Тема: Іван Франко – титан духу і думки
Завдання 1. Розгляньте світлини й виконайте завдання.

 Кого зображено на світлинах?
 Поміркуйте, що об’єднує цих персонажів.
 Прокоментуйте тему заняття «Титан духу і думки» з огляду на персонажів
світлин.
Завдання 2. Прочитайте відомості про І. Франка й перекажіть основні події в житті
митця (за підручником с. 76-81)
Переглянути відео презентацію про Івана Франка
за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=glU7shfPiI0
Завдання 3. Літературно-художня спадщина І.Я. Франка (конспектування)
Усебічно обдарований, енциклопедично освічений, надзвичайно працьовитий,
І.Франко виявив себе на багатьох ділянках української культури. Був поетом, прозаїком,
драматургом, критиком й істориком літератури, перекладачем, видавцем. Сюжети для
творів Іван Якович черпав з життя і боротьби рідного народу, з першоджерел людської
культури – зі Сходу, античної доби, Ренесансу. Був «золотим мостом» між українською
і світовими літературами.
Поетичні збірки: «Баляди і розкази» (1876), «З вершин і низин» (1887, 1893),
«Зівяле листя» (1896), «Мій Ізмарагд» (1898), «З днів журби» (1990), «Semper tiro»
(1906), «Давнє і нове» (1911), «Вірші на громадські теми» (1913), «Із літ моєї молодості»
(1914)
35 лише завершених поем: «Ботокуди», «Панські жарти», «Рубач», «Святий
Валентій», «Смерть Каїна», «Іван Вишенський», «Мойсей» та ін.
Епос: 18 збірок прози, 125 різножанрових творів, з поміж них – оповідання («Ліси і
пасовиська», «Грицева шкільна наука», «Добрий заробок», «На дні»), повісті («Boa
constrictor», «Борислав сміється», «Захар Беркут», «Перехресні стежки», «Основи
суспільства») та ін.
Драми: «Украдене щастя», «Рябина», «Учитель», «Майстер Чирняк», «Сон князя
Святослава»

Іван Франко: універсальність таланту
• Поет (11 прижиттєвих збірок)
• Мовознавець (знав 14 мов)
• Перекладач, автор переспівів
• Науковець (доктор наук)
• Фольклорист, етнограф (400 пісень, 1800 коломийок)
• Прозаїк (10 повістей і романів, майже 100 творів малої прози)
• Громадський діяч (очолював філологічну секцію )
• Політик (організував Русько-українську радикальну партію, балатувався до
австрійського парламенту та галицького сейму)
• Драматург (написав понад 10 драм)
• Історик літератури (монографія “Нарис історії української літератури” )
• Публіцист
• Філософ
• Видавець ( альманахи “Дзвін”, “Молот”, журнали “Життє і слово”, “Світ”,
“Літературно-науковий вісник” )
Завдання 4. Скласти сенкан про Івана Франка
Пам’ятка

Приклад

1. Тема (1 іменник).

Іван Франко

2. Опис ( 2 прикметника).

Мудрий, працьовитий

3. Дія (3 дієслова).

учить, вражає, пише

4. Речення, фраза з 4 слів.

запалює вогонь у наших серцях

5. Висновок до теми

Гідність

Режим доступу до підручника: https://lib.imzo.gov.ua/wadata/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/02-ukrainska-literatura-10-klas/ukr-lit-10kl-gramota.pdf
Домашнє завдання:
1.
2.
3.
4.

Вивчити напам'ять поезію “Чого являєшся мені у сні?”
Зробити ідейно-художній аналіз поезії “Чого являєшся мені у сні”
Підготувати усне висловлювання на тему “Зів’яле листя” в серці і у пам'яті поета.
Виразно читати поезії із збірки “Зів’яле листя”

