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Життя Лесі Українки – це подвиг митця,
один із подвигів, що підносять людину
в очах сучасників, роблять її
нетьмарною зіркою в очах потомків.
Олесь Гончар
25 лютого 2021 року виповнюється 150 років від дня народження видатної
української письменниці, перекладачки, фольклориста, громадської діячки, окраси і
гордості нашої нації – Лесі Українки, постать якої посідає гідне місце серед таких
великих і безсмертних мужів, як Данте і Шекспір, Байрон і Гете, Котляревський і
Сковорода, Бетховен і Чайковський, Мікеланджело і Рембрандт. Кожним словом,
кожним променем думки, кожним болем своїм живе в душі нашого народу людина,
що недаремно взяла собі ім’я – Леся Українка. Наділена потужними громадянськими
почуттями, високим благородним обов’язком, вона вірно служила людям, віддаючи
свої сили, знання, енергію, талант боротьбі за їхнє щастя, за наближення і торжество
на землі справедливості, добра, гуманістичних ідеалів.
Леся Українка – геній української літератури, що входить в умовну тріаду
Шевченко-Франко-Українка. А ще її відносять до переліку найвідоміших жінок
давньої та сучасної України, бо саме вона стала однією з центральних постатей
української культури, що піднесла цю культуру до європейського рівня. Проте, світове
значення творчості письменниці довго применшували, а образ спотворювали.
Сьогодні її багата й різноманітна творчість повертається до вдячного читача,
обертаючись новими, невідомими до цього, гранями. По собі Леся Українка залишила
вражаючі поетичні поеми, прозові твори, понад 270 віршів, публіцистичні статті, а
також неперевершені переклади світової класики. Працювала письменниця і в ділянці
фольклористики: зібрала, записала і передала нам у спадщину цілі збірки українських
пісень, казок, ігор. А ще вона була активною учасницею українського національного
руху, послідовною речницею української ідеї, цілковито незалежною від російських
впливів поеткою, іронічною й скептичною в оцінці імперських авторитетів і цінностей
мислителькою. Свого часу було зроблено все можливе, щоб такої Лесі Українки ми не
побачили. Її цензурували надзвичайно пильно, адже в радянському іконостасі вона
мала постати бездоганною предтечею соціалістичного реалізму.
Пропонуємо вашій увазі рекомендації, які допоможуть донести до дітей образ
цієї непересічної людини і надзвичайно талановитої письменниці.
До ювілею Лесі Українки в бібліотеках для дітей можуть бути організовані:
виставка-присвята "Струни душі Лесі Українки", виставка-персоналія "Малюю
море у віршах", виставка-монографія "Хто вам сказав, що я слабка?", виставкашана "Ти себе Українкою звала", творча виставка "В імені її – всі барви
України", на якій будуть представлені художні роботи читачів бібліотеки.
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Доречно провести в бібліотеках і масові заходи з метою популяризації творів
видатної поетеси. Це можуть бути: літературний вечір-портрет "Обернуся
легендою", літературний вернісаж "Вона обрала собі горде ім’я – Українка",
творча зустріч "Хотіла б я піснею стати", а також інсценування творів, поетичні
години, літературні свята, турніри знавців творчості Лесі Українки, лялькові
вистави за мотивами її казок та інше.
Можна також влаштувати онлайн флешмоб з читання віршів Лесі Українки
або організувати "Читацький марафон" для дітей та їхніх батьків. При проведенні
заходів онлайн стануть у нагоді голосні читання, відео розповіді, мелодекламація.
Як приклад, мелодекламацію "Хотіла б я піснею стати" можна знайти за
посиланням http://zobd.zp.ua/vistavki.html.
Родзинкою циклу заходів, присвячених Лесі Українці, може стати віртуальна
гра "Спитай у Лесі: Ворожіння на поезії Лесі Українки", яку можна знайти за
посиланням
https://50vidsotkiv.org.ua/spytaj-u-lesi-vorozhinnya-na-poeziyi-lesiukrayinky/?fbclid=IwAR1GmqFoWc9wktluGJCpQ60ywtipc112abclUgGPrYaKQOs65lNgH8GZC8.
Актуальними в наш час можуть стати також віртуальні знайомства з
біографією поетеси та її творчістю. Пропонуємо:
– віртуальну виставку "Високе небо Лесі Українки" (розроблена
інформаційно-бібліографічним відділом ЗОБД "Юний читач" та опубліковану на
бібліотечному сайті http://zobd.zp.ua/vistavki.html;
–
документальний
фільм
"Леся
Українка".
Посилання:
https://www.youtube.com/watch?v=v6mrp1jrGqY&feature=youtu.be&ab_channel=Bogdan
Golenia&fbclid=IwAR08dgDvCGSQjVnM6Uk6xG2_sRGGUsboX8JpfaIHEdNzyMcTQFC
_tsLtogw.
– статтю "Одинадцять друзів Лесі Українки: шляхетні люди красивої доби"
з відеопрезентацією, яка розповідає про тих, хто вплинув на становлення Лесі
Українки як особистості, ким були ці часто також добре відомі люди, як, врешті,
склалося їхнє подальше життя. Посилання: http://uchoose.info/11-druziv-lesiukrayinky/?fbclid=IwAR0PjeLK4YNf4Z_NdcLNu9O6oci6LKKxuo3rrtgYfItPeoVXYvjoHp6jMQ.
– статтю "Лесі Українці 150: невідомі факти змусять вас подивитись на
письменницю по-новому". Посилання: https://www.radiosvoboda.org/a/lesia-ukrainka150-rokiv-nevidomi-fakty/31120122.html?fbclid=IwAR1gtLVcWUuGdXHUxrXlH96TDKVnHChWZ3nS81K3fNfDivNONmjUpGXKzc.
– відеопрезентацію "Лесі 150! Не проґав". Посилання: https://bit.ly/39k1Iau.
Нижче пропонуємо кілька сценаріїв бібліотечних заходів з досвіду роботи ЗОБД
"Юний читач", адресованих дітям різних вікових категорій.
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Літературне досьє "Миттєвості яскравого життя"
Захід проводиться двома ведучими, які, по черзі, коротко інформують
присутніх з основними віхами життя та творчості письменниці, супроводжуючи її
відеопрезентацією.
Перший ведучий: Народилась Леся Українка (справжнє ім’я Лариса Петрівна
Косач) 1871 року у містечку Звягель (нині Новоград-Волинський), що на
Житомирщині. Її мати, Ольга Петрівна Драгоманова-Косач, – дворянка за
походженням, поетеса й дитяча письменниця, писала під псевдонімом Олена Пчілка,
була активісткою українського жіночого руху, видавала альманах "Перший вінок".
Тато, Петро Косач, – дворянин, високоосвічений поміщик, який дуже любив
літературу і живопис, був дійсним статським радником, повітовим маршалком. Сім’я
була багатодітною. У Лариси були старший брат Михайло та молодші сестри і брат –
Ольга, Оксана, Микола та Ізидора.
Другий ведучий: До десяти років маленька Лариса жила у НовоградіВолинському, пізніше у Луцьку, а згодом – у селі Колодяжному під Ковелем на
Волині, де з травня 1882 року одинадцятирічна дівчинка оселилась разом з родиною.
Ще в юному віці вона застудилась. Згодом, стан її погіршився, у неї був виявлений
туберкульоз кісток. Цей факт мав вирішальний вплив на подальшу її долю.
Незважаючи на операції та лікування, загальний стан дівчинки не покращився. Та вона
все ж продовжувала вчитись та освоювати нові мови та знання, хоча офіційно не
закінчила жодного навчального закладу.
Перший ведучий: Леся Українка приділяла навчанню багато часу. Навчалась
вона в основному в домашній обстановці, оскільки займалась з приватними
вчителями. Лариса навчилась читати у чотири роки. Першим її вчителем стала мама.
Олена Петрівна виховувала її як сильну людину, яка не мала права до надмірного
виявлення своїх почуттів. Про рівень її освіти може свідчити факт, що у 19-літньому
віці вона написала для своїх сестер підручник "Стародавня історія східних народів"
(надрукована в Катеринославі у 1918 р.).
Другий ведучий: З раннього дитинства Лариса Косач вчилась вишивати,
освоювала гру на фортепіано. У їхньому будинку часто збиралися письменники,
художники і музиканти, влаштовувалися вечори і домашні концерти. Лариса Косач
мала винятково сприятливі обставини для шліфування вродженого мистецького хисту.
Та вже після початку лікування вона була змушена поступово відмовитись від деяких
своїх серйозних захоплень, в тому числі і від грі на улюбленому музичному
інструменті. Маючи також хист до малярства, деякий час вона брала уроки у відомій
Київській рисувальній школі Олександра Мурашка. З цього періоду залишилась одна
картина, намальована олійними фарбами.
Перший ведучий: Леся, починаючи з 1884 року, активно пише вірші.
Свій перший вірш "Надія" Леся написала дев’ятирічною дівчинкою. Сталося це під
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враженням від арешту й заслання до Сибіру рідної тітки, Олени Косач, яка належала
до київського гуртка "бунтарів". Перші спроби пера, завдяки старанням матері,
знайшли місце на сторінках тогочасних галицьких українськомовних часописів "Зоря",
"Дзвінок", ЛНВ. Зокрема, 1884 року в журналі "Зоря" були опублікували два вірші –
"Конвалія" і "Сафо", під якими вперше з’явилось ім’я Леся Українка. На початку 1893го у Львові виходить перша збірка поезій поетеси – "На крилах пісень". З-поміж
вміщених у неї творів вирізняється вірш "Contra spem spero" ("Без надії сподіваюсь"),
що сприймається як кредо молодої письменниці. І особливо гостро, як заклик і гасло,
прозвучали її "Досвітні вогні". Потім були інші віршові твори, публікації статей у
періодичних виданнях.
Другий ведучий: Побувавши 1891 року в Галичині, а пізніше й на Буковині,
Українка знайомиться з багатьма визначними діячами Західної України: Іваном
Франком, Михайлом Павликом, Ольгою Кобилянською, Василем Стефаником,
Осипом Маковеєм, Наталією Кобринською, з якими потім її поєднувала багаторічна
дружба.
У кінці 80-х років Леся Українка переїжджає до Києва. Вона стає душею
літературного об'єднання творчої молоді "Плеяда", часто буває також на потаємних
зібраннях, де читались і обговорювались реферати на політичні теми, велись гарячі
дискусії. Плеядівці намагались працювати для народу. Вони готували популярні
видання з історії, географії, перекладали твори світової літератури, писали власні
твори. З "Плеядою" пов’язаний початок роботи Лесі Українки – прозаїка. Вона пише
оповідання "Така її доля", "Святий вечір", "Весняні співи" , "Метелик" та ін., які
публікуються в журналах "Зоря", "Дзвінок". Одночасно молода письменниця
займається перекладами, віддаючи цій справі багато часу і енергії. "Першою
ластівкою" був переклад оповідань М. Гоголя "Пропаща грамота" та "Зачароване
місце", який здійснила Леся разом з братом Михайлом (виданий 1885 р. у Львові). Та
найбільше уваги приділяє вона поезії Генріха Гейне. У 1893 р. у Львові з’явилась
українською мовою "Книга пісень" німецького поета, куди ввійшли 92 переклади Лесі
Українки.
Перший ведучий: Та це був час не лише невгамовної праці, крилатих злетів,
надій і сподівань. Це одночасно були роки важких страждань молодої дівчини, у якої
"була весна, та тільки за вікном". Пекуче боліла нога, вражена туберкульозом. Лікарі
радили теплий клімат. І почалися мандрівки в теплі краї, у "добровільне вигнання".
Перша поїздка 15-річної Лесі до Чорного моря викликала багато вражень, які вилились
в ліричному циклі "Подорож до моря". А далі була Болгарія з дуже дорогою для неї
зустріччю з Михайлом Драгомановим, який там жив як політичний емігрант. Далі був
Крим і його поетичний резонанс – "Кримські спогади" та "Кримські відгуки",
"Іфігенія в Тавріді". Пізніше – Італія, Єгипет.
Другий ведучий: Саме в Криму почалась справжня історія кохання Лесі
Українки. 1897 року вона познайомилась з цікавим молодим чоловіком, що полонив її
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серце своїм надзвичайним розумом. Звали його Сергій Мержинський. Лесю Українку
вражала душевна краса цієї людини, постійне внутрішнє горіння, глибока
інтелігентність, самовідданість у роботі. Мержинський також високо цінував
письменницьку працю Лесі Українки, шанував її талант, силу волі. Та незважаючи на
те, що вона спілкувалась з Мержинським до самої його смерті, кохання виявилось не
взаємним: він кохав іншу, про що зізнався Лесі не відразу. Та все ж вона до останнього
моменту його життя знаходилась поряд, що було її свідомим рішенням.
Перший ведучий: А своє перше кохання Леся Українка зустріла в
п’ятнадцятирічному віці. Ним став юнак на ім’я Максим Славінський. Максим часто
бував у домі Драгоманових, оскільки товаришував зі старшим братом письменниці. Їх
поєднували не тільки теплі та романтичні почуття, але й об’єднала любов до поезії
Гейне. Парі не судилось бути разом, та все ж це було перше та дуже загадкове, за
словами біографів, кохання письменниці. Наступним захопленням юної поетеси став
Нестор Гамбарашвілі. Цей нетривалий союз теж мав досить цікавий вплив на життя
Лесі Українки, адже з Нестором вони не тільки гарно проводили час разом, а й
шліфували знання французької та грузинської мов. Законний чоловік у Лесі Українки
був один – Климент Квітка, з яким 7 серпня 1907 року вона офіційно оформила шлюб
у церкві. Квітка був її давнім товаришем, якого вона знала досить давно, з листопада
1898 року. Саме тоді Леся познайомилась з 18-літнім студентом-першокурсником в
літературно-артистичному гуртку Київського університету, де читала своє оповідання
"Над морем". Вона пропонує йому записати від себе пісні, які захоплено збирав
фольклорист.
Другий ведучий: Леся Українка упродовж всього життя цікавилась українським
фольклором. Вона знала дуже багато народних пісень (близько 500) і сама була
визначним носієм фольклору, розмовляла виключно українською мовою. Перша її
фольклористична праця "Купала на Волині" була опублікована 1891 року, у 1903 році
вона друкує збірник "Дитячі ігри, пісні, казки", а 1904 році у неї виникає задум видати
"Народні пісні до танцю" (54 тексти). Письменниця стає ініціатором видання
українського героїчного епосу, у 1908 р. записує на фонографі думи у виконанні
кобзаря з Харківщини Г. Гончаренка. А ще 30 записів веснянок і обжинкових пісень з
голосу Лесі Українки зробив композитор М. Лисенко. Загалом 225 пісень увійшли до
книги "Народні мелодії. З голосу Лесі Українки", яку впорядкував і видав 1913 року її
чоловік Климент Квітка.
Перший ведучий: Період найбільш активної участі у громадському житті
припадає на 1902-1903 роки, коли, перебуваючи в Сан-Ремо (Італія), Леся Українка
веде листування з Феліксом Волховським (жив тоді у Лондоні) та Михайлом
Кривинюком (перебував у Празі). Темою листування було видання нелегальної
літератури, з якої до нас дійшов переклад "Казки царя Семена". В той же час Леся
Українка готувала твір під назвою "Наше життя під царями московськими", який на
сьогодні, на превеликий жаль, не знайдено.
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Другий ведучий: Після 1907 року Леся Українка через прогресуючу хворобу
була змушена жити переважно за межами України. Останні роки її життя пройшли в
лікувальних подорожах до Єгипту й на Кавказ. Разом із чоловіком вона працювала над
зібранням фольклору: зокрема, на кошти подружжя організовується етнографічна
експедиція музикознавця Філарета Колесси, в ході якої були зроблені одні з перших
аудіозаписів українських кобзарів. Також в той час Українка інтенсивно
опрацьовувала власні драми. Датовані 1913-м, останнім роком життя, твори свідчать,
що Лесю Українку не лишають роздуми про громадянські обов’язки митця, його
творчий подвиг. Образ співця стає в центрі останньої драматичної поеми "Оргія".
Свій ліро-епічний триптих – "Що дасть нам силу?", "Орфеєве чудо", "Про велета", в
якому звучить думка про суспільно перетворюючу місію мистецтва, письменниця
присвятила І. Франкові і надіслала до ювілейного збірника на його честь.
Перший ведучий: На початку липня 1913 року Лесин стан різко погіршується,
хвороба була пов’язана з нирками. 4 липня на звістку про важкий стан Лариси
Петрівни в Сурамі, до Грузії, терміново приїжджають мати та сестра Ізидора. То
власне мамі письменниця диктувала проєкти своєї так і ненаписаної драми "На
берегах Александрії". Виснажена хворобою письменниця померла 19 липня (1 серпня)
1913 року у віці 42 років. Похована на Байковому кладовищі в Києві. Похорон, згідно
з бажанням небіжчиці, відбувався без участі духовенства. Могила Лесі Українки нині є
національною пам'яткою.
Літературний зорепад "Мрії зламане крило"
Захід розрахований на дітей старшого шкільного віку. Супроводжується
відеопрезентацією за творчістю Л. Українки та може містити музичні номери
вихованців музичної школи).
Ведуча: Геніальній поетесі, мужній людині, ніжній доньці, сестрі, дружині Лесі
Українці ми присвячуємо наш захід, наш поетичний зорепад. Ким же була ця жінка?
А була вона:
- окрасою і гордістю української нації, однією з основоположниць нової
української літератури;
- геніальною поетесою і драматургом;
- талановитим прозаїком і перекладачем;
- літературознавцем і етнографом;
- публіцистом, педагогом, видавцем, журналістом, поліглотом, громадським
діячем;
- просто жінкою, яка багато страждала, уміла кохати і хотіла бути потрібною.
Вражає? Як цим всім може бути одна людина? Де ж такі дівчата народжуються?
Зараз ми про це дізнаємося. А допоможете мені у цьому саме ви! Я впевнена, що ви
знаєте дуже багато про життя і творчість цієї талановитої жінки і з легкістю дасте
відповіді на мої запитання.
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Учасники заходу діляться на дві команди. Ведуча задає питання, визначає час
для обговорення відповіді. Першою відповідає команда, яка швидше подає знак про
готовність відповідати. Після відповідей учасників заходу на екрані з’являється
правильна відповідь.
Запитання 1. Яке справжнє ім’я Лесі Українки? (Лариса Петрівна Косач).
Ведуча: 25 лютого 1871 року у родині Косачів народилася дівчинка, яку назвали
Лариса. Коли вона була зовсім маленькою, батьки називали її Лосею. Мама ж лагідно
називала її Зея або Зеїчка. Ім’я походить від назви сорту кукурудзи "зея японка", що в
перекладі – "тонка, як стеблина". Але у 5 років вона попросила, щоб всі називали її
більш тендітним ім’ям – Леся.
Запитання 2. Хто були батьки Лесі? (Батько – Косач Петро Антонович, мати
– Ольга Петрівна Косач-Драгоманова, літературне ім’я – Олена Пчілка).
Ведуча: Батько Лесі, Косач Петро Антонович, був дуже освіченою людиною
родом з чернігівських дворян, в університетські роки захоплювався літературою,
математикою і юридичною справою. Після закінчення Київського університету
вступив до Київської палати кримінального суду як кандидат на посаду слідчого.
Мама, Ольга Петрівна Косач, захоплювалась письменницькою діяльністю. Працювала
під псевдонімом Олена Пчілка. З чуток, Лариса була для Ольги Петрівни небажаною
дитиною. Жінка не могла оговтатися від первістка Михайла, до того ж вагітність
протікала важко, а після народження дівчинки і зовсім пропало молоко. Ольга
Петрівна після пологів виїхала на лікування, залишивши маленьку Лесю на батька. Він
не зміг знайти донечці годувальницю серед селян, тому дівчинка знаходилась на
штучному вигодовуванні, що було дуже рідкісним явищем на той час. Мама Лесі мала
сильний характер. Її боялись навіть чоловіки, а відомий тоді видавець та публіцист
Євген Чикаленко казав: "Це та баба, що їй сам чорт черевики на вилах подає".
Запитання 3. Кого в сім’ї Косачів називали Мишолосею? (Лесю та її брата
Михайла, це було їхнє спільне ім’я).
Ведуча: Лесю та Михайла так називали в родині через нерозлучність. Проте
сина мати ставила вище за доньку. Лесю мати довго вважала малорозвиненою, крім
того, не любила її вдачі, навчала Лесю вдома за власною програмою. Олена Пчілка не
бажала російського впливу на свою дочку. Таке ставлення до неї легко зрозуміти,
знаючи характер самої Пчілки. Але саме старший брат навчив Лесю читати, коли їй
було 4 роки. З Михайлом Лесю пов’язували дуже дружні, теплі стосунки протягом
всього життя. Навіть коли вони були далеко один від одного, допомагало листування.
Хочу зачитати вам уривок з одного такого жартівливого віршованого листа:
Которогось там марта
Перо й чорнило маю,
І дев’яностий рік!
Натхнення лиш нема!
Сьогодні дням і числам
А надо мною муза
Я загубила лік.
Стоїть, як стовп, німа.
Михайлику мій любий!
В лихім гуморі муза
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Я зважила собі
Сьогодні написати
У віршах лист тобі.

Так само, як і я, –
Прив’язана за ногу
Фантазія моя.

Музична пауза. Звучить пісня на слова Л.Українки.
Запитання 4. Скільки братів та сестер мала Леся?(5: 2 брати та 3 сестри).
Ведуча: Взагалі в родині було два хлопчики та чотири дівчинки: Михайло, Леся,
Ольга, Оксана, Микола та Ізидора. Усі діти отримали гарну домашню освіту.
Володіли кількома мовами. Взагалі в родині панувала дружня атмосфера. Цей
будинок радо відкривав двері для родичів, друзів, знайомих. Серед близького
оточення майбутньої поетеси були такі відомі культурні діячі, як М. Старицький, М.
Лисенко, І. Франко. У будинку Косачів часто збиралися письменники, художники й
музиканти, влаштовувалися мистецькі вечори й домашні концерти. Леся дуже часто
була натхненницею та головним режисером цих концертів та брала у них
найактивнішу участь.
Запитання 5. Яким музичним інструментом бездоганно володіла Леся?
(фортепіано).
Ведуча: Леся Українка пристрасно любила музику. Вона чудово грала на
фортепіано, глибоко відчувала та розуміла музику, записувала мелодії народних
пісень. Про музичну обдарованість поетеси свідчать її слова в листі до Михайла
Драгоманова:
"Мені часом здається, що з мене вийшов би далеко кращий музика, ніж поет…". А
сестра письменниці Ольга згадувала: "Її музику було надзвичайно приємно слухати,
далеко приємніше, ніж багатьох блискучих техніків – віртуозів. Грала так: найчастіше
вечорами, без світла, в темряві, коли не дуже хто слухав, свої імпровізації – власне,
імпровізації, а не зафіксовані композиції, бо кожен раз це було щось інше. Це була
наче не музика, а розмова".
Демонструється відеослайд до 5 запитання, читець декламує вірш Л.Українки
"До мого фортепіано" https://www.youtube.com/watch?v=kZCYJHc3kC8
Запитання 6. Через яку хворобу Леся вимушена була покинути заняття
музикою? (туберкульоз кісток).
Ведуча: За Лесею Українкою міцно закріпився образ "великої хворої", хоча з
раннього дитинства вона зростала здоровою та веселою дівчинкою. А захворіла Леся у
9 років. Її мучив нестерпний біль у правій нозі. Ось як писала про цю подію її сестра
Ольга: "6 січня 1881 року в Луцьку Леся пішла на річку Стер подивитися, як святять
воду, і в неї дуже померзли ноги. Незабаром потому, і від того, як тоді й думали, вона
заслабла. У неї так почала боліти права нога, що вона, незважаючи на те, що й тоді
була дуже терпляча, плакала від болю. Її лікували різними способами: ваннами і
масажами, і нога на деякий час перестала боліти і не боліла кілька років". Та потім
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біль перейшов у руки. Після неодноразових консультацій з лікарями, нарешті, змогли
визначити, що це – туберкульоз кісток. Перша операція була невдалою: рука
залишилася скаліченою. Довелося припинити уроки музики, які Леся дуже любила.
Після руки знову почала боліти нога. Болі в нозі, то стихаючи, то підсилюючись до
нестерпних, переслідували Лесю аж до 1899 року, коли в Берліні їй вдало було
зроблено операцію. Одужавши після неї, Леся змогла нарешті ходити відносно вільно.
Вона без зайвих зойків терпіла болісні медичні маніпуляції. Професор Сапєжко робив
їй уколи йодоформу в суглоб без анестезії. Є спогади, де він говорить: "При такій
операції пацієнти-мужчини ведмедем ревуть, а тут тендітна жінка зціпила зуби і
мовчить". Але згодом туберкульоз все-таки вразив легені, а потім і нирки.
Запитання 7. Скільки мов знала Леся Українка? (11 мов).
Ведуча: Якби Леся жила в наш час, її б однозначно назвали дитиною індиго. А
може вона такою і була? В дитинстві Леся була надзвичайно кмітливою та схоплювала
все на льоту. Поетеса знала 11 мов – українську, французьку, німецьку, англійську,
польську, російську, італійську, іспанську, болгарську, давньогрецьку та латину. При
чому казала, що французькою спілкується краще, аніж російською. Системної освіти
вона не здобула, тому що не відвідувала гімназії. Час від часу брала приватні домашні
уроки, уроки гри на фортепіано, вже у зрілому віці навчалася в художній школі
Мурашка в Києві. Та по суті її єдиним і досить суворим домашнім учителем була
мати. Вона розробила власну програму навчання, що відрізнялася широтою й
ґрунтовністю.
Незважаючи на те, що до гімназії Леся Українка не ходила, вона була освіченою
людиною. Про рівень її освіти може свідчити ще й такий факт: у 19-літньому віці Леся
самотужки написала для своїх сестер підручник "Стародавня історія східних народів",
який згодом надрукували в Катеринославі. Український письменник і громадський
діяч Михайло Павлик так згадував про одну із зустрічей з поетесою у Львові 1891-го:
"Леся просто приголомшила мене своєю освіченістю й тонким розумом. Я думав, що
вона живе лише поезією, але це далеко не так. Для свого віку це – геніальна жінка. Ми
говорили з нею дуже довго, і в кожнім її слові я бачив розум і глибоке розуміння
поезії, науки і життя!".
До того ж Леся ще була й гарною майстринею. Вона гарно шила та вишивала і у
6 років подарувала татові маленьку сумочку для кишенькового годинника, вишиту
власноруч. Любила вона і модно вдягатися, особливо полюбляла блузи. З Ялти вона
якось написала своїй мамі, щоб та надіслала "срібні подільські вишиванки, (самим
сріблом шитих, без шовку і золота) на одну мужеську сорочку", бо «пан Дерижанов
побачив якось мою блузку з срібною вставкою і прийшов від неї в нестям великий, все
повторяв: "Ото якби мені таку сорочку на літо!". Мені ще тоді прийшла ідея, що слід
би подарувать йому таку сорочку, тепер же воно й зовсім годиться, – буде дарунком
пацієнтки".
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Запитання 8. У кого Леся запозичила свій псевдонім – Українка? (у свого
дядька Михайла Драгоманова).
Ведуча: Псевдонім "Леся Українка" виник з ініціативи матері поетеси – Олени
Пчілки. За найпоширенішою версією, і мати, й донька мали на меті дати зрозуміти
читачам львівського часопису "Зоря", що авторка надісланих поезій – саме з України.
Свій псевдонім Лариса Косач запозичила у дядька – Михайла Драгоманова. Він
підписувався як "Українець". А оскільки Леся дуже любила свого дядька і
захоплювалась ним, то вирішила в чомусь бути схожою на нього. Псевдонім
"Українка" з’явився у 1884 році, коли дівчині було всього тринадцять. Можливо, він
був обраний на основі дитячої наївності та палкої любові до дядька, проте в історію
Лариса Косач увійшла саме як Українка.
Запитання 9. У скільки років Леся написала свій перший вірш? (у 9 років).
Ведуча: Свій перший вірш "Надія" Леся написала дев’ятирічною дівчинкою.
Сталося це під враженням від арешту й заслання до Сибіру рідної тітки, Олени Косач,
яка належала до київського гуртка "бунтарів". А вже у тринадцять років Ларису Косач
почали друкувати. 1884 року у Львові в журналі "Зоря" опублікували два вірші
("Конвалія" і "Сафо"), під якими вперше з’явилось ім’я – Леся Українка. На початку
1893-го у Львові виходить перша збірка поезій поетеси "На крилах пісень". З-поміж
вміщених у неї творів вирізняється вірш "Contra spem spero" ("Без надії сподіваюсь"),
що сприймається як кредо молодої письменниці.
Відеослайд до запитання 9 – читець читає вірш Л. Українки "Надія"
https://www.facebook.com/watch/?v=460766441719095
Запитання 10. Які слова ввела в українську мову Леся Українка? ("напровесні",
"промінь").
Ведуча: Леся Українка ввела в нашу мову такі слова як "напровесні" та
"промінь". І якщо перше ще можна зрозуміти як літературний неологізм, то друге – це
ж уже, навіть, науковий термін! Дивно, адже зараз нам ці слова здаються цілком
звичними. І в повсякденному мовленні ми однозначно віддамо перевагу слову
"промінь", аніж його історичному попереднику – "луч". А Олена Пчілка, мати Лесі,
дала життя слову, без якого просто не можна уявити нинішній мовний запас. Це слово
– "мистецтво". З її легкої руки в нашій мові прижилися також слова "переможець",
"палкий" та інші.
Запитання 11. Назвіть хоча б 5 країн, в яких жила, лікувалася та працювала
Леся Українка? (Німеччина, Австрія, Угорщина, Польща, Швейцарія, Італія, Єгипет,
Грузія).
Ведуча: Хвороба зробила Лесю вигнанницею. Лікарі одноголосно казали, що
клімат Волині, де Леся народилася та провела дитинство, її просто вбиває.
Викликані потребою в лікуванні подорожі до Німеччини, Австрії, Угорщини,
Польщі, Швейцарії, Італії, Єгипту, кількаразові перебування у Грузії та в Криму
збагатили враження письменниці та сприяли розширенню її кругозору. Щоб Леся все
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ж таки могла хоч іноді перебувати на Батьківщині, родина купує будиночок поблизу
Києва. На хуторі Зелений Гай Леся Українка, хвороба якої прогресувала, проводила
теплі літні місяці. Поетеса дуже полюбляла кататися на човні і, до речі, добре
веслувала. Леся Українка була проїздом навіть у Запоріжжі (тодішній
Олександрівськ), коли їхала з Києва до Криму.
Запитання 12. З якою видатною українською письменницею Леся мала дуже
теплі і дружні стосунки? (з Ольгою Кобилянською).
Ведуча: Леся і справді підтримувала тісні, теплі і дружні взаємини з
Кобилянською і часто в листуванні називала її пестливими словами, зокрема
"хтосічкою". З Ольгою її зблизило те, що обидві мали нещасливі історії кохання та
хвороби, з якими боролись усе життя. Кобилянську у 40 років розбив частковий
параліч. До кінця життя вона не могла вільно рухатися.
Взагалі ж Леся була вибагливою до друзів. Серед її оточення завжди були
талановиті, інтелігентні, високоосвічені люди. До інакомислення вона ставилась дуже
терпляче та толерантно. Якщо і сперечалась, то з повагою до опонента. Але брехні не
пробачала. Про це свідчить такий випадок: одного разу поетеса позувала для портрету
художнику-початківцю Івану Трушу. Це був 1900 рік. До того її ніхто не малював з
натури, адже вона була хворобливою і їй важко було позувати. Коли художник
повернувся до Львова, то створив копію. Один з цих портретів мав потрапити у
приватну колекцію польського графа. Лесі не сподобався факт, що її портрет
потрапить у приватні руки, і вона попросила його знищити. Труш пообіцяв зробити це,
але натомість просто заховав портрет. Коли Леся про це дізналась, спілкування
припинилось з її ініціативи, навіть попри те, що Іван одружився з Аріадною, Лесиною
двоюрідною сестрою.
Запитання 13. Хто був найбільшим коханням Лесі Українки? (Сергій
Мержинський).
Ведуча: У Лесі Українки було декілька юнацьких захоплень, як і у будь-якої
дівчини.
Але найбільшим Лесиним коханням був Сергій Мержинський. Вони
познайомилися в Ялті, де Сергій лікував туберкульоз легень. Він був дуже розумною і
ерудованою людиною. Освіту здобув у Києві, працював над перекладами,
захоплювався театром, був громадським діячем. В Криму пара піднімалася на АйПетрі, проводила дуже багато часу разом. Батьки дівчини були не в захопленні від
їхніх стосунків. Адже Леся сама усе життя боролася з хворобою, а тут ще одна немічна
людина. Та, незважаючи на це, Леся їздила до Сергія у Мінськ, допомагала з
лікуванням. Протягом 1901 року була у нього 4 рази. В листі до сестри Ольги вона
пише: "Тепер нема й розмови про те, чи їду я, чи ні. Звичайно, їду". Однак хвороба
Мержинського прогресувала… Коли ж раптом запроменіла крихітна надія
уповільнити хворобу коханого, Леся планує разом з Сергієм вирушити на лікування до
Швейцарії: "Я поїду, хоч би там що. Коли не стане на се моїх грошей, я позичу,
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дістану ще яку роботу і все-таки поїду. Як тільки з початком зими С. К. поправиться (я
таки маю на се надію), ми з ним рушимо".
Мов на крилах летіла вона до Сергія, бо знала, що потрібна йому, а він з
егоїзмом помираючого, просив Лесю написати листа іншій жінці про троянди його
кохання, які ніколи не зів’януть… На руках Лесі Українки коханий і помер. Вона
жахливо пережила його смерть, і коли її питали, як вона змогла переживати повільну
смерть коханої людини, відповідала: "Я з того всього жива вийшла, бо я з того
створила драму". Саме біля ліжка Мержинського Леся Українка написала
"Одержиму", в основі якої – біблейський сюжет про трагічну любов Міріам до Ісуса
Христа.
Від стресу і перевтоми почала прогресувати її власна хвороба. До того ж,
доглядаючи хворого Мержинського, вона сама захворіла ще й на сухоти. Аби жити
далі, потрібен був знову постільний режим, серйозне лікування. З того часу
письменниця жила у різних санаторіях: в Карпатах, в Сан-Ремо, дві зими провела на
Кавказі. Потім знову була Ялта, далі – Кутаїсі і Берлін.
Запитання 14. Хто був чоловіком Лесі Українки? (Климент Квітка).
Ведуча: Климент Васильович Квітка – нащадок старовинної козацької родини.
Мати не могла утримувати сина, тому віддала п’ятирічного хлопця на виховання в
сім’ю київських міщан Карпових. Він закінчив Київську гімназію із золотою медаллю,
в університеті Святого Володимира отримав освіту юриста. У приватних вчителів
навчався музиці. Климент Квітка знав 13 мов – дві класичні, три новоєвропейські, сім
слов’янських та грузинську.
Знайомі Климент з Лесею були давно. Ще коли Климентій був першокурсником,
Леся виступала в університеті, де він навчався. Вже тоді він збирав народні пісні, тож
вона запропонувала йому записати і її пісні. Так і зав’язалося знайомство. Климент
був на 9 років молодшим від Лесі.
У 1907 році вони разом поїхали до Криму, щоб лікуватися від сухот. У Криму й
одружилися, без рідні і святкувань, запрошені були лише свідки. Біографи вважають,
що пристрасті між парою не було. Леся опікувалася Климентом, називаючи його
Кльоня або Квіточка. Дослідники життя Українки переконані, що між ними була
радше глибока дружба, довіра і опіка.
Олена Пчілка, мати Лесі Українки, вважала, що бідний Квітка спокусився на
гроші їхньої родини. "У мами пробилося якесь несправедливо напасливе відношення
до Кльоні. У мами був неприємно-холодний вираз в його присутності, одвертання
очей, відповіді крізь зуби, закривання себе газетою або книжкою і т.п. "Симптоми"…
Се, я вже бачу, починається "ревность материнська", але все одно, може, тій ревності
буде дальше ще більше поживи, а свого відношення до Кльоні я не зміню, хіба що в
напрямі ще більшої прихильності, у всякім разі, не мамині холодні міни можуть нас
посварити… Кльоня ж нічим не завинив проти мами, навпаки, спочатку він навіть
дуже її ідеалізував", – нарікала Леся в листі до сестри Ольги.
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Запитання 15. В якій країні Леся провела останні дні свого життя? (Грузія,
місто Сурамі).
Ведуча: Останні дні Лесі Українки пройшли далеко від батьківщини, у Грузії, на
невеличкому гірському курорті Сурамі (поблизу Боржомі). Вона нічого не їла. Тільки
просила морозива з ожини. Ту ожину для сестри збирала молодша сестра Ізидора. А
ще, зі слів молодшої сестри, за декілька місяців до смерті очі поетеси стали
надзвичайно блакитного кольору. У хвилини смерті біля її ліжка були мама та
Клементій Квітка. Була біля неї і її молодша сестра Ізидора, яка у хвилини смерті Лесі
стояла на пероні й зустрічала потяг з їх старшою сестрою Ольгою. До останньої
хвилини поетеса намагалась триматися та заспокоювала близьких. У цьому була вся
Леся. Її поховали в Києві на Байковому кладовищі поряд із могилою батька та брата.
Попрощатися з поетесою прийшло дуже багато людей, приїхали делегати з різних
куточків країни. Людей прийшло так багато, що було припинено рух трамваїв.
Процесію з усіх боків оточили жандарми. Перед входом на кладовище поліція
перегородила дорогу й пропускала лише родичів і близьких. Але юрба прорвала
кордон і приєдналася до процесії.
Завдання 16. Прочитати виразно напам’ять вірші "Як дитиною,бувало, упаду
собі на лихо…" та "Хотіла б я піснею стати…". (Представники команд виразно
читають вірші, журі оцінює декламування).
Завдання 17. Скласти сенкан.
Ведуча: Сенкан – це вірш, що складається з п’яти рядків. Слово "сенкан"
походить від французького слова "п’ять" і позначає вірш з п’яти рядків. Перший рядок
має містити слово, яке позначає тему (звичайно, це іменник). Другий рядок – це опис
теми, який складається з двох слів (два прикметники). Третій рядок називає дію,
пов’язану з темою, і складається з трьох слів (звичайно, це дієслова). Четвертий рядок
є фразою, з чотирьох слів, яка висловлює ставлення до теми, почуття. Останній рядок
складається з одного слова – синоніму до першого слова, в ньому висловлюється
сутність теми, ніби робиться підсумок. Або ж так (формула):
Тема (іменник) → Опис (два прикметники) → Дія (три слова) → Ставлення
(фраза – чотири слова) → Синонім до теми (одне слово).
Наприклад: Мова → Рідна, барвінкова → Переливається, єднає, дзвенить →
Вона – єдина й найцінніша → Доля.
Команди складають сенкани, зачитують їх. Журі виставляє бали.
Ведуча: А зараз, поки наше поважне журі буде підраховувати бали, я хочу
поділитися з вами дуже цінною інформацією, як кажуть, на правах реклами: більше
цікавого про Лесю Українку ви можете дізнатися на сайті нашої бібліотеки
http://www.zobd.zp.ua. І заходьте на сайт частіше, не пошкодуєте!
Ведуча демонструє фрагменти віртуальної виставки "Високе небо Лесі
Українки",
а
потім
слайд-шоу
"Сучасні
образи
Лесі"
https://www.bbc.com/ukrainian/features-45034252.
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Ведуча: Чуючи вислів "видатні українці", ми уявляємо собі Шевченка в кожусі й
шапці, Хмельницького з булавою та Лесю Українку у вишиванці. Поодинокі спроби
осучаснити шаблонні портрети зі шкільних підручників були, й не раз, але
масштабами вони не вражали. Саме тому молоді українські художники створили серію
плакатів, де відтворили сучасний погляд на цих непересічних представників нашої
нації. Зокрема, образ Лесі Українки для цього проєкту створила художниця Поліна
Дорошенко.
Леся у спортивній майці Nike – це частина проєкту київського
художника Дмитра Кришовського "На спортивному".
У 2012 році дизайнер і поет Ілля Стронговський намалював Лесю Українку з
рогами. Малюнок і нині можна придбати у формі листівки. Багато хто звинуватив
автора в неповазі до класиків. Сам художник відповідає, що суспільство просто не
готове сприймати канонічних письменників у нових образах. На запитання, чому ж
Леся з рогами, художник в інтерв’ю "Радіо Свобода" відповів так: "Це ознака того, що
вона самець. Роги не ростуть у самок у природі. А чому вона самець? А тому, що
названа Франком єдиним мужчиною в українській літературі". І це таки правда! Далі
цитую: "З часу Шевченкового "Поховайте та вставайте" Україна не чула такого
сильного, гарячого і поетичного слова. Мимоволі думаєш, що ця хвора, слабка дівчина
чи не єдиний мужчина на всю новочасну соборну Україну".
2017 року в Києві, на Великій Васильківській з’явився мурал, присвячений
поетесі. Художник із Коста-Ріки Мата Руда присвятив його віршеві "Без надії
сподіваюсь". Ще один мурал, присвячений Лесі Українці, з’явився у Києві на вулиці
Стрілецькій, неподалік від Золотих воріт. Його створив австрійський художник Гвідо
Ван Хелтен. Квіти на малюнку не випадкові: художника надихнув меланхолійний
Лесин вірш "Конвалія".
Ведуча: А зараз давайте підведемо підсумки нашої з вами роботи і, як водиться,
оберемо переможців. ( Журі оголошує підсумки, переможцям вручаються нагороди).
Ведуча: 150 років від дня народження Лесі Українки виповнюється 25 лютого. У
шкільній програмі авторку часто презентують як доньку Прометея або
революціонерку. Ми ж вами сьогодні поглянули на життя Лесі Українки очима
сучасного підлітка і переконалися: у них значно більше спільного, ніж може здатися зі
шкільних підручників... Я маю надію, що наш захід надихне вас познайомитися з
Лесиною творчістю більш детально та отримати задоволення від читання її віршів,
поем та прози. Бажаю вам читацького натхнення, дякую за увагу і до нових зустрічей у
бібліотеці.
Літературне розслідування "Вірю-не вірю. Маленькі справжні детективи"
Захід розрахований на дітей молодшого шкільного віку та передбачає показ
лялькової вистави.
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Ведуча: Добрий день, мої любі друзі. Сьогодні ми з вами побудемо справжніми
маленькими детективами, яким потрібно знайти книгу однієї дуже відомої української
авторки, а от якої я розкажу вам пізніше. А зараз давайте поділимось на 2 команди,
придумаємо для кожної свою назву і почнемо наше незвичайне розслідування.
Ведуча ділить дітей на 2 групи і роздає їм атрибути детектива. Це можуть
бути: лупа, картотека відбитків пальців і слідів, стрічка зони огорожі, вуса, капелюх
"а ля Шерлок Холмс", окуляри, газети тощо.
Ведуча: А зараз трохи про умови нашого розслідування. Як ви вже могли
побачити, у мене на столі лежать картки зеленого та червоного кольору. Я буду
оголошувати завдання, а вам потрібно буде правильно на них відповісти. За кожну
правильну відповідь я даватиму вам зелену картку, а якщо ж відповідь буде
неправильною, ви отримаєте червону картку. Якщо команда, якій я буду задавати
питання, відповість на нього неправильно, у другої команди буде шанс відповісти на
нього і заробити зелену картку.
А мова у нас сьогодні піде про всім відому видатну українську письменницю
Лесю Українку. У цьому році ми відзначаємо її 150-річний ювілей. З її життям і
творчістю ви познайомитесь на уроках української літератури, а сьогодні я хочу
розказати вам про цікаві факти з її життя і творчості. Тому пограємо з вами у гру
"Вірю – не вірю". Прослухавши моє запитання, ви маєте відповісти: "вірю" або "не
вірю". Перед тим, як дати відповідь, можете обговорити її командою. Тож почнемо.
Ведуча задає питання кожній команді по черзі і вручає картки відповідно до
вірних чи невірних відповідей.
Запитання 1: А чи вірите ви, що Леся Українка – це псевдонім?
Ведуча: Так, це правда. Леся Українка – це літературний псевдонім, а її
справжнє ім’я – Лариса Петрівна Косач.
Запитання 2: А чи вірите ви, що в сім’ї Лесі було 10 дітей?
Ведуча: Ні, це неправда. Сім’я Лесі була багатодітною, але було в родині
Косачів шестеро дітей: 2 хлопчики: Михайло та Микола та четверо дівчаток: Ольга,
Оксана, Ізидора і Лариса (Леся Українка).
Запитання 3: А чи вірите ви, що Лесю лагідно називали Мишелосею?
Ведуча: Так, це правда. Леся дуже любила свого старшого брата Михайла, вони
були майже нерозлучними, тому в сім’ї їх лагідно називали Мишелосею.
Запитання 4: А чи вірите ви, що мама Лесі Українки – відома українська дитяча
письменниця – Олена Пчілка?
Ведуча: Так. Мама Лесі Українки – відома дитяча письменниця Олена Петрівна
Драгоманова-Косач, яка творила під псевдонімом Олена Пчілка. А от Лесин батько
був відомим юристом і громадським діячем.
Запитання 5: А чи вірите ви, що після народження Лесі за нею доглядав батько,
а не мати?
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Ведуча: Так. Це правда. Перші пів року життя за Лесею доглядав її батько, бо
мати – Олена Пчілка, поїхала на лікування до Європи.
Запитання 6: А чи вірите ви, що Леся в 4 роки вже добре читала?
Ведуча: Правильно. В 4 роки вона вже добре читала. Мати добирала для неї
книжки українською мовою. Сама часто перекладала з української та польської. Леся
була привітною і допитливою дівчиною, чутливою до краси, жвавою і веселою.
Запитання 7: А чи вірите ви, що Леся не вчилася в школі, от як ви, жодного
дня?
Ведуча: Так, правильно. Олена Пчілка не хотіла віддавати своїх дітей на
навчання до російської гімназії, тому всі вони виховувалися й навчалися вдома, в сім’ї.
В домашніх умовах Леся Українка отримала ґрунтовну освіту і протягом усього життя
не припиняла самоосвіту. У 19 років навіть написала для молодших сестер підручник
"Стародавня історія східних народів", який у 1918 році був виданий як підручник для
національної школи.
Запитання 8: А чи вірите ви, що однією з причин не відвідування Лесею школи
була тяжка хвороба?
Ведуча: Так, це правда. У 10 років на святі Водохреща вона застудилася і тяжко
захворіла на туберкульоз кісток. Відтоді хвороба не покидала її. Дівчинка витримала
кілька операцій, часто виїздила на лікування в Крим, Одесу, а також в Болгарію,
Німеччину, Італію, Єгипет, Грузію. Її життя стало постійною боротьбою з тяжкою
хворобою.
Запитання 9: А чи вірите ви, що улюбленим музичним інструментом Лесі була
гітара?
Ведуча: Ні, це неправда. Так, Леся дуже любила малювати і дуже любила
музику, старанно вчилась грати, але не на гітарі, а на фортепіано, і вважала що з неї
був би кращий музикант, ніж поет. А хтось із вас вміє грати на фортепіано? (діти
відповідають). Після прогресування хвороби Лесі, на превеликий жаль, невдало
зробили операцію на руці. Для неї це був справжній шок, бо вона більше не могла
грати на своєму улюбленому інструменті. З болем прощалася вона з фортепіано, якому
виливала всі свої переживання, радощі і біль. Вона, навіть, присвятила йому вірш "До
мого фортепіано". Давайте послухаємо кілька рядків цього вірша.
Мій давній друже! Мушу я з тобою
Розстатися надовго... Жаль мені!
З тобою звикла я ділитися журбою,
Вповідувать думки веселі і сумні.

…Розстаємось надовго ми з тобою!
Зостанешся ти в самоті німій,
А я не матиму де дітися з журбою...
Прощай же давній, любий друже мій!

Запитання 10: А чи вірите ви, що першого свого вірша Леся написала у 9 років?
Ведуча: Так, це правда. Леся рано почала складати вірші. Батьки їй у цьому
допомагали, а вона казала: "Поезія є всюди, хоч не всякий її бачить". У 1880 році,
коли Лесі було 9 років, вона написала свій перший вірш "Надія". Вперше його було
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надруковано у львівському журналі "Зоря" 1887 році
під заголовком "Пісня
заволоки". Леся Українка написала його під впливом звістки про долю тітки Олени
Косач, яку було заслано в табори за участь у революційному русі. Послухаємо цей
вірш.
Ні долі, ні волі у мене нема,
Зосталася тільки надія одна:
Надія вернутись ще раз на Вкраїну,
Поглянути ще раз на рідну країну,

Поглянути ще раз на синій Дніпро, Там жити чи вмерти, мені все одно;
Поглянути ще раз на степ, могилки,
Востаннє згадати палкії гадки…

Ні долі, ні волі у мене нема,
Зосталася тільки надія одна.
Ведуча: У тринадцять років Леся Українка вже мала дві надруковані поезії, а в
чотирнадцять опублікувала свою першу поему "Русалка".
Запитання 11: А чи вірите ви, що Леся Українка знала більше 10 мов?
Ведуча: Так, це правда. Вона знала українську, французьку, німецьку,
англійську, польську, російську, італійську, іспанську, болгарську, давньогрецьку та
латину.
Запитання 12: А чи вірите ви, що одну з найголовніших ролей у житті та
переконаннях Лесі зіграв її дядько Михайло Драгоманов?
Ведуча: Так, це правда. Дядько Лесі – Михайло Драгоманов, був відомим
українським вченим, критиком, публіцистом, істориком, фольклористом та
громадським діячем. Він вплинув на формування Лесиних переконань, ідеалів
служіння Батьківщині, а ще допомагав їй як літературний критик і фольклорист. До
речі, свій псевдонім "Українка" письменниця запозичила саме у свого дядька.
Ну що ж, на цьому мої питання закінчились. Ви всі молодці, справжні маленькі
детективи, добре впоралися зі всіма запитаннями. Давайте тепер підрахуємо бали і
визначимо переможців. (Підраховуються зелені та червоні картки, визначається
команда-переможець та вручаються призи).
Ведуча: Як ви вже зрозуміли, життя Лесі Українки було нелегким. Боротьба і
праця – ось яким воно було. Ми з вами познайомились лише з маленькою частинкою
життя і творчості видатної поетеси, а за більш детальною інформацією ви зможете
звернутися до нашої бібліотеки.
Ведуча звертає увагу дітей на представлену книжкову виставку, присвячену
творчості Лесі Українки.
Ведуча: А зараз на вас чекає ще один подарунок. Я пропоную вам переглянути
лялькову виставу-казку, яка називається "Біда навчить", створену за мотивами
однойменної казки Лесі Українки.
Лялькова казка-вистава "Біда навчить"
Дійові особи: автор, Горобчик, товариш Горобчика, Курка, Курчата, Зозуля,
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Бузько, Ґава, Сова, Сорока, Крук.
Автор: Вилупився із яйця
Не вмів ні гніздечка звити,
Горобчик маленький.
Де прийдеться, там засне,
Сірий, гарний і пухнастий,
Лиш частенько любив битись –
Та був він дурненький.
Забіяк він не мине.
Якось з другом вони грались
На якомусь смітнику
І знайшли там три зернятка,
Що валялись на піску.
Горобчик: Я знайшов!
Мої зернятка!
Перший їх побачив я!
Товариш Горобчика: Ні! Я перший їх побачив,
Отже, знахідка – моя!
Горобчики "б’ються", а в цей час виходить Курка з Курчатами і клюють
зернята.
Автор: Горобчики стали битись
Зирк – аж Курка з Курчатами
Так, що пір’я з них летить...
З’їли вже зернятка вмить.
Курка: Поки ви, дурненькі, бились,
Піднімали шум та гам,

То розумні поживились.
Буде це наука вам.

Горобчик: Ой, як соромно, як сумно,
Хто ж мене може навчить?
Хочу бути я розумним,
Нерозумним важко жить.

Навчіть мене, пані Курко,
Як голодним не літать,
Як не мерзнути на вітрі,
Де гніздечко відшукать?

Курка: В мене клопоту доволі,
Ти, серденько, вибачай,

Я Курчат своїх навчаю,
Інших вчителів шукай.

Курка з Курчатами йде собі, а
товариш Горобчика та Горобчик
розлітаються в різні боки. Горобчик підлітає до місця, де сидить Зозуля.
Автор: Полетів Горобчик далі,
Сів собі він у гайку.

Там Зозуля на калині
Все співа: "Ку-ку, ку-ку!"

Горобчик: Тітонько, я вас попрошу,
Розуму мене навчіть,

Часу маєте удосталь –
Жити як, ви розкажіть.

Зозуля: От, не маю я роботи,
Клопоту не маю я.

Дітей розуму навчати –
Це робота не моя.

Зозуля летить собі геть. З іншого боку прилітає Бузько.
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Автор: Похнюпився наш Горобчик,
Сумно крильцем помахав,

Аж ось і Бузько з болота
Летить – жаб він там шукав.

Горобчик (до Бузька): Пане, ви розумні, кажуть,
Зупиніться хоч на мить,
Бузько: Що? Тебе я маю вчити?
Ти, нахабо, хто такий?

Прошу вашої уваги,
Мене розуму навчіть!
Як посмів мене спинити?
Утікай, поки живий!

Бузько летить геть. Горобчик тікає і зустрічає Ґаву.
Автор: Переляканий Горобчик
Бачить, Ґава одинока
Полетів від Бузька вмить.
В полі на ріллі сидить.
Горобчик (до Ґави): Тітко! Бачу, що вам сумно,
Хочу стати я розумним
Я спитати вас хотів:
І шукаю вчителів.
Ґава: Ой, синочку, я не можу
Помогти біді твоїй,

Сама розуму не маю,
До Сови лети мерщій!

Горобчик підлітає до дерева з дуплом. У ньому Сова.
Автор: А Сова в дубі старому
Мирно спала у дуплі.
Горобчик: Пані! Пані! Є ви вдома?
Допоможете мені?
Сова: Хто це тут мене тривожить,
Удень спати не дає?

Як стемніє – допоможу,
В Сови ніч для цього є!

Автор: Горобець діждався ночі,
До дупла знов прилетів.

Там Сови світились очі,
Він од страху затремтів…

Горобчик: Вибачайте, люба пані,
Не гнівайтесь, не мовчіть,

Кажуть всі, ви – у пошані,
Мене розуму навчіть.

Сова: Так ти мені не наснився?
Знай же правило єдине:

Хто дурником народився, –
Таким дурником і згине.

Горобчик похнюпився. Летить геть.
Автор: Горобець миттю схопився.
Світ за очі полетів.
Десь в гущавині зарився
Спав до ранку, аж хропів.

Ось він виспався нівроку,
Чує, хтось поблизу є.
На гіллі сидить Сорока,
"Че-че-че" – співа своє.
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До Горобчика сідає Сорока.
Горобчик: Я для вас тут гість незваний.
Хочу дещо попросити,

Чи змогли б ви, люба панно,
Мене розуму навчити?

Сорока: Гей, молодчику сіренький
Розкажу про все, що знаю.
Бач, завжди я веселенька,
Хоч і розуму не маю!

Ти зі мною подружися.
Можу я секрет відкрити –
Ліпше красти ти навчися,
Буде легко тоді жити!

Горобчик: Цур тобі, ти, скрекотухо!
Полечу скоріш до Крука,

Щоб не чули мої вуха
Цю твою дурну науку!

Сорока летить собі. Натомість підлітає Крук, поважно походжає.
Горобчик: Онде Крук по полю ходить.
Звернусь зараз без вагання.
Розпитаю ще у нього –
На цей раз уже востаннє.

Пане Крук! Я вас благаю
Горобцю допомогти,
Бо я розуму не маю
І не знаю де знайти.

Крук: Знай, молодче, на дорозі
Ніхто його не знайде.

Ти розуму не матимеш,
Поки біда не прийде.

Горобчик трясеться від холоду і розуміє, що був неправий, коли не послухався
порад і посварився з друзями.
Горобчик: Годі вже мені сваритись,
Буду в гурті я літати
Треба з усіма дружити,
І до старших придивлятись,
Щоб було, чим поживитись,
Навчусь гнізда будувати,
Буду те, що всі, робити.
Щоб від холоду ховатись.
Горобчик разом з усіма птахами працює, звиває гніздо.
Автор: Став Горобчик працювати,
Помудрішав Горобейко,
Про свою домівку дбати,
Зиму перезимував,
Допомогти всім старався,
А весною вже сімейку
Стали його поважати.
У своїм гніздечку мав.
Всі сусіди дивувались:
"Ти б, сусідонько, зізнався,
Як ти мудрим став, поважним,
Де ж ти розуму набрався?»
Горобчик: Ой, та що там говорити!
Автор: Горобець розправив крила...
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Горобчик: Як на світі треба жити,
Це біда мене навчила!
Автор: Поки біди не знатимеш,
То й розуму не матимеш!
Ведуча: От така цікава історія трапилась з нашим Горобчиком. А хто захоче
прочитати цю чудову казочку в оригіналі, то завітайте до нашої бібліотеки. Діти, а
чого вас навчила ця казочка? (Бібліотекар має навести дітей на думку, що
запорукою успіхів у майбутньому є цілеспрямованість і самостійність; що вони
мають навчитись розрізняти гарні та погані вчинки, усвідомлювати й
контролювати свої переживання і, зрештою, стати розумнішими, мудрішими,
цілеспрямованими).
Ведуча: А зараз на вас чекає майстер-клас, на якому ми спробуємо разом
намалювати головного персонажа цієї казки – Горобчика, а потім кожен розмалює
його, яким собі уявляє.
Спадщина Лесі Українки – це багатюще джерело краси і творчого духу нашого
народу, з якого черпати усім живущим і прийдешнім поколінням чисту воду, брати
наснагу для життя і праці. Про геніальність цієї видатної доньки українського народу
колись сказав не менш геніальний Максим Рильський:
Вся ти – трепет, вогонь, ідея,
Вся ти – вірна, єдина струна,
І хто знає співця Антея,
Той тебе у ньому пізна!
Ти себе Українкою звала, –
І чи краще знайду ім’я
Тій, що радістю в муках сіяла,
Як отчизна – твоя і моя.
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