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Ðîçäèâèñü ³ ïðîàíàë³çóé

Çàñï³âàé

Çîáðàçè

Ä³çíàéñÿ Ïîñëóõàé

Ç äðóãîì ö³êàâ³øå

Ï³äñóìóé ³ óçàãàëüíè

Ïåðåãëÿíü ìóëüòô³ëüì

Äîðîã³      ³      !

       Ðîçïî÷èíàºòüñÿ çàõîïëþþ÷à ìàíäð³âêà ó ñâ³ò ïðåêðàñíîãî. 

Òè íàâ÷èøñÿ ïîì³÷àòè íåçâè÷àéíå íàâêîëî ³ ðîçóì³òè ìîâó 

ìèñòåöòâà. Òè çìîæåø ïåðåòâîðþâàòè çâóêè é êîëüîðè íàâêîëî 

ñåáå ó ìèñòåöüê³ òâîðè,  ãðàòèìåø íà                              ,  

ïîäðóæèøñÿ ç                                      , à ðàçîì âè ñòâîðèòå 

áàãàòî ÷óäîâèõ ðå÷åé. 

Óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ
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Розспівка-вітання:

              Правила співу:

1. Стоїш — руки опущені.

2. Сидиш — руки на колінах.

3. Вдихай повітря тихо і спокійно.

4. Співай виразно, з відповідним настроєм.

Гра «Проспівай своє ім’я».

(Дитина в середині кола проспівує своє ім’я, інші — повторюють.)

Доб-рий день.    Доб-рий день.
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Урок 1

Тема: МИ ЙДЕМО ДО ШКОЛИ
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 Музика і слова Н. Май                       

Пісня першокласника

Послухай чудову музику, яку написав  

австрійський композитор Вольфган 

Амадей Моцарт.  

Під час співу наслідуй рухи вчителя.

Менует — це вишуканий танець, який 
виконували на балах.

Який з малюнків, на твою думку, є 

ілюстрацією до цього музичного твору?  

Цей твір Моцарт написав, коли йому було 6 років. 
А чи пробував ти створювати мелодії?

Перший раз у перший клас
Ми йдемо охоче,
Першим дзвоником для нас
Продзвенів дзвіночок.
І сміється в небесах
Сонце, як ніколи,
В мами сльози на очах — 
Я іду до школи. (2)�
      Приспів:
А у школі, а у школі
Є веселка кольорова,
І найкраща в цілім світі —
Перша вчителька моя.
Не сумуєм ми ніколи,
Бо учора — дошкільнята,
А тепер — одна сім’я!

Прощавайте іграшки,
Гомінкий садочок,
Кличе в класи дітлахів
Золотий дзвіночок.
І сміється в небесах
Сонце, як ніколи,
В мами сльози на очах, 
Я іду до школи.

       Приспів.
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Òè, çâè÷àéíî, ÷åêàâ öüîãî äíÿ! Òè 

ëþáèø ìàëþâàòè, à òåïåð çìîæåø ðîáèòè 

öå ðàçîì ç äðóçÿìè. Øêîëà — öå òðèâàëà, 

àëå äóæå ïîòð³áíà òà ö³êàâà ïîäîðîæ. 

Ðàçîì ç íàìè ïîäîðîæóâàòèìóòü íàø³ 

ôàðáè, ïåíçëèêè òà îë³âö³. 

Ìè âïåâíåí³: ¿ì áóäå ö³êàâî ç òîáîþ, à 

ùå òâîºìó íîâîìó äðóãîâ³ Àðòèêó         , 

ÿêèé òåæ îáîæíþº ìàëþâàòè, 

êëå¿òè, ë³ïèòè é âèãàäóâàòè!

Òâî¿ìè ïåðøèìè ïîì³÷íèêàìè â ö³é ïîäîðîæ³ ñòàíóòü 

êðàïêè òà ë³í³¿ — ïðÿì³, õâèëÿñò³, çèãçàãîïîä³áí³, òîíê³ ³ 

òîâñò³.

Ñïðîáóé ³ òè! Íàìàëþé â 

àëüáîì³ äðóãà àáî ñóñ³äà 

ïî ïàðò³ ê³ëüêà ð³çíèõ ë³í³é 

³ çàïðîïîíóé éîìó 

ïðîäîâæèòè ¿õ.
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Ì³æ ³íøèì, Àðòèê õîò³â ñêàçàòè òîá³ ïî ñåêðåòó, ùî º êëàñíà 

øòóêà — äóäë³íã. Óÿâè: òè ñëóõàºø êîãîñü àáî ðîçäóìóºø ïðî 

ùîñü, à òâ³é îë³âåöü àáî ðó÷êà ïðîñòî ãóëÿº ïî àðêóø³!

Ñòâîðè ñâÿòêîâèé íàñòð³é — íàìàëþé îë³âöåì, ðó÷êîþ 

àáî ôëîìàñòåðîì áóäü-ÿêèé ïðåäìåò ³ çàïîâíè éîãî 

çñåðåäèíè êðàïêàìè ³ ë³í³ÿìè.

Àðòèê óïåâíåíèé, ùî òâ³é ìàëþíîê äóæå ãàðíèé! 

Òâîð÷³ñòü — öå çàäîâîëåííÿ ³ ðàä³ñòü. Íåõàé ìóçèêà ³ 

ìàëþâàííÿ ñïîâíþþòü òåáå íàòõíåííÿì ³ áàæàííÿì 

òâîðèòè!
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Урок 2

Тема: РІЗНОБАРВНА ОСІНЬ

                   І –  ди,  і –  ди,       до –   щи –  ку, 

Зва – рю     то  –  бі        бор    –  щи  –  ку.  

Простукай і проспівай.

Заплющ очі і послухай. Що ти чуєш? Цокання годинника, 

кроки в коридорі, шум вулиці?

         МУЗИЧНІ ЗВУКИ ШУМОВІ ЗВУКИ 

Гра «Шумить, співає, грає» 

Якщо потрібно записати слова, використовують букви.

Якщо потрібно записати музику, використовують ноти.

Ноти зображають у формі овала —         ,   

 або зі штилем — вертикальною рискою     ,

або зі штилем та хвостиком, або зі штилем та ребрами —  ♪♫

8

,

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua



Танець осінніх листочків      
Музика А. Філіпенка;  cлова А. Макшанцевої 

Артик просить слухати уважно і вдумливо. 

Сучасні митці теж люблять осінь і присвячують їй багато 

творінь. Прослухай уривок композиції «Осінь» у 

виконанні гурту «Океан Ельзи»…

       Осінь-чарівниця… Вона завжди викликала 

ніжні почуття в людей. А особливо в поетів, 

композиторів, художників та виконавців. 

Російський композитор Петро Чайковський 

створив музику до всіх пір року. Твір «Осіння 

пісня» чудово передає красу цієї пори…

       Заплющ очі і прослухай цю прекрасну 

музику. Який настрій вона викликала в тебе?

Кленові листочки 

За вітром летять, 

В діток під ногами 

Вони шарудять. 

Кружляють листочки 

В ясній вишині, 

А вітер осінній 

Співає пісні.

То вправо, то вліво 

Лягають листки. 

  Уяви, що ти в парку. З дерев опадають листочки. 

Подуй на них. Пам’ятай, що вдихати треба безшумно носом, 

а видихати — голосно губами.   

       Спробуй рухами показати те, про що ми співали.
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Уже облітають 

В садочку гілки. 

Кружляють листочки 

В ясній вишині, 

А вітер осінній 

Співає пісні.

І знову листочки 

За вітром летять, 

В діток під ногами 

Вони шарудять. 

Кружляють листочки 

В ясній вишині, 

А вітер осінній 

Співає пісні.
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Çà â³êíîì îñ³íü. ×îìó á íàì íå ñòâîðèòè ùîñü îñ³ííº?

Îñ³íü íàäèõàº! Ïîäèâèñÿ, ñê³ëüêè ÷óäîâèõ ð³çíîáàðâíèõ 

ðå÷åé íàâêîëî! 

Íàøèìè íîâèìè ïîì³÷íèêàìè ñòàíóòü ôàðáè òà ïåíçë³.
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Ó êîæíîãî ïåíçëèêà âëàñíèé õàðàêòåð!

Àðòèê çíàº, ùî ìàëþâàòè ìîæíà íå ò³ëüêè ïåíçëèêàìè, àëå é 

ïîñëóãîâóþ÷èñü ³íøèìè ïðåäìåòàìè. Äèâèñü!

Íàìàëþé îñ³íí³é ëèñòî÷îê. Â³çüìè 2–3 ëèñòî÷êè, 

íàíåñè ïåíçëèêîì ôàðáó ³ç òîãî áîêó ëèñòêà, äå 

ñèëüí³øå âèñòóïàþòü æèëêè, ³ çðîáè â³äòèñê íà àðêóø. 

Çà áàæàííÿì ðîçìàëþé ôàðáàìè.

Ïðèðîäà ïðåêðàñíà â áóäü-ÿêèõ ïðîÿâàõ, âîíà äàðóº íàì 

áàãàòî ³äåé äëÿ òâîð÷îñò³.
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Тема: ЗАХОВАЛИСЬ ПІД ЛИСТОЧКИ ДРУЖНІ 

БРАТИКИ-ГРИБОЧКИ

Урок 3

Ди – би,

ди – би,

би.

ди – би, Іш – ла
ба – ба

по гри – би

А ти знаєш, грибочки теж уміють танцювати. Заспівай 

пісеньку про гриби опеньки. А потім і потанцюємо. 

Музика і слова С. Шевченко

МИ — ГРИБИ ОПЕНЬКИ

Любим листячко сухе

І старі пеньочки.

Як захочеш нас знайти,

Пошукай в лісочку.

Маєм ніженьки тоненькі,

Шапочки сіренькі.

Ми грибочки лісові,

Звати нас опеньки.
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Мелодія може рухатися вверх, вниз або проспівуватися 

на одному звуці.

       Грибочки, як і ти, люблять теплий дощик. 

Ось таким рясним та веселим зобразив його 

український композитор Віктор Косенко у п’єсі 

«Дощик». Прослухай твір і подумай, як можна 

постукуванням пальчиків підсилити звук дощика.     

Як ти розумієш народну приказку: «Ростуть, як гриби після дощу»?

Ти можеш створити 

шум дощика за допомогою пляшечок 

з водою. Потряси пляшечкою, 

подмухай у соломинку.
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Àðòèê ïðîïîíóº ïðîãóëÿòèñü îñ³íí³ì ë³ñîì ³ ïîäèâèòèñü, ÿê³ 

äàðóíêè ïðèãîòóâàëà íàì ÷àð³âíèöÿ-îñ³íü. Ïàì’ÿòàé: 

õóäîæíèê çàâæäè ïðàãíå ïîì³÷àòè íàéäð³áí³ø³ äåòàë³. 

Ïðèðîäà äàº éîìó ³äå¿ äëÿ òâîð÷îñò³. 

Çë³ïè îäèí àáî äåê³ëüêà ãðèáî÷ê³â.

Âèÿâëÿºòüñÿ, ùî ñâî¿ìè ðóêàìè ³ ïàëü÷èêàìè ìîæíà 

ñòâîðèòè äèâîâèæí³ ïðåäìåòè ³ ðå÷³!

Ñòâîðèòè ïëàñòè÷íèé îáðàç ìè ìîæåìî çà äîïîìîãîþ 

ïëàñòèë³íó.  Öåé  ì’ÿêèé ìàòåð³àë  äóæå  çðó÷íèé  äëÿ

ð³çí³ êîëüîðè ìîæíà çì³øóâàòè é îòðèìóâàòè íîâ³ 

êîëüîðè.

 ë³ïëåííÿ, 
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Урок 4

Тема: ЩЕДРА ОСІНЬ

             З давніх-давен у народі відзначали прихід осені. 

             Святом першого снопа пшениці вітають новий урожай. 

Буде хліба вдосталь! Осінь дарує щедрі плоди із садів та городів. 

Дорослі й діти в національному вбранні, у вінках з квітів і 

колосся співають пісні, влаштовують веселі ігри та розваги. 

       Продовження свята — багаті осінні ярмарки. Усі показують, 

який щедрий урожай зібрали цього року... На ярмарку грають 

троїсті музики, влаштовують різні ігри та розваги.

Вч.:   Хазяйка якось із базару прийшла.

         Хазяйка з базару на кухню внесла:

Діти: Картоплю, капусту, цибулю, горох,

         Петрушку і моркву. Ох!

Вч.:   Та овочі спір завели на столі,

         Хто кращий, смачніший із них на землі:

Діти: Картопля, капуста, цибуля, горох,

 Петрушка і морква. Ох!

Спробуй створити супровід до поспівки за допомогою 

своїх предметів зі шкільного ранця.

Ка-пус-та, кар-топ-ля, ци-бу-ля, го-рох,

Пет-руш-ка і мор-ква. Ох!   

Послухай  троїстих музик. 

Який настрій у тебе викликала ця музика?
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            Розучи та рухами відтвори українську народну пісню-гру 
«Ходить гарбуз по городу» 

Проплескай і простукай ритмічний малюнок.

Ходить гарбуз по городу,
Питається свого роду:
– Ой, чи живі, чи здорові
Всі родичі гарбузові?

Обізвалась жовта диня,
Гарбузова господиня:
– Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!

Обізвались огірочки,
Гарбузові сини й дочки:
– Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!

Обізвалася морквиця,
Гарбузовая сестриця:

ціла нота половинна 
нота

четвертна нота
рахується ТА

восьма нота
рахується ТІ-ТІ 

=

– Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!

Обізвались буряки,
Гарбузові свояки:
– Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!

Обізвалась бараболя,
А за нею і квасоля:
– Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!

Обізвався старий біб:
– Я піддержав увесь рід!
Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!

       На  уроках ти вивчатимеш народні пісні. Українці передавали 

найвиразніші мелодії з покоління в покоління.

       Які народні пісні співають у твоїй родині?

♪♪

ТА ТА ТІ-ТІ ТА ТІ-ТІ ТІ-ТІ ТІ-ТІ ТА     ТІ-ТІ ТІ-ТІ ТІ-ТІ ТА

Звуки бувають довгі і короткі.  
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Îñ³íü ò³øèòü íàñ ñâî¿ìè ùåäðèìè äàðàìè — ôðóêòàìè òà 

îâî÷àìè. ª ñåðåä íèõ ³ ïîäîâãàñò³ çåëåí³ îã³ðî÷êè, ³ êðóãëåíüê³ 

÷åðâîí³ ïîì³äîðè, ³ íàëèò³ ñîíÿ÷íèì òåïëîì ãàðáóçè. Òàê ³ õî÷åòüñÿ 

çîáðàçèòè ¿õ íà ìàëþíêó!

Êîæíîìó ç îâî÷³â íà êàðòèíêàõ çíàéøëîñÿ íàëåæíå ì³ñöå. 

Ïîçàäó ðîçòàøîâàí³ âåëèê³ (âèñîê³) åëåìåíòè, ïîïåðåäó — ìåíø³ 

(íèæ÷³). Ïðàâèëüíå ðîçòàøóâàííÿ ïðåäìåò³â ìîæå çðîáèòè 

ìàëþíîê á³ëüø âèðàçíèì.

×è äîáðå ìîæíà ðîçäèâèòèñÿ 

òóò âñ³ îâî÷³? ßê áè òè ðîçì³ñòèâ ¿õ 

íà ñâîºìó ìàëþíêó?

Çàâæäè ö³êàâî ïîð³âíþâàòè! Àïåëüñèí ñõîæèé íà ñîíå÷êî. 

×èì ïîä³áí³ ö³ ïðåäìåòè?

Íàâêîëî òåáå áàãàòî ñõîæèõ ðå÷åé. Ó÷èñü ïîì³÷àòè ïîä³áí³ñòü ³ 

âèêîðèñòîâóé ñâî¿ ñïîñòåðåæåííÿ ï³ä ÷àñ ñòâîðåííÿ ðîá³ò.
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Ñüîãîäí³ áóäåìî ïðàöþâàòè ç êîëüîðîâèì ïàïåðîì ³ êëåºì. 

Ñòâîðè ÷óäîâó àïë³êàö³þ «Îâî÷³ òà ôðóêòè».

Íàìàëþé íà ÷åðâîíîìó ïàïåð³ äâà ïîì³äîðè. Îäèí ç 

íèõ âèð³æ, à äðóãèé îáіðâи ïî êîíòóðó ðóêàìè. Ïîð³âíÿé, 

ÿêèé ³ç ñïîñîá³â êðàùå ïåðåäàº ãëàäåíüêèé êðàé 

ïîì³äîðà.

Óì³ííÿ â³ä÷óâàòè ôîðìó ïðåäìåò³â ³ ïðàâèëüíî 

ðîçòàøîâóâàòè ¿õ íà ïîâåðõí³ àðêóøà äîïîìîæå òîá³ 

ñòâîðþâàòè ÷óäîâ³ êàðòèíè!
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Проплескай ритмічний акомпанемент до віршика. 

Спробуй створити свою мелодію.

Артик запрошує тебе разом вивчати високі та низькі 
звуки.

Урок 5

Тема: ЛІСОВІ МЕШКАНЦІ

ЗВУКИ
ВИСОКІ НИЗЬКІ 

Го — па,   го — па,   їжа — чки,

По — хо — ва — ли    ко — лю — чки.

Звуки бувають високими і низькими.
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Якщо в музиці є мовчання — це пауза.

«Мовчання — то є золото», — говорять люди так.
І в музиці для цього є окремий знак.

До-щик, до-щик, ти вже зли-ва,   Пла-че гру-ша, пла-че сли-ва.

       Проплескай, розводячи руки на знак паузи. 

 Їжачок-Лісовичок
Музика і слова Н. Ф. Рубальської 

       Придумай танцювальні рухи до цієї пісні. 

       Французький композитор Каміль Сен-Санс 

створив музичну сюїту «Карнавал тварин».  

       Ми ознайомилися з п’єсою «Слон». Які звуки дібрав
композитор  для  зображення  слона  —  високі  чи  низькі? 

За пеньок сховався грибок,
Та знайшов його їжачок.

На колючках в їжачка
Вже сиділо два грибка. (2)

Ой який чудовий грибок!
Їжачок пішов у танок.

На колючках в їжачка
Танцювало два грибка.

Раптом вовк стриб на пеньок.
Їжачок згорнувся в клубок.

Із колючок їжачка
Покотилось два грибка. (2)

Сірий вовк до лісу пішов.
Їжачок грибочки знайшов.

На колючках в їжачка
Знов сиділо два грибка. (2)

Подихай так, як дихає їжачок.

19

Послухай одну з п’єс  і 

скажи, який малюнок є 

ілюстрацією  до цього 

твору. Чому?  
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Îñ³íí³é ë³ñ íàñïðàâä³ ïðåêðàñíèé — äèâóº ÿñêðàâèìè 

êîëüîðàìè, âèðàçíèìè çàïàõàìè ³ íåïîì³òíèì, íà ïåðøèé ïîãëÿä, 

æèòòÿì ñâî¿õ ìàëåíüêèõ ìåøêàíö³â.

Çãàäàé, ÿêèìè ðèñàìè íàä³ëåíèé ¿æà÷îê ó íàðîäíèõ 

êàçêàõ. ×è äîâîäèëîñü òîá³ éîãî áà÷èòè?

Ïîãëÿíü, â³í íà÷å æèâèé!

Óì³ííÿ ïîì³÷àòè â³äì³ííîñò³ â çîâí³øíüîìó âèãëÿä³ 

òâàðèí äîïîìîæå òîá³ ïðàâèëüíî ¿õ çîáðàæóâàòè. 

Ñòâîðè ¿æà÷êà ç ïëàñòèë³íó òà íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 

ïëàñòèë³í ó ðóêàõ, ôîðìóé ïàëü÷èêàìè îâàë äëÿ ò³ëà ¿æà÷êà, 

äîäàé î÷³, íîñèê ³ ãîëî÷êè ç íàñ³ííÿ.

Ðîç³ìíè 
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Урок 6 

Тема: МАГІЯ ПРИРОДИ

Гра «Луна». Повтори за вчителем ритмічний малюнок. 
Заміни вчителя і створи власний ритмічний струмочок.

Скажи, які звуки в природі 
звучать голосно, а які — тихо.

       Музичні звуки теж звучать по-різному: тихо і голосно.

Тихе звучання називають «піано»   . Голосне — «форте»   . 

Гра «Тихо-голосно». Вчитель на 

інструменті грає мелодії. Якщо 

звучить тихо — приклади палець 

до губ, а якщо голосно — крокуй. 

Заспівай перший куплет —   , 

а другий —   .

Рідний дубочок       
Музика І. Шайкіс; слова Г. Грайко

На дубових вітах

Листячко тріпоче,

Бо його вітрисько

Позривати хоче.

      Приспів:

Жовте листячко тріпоче,

Долу падати не хоче,

Ой тріпоче, ой тріпоче,

Долу падати не хоче.

Міцно, міцно кожен
Держиться листочок –
Це тому, що дуже
Любить свій дубочок.       
       Приспів. (2)

             Італійський композитор Антоніо Вівальді

             написав чотири концерти для скрипки 

«Пори року». Перша частина називається «Осінь».
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Îñ³ííþ ç äåðåâ îïàëè ð³çíîáàðâí³ ëèñòî÷êè, ³ ìè ïîáà÷èëè, 

ÿê³ ð³çí³ ôîðìè ìàþòü ñòîâáóðè äåðåâ.

Ñïðîáóé ñïî÷àòêó îïèñàòè ¿õ ñëîâàìè, à ïîò³ì íàìàëþâàòè 

ïàëü÷èêîì ó ïîâ³òð³. Ïðèãàäàé, ÿê³ áóâàþòü ë³í³¿. 

Ðîçãëÿíü ð³çí³ äåðåâà ³ êóù³, íàìàëüîâàí³ óêðà¿íñüêèì 

ãðàô³êîì ßêîâîì Ãí³çäîâñüêèì.

 Ùîá äåðåâî íà ìàëþíêó áóëî íà÷å æèâå, ïîâ÷³ìîñü ó 

ìàéñòð³â!

Ìèõàéëî Äåéíåãà Þð³é Çîëîòàð
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Çâåðíè óâàãó: êîæíà íàñòóïíà ã³ëî÷êà áóäå òîíøîþ çà 

òó, ç ÿêî¿ âèðîñëà. Âñ³ ã³ëî÷êè òÿãíóòüñÿ äî ñîíöÿ.

ßêùî íàâ÷èøñÿ ìàëþâàòè îäíå äåðåâî, òî çìîæåø 

íàìàëþâàòè íàâ³òü ë³ñ!

Ìàéñòðàìè çîáðàæóâàòè äåðåâà 

ââàæàþòü êèòàéñüêèõ òà ÿïîíñüêèõ ìèòö³â.

Ïîì³ðêóé, ÿê³ çà õàðàêòåðîì ë³í³¿ çíàäîáëÿòüñÿ íàì, ùîá 

çîáðàçèòè äåðåâà òà ¿õí³ ã³ëî÷êè. ×è îäíàêîâî¿ òîâùèíè 

âîíè áóäóòü?

Ñòâîðè îñîáëèâå äåðåâî!  Íàìàëþé ïåíçëèêîì ñòîâáóð. Ó 

âåðõí³é éîãî ÷àñòèí³ íàíåñè ïåíçëèêîì ïîá³ëüøå ôàðáè, â³çüìè 

òðóáî÷êó äëÿ êîêòåéëþ ³ ðîçäìóõóé àêóðàòíî ôàðáó, ñòâîðþþ÷è 

íåéìîâ³ðí³ ôîðìè ã³ëî÷îê. Òîíêèì ïåíçëèêîì äîìàëþé ðåøòó 

òîíêèõ ã³ëîê òà ëèñòî÷ê³â.
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Тема: ОСІННІ НАСТРОЇ 

Урок 7

Проспівай вірш за схемою. Простукай або проплескай 

ритмічний малюнок вправи. 

Ой, шу-мить хо-лод-ний ві-тер, аж гу-де. 

Жов-те лис-тяч-ко трі-по-че де-не-де.  

       Уяви себе композитором. Спробуй дібрати мелодію до вірша 

Ліни Костенко «Осінь».

На землю осінь вже ступила,

Додолу  летить.       листячко

Гніздо лелече опустіло,

Тепер у ньому  спить.хмарка

Ти знаєш, що музика розповідає про все, що є на світі. 

Вона буває  сумна і весела, радісна і тужлива. 

МАЖОР МІНОР

Яскраві, світлі настрої Затемнені, невеселі настрої

У музиці  для відображення почуттів та емоцій є два лади — 
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             Пригадай і заспівай пісню «Рідний дубочок». 

             Який характер пісні? Як ти думаєш, який лад вибрав 

композитор для цієї пісні?        

          Німецький композитор Людвіг ван Бетховен

             своєю п’єсою «Сумно. Весело» довів, що і 

мажорна, і мінорна музика є прекрасна та важлива. 

Прослухай уважно та скажи, яка частина 

сподобалася більше і чому.

Диво-осінь
Музика А. Олейнікової; cлова Л. Ратич 

Гарні дні, ласкаве диво,

Осінь тепла, золота!

Кольорове і красиве

Листя тихо обліта.

       Приспів:

Осінь, осінь, осінь,

Ти — ласкава казка!

І в осінню днину

Годі сумувать!

Осінь, осінь, осінь,

Ти — остання ласка!

Здрастуй, диво-осінь! —

Буду я співать!

Сонечко ще гріє добре

І гуляють дітлахи,

Та летіти ген за обрій

Вже збираються птахи...

Приспів.

Птах летить в краї далекі,

Осінь каже: В добру путь!

До побачення, лелеко,

Повернутись не забудь!

Приспів.
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Порівняй характери цих пісень про осінь.   
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²íîä³ âîñåíè áóâàº ñóìíî. Ïðîòå, öå ëèøå ùå îäèí ïðèâ³ä 

ñòâîðèòè âèðàçíó é ö³êàâó êîìïîçèö³þ.  Ôàðáè, ÿê çàâæäè, ñòàíóòü 

íàì ó ïðèãîä³. 

Ïîäèâèñü, ÿê ìîæíà ñòâîðèòè íîâ³ êîëüîðè, çì³øóþ÷è 

îñíîâí³ — ÷åðâîíèé, æîâòèé ³ ñèí³é. ßê íàçèâàþòüñÿ ö³ 

êîëüîðè? 
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Â³äøóêàé ¿õ íà çîáðàæåíí³ âåñåëêè.

Òàê, öå ïîìàðàí÷åâèé, çåëåíèé ³ ô³îëåòîâèé.
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Â³çüìè øèðîêèé ïåíçëèê, ùåäðî çìî÷è íèì àðêóø ³ 

â³ëüíèìè øèðîêèìè ðóõàìè íàìàëþé âåñåëêó.

Íóìî âèãàäóâàòè ë³÷èëî÷êó íà ïåðø³ ë³òåðè êîëüîð³â âåñåëêè! 

ßê ï³ñëÿ ñóìó çàâæäè ïðèõîäèòü ðàä³ñòü, òàê ï³ñëÿ äîùó 

ç’ÿâëÿºòüñÿ âåñåëêà. Íàçâè êîëüîðè âåñåëêè, ç ÿêèìè òè 

ïîçíàéîìèâñÿ. Ñüîìèé êîë³ð áëàêèòíèé. Ùîá éîãî
îòðèìàòè, äîäàé á³ëî¿ ôàðáè äî ñèíüî¿.

× — ÷åðâîíèé

  îðàíæåâèé

  æîâòèé

  çåëåíèé

  áëàêèòíèé

  ñèí³é

  ô³îëåòîâèé

Î —

—

—

—

—

—

Æ

Ç

Á

Ñ

Ô

Îñü ìè ³ íàâ÷èëèñü óòâîðþâàòè íîâ³ êîëüîðè. Óÿâè, ñê³ëüêè 

ùå íîâèõ êîëüîðîâèõ â³äò³íê³â ìîæíà âèãàäàòè!

Íàïðèêëàä: îòèðè ñ³íí³õ àáêè íàéøëè àãàòî òàðèõ 
îòîãðàô³é. 

÷ î æ ç á ñ
ô
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Урок 8 

Тема: КАЛИНОВІ ВІЗЕРУНКИ

Як стукотить твоє серце?

Тук-тук, тук-тук.

Це твій ритм.  

Зміна пір року, дня і ночі — це також зміни ритму. 

У музиці також є ритм. Це чергування в певному 

порядку довгих та коротких звуків і пауз. Коли 

розучують мелодію, звертають  увагу на ритм. 

       Найпростіший ритм можна створити за 

допомогою метронома. Це  прилад, який 

використовують музиканти. Він рівномірно 

відбиває ритм. Поплескай під метроном 

ритм знайомої пісні. 

Частота дихання — це теж природний 

ритм. Вдихни глибоко через ніс, 

а видихни легенько ротом.

А як вистукує годинник?

Тік-так, тік-так.

Це його ритм.

Ка-ли-но ве-се-ла, ка-ли-но чер-во-на,

Люб-лю тво-є лис-тя, люб-лю тво-ї гро-на. 

Такий ритм увесь час повторюється.

Відтвори звуки серця, годинника.

28
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Ой єсть в лісі калина,
Ой єсть в лісі калина, 
Калина, калина, 
Комарики, дзюбрики, калина. 
Там стояла дівчина, 
Там стояла дівчина, 
Дівчина, дівчина, 
Комарики, дзюбрики, дівчина. 
Цвіт-калину ламала, 
Цвіт-калину ламала, 
Ламала, ламала, 
Комарики, дзюбрики, ламала. 
Та в пучечки в’язала, 
Та в пучечки в’язала, 
В’язала, в’язала, 
Комарики, дзюбрики, в’язала. 

Спочатку простукай ритм пісні. 

Проспівай, рухами відтворюючи зміст пісні. Який її характер?

Українці особливо люблять калину. Садять її біля хати, щоб 

навесні білим цвітом милувала, а взимку від застуди лікувала.

   Український композитор Юрій Щуровський написав 

      великий музичний твір на тему  пісні 

«Ой єсть в лісі калина». У ньому пісенна 

мелодія звучить кілька разів, проте щоразу — 

по-новому. Таку форму музики називають 

варіаційною (або варіаціями). 

Послухай твір і порахуй, скільки разів 

змінюється тема — скільки є частин.

Ой єсть в лісі калина
Українська народна пісня 

29
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ßãîäè â êåòÿãàõ êàëèíè âîñåíè, 

íåìîâ ñïðàâæí³ ïåðëèíêè, 

ïðèêðàøàþòü ñàìîòí³ òà ïóñò³ 

ã³ëî÷êè. Óçèìêó âîíè íå ëèøå 

ñòàíóòü îêðàñîþ, àëå é ¿æåþ äëÿ 

ïòàøîê.

Íàâêîëî íàñ òåæ áàãàòî ãàðíèõ, îçäîáëåíèõ  â³çåðóíêàìè 

òà îðíàìåíòàìè . ²íîä³ åëåìåíòè îðíàìåíòó 

ïîâòîðþþòüñÿ, 

ïðåäìåò³â

óòâîðþþ÷è ñòð³÷êó.

Còâîðè âëàñíèé îðíàìåíò, âèêîðèñòîâóþ÷è âàòí³ 

ïàëè÷êè. Ëèñòî÷êè òà ã³ëî÷êè äîìàëþé òîíêèì 

ïåíçëèêîì.

Îðíàìåíòè òà â³çåðóíêè íà ïðåäìåòàõ íàâêîëî íàñ 

ðîáëÿòü íàø ïîáóò ñâÿòêîâèì òà îøàòíèì.

30
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6. Гра «Який інструмент зайвий у колективі троїстих музик?»

Урок 9

Тема: ДЯКУЄМО ОСЕНІ

1. Згадай «Пісню першокласника», яку ти вивчив

на першому уроці. За допомогою предметів зі

шкільного ранця створи супровід.

2. З’єднай половинки листочків і повтори вивчене.

Гра «Якими бувають звуки?»

3. Відгадай загадки.

   Сонце радісно сміється.              Плаче хмарка дощова.          

   Музика весела ллється. І кричить стара сова.

   Дзвінко як співає хор!            Сумно лине звуків хор.

   Це, звичайно, лад… (мажор)       Впізнавай, це лад… (мінор)

4. Гра «Чого не вистачає?» 5. Простукай та проплескай

ритм вірша.     

Всі навколо, як грибки,

Парасольки носять,

Бо у гості залюбки

Завітала осінь. 

низькі

високі

короткі♫    ♫       

довгі 

тихі

гучні

♫

♫

♫
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7. Згадай вивчені українські  народні пісні. Заспівай, інсценізуючи.

9.               запрошує вас у мандрівку. Щоб цікаво та весело 

пройшла подорож, розділіться на 2 групи. Пригадайте пісні за 

малюнками.

8. Впізнай музичні твори за малюнками та портретами

композиторів. Гра «Хто що створив?»

у парку ліс

10. Заспівай обрану пісню, виконуючи танцювальні рухи.

Брязкальцями та дзвіночками створи супровід.

32
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Îñ³íü ñòàëà íàòõíåííÿì äëÿ áàãàòüîõ õóäîæíèê³â.

Ùî òîá³ çàïàìÿòàëîñü íàéá³ëüøå ç óðîê³â? Ùî òè 

íàâ÷èâñÿ ðîáèòè? Ïåðåêîíàéìîñÿ, ùî ìè ä³çíàëèñÿ 

áàãàòî íîâîãî òà ö³êàâîãî.

1. ßêó ³ç öèõ ë³í³é ìîæíà íàçâàòè õâèëÿñòîþ?

2. ßêèé ³ç çîáðàæåíèõ ïðåäìåò³â ïîä³áíèé äî êóáà?

Ôåä³ð ÌàíàéëîÃ³ Äåññàò

33
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3. ßê³ ç ïðåäìåò³â çîáðàæåí³ â îñíîâíèõ, à ÿê³ â ïîõ³äíèõ 

êîëüîðàõ?

Ïðàöþâàòè ðàçîì çàâæäè âåñåë³øå! Îá’ºäíàéòåñü ó 

ê³ëüêà ãðóï, êîæíà ç ÿêèõ ï³äãîòóº åëåìåíòè äëÿ 

ìàéáóòíüî¿ êîìïîçèö³¿, íàïðèêëàä òàêî¿.

Ñòîâáóð äåðåâà ìîæíà ñòâîðèòè çà äîïîìîãîþ ïåíçëèêà òà 

òðóáî÷êè äëÿ êîêòåéëþ, ëèñòî÷êè òà îâî÷³ âèð³çàòè ç êîëüîðîâîãî 

ïàïåðó, à âåñåëêó íàìàëþâàòè ïî ìîêðîìó. À ìîæå ó òåáå º 

êðàù³ ³äå¿?

Ìè ä³çíàëèñÿ áàãàòî íîâîãî òà íàâ÷èëèñÿ ðîáèòè ö³êàâ³ 

ðå÷³. À ñê³ëüêè ùå ïîïåðåäó!

34
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Урок 10 

Тема: СТУКА КАЗКА У ВІКОНЦЕ
       Ти любиш казки? А які казочки ти знаєш?

Чарівні історії розповідають про все на світі. Та казки  набагато 

цікавіші, якщо вони музичні. До нас сьогодні теж завітала казочка. 

А яка? Здогадайся… Відгадай загадки про героїв цієї казки.

Хоч годинника не має,        

вранці він нас піднімає.                             

Кожен прокидається –                           

З сонечком вітається. (Півень)            

Які слова допомогли розгадати загадку?

       Чи однаковим голосом треба співати цю вправу? Чому?

             Кожен голос, музичний інструмент має власне, особливе 

             забарвлення, що називається тембром голосу. 

Тембр дозволяє розпізнавати голоси та звучання інструментів.

Ти ніколи не сплутаєш голос мами ні з чиїм іншим голосом. 

Спі - ва  пів - ник  у  двор - ку: «Доб-рий день, ку - ку - рі - ку!»

Ми-ше-нят-ко од-мов-ля: «Пі - пі, пі - пі,  ля - ля - ля».

— — — — — — —
———— —— —

— — — — — — —
———— —— —

У  норі  хатинку має.

Хліб, сирочок полюбляє.

По підлозі тишком-нишком

Бігає сіренька… (Мишка)    

35

Подуй на пір’ячко, голосно видихаючи повітря.

Гра «Відгадай за голосом». 

Дитина стає обличчям до дошки, а хтось із учнів 

називає ім’я. Відгадай за голосом, хто покликав.
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Нерозлучні мишенята Круть і Верть
Влаштували біля хати круговерть.
Півник з віником обходить двір старий,
Колосок собі знаходить золотий.

Приспів:
     Будуть гарні паляниці, запашні та круглолиці,
     Якщо разом до роботи візьмемось ми:
     Один воду добуває, інший про дрова подбає,
     Третій в піч посадить тісто — будем гарно їсти.
Тільки бідні мишенята Верть і Круть
Півнику допомагати не ідуть
Болять ручки, болять ніжки — е-хе-хе,
Ось пограємось ще трішки — пройде все. 

Приспів.

     Півник брови звів угору ледве-ледь,
     Встали мовчечки з-за столу Круть та Верть,
     З оченят зерно скотилось сліз-води:
     Любий півник, ми навчились назавжди, що:         Приспів.

       Передай рухами та мімікою зміст та характер пісні.

Круть І Верть
Музика і слова С. Дяченка

             Послухай  іще одну п’єсу К. Сен-Санса з музичної сюїти

             «Карнавал тварин». Чиї голоси передав композитор?

Ця п’єса називається «Пташиний двір». Тембр звучання скрипки 

допоміг композитору відтворити голоси півня та курочок.

36

Які слова пісні повторюються? Ця частина пісні 

називається приспів, а та, що змінюється, — заспів.

Скільки заспівів є в цій пісні? 

Багато пісень мають таку будову.

приспів
другий 
заспів

приспів
третій 
заспів

перший 
заспів

приспів
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Ãåðîÿìè áàãàòüîõ òâî¿õ óëþáëåíèõ êàçîê º òâàðèíè.  

×è ñõîæ³ òâàðèíêè ó êàçêàõ íà ñïðàâæí³õ? Äëÿ ÷îãî 

õóäîæíèêè íàä³ëÿþòü ¿õ ëþäñüêèìè ðèñàìè? ßêèìè?

Êîãî ÷è ùî òè âï³çíàâ íà ìàëþíêó? Òàêå çîáðàæåííÿ 

ïðåäìåò³â ÷è æèâèõ ³ñòîò îäí³ºþ ë³í³ºþ íàçèâàºòüñÿ 

êîíòóðîì.

37

Êàçêè äîïîìàãàþòü çðîçóì³òè âàæëèâ³ ðå÷³ òà â÷àòü íàñ 

ñòàâàòè êðàùèìè — ñì³ëèâ³øèìè, äîáð³øèìè, 

ïðàöüîâèò³øèìè.
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Тема: КОЛИСКОВА 

Урок 11

Ма-ле-сень-кі  ніж – ки швид-ко край до-ріж – ки топ-топ-топ.

А  ве-ли-кі  но-ги  мля-во  край  до-ро-ги – туп-туп-туп. 

Дівчатка протупують перший рядок, а хлопчики — 

другий. Хто швидше?

           Музика звучить по-різному: швидко, помірно та

   повільно. Швидкість виконання — темп. 

Щоб дотримуватися певного темпу при виконанні 

музичних творів, користуються метрономом. 

Він рівномірно відстукує у потрібному темпі. 

       Перша пісня в житті людини — це 

колискова. Який темп цих пісень? 

Яку колискову співала тобі матуся?

Котику сіренький,        

Котику біленький,

Котку волохатий,

Не ходи по хаті.

Не ходи по хаті,

Не буди дитяти,

Дитя буде спати,

Котик воркотати.

Ой, на кота воркота,

На дитину дрімота. А-а…

Котику сіренький
Українська народна пісня

Український композитор Левко Ревуцький 
написав п’єсу для фортепіано «Колискова». 
Який настрій викликала в тебе ця музика?

Поклади голівку 
на руки, заплющ 
оченята, глибоко 
подихай, як у сні.

Заспівай пісню «ланцюжком». Під час співу 

передай рухами, як мама заколисує дитину.

38

Найдавніша — «Котику сіренький». 
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Ó òâîºìó äîì³ º áàãàòî ðå÷åé, ÿê³ ñòâîðþþòü 

îñîáëèâó àòìîñôåðó òåïëà ³ êîìôîðòó. 

ðîáèòü òâ³é ä³ì çàòèøíèì? Ä³çíàéñÿ ó â÷èòåëÿ ÷è

Ïîäóìàé: ùî 

ùî ïîçèòèâí³ òà ùàñëèâ³ äàíö³ íàçèâàþòü ñëîâîì õþãå. áàòüê³â, 

ªâãåí³ÿ Ãàï÷èíñüêà

39

Ìèêîëà Êàôòàí

Íàâ³òü ÿêùî ó òåáå íåìàº ñïðàâæíüîãî êîòèêà, òè 

çìîæåø çë³ïèòè éîãî ç ïëàñòèë³íó.

Ìèñòåöòâî äîïîìàãàº ñòâîðèòè çàòèøîê ó äîì³. 

Íà êàðòèíàõ óêðà¿íñüêèõ ìèòö³â çîáðàæåí³ òâàðèíè, ÿê³ òåæ 

äîïîìàãàþòü ñòâîðèòè çàòèøîê ó äîì³.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua



Урок 12 

Тема: ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР

Уважно подивись, до якого інструмента  ведуть сліди героїв.

         Пригадай народну казку «Колобок». Ти зустрінешся з її 
                героями, поспіваєш про цього неслуха-улюбленця усіх 
дітей — Колобка. Пригадай, яку пісеньку наспівував наш герой. 
Проплескай, простукай ритм. Склади свою мелодію.

       Це дитячі музичні інструменти. І на них ти будеш 

грати. Чи можна на них зіграти мелодію? … ритм? 

А ось такий інструмент ти можеш зробити вдома. 
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– Мені купили новий
спортивний костюм.

– Що ж ти?
В театр слід 

одягатися ошатно.

– Якраз на виставі
пограємо нову гру.
Я скачав на 
телефон.

– Ні в якому разі.
Це забороняється.

– Тоді о 14 год.
Зустрінемося 
біля театру.

– Їсти та пити під час
вистави не можна. Це
заважає артистам
та глядачам.

– Добре. Тоді я візьму
чіпси, мені мама 
купила.

Початок

о 14:00

– Увага! Завтра
ми йдемо у ляльковий
театр. – Ура!

– На виставу
треба приходити раніше. 

Я буду тебе чекати з 13.30.
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   Німецький композитор Йоганн Себастіан
             Бах написав музичний твір. 
Послухай його і скажи: як його краще назвати? 
(«Жарт», «Колискова», «Зима»). 
У Баха було 6 дітей і саме для них він написав 
цю грайливу веселу п’єсу «Жарт».

Перша група співає, а друга — грає на інструментах і навпаки.

У неділю в час обіду вибіг з хати колобок. 

І від баби, і від діда втік швиденько у лісок.

І почав він там співати про засік, в якім бував. 

Слухав заєнько вухатий і собі теж заспівав. 

Слухав заєнько вухатий і собі теж заспівав.

Приспів:

Співучий колобочку, у тебе справжній хист, 

Співучий колобочку, ти вроджений артист. 

Співучий колобочку, нікуди не тікай.

Співучий колобочку, співай, співай!

На зеленому горбочку той концерт почула я

І сказала колобочку: — В тебе голос солов’я!

Не біжи в зелені шати, не котись в далеку даль,

Бо запрошуєм співати ми тебе на фестиваль!

Співучий Колобок  
Музика В. Поповича; слова В. Кленца

       Проплескай ритмічний малюнок цієї фрази. На зображення 

червоного барабана тупни ногою, а синього — плесни в долоні. 

Ногою ми відтворили сильну долю, а руками — слабку.

Склади свою мелодію, проспівай та проплескай чи простукай.

Ба-ра-ба-ни, ба-ра-ба-ни, бий-те, ви-би-вай-те.
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Німецький композитор Йоганна Себастіана Бах
музичний твір. Послухай його і скажи: як би ти йог
У Баха
 було .. дітей і саме для них він написав пєсу "Жарт"
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Àðòèê íåùîäàâíî ïîáóâàâ ó ëÿëüêîâîìó òåàòð³. Â³í 

ïîáà÷èâ ëÿëüîê-ðóêàâè÷îê, à ùå — òðîñòüîâèõ ëÿëüîê.

Âèðàæàëüí³ âëàñòèâîñò³ ïëàñòèë³íó òîá³ âæå â³äîì³. Çà éîãî 

äîïîìîãîþ ìîæíà ñòâîðèòè íàéð³çíîìàí³òí³ø³ îáðàçè.

ßê çðîáèòè øåðñòü ïëàñòèë³íîâî¿ ñîáà÷êè âèðàçí³øîþ? 

Íàíåñè ñòåêîì ë³í³¿-«øåðñòèíêè». Ïîð³âíÿé, ÿêà ç 

ô³ãóðîê  á³ëüøå ñõîæà íà ñïðàâæíþ òâàðèíêó.
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Áàðáàðà Ðåéä
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Ñòâîð³ìî âëàñíèé ëÿëüêîâèé òåàòð!

Îá’ºäíàéòåñü ó ãðóïè, îáåð³òü êàçêó àáî óëþáëåíèé 
ñþæåò ³ ñòâîð³òü ïàëü÷èêîâèõ ëÿëüîê.

Ðîç³ãðàéòå ñöåíêó ç âèñòàâè. Ç ÿêî¿ êàçêè âçÿòî öåé 

óðèâîê?

Êîëè öå á³æèòü Ëèñè÷êà — òà äî ðóêàâè÷êè:

Êàçêè º íåâè÷åðïíèì äæåðåëîì íàòõíåííÿ!

— À õòî-õòî â ö³é ðóêàâè÷ö³ æèâå?

— Ìèøêà-Øêðÿáîòóøêà, Æàáêà-Ñêðåêîòóøêà

 òà Çàé÷èê-Ïîá³ãàé÷èê. À òè õòî?

— Òà ÿ Ëèñè÷êà-Ñåñòðè÷êà. Ïóñò³òü ³ ìåíå!

— Òà éäè!
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       Ми сьогодні поспішаємо в цирк, там багато світла та музики.  

Вистава розпочинається словами: «Наш цирк запалює вогні!» 

     Послухай цирковий марш. Його виконує оркестр. Це 

     великий колектив музикантів, які грають на різних 

інструментах. Спробуй крокувати під цю музику. 

Нарешті з’являється клоун. Послухай вірш.            

Урок 13

Тема: ЦИРК

 Трикутник і барабан   
Музика А. Філіпенка; слова В. Болдирєва 

Ось трикутник маю я, 

Він співає, наче дзвін. 

Тільки паличкою стук –

Чуть відразу: «Дзінь-дзінь-дзінь!»

Я на ньому граю сам. 

Тільки паличками стук —

Чуть відразу: «Бам-бам-бам!»

Проспівай пісню. Коли почуєш високі звуки:«Дзінь!» — подзвони 

у трикутник, а коли почуєш низькі звуки: «Бам!» — побарабань.

Клоун плаче та сміється. 

То він добрий, то він б’ється.

Ніс червоний, чуб рудий. 

Сам високий та худий.

     Російський композитор Дмитро Кабалев-

             ський у п’єсі «Клоуни» передав вдачу цього 

артиста. Послухай і скажи, який характер музики. 

Уяви, що ти клоун і дмухаєш на м’ячик, 

щоб перемістити його.
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М’ячик з вуха витягає. 
Жонглювати помагає.

Вихваляється в красі. 
Люблять клоуна усі.

Гра «Пантоміма». Жестами та мімікою продемонструй дії клоуна.

Клоун може заграти на різних музичних інструментах - 

наприклад, на трикутнику і на барабані.    
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Â³äâ³äàòè öèðê ³ç ñ³ì’ºþ àáî äðóçÿìè îçíà÷àº ÷óäîâî â³äïî÷èòè 

é îòðèìàòè áàãàòî ïîçèòèâíèõ âðàæåíü. Öèðê óì³º çäèâóâàòè!

ßê³ öèðêîâ³ ïðîôåñ³¿ òè çíàºø?

Âïðàâí³ àêðîáàòè, ñì³ëèâ³ äðåñèðóâàëüíèêè òà óì³ë³ 

æîíãëåðè âðàæàþòü, ïðîòå îñîáëèâèé çàõâàò âèêëèêàþòü 

êëîóíè, ÷è íå òàê?
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Ñèëóåò — öå îáìåæåíå êîíòóðîì îäíîêîë³ðíå çîáðàæåííÿ

 Âèÿâëÿºòüñÿ, çâè÷àéíèé êëàïòèê ïàïåðó ìîæå 

ïåðåòâîðèòèñü íà âèðàçíå çîáðàæåííÿ!

 

Ñòâîð³ìî îáðàç âåñåëîãî êëîóíà çà äîïîìîãîþ 

êîëüîðîâîãî ïàïåðó òà íîæèöü.
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Õî÷ ìè ³ çâèêëè 

áà÷èòè êëîóíà ÿñêðàâèì 

òà êîëüîðîâèì, çíàíèé 

óêðà¿íñüêèé ãðàô³ê 

Ãåîðã³é Íàðáóò ï³äêàçóº 

íàì ö³êàâó ³äåþ — 

ñòâîðèòè ñèëóåò êëîóíà.
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Урок 14

Тема: ЗИМОВА КАЗКА

Сип-ле, сип-ле, сип-ле сніг. Ні сте-жок, а-ні до-ріг.

Відрізок музичного тексту від сильної долі до наступної 

          сильної долі  називається тактом. Розділи нашу вправу 

тактовими рисками перед кожною червоною нотою. Скільки 

нот у такті? За тривалістю вони четвертні. Так визначається 

розмір музичного твору. І записується:     

Проспівай цю народну поспівку.

       Заспівай ще раз, наслідуючи рухи вчителя.

Уяви, що в тебе на долоньках лежать 

сніжинки. Здуй їх, правильно вдихаючи 

та видихаючи повітря.  

Зима завжди надихала митців на

створення чудових творів. Послухай п’єсу 

«Зима» італійського композитора Антоніо 

Вівальді. Який твір цього автора ми вже слухали? 

Якими словами можна висловити свої емоції? 

(Скористайся «Словником естетичних емоцій»). 

 Перший сніг     
Музика А. Філіпенка; слова А. Горіна 

З неба линуть зірочки, 

Грають-вигравають, 

Опускаються в садки, 

Землю всю вкривають.

       Приспів:

Білий сніг, білий сніг, 

Зимонька пухната. 

Білий сніг, білий сніг —

Чистий, ніби вата.

Забіліли в тихий час 

Сніжнії покрови, 

Мов сама прийшла до нас 

Казочка зимова.

2
4
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Ó êîæíî¿ ïîðè ðîêó ñâî¿ ïðèíàäè. Çèìîâ³ ðîçâàãè ïðèíîñÿòü 

áàãàòî ðàäîñò³!

Äëÿ êîãîñü õîëîäíèé òà âîãêèé, à äëÿ ìèòöÿ ð³çíîáàðâíèé, 

õðóñòêèé òà ïðèâàáëèâèé — ñí³ã âèêëèêàº íåïåðåáîðíå áàæàííÿ 

ìàëþâàòè!

Ðîçäèâèñü ðîáîòè õóäîæíèê³â ³ ïîì³ðêóé, ÿêîãî êîëüîðó 

òàì ñí³ã. ßê³ êîëüîðè, õîëîäí³ ÷è òåïë³, ïåðåâàæàþòü íà 

êàðòèíàõ ïðî çèìó?

Îáåðè ñí³æèíêè õîëîäíèõ êîëüîð³â. ßêà ³ç çåëåíèõ ñí³æèíîê 

º õîëîäíîþ, à ÿêà òåïëîþ? ßê îòðèìàòè ö³ êîëüîðè?

Âîëîäèìèð Øóìèëî Ðîáåðò Äóíêàí 
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Ðîçãëÿíü ÿê³ ö³êàâ³ ìàëþíêè ìîæíà ñòîðèòè: ñïî÷àòêó 

íàìàëþé êîíòóð ïðåäìåòà ñâ³÷êîþ, à ïîò³ì ïîêðèé 

çîáðàæåííÿ ôàðáîþ.

Çèìà — ñïðàâæíÿ ÷àð³âíèöÿ, âîíà êëè÷å â êàçêó òà 

íàäèõàº ìàëþâàòè.

Ñòâîðè çèìîâèé ìàëþíîê, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâ³÷êó ³ 

àêâàðåëüí³ ôàðáè.

Íà ïåéçàæàõ ÷àñòî â íèæí³é 

÷àñòèí³ àðêóøà çîáðàæóþòü 

áëèæ÷³ îá’ºêòè, à â³ääàëåí³ —

ó âåðõí³é. 
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Тема: НОВИЙ РІК

Урок 15
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Бі-лі ме-те-ли-ки, ніж-ні ме-те-ли-ки з  не-ба ле-тять. 

Бі-лим ме-те-ликам, ніж-ним ме-те-ли-кам ні-де сі-дать.

Скільки нот в одному такті? Такий розмір    . Добери мелодію.

На музичних інструментах виконай ритмічний супровід за схемою:

перша група —   —  на барабані, друга  —   —  на трикутнику.

       Новий рік вже на порозі… Усі з нетерпінням чекають свята 
та подарунків, прикрашають ялинки та загадують бажання.

Нічка-новорічка 
Музика М. Ведмедері; слова В. Моргун

3
4

    Гарна нічка – новорічка!

Найчудовіша в зимі

Новорічка-чарівничка…

Поміркуйте-но самі:

       Приспів:

На ялинках ця чаклунка

Скрізь запалює зірки

І найкращі подарунки

Нам кладе під подушки.

О дванадцятій годині

Похитнеться стрілка — скік!

І ми всі за мить єдину

Підростем на цілий рік.

       Приспів.

Пісня теж написана в розмірі    , це 
ритм вальсу. Заспівай пісню, 
виконуючи танцювальні рухи парами. 

3
4

Новий Рік  це зимова казка. Дід Мороз —

приносить щедрі подарунки. Чи завжди 

Дід Мороз добрий дідусь? 

Інколи він може сердитися, 

кликати віхоли  не на жарт злякати. Саме таким —

зобразив його німецький композитор Роберт 

Шуман. Вдумливо послухай п’єсу і розкажи про 

настрій Діда Мороза в ній.   
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Ìè ìîæåìî âëàñíèìè ðóêàìè çðîáèòè ñâ³é ä³ì ãàðíèì!
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Ñòâîðè ñâîþ íîâîð³÷íó ïðèêðàñó âëàñíîðó÷, 

âèêîðèñòîâóþ÷è êîëüðîâèé ïàï³ð òà íîæèö³.

Îäíèì ³ç íàéóëþáëåí³øèõ ñâÿò ó âñüîìó ñâ³ò³ º Íîâèé ð³ê.

ß òàêîæ, ÿê ³ òè, ÷åêàþ ç íåòåðï³ííÿì ñâÿò! Âîíè ðîáëÿòü íàøå 

æèòòÿ ÿñêðàâ³øèì òà ïðèíîñÿòü áàãàòî ðàäîñò³. 

1 2 3

4 5 6 7

8

9
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Урок 16

Тема: КОЛЯДКИ,  ЩЕДРІВКИ

Коляд, коляд, колядниця. Добра з медом паляниця.             

А без меду не така, дайте, дядьку, п’ятака.

52

Вже різдвяне торжество...

Коляда лунає...

Всю родину українську

Бог благословляє.

     На столі різдвяна свічка

     Вогником палає,

     На Свят-вечір всю родину

     До хати скликає.

Пахне сіном і кутею,

Дідух звеселяє,

«Отче наш» — святу молитву 
Тато починає.

Уяви, що ти за святковим столом. 

Вдихни, понюхай, як пахнуть 

смачні наїдки, дмухни на свічку.

       А які колядки та щедрівки співають у твоїй родині?

Український композитор Микола Леонтович знав 

багато колядок та щедрівок. Одну з них він записав 

для хору. Мелодія «Щедрика» схожа на передзвін. 

Вона стала світовим надбанням. «Щедрик» звучить 

у фільмах «Сам удома», «Гаррі Поттер» та інших.

Послухай уважно та вдумливо  пісню «Щедрик». Скажи,  

який настрій вона викликає.

Музика В. Войнаровського; слова М. Чопик

Свят-вечір

Проспівай колядку і відбивай її ритм на бубоні.  

Перша група співає,

інша — відбиває ритм.

В Україні на зимові свята переодягалися 

в костюми, ходили від хати до хати і бажали 

здоров'я — співали колядки і щедрівки.

Це теж народні пісні.
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Ñê³ëüêè íåïîâòîðíî¿ ÷àð³âíîñò³ ó ïðàäàâíüîìó ðîäèííîìó 

ñâÿò³ Ð³çäâà! Ìè ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàºìî ùåäðîãî ñòîëó,

 ßê³ ð³çäâÿí³ òðàäèö³¿ º ó òâî¿é ðîäèí³?

Ïðèãàäàé ñëîâà óëþáëåíî¿ êîëÿäêè. ×îìó á òèõåíüêî 

íå íàñï³âóâàòè ¿¿ ï³ä ÷àñ ìàëþâàííÿ? 

ßê îäÿãíåí³ êîëÿäíèêè? Ùî â íèõ ó ðóêàõ?

õðóñòó ñí³ãó ï³ä íîãàìè, òèõî¿ ìîëèòâè ³ âåñåëî¿ êîëÿäè çà 

â³êíîì! Ðîçãëÿíü êàðòèíè óêðà¿íñüêèõ õóäîæíèê³â. Ùî íà íèõ 

çîáðàæåíî?

Îëåã ØóïëÿêÎêñàíà Çáðóöüêà Ðîìàí Ñâåðåäþê
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Ïîãëÿíüìî íà ð³çäâÿíó ç³ðêó çáëèçüêà. Öå òåæ îðíàìåíò, 

àëå â êðóç³.

Ñê³ëüêè ö³êàâèõ ³äåé äàþòü íàì íàðîäí³ òðàäèö³¿!

Íàìàëþé ð³çäâÿíó ç³ðêó. Ñêîðèñòàéñÿ öèðêóëåì àáî 

íåâåëè÷êèì êðóãëèì ïðåäìåòîì, à ìàëåíüê³ êðóæå÷êè 

íàâêîëî çðîáè âàòíîþ ïàëè÷êîþ. 
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Урок 17

Тема: В ОЧІКУВАННІ СВЯТА

55

1. Ти дивишся у вікно. З неба

             падають біленькі сніжинки. 

Заспівай пісню «Білий сніг».

4. Послухай п'єсу Р. Шумана. Як вона називаєтсья?

5. Проплескай ритмічний малюнок вірша
К. Перелісної:

За-кру-ти-лась ме-те-ли-ця  у тан-ку.

За-си-па-ла всі до-ро-ги у ліс-ку.

Ві-тер в ду-ба, на-че в бу-бон, бу-бо-нить,

А ме-те-ли-ця ша-лі-є, сту-го-нить.

6. Та не злякала нас люта хурделиця. Ми любимо зиму за білий

сніг, за веселі розваги та свята. Ми тепло одягнемось і 

вирушимо у мандрівку. Наприкінці нас чекає не кіндер-сюрприз, 

а справжній сюрприз. Рушаймо!

3. У ліжечку спить дитина. Заспівай їй народну колискову пісню.

Мороз намалював на вікні візерунки.

Подмухай на замерзлу шибку, 

тихенько вдихай носиком.

2. Звучить музика

про зиму. 

Хто її автор? 

Створи супровід: I група — дзвіночками, ІІ група — маракасами.
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8. А ось цирк запалює свої вогні. Звучить пісня про
   дитячі музичні інструменти. Виконай її. 

7. Інсценізація пісні «Морозець».

Як чудово дихати морозним повітрям! З вікон лялькового театру 

лине пісня про колобка. Уяви, що твої пальчики і руки — це 

ляльки. «Розкажи» ними про події пісні. Заспівай її.

9. Знову чути веселу музику. Це з ігрової

кімнати звучить пісня «Нічка-новорічка». 

Прикрашена ялиночка, запах мандаринів і, 

звичайно, подаруночки. Як ти думаєш, чи правильно, що після 

свят тисячі ялинок викидають на смітники? Як цьому зарадити?

10. Вмощуйся зручненько, попий теплого чаю з печивом. Печиво
має форму пазликів. З’єднай пазли і повтори музичну грамоту.

тембр
Швидкість 
виконання 

музикитемп

розмір
2
4

3
4

Забарвлення звучання голосу і музичних інструментів

7. Вулицею йдуть колядники в костюмах.
Лине відомий на  увесь світ «Щедрик». 
Хто є автором цієї чудової музики?

11. Гра «На що схоже?».

На які фігури схожі ці музичні інструменти?

12. Кажуть, що в ці зимові свята стаються дива. Загадай
бажання — і воно обов’язково здійсниться.

     А ось і наш сюрприз — святкова дискотека та караоке, 

             перегляд мультфільму.  
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 ×è íå ÷àñ ïðèãàäàòè, ùî íîâîãî òè ä³çíàâñÿ ïðîòÿãîì 

îñòàíí³õ ì³ñÿö³â?

1. ßê³ êîëüîðè ïîòð³áíî ç’ºäíàòè, ùîá îòðèìàòè áëàêèòíèé êîë³ð?

2. ßêå ³ç çîáðàæåíü º îðíàìåíòîì ó êðóç³, à ÿêå ñòð³÷êîâèì?

3. ßêå ³ç çîáðàæåíü º ñèëóåòîì?

×óäîâî! Òè ìîëîäåöü! Íàñòàâ ÷àñ ñòâîðèòè ùîñü ö³êàâå äî ñâÿòà.

Áåçóìîâíî, òðàäèö³éíèì ñèìâîëîì Íîâîãî ðîêó º ÿëèíêà — 

êîëüîðîâà, ÿñêðàâà ³ íåçâè÷àéíà. Òâîÿ ôàíòàç³ÿ ï³äêàæå òîá³ 

áåçë³÷ ñïîñîá³â çîáðàçèòè öþ ë³ñîâó êðàñóíþ.
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Ïðèâ³òàé áëèçüêèõ òà ð³äíèõ âëàñíîþ ëèñò³âêîþ! 

Îáåðè ÿñêðàâèé ôîí, àðêóø ÷åðâîíîãî êîëüîðó ï³ä³éäå 

÷óäîâî. Îë³âöåì ëåãåíüêî ïîçíà÷ ìåæ³ ìàéáóòíüî¿ 

Ïîäàðóíêè, âèêîíàí³ âëàñíèìè ðóêàìè, ö³íóþòüñÿ 

ïî-îñîáëèâîìó.

ÿëèíêè. Êðà¿ ëèñò³âêè ïðèêðàñü ñòð³÷êîþ àáî äåêîðàòèâíîþ 

ñìóæêîþ. Â³äð³æ ê³ëüêà ñìóæîê ãîôðîâàíîãî ïàïåðó òåìíî-

çåëåíîãî êîëüîðó. Âóçüêèì äâîñòîðîíí³ì ñêîò÷åì àáî êëåºì 

ïîçíà÷ ÿðóñè ã³ëîê. Ïî÷èíàþ÷è ç íèæíüîãî ðÿäó, íàêëàäàé 

ïðèçáèðàíèé ó äð³áí³ ñêëàäêè ãîôðîâàíèé ïàï³ð. Ïðèêðàñü 

ÿëèíêó êîëüîðîâèìè êðóæå÷êàìè.
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Урок 18

Тема: ДИВО АНІМАЦІЇ

Мультики, мультики, це дитинство наше! 

Мультики, мультики зараз вам покажуть. 

Там і звірі, і комахи, левеня і черепаха, 

Вовченя і капітошка, взагалі усіх потрошку. (2)

Мультики, мультики, це дитинство наше! 

Мультики, мультики зараз вам розкажуть 

Про комарика і мошку, Змія і Котигорошка, 

Та про злого діда Оха — Взагалі про всіх потроху. (2) 

Телевізор Лесь ввімкнув — мультик подивиться, 

Бачить: хоче Колобка з’їсть руда Лисиця. 

Лесик стиснув кулачка: «Відпусти-но Колобка! 

І не соромно тобі менших ображати?! 

Ба, як вимкну телевізор — будеш пам’ятати!!!»  

Мультики, мультики! (6). 

—  Гавчик, Гавчик! Де блукав?  

Дома чом не ночував? 

— Я комору вартував: 

Жучці гавкать пома-ГАВ! 

— Чом, Жучко, смілива така ти?

— Я хочу вовка налякати.

— А хвіст підібганий для чого?

— Бо я боюся вовка злого.

      Простукай ритмічний малюнок віршів Грицька Бойка. Склади 

мелодію і проспівай за «ролями». 

      Усі люблять мультики. Ці розумні та добрі історії дарують 

задоволення не тільки дітям, а й дорослим. Мультфільм не 

буває без музики. Ми часто впізнаємо його за мелодією, 

саундтреком. А які мультики тобі подобаються найбільше?

 Мультики    
Музика і слова А. Мігай

Діалог-розспівка
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             Мультфільм «Жив собі пес» створений 1982 року

             за українською народною казкою «Сірко». Її головний 

герой вірно служив господарям, та з роками перестав виконувати 

свої обов’язки. Його вигнали геть... 

Режисер вдало відтворив побут та 

культуру українців. У мультфільмі звучить 

народний танець та пісня. Передай 

рухами запальний та веселий характер 

народного весільного танцю.

             Що роблять діти? Усю музику можна розділити на три

             жанри: пісенна, маршова та танцювальна.

            Послухай уважно пісню. Починає 

            її співати одна людина — це 

соліст. Потім мелодію підхоплює увесь 

склад хорового колективу. Запам’ятай 

тембр звучання хору. Добери зі «Словника естетичних емоцій» 

слова, якими можна охарактеризувати пісню.

Українську народну пісню «Ой там на горі» виконує хор. 

Це великий колектив співаків, які разом виконують твір із 

супроводом або без нього. Керує хором диригент. Коли 

ти співаєш з однокласниками, це теж хоровий спів. 
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Віднови дихальний ритм, спокійно вдихаючи носиком.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua



Äîâãî ïåðåãëÿäàòè ìóëüòô³ëüìè ïî òåëåâ³çîðó íå ìîæíà — 

ïñóºòüñÿ ç³ð ³ ïîñòàâà. Â àí³ìàö³éíèõ ô³ëüìàõ, ÿê ùå íàçèâàþòü 

ìóëüòèêè, ìîæëèâå âñå. Íàñ âðàæàþòü íåéìîâ³ðí³ ïðèãîäè ³ 

ïåðåòâîðåííÿ ãåðî¿â. Ìè ùèðî ñï³â÷óâàºìî òèì ³ç íèõ, õòî â á³ä³, 

³ ðàä³ºìî ïåðåìîç³ äîáðà. 

Óêðà¿íñüêèé õóäîæíèê Âîëîäèìèð Äàõíî 

ñòâîðèâ ñåð³àë «ßê êîçàêè ...». Ïîäèâèñü 

ôðàãìåíò ìóëüòô³ëüìó ³ ðîçêàæè ïðî êîçàê³â.

Ó ÿñêðàâèõ ìóëüòèïë³êàö³éíèõ îáðàçàõ 

êîçàê³â Òóðà, Ãðàÿ òà Îêà âò³ëåíî ðèñè 

óêðà¿íñüêîãî õàðàêòåðó: ïàòð³îòèçì, 

êì³òëèâ³ñòü, âèíàõ³äëèâ³ñòü, ãóìîð.

ßê³ òâî¿ óëþáëåí³ ãåðî¿ ìóëüòô³ëüì³â? ×èì âîíè òåáå 

çäèâóâàëè?
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Õóäîæíèêè íà êàðòèíàõ ìàéñòåðíî â³äòâîðþþòü åìîö³¿ 

ïåðñîíàæ³â. Çäîãàäàéñÿ ïðî åìîö³¿ öèõ ä³òåé.

Ïîãðàéìî â ãðó! Ïî ÷åðç³ ³ç ñóñ³äîì ïî ïàðò³ ïåðåäàéòå 

îäèí îäíîìó âèðàçè ð³çíèõ åìîö³é íà îáëè÷÷³ ³ âãàäóéòå 

¿õ.

Ïîðà âæå ³ íàì êîãîñü âèãàäàòè!

Âåñåëîãî, áåøêåòíîãî, à ìîæå, ñóìíîãî, çàæóðåíîãî? 

Íàìàëþé ïðîñòèì  îë³âöåì ñâîãî ãåðîÿ, îïèøè éîãî 

õàðàêòåð.

Íàâ÷àéìîñÿ íàéêðàùîãî â ãåðî¿â ìóëüòèïë³êàö³éíèõ 

ô³ëüì³â!
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Тема: У СВІТІ КІНО

Урок 19

       Ти вже вивчаєш букви, з яких складаєш слова, а слова —  у  

речення. Букв лише 33, а яку величезну кількість слів та речень 

ти можеш утворити! Так і в музиці. Увесь цей безмежний океан 

звуків можна записати за допомогою лише семи нот. Як у веселки 

є сім кольорів, як є сім днів у тижні, так і сім нот використовують 

усі музиканти світу. Колись давним-давно монах Гвідо з Ареццо 

дав назву нотам латинською мовою. А тепер ми їх називаємо 

легко і просто — ДО, РЕ, МІ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СІ.

       Записують ці «музичні букви» не у звичайних зошитах,

        а в спеціальних — нотних, де є 5 лінійок (нотний стан). 

Чому п’ять? Якщо між пальцями двох рук 

натягнути струни, отримаєш 5 лінійок. 

       Рахувати треба з нижньої лінійки.   

СОЛЬ на другому — 

5
4
3
2
1

на третьому — СІ

    Уяви, що ноти — це казкові істоти. І поселилися вони в багато-

поверховій вежі. На першому поверсі нота МІ— 

Уяви, що ноти — це казкові істоти. 

І поселилися вони у багатоповерховій вежі. Нота  ДО вирішила зробити 
собі нижній поверх. 
Тому вона домалювала 
додаткову лінію. 

Інші ноти не захотіли підніматися і розселилися між поверхами. 
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             На слова «гоп-гоп» підстрибуй, а на «раз-

             два-три» — проплескай. Можна сказати, що це 

пісня-танець? Коли тобі хочеться співати таку пісню? 

Захоплюючий світ кіно. Це улюблений вид мистецтва для всіх 

глядачів. Кінофільми бувають дитячими і дорослими, художніми і 

документальними. І обов’язково в них звучить музика, яка 

допомагає розкрити зміст фільму. Тобі добре відомі дитячі 

фільми «Гаррі Поттер», «Сам удома». У цих  

кінокартинах звучить музика М. Леонтовича 

«Щедрик». У відомому на увесь світ фільмі 

«Пропала грамота» герої співають народну 

жартівливу пісню «Танцювала риба з раком».

Танцювала риба з раком, гоп-гоп, раз-два-три,

А петрушка з пастернаком, гоп-гоп, раз-два-три,

А цибуля з часником, гоп-гоп, раз-два-три,

А дівчина з козаком! Гоп-гоп, раз-два-три,

Цибуля дивується, гоп-гоп, раз-два-три,

Як хороше танцюється. Гоп-гоп, раз-два-три.    

 Усі двері відмикаються ключем. Нотний ключ 

 починається на другій лінійці. Тому його називають 

КЛЮЧ СОЛЬ, або СКРИПКОВИЙ. Найчастіше так звучать 

мелодії, зіграні на скрипці. 

До,   ре,  мі,  фа,  соль,  ля,  сі,  до

Назви ноти у прямому 

та зворотньому 

порядку. Проспівай їх.

     У кінофільмі «Пропала грамота» звучить багато народних 

     пісень. Режисер  вдало використав «Запорозький марш» 

Євгена Адамцевича, який став музичним символом козацтва. 
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« »

 

Îæèâè  ïåðñîíàæà, ùîá â³í çàãîâîðèâ. Äëÿ öüîãî 

çãèíàé ³ ðîçãîðòàé àðêóø. Ðîçãîðíóâøè éîãî, ìè 

äîïîìîæåìî òâîºìó ãåðîþ ïîâ³äîìèòè íàì ùîñü ö³êàâå. 

Óÿâè, ùî â³í ìîæå íàì ñêàçàòè.

Ê³íî — öå îñîáëèâèé ñâ³ò, ÿêèé íå ³ñíóº áåç ìóçèêè ³ 

îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà. 
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Îäíà ç íàéïîïóëÿðí³øèõ 

ðîçâàã ó ñâ³ò³  ê³íî. 

Ðîçãëÿíü ³ëþñòàðö³¿ äî 

ê³íîô³ëüì³â. ßê³ ç íèõ òè 

âï³çíàâ?

— öå

ßêèé òâ³é óëþáëåíèé ô³ëüì? ×èì ïðèâàáëþþòü éîãî 

ãåðî¿?
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Урок 20

Тема: ТЕАТР

     Ти бачиш записану нотами «Пісню Лисички». 

     Що ти можеш розповісти про цей нотний запис? Який 

темп пісні? Голосно чи тихо треба її виконувати? Довгі чи короткі 

ноти використав композитор? Який музичний розмір пісні? 

Назви ноти. Заспівай пісню, проплескуючи ритм.

Ти вже знаєш правила поведінки в театрі. 

Хто з дітей прравильно поводиться в 

театрі?

А сьогодні ми вирушаємо до 

музичного театру, де показують 

музичні казки, опери та балет. У театрі 

перед глядачами грають актори.
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            Ти знаєш, що український композитор 

            Микола Лисенко написав першу не лише в 

Україні, але й у світі дитячу оперу «Коза-Дереза». 

На сцені всі герої співають. Багато пісень із цієї 

опери ти знаєш. Пригадай їх.

Музична казка — це вистава, під час якої актори грають 

ролі і багато співають.

Опера — це вистава, у якій усі герої грають ролі та співають.

Балет — це танцювальна вистава, зміст якої допомагає 

розкрити музика.

Об’єднайтеся в три групи. Перша заспіває пісню  

Лисички, друга — Кози, а третя — Рака.

Добери  слова, що характеризують музичну мову цих героїв:

Подивись і послухай фрагмент дитячого балету 

«Білосніжка та семеро гномів», створеного за мотивами 

казки братів Грімм. Музику написав польський композитор 

Богдан Павловський. Яка музика зображає Білосніжку? 

Опиши її, використовуючи слова, подані в підручнику.

пісня Кози — сумна, 
агресивна, співуча, 

весела, схвильована

пісня Лисички — 
танцювальна, 
весела, світла

пісня Рака — 
маршова, чітка,

тужлива, спокійна
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Óæå ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ñòîë³òü çàëèøàºòüñÿ 

òåàòð. Ñòóïàþ÷è çà éîãî ïîð³ã, ìè ïî÷óâàºìñÿ îñîáëèâî 

ï³äíåñåíî. Âèøóêàíà çàëà, îðêåñòðîâà ìóçèêà, ìàéñòåðíà ãðà 

àêòîð³â ñòâîðþþòü âèòîí÷åíó, òâîð÷ó àòìîñôåðó.

ïîïóëÿðíèì 

Òåàòð º äàâí³ì âèäîì ìèñòåöòâà.  Éîãî ïîäàðóâàëè 

ñâ³òîâ³ æèòåë³ Äàâíüî¿ Ãðåö³¿.

Â³äì³íí³ñòþ äðàìàòè÷íîãî òåàòðó º ìîæëèâ³ñòü áà÷èòè 

áåçïîñåðåäíüî åìîö³¿ àêòîðà, ÷óòè éîãî ãîëîñ, ñïîñòåð³ãàòè éîãî 

âì³ííÿ ïåðåâò³ëþâàòèñÿ â îáðàç.
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Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ îáðàçó º êîñòþì. Âñ³ àêòîðè â òåàòð³ 

îäÿãàþòü êîñòþìè ³ ïåðåâòÿëþþòüñÿ ó ïåðñîíàæ³â.

Çãàäàé ñâ³é îñòàíí³é ïîõ³ä ó òåàòð. ×è ö³êàâèìè áóëè 
êîñòþìè àêòîð³â?

Ùîá ñòâîðèòè ö³êàâèé îáðàç ó âèñòàâ³, àêòîðó ïîòð³áíèé 

êîñòþì.

Ðîçãëÿíü äåòàë³ îäÿãó ³ ñòâîðè êîñòþì ñâîãî óëþáëåíîãî 

ïåðñîíàæà. Äëÿ ïî÷àòêó îáåðè ö³êàâèé ë³òåðàòóðíèé ïåðñîíàæ. 

Ïîäóìàé, ÿêèìè ðèñàìè õàðàêòåðó â³í íàä³ëåíèé. Óÿâè, ÿêèì 

ïîâèíåí áóòè éîãî êîñòþì, ùîá éîãî îáðàç ñòàâ âèðàçíèì ³ 

ïåðåêîíëèâèì. Ñêîðèñòàéñÿ øàáëîíàìè ô³ãóð, ÿê³ ìîæå 

çàïðîïîíóâàòè òîá³ â÷èòåëü, ³ äîìàëþé íåîáõ³äí³ åëåìåíòè îäÿãó.
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Урок 21

Тема: МАГІЯ ТАНЦЮ

 З аспівай,  проплескай р итмічний м алюнок.  Ти  любиш  танцювати?

Я навприсядки скачу,

Чобітками тупочу.

Тупу-тупу-тупочу —

Наче пташка я лечу.

Гоп! Гоп! Тупочу! 

Наче пташка я лечу.

Гарний танець гопачок
Українська народна пісня

Тілі-тіль, веде смичок

Гарний танець — гопачок,

А бандура — брень-брень-брень, 

Танцював би цілий день!

Гоп! Гоп! Брень-брень-брень! 

Танцював би цілий день!

Найпростіший парний танець — полька. Музичний розмір —   . 

Багато композиторів писали вальси: Фредерік Шопен, 

Франц Шуберт та інші. «Батьком» вальсу називають 

австрійського композитора Йоганна Штрауса. Він 

написав понад 100 вальсів. Послухай найбільш 

відомий — «Казки віденського лісу».

3
4

2
4

Ти втомився, заплющ очі, віднови спокійний темп дихання.

Полька стала відомою як чеський народний танець. 

Згодом його стали танцювати у всьому світі. Послухай 

українську народну польку. На сильну долю тупни ногою, а на 

слабку — плесни в долоні.

Королем танцю називають вальс. Музичний розмір —    .  

Коли вчаться танцювати вальс, рахують: раз-два-три. 

 Танець — це ритмічні рухи під музику. Найдавніший  
 танок — хоровод. Є і танці, які виконують парами.

} 2} 2

Зро-бим  ко-ло,  по-гу-ляй-мо  і  ве- се-ло  за-спі-вай-мо:  гу!
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Âàðòî ëèøå ïî÷óòè  çàïàëüíó ìåëîä³þ — â³äðàçó 

ïî÷èíàº òàíöþâàòè! Â³í íå âïåâíåíèé, ÷è âì³º, àëå öå éîìó 

ìèìîâîë³ âäàºòüñÿ ³ ïðèíîñèòü ùèðå çàäîâîëåííÿ. Ìàáóòü, ³ ç 

òîáîþ òàêå òðàïëÿëîñÿ? 

Àðòèêó 

        Ó êîæíîãî íàðîäó º ñâî¿ óÿâëåííÿ ïðî êðàñó ðóõó. Òàíö³

         óñ³õ íàðîä³â ñâ³òó îá’ºäíóþòü ìóçè÷í³ñòü, ðèòì³÷í³ñòü ³ 

ïëàñòèêà. ßê òè ðîçóì³ºø ö³ ñëîâà? Ñòâîðè ÷îëîâ³÷êà. Çì³íè 

éîãî ðóõè — ùî äëÿ öüîãî ïîòð³áíî çðîáèòè?

 Íàéãîëîâí³ø³ â òàíö³ — ìóçèêà ³ ðóõ.
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Урок 22

Тема: ШЛЯХАМИ РІДНОГО КРАЮ

Україна — рідний край, 

поле, річка, синій гай.

Любо стежкою іти — 

тут живемо я і ти!

 Це звукоряд. Проспівай ноти: 

першу — гучно, другу — тихо і т. д.

  Україна — це тихі води і ясні зорі, зелені сади і білі хатки, лани 

золотої пшениці та молочні ріки.

До,  ре, мі, фа, соль, ля, сі, до

Ми — маленькі козачата,

Станем справжніми людьми.

Ми кохаєм рідну пісню,

Україну любим ми!

Приспів: 

Україна — наша мати, І про неї вільний спів.

Ми веселі козачата, Ми нащадки козаків!

Козачата
 Музика М. Ведмедері; слова О. Яворської 

Ми шануєм рідне слово,

В ньому вірність і краса.

Ми маленькі козачата, 

Наша пісня не згаса!

     Приспів.

     Чи хочеться тобі крокувати?  Це пісня-марш. 

             Заспівай її, крокуючи на приспівах та 

плескаючи під час виконання куплетів.

             Микола Лисенко писав музику для дітей та 

             дорослих. Одна з найкращих його опер — 

«Тарас Бульба». Послухай героїчну увертюру.  
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Проплескай  ритмічний малюнок  відомого тобі вірша.  

Чи зможеш записати його нотками та, ті-ті? Проспівай віршик, 

створивши власну мелодію.
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Äå á ìè íå ïîäîðîæóâàëè, ç îñîáëèâèì íåòåðï³ííÿì 

ïîâåðòàºìîñÿ äîäîìó. Êðàºâèäè ð³äíîãî ì³ñòà ÷è ñåëà çàâæäè 

âèêëèêàþòü õâèëþâàííÿ. 

Ðîçäèâèñÿ ïîäàí³ ðåïðîäóêö³¿ ³ ñêàæè, ùî çîáðàæåíî íà 

íèõ íà ïåðåäíüîìó òà äàëüíüîìó ïëàíàõ.

Äîïîìîæè Àðòèêó ç’ÿñóâàòè, ÿêå ñëîâî ñë³ä âñòàâèòè â ðå÷åíí³.

Íà ïåðåäíüîìó ïëàí³ îá’ºêòè ____________, í³æ íà äàëüíüîìó. 
(ìåíø³, á³ëüø³)

Âèð³çàþ÷è â³äïîâ³äí³ ôîðìè, âèêîíàé àïë³êàö³þ 

ñâîãî äâîðó àáî âóëèö³.
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Óëÿíà Êðàâ÷åíêî ²âàí Êîë³ñíèê

Àïë³êàö³ÿ äîïîìîæå çáåðåãòè ÿñêðàâ³ ñïîãàäè.
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Тема: ВЕСНА НА ПОРОЗІ

Урок 23

Ласкаво сонце гріє, 
Пливе, дзюрчить вода,
Про свіже листя мріє 
Берізка молода. 
Синичка у садочку 
Радіє: «сі-ці-да!» 

Сміється ясне сонце, 
Погідний, теплий день —
Сьогодні під віконцем 
На гілочках вишень 
Горобчики готують 
Концерт своїх пісень. 

Склади свої слова та проспівай відповідь.

У хорі верховодять

Сопрани і баси,

Дзвінко «цір-цір» виводять

На різні голоси.

В концерті тім направду

Багато є краси!

А їхні пісні вчора

Були такі сумні —

Сьогодні вже бадьорі,

Веселі, голосні.

Не диво: сонце гріє,

До нас прийшла весна. 

Вчитель: — Ой, Весна, Весна, днем красна, 

    Що ти нам, Весно, принесла?        

Учні: — Принесла вам літечко, щоб родило житечко.

     Ще й озиму пшеницю і усяку пашницю.

             Ще й зеленую травицю та джерельную водицю.

Весняний концерт
Музика О. Тарнавської; слова Н. Петрів 

Заспівай пісню, акомпонуючи собі на музичних інструментах. 

Придумай танцювальні рухи.

       Зустрічають весну звірі та пташки. Вони виводять малят. 

Тому не можна галасувати у весняному лісі, вмикати гучно музику. 

Закрий очі та уяви, що ти у весняному лісі. 
Подихай його свіжим чистим повітрям.

Пробудження природи чудово передав нам австрійський 

композитор Йоганн Штраус у вальсі «Весняні голоси». 

Добери слова, співзвучні твоїм емоціям. 
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Ï³ñëÿ ñóâîðî¿ çèìè ìè ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàºìî ïåðøèõ 

âåñíÿíèõ ïðîìåí³â. Ðîçãëÿíü êàðòèíè õóäîæíèê³â. ßê³ 

êîëüîðè òóò çóñòð³÷àþòüñÿ — òåïë³ ÷è õîëîäí³?

Íà öèõ ïîëîòíàõ ç’ÿâëÿºòüñÿ á³ëüøå òåïëèõ êîëüîð³â ³ 

ñâ³òëà, ùî ïîñèëþº â³ä÷óòòÿ îíîâëåííÿ òà ñâ³æîñò³.

75

Ïðèðîäó ìàëþþòü òåïëèìè ³ õîëîäíèìè êîëüîðàìè.

Þð³é Êóãà÷ Ìèêîëà Òåðïñèõîðîâ

Ñòâîðè âåñíÿíèé ïåéçàæ. Ñåðåä õîëîäíèõ êîëüîð³â

âåñíÿíîãî íåáà, ð³÷êè ³ çàëèøê³â ñí³ãó äîäàé òåïë³

êîëüîðè ó çîáðàæåííÿõ äåðåâ òà çåìë³.

Âåñíà

— Ùî ç âåñíîþ íàñòàº? 

 Ñí³ã ó ïîë³ ðîçòàº.  

 À ÷îìó òî òàê áóâàº? 

 Ñîíöå éîãî ïðèãð³âàº.

 Ùî æ ñèí³º íà çåìë³?  Ëþáèé æàéâîðîí äçâåíèòü.

— Í³æí³ ïðîë³ñêè ìàë³.

— À ùî ïíåòüñÿ ç-ï³ä ëèñòà? 

— Òî òðàâè÷êà âèðîñòà.

— À íàä ïîëåì ùî áðèíèòü? 

—

—

—

— —
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Урок 24

Тема: НАЙРІДНІШЕ СЛОВО «МАМА»

       Мама — це перше слово, яке вимовляє людина. Воно ніжне 

та зворушливе. У неньки найдобріші очі, найласкавіші руки. 

Навесні теплий вітер приносить нам мамине свято.

«Проспівай» розповідь про маму, 

використовуючи ніжні слова та плавну мелодію. 

Розкажи, як ти її любиш.

Заспівай музичний звукоряд із словами:

До, ре, мі, фа, соль, ля, сі — маму любимо усі.

Передай рухами те, про що ти співаєш. 

     Послухай концерт італійського композитора

             Антоніо Вівальді «Весна». Що ти уявляєш, 

слухаючи цю музику? Запам’ятай тембр звучання 

скрипки. Які слова передають твої відчуття? 

Скористайся «Словником естетичних емоцій».

Ми співаєм пісеньку
Музика Р. Рустамова; слова Л. Миронової

Ясне, щире сонечко 

Розілляло сяєво, —

Це тому, що матінці 

Пісеньку співаємо.

Приспів: 

Пісеньку простеньку: 

Ля-ля-ля!

Пісеньку для неньки:

Ля-ля-ля!

За віконцем ластівки 

Закружляли зграями, —

Це тому, що матінці 

Пісеньку співаємо.

Приспів.

Задзвеніли весело 

Ручаї по краєві, —

Це тому, що матінці 

Пісеньку співаємо.

Приспів.

Перші ніжні проліски 

По землі розмаяно, —

Це тому, що матінці 

Пісеньку співаємо.

Приспів.
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Ëþáëÿ÷à, í³æíà, äîáðà, òóðáîòëèâà — òàê, öå ïðî ìàìó! 

Íàøà ïåðøà ïîðàäíèöÿ é ïîì³÷íèöÿ, ÿêà, çäàºòüñÿ, óì³º ³ 

çíàº âñå. Ðîçãëÿíü êàðòèíè õóäîæíèê³â òà ðîçêàæè, ÿêîþ º 

ìàìà íà öèõ êàðòèíàõ.

ßê òåáå íàçèâàº ìàìà? ßêèì ãîëîñîì âèìîâëÿþòüñÿ ö³ 

ñëîâà? ßê³ íàéïðèºìí³ø³ ìîìåíòè ñï³ëêóâàííÿ ç ìàìîþ 

òè ìîæåø ïðèãàäàòè?

Íàéá³ëüøå, ÷èì ìè ìîæåìî â³ääÿ÷èòè ìàì³, — öå íàøà 

ëþáîâ ³ ëàñêà. Òâîÿ ìàìà áóäå äóæå ðàäà ñîíÿ÷í³é, âåñíÿí³é 

ëèñò³âö³. Íà í³é áóÿòèìóòü ð³çíîáàðâí³ êâ³òè.

77

Â³íñåíò Ðîìåðî Åì³ëü Ìóí’º
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Óñ³ ïðåäìåòè íàâêîëî  ñèìåòðè÷í³ àáî àñèìåòðè÷í³. 

ßêùî îäíà ïîëîâèíêà ôîðìè º í³áè äçåðêàëüíèì

Ïîäóìàé, ÿê³ ñèìåòðè÷í³ ïðåäìåòè òè ìîæåø ñòâîðèòè.

â³äîáðàæåííÿì ³íøî¿, ïðåäìåò º ñèìåòðè÷íèì, à ÿêùî í³ — 

àñèìåòðè÷íèì.

78

Ñòâîðè ìàì³ âåñíÿíèé íàñòð³é ç äîïîìîãîþ 

êîëüîðîâîãî ïàïåðó, êëåþ ³ íîæèöü. Âèêîíàé â³òàëüíó

ëèñò³âêó ó òåõí³ö³ àïë³êàö³¿. Ê³ëüê³ñòü êâ³ò³â âèçíà÷ ñàìîñò³éíî. 

Ç³ãíè ÷åðâîíèé ïàï³ð íàâï³ë äëÿ îòðèìàííÿ ñèìåòðè÷íîãî 

çîáðàæåííÿ. Äîäàé ëþáîâ³ òà í³æíîñò³.
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Урок 25

Тема: МІЙ КОБЗАР

9 березня людство відзначає день 

народження славетного українського 

поета та художника Тараса Григоровича 

Шевченка. Він мав чудовий голос, знав 

багато народних пісень. Шевченко був 

справжнім співцем свого народу. 

У цьому записі є 4 рядочки. Кожен з них — це музична 

фраза, відносно закінчений мотив. Вона складається 

найчастіше з двох тактів. У кінці фрази зроби вдих. 

79

 Гра «Луна». Повтори за вчителем  по фразах.

Розглянь нотний запис пісні «Тече вода з-під явора». Розкажи про 

темп, розмір. Який знак вказує на гучність виконання? 

Проплескай ритмічний малюнок пісні.

Згадай, як правильно вдихати та видихати повітря.
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Який характер пісні? Як треба її співати?

Тобі вже відома така будова пісні:

У пісні «Зацвіла в долині» немає приспіву. Її будова інша:

    Згадай, що таке «хор». Хто керує колективом? 

            Запам’ятай тембр звучання хору. Якими словами ти 

можеш 

передати 

емоції від 

почутого?

перший 
куплет

другий 
куплет

приспів приспів

перший 
куплет

другий 
куплет

Зацвіла в долині

Червона калина,

Ніби засміялась

Дівчина-дитина.

Зацвіла в долині
Музика А. Філіпенка; слова Т. Шевченка   

Любо, любо стало,

Пташечка зраділа,

Пташечка зраділа

І защебетала.

     Коли звучить пісня «Реве та стогне Дніпр широкий», 

люди слухають стоячи на знак пошани до Великого Кобзаря. 

Композитор Дмитро Крижанівський поклав на музику цей 

чудовий вірш. Український хор імені Григорія Верьовки велично 

та потужно виконує пісню.
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Ïîäèâèñÿ íà  ÷óäîâ³ ðîáîòè Òàðàñà Øåâ÷åíêà.

Øåâ÷åíêà íàçèâàþòü Êîáçàðåì. Êîáçàð — öå óêðà¿íñüêèé 

íàðîäíèé ñï³âåöü ³ ìóçèêàíò. Êîáçàð³ áóëè òâîðöÿìè ³ 

âèêîíàâöÿìè ³ñòîðè÷íèõ ï³ñåíü. ×àñòî íèìè ñòàâàëè ïîêàë³÷åí³ 

â áîÿõ êîçàêè, ÿê³ ìàëè ìóçè÷íèé õèñò.

Óâàæíî ðîçäèñü òà  íàìàëþé öåé ñòàðîâèííèé 

óêðà¿íñüêèé ìóçè÷íèé ³íñòðóìåíò.

Êîæíèé ìóçè÷íèé ³íñòðóìåíò º óí³êàëüíèì.  Ñêëàäíå 

çîáðàæåííÿ çàâæäè ìîæíà óÿâèòè ÿê ïîºäíàííÿ ïðîñòèõ 

ôîðì.
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Урок-гра 26 

Тема: РАДІЙМО УСПІХАМ

Ти котись, веселий м’ячик,

Швидко, швидко по рядах. 

Заспіває той, у кого 

М'ячик спиниться в руках.

82

1. Пограй гру «Музичний м’яч».

Станьте в коло. Під музику передаємо м’яч. Ведучий говорить 

або краще співає:

Заспівай пісню, яка найбільше сподобалася із цієї теми 

(ілюстрації до пісень — на дошці).

2. «Танець, пісня, марш».

Йдіть по колу, уважно слухаючи музику. Коли звучить маршова 

музика — крокуємо, коли пісня — співаємо,  а якщо танець — 

танцюємо, руки на поясі.

3. «Сонце — Хмара».

Якщо звучить музика мінорного характеру, стань під 

хмарку, якщо мажорного — під сонце.

4. «Як тебе звати?».

Ведучий тримає в руках бубон, підходить до  сусіда і 

запитує: «Як тебе звати»? Назви своє ім’я, вдаряючи по бубну 

стільки разів, скільки складів у імені. Наприклад, О-ля, Во-ло-дя 
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5. «Маленький композитор».

Спробуй  стати справжнім 

композитором. Ось текст, на який 

потрібно придумати мелодію.  

Який характер може бути в пісні?

6. «Годинники». Проплескай ритмічну композицію

на такі слова:

Тік-так, ті-кі-так, наш годинник йде ось так.

Тік-так, ті-кі-так, ті-кі-ті-кі-так!

Стрілочки тік-так, рухаються рівно в такт

Тік-так, ті-кі-так, ті-кі-ті-кі-так!

7. «Музичне інтерв’ю».

Візьми інтерв’ю у своїх однокласників: «Твори яких композиторів 

тобі запам’яталися? Розкажи про них».

8. Підготуй програму до свята (мами, весни, театру).

Утворіть групи, порадьтеся з  друзями і підготуйте виступ.
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Вже весна до нас прийшла, 

Радість, сонце принесла.

Принесла пахучі квіти,

Зеленню розцвілі віти.
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4. Íà ÿêîìó ³ç çîáðàæåíü ïîêàçàíà åìîö³ÿ ðàäîñò³?

Ñüîãîäí³ ìè ïåðåêîíàºìîñÿ, ùî íàáóò³ íà óðîêàõ ìèñòåöòâà 

âì³ííÿ º ïðèâîäîì äëÿ ðàäîñò³.

Ùî íîâîãî òè ä³çíàâñÿ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ óðîê³â?

1. ßêå ³ç çîáðàæåíü º ñèìåòðè÷íèì?

2. Çíàéäè ñåðåä ïîäàíèõ ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â êîáçó.

3. ßêèé ç ìàçê³â º òåïëèì, à ÿêèé õîëîäíèé?
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Íåõàé íà òâî¿õ ìàëþíêàõ îæèâàþòü ö³êàâ³ ïðåäìåòè!

Çîáðàçè ìèñî÷êó ³ ÿáëó÷êî. Óÿâè ö³ ïðåäìåòè. ×èì âîíè 

â³äð³çíÿþòüñÿ? Ïî÷íè ³ç ñòâîðåííÿ ðèñóíêó îë³âöåì. 

Ïîñòóïîâî ïåðåõîäü äî ðîáîòè ôàðáàìè. Çà áàæàííÿì 

îçäîá ìèñî÷êó. 

ßêùî íà êàðòèí³ çîáðàæåí³ íåæèâ³ ïðåäìåòè: ôðóêòè, îâî÷³, 

êâ³òè, ïîñóä, — òî òàêó êàðòèíó íàçèâàþòü íàòþðìîðò.

Ïîìèëóéìîñÿ íàòþðìîðòàìè äîñâ³ä÷åíèõ ìàéñòð³â.

85

Âîëîäèìèð ÊóäëàéØèí Æîí Ñ³ê Í³íà Ìàðöåíþê
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Тема: ПТАШИНІ СПІВИ

Урок 27

86

Які ноти проспівав зяблик? Запам’ятай мелодію.

Заспівай пісню із супроводом на інструментах.

       Весна… Дзвенять струмки, співають птахи.

     Французький композитор Жан Рамо 

     написав п’єсу «Перегук птахів» після 

прогулянки весняним лісом.  Послухай уважно і 

скажи, чиї голоси ти чуєш. Опиши свої емоції після 

слухання. Запам’ятай тембр звучання фортепіано. 

Зяблик
Музика А. Філіпенка; слова Т. Волгіної     

Проплескай та простукай ритмічний малюнок. Склади мелодії.

За голосами пташок дуже легко вчитися співати по нотах.

       Як співає зозуля? Це можна записати нотами соль-мі. Як 

співає горобчик? Цві-рінь. Так звучать ноти:  ДО-РЕ, ФА-СОЛЬ, 

СОЛЬ-ЛЯ. Заспівай по нотах, наслідуючи спів пташок.

У садочку цвіт буяє, 

Рясно маків і красоль. 

Зяблик пісеньку співає: 

— До, ре, мі, фа, соль! 

До, ре, мі, фа, соль!

 Тут зацвенькали сороки: 

— Не співає так ніхто! 

— Та це ж я учу уроки: 

Соль, фа, мі, ре, до! 

Соль, фа, мі, ре, до!

— Ой, Весна, Весна, днем красна, днем красна, 

Що ти нам, Весно, принесла, принесла?

— Принесла вам літечко, щоб родилось житечко.
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Í³æíå âîðêóâàííÿ ãîëóá³â íà ì³ñüê³é ïëîù³, ìåòóøëèâå 

öâ³ð³íüêàííÿ ñèíè÷îê ³ ä³ëîâèòå êàðêàííÿ âîðîí ñòàëè

çâè÷íèìè äëÿ âñ³õ, àëå íå äëÿ ñïðàâæí³õ õóäîæíèê³â, ÿê òè! Ìè 

ïîì³÷àºìî âñ³ äåòàë³ ¿õíüîãî çîâí³øíüîãî âèãëÿäó, ùîá, ÿê â³äîì³ 

ìèòö³, íàìàëþâàòè ïòàõ³â. Ðîçäèâèñü ïòàøîê ³ ðîçêàæè ïðî ¿õ 

îñîáëèâîñò³. 

 Ðîçãëÿíü óâàæí³øå . êðóãëåíüê³ ãîëîâó ³ ò³ëüöå ïòàøêè

Óì³ííÿ â³ä÷óâàòè ôîðìó ïðåäìåòà, ùî çîáðàæóºòüñÿ, — 

îñíîâà óñï³øíî¿ ðîáîòè.

Íàì ñüîãîäí³ ñòàíå ó ïðèãîä³ ì’ÿêåíüêèé, ñëóõíÿíèé 

ïëàñòèë³í. Çë³ïè ³ îçäîá ïòàøå÷êó. Ñòåêè äîïîìîæóòü 

äîäàòè âàæëèâ³ äåòàë³, à õîðîøèé íàñòð³é çðîáèòü òâîþ 

ïòàøêó îñîáëèâî ïðèâàáëèâîþ.
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Урок 28

Тема: ЦІ МИЛІ КОМАШКИ

88

Цвіте квітник. Пахощі розливає. А на ньому — і метелики, і 

джмелі, і мурахи! Усім тут є солодкий обід.

У високій траві живуть коники-стрибунці. Вони справжні 

музиканти! Кожен коник має солодкоголосу скрипочку. Ледь 

торкнеться до неї смичком — і злітає над лужком чарівна музика.

Послухай хор комашок. Заплющ очі, послухай музику 

зеленого лугу, правильно подихай пахучим повітрям.

           Гра «Звуконаслідувальні етюди».

     Зобрази голосом, як гуде джмелик, дзижчить бджілка, 

сюрчить коник-стрибунець, пищить комарик.

Прочитай віршик, чітко вимовляючи звуки. 

Проплескай ритмічний малюнок, називаючи тривалості 

складами ТА і ТІ- ТІ. А ти знаєш, що цей вірш можна заспівати 

звукорядом? Повтори спочатку нотами — до, ре, мі, фа, соль, 

ля, сі. А потім — навпаки.

Можливо тобі захочеться скласти свою мелодію. Спробуй!

Бджілка з джмеликом дзижчать,

Дитинчат дзижчати вчать.

Дзи-дзи-дзи та джи-джи-джи,

Як бджола — і ти скажи.     

Л. Вознюк
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Тільки метелик не співає, він милується своїми кольоровими 

крильцями і дарує нам насолоду.

На світі жив метелик,

Яскравий, наче літо,

Він мав багряні крила,

Щоб в небо відлетіти.

І мандрував метелик

Із квіточки на квітку,             

Співав пісні веселі,

Співав пісні привітні.

Приспів:

Він до неба злітає,

Радість людям дарує,

Суму в серці не має, 

Поміж хмарок танцює.

Метелик
Музика і слова Н. Май 

Він до неба злітає,

Аж до самого сонця,

І всміхається літо

У прозоре віконце!

Та ось пожовкло листя

І став холодним вітер,

І птахи піднялися,

Щоб в вирій полетіти.

Засумував метелик

І спати ліг до літа,

І бачив сни веселі,

І бачив сни привітні!

Приспів. (2)
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Заспівай пісню, створи супровід на музичних інструментах.

     А комашка сонечко має ще одну назву — «бедрик». 

             Наталя Гуркіна створила пісню і руханку про веселого

             бедрика. 

     Російський композитор Микола Римський-Корсаков 

написав «Політ джмеля» — це частина опери 

«Казка про царя Салтана». Послухай і скажи, 

що ти уявляєш. Який темп твору?

Цікаво, що серед музикантів відбуваються 

фестивалі-змагання «Хто швидше зіграє 

«Політ джмеля».
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Êîìàõè º íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ ïðèðîäè. Íåìîæëèâî 

óÿâèòè ñîá³ ãàëÿâèíêó ë³ñó àáî ïàðêó áåç íèõ.

Ðîçãëÿíü êàðòèíè õóäîæíèê³â. Íàçâè åëåìåíòè ò³ëà êîìàõè.

Ñê³ëüêè ÷îðíèõ öÿòîê íà ñïèí³ â сонечка?

Ñê³ëüêè ëàïîê, êðèëåöü ó êîìàõ?

Ïðèëåò³ëà öîêîòóõà, 

Ùîñü òîðî÷èòü ïîíàä âóõîì. 

Â³äãàäàé çàãàäêè, ç’ºäíàé ³ç çîáðàæåííÿì ³ âèìîâè çâóê, 

ÿêèé âèäàº êîìàõà.

Íà÷å ïòèöÿ, êðèëà ìàº,

Âñå ë³òàº òà ñï³âàº:

— ß ìåäîê âàì íàíîøó,

Íå ÷³ïàéòå, áî âêóøó!

ª ó íüîãî äîâã³ ðîãè —

Çàáèðàéòåñÿ ç äîðîãè!

— Æó-æó-æó, — ãóäèòü, äçèæ÷èòü,

Êîëè â íåá³ â³í ëåòèòü.

Ìàº êðèëà ³ ø³ñòü ðóê

Áóðêîòëèâèé ÷îðíèé …
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Àë³íà Îñººâà
Íàòàëÿ Êàãàí 

Àë³íà Îñººâà
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Íàéêðàñèâ³øèìè ç êîìàõ º, ìàáóòü, ìåòåëèêè — ëåãê³, 

òåíä³òí³, êîëüîðîâ³. Ïîäèâèñü ÿê ìîæíà íàìàëþâàòè ìåòåëèêà ³ 

ïîâòîðè.

ª ÷óäîâèé ñïîñ³á çîáðàçèòè ìèëó êîìàøêó — ìîíîòèï³ÿ. 

Ñïî÷àòêó ç³ãíè àðêóø ïàïåðó íàâï³ë. Íà îäí³é ïîëîâèíö³ 

³ ëåãêî, ùîá ôàðáà íà ïàïåð³ çàëèøàëàñÿ ìîêðîþ. Àêóðàòíî 

ç³ãíè çíîâó àðêóø ³ ïðèòèñíè çîáðàæåííÿ íà äðóãó ïîëîâèíêó. Çà 

ïîòðåáè äîìàëþé åëåìåíòè, ÿêèõ íå âèñòà÷àº.

íàìàëþé ïîëîâèíó ìåòåëèêà ôàðáàìè. Ïðàöþé øâèäêî

Óì³ííÿ ïîì³÷àòè äåòàë³ — îñíîâà ìàéñòåðíîñò³!
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Урок 29

Тема: СВІТЛЕ СВЯТО ВЕЛИКОДНЯ
       Весна дарує нам ще одне величне свято — Великдень.

Прочитай вірш, мімікою та жестами передай зміст.   

       Великдень — цілковита перемога весни над зимою, 

життя над смертю. Дівчата і хлопці святково одягались, водили 
хороводи. У цей день співали особливі пісні — гаївки, гагілки та 
веснянки. 

 Гаївки, гагілки — обрядові весняні пісні-хороводи, 
у яких парубки та дівчата обирали собі пару.

Великдень недалечко! Ось тобі яєчко.

Його ти розмалюй і мамі подаруй!

Склади власну мелодію і проспівай. 

             Послухай гаївки та гагілки. Який настрій вони тобі

             створили? Стань у коло, потанцюй у хороводі.

Розмалюю писанку, розмалюю,

Коника гривастого намалюю.         

Розмалюю писанку, розмалюю,

Соловейка–любчика намалюю.

Приспів: 

Писанка, писанка – веселковий цвіт. 

Писанка, писанка – мій дитячий світ.

       У цей день дозволялося усім бити в церковні дзвони. 

Вважалося: якщо дзвонив на Великдень — увесь рік будеш 

здоровим. А ти дзвонив колись у церковні дзвони?

Розмалюю писанку на Великдень
Музика В. Кравчук; слова Д. Чередниченка     

Розмалюю писанку, розмалюю,

Різьблену сопілочку намалюю.

А моя сопілочка буде грати,

Буде коник весело танцювати.
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Âàæêî óÿâèòè ñîá³ ñâÿòî, ÿêå çð³âíÿëîñÿ á çà ñâîºþ 

âðî÷èñò³ñòþ, ï³äíåñåí³ñòþ, âåëè÷í³ñòþ ³ç Âåëèêîäíåì! Ó âñüîìó 

ñâ³ò³ ñâ³òëå Õðèñòîâå Âîñêðåñ³ííÿ â³äçíà÷àþòü î÷èùåííÿì îñåëü 

³ äóø, ñâÿòêóâàííÿìè, ï³ñíÿìè ³ ùèðèì ñ³ìåéíèì ñï³ëêóâàííÿì. 

ßê âåñíîþ îæèâàº âñÿ ïðèðîäà, òàê ³ â íàøèõ ñåðöÿõ 

ïðîêèäàþòüñÿ íàéêðàù³ ïî÷óòòÿ. Ñàìå ÷àñ ñòâîðèòè ùîñü 

ïðåêðàñíå!

ßê³ âåëèêîäí³ òðàäèö³¿ òà çâè÷à¿ º ó òâî¿é ðîäèí³? 

Ñåðåä çàïðîïîíîâàíèõ ïðåäìåò³â îáåðè ò³, ùî º 

òðàäèö³éíèìè ñèìâîëàìè ñâÿòà Âåëèêîäåíü.
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Âåëèêîäí³ ïèñàíêè, ìîæóòü áóòè âèêîíàí³ ó ð³çíèõ òåõí³êàõ. 

Íàéá³ëüø ïîøèðåíèìè ñåðåä íèõ º ïèñàíêè, êðàøàíêè òà 

êðàïàíêè.

Ñòâîðè ÷óäîâèé äåêîð äëÿ âåëèêîäíüî¿ êîìïîçèö³¿! 

Òîá³ çíàäîáëÿòüñÿ ïëàñòèêîâà ëîæêà, âàòí³ äèñêè,

êëåé, êîëüîðîâèé ïàï³ð ³ ôëîìàñòåðè. Öèìè ìèëèìè ï³âíèêàìè 

òà çàé÷åíÿòàìè ìîæíà ïðèêðàñèòè âåëèêîäí³é êîøèê. 

Ëèøå ó ñâ³òë³é äóø³ íàðîäèòüñÿ ñâ³òëå ïðàãíåííÿ!
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Ïèñàíêà Êðàøàíêà Êðàïàíêà
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Урок 30 

Тема: КОСМІЧНІ ПРИГОДИ
       Висота. Небо. Космос. Цікаво те, що в космосі теж чути звуки. 

Послухай їх і скажи, на що вони схожі.

А ми спостерігаємо за космосом, 

дивлячись у зоряне небо, на місяць і 

зірки. Український народ порівнював 

їх з пастухом та вівцями.

Загадка
Один пастух, а багато овець.

Тихий вечір, тихий, красний,

Над горою місяць ясний

Пасе зорі, завертає,

На трембіті грає, грає.

Приспів:

Гой-я, зорі, гой-я, гой-я,

Трембіточка срібна моя.

Кошарочка овець повна,

На овечках біла вовна.

Місяць і зірки
Музика А. Басової; слова М. Підгірянки

Ходить місяць аж до ранку,

Вийшла зоря на полянку.

Ой, місяцю, місяченьку,

Зганяй зорі помаленьку.

Приспів.

Вже отара зірок рідне,

А вівчарик блідне, блідне.

Вже зірниця розквітає,

Встати сонце закликає.

    Послухай твір німецького композитора 

            Людвіга ван Бетховена — сонату № 14. Та 

вона більш відома під назвою «Місячна соната». 

Який інструмент звучить?

Підніми голову, наче ти дивишся в зоряне небо. 

Легко вдихни повітря, а потім ще легше видихни.
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Ëþäèíà çàâæäè ìð³ÿëà ë³òàòè ³ äîñë³äæóâàòè Âñåñâ³ò. 

Ðîçãëÿíü êàðòèíè õóäîæíèê³â. ×èì ö³êàâèé êîñìîñ?

Àðòèê âæå äåùî çíàº ïðî íàâêîëîçåìíèé ïðîñò³ð. Ç ô³ëüì³â 

òà ìóëüòô³ëüì³â â³í ä³çíàâñÿ, ùî â êîñìîñ³ º ÷èìàëî çàãàäêîâèõ ³ 

ñêëàäíèõ îá’ºêò³â.

Ïëàíåòà, êîñì³÷íèé êîðàáåëü, êðàòåð ÷è êîñì³÷í³ ïðèáóëüö³ — 

óñå öå º ö³êàâèì äëÿ ìàëþâàííÿ. Îáèðàé íà ñâ³é ñìàê ³ áåðèñÿ äî 

ðîáîòè.

Êîñìîñ ìîæíà â³äòâîðèòè ç äîïîìîãîþ ð³çíèõ õóäîæí³õ 

ìàòåð³àë³â.
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Äæîí Áåðê³Îëåêñ³é Ëåîíîâ
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Тема: У ПІДВОДНОМУ ЦАРСТВІ

Урок 31

       Сьогодні ми опустимося на дно моря: там теж є звуки.     

Що ти чуєш? Які мешканці там живуть?
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Акула снідати бажає,  з апельсинів починає.

Потім хрума в один раз абрикос і ананас.

І акваріум ковтне, навіть оком не моргне.

Як акула буде жити з отакенним апетитом? 

Проспівай вірш власною мелодією.

Наші предки дуже шанували воду. Було великим гріхом кидати у 

водойму сміття, каміння. Не можна було бити по воді. Вважали, 

що вода має цілющу силу. Охороняй водойми!

Закрий очі та уяви, що ти на березі моря, 
подихай чистим морським повітрям.

    Клод Дебюссі — французький композитор — 

            умів тонко чути звуки природи. Він створив 

три п’єси про море. Послухай і опиши свої емоції.  

Сонячним ранком зграя дельфінів

Бавилась в Чорному морі,

Довго кружляла, на хвилях гойдалась

І, мабуть, у мандри збиралась.

Де синє море, безкраї простори,

Там сонце весни зігріває пісок,

Там скелі високі і ріки глибокі,

І пісню співає цілющий струмок.

Дельфін
 Музика Т. Ярової; слова М. Грома

Приспів:

Дельфіни (3), наснились мені...

Дельфіни, дельфіни, дельфіни,

Здійсніть мої сни...

Візьміть мене в подорож, милі,

Несіть, де пісок, і верніть наяву

     Вічно зелену весну! (4)

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua



Çîáðàæóâàòè ìîðå — öå îñîáëèâå ìèñòåöòâî. Âîäà ìàº 

áåçë³÷ â³äò³íê³â, âîíà ïîñò³éíî ðóõàºòüñÿ.

Õóäîæíèê³â, ÿê³ ìàëþþòü ìîðå, íàçèâàþòü ìàðèí³ñòàìè. 

Îäíèì ³ç íàéâèäàòí³øèõ ñåðåä íèõ º ²âàí Àéâàçîâñüêèé. Ìîðå 

ñòàëî éîãî ñïðàâæíüîþ ïðèñòðàñòþ ³ íàòõíåííÿì. 

Ñâ³ò íàñò³ëüêè ð³çíîáàðâíèé òà ö³êàâèé, ùî çíàéòè 

íàòõíåííÿ ìîæíà íàâ³òü ï³ä âîäîþ!

ßê³ êîëüîðè ìîæíà íàçâàòè «ìîðñüêèìè», âîíè õîëîäí³ 

÷è òåïë³? Îáåðè êðàïåëüêè â³äïîâ³äíèõ êîëüîð³â.

Ó ìîð³ æèâå áàãàòî ö³êàâèõ ìåøêàíö³â — ìîðñüê³ 

âîäîðîñò³, êîðàëè, ìóøë³, ìîðñüê³ ç³ðêè. Îäíèõ ëèøå 

ðèá º òèñÿ÷³ âèä³â.
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Àðòèê ïðîïîíóº íàìàëþâàòè îäíó ³ç íèõ. Ïî÷íè ³ç 

çîáðàæåííÿ çàãàëüíî¿ ôîðìè ò³ëà. Ïîò³ì äîäàé äåòàë³ — õâ³ñò, 

ïëàâíèêè, îêî, ëóñêó. Çàâåðøè ðîáîòó àêâàðåëüíèìè ôàðáàìè.
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Урок 32

Тема: МОЯ УЛЮБЛЕНА ІГРАШКА 

       У тебе є багато іграшок. 

Але є в кожного одна улюблена. 

Ти засинаєш разом із нею, тулишся, 

коли тобі сумно. 

Яка твоя улюблена іграшка?    

Подмухай на іграшку, тихенько вдихни ти видихни.

Ніжно та лагідно заспівай іграшці колискову пісеньку, 

рухами покажи, як ти її заколисуєш.
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       Колись чи не в кожній хаті батьки майстрували для дітей 

іграшки: ляльки, дзиґи, брязкальця, свищики. Їх робили з 

дерева, глини, тканини та ниток. 

Музика, яка виконується 

на музичних 
інструментах,
називається 
інструментальною.

Ти знаєш багато пісень, 

із задоволенням їх 

виконуєш. Така музика 

називається 

вокальною.  
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  Який настрій викликала в тебе ця пісня? На музичних 

  інструментах створи супровід. Покружляй сам або у 

парі під час виконання приспіву.

     Послухай дві п’єси українського 

             композитора Віктора Косенка 

«Не купили ведмедика», «Купили ведмедика». 

Скажи, яка назва кожного з творів.  

Чому ти так вважаєш? 

На  якому інструменті виконують ці  п’єси?
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Сіре мишенятко

Збудувало хатку,

Столи накриває,

В гості закликає!

Приспів. 

Приповзла мурашка

Та й принесла кашку,

Прилетів метелик,

Наварив киселик.

Приспів.

Прийшла гусеничка,

Принесла водички,

Прилетіли мушки,

Напекли ватрушки.

Новосілля в мишеняти
Музика і слова А. Кривути

Приспів.

Бджілка попереду,

Повний горщик меду,

Принесла восьминіжка

В кошику горішки.

Приспів.

Буде, буде свято,

Вже гостей багато,

Ось так мишенятко

Збудувало хатку!

Приспів.

Приспів:

Ля-ля-ля-ля-ля-ля,

Ля-ля-ля-ля-ля-ля,

Ля-ля-ля-ля-ля-ля,

Новосілля в мишеняти!

       А знаєш, коли всі в будинку лягають спати, іграшки 

починають своє життя. Вони розмовляють, граються, співають і 

навіть святкують новосілля.
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Àðòèê õî÷å ïîä³ëèòèñÿ ç òîáîþ ñâî¿ìè äóìêàìè ïðî 

³ãðàøêè.

Ëÿëüêè â÷àòü áóòè òóðáîòëèâèìè ³ 

óâàæíèìè.

Ìàøèíêè äàþòü óÿâëåííÿ ïðî ðîáîòó 

ìåõàí³çì³â, äîïîìàãàþòü â³ä÷óòè ñåáå 

ñì³ëèâ³øèì.

Êîíñòðóêòîðè  äàþòü ìîæëèâ³ñòü 

ñòâîðþâàòè íîâ³ îá’ºêòè, áóäèíêè, 

âóëèö³ ³ íàâ³òü ì³ñòà, äîïîìàãàþòü 

çðîçóì³òè ¿õ áóäîâó.

Ïîäóìàé çàðàç ïðî ñâîþ óëþáëåíó ³ãðàøêó ³ ñêàæè, ÷èì âîíà 

º êîðèñíîþ äëÿ òåáå, ÷îãî âîíà òåáå â÷èòü.

101

Ðîçãëÿíü êàðòèíè õóäîæíèö³.  

ßê³ åìîö³¿ ³ â³ä÷óòòÿ âîíè ó òåáå âèêëèêàþòü?

Îëåíà Øóìàêîâà
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Ñåðåä òâî¿õ ³ãðàøîê, íàïåâíî, º ³ãðàøêîâ³ òâàðèíêè. Òàê 

ö³êàâî ãðàòè ç íèìè, óÿâëÿþ÷è, ÿê âîíè ìîæóòü ðóõàòèñü, ÿê³ 

çâóêè ìîæóòü ñòâîðþâàòè. Ó êîæíî¿ òâàðèíêè ñâ³é ñïîñ³á 

ïåðåñóâàííÿ, ñâîÿ ïëàñòèêà ðóõ³â. 

Äîáåðè â³äïîâ³äíå ñëîâî.

             Ïëàâàº.               Ë³òàº.                   Õîäèòü

Íàì çíîâó â ïðèãîä³  ì’ÿêèé ³ çðó÷íèé ïëàñòèë³í. Îáåðè 

óëþáëåíó òâàðèíêó, äîáåðè â³äïîâ³äíèé êîë³ð ïëàñòèë³íó, ãàðíî 

ðîç³ìíè éîãî, ðîçä³ëè íà øìàòî÷êè â³äïîâ³äíèõ ðîçì³ð³â ³ çë³ïè.

Ï³ä ÷àñ ë³ïëåííÿ óÿâëÿé, ÿê ðóõàºòüñÿ òâàðèíêà, ÿê³ â íå¿ 

çâè÷êè, ÿêèé õàðàêòåð, äîäàé âëàñòèâ³ ¿é åëåìåíòè: ñìóæêè, âóñà 

òà ³íøå.

ñòàíå 

Ñüîãîäí³ óëþáëåí³ ³ãðàøêè ïðèíîñÿòü òîá³ ðàä³ñòü, à 

çãîäîì, ìîæëèâî, çìîæåø ñòâîðþâàòè âëàñí³ ³ãðàøêè.
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Урок 33

Тема: УКРАЇНСЬКИЙ ВІНОЧОК

Весна — це розквіт та буяння природи. Ось з’явилися тендітні 

проліски, ніжні фіалки. І пливе від них духмяний аромат.  

  

Заспівай по нотах, склади свою пісеньку про інші квіти.

А які квіти подобаються тобі? Твоїй мамі?  Твоїй бабусі?

Понюхай квіточку, спокійно видихни.

Ми в таночку весело покружляєм, 
Про ромашку пісеньку заспіваєм. 
Виростала квіточка, виростала, 
Ясне сонце квіточку зігрівало.

Хусточка біленька, жовті щічки –
Виростала квіточка біля річки. 
Хмарка з неба дощиком поливала, 
Всім на радість квіточка виростала.

Ромашка
Музика Л. Кіндрат; cлова М. Гоголь 

Квіточку білесеньку діти рвали, 
У вінок ромашечку заплітали.
Принесли віночок свій у садочок 
І пішли з ромашкою у таночок.

      Здавна в Україні квіти шанували та доглядали. 
             Та особливе значення мав вінок, сплетений власноруч. 

Красуні співали пісень, шепотіли різні замовляння, вдихаючи у 

вінок найтаємніші бажання.
      Тому часто українські народні пісні співали «віночком», 
             кілька наспівів підряд. Послухай віночок українських
             народних пісень. Які пісні ти впізнаєш?

Дзвонить дзвоник у саду: 

«Я на стежку забреду. 

Між травою проросту, 

Синім цвітом зацвіту».
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До,   ре,  мі,  фа,  соль,  ля,  сі,  до

Які емоції викликає в тебе ця пісня?
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Êðàñà îòî÷óº íàñ óñþäè, ÿêùî íàâ÷èòèñÿ ïîì³÷àòè ¿¿. Ìè 

çâåðòàºìî óâàãó íà ãàðíó çîâí³øí³ñòü, îøàòíèé îäÿã, âèòîí÷åí³ 

ôîðìè ðîñëèí ³ òâàðèí.

Ìè ïðèêðàøàºìî íàø ä³ì, ñòâîðþþ÷è ó íüîìó çàòèøîê.

Ùî  ñïîêîíâ³êó ââàæàëîñÿ êðàñèâèì â Óêðà¿í³?

Óì³ë³ ðóêè ³ ñì³ëèâà ôàíòàç³ÿ äîïîìàãàþòü ñòâîðþâàòè 

÷àð³âí³ ïðèêðàñè.

Àðêòèê ïðîïîíóº ñòâîðèòè îäèí ³ç ãîëîâíèõ óáîð³â  

óêðà¿íîê — â³íî÷îê. Òîá³ çíàäîáëÿòüñÿ êîëüîðîâèé 

ïàï³ð, êëåé òà íîæèö³. Ïðàöþéòå ó ãðóïàõ, êîæíà ç ãðóï 

ìîæå ñòâîðþâàòè êâ³òî÷êè ïåâíîãî êîëüîðó. Ïðèêëåéòå 

ãîòîâ³ êâ³òè íà êàðòîííó îñíîâó.

104

Àðêòèê ïðîïîíóº ñòâîðèòè îäèí ³ç ãîëîâíèõ óáîð³â  

óêðà¿íîê — â³íî÷îê. Òîá³ çíàäîáëÿòüñÿ êîëüîðîâèé 

ïàï³ð, êëåé òà íîæèö³. Êðóãëó îñíîâó âèð³æ ç êàðòîíó, à 

êâ³òè — ç êîëüîðîâîãî ïàïåðó. Äîáåðè â³äïîâ³äí³ 

êîëüîðè òà ðîçì³ðè.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua



Урок 34

Тема: В ОЧІКУВАННІ ЛІТА
Канікули! Канікули! — співає все навколо.

Канікули! Канікули! Канікули у школі.

Канікули
Музика слова Л. РатичА. Олєйнікової; 

Проспівай за схемою: запитання-відповідь. Що для тебе 

канікули? Спробуй створити інші варіанти відповіді. Проспівай.

Гра «Музичний діалог».

Бо канікули розпочалися!алися!

Бо вже прийшлии канікули, канікули,

Дні такі чудові ми чекали,
Швидше їх наблизити бажали.
І, нарешті, мрії всі збулися,
Бо канікули розпочалися!
 Приспів:
Нам сумувати ніколи,
Бо вже прийшли канікули,
Канікули, канікули —
Чудові, загадкові —
Канікули, канікули!

Можна рано-вранці не 
вставати,
Можна день цілісінький 
гуляти,
Вчителька нікого не питає –
Теж вона від нас відпочиває.

Приспів. (2)
Канікули, канікули!
Канікули, канікули!

      Послухай і скажи, який  настрій передав  італійський 

             композитор Антоніо Вівальді у своєму концерті «Літо».

Який характер музики? Що тобі хочеться робити після слухання 

цієї музики? Добери слова, щоб передати свої емоції.

канікули?                   Це
– – – –       –   таке                                               літні

– –                     – –
що                                                                   дні

–                                –
А                                                                             барвисті

–                                      – – –
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Êîæíà ïîðà ðîêó îñîáëèâà. Êîæíà äîäàº áàðâ ó ïàë³òðó 

íàøîãî æèòòÿ. Äîïèòëèâèì ³ òâîð÷èì ëþäÿì í³êîëè ñóìóâàòè.

Ìåòåëèêè, áåç ñóìí³âó, º îêðàñîþ ë³òà. Ëåãê³, ð³çíîáàðâí³, 

âîíè ñòâîðþþòü îñîáëèâå â³ä÷óòòÿ áåçòóðáîòíîñò³, ñâÿòà. 

Ï³äãîòóé êîëüîðîâèé ïàï³ð, êëåé, íîæèö³, ôëîìàñòåðè. 

Äîâãîî÷³êóâàíå ë³òî ïðèíåñå òîá³ áàãàòî íîâèõ âðàæåíü.
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Âîëîäèìèð Æäàíîâ Ãåðõàðä Íåñâàäá

Ðîçãëÿíü êàðòèíè õóäîæíèê³â. ßê³ êîëüîðè ³ ôîðìè 

âèêîðèñòàëè âîíè çîáðàæåííÿ ë³òíüî¿ ïîðè? Ùî 

çîáðàæåíî íà ïåðåäíüîìó ïëàí³?
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Тема: ПІДСУМКОВИЙ

Урок 35

       Промайнув твій перший рік навчання. Було важко, але 

весело; складно, але цікаво. Виконай завдання — і ти зрозумієш, 

як багато вдалося тобі навчитися за цей час.

      1. Перевір свої знання.
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3 2 1 5 4

Хто пише музику?

 п о з т К о м и о р

4 2 6 8 1 5 3 7 9 10

м е т р б
3 2 1 5 43 2 1 5 4

Як називається 

«забарвлення» звуку?

3 2 1 5 4

Які пісні виконують 

на Різдво?

я д о К л и к

4 5 2 1 3 7 6

о а т н
2 4 3 1

Як називається 

значок, що позначає 

музичний звук?

2. Музичні ребуси.

áå за ÷å ïа-ха

ïа-ра ка ïî р
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Музична сімейка

Прилетіла нота «До», опустилася в гніздо,

Бачить: в кухні нота «Ре» знову п’є яйце сире,

А за нею нота «Мі» щось мугиче у пітьмі.

Біля стінки нота «Фа» диригує раз і два.

Працьовита нота «Соль» програє на скрипці роль,

А весела нота «Ля» промовляє тра-ля-ля.

Затягнула нота «Сі» — вмить примовкли голоси.

І звернулась нота «До»: покидаємо гніздо.

Посідаєм на дроти і по нотах з висоти

Заспіваємо усі: До-ре-мі-фа-соль-ля-сі! 

                                І. Січовик          

3. Прочитай вірш. Запиши назви нот, які 

зустрічаються у тексті. Проспівай їх.
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4. Картинна галерея.

Проведи екскурсію. Чий портрет ти бачиш? Що тобі відомо про 

цю людину? Які твори написав цей композитор?
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6. Гра «Музична торбинка».

Виймай з торбинки по черзі ілюстрації до пісень. Заспівай з 

танцювальними рухами та супроводом на дитячих музичних

інструментах.
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5. Гра «Заспівай- відповім».

Проспівай до свого товариша, наприклад:

«Що ти бачиш навкруги?», « Хто твій друг?», «Який сьогодні 

день?»
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Òè âæå âïåâíåíî âïðàâëÿºøñÿ ç îë³âöÿìè, ôàðáàìè òà 

³íøèìè õóäîæí³ìè ìàòåð³àëàìè. 

Àðòèê ïðîïîíóº òîá³ ðàçîì ³ç äðóçÿìè íà çàâåðøåííÿ 

øê³ëüíîãî ðîêó ñòâîðèòè ö³êàâó êîìïîçèö³þ. Âàì çíàäîáëÿòüñÿ 

ïåíçë³, ôàðáè, âóçüêèé ïàïåðîâèé ñêîò÷ òà á³ëüøèé àðêóø 

öóïêîãî ïàïåðó. Êîæíó ç îòðèìàíèõ êë³òèíîê ìîæíà çàïîâíèòè íå 

ëèøå ÷èñòèì êîëüîðîì, àëå é äîïîâíèòè ñìóæêàìè, ïëÿìàìè, 

êâ³òàìè òà íåçâè÷íèìè çîáðàæåííÿìè.

Ä³çíàâàòèñÿ íîâå òà ö³êàâå — öå ñïðàâæíº çàäîâîëåííÿ! Ë³òî 

ïîäàðóº òîá³ áàãàòî íîâèõ ³äåé äëÿ òâîð÷îñò³. Çäèâóé ó÷èòåëÿ ó 

âåðåñí³ íîâèìè ìàëþíêàìè!

Àðòèê áàæàº òîá³ ÿñêðàâîãî ë³òà!

Çãàäàé, ÿê³ ³ç âèêîíàíèõ òîáîþ ðîá³ò òè ââàæàºø 

íàñïðàâä³ âäàëèìè. ×îìó? Ùî âäàºòüñÿ íàéëåãøå?
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