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Творчість Шевченка — багатогранна:
вивчаймо її із любов’ю, старанно
Інтегрований урок у 1-му класі

Олена СТЕНЧЕНКО, ЗОШ І – ІІ ступенів
Броварського НВО, Київська обл.

Опрацьовуючи з молодшими школярами творчість Шевченка, важливо звертати увагу на багатогранність його таланту. Тарас Григорович проявив себе як художник-живописець, офортист, майстер рисунка, акварелі й сепії, був академіком
гравюри, пробував себе в скульптурі та різьбі. Показати учням цілісний характер Шевченкової
творчої спадщини, звернути увагу на ключові образи його художніх і поетичних творів допоможе
поданий урок.

Те м а. Тарас  Шевченко — великий український
поет і художник.
М е т а. Ознайомлювати з життям і творчістю Великого Кобзаря. Учити розуміти зміст художніх творів
різних видів мистецтва. Закріплювати вміння композиційного розміщення зображення на аркуші. Формувати вміння використовувати у роботі основні, похідні,
теплі й холодні кольори, визначати власні художні зацікавлення, відтворювати задум у зображувальній
діяльності. Розвивати художньо-практичні вміння,
образне мислення, уяву, фантазію, увагу, спостережливість, самостійність. Виховувати інтерес до творчості Тараса Шевченка.
М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я: мультимедійний комплект, портрет Т. Г. Шевченка, відеопрезентація про життя Кобзаря, аркуші паперу А4 для кожної
дитини, стаканчики-непроливайки з водою, пензлики, акварельні й гуашеві фарби, простий і кольорові олівці, гумки, клейонка.
Хід уроку
І. Організаційний момент (1–2 хв)
— Сьогодні на уроці ми пізнаватимемо нове, цікаве,
корисне. Будемо насолоджуватися творами мистецтва і спробуємо творити самі. Побажайте одне одному успіхів і доброго настрою.
ІІ. Повідомлення теми та мети уроку (1–2 хв)
Щовесни, коли тануть сніги
І на рясті засяє веселка,
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Повні сил і живої снаги,
Ми вшановуєм пам’ять Шевченка.
(Автор невідомий)

— Сьогодні урок присвячений творчості Тараса Григоровича Шевченка. Погляньте на його портрет. Кобзар дивиться на нас уважно, лагідно і сумно.
III. Робота над темою уроку (15–20 хв)
1. Розповідь про життя Шевченка
(у супроводі відеопрезентації)
Орієнтовний зміст повідомлення
9 березня 1814 року в селі Моринцях на Черкащині
у сім’ї селянина-кріпака народився Тарас Шевченко.
Хлопчик ріс мовчазний, завжди замислений.
Любов до малювання й книжки рано зародилася в Тараса. Він малював крейдою і вугіллям на воротах і стінах, чим завдавав сім’ї великого клопоту. А як добував
копійку — купував аркуш паперу і робив з нього записну
книжечку, бо дуже любив писати й малювати.
Восьмирічного Тараса батьки віддали до дяка
“в науку”. За найменшу провину той карав своїх учнів
різками.
Перше тяжке горе, що вразило серце малого Тараса,
— смерть матері. Тоді йому було дев’ять років. На дванадцятому році життя Шевченка спіткало нове горе —
помер батько. Тарас залишився сиротою.
Через певний час, помітивши хист молодого слуги
до малювання, пан Енгельгардт віддав його навчатись
живопису. Пан вихвалявся перед іншими знатними
людьми “домашнім художником”, а Шевченко отримав
шанс на визнання.
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