
Юний друже!

 200 років тому народився великий український 

поет і художник Тарас Григорович Шевченко. 

Його знають і шанують в усьому світі, читають 

його твори у книзі «Кобзар».

Тобі також час ознайомитись з віршами 

Тараса Шевченка. 

Читай, вивчай, розмальовуй, малюй!
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* * *
Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива, 
Додолу верби гне високі, 
Горами хвилю підійма.
І блідий місяць на ту пору
Із хмари де-де виглядав,
Неначе човен в синім морі,
То виринав, то потопав...
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...Світає,
Край неба палає, 
Соловейко в темнім гаї
Сонце зострічає.
Тихесенько вітер віє,
Степи, лани мріють,
Меж ярами над ставами
Верби зеленіють.
Сади рясні похилились,
Тополі по волі
Стоять собі, мов сторожа,
Розмовляють з полем...

* * *
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...Вітер віє-повіває,
По полю гуляє.
На могилі кобзар сидить
Та на кобзі грає.
Кругом його степ, як море
Широке, синіє...

* * *
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Запиши вірш Тараса Шевченка, який тобі найбільше 
подобається.
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Намалюй малюнок до цього вірша.
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У селі Моринці Київської губернії (нині Черкаська об-

ласть) у родині кріпаків народився хлопчик – майбутній 

видатний український поет Тарас Григорович Шевченко. 

Поміщик П. Енгельгардт привіз талановитого юнака до 

міста Санкт-Петербурга і віддав його в науку на 4 роки 

до живописця Василя Ширяєва.
 

Друзі-художники Тараса Шевченка викупили його з 

кріпацтва. Тепер він став вільним і незабаром розпочав 

навчатися в Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі.

Видано першу збірку творів Тараса 

Шевченка під назвою «Кобзар».  

До неї увійшло вісім поезій.

Поет повернувся в Україну, яку 

дуже любив.

Тараса Шевченка заарештували в 

Києві, а потім віддали в солдати 

і заслали у західно-азійську час-

тину царської Росії. Там він 

пробув 10 років.

Поет повернувся із заслання.

Тарас Григорович Шевченко помер. Поховали поета на 

Смоленському кладовищі в Петербурзі.

Виконуючи заповіт великого українського поета, його 

пе ре поховали в Україні, на Чернечій горі біля Канева:

9 березня 1814 р. 

7 травня 1838 р. 

1840 р. 

1845 р. 

17 квітня 1847 р. 

1857 р.  

10 березня 1861 р. 

22 травня 1861 р.  

1831 р. 

… Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий…

… І мене в сім’ї великій, 

В сім’ї вольній, новій,

Не забудьте пом’янути

Незлим тихим словом.

                          Тарас Шевченко


