Тема: Іван Франко. Новела «Сойчине крило»
План
1.
2.
3.
4.

Зміст і композиційна побудова твору.
Образи – символи, художні деталі у новелі.
Характеристика головних героїв твору.
Ознаки новели у творі Франка.

1. Прочитати новелу «Сойчине крило»
Переглянути відео «І.Я. Франко. Сойчине крило. Аудіокнига» за
посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=I_EsqCjVazg
2. Прочитавши огляд новели «Сойчине крило», заповнити літературний паспорт твору
(підручник с. 108-109)
3. Робота у групах над змістом новели (дати відповіді на питання).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Який підзаголовок у новелі?
Яке ім’я у головного героя?
Де і коли відбуваються події?
Яку ще подію збирається відзначити герой?
Як Хома збирається відзначити ці свята?
Якою була реакція Хоми на зміст листа?
Хто така Сойка?
Чому Сойка наважилась через 3 роки все-таки повернутися до Массіно?
Як ви ставитесь до вбивства сойки Манею? Назвіть причини, що спонукали її
до цього, чи виправдовують вони такий вчинок?

10. Чому ж Іван Франко ввів образ саме цієї пташки?
11. Як склалося життя Сойки після розлуки з коханим?
12. Який же фінал новели?
13. Чи зміг Хома пробачити Марію?
14. Чи актуальний твір сьогодні?
4. Дослідження символіки образів, їхнього смислового навантаження
5. Складання асоціативних кущів до образів Марії та Хоми

6. Ознаки новели у творі І.Франка
Ознака новели
Невелика кількість персонажів
Незвичайні життєві обставини, в які
потрапляють персонажі
Увага на змалювання внутрішнього світу
героїв

Приклад
Хома, Марія, Служник
Пригоди Марії

Переживання
Хоми,
намагання
позбавитись болю, бажання душевного
спокою
Яскравість і влучність художніх засобів
Увага до деталей (крило сойки, сукня
Марії, деталі інтер’єру)
Елемент психологічної та ситуативної Отримав листа від коханої – і ось вона
несподіванки
сама тут
7. Скласти сенкан до слова «кохання» за схемою.
Пам’ятка
1. Тема (1 іменник).
2. Опис ( 2 прикметника).
3. Дія (3 дієслова).
4. Речення, фраза з 4 слів.
5. Висновок до теми

Режим доступу до підручника: https://lib.imzo.gov.ua/wadata/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/02-ukrainska-literatura-10klas/ukr-lit-10-kl-gramota.pdf

Домашнє завдання:
1. Повторити творчість Івана Франка, підготуватися до модуля.
2. *** Написати власне висловлювання на тему «Уміння прощати – велика наука».

