Позакласний захід із зарубіжної літератури для учнів 7-х класів
«Вас вітає «Еврика!»
Тема: «Вас вітає Еврика!»
Мета: перевірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу; розвивати
вміння працювати в групах, логічне мислення, вміння давати правильну та
лаконічну відповідь на запитання; виховувати зацікавленість до вивчення
зарубіжна літератури.
Обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор, презентація.
ХІД ГРИ
Учні кожного класу об’єднуються у команди по 4 чол. і займають свої місця.
I. Учень - читець
Святе мистецтво! В пензлі чи пері
Є сила дати вічність кожній рисі,
Хмарині, що пливе в небесній висі,
Веселих промінців химерній грі;

Вони спиняють порух віт вгорі
І подорожніх, що ідуть у лісі,
І корабель, що при скелястім мисі
Навік у бухті кинув якорі.

Дитя весни, і літа, й падолисту,
Що вірно тчуть ясну твою окрасу,
Мистецтво, ти даруєш благодать.

І стримане, просте, хоч повне змісту,
Ти вмієш вирвать мить із плину часу
І в ній Божисту вічність передать.

Вступне слово вчителя . Багато віків тому один античний мудрець
зауважив: «Життя коротке, а мистецтво вічне». І з ним не можна не
погодитися: людина завжди йде рука об руку з мистецтвом, а кращі його
зразки переживають не одне покоління шанувальників.
Література – це мистецтво слова, а слово – найцінніше надбання
людства, начало всіх начал.
Мистецтво «в пензлі чи в пері» увічнює життя людини й природи, бо
спроможне «вирвать мить із плину часу і в ній божисту вічність передать».
Якщо ви плакали, співчуваючи з героями книги чи кінофільму, щиро
раділи за своїх улюбленців, переживали обурення або прагнення змінити цей
світ на краще, – ви відчували на собі силу мистецтва.
Коли людина читає, з нею відбувається те, що не відбувається ніколи. Коли
слово піднімається з білої сторінки і досягає свідомості живої людини, воно
перестає бути словом – воно стає життям. І люди не зможуть відмовитись від
книги, поки вони існують як явище природи. А ми запрошуємо вас із собою у
Країну Літератури.
Розпочинаємо розважально-пізнавальну гру «Вас вітає Еврика!» За
словником іноземних мов, еврика — це вигук радості з приводу вдалого
розв’язання задачі, вирішення питання, виникнення ідеї, нової думки. Цей
вигук приписують грецькому вченому Архімеду, коли він відкрив основний
закон гідростатики (відомий у фізиці як закон Архімеда). Отож, перед
командами стоїть нелегка задача: дати якомога більше правильних, чітких
відповідей на запитання. Бажаю, щоб слово «Еврика» лунало з ваших уст у
відповідь на всі завдання. За ходом гри буде спостерігати наше журі:
___________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Навчальний рік тільки розпочався. Ви ще поповните свої знання зі
світової літератури новими іменами, творами, враженнями, вмінням. А
сьогодні ми з вами пригадаємо максимум з вивченого і ви перевірите свій
багаж знань.
Увага! Розпочинаємо! (Представники команд по черзі дають відповідь на
запитання, тільки тоді, як команда не може відповісти, то можуть
відповісти суперники. Кожен тур теж розпочинають команди по черзі. За
кожну правильну відповідь – 1 бал).
1. Перший конкурс «Знайомство».

Завдання. Капітани команд оголошують назву своєї команди,
показують емблему, пояснюючи їх значення, а також коротенько
характеризують членів команди. Вища оцінка за цей конкурс – 5 балів.

2. Конкурс І тур. (Презентація 1)

Завдання. Перед вами на екрані портрети відомих світових
письменників та поетів. Ваше завдання - за уривками з біографії
назвати прізвище письменника.
7 -А клас 1. “Брати збирали й ретельно записували народні казки своєї
батьківщини – Німеччини”.
(Брати Грімм)
7 -Б клас 2. “Від народження був горбатим і дуже потворним. Усе
життя провів у рабстві. За легендою, був скинутий зі скелі”.
(Езоп)
7-В клас 3. “Він автор багатьох книжок, які вважаються перлинами
російської літератури. Літературна обдарованість виявилася рано. Коли
йому було тринадцять, він уже друкував власні вірші. За роки навчання
в Царськосельському ліцеї ним було створено близько 130 поезій.”
(Олександр Сергійович Пушкін)
7-А клас 4. “Він народився в Індії, де й провів перші шість років свого
життя. За свої творчі досягнення письменник був відзначений
найвищою нагородою – Нобелівською премією”
(Джозеф Редьярд Кіплінг)
7-Б клас 5. “Був сином бідного армійського офіцера, народився в
Москві. Сім’я постійно переїжджала з місця на місце. Змалку не мав
змоги навчатися в школі. Але прагнення хлопця до знань було
настільки сильним, що він самотужки вивчив мови, математику і став
високоосвіченою людиною. Писати байки почав майже в сорок років”.
(Іван Андрійович Крилов)
7-В клас 6. “Він започаткував серію „Незвичайні подорожі”. Угода
була укладена на 20 років. Навіть після втрати зору не полишив писати
за допомогою спеціального пристрою. ”.
(Жуль Верн)

7-А клас 7. “Країні, що знаходиться на півночі Європи, пощастило
стати батьківщиною Великого Казкаря. Його дивовижні казки, якими
зачитуються діти з усього світу, уславили його батьківщину –
Данію.”
(Ганс Крістіан Андерсен)
7-Б клас 8. Перед вами портрет великого російського письменника
ХІХ століття. Ще будучи студентом він пише оповідання «Хірургія»,
«Хамелеон», «Товстий і тонкий» і друкується в різних гумористичних
журналах: «Стрекоза», «Будильник», «Сверчок».
(Антон Павлович Чехов)
7-В клас 9. Німецький поет і драматург, автор балад «Кубок»,
«Полікратів перстень», «Рукавичка», «Івикові журавлі».
(Фрідріх Шиллер)
3. Конкурс «Сторінками прочитаних книг». Чи знаєте ви героїв
ваших улюблених творів? За кожну правильну відповідь команді
нараховується 1 бал.
Запитання для команди 7 -А класу.


«Вони не були братом і сестрою, та любили одне одного, як брат і
сестра». (Кай та Герда з казки Г. К. Андерсена «Снігова королева»).


«Він змалечку шкутильгає на одну лапу і через те їсть лише селянську
худобу». (Шер-Хан)


«Богатир, який 30 літ « сидів сидячки», а потім став найсильнішим
серед інших богатирів». (Ілля Муромець)


«Упоравшись із роботою, дівчина йшла в куток і сідала просто на
попіл, натрушений біля каміна. Тому всі в домі звали її ...»
(Чорногузкою. Шарль Перро «Попелюшка»).
Запитання для команди 7-Б класу.


«Коли… не вчився, то вигрівався на сонечку, спав, їв і знову лягав

спати: коли йому було жарко чи траплялося забруднитися, він купався
в лісових озерцях; а коли хотів меду.., він видирався за ним на
дерево...» (Мауглі з казки Р. Кіплінга «Мауглі»).


«Мав благородне, велике серце, він перший зглянувся над людьми,
навчив їх будувати світлі житла, плавати на човнах, напинати вітрила,
полювати лісову звірину, приручати тварин». (Прометей)


Юнак з міста Локслі , який став шляхетним розбійником, бо захищав
усіх знедолених і скривджених. ( Робін Гуд)


«А щоб і справді не забула, ось тобі від мене каблучка на спогад.
Дивись на неї та згадуй мене». (Квітень. С. Маршак. «Дванадцять
місяців»)
Запитання для команди 7-В класу.


«Він уславився неймовірними подвигами, але кожний його подвиг був
насамперед важкою працею, нелюдським напруженням сил». (Геракл)


«Мужня мати, яка втратила чоловіка і 9 синів» (Мати Юговичів)


«Він з’явився на узбіччі вулиці з відром вапна та довгою малярською
щіткою в руках. Він зміряв оком паркан, і вся його радість умить
розвіялась, а душу сповнила глибока туга». (Том Сойєр. Марк Твен
«Пригоди Тома Сойєра»)


«Він тільки й знає, що нишпорить скрізь, робить різні капості,
розносить плітки та їсть ганчір’я й обрізки шкіри на смітниках коло
сіл». (Табакі)
Отже, дізнаємося, скільки балів отримала кожна з команд за два
конкурси.
4 Конкурс. „Сім ключових слів - твір”
Завдання. Назвати твір та його автора за ключовими словами
(Кожній команді по 4 запитання)
I( 7-А)
1. Мачуха, пасербниця, починок, галявина, криниця, золото, смола – “Пані
Метелиця” Вільям і Якоб Грімм або німецька народна казка

2. Катастрофа, острів, дикуни, кози, порох, зарубка, цивілізація – “Життя й
незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо” Данієль Дефо
3. Маври, Альманзор, руїни, чума, бенкет, обіймає, моровиця – “Альпухара”
Адам Міцкевич
4. Вовк, ягня, річка, звинувачення, спека, потік, брехня – “Вовк і Ягня”
Езоп або Іван Андрійович Крилов

II (7-Б)
1. Дзеркало, скалки, олень, ворон, річка, троянди, голуби – “Снігова
Королева” Ганс Крістіан Андерсен
2. Підсніжники, принцеса, мороз, каблучка, собаки, солдат, вогонь –
“Дванадцять місяців” Самуїл Якович Маршак
3.
Олімп, подвиги, Еврісфей, Гера, Авгій, Зевс, Алкмена – “Геракл”
давньогрецькі міфи.
4. Король, Делордж, Кунігунда,
“Рукавичка” Ф. Шиллер

грища,

рукавичка,

подяка…. --

III (7-В)
1. Шхуна-бриг, океан, Халл, Уелдон, Джек, Дінго, Негору, Гарріс, компас,
Африка, гіпопотами, це-це… - «П’ятнадцятирічний капітан» Жуль Верн
2.
Кіт, ланцюг, русалка, Баба Яга, богатир, дядько, витязі, дуб, вовк,
царівна, мед…. “Руслан і Людмила” О. Пушкін
3. Пікти, король, напій, кручина, броварі, верес , таїна – « Вересовий
трунок».Р. Л. Стівенсон
4. Кронос, Зевс, Олімп, Тартар, Атлант, Сила, Влада, Гера, Іо, Океан,
океаніди, Гефест, Гермес, Геракл, Кавказ, Мойри, Фетіда –«Прометей”.
Давньогрецькі міфи
5 Конкурс . Погляньте на зображення пам’ятника літературному герою.
Вкажіть, з якого він твору і за кожну правильну відповідь отримайте 1
бал. (Презентація 2)
1. «Вовк та ягня» ( 7-А)
2. «У лукомор’я…» (7-Б)
3. «Казка про золоту рибку»( 7-В)

4. «Мауглі» ( 7-А)
5. «Царівна - жаба» (7-Б)
6. «Вінні-Пух та всі, всі…» ( 7-В)
7. «Золотий ключик» ( 7-А)
8. «Бременські музиканти» (7-Б)
9. «Маленький принц» ( 7-В)
6 Конкурс. А зараз ми перевіримо чи добре ви знаєте усну народну
творчість, а саме прислів’я та приказки. Перед кожною командою завдання
поєднати початок і кінець прислів’я і приказок.
Команда 7-А класу.
1.
Хто рано встає,…

(тому Бог дає)

2.
Баба з воза …

(кобилі легше)

3.
Високо літає, …

(та низько сідає)

4.
Книга вчить, як на світі…

(жить)

5.
Чужа душа - …

(темний ліс)

6.
Кому книга - розвага, а кому - …

(навчання)

7.
Птицю пізнають по пір'ю, а людину …

(по мові)

8.
Добре слово будує, а зле …

(руйнує)

9.
Прийде коза …

(до воза)

10.
Під лежачий камінь …

(вода не тече)

Команда 7-Б класу.
1.
Щоб багато знати - треба книги…

(читати)

2.
Де багато господинь,…

(там хата неметена)

3.
Зайця ноги носять, вовка …

(зуби годують)

4.
Моя хата скраю -…

(нічого не знаю)

5.
Знаєш - кажи, а не знаєш - …

(мовчи)

6.
Дім без книги – день …

(без сонця)

7.
Книгу читають не очима, а …

(розумом)

8.
Який їхав, таку й …

(здибав)

9.
Чиє б нявчало, а твоє б …

(мовчало)

10.
Скільки вовка не годуй, …

(а він все в ліс дивиться)

Команда 7- В класу.
1.
Сокіл шанує свої крила, …

(а людина ім’я)

2.
Кожна пташка …

(своїм дзьобом живе)

3.
Людина без Батьківщини, …

(як насіння без землі)

4.
Щастя саме не приходить –

(за нього треба боротися)

5.
Краще власна хата,

(ніж чужа палата)

Не знаючи броду, …

(не лізь у воду)

Не рубай дерево, …

(яке дає тобі затінок)

6.
7.
8.
Щоб бути людиною - …

(учись невпинно)

9.
Не дивись на шапку, …

(а дивись під шапку)

10.
Найкраще, що є у людини -

(це вірний друг)

А поки команди виконують завдання, пропоную вболівальникам
отримати додатковий бал для своєї команди. Вам потрібно вказати, в
яких творах зустрічаються написані на дошці числа.
12 (Дванадцять місяців, 12 подвигів Геракла)
7 (7 гномів, 7 козенят, 7 пелюсток у квітки-семицвітки)
33 (33 богатиря)
15 (15-річний капітан)
28 років 2 місяці 19 днів (пробув Робінзон на острові)
10 (10 заповідей Божих)
3 (3 поросятка, 3 рази дід викликав золоту рибку, 3 товстуни, 3
богатирі, 3 голови змія).
7 Конкурс «Далі, далі,...»
За одну хвилину необхідно дати якнайбільше відповідей. Якщо ви не
знаєте відповіді, кажете: «Далі».
Запитання для команди 7-А класу.
1. Перший англійський письменник, лауреат Нобелевської премії — ...
(Редьярд Кіплінг).
2. Короткий вислів із повчальним змістом — це... (прислів’я).
3. Як і дотепер називають дітей, які опинилися серед диких звірів і
вижили? (Мауглі)
4. Розмова однієї особи — ... (монолог).
5. Казки, написані авторами, називаються... (літературними).
6. Хто із казкарів дав життя Сніговій Королеві? (Ганс Крістіан Андерсен)

7. Чим незвичним, дивним вирізнявся кіт у казці Шарля Перро? (говорив і
носив чоботи)
8. Хто допоміг Дюймовочці втекти від Крота? (ластівка)
9. Чим пригощала на балу Попелюшка своїх зведених сестер? (апельсини
та лимони)
10. Хто першим сповіщав про повернення дівчат від пані
Метелиці? (Півень)
Запитання для команди 7-Б класу.
1. Що таке міф? (Міф — розповідь про богів, духів, героїв, надприродні
сили, що брали участь у створенні світу.)
2.Складові частини байки. Назвіть їх. (розповідь та мораль)
3. Хто був неперевершеним майстром хоку? (Мацуо Басьо)
4. Розмова двох дійових осіб — це ... (діалог).
5. Хто є автором казки «Дванадцять місяців»? (Самуїл Маршак)
6. Хто розповідав О.Пушкіну народні казки в дитинстві? (няня Орина
Родіонівна)
7. Як звали братів Грімм? (Якоб та Вільгельм)
8. Скільки років прожив Робінзон Крузо на острові? (28 років 2 місяці 19
днів)
9. Ким був за професією Хрюкін із оповідання «Хамелеон»
А.Чехова? (ювелір)
10. Що означає ім’я головного героя «Різдвяної пісні в прозі»
Скруджа? (скупий)
Запитання для команди 7-В класу.
1. Найголовніший бог давніх греків. (Зевс)
2. Яку смерть пророкував віщун князю Олегу у «Пісні про віщого Олега»
О. Пушкіна? (Від свого коня. «...Його не лякає жорстока борня... Але від
свого ти загинеш коня»)

3. Про що Тарас Бульба говорив: «Там вам школа; там тільки наберетесь
розуму» (Про Січ)
4. Джонатан Свіфт — автор роману…(«Мандри Гуллівера»).
5. Засновник жанру байки. (Езоп)
6. Як називається різновид фантастичної літератури, в якій головне місце
посідає містика, магія та чаклунство? (Фентезі)
7. Хто з давніх героїв украв вогонь і подарував його людям? (Прометей)
8. Як Робінзон назвав врятованого дикуна? (П’ятниця)
9. Кому належать слова «Я тебе породив, я тебе і б'ю»? (Тарас Бульба)
10. Казки, написані авторами, називаються... (літературними)

8. Конкурс. ( Д/З) Інсценізація балади
Перша наша зупинка - Шотландія. (Слайд)
Шотландські балади були похмурі й таємничі. Сама природа
вселяла шотландським бардам настрій,який позначався в
зображенні кривавих битв і жахливих бурь ... На похмурому тлі
історичних подій створювалися поетичні розповіді про жагучу
любов, жорстоку помсту, вірну дружбу ... В скандинавських сагах і
трактатах чаклунів вересові пустки згадуються як місця сутичок
містичних сил, а напували гостей в ті далекі часи неодмінно
вересовим медом. Верес - вічнозелена рослина. Під час його
цвітіння на полях стоїть гул джмелів і бджіл. Він має лікувальні
властивості, які восхвалялись в піснях і легендах. Шотландці
розповідають про своїх попередників піктів, що варили вересковий
мед, який робив людей молодими і сильними. Цьому напою
присвячена знаменита балада «Вересовий мед», написана
англійським письменником і поетом Робертом Льюїсом
Стівенсоном. (Слайд-портрет) Кожен житель Шотландії
пишається своєю історією, історією своїх предків і дуже добре знає
баладу Стівенсона «Вересовий мед».
Інсценізація « Вересового напою». ( слайд –ілюстр.)
Наступна зупинка в нашій подорожі - Німеччина (слайд)

Ведучий :. Саме в цій країні балада увійшла у велику моду в період
розквіту романтизму. За часів романтизму улюбленим жанром поетів романтиків стає балада. Зміст німецької балади носить похмурий і
фантастичний характер; дія розвивається епізодично, заповнення
відсутніх частин в сюжеті надається фантазії слухачів.
На сторінках німецьких балад царювала містика і феєрична фантазія,
світ живих людей перетинався зі світом мертвих ...
Знаменитий німецький поет XVIII століття. Співак високих ідеалів
людства, любові до істини і свободи. Автор численних балад, які стали
відомими в Росії завдяки перекладам Жуковського - Фрідріх Шиллер.
(Слайд-портрет)
Інсценування балади «Рукавичка» (слайд -ілюстр.)
Ведучий: Гете (слайд - портрет) - німецький поет, драматург,
філософ, автор містичних балад. Незважаючи на те, що І. Гете був
міністром при дворі герцога Веймарського, улюбленою його справою
було заняття літературою, а улюблений жанр - балада. З- під його
пера вийшли такі балади: «Рибак», «Лісовий цар», «Коринфська
наречена», «Бог і Баядера», «Щуролов», «Учень чарівника», «Дика
трояндочка» та ін. Найбільшою популярністю користувалася балада
«Лісовий цар », покладена на музику Францом Петером Шубертом австрійським композитором, основоположником романтизму.
Інсценізація « Вільшаний король» ( слайд –ілюстр).
Остання зупинка на нашому шляху - Росія.
Ведучий: В середині і в другій половині 19 століття активно
розвивається героїчна балада: героїчні сторінки минулого Русі, князі
і богатирі, війна з Наполеоном 1812 року, подвиги простих
російських людей ... До героїчної баладі звертаються Кіндрат
Рилєєв, Олександр Пушкін (слайд - портрет), Михайло
Лермонтов, Олексій Костянтинович Толстой
Інсценізація «Пісні про віщого Олега» (слайд - ілюстр.)
• Ведучий: Нашу подорож закінчено. Я впевнена, що ви із
задоволенням поринули у світ старовинних народних і літературних
балад. І переконалися, що цей світ гідний вашої любові та уваги.
Спасибі нашим учасникам і нашим глядачам.
ІІІ. Підбиття підсумків гри
Визначення та нагородження переможців

