шашке-
вича у Вінніпезі з’явився збірник «Маркіян Шашкевич на Заході», 
завдання якого — кинути «…додаткове світло на особу пробудника 
Галицької Руси Маркіяна Шашкевича, на його однодумців та на 
саму добу, яку вони творили».

Читання творів М. Шашкевича
Веснівка

Цвітка дрібная 
Молила неньку 
Весну раненьку: 
«Нене рідная! 
Вволи ми волю — 
Дай мені долю, 
Щоб я зацвила, 
Весь луг скрасила, 
Щоби я була, 
Як сонце, ясна, 
Як зоря, красна, 
Щоби-м згорнула 
Весь світ до себе!» 
«Доню, голубко! 
Жаль мені тебе, 
Гарная любко; 
Бо вихор свисне, 
Мороз потисне, 
Буря загуде, — 
Краса змарніє, 
Личко зчорніє, 
Головоньку склониш, 
Листоньки зрониш —
Жаль серцю буде».

Руська мова
Руська мати нас родила, 
Руська мати нас повила, 
Руська мати нас любила: 
Чому ж мова єй немила? 
Чом ся нев встидати маєм? 
Чом чужую полюбляєм?

Думка
Нісся місяць ясним небом,
Там, де зоря ясна;
Летів хлопець чистим полем,
Де дівчина красна.
Часом місяць ізійшовся
З тьмавою хмарою;
Не раз хлопець поборовся
З журною гадкою:
«Журна гадко, печалива,
Чо ти мене гониш?
Чо ми житє згорчиваєш,
В серце тугу рониш?
Уступися, лиха нене,
З вітром в ліси, гори,
Най по тобі й чутка згине,
Як сліди на мори.
Мому серцю най радощі,
Най надія грає,
Най ми доля веселенька
Птичкою співає».

Підлисє
Шуми, вітре, шуми, буйний, 
На ліси, на гори, 
Мою журну неси думку 
На підлиські двори. 
Там спочинеш, моя думко, 
В зеленій соснині; 
Журбу збудеш, потішишся 
У лихій годині. 
Там ти скаже дуб старенький 
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Галицької Руси Маркіяна Шашкевича, на його однодумців та на 
саму добу, яку вони творили».

Читання творів М. Шашкевича
Веснівка

Цвітка дрібная 
Молила неньку 
Весну раненьку: 
«Нене рідная! 
Вволи ми волю — 
Дай мені долю, 
Щоб я зацвила, 
Весь луг скрасила, 
Щоби я була, 
Як сонце, ясна, 
Як зоря, красна, 
Щоби-м згорнула 
Весь світ до себе!» 
«Доню, голубко! 
Жаль мені тебе, 
Гарная любко; 
Бо вихор свисне, 
Мороз потисне, 
Буря загуде, — 
Краса змарніє, 
Личко зчорніє, 
Головоньку склониш, 
Листоньки зрониш —
Жаль серцю буде».

Руська мова
Руська мати нас родила, 
Руська мати нас повила, 
Руська мати нас любила: 
Чому ж мова єй немила? 
Чом ся нев встидати маєм? 
Чом чужую полюбляєм?

Думка
Нісся місяць ясним небом,
Там, де зоря ясна;
Летів хлопець чистим полем,
Де дівчина красна.
Часом місяць ізійшовся
З тьмавою хмарою;
Не раз хлопець поборовся
З журною гадкою:
«Журна гадко, печалива,
Чо ти мене гониш?
Чо ми житє згорчиваєш,
В серце тугу рониш?
Уступися, лиха нене,
З вітром в ліси, гори,
Най по тобі й чутка згине,
Як сліди на мори.
Мому серцю най радощі,
Най надія грає,
Най ми доля веселенька
Птичкою співає».

Підлисє
Шуми, вітре, шуми, буйний, 
На ліси, на гори, 
Мою журну неси думку 
На підлиські двори. 
Там спочинеш, моя думко, 
В зеленій соснині; 
Журбу збудеш, потішишся 
У лихій годині. 
Там ти скаже дуб старенький 



28 29

***
Марусенька мила
Цвіточки садила,
Водов підливала,
Стихонька співала:
«Ростіть ми, цвіточки,
Райськії діточки;
Ростіть ми весною,
Розвиньтесь красою,
Літом ми зацвійте,
Головку пристрійте
Мені молоденькій,
Строїтись радненькій!»

***
Отець ся один
Учителя питав:
«Яким би світом
Синок щастя мав?»
Сей му одповів:
«Навчи Бога знати,
Навчи хороше
Читати, писати;
Замість маєтку
Дай му розум ясний,
Тоді твій синок
Повік буде щасний».

Ведуча 1
«…Шашкевич хотів своєму дорогому українському народові 

зробити добру послугу і його дітей учити любові до Бога і ближ-
нього в своїй рідній мові, закріплюючи в їх чутливих серцях ті 
релігійні і моральні почування, котрі колись будуть потрібні як бу-
дучим горожанам держави і як правдивим людям.» Бîãäàí Лåïêèй

Ведуча 2
Сьогодні, вшановуючи, пам’ять 190 річниці від дня народжен-

ня М. Шашкевича говоримо: «Віра серця твого, віра в те, що вели-
ка єдина буде рідна Земля, бо ми кореня всі одного… О возрадуйся 
з нами, возз’єднана днесь Україно!».

***
Не хочу багатства,
Ані грошей мати,
Ні паном бояром,
Ні царем ся звати;
Лиш добрий най буду
І богу миленький,
Най люблять мя люди,
Тоді я щастненький.

Афоризми з байок М. Шашкевича
•	Хто на інших сільце наставляє, часто сам в ньому кінець свій 

знаходить. («Сîáàêà і êîãóò»)
•	Коли бачиш нещасного, не питайся, як давно, яким чином 

і через кого попав в недолю, лиш помагай якнайшвидше. 
(«Лèñ і âîâê»)

•	Хто майном і грішми ані для себе, ані для інших не хоснови-
тий, не гідний їх мати. («Бàãàòèй ñêóïåöü»)

•	Так люди часто самі винні у своїй журбі і своєму смутку. 
(«Сîíöå і çåìëÿ»)

•	Початок лиха буває милий і солодкий, але кінець важкий та 
гіркий. («Вîëè»)

•	Не лютімося на тих, що нас перестерігають, — вони нам до-
бра хочуть. («Пàí і йîãî ñîáàêà»)

•	Так і люди нехай собі помагають в недолі взаємно. («Бäæîëà 
і ãîðëèöÿ»)

•	Не судіть про людей зверху і по їх словах, але по їх вчинках. 
(«Вîâê â îâå÷ій шêóðі»)

•	Не в одного то на язиці мід, а в серці їдь. («Сëèâêà»)
•	Не шкодуйте самі рук і доглядайте роботи, коли хочете, щоб 

зробилася. («Æàйâîðîíîê òà йîãî äіòè»)
•	Проти сили не сиплють піском. («Дóá і òðîñòèíà»)
•	Не величайтеся і не гордіться чужою заслугою і не присвоюй-

те собі чужої слави, бо рано чи пізно підстережуть люди на 
тому, а матимете стид. («Вîðîíà â ïàâëèíіì ïіð’ї»)

•	Хто ся змолоду вчитися лінує, не раз той плаче і гірко бідує.  
(«Дâîº ãîëóá’ÿò»)

•	Не думай собі, хоч які труди були, а всяке діло, що задумаєш, 
звершиш. Початок завжди гіркий, але зате кінець солодкий. 
(«Дâі âîðîíè»)

•	Людина без людини ніколи не обійдеться, а коли один дру-
гому помагати будуть, весь світ в гаразді буде. («Кðèâèй і ñëі-
ïèй») 

•	Будь чесний і в неволі, і тоді тебе пожаліють та швидше тобі 
поможуть. Бо хто нещастям інших собі помогти хоче, не гід-
ний милосердя ні людського, ні Божого. («Пåðåïіëêà â ñіòÿõ»)
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•	Захланний завжди двічі тратить. («Пåñ ç ì’ÿñîì»)
•	Розум не пустий, вивернеться завжди з нещастя. («Вîðîíà  

і ðàê») 
•	Стережися чоловіка двоєротого і сам не будь таким. («Дèêèй 

і ñіëüñüêèй ÷îëîâіê»)
•	Легше вмираю, бо бачу і того гинучого, котрий є причиною 

моєї смерті. («Щóêà і êàðàñü»)
•	І так правда правдою залишиться: де два вадяться, третій ра-

діє. («Лåâ і âåäìіäü»)
•	Хто другого на лихе діло нарадить, сам також винен. («Тðó-

áà÷»)
•	То нерозумно в пригоду іти, коли ся можна біди встерегти.  

(«Îëåíü і áèê»)
•	З чужої біди не тішмося, лиш вчімся розуму. («Лèñè÷êà і ãî-

ëóá»)
•	Впертий не вірить,

Доки не змірить,
Що можуть бути 
Сильніші люди. («Бàðàí і âіë»)

•	Краще мало доброго, ніж лихого багато. («Пëішêà і ñîëîâåй»)
•	Не все, що красне, є для нас щасне. («Сòàðèй і ìîëîäèй ëèñ»)
•	Хто з шумом в світі сам ся величає,

Вже добру славу сам собі розганяє. («Пîòіê і ðіêà»)
•	Часом то добре й маленькою бути. («Щóêà і ìàëåíüêà ðèáêà»)
•	Діти! Діти, лишіться того биття, Вам то забава, нам йде про 

життя. («Діòè і æàáè»)
•	Хоч лихі люди соромом метають, добрі і чесні за те не дба-

ють. («Лåáіäêà і âîðîíè»)
•	Невдячність для добродійців є дуже гидкою; стережіться її, 

діти. («Вóæ і їæàê»)
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