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Додаток 1

БАБИН ЯР - ВІРШ ІРИНИ ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ
Зелене руно м'яко схили вкрило.

Пташиний щебет шириться над ним.

Блакитне небо розгорнуло крила

Над місцем тихим, праведно-сумним.

Тут є про що сказати ревній музі,

Гортаючи столітній календар.

Лежить отут у святості і тузі

Ганебна пляма в серці - Бабин Яр.

Запікся на історії скрижалях,

Закарбувався болем у віках

Рік сорок перший: вересень безжальний

І в тисячах очей предсмертний жах.

Страшні останки - черепи і кості

-В землі не тліють, - пам'ять стережуть.

Щоб людство більш не знало голокостів,

Про Бабин Яр не сміємо забуть.

Ірина Васильківська

(Джерело: http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=691652)
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Додаток 2

МЕТОД КРОСЕНСА - ОПИС МЕТОДУ
Кросенс  –  асоціативна  головоломка  нового  покоління.  Слово  «кросенс»  означає  «перетин
значень» і придумане за аналогією зі словом «кросворд», яке в перекладі з англійської мови
означає «перетин слів». Ідея кросенса проста, як і все геніальне. Це асоціативний ланцюжок,
що складається з дев'яти картинок. Зображення розташовують так, що кожна картинка має
зв'язок із попередньою і наступною, а центральна поєднує за змістом зразу декілька картинок.
Завдання того, хто розгадує кроссенс - знайти асоціативний зв'язок між сусідніми (тобто тими,
що мають спільний бік)  картинками. Зв’язки в головоломці можуть бути і  поверхневими, і
глибокими. Починати розгадувати кроссенс можна з будь-якої картинки, що розпізнається, але
центральним є квадрат під номером 5. Центральна картинка, за бажанням автора, може бути
пов’язана за змістом зі всіма зображеннями в кроссенсі.
Алгоритм створення кросенса:

Визначити тему, загальну ідею.1.
Виокремити дев’ять елементів, що стосуються ідеї (теми).2.
Знайти зв’язки між елементами, визначити послідовність.3.
Концентрація змісту в одному елементі (центральному).4.
Виокремити відмінні риси, особливості кожного елементу.5.
Підібрати зображення, що ілюструють елементи.6.
Замінити прямі образи і асоціації символічними.7.
Побудувати асоціативні зв’язки між образами елементів.8.

(Джерело: http://natavikzu.blogspot.com/2014/12/blog-post.html)



Бабин Яр: пам'ять не вмирає...

3

Додаток 3

БАБИН ЯР - КРОСЕНС ДЛЯ УРОКУ
Тлумачення кросенсу:

Фото німецького фотографа Й. Гелле. У кадрі відображено близько 1501.
військовополонених і кілька охоронців;
Фото німецького фотографа Й. Гелле. Військовополонені присипають землею ділянку2.
Бабиного Яру;
Фото німецького фотографа Й. Гелле. Бабин Яр, речі на дні яру.3.
Пам’ятник радянським громадянам і військовополоненим, розстріляним німецькими4.
фашистами у Бабиному Яру;
Бабин Яр (зашифроване слово)5.
Менора: пам’ятник вбитим у Бабиному Яру євреям;6.
Пам’ятник дітям, вбитим у Бабиному Яру;7.
Малюнок із серії "Діти Бабиного Яру" (А.Довжик);8.
29-30 вересня 1941 року нацисти розпочали масові розстріли єврейського населення9.
Києва.
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Посилання на зображення/фото:
kollaj.jpg

(Джерело: Авторський матеріал)

http://osvita.kby.kiev.ua/uploads/269/kollaj.jpg
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Додаток 4

ВІДЕОСЮЖЕТ ІЗ ФІЛЬМУ "БАБИН ЯР У ПОШУКАХ ПАМ'ЯТІ"
Відеосюжет із фільму "Бабин Яр у пошуках пам'яті" -  таймінг 22.22 - 23.47 (починається з
розмови Анни Ленчовської про те, що таке Бабин Яр)

Посилання на відео:
https://www.youtube.com/watch?v=VabebJW6xVI&feature=emb_logo

(Джерело: Документальний фільм "Бабин Яр у пошуках пам'яті")

https://www.youtube.com/watch?v=VabebJW6xVI&feature=emb_logo
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Додаток 5

РОЗДІЛ "МОЗАЇКА ПАМ'ЯТНИКІВ"
Посилання:
http://memory.kby.kiev.ua/main.html#ua:O,collages,48,0,0:node1,-195

(Джерело: Віртуальна виставка "Бабин Яр: пам'ять на тлі історії")

http://memory.kby.kiev.ua/main.html#ua:O,collages,48,0,0:node1,-195

