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НАРОДНА МУДРІСТЬ
Тарасові слова — то правда жива. Ми Шевченка
славить будем і ніколи не забудем. Шевченкове слово
в віках не старіє. Шевченко Тарас — наче сонце для
нас.
27 слів
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Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня
1814 року в селі Моринці на Черкащині. Дитячі роки
хлопчика пройшли в селі Кирилівка. Нині це село
Шевченкове. У садибі батьків Тараса Григоровича
розташований музей.
29 слів
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Старша сестра Катерина була Тарасові за няню.
Вона доглядала меншеньких дітей, годувала їх. Коли
батьки працювали на панському полі, поралася в хаті
та на городі. Тарас дуже любив свою сестричку-няню,
слухався її.
33 слова
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За складання бунтівливих віршів Шевченка жорстоко покарали. Його заслали в казахські степи на
десять років. Заборонили писати й малювати. Але
поет і там крадькома створював книжечки. Щоб ніхто не побачив, ховав у чоботі за халявою.
35 слів
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ТАРАСОВІ МРІЇ

Заховався Тарас у густих кущах калини і замріявся. Він любить отак зачаїтись десь у бур’янах і дивитись на небо. Він мріє про свою долю. Небо над
головою синє. Воно схоже на великий дах (За О. Іваненко).
35 слів
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Навчаючись в Академії мистецтв, Тарас Шевченко проявив талант геніального художника. Він одержав у нагороду три срібні медалі.
Поетичні твори Шевченка ніби доповнювали його
живописні твори. Поет написав поему «Катерина»
і створив картину на таку ж тему (За Д. Красицьким).
36 слів
4
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У пору сирітства малому Тарасові довелося наймитувати у попа. Там він мив посуд, витоплював
печі. Відвозив попового сина до Богуслава, де той навчався у духовному училищі. Був погоничем, возив
продавати сливи, яблука, груші з попового саду.
36 слів
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Тарас дуже любив читати вірші, книги з історії,
природознавства й перемальовувати малюнки.
Молодий Тарас охоче виконував розписи на стінах і на стелі театру. Приходили туди художники,
письменники і дуже дивувались. Як то можна так чудово малювати? (За Д. Красицьким).
36 слів
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Багато років минуло з того часу, як перестало битися серце геніального поета й художника. У день
річниці люди з усіх кінців земної кулі, з усіх областей
нашої Батьківщини приїжджають в Канів на могилу
Кобзаря віддати йому шану.
37 слів
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Тарас Шевченко був вірним сином свого народу.
Він і сьогодні — наш сучасник, провідна зірка для
всього людства.
На всіх мовах звучить пісня Кобзаря. У всьому
світі Шевченкові ставлять пам’ятники. Його ім’ям
називають міста, села, університети, школи, театри,
вулиці.
38 слів
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Коли Тарасові виповнилося вісім років, батьки
віддали його до школи.
Важким було життя селянської дитини. Але ввечері приходила добра ласкава мама, голубила свого
малого Тарасика, співала колискову, розказувала
казку.
Мами не стало, коли хлопчикові було всього
дев’ять років.
38 слів
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Великий український поет Тарас Григорович
Шевченко народився в селі Моринці на Черкащині.
Дитячі роки Тарас провів у сусідній Кирилівці. Йому
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