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Казка – це витвір фантазії людей 



Народився у 1918 р. в місті 

Василівка на Кропивниччині. 

Батьки його були 

незаможними. Батько 

працював столяром,   

виготовляв  музичні 

інструменти. Мама працювала 

в колгоспі, 

Займалася домашнім 

господарством. 

  



У сім’ї, крім Василя, було ще троє дітей. 

Змалку у дітей виховували любов до книги. 

Цікаво, що всі діти Сухомлинських обрали 

професію вчителя 



Василь розпочав свою практичну педагогічну роботу 

сімнадцятирічним юнаком . Все своє життя присвятив  

учительській праці 



23 роки працював директором 

Павлиської школи і ці роки були 

найпліднішим періодом його діяльності 



Саме в цей час він написав найкращі книги, статті для педагогів. 

Також в цей період він писав художні твори для дітей.  

А ще півтори тисячі казок, притч, легенд, оповідань. 



 Чому навчив учитель дітей? 

 

 Що є «джерелом дитячого розуму»? 

 

 Де Василь Сухомлинський проводив уроки  

    для своїх вихованців? 

 

 Яку назву має школа, яку він створив ? 



відео 



 Узлісся 

 Мугиче 

 Дощовик 

 Прислухається 

 Сторожко 

 Підводиться 

 Розвівається 

 Здогадуються 

 

 

 

 

 

 



 Яке відношення має поява павутиння восени   

     до діда Осінника? 

 Чому восени так багато похмурих днів? 

 Чому часто ідуть дощі? 



Холодно і сиро в осінньому лісі. Буває кашляне дід. 

А люди кажуть…  Іноді хрустять старечі дідові  

кістки, а людям здається, що то… 



Холодно і сиро в осінньому лісі. Буває кашляне дід. 

А люди кажуть…  (грім гримить) 
Іноді хрустять старечі дідові кістки, а людям здається, 

що то… (сіхі гілки тріскотять) 



Дід Осінник 

Сивий, бородатий 

Ходить, мугиче, співає 

Просинається з настанням 

осені. Сум 



 Сьогоднішній урок навчив мене… 

 

 Прочитана казка В. Сухомлинського  

      спонукає мене… 





 Читати казку «Дід Осінник»  

  Скласти власну казку про те, як дід 

Осінник  допомагав тваринам у лісі  

      (І група) 

 Переказувати казку (ІІ група) 


