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Видання присвячено 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка
– великого сина свого народу.
Він був сином мужика і став володарем у царстві духу. Він був
кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був
самоуком і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним
ученим.
Анотований бібліогр. список літерат.
буде цікавий
бібліотечним працівникам, батькам, вихователям, вчителям та учням
1-4 класів.
Електронну версію посібника розміщено на веб-сайті Збаразької
ЦБС: http://www.zbarazh-library.com.ua
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9 березня ми відзначаємо
день
народження
великого
українського
письменника
Тараса Шевченка.
Народився
майбутній
поет
в
селі
Моринцях
Звенигородського повіту (нині
Черкаська область) в сім’ї
селянина-кріпака. Через два
роки родина переїхала до села
Кирилівка.
Ріс Тарас розумною, допитливою дитиною, хотів усе
знати. Наслухавшись розповідей про залізні стовпи, які
нібито підпирають небо, він загорівся бажанням
подивитися на них і пішов їх шукати.
З церковнослов’янських релігійних книг у школі
сільського дяка хлопчик отримав перші скупі знання, а
разом з ними і суворі кари та знущання вчителя.
У дев’ять років малий Тарас залишився без матері.
Життя в сім’ї стало нестерпним, коли батько одружився з
вдовою, яка мала трьох своїх дітей. Хлопчина змушений
був терпіти знущання лихої мачухи. В одинадцять років
став Тарас круглим сиротою. Після батькової смерті
почалося поневіряння хлопця по чужих людях.
Змалку в Тараса прокинувся талант художника. Це
було не звичайне дитяче захоплення. Вугіллям, крейдою чи
олівцем він малював скрізь, де міг: на стінах, на дверях, на
папері. Прагнення навчитися малювати водило хлопчика
від села до села у пошуках вчителя. Був він за «школярапопихача», тобто наймита, в обов’язки якого входило
рубати дрова, носити школярам воду; терпів знущання
вічно п’яного дяка. Після декількох років поневірянь він
стає слугою пана П. Енгельгардта. Однак любов до
малювання не покидає Тараса.
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Одного разу пан з панею поїхали на бал.
Скориставшись їхньою відсутністю, хлопець засвітив
свічку і став перемальовувати портрет козака Платона, на
чому був спійманий і жорстоко побитий. Але ця подія не
пройшла безслідно: пан захотів мати власного художника і
віддав «козачка»на чотири роки до живописця В. Ширяєва.
Стверджують, що саме тоді Тарас почав складати і свої
перші поезії.
Поступово Тарас знайомиться з талановитими
художниками – І. Сошенком, К. Брюлловим, В.
Жуковським та іншими. Друзі вирішили визволити його з
кріпацтва. Для цього вони розіграли в лотерею портрет В.
Жуковського, написаний К. Брюлловим, і за 2500 крб.
викупили Тараса у поміщика.
Рано залишившись сиротою, Тарас Григорович на
все життя зберіг любов до дітей. Своє сердечне ставлення
до дітей висловив у багатьох поетичних творах. Поезії
«Зацвіла в долині червона калина», «Тече вода з-під явора»,
«Мені тринадцятий минало», «Садок вишневий коло хати»
та інші входять у дитячі душі змалку.
Одним з найкращих дарунків для дітей серед
небагатьох прижиттєвих видань Т. Шевченка була остання
його книжка – «Букварь южнорусский» (1861) – посібник
для початкового навчання. Це перший підручник для
навчання грамоти в школах України, написаний
літературною мовою.
Услід за «Букварем» письменник мріяв написати ряд
підручників для початкової школи, однак передчасна
смерть не дала йому здійснити свої задуми.
Навіть у „дорослому” Шевченковому „Кобзарі” є
твори, які цікаві дітям - про лицарів-козаків, про українську
минувщину. Є також і жартівливі вірші. Славний
український дух, завдяки Кобзаревому слову, прищепиться
і наступним поколінням.
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Шановні батьки, вихователі, вчителі 1-4класів,
діти, якщо ви зацікавились творчістю Т. Г.
Шевченка і хочете долучитися до його безсмертних
творів, запрошуємо вас до районної бібліотеки для
дітей де ви зможете прочитати чи взяти до дому
такі книги:
Шевченко, Т. Дитячий Кобзар/ Т. Шевченко. Львів: Видавництво Старого Лева, 2012. - 59с.: іл.

Дитячий кобзар – це не просто збірка найвідоміших
віршів Тараса Шевченка, а художнє видання з яскравими
ілюстраціями.
Картини
Марини
Михайлошиної
підкреслять слова Великого Кобзаря та привернуть увагу
як маленьких, так і великих читачів. Тут і українське село
з біленими хатами, і козак, що збирається у довгу дорогу,
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і, звичайно, кобзар, що на кобзі грає та пісні про славетне
минуле наспівує.
Шевченко, Т. За сонцем хмаронька пливе / Т.
Шевченко. - К.: Веселка, 1990. - 15 с.: іл.

Вірші Тараса Шевченка для дітей дошкільного
віку.
Шевченко, Т. Зоре моя вечірняя / Т. Шевченко.
- К.: Веселка, 1985. - 16 с.: іл.
У віршах змальована квітуча барвиста природа,
коли «червона калина пишається», «явір молодіє», а в
річці «хлюпочуться качаточка».
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Шевченко, Т. Кобзарик / Т. Шевченко. Тернопіль: Навчальна книга –Богдан, 2010. - 60 с.
У цьому барвистому
ошатному виданні вміщено
поезії, уривки з поем та
авторської біографії класика
української літератури Тараса
Шевченка, рекомендовані для
вивчення й прочитання в
початкових класах
загальноосвітньої школи.
Книга необхідна для учнів;
може прислужитися
учителям, батькам, педагогам
дошкільних закладів,
керівникам творчих угруповань та гуртків школярів.
Шевченко, Т. Мені тринадцятий минало:
вибрані поезії / Т. Шевченко. - К.: Веселка, 1994. - 155
с.: іл.
До цієї книжки ввійшли
вірші Тараса Григоровича
Шевченка про тяжке життя
селянських дітей за давніх часів
кріпаччини, про материнське
щастя й материнське горе, про
людську мудрість, славну
історичну минувшину, а також
про велику любов до рідного
народу.

7

Шевченко, Т. Мені
тринадцятий минало/ Т.
Шевченко. - К.: Веселка, 1985.
- 20 с.: іл.
…Він…змалечку пас чужиж
ягнят, шмагали його різками
п’яні дяки і ховався малий
Тарас подалі від лиха
в
бур’яни…Зазнавши змалечку
поневірянь,
поет
гаряче
співчував сиротам і сумував
над їхньою долею. Так, у вірші
«На великдень, на соломі… » поет розповідає про
дівчинку-сирітку, яку ніхто не приголубить і якій ніхто
не справить обнови…
ВіршіТ.Г.Шевченка сповнені великої любові до рідного
народу, до всіх дітей.
Шевченко, Т. Садок вишневий коло хати/ Т.
Шевченко. - К.: Веселка, 1985. - 45 с.: іл.
У книжці переважають
вірші
про
природу
–
неперевершені за майстерністю,
сповнені
нев’янучих
барв,
блискучих зорових та звукових
образів. Такі перлини світової
пейзазажної лірики, як «Садок
вишневий коло хати», «Реве та
стогне Дніпр широкий», «Зоре
моя вечірняя» та багато інших,
уже давно ввійшли в коло
дитячого читання.
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Шевченко, Т. Тече вода з-під явора/ Т.
Шевченко. - К.: Веселка, 1976. - 15 с.: іл.

Вірші Тараса Шевченка
для дітей дошкільного віку.

Твори про Тараса Шевченка
Андрусяк,
Іван.
Нечиста сила : (із дитинства
Тараса Шевченка) / І.
Андрусяк // Андрусяк, Іван.
Іван Андрусяк про Дмитра
Туптала (святого Димитрія
Ростовського),
Григорія
Квітку-Основ’яненка,
Тараса Шевченка, Ніла
Хасевича, Олексу Довбуша /
І. Андрусяк ; худож. О.
Московченко. – К., 2008. –
С. 43-65.
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Дитинство завжди сповнене пригод і несподіванок. І
все ж У кожного з нас у дитинстві рано чи пізно, але
неодмінно трапляється така пригода, яка позначається на
всьому подальшому житті. Вона може бути веселою чи
сумною, феєричною чи глибоко внутрішньою, доброю чи
й не дуже…
Письменник Іван Андрусяк оповідає саме про такі
пригоди в житті славетних людей.
Книжка для тих, хто прагне якомога повніше розкрити
в собі власний талант.
Білоусов,Є. Тарасове перо:Повість-казка про
дитинство
та
юність
Тараса
Григоровича
Шевченка/Передм.П.
Мовчана.
Тернопіль:
Навчальна книга –Богдан , 2010. - 112 с.: іл.
Книга відомого
українського
письменника
Євгена Білоусова — це перша
вдала спроба намалювати образ
Тараса
Шевченка
для
молодших школярів, доступно
й цікаво розповісти про його
дитячі та юнацькі роки.
Адресується дітям, батькам,
учителям, усім шанувальникам
Великого Кобзаря
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Васильченко, С. В бур'янах:
повість / С. Васильченко; худ. Л.
Ільчинська. - К.: Веселка, 1989. 56 с.: іл.
Повість про дитинство Тараса
Шевченка.

Пам'ятаймо: поезія Т.Г.Шевченка давно
стала нетлінною частинкою духовного буття
українськогонароду. Шевченко для нас – це не тільки
те, що вивчають, а й те, чим живуть, з чого
черпають сили й надії. У глибини майбутнього
посилав він свої непорушні заповіти синам свого
народу, і серед них – найперший і найголовніший:
Свою Україну любіть,
Любіть її… Во время люте,
В останню тяжкую минуту
За неї Господа моліть.
Минають віки, стираються написи на камені,
тліють книги, руйнуються будівлі, але слово
Шевченка – живе і вічне. Вивчаймо його, думаймо
над його істиною, виконуймо його заповіти.
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