
Тема. Леся Українка. Відданість своїм мріям, наполегливе прагнення 

до мети («Мріє, не зрадь»). Зображення повені людських почуттів у 

вірші «Стояла я і слухала весну…» 

 

Оптимізмом пройнятий вірш „Мріє, не зрадь”. У ньому прославляється подвиг 

борців за волю. Поетеса стверджувала, що народ — це творець всіх цінностей 

і багатств, стверджувала безсмерття народу та велич його творчої праці. 

«Мріє, не зрадь!» 

Мріє, не зрадь! Я так довго до тебе тужила, 

Стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей, 

А тепера я в тебе остатню надію вложила. 

О, не згасни, ти, світло безсонних очей! 

Мріє, не зрадь! Ти ж так довго лила свої чари 

В серце жадібне моє, сповнилось серце ущерть, 

Вже ж тепера мене не одіб’ють від тебе примари, 

І не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть. 

Я вже давно інших мрій відреклася для тебе. 

Се ж я зрікаюсь не мрій, я вже зрікаюсь життя. 

Вдарив час, я душею повстала сама проти себе, 

І тепер вже немає мені вороття. 

Тільки – життя за життя! Мріє, станься живою! 

Слово, коли ти живе, статися тілом пора. 

Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, 

Той не вмре, не здобувши нового добра. 

Мріє, колись ти літала орлом надо мною, – 

Дай мені крила свої, хочу їх мати сама, 

Хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною, 

А як прийдеться згинуть за теє – дарма! 



https://www.youtube.com/watch?v=NT3tlgoxSBE 

1. Опрацювання поезії „Мріє, не зрадь” (завдання випереджувального 

характеру) 

Виразне читання  вірша (голосове повідомлення) 

 Визначення жанру, теми вірша, ідеї, основної думки. 

 Тема твору  

 Ідея 

 Основна думка  

 Визначити розмір, риму, римування. 

  Заповнити таблицю „Художні засоби поезії „Мріє, не зрадь”. 

□ Риторичні звертання, вигуки 

□ Епітети 

□ Метафори 

□ Персоніфікація 

□ Синтаксичні засоби 

□ Інверсія 

 

2. Опрацювання поезії «Стояла я і слухала весну…» (завдання 

випереджувального характеру) 

https://www.youtube.com/watch?v=z1nEQG0s1u4 

 Виразне читання  вірша (голосове повідомлення) 

 Визначення жанру, теми вірша, ідеї, основної думки. 

 Тема твору  

 Ідея 

 Основна думка  

 Визначити розмір, риму, римування. 

  Заповнити таблицю „Художні засоби поезії «Стояла я і слухала весну…» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NT3tlgoxSBE
https://www.youtube.com/watch?v=z1nEQG0s1u4


Стояла я і слухала весну, 

Весна мені багато говорила, 

Співала пісню дзвінку, голосну 

То знов таємно-тихо шепотіла. 

 

Вона мені співала про любов, 

Про молодощі, радощі, надії, 

Вона мені переспівала знов 

Те, що давно мені співали мрії. 

 

3. Самостійна робота. Тести. Літературний диктант. 

 

 

Домашнє завдання. Прочитати драму-феєрію «Лісова пісня» Лесі Українки 

 

 


