Софія Яблонська – авторка перших
українських тревелогів, мандрівниця,
фотографиня. Уперше приїхала
в Париж, коли їй було 20 років.
Побувала в багатьох країнах і навіть
здійснила навколосвітню подорож.
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Прочитай текст про кілька
країн, де була Софія. Знайди
та впиши назви міст за
координатами широти
(горизонтальні лінії) і довготи
(вертикальні лінії) на сучасній
карті світу.

Пів
ніч
на

ши
р

а
от

Нью-Йорк
Марракеш
Ханой
Сонгкхла

Екватор
Бандунґ

д.
31° пн. ш. 7° зх.
____.
______________
__
__
__
__
–
то
Міс
ко.
Країна – Марок
вали яскраві
Софію зачарову
к,
і, оповідачі байо
вл
ді
бу
і
ов
ор
ль
ко
коїди,
на вулиці, гадю
ковтачі вогню
рожбити.
танцюристи й во

на
ен

а
от
р
ши

Папеете

сх. д.
07° пн. ш. 100°
__.
______________
Місто – ______
д.
Країна – Таїлан
, і її
ь «міс Україна»
Софію тут звут
неї
ає закоханий у
ад
кр
ви
не
дь
ле
ь.
сіамський княз

Пі
вд

. д.
21° пн. ш. 105° сх
__________.
__
__
____
Місто – ______
.
Країна – В'єтнам
усу
померла від ук
не
Тут Софія мало
ав
ув
ки, але її врят
бананової гадю
чародій.

Нульовий меридіан

. д.
6° пд. ш. 107° сх
__
______ ___.
Місто – ______
зія.
Країна – Індоне
а
природа остров
Софію вражає
я,
вулканів, сонц
Ява. Це острів
удд,
Б
т
со
чотирьох
дощів і святині
Боробудур.

Де ж той рай
на землі?

. д.
17° пд. ш. 149° зх
.
______________
Місто – ______
.
узька Полінезія
Країна – Франц
ріла
Таїті, Софія зуст
Тут, на острові
а
як
ву Марао,
останню короле
ю
ою – «червоно
нарекла її Теур
птахою».

. д.
40° пн. ш. 73° зх
_.
__
__
____
Місто – ______
Країна – США.
українського
Софія гостює в
оже
же радіє, що м
священника, ду
рідну мову.
нарешті почути

Обведи риси характеру, які, на твою
думку, були притаманні мандрівниці
й письменниці Софії Яблонській, або
допиши на свій розсуд.
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Софія мандрувала різними країнами,
а тому бачила багато неймовірних
речей. Яка з країн, де була Яблонська,
цікава тобі?

Вмію розповідати незвичайні
факти про місця для мандрівок.

Пошукай про неї інформацію та
розкажи про цю країну.
Що найбільше вразило
тебе під час пошуку?

Яка природа в цій країні?

Що смачного можна
поїсти?

Що розкажеш людям, які
там живуть, про себе?

Склади список міст чи країн, у яких
мрієш побувати. Познач у таблиці,
що насамперед тебе там цікавить.
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Історія

Природа

Спілкування

Розмова про Україну
Яблонська мандрувала країнами, які в той час були
колоніями Франції, наприклад, Марокко та В'єтнамом.
До людей, які жили в тих країнах, Яблонська ставилася
зі співчуттям, адже Україна теж боролася проти
колонізації iншими державами.
Враження від подорожей Яблонська фіксувала
фотоапаратом і на папері. А після поїздок свої тревелоги
видавала.

У Марокко Софія познайомилася з
каїдом, представником султана. Вона
вразила його своєю сильною грою
в шахи. Тоді побачити жінку, яка
добре грала в шахи, було дивиною,
і каїд навіть подумав, що вона –
переодягнений хлопець! Як думаєш,
хто виграв?

Запиши, про що вони
спілкуються, поки
грають.

Прочитай уривок із тревелогу «Чар Марока» Софії Яблонської. Який
настрій у героїв? Підкресли слова в тексті, які це ілюструють.

– Ага! – додав каїд, дивлячись на мене. –
Тепер ви дивуєтесь, що я маю европейку
секретарку. Ваше здивування, певне, ще
збільшиться, коли скажу вам, що вона ваша
землячка.
– Як? – викрикнула я.
Каїд знову засміявся і двічі повторив моє
питання.
– Ну так – просто, я привіз її з
Константинополя, але, зазначую, за її
згодою. Вона добре знала французьку
мову, і її освіта та знання дуже пригодилися
мені у зносинах із французами. Між
іншим, це вона навчила мене балакати пофранцузському.
– Вона українка?
– Ні, – протяжливо відповів він, – росіянка.
А чи це не одна й та сама нація?

Поміркуй над уривкoм. Напиши мініесе,
уявивши, що ти посол України і це твоя
промова.

1.. Чи варто розповідати
іноземцям про Україну?

2..Чому варто
чи ні?

3. Який результат цього
для України і світу?

Я стала пояснювати йому ріжниці між нами
та руськими. Нарисувала мапу України та
її сусідніх країн, щоб він краще зрозумів її
положення; врешті я сказала, що нас є біля
сорока міліонів та що Україна в півтора рази
більша за Францію.
Ці всі пояснення я знаю краще, як молитву,
бо частенько трапляється мені повторювати
їх французам та іншим чужинцям, що нічого
не знають про наше існування.
Каїд уважно прислухався, морщив чоло,
деколи гарячим поглядом дивився на мене
та ставив ріжні питання.
Каїд задумався та згодом завважив:
– Ну, так, вас багато, сорок мільйонів, та й
свідомість у вас є...
З його слів плив великий сум та журба за
їхню незавидну долю.

Правда чи нi, aбо Що ти знаєш
про Софiю Яблонську?

Прочитай речення, визнач, правда це чи неправда.
Обведи відповідні лiтери, склади з них слово, щоб
дізнатися, якою була Софія!

правда

Неправда

Софія Яблонська народилась у Франції.
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У 18 років Софія разом із братом керувала
двома кінотеатрами в Тернополі.

О

В

Софія поїхала в Париж, аби стати
відомою художницею.

И

Б

Софія — одна з перших жінок-кінооператорок у світі.

Р

Ї

Якось Софію вкусила ананасова гадюка.

І

О

Софія завжди мандрувала разом із друзями
чи колегами.

Е

З

Якось Софію врятував малайський чародій.

И

М

Яблонська шукала райський острів на землі.

Ч

З

Софія отримала на Таїті нове ім’я ― Теура.

Л

Ю

Багато людей у Львові знали Софію як
мандрівницю й авторку тревелогів.

И

Ц

Під час мандрів Софія багато розповідала
про свою країну.

В

У

«Теура» означає «чорний лев».

Ш

А

Яка була Софія?

Відповіді: доброзичлива

Мандруй
із Софією
Яблонською

Виріж усі кольорові елементи.
1.

Склей послідовно елементи між
собою згідно з числами.

«Одягни»
шапку.
1.

2.

4.

9.

2.

3.

Камеру
дай у
руки.

4.
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6.
7

Виріж і склей паперову фігурку
Яблонської — візьми її з собою в
мандри та фотографуй на тлі
відомих і невідомих місць. Ділися
світлинами з друзями, розказуй
світові про Україну та про
відомих українців!

3.

8

7.
Вчуся розповідати про мандри
в жанрах відео і фото.

7.
8.

8.

На світлинах, зроблених Софією
Яблонською під час мандрів, люди
зазвичай усміхнені та щирі. Мабуть,
вони прихильно ставилися до
фотографині.

Поміркуй:
Чи випадало тобі
фотографувати незнайомців?
Чи варто питати дозволу
в людини перед тим, як
сфотографувати її?
Може, з кимось із місцевих
вдалось би потоваришувати,
хай навіть ненадовго?
Фотографія може передавати не лише
картину світу навколо, а і враження,
настрої, почуття.

Уяви себе на місці цієї людини
на світлині. Про що вона думає?
Запиши ідеї від її імені або опиши її:
«Я є...», «Я бачу...», «Я чую...», «Я мрію
про...»

Повправляйся в мистецтві
фотографії. Зроби світлину,
яка передає одне з цих понять:
тревелоґ, письменник/
письменниця, натовп, туристи,
враження, пригоди, дорога,
хоробрість. Вклей фото сюди.

