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Þí³ äðóç³!

Ìè ïðîäîâæóºìî ÷àð³âíó ïîäîðîæ Êðà¿íîþ ìèñòåöòâ. Çà 
äîïîìîãîþ öüîãî ï³äðó÷íèêà âè áóäåòå íàâ÷àòèñÿ ñï³âàòè, 
ñëóõàòè ìóçè÷í³ òâîðè, ìóçèêóâàòè, òàíöþâàòè ï³ä ìóçèêó, 
ìàëþâàòè, ë³ïèòè, ðîáèòè àïë³êàö³¿, à òàêîæ ãðàòè â ö³êà-
â³ ìèñòåöüê³ ³ãðè, âèêîíóâàòè òâîð÷³ çàâäàííÿ. Óðîêè ìèñ-
òåöòâà äîïîìîæóòü âàì ðîçâèíóòè ñâî¿ òàëàíòè. Ïîòð³áíî 
ëèøå ñóìë³ííî ïðàöþâàòè ³ ïðîäîâæóâàòè ìð³ÿòè ïðî âå-
ëèê³ çâåðøåííÿ! Íàñíàãè âàì òà óñï³õ³â! 

Àâòîðêà

ÓÌÎÂÍ² ÏÎÇÍÀ×ÅÍÍß

 — âèêîíàé çàâäàííÿ

 — ïîñëóõàé ìóçèêó, ïåðåãëÿíü â³äåî

 — çàñï³âàé ï³ñíþ

 — çâåðíè óâàãó, çàïàì’ÿòàé

 — õâèëèíêà òâîð÷îñò³ 

 — ³ãðîâèé ìàéäàí÷èê

 — ïîïðàöþéòå â ïàðàõ, ãðóïàõ

 — çàâäàííÿ ï³äâèùåíî¿ ñêëàäíîñò³
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ÓÐÎÊ 1. ÇÓÑÒÐ²× Ç ÌÈÑÒÅÖÒÂÎÌ

ÌÎÂÀ ÌÈÑÒÅÖÒÂÀ

 Ïðèãàäàé, ÷è çóñòð³÷àâñÿ/çóñòð³÷àëàñÿ òè ç ìèñòåöòâîì 
ï³ä ÷àñ ë³òí³õ êàí³êóë.

 Ðîçãëÿíüòå ñõåìó «Âèäè ìèñòåöòâà». Ñïðîáóéòå íàçâà-
òè ÿêíàéá³ëüøå ïðåäñòàâíèê³â òâîð÷èõ ïðîôåñ³é êîæíîãî 
âèäó ìèñòåöòâà.

 
Ìóçè÷íå  

ìèñòåöòâî

Òåàòðàëüíå  
ìèñòåöòâî

Õîðåîãðàô³÷íå  
ìèñòåöòâî

Öèðêîâå  
ìèñòåöòâî

Ê³íî- 
ìèñòåöòâî

Îáðàçîòâîð÷å  
ìèñòåöòâî

 Ïîì³ðêóé, ÿê ìóçè÷íå ìèñòåöòâî ïîºäíóºòüñÿ ç ³íøèìè 
âèäàìè ìèñòåöòâà. 

 Ì. Ëèñåíêî. «Âðàæåííÿ â³ä ðàä³ñíîãî äíÿ». 

 Âèçíà÷ òåìï ïðîñëóõàíîãî òâîðó. ßêà öå ìóçèêà: âîêàëü-
íà ÷è ³íñòðóìåíòàëüíà? 

 Ðîçêàæè, ÿêèì òè óÿâëÿºø ñâ³é ðàä³ñíèé äåíü.
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 Âèêîíàé ïîñï³âêó «Ìè ùàñëèâ³ ä³òè», â³äñòóêóþ÷è ¿¿ ðèòì 
ïî ïàðò³.

& 44 jœ jœ jœ jœ œ œ
Ми щас ли ві ді ти –

œ œ 
та та та,- - - - -

& jœ jœ jœ jœ œ œ
бу де мо дру жи ти –

œ œ 
ла ла ла.- - - - - -

& 44 jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
Ру дий ко тик сів на пло тик,

jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
ми є лич ко і жи во тик.- - - - - - -

& ∑ ∑

& ∑ ∑

& ∑ ∑

& ∑ ∑

до 1 уроку

до 13 уроку
 Ïðèäóìàé ïðîäîâæåííÿ ö³º¿ ïîñï³âêè.

 Í. Ìàé. «À ùî òàêå ùàñòÿ».

1. Íóìî ðàçîì ç íàìè! Î, º!
Ïëåùåìî ðóêàìè! Î, º!
Íóìî ðàçîì ç íàìè ï³ñíþ ïî÷èíàé!
Âà-ïà-ðó, àó-ïó!
Íóìî ðàçîì ç íàìè! Î, º!
Ùèðèìè ñåðöÿìè! Î, º!
Âñ³ì õîðîøèì ëþäÿì ùàñòÿ ïîáàæàé!

Ïðèñï³â:
À ùî òàêå ùàñòÿ?  
Òî íåáî áëàêèòíå, 
òî çîðÿí³ íî÷³ ³ ñèíÿ ð³êà!    
À ùî òàêå ùàñòÿ?  
Òî äðóç³ ³ ð³äí³, 
òî ìàìèí³ î÷³ ³ òàòà ðóêà!      

2. Ëþäÿì âñ³ì íà ñâ³ò³! Î, º!
Òðåáà äðóæíî æèòè! Î, º!
Æèòè, íå òóæèòè — ³ á³äà ìèíå!
Âà-ïà-ðó, àó-ïó!
Ëþäÿì âñ³ì íà ñâ³ò³! Î, º!
Òðåáà çðîçóì³òè! Î, º!
Ñîíöå ç íåáà ñâ³òèòü äëÿ óñ³õ îäíå!

Ïðèñï³â.
 ßê, íà òâîþ äóìêó, ìóçèêàíòè âèñëîâëþþòü ñâîþ ðà-

ä³ñòü?

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ãðàô³êà

Àðõ³òåêòóðàÑêóëüïòóðà

Æèâîïèñ

Äåêîðàòèâíå 
ìèñòåöòâî 

ÓÐÎÊ 2. ÇÓÑÒÐ²× Ç ÌÈÑÒÅÖÒÂÎÌ 

 ßê òè ãàäàºø, ÷îìó îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî íàçèâàþòü 
â³çóàëüíèì? 

 Ðîçãëÿíü ñõåìó. ßê³ âèäè â³çóàëüíèõ ìèñòåöòâ º äëÿ òåáå 
íîâèìè?

 Ïåðåãëÿíü â³äåîïðåçåíòàö³þ. ßê³ ìàòåð³àëè çàñòîñîâó-
þòü ï³ä ÷àñ ðîáîòè íàä òâîðàìè â³çóàëüíèõ ìèñòåöòâ?

 Ïîäèâèñü, ÿê õóäîæíèêè çîáðàæóþòü ë³òî. ßê³ êîëüîðè 
âèêîðèñòàëè ìèòö³ ó ñâî¿õ òâîðàõ? 

Â. Íåïèéïèâî. «Ñåðïåíü» Ë. Ïàðñåëüº. Ïåéçàæ

Â³çóàëüí³  
ìèñòåöòâà

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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 Ðîçêàæè ïðî ñâî¿ ë³òí³ êàí³êóëè. ßê³ êîëüîðè ïåðåâàæà-
þòü ó ïðèðîä³ âë³òêó?

 Ñòâîðè ìàëþíîê ï³ä íàçâîþ «Ñîíÿ÷íèé ë³ò-
í³é äåíü». Âèêîðèñòàé ïàñòåëü. Ïîäóìàé, 
ÿê êðàùå ðîçì³ñòèòè àðêóø: ãîðèçîíòàëü-
íî ÷è âåðòèêàëüíî.

 Ïðèãàäàé, ùî òàêå ïåéçàæ. 

 Çà çì³ñòîì ñâîãî ìàëþíêà ñïðîáóé ñêëàñòè â³ðø «Ì³é 
ùàñëèâèé ñîíÿ÷íèé äåíü». 

 Ñëîâà-ï³äêàçêè: ñîíÿ÷íèé äåíü, ñï³âàòè ï³ñåíü, ðàä³ñòü 
ìîÿ, äðóæíà ñ³ì’ÿ.

 Ùî íàïëóòàâ õóäîæíèê?

 

 ßêèìè êîëüîðàìè, íà òâîþ äóìêó, ìîæíà íàìàëþâàòè 
ðàä³ñòü?

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ÓÐÎÊ 3. ÏÐÈÐÎÄÀ Â ÌÈÑÒÅÖÒÂ²

Ïîãëÿíü íà ñèíº-ñèíº íåáî,
íà ëèñòÿ, êâ³òêó é íà ðîñó...
Óâàæíî ãëÿíü íàâêîëî ñåáå
³ â÷èñÿ áà÷èòè êðàñó! 

                                             Í. Êðàñîòê³íà

 Æèâîïèñö³ ïåðåäàþòü êðàñó äîâê³ëëÿ íà êàðòèíàõ. À çà 
äîïîìîãîþ ÷îãî ñòâîðþþòü îáðàçè ïðèðîäè ìóçèêàíòè?

 Ðîçãëÿíü êàðòèíè Ì. Ëóãîâåíêà. ßê³ ïîðè ðîêó òîá³ âäàëî-
ñÿ óï³çíàòè?

 

 Ôðàãìåíòè. À. Â³âàëüä³. «Ïîðè ðîêó. Âåñíà. ×àñòèíà 1. 
Ë³òî. ×àñòèíà 2. Îñ³íü. ×àñòèíà 3. Çèìà. ×àñòèíà 2.».

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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  Ïîð³âíÿéòå, ÿê õóäîæíèê ³ êîìïîçèòîð çîáðàæóþòü ð³çí³ 
ïîðè ðîêó. Ùî âè óÿâëÿºòå ï³ä öþ ìóçèêó?

 Âèêîíàé ïîñï³âêó «Ìè ùàñëèâ³ ä³òè».

 Ïðèãàäàé, ùî òàêå ï³ñíÿ. 

 Ðîçð³çíÿþòü ï³ñí³ íàðîäí³ òà àâòîðñüê³, òîáòî  
ñòâîðåí³ àâòîðàìè (êîìïîçèòîð ïèøå ìóçèêó, 
ïîåò — â³ðø³).

 ßê³ íàðîäí³ ï³ñí³ òè çíàºø?

 Óÿâè ñåáå â ìóçè÷í³é ñòóä³¿. Çàñï³âàé ï³ñíþ Í. Ìàé  
«À ùî òàêå ùàñòÿ» ï³ä ôîíîãðàìó, çàïèñóþ÷è âèêîíàí-
íÿ íà äèêòîôîí. Ïîïðîñè îäíîêëàñíèê³â ³ îäíîêëàñíèöü 
îö³íèòè òâ³é ñï³â.

  Ïðèäóìàé ³ âèêîíàé òàíîê ï³ä çâó÷àííÿ êîìïîçèö³¿  
Í. Ìàé. 

 

  Ðàçîì ³ç äðóçÿìè ñïðîáóé â³äòâîðèòè ìåëîä³þ ï³ñí³  
«À ùî òàêå ùàñòÿ» íà óäàðíèõ ³íñòðóìåíòàõ.

 ßêèìè çâóêàìè — òèõèìè ÷è ãó÷íèìè — ìîæíà ïåðåäàòè 
õàðàêòåð ïðèðîäè ï³ä ÷àñ áóð³ àáî ó ñïåêîòíèé ñîíÿ÷íèé 
äåíü?

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ÓÐÎÊ 4. ÏÐÈÐÎÄÀ Â ÌÈÑÒÅÖÒÂ²

 Ïðèãàäàé, ÿê³ ìàòåð³àëè âèêîðèñòîâó-
þòü ó ñâî¿é ðîáîò³ æèâîïèñö³.

 Æèâîïèñ (ìàëÿðñòâî) — â³çóàëüíå 
ìèñòåöòâî, ó ÿêîìó îáðàçè ñòâî-
ðþþòü çà äîïîìîãîþ ôàðá.  

  Ñïðîáóé íàçâàòè ð³çí³ âèäè ôàðá. ²ç äîäàòêîâèõ äæåðåë 
ä³çíàéñÿ, ÷èì îë³éí³ ôàðáè â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä àêðèëîâèõ.

   

 Ùî ùå ïîòð³áíî õóäîæíèêó (ìàëÿðó) äëÿ ñòâîðåííÿ êàð-
òèíè? 

 Äóæå ÷àñòî õóäîæíèêè ìàëþþòü äîâê³ëëÿ. ² çàëåæíî 
â³ä òîãî, ùî çîáðàæåíî íà êàðòèí³, ïåéçàæ³ áóâàþòü 
äåê³ëüêîõ âèä³â.

Ð²ÇÍÎÂÈÄÈ ÏÅÉÇÀÆ²Â

 À ÿê³ êðàºâèäè òè ñïîñòåð³ãàºø ó ñâîºìó ð³äíîìó êðà¿? 

 Ïåðåãëÿíü â³äåîðîëèê «Ïðèðîäà â êàðòèíàõ óêðà¿íñüêèõ 
õóäîæíèê³â». ×è ìîæíà çà öèìè ðîáîòàìè âèçíà÷èòè íà-
ñòð³é ìàëÿð³â?

Ìîðñüêèé ïåéçàæ Ã³ðñüêèé ïåéçàæ

Ì³ñüêèé ïåéçàæ Ñ³ëüñüêèé ïåéçàæ

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 
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  Âèçíà÷ ³ íàçâˆè ð³çíîâèäè íàâåäåíèõ ïåéçàæ³â. 

 

  Íàìàëþé ìîðñüêèé ïåéçàæ àêâàðåëüíèìè àáî ãóàøåâè-
ìè ôàðáàìè çà çðàçêîì. 

 

   

 ßêèé êóòî÷îê ð³äíîãî êðàþ òîá³ õîò³ëîñÿ á çîáðàçèòè íà 
êàðòèí³?

Ð. Ñàäîâñüêèé ß. Ä³äóëà

Î. Îíèùàê ². Ïåòð³â 

1

3

2

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 
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ÓÐÎÊ 5. ÏÎÄÎÐÎÆ Ó ÑÅËÎ

 ßê, íà òâîþ äóìêó, çâó÷èòü ñåëî? 

 ². Ëåâèöüêèé.. «Óêðà¿íñüêà ðàïñîä³ÿ». 

 Âèçíà÷ òåìï ö³º¿ êîìïîçèö³¿. ×è ìîæíà ¿¿ íàçâàòè «ìóçèêîþ 
ñåëà»? ßêó êàðòèíó òè óÿâëÿºø ï³ä ÷àñ çâó÷àííÿ ðàïñîä³¿ 
². Ëåâèöüêîãî?

 

Þ. Æóðêà. «Îñ³íü»

  Ï³ä çâó÷àííÿ ï³ñí³ Í. Ãóðàëü «Ñåëî ìîº» ïðèäóìàé ³ âèêî-
íàé òàíîê.

 Ïîñï³âêà «Îñ³íü äî ä³òåé ïðèéøëà».

 À ÷èì ïàõíå îñ³íü ó ñåë³?

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 



13

  
 

 Ðîçó÷è óêðà¿íñüêó íàðîäíó ï³ñíþ «Äèáè-äèáè».

Äèáè, äèáè, äèáè-áè,
ï³øëà áàáà ïî ãðèáè.
À ä³ä ïî îïåíüêè
â íåä³ëþ ðàíåíüêî.
Äèáè, äèáè, äèáè-áè,
áàáà âæå íåñå ãðèáè.
À ä³ä ÷àñ íå ãàº —
ï³ä êóùåì äð³ìàº.

  Öÿ ï³ñíÿ ìàº äâîäîëüíèé ðîçì³ð, äå ÷³òêî â³ä÷ó-
âàºòüñÿ ñèëüíà (íàãîëîøåíà) ³ ñëàáêà (íåíàãîëî-
øåíà) äîë³. Çàïèñóºòüñÿ â³í òàê: 2/4.

 ×åðãóâàííÿ ð³çíèõ çà ñèëîþ íàãîëîñ³â óòâîðþº 
òàêò. Ìåæ³ òàêòó íà íîòíîìó ñòàí³ çîáðàæóþòüñÿ çà 
äîïîìîãîþ òàêòîâî¿ ðèñêè.

  Ñïðîáóé âèêîíàòè ï³ñíþ ³ äèðèãóâàòè îäíî÷àñíî. Ïðî-
ïëåñêàé ðèòì ï³ñí³. 

            1    2

 Ïðèãàäàé, ÿê³ çâóêè òè ÷àñò³øå ÷óºø ó ñåë³, 
à ÿê³ — â ì³ñò³. 

À ä³ä   ïî î – ïåíü-êè  â íå-ä³- ëþ ðà-   íåíü-êî.

Äè-áè,äè-áè,äè-áè-áè,  ï³-øëà áà-áà ïî ãðè-áè.

2
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 
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ÓÐÎÊ 6. ÏÎÄÎÐÎÆ Ó ÑÅËÎ

 Ùî òè óÿâëÿºø, êîëè ÷óºø ñëîâî «ñåëî»?

 Â³äåîðîëèê «Ñ³ëüñüê³ êðàºâèäè â òâîð÷îñò³ óêðà¿íñüêèõ 
õóäîæíèê³â».

 Ðîçãëÿíü êàðòèíè óêðà¿íñüêèõ õóäîæíèê³â. Çîáðàæåííÿ 
ÿêèõ ïðåäìåò³â ïåðåâàæàþòü ó ñ³ëüñüêèõ ïåéçàæàõ? ßêèé 
íàñòð³é ñòâîðþþòü ö³ ðîáîòè?

                  Î. ²âàíîâ.                                       Ã. Ìàöåãîðà. 
            «Óêðà¿íñüêå ñåëî»                     «Ïàì’ÿòü ïðî ñòàðå ñåëî»

                   Â. Ñëîáîäñüêèé.                                   À. Æåæåð. 
                         Ïåéçàæ                                         «Ð³äíà õàòà»

  Ïîì³ðêóé, ÿêå ñåëî ìîæíà ÷àñò³øå ïîáà÷èòè íà êàðòèíàõ: 
äàâíº ÷è ñó÷àñíå. 

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 
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  Íàìàëþé ñ³ëüñüêèé/ì³ñüêèé ïåéçàæ îðèã³íàëüíèì ñïî-
ñîáîì — çà äîïîìîãîþ øìàòêà ç³áãàíîãî ïàïåðó òà 
ôàðá. 

  Ãðà «Ìàëþºìî ³ç çàïëþùåíèìè î÷èìà».
 Çà äîïîìîãîþ ë³÷èëêè îáèðàþòü «õóäîæíèêà»:

Ïåíçåëü, êðåéäà, îë³âö³ —
ìàëþâàòè õî÷óòü âñ³!
À ìè áóäåì ðàõóâàòè,
ùîá õóäîæíèêà îáðàòè:
íå îäèí, íå äâà, íå òðè —
ìàëþâàòè áóäåø òè!

 «Õóäîæíèêó» çàâ’ÿçóþòü î÷³ ³ äàþòü ó ðóêè êðåéäó. ²íø³ 
ó÷àñíèêè ãðè ïðèäóìóþòü ñþæåò ìàëþíêà. Íàñòóïíîìó 
«õóäîæíèêó» ïðîïîíóþòü äîìàëþâàòè êàðòèíó.

 ßê³ êîëüîðè îáèðàþòü õóäîæíèêè äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ëü-
ñüêèõ ïåéçàæ³â? 

1

3

2

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 
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ÓÐÎÊ 7. ÎÑ²ÍÍß ÌÅËÎÄ²ß

 ßê³ ï³ñí³ ïðî îñ³íü òè çíàºø?  
ßê, íà òâîþ äóìêó, çâó÷èòü îñ³ííÿ 
ìåëîä³ÿ? 

 Â³äåîðîëèê «Îñ³íí³é ë³ñ».

 ßê êîìïîçèòîðè ñòâîðþþòü îáðàç 
ö³º¿ ïîðè ðîêó?  

Â. Ãðèöèíà. «Îñ³íü. Ð³êà Ðóäà»

  Ðîçãëÿíü ìàëþíîê. Ùî íàïëóòàâ õóäîæíèê? ßê íàçèâà-
ºòüñÿ ìóçèêà, ÿêó âèêîíóþòü íà ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ? 
Ùî òàêå âîêàëüíà ìóçèêà?

 

  Á³ëüø³ñòü ìóçè÷íèõ òâîð³â, ÿê³ ìè ñëóõàºìî íà óðîêàõ 
ìèñòåöòâà, ìàþòü íàçâè. ßê òè ãàäàºø, ÷îìó?

 Ã. Ñâèðèäîâ. «Äîùèê».

 ßê êîìïîçèòîð çîáðàæóº äîùèê? Ó ÿêîìó ðåã³ñòð³ çâó÷èòü 
ìåëîä³ÿ? Ñïðîáóé â³äòâîðèòè çâóê äîùó íà ìóçè÷íèõ ³í-
ñòðóìåíòàõ.

  ²íñòðóìåíòàëüí³ òâîðè, ÿê³ ìàþòü íàçâó àáî ñëî-
âåñíó ïðîãðàìó, íàçèâàþòü ïðîãðàìíîþ ìóçè-
êîþ.

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 



17

  
 

 Ïîì³ðêóé, ÷è ìîæíà â³äíåñòè òâ³ð Ã. Ñâèðèäîâà äî ïðî-
ãðàìíî¿ ìóçèêè.

 Óêðà¿íñüêà íàðîäíà ï³ñíÿ «²äè, ³äè, äîùèêó» â îáðîáö³  
ª. Ëÿøêà (ó âèêîíàíí³ äèòÿ÷îãî õîðó).

 ßê ó ï³ñí³ ïåðåäàíî ïðèðîäíå ÿâèùå? ßêèé òåìï ï³ñí³?

   Õîð — êîëåêòèâ ñï³âàê³â, ÿêèé ñï³ëüíî âèêîíóº 
âîêàëüí³ òâîðè.

   Ñïðîáóé ³ç äðóçÿìè/ïîäðóãàìè ñòâîðèòè õîð ³ ðàçîì 
çàñï³âàòè óêðà¿íñüêó íàðîäíó ï³ñíþ «Äèáè-äèáè», àäæå 
ãðèáè ïðîðîñòàþòü ÿêðàç ï³ñëÿ äîùèêó.

  Âèë³ïè ç ïëàñòèë³íó âåñåëèé ãðèáî÷îê çà çðàçêîì.  

           

  Ñòâîð³òü ãðóïîâó êîìïîçèö³þ «Ãðèáíà ãàëÿâèíà». Ïðèäó-
ìàéòå ìåëîä³þ äëÿ ïîñï³âêè ³ âèêîíàéòå ¿¿.

Íà ãàëÿâèíö³ ãðèáî÷êè
ï³ñëÿ òåïëîãî äîùó:
ìàìà, òàòî, ñèíè é äî÷êè
òàíöþâàëè äîñõî÷ó.

 ßê³ ³íñòðóìåíòàëüí³ òâîðè, ùî çîáðàæàþòü îñ³íü, òè çíà-
ºø? Ùî òàêå ïðîãðàìíà ìóçèêà?

1

32

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 
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ÓÐÎÊ 8. ÎÑ²ÍÍß ÌÅËÎÄ²ß

 Ïîäèâèñü, ÿê êðóæëÿþòü îñ³íí³ ëèñòî÷êè, í³áè ó òàíêó! 
Ñïðîáóé ³ òè çàòàíöþâàòè ï³ä ìóçèêó Ï. ×àéêîâñüêîãî 
«Îñ³ííÿ ï³ñíÿ».

 Ðîçãëÿíü êàðòèíè ñó÷àñíîãî õóäîæíèêà À. Çðàæåâñüêîãî.  
ßê³ êîëüîðè îáðàâ ìèòåöü, ùîá çîáðàçèòè îñ³ííº ëèñòÿ?

   

 Ïðèãàäàé, ùî íàçèâàþòü íàòþðìîðòîì. ×è ïàì’ÿòàºø 
òè, ùî òàêå êîìïîçèö³ÿ?

     Êîëîðèò — ãàðìîí³éíå ïîºäíàííÿ êîëüîð³â  
ó êàðòèí³.

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 
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   Ïðèäóìàé ìåëîä³þ ³ âèêîíàé ïîñï³âêó.

Ëèñòî÷êè îñ³íí³ çà â³òðîì ëåòÿòü
³ òèõî ï³ä í³æêàìè â íàñ øåëåñòÿòü.

 Ïåðåãëÿíü â³äåîðîëèê «Îñ³íí³é áóêåò ç ëèñòÿ». Íà äîç-
â³ëë³ ñïðîáóé ñêëàñòè ñõîæó êîìïîçèö³þ. 

 ßê³ çà ôîðìàìè ö³ ëèñòî÷êè?

  Ñòâîðè àïë³êàö³þ ³ç çàñóøåíîãî ëèñòÿ çà çðàçêîì. Äî-
ïîâíè êîìïîçèö³þ äåòàëÿìè.

 ßê òè ãàäàºø, ÷è ñïîäîáàºòüñÿ òâîÿ òâîð÷à ðîáîòà êî-
ðîëåâ³ Êîìïîçèö³¿? Ïîÿñíè, ÷îìó.

1

3

2

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 
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 Õòî òàêèé, íà òâîþ äóìêó, õîðåîãðàô?

  Ïðèãàäàéòå íˆàçâè òàíö³â çà ìàëþíêàìè. ßêèé ðèòì êîæ-
íîãî ç íèõ? 

   Òàíåöü — öå âèä ìèñòåöòâà, â ÿêîìó õóäîæí³ îá-
ðàçè ñòâîðþþòüñÿ ÷åðåç ïëàñòè÷í³  ðóõè.

 Ä. Øîñòàêîâè÷. «Âàëüñ-æàðò».

 Îïèøè õàðàêòåð ïðîñëóõàíî¿ ìóçèêè. Îáðàçè ÿêèõ òàí-
öþðèñò³â ñòâîðèâ êîìïîçèòîð?

 ßê³ ³ãðàøêè, íà òâîþ äóìêó, ìîãëè á âèêîíàòè «Âàëüñ-
æàðò»? ×îìó òè òàê ââàæàºø?

   Òâ³ð Ä. Øîñòàêîâè÷à ìàº òðèäîëüíèé ðîçì³ð (çàïè-
ñóºòüñÿ 3/4): îäíó ñèëüíó äîëþ òà äâ³ ñëàáê³. 

ÓÐÎÊ 9. ÎÑ²ÍÍ²É ÒÀÍÎ×ÎÊ

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 
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 Ãðà «Îðêåñòð».
 Êåð³âíèê îðêåñòðó ïîâèíåí äèðèãóâàòè 
 â òðèäîëüíîìó ðîçì³ð³ îòàê:            

 Ìóçèêàíòè íà òðèêóòíèêàõ âèêîíóþòü ñèëüíó äîëþ, íà 
äçâ³íî÷êàõ — äâ³ ñëàáê³ äîë³.

   Óêðà¿íñüêà íàðîäíà ï³ñíÿ «Òàíöþâàëà ðèáà ç ðàêîì».

Òàíöþâàëà ðèáà ç ðàêîì, ðèáà ç ðàêîì,
à ïåòðóøêà — ç ïàñòåðíàêîì, ç ïàñòåðíàêîì,
à öèáóëÿ — ç ÷àñíèêîì, à ä³â÷èíà — ç êîçàêîì! 

Òàíöþâàâ ñí³ï ç ïåðåâåñëîì, ç ïåðåâåñëîì,
à êîíîâêà — ç êîðîìèñëîì, ç êîðîìèñëîì,
à ìàê³òðà ç ìàêîãîíîì ðåãîòàëèñü ï³ä îñëîíîì.

Õà-õà-õà-õà, ãî-ãî-ãî-ãî, ãîï, ãîï, ðàç-äâà-òðè!

 ßêèé íàñòð³é ñòâîðþº öåé òâ³ð?

  Ñïðîáóéòå âèçíà÷èòè, ÿêèé ðîçì³ð ìàº óêðà¿íñüêà íà-
ðîäíà ï³ñíÿ.

 Óÿâè ñåáå õîðåîãðàôîì. Ïðèäóìàé ðóõè, ÿê³ âèêîíóâà-
ëè á ðèáà, ðàê, öèáóëÿ, ïåòðóøêà.

 ßê ñòâîðþþòüñÿ õóäîæí³ îáðàçè â òàíö³?  

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 
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ÓÐÎÊ 10. ÎÑ²ÍÍ²É ÒÀÍÎ×ÎÊ

Óñÿ ïðèðîäà âîñåíè òàíöþº: 
âàëüñóº ëèñòÿ ³ç ã³ëîê,
êóù³ çàäóìëèâî òóïöþþòü, 
à â ï³çí³õ êâ³ò³â ñâ³é òàíîê.

 ßê³ îñ³íí³ êâ³òè òè çíàºø?

 Â³äãàäàé çàãàäêó.

Ìàáóòü, öÿ êâ³òêà çíàº òàºìíèöþ,
ùî öâ³òîì ï³çíî âîñåíè ³ñêðèòüñÿ:
«À öå äëÿ òîãî, ùîá êðàñîþ âè
ìîºþ ìèëóâàëèñü äî çèìè».

                                                             (Õðèçàíòåìà)

 Ïîãëÿíü, ÿê õóäîæíèêè çîáðàçèëè ö³ ï³çí³ îñ³íí³ êâ³òè. ßêèé 
êîëîðèò ïåðåâàæàº ó öèõ ðîáîòàõ: òåïëèé ÷è õîëîäíèé?

Â. Ðèäâàíåíêî.  
«Õðèçàíòåìè»

Ë. Ïàâëåíêî. 
«Õðèçàíòåìè ³ ãðóø³»

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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  Âèãîòîâ õðèçàíòåìó ç ãîôðîâàíîãî ïàïåðó çà çðàçêîì. 
Ïåðåä ïî÷àòêîì ðîáîòè ïðèãàäàé ïðàâèëà êîðèñòóâàííÿ 
íîæèöÿìè. 

  

   Òåõí³êà ñòâîðåííÿ âèðîá³â ç ïàïåðó ìàº íàçâó 
ïàïåðîïëàñòèêà. 

 Ñïðîáóé çàòàíöþâàòè ç âèãîòîâëåíèìè êâ³òàìè ï³ä ìó-
çèêó Ä. Øîñòàêîâè÷à «Âàëüñ-æàðò».

 ßêó ùå êâ³òêó òîá³ õîò³ëîñÿ á íàâ÷èòèñÿ âèãîòîâëÿòè  
ç ïàïåðó?

Î. Ñòàí³÷íîâ. «Ðîæåâ³ õðèçàíòåìè» Â. Ëåâ³í. Íàòþðìîðò

1

32

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ÓÐÎÊ 11. ÐÈÒÌ²×ÍÈÉ ÐÓÕ 

 ßê³ çà ðèòìîì áóâàþòü ìåëîä³¿? Íàçâˆè ìóçè÷íèé òâ³ð  
ç ÷³òêèì ðèòìîì. 

 ª. Àäàìöåâè÷. «Çàïîð³çüêèé ìàðø».

². Ïàíüîê. «Àòàêà»

 ßêèé õàðàêòåð ìàðøó? Ùî òè óÿâëÿºø ï³ä öþ ìóçèêó? Çâó-
÷àííÿ ÿêèõ ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â òîá³ âäàëîñÿ ðîçï³çíàòè?

   Ìàðø³ ïåðåâàæíî ìàþòü ÷îòèðèäîëüíèé ðîç-
ì³ð — 4/4. Ïåðøà äîëÿ º ñèëüíîþ, ðåøòà — ñëàáê³.

 Ïîñëóõàé ³ùå ðàç ìàðø ªâãå-
íà Àäàìöåâè÷à òà ñïðîáóé «çà-
ãðàòè» ðèòì ìàðøó ãîð³õîâèìè 
øêàðàëóïêàìè. Ïåðøó äîëþ 
â³äñòóêóé ãîëîñíî, à ³íø³ — 
òðîõè òèõ³øå. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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  Â³çüìè ôëîìàñòåð ³ ïàï³ð. Ñïðîáóé ë³í³ÿìè çîáðàçèòè 
ðèòì ìàðøó.  

 Óðèâîê ³ç ê³íîô³ëüìó «Âîãíåì ³ ìå÷åì» (ðåæèñåð  
ª. Ãîôìàí). 

 ×è çíàºø òè, ÿê íàçèâàþòüñÿ ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè êîçà-
ê³â?

   Ëèòàâðè (òóëóìáàñ) — ìóçè÷íèé óäàðíèé ³íñòðó-
ìåíò êîçàê³â. Çâóê íèçüêèé, ëóíêèé, ðîçêîòèñòèé. 
Êð³ì òîãî, ëèòàâðè áóëè çàñîáîì çâ’ÿçêó ì³æ êîçàöü-
êèìè çàãîíàìè: óäàðè â ëèòàâðè ñèãíàë³çóâàëè ïðî 
íåáåçïåêó. 

 Öåé ìóçè÷íèé ³íñòðóìåíò òàêîæ íàëåæèòü äî óêðà¿í-
ñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ñèìâîë³êè.

  Âèêîíàé óêðà¿íñüêó íàðîäíó ï³ñíþ «Òàíöþâàëà ðèáà  
ç ðàêîì» ï³ä ôîíîãðàìó.

 ×è ìîæíà òàíöþâàòè ï³ä ìóçèêó ìàðøó? ×îìó?

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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 Ïîì³ðêóé, ÷è ìîæíà íà êàðòèí³ çîáðàçèòè ðèòì.

 Ïîãëÿíü, ÿê ìàëþº îñ³íí³ ðèòìè ñó÷àñíèé õóäîæíèê  
Ä. Êóñòàíîâè÷.

   Äìèòðî Êóñòàíîâè÷ íàíîñèòü ôàðáè íà ïîëîòíî ñïå-
ö³àëüíèì õóäîæí³ì øïàòåëåì ç òîíêîþ äîâãàñòîþ 
ñòàëåâîþ ñòåêîþ. Öåé ³íñòðó-
ìåíò ìàº íàçâó ìàñòèõ³í. Òàêà 
òåõí³êà ðîáîòè äîçâîëÿº ñòâî-
ðèòè îá’ºìíó, «áàãàòîøàðîâó» 
êàðòèíó.

ÓÐÎÊ 12. ÐÈÒÌ²×ÍÈÉ ÐÓÕ

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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  ßêîþ çà ðèòìîì ³ òåìïîì ìóçèêîþ ìîæíà îçâó÷èòè íà-
âåäåí³ êàðòèíè?

   Ðèòì ó êàðòèíàõ ïåðåäàºòüñÿ ÷åðåç ÷åðãóâàííÿ  
êîëüîð³â, ïðåäìåò³â, ë³í³é, ïëÿì. 

 

  Ðàçîì ³ç ñóñ³äîì/ñóñ³äêîþ ïî ïàðò³ ñïðîáóéòå âèçíà÷è-
òè ³ â³äñòóêàòè ðèòì, çîáðàæåíèé íà ìàëþíêàõ.

       

  Ñòâîðè çà çðàçêîì àáî âëàñíèì çàäóìîì ìàëþíîê â³ä-
áèòêàìè ïàëüö³â. Ïîäóìàé, ÿê ïðîÿâëÿºòüñÿ ðèòì ó òâî¿é 
õóäîæí³é ðîáîò³. 

 

 ×è º ðèòì ó îðíàìåíòàõ? Ïîÿñíè ñâîþ äóìêó.

1 2
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ÓÐÎÊ 13. Ð²ÇÍ² ÒÅÌÏÈ 

 Ó ÿêîìó òåìï³ ðóõàþòüñÿ çîáðàæåí³ òâàðèíè?  

 Ì. Ñ³ëüâàíñüêèé. «Ïòàøêà ³ êèöüêà». Ì. Çàâàëèøèíà.  
«Çàâîäíå ìèøåíÿ».

 ×è íàëåæàòü ö³ êîìïîçèö³¿ äî ïðîãðàìíî¿ ìóçèêè? Äîâå-
äè ñâîþ äóìêó. Âèçíà÷ òåìïè ïðîñëóõàíèõ òâîð³â.

  Âèãàäàé êàçêó ïðî òå, ÿê êèöüêà ³ ïòàøêà çóñòð³ëè â ë³ñ³ 
çàâîäíå ìèøåíÿ.  

    Òåìï — öå øâèäê³ñòü âèêîíàííÿ ìóçè÷íîãî òâîðó.

  Ïîñï³âêà «Êîòèê». 

 Âèêîíàé ïîñï³âêó ñïî÷àòêó ïîì³ðíî, ïîò³ì — ïîâ³ëüíî,  
à òîä³ — øâèäêî.

øâèäêèé ïîâ³ëüíèé ïîì³ðíèé
& 44 jœ jœ jœ

jœ œ œ
Ми щас ли ві ді ти –

œ œ ˙
та та та,- - - - -

& jœ jœ jœ
jœ œ œ

бу де мо дру жи ти –

œ œ ˙
ла ла ла.- - - - - -

& 44 jœ jœ jœ jœ jœ jœ
jœ jœ

Ру дий ко тик сів на пло тик,

jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
ми є лич ко і жи во тик.- - - - - - -

& ∑ ∑

& ∑ ∑

& ∑ ∑

& ∑ ∑

до 1 уроку

до 13 уроку
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  ². Á³ëèê. «Êèöÿ-êèöþíÿ». 

1. Ó ìàëåíüê³é ó õàòèí³
íà òåïëåíüê³é êîæóøèí³
õòîñü äð³ìàº, õòîñü ìóðêî÷å,
ñïîçàðàíêó ñïàòêè õî÷å.
Óâåñü âå÷³ð, ö³ëó í³÷êó
íå ç³ìêíóëà âîíà â³÷êè,
âñå øóêàëà õèòðó ìèøêó,
íàòðóäèëàñü âîíà òð³øêè.

Ïðèñï³â:
Êèöü-êèöü-êèöü-êèöÿ, êèöÿ-êèöþíÿ.
Ìóð-ìóð-ìóð-ìóðêà, ìóðêà-ìàíþíÿ.
Êèöü-êèöü-êèöü-êèöÿ, êèöÿ-êèöþíÿ.
Ìóð-ìóð-ìóð-ìóðêà, ìóðêà-ìàíþíÿ.

2. Äî îá³äó äî ñìà÷íîãî
âîíà º çàâæäè ãîòîâà:
í³æíî ëàïêà ëè÷êî ìèº,
ùå é çàðÿäêó çðîáèòü øèÿ.
Êèöÿ ëþáèòü, êèöÿ ìð³º,
ùî ìàòóñÿ ¿é íàëèº
á³ëó-á³ëó ³ ãóñòåíüêó
ñìåòàíî÷êó ñìà÷íåíüêó.

Ïðèñï³â.

3. Äåíü ïðîõîäèòü, äåíü ìèíàº,
êèöÿ õâîñòèêîì ìàõàº —
âîíà çíîâ ÷åêàº í³÷êó,
ùîá ñï³éìàòè õèòðó ìèøêó.

Ïðèñï³â.

 Ïîì³ðêóé, ÷è ìîæíà îäèí ìóçè÷íèé òâ³ð âèêîíóâàòè  
â ð³çíèõ òåìïàõ.

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 



30

ÓÐÎÊ 14. Ð²ÇÍ² ÒÅÌÏÈ

 Ðîçãëÿíü ðåïðîäóêö³¿ êàðòèí. Ó ÿêèõ òåìïàõ ðóõàþòüñÿ 
çîáðàæåí³ ëþäè, òâàðèíà? 

À. âàí äåí Áîðí.  
«Á³ãóí»

Â. Ñëîáîäñüêèé. «Ìóçèêè»

Þ. Äóá³í³í.  
«Ïðîãóëÿíêà ç êèòàéñüêèìè ë³õòàðèêàìè»

Õ. Ôîðòóí³. «Ê³íü»

  Çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ ìóçèêè ìîæíà îæèâèòè ö³ çîáðàæåííÿ?

  Ñïðîáóé çîáðàçèòè ë³í³ÿìè ðóõ ó ð³çíèõ òåìïàõ: á³ã, ïðî-
ãóëÿíêó, ïîâ³ëüíå ïåðåñóâàííÿ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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  ². Á³ëèê. «Êèöÿ-êèöþíÿ». Âèêîíàé ðóõè ðàçîì ç êîøåíÿì 
ó òåìï³, ÿêèé ï³äêàçóº òîá³ ìóçèêà. 

            Ðóõ ó êàðòèí³ — öå âèðàçíèê ÷àñó. 

 Â³ä÷óòòÿ äèíàì³êè õóäîæíèêè äîñÿãàþòü ð³çíèìè 
ñïîñîáàìè: íàïðèêëàä, âèêîðèñòîâóþòü ðîçìèòèé 
ôîí, íå÷³òê³ êîíòóðè îá’ºêò³â íà çàäíüîìó ïëàí³. Ï³ä-
êðåñëèòè ðóõ ìîæíà òàêîæ çà äîïîìîãîþ íàïðÿìó 
ë³í³é ìàëþíêà.

  Ñïðîáóé íàìàëþâàòè êîëüîðîâèìè îë³âöÿìè êèöþ, ÿêà 
á³æèòü.

 Ãðà «Ïîêàæè õîäó çîáðàæåíèõ òâàðèí».

 ßê òè ââàæàºø, ùî ëåãøå íàìàëþâàòè: ðóõ ÷è ñïîê³é? 
×îìó? 

1

3

2

4

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ÓÐÎÊ 15. ÑÒÎÐ²ÍÊÀÌÈ ÌÈÑÒÅÖÒÂÀ 

Ðîçãîðíè áàðâèñòó «Êíèãó ìèñòåöòâ» ³ ïðèãà-
äàé çóñòð³÷³ ç ìóçè÷íèì ìèñòåöòâîì. 

Ïåðøà ñòîð³íêà — «Ìóçè÷íà ñêðèíüêà»

Ïîñëóõàé ôðàãìåíòè ìóçè÷íèõ òâîð³â, ïðèãàäàé ¿õí³ íàçâè. 
Îáåðè çîáðàæåííÿ, ÿêèìè ìîæíà ïðî³ëþñòðóâàòè ïðîñëóõàí³ 
êîìïîçèö³¿. 

  

  

Ï³äêàçêè: Ä. Øîñòàêîâè÷. «Âàëüñ-æàðò»; Ì. Ëèñåíêî. «Âðà-
æåííÿ â³ä ðàä³ñíîãî äíÿ»; ª. Àäàìöåâè÷. «Çàïîð³çüêèé ìàðø»;  
Ã. Ñâèðèäîâ. «Äîùèê».

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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      Äðóãà ñòîð³íêà — «Ï³ñåííèé êàëåéäîñêîï»

Óï³çíàé çà ³ëþñòðàö³ÿìè âèâ÷åí³ ï³ñí³. Ïðîïëåñêàé ðèòì ³ çà-
ñï³âàé îäíó ç íèõ (íà âèá³ð).

  Òðåòÿ ñòîð³íêà — «Ìóçè÷í³ çàãàäêè»

Ïðî÷èòàé ñëîâà. Ùî âîíè îçíà÷àþòü?

      ×åòâåðòà ñòîð³íêà — «Òâîð÷èé ìàéäàí÷èê»

Ïðèäóìàé êàçêó ïðî òå, ÿê ìåø-
êàíö³ ë³ñó ñòâîðèëè îðêåñòð. ßê³ 
ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè, íà òâîþ äóì-
êó, îáðàëè á çîáðàæåí³ òâàðèíè? 

íàðîäíà 
ï³ñíÿ

ïðîãðàìíà 
ìóçèêà

òàêòëèòàâðè

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ÓÐÎÊ 16. ÑÒÎÐ²ÍÊÀÌÈ ÌÈÑÒÅÖÒÂÀ

Ðîçãîðíè «Êíèãó ìèñòåöòâ» ³ ïðèãàäàé çó-
ñòð³÷³ ç â³çóàëüíèìè ìèñòåöòâàìè. 

 Ïåðøà ñòîð³íêà — «Êàðòèííà ãàëåðåÿ»

Ðîçãëÿíü ðåïðîäóêö³¿ êàðòèí. Äàé â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ.

 Ó ÿê³é ðîáîò³ â³äòâîðåíî ðóõ?

 Íà ÿê³é êàðòèí³ çîáðàæåííÿ ðîçì³ùåíå ãîðèçîíòàëüíî, 
à íà ÿê³é — âåðòèêàëüíî?

 Âèçíà÷ ë³í³þ ãîðèçîíòó â ïåéçàæàõ.

 ßê³ êîëüîðè (òåïë³ ÷è õîëîäí³) ïåðåâàæàþòü ó ïðåä-
ñòàâëåíîìó íàòþðìîðò³?

 Ùî çîáðàæåíî íà ïåðåäíüîìó ïëàí³ ñ³ëüñüêîãî ïåéçà-
æó?

². Ôàðòóõ. «Ëåëåêà»À. Æåæåð.  
«Ñîíå÷êî ïðîêèíóëîñÿ»

À. Æåæåð.  
«Äåêîðàòèâíèé 

íàòþðìîðò»

Ã. ßãîäê³í. 
«Õìàðà»

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Äðóãà ñòîð³íêà — «Õóäîæí³ çàãàäêè»
  

Ïðî÷èòàé ñëîâà. Ùî âîíè îçíà÷àþòü?

Òðåòÿ ñòîð³íêà — «Âèñòàâêîâà çàëà»

Âëàøòóé âèñòàâêó ñâî¿õ ðîá³ò. Ïðèãàäàé, íàä ÷èì ïðàöþâàòè 
òîá³ ñïîäîáàëîñü íàéá³ëüøå.

          ×åòâåðòà ñòîð³íêà — «Òâîð÷èé ìàéäàí÷èê»

Âèãîòîâ ¿æà÷êà-òðóä³âíè÷êà ç êîëüîðîâîãî ïàïåðó çà çðàç-
êîì.

ïàïåðîïëàñòèêà ìàñòèõ³íæèâîïèñêîëîðèò

1 32

4 5
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ÓÐÎÊ 17. ÎÑ²ÍÍ²É ÓÐÎÆÀÉ 

 Ó ÿêó ïîðó ðîêó ïî÷èíàþòüñÿ æíèâà? Ïðèãàäàé, ÿê³ ï³ñí³ 
íàçèâàþòü æíèâàðñüêèìè. 

   Ó æíèâàðñüêèõ ï³ñíÿõ îñï³âóþòü ïî÷àòîê, õ³ä òà çàâåð-
øåííÿ æíèâ. Òàê³ ï³ñí³ â³äíîñÿòü äî êàëåíäàðíî-îá-
ðÿäîâèõ ³ âèêîíóþòü ¿õ ï³ä ÷àñ ð³çíèõ íàðîäíèõ ñâÿò 
òà îáðÿä³â. 

 Çàê³í÷åííÿ æíèâ óêðà¿íö³ òðàäèö³éíî â³äçíà÷àþòü 
ïèøíèìè ñâÿòêóâàííÿìè ç âåñåëèìè ï³ñíÿìè é òàí-
öÿìè.

Þ. Æóðêà. «Îá³ä ó ïîë³»

   Íà ïîëÿõ ³ ãîðîäàõ çá³ð óðîæàþ ïî÷èíàºòüñÿ âë³òêó  
³ çàâåðøóºòüñÿ ï³çíî âîñåíè.
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 Ñëîâà Ò. Âîëã³íî¿, ìóçèêà À. Ô³ë³ïåíêà. «Çáèðàé óðîæàé».

1. Ìè êîðçèíî÷êè íåñåì, äðóæíî ç ï³ñíåþ ³äåì.
Ãåé, çáèðàé óðîæàé ³ íà çèìó çàïàñàé.
Ãåé, òàê, òè çáèðàé ³ íà çèìó çàïàñàé.

2. Êóêóðóäçó ìè çáåðåì, ñï³ëèõ ñîíÿõ³â íàðâåì
³ ãîðîõ ïðî çàïàñ — óðîæàé õîðîøèé â íàñ.
Ãåé, òàê, ïðî çàïàñ — óðîæàé õîðîøèé â íàñ.

3. Òè, ïóçàòèé êàáà÷îê, íàëåæàâ ñîá³ áî÷îê,
íå ë³íóéñü, ÷àñ íå ãàé ³ â êîðçèíî÷êó ñòðèáàé.
Ãåé, òàê, ÷àñ íå ãàé — ³ â êîðçèíî÷êó ñòðèáàé.

4. Íàñ äîäîìó ÷åðåç ë³ñ 
ãðóçîâèê óñ³õ ïðèâ³ç.
Ãåé, âîðîòà â³ä÷èíÿé — 
¿äå ç ïîëÿ óðîæàé.
Ãåé, òàê, â³ä÷èíÿé — 
¿äå ç ïîëÿ óðîæàé.

 Ïîêàæè ðóêîþ ðóõ ìåëîä³¿ ö³º¿ ï³ñí³. 

  «Ñ³ëüñüêà ïîëüêà» (ó âèêîíàíí³ àíñàìáëþ «Òðî¿ñò³ ìó- 
çèêè»).

   Òðî¿ñò³ ìóçèêè â³ä³ãðàâàëè âà-
æëèâó ðîëü ó ïîáóò³ óêðà¿í-
ö³â. Âèêîíóâàëè ïåðåâàæíî 
òàí    öþâàëüí³ ³ ï³ñåíí³ ìåëîä³¿. 
Ñüîãîäí³ óêðà¿íñüê³ ³íñòðóìåí-
òàëüí³ àíñàìáë³, çàëèøèâøè 
çà ñîáîþ òðàäèö³éíó íàçâó, 
çíà÷íî ðîçøèðèëè ñâ³é ñêëàä.

 Íà ÿêîìó ìóçè÷íîìó ³íñòðóìåíò³ òðî¿ñòîãî àíñàìáëþ 
òîá³ õîò³ëîñÿ á ç³ãðàòè?

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 
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ÓÐÎÊ 18. ÎÑ²ÍÍ²É ÓÐÎÆÀÉ

— Îñåíå, îñåíå, çâ³äêè ïðèéøëà? 
Ùî òè íàì, îñåíå, ïðèíåñëà?
— Ç ïîëÿ ïðèéøëà ÿ, ³ç òåìíîãî  
                                                  áîðó.
Âñå ïðèíåñëà, ÷èì áàãàòà, â êîìîðó.

                               Ã. Õðàïà÷

Â. Îëåìï³þê-Âèííèêîâà. 
«Äàðè îñåí³»

 ßê òè äóìàºø, ÷îìó îñ³íü íàçèâàþòü ùåäðîþ? ×èì îáäà-
ðîâóº ëþäåé öÿ ïîðà ðîêó?

                Â. Äîâáåíêî. Íàòþðìîðò                Â. Ìèñþê. Íàòþðìîðò

                        Â. Ìèñþê. Íàòþðìîðò                   Â. Âàëåâñüêà. Íàòþðìîðò

 Ðîçãëÿíü íàòþðìîðòè. ßê³ äàðóíêè îñåí³ çîáðàçèëè óêðà-
¿íñüê³ õóäîæíèêè? Íà ÿê³ îá’ºìí³ ôîðìè ñõîæ³ ÿáëóêî, 
ãðóøà, êóêóðóäçà?

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 
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  Ñòâîðþþ÷è íàòþðìîðòè, õóäîæíèêè ÷à-
ñòî âèêîðèñòîâóþòü ìîëüáåðò — îäèí  
ç îñíîâíèõ àòðèáóò³â òâîð÷î¿ ìàéñòåðí³ 
æèâîïèñöÿ. Öå äåðåâ’ÿíà ï³äñòàâêà, íà 
ÿê³é âñòàíîâëþþòü ï³äðàìíèê ç ïîëîòíîì, 
äîøêó ÷è êàðòîí äëÿ íàïèñàííÿ êàðòèí.

  Ïðèãàäàé ï³ñíþ ïðî âðîæàé ³ çàñï³âàé ¿¿ äðó-
çÿì. 

 ßê³ áàðâè ñë³ä îáðàòè äëÿ ñòâîðåííÿ îñ³ííüîãî íàòþð-
ìîðòó? Öå îñíîâí³ ÷è ïîõ³äí³ êîëüîðè?

  Ñòâîðè íàòþðìîðò ó òåõí³ö³ îá’ºìíî¿ àïë³êàö³¿ çà çðàç-
êîì àáî âëàñíèì çàäóìîì. 

 ßê òè äóìàºø, ÷è ïîòð³áåí ìîëüáåðò äëÿ ñòâîðåííÿ àïë³-
êàö³¿?

1
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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 
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ÓÐÎÊ 19. ÍÀÐÎÄÍ² ÌÎÒÈÂÈ 

 ßê³ óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè òè çíàºø?

…Íàøó äóìó ³ ñëàâó í³êîìó íå ñòåðòè,
íàøà ï³ñíÿ çîâå íà çâèòÿæí³ ä³ëà.
ß ñòî òèñÿ÷ ðàç³â çà öå çãîäåí ïîìåðòè,
ùîá æèëà Óêðà¿íà é áàíäóðà æèëà!..

                                                           ². Êîâàëåíêî

    

                        Ñ. Ìàð÷óê. «Ï³ñíÿ»               Â. Øàòàë³í. «Ï³ñíÿ áàíäóðèñòà»

  Áàíäóðà â³äíîñèòüñÿ äî ùèïêîâèõ ìóçè÷íèõ ³í-
ñòðóìåíò³â — ãðóïè ñòðóííèõ ³íñòðóìåíò³â, ó ÿêèõ 
çâóê âèäîáóâàºòüñÿ çà äîïîìîãîþ çà÷³ïëþâàííÿ 
ñòðóí ïàëüöÿìè ÷è ñïåö³àëüíîþ ïëàñòèíîþ. 

 ²ñòîð³ÿ áàíäóðè íà óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ äóæå äàâíÿ. 
Âîíà áóëà óëþáëåíèì ìóçè÷íèì ³íñòðóìåíòîì êîçà-
ê³â, òà ¿¿ çâó÷àííÿ ñóïðîâîäæóº íàñ ³ ñüîãîäí³. 

 Âàãîìèì ÿâèùåì ñó÷àñíîãî áàíäóðíîãî ìèñòåöòâà 
ñòàâ ìóçè÷íèé ³íñòðóìåíò êîíñòðóêö³¿ â³äîìîãî óêðà-
¿íñüêîãî áàíäóðèñòà ³ ìàéñòðà Ðîìàíà Ãðèíüê³âà.

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 
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  Ð. Ãðèíüê³â. «Ï³ñíÿ â³òðó».

 Ðîçêàæè ïðî ñâî¿ âðàæåííÿ â³ä çâó÷àííÿ áàíäóðè. ßêèé 
õàðàêòåð ïðîñëóõàíî¿ ìóçèêè? 

  Ñëîâà Ò. Âîëã³íî¿, ìóçèêà À. Ô³ë³ïåíêà. «Çáèðàé óðî-
æàé». Ñóïðîâîäæóé âèêîíàííÿ òàíöþâàëüíèìè ðóõàìè.

  Ì. Ëèñåíêî. «Ìîëèòâà çà Óêðà¿íó» (ó âèêîíàíí³ áàíäó-
ðèñòà ß. Äæóñÿ).

 ×è äîâîäèëîñü òîá³ ðàí³øå ÷óòè ï³ñíþ, ÿêó íàçèâàþòü 
äóõîâíèì ã³ìíîì Óêðà¿íè? ßê çâó÷èòü öÿ ìåëîä³ÿ íà áàí-
äóð³?

  Ìîëîäèé óêðà¿íñüêèé áàíäóðèñò, êîìïîçèòîð, 
ï³âô³íàë³ñò òåëåøîó «Óêðà¿íà ìàº òàëàíò-2» ßðîñëàâ 
Äæóñü ó 2015 ðîö³ âçÿâ ó÷àñòü ó ïðîåêò³ «Ìóçèêà 
âî¿í³â» (ïðîåêò ìàº íà ìåò³ âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ ãåðî¿â 
Íåáåñíî¿ ñîòí³), âèêîíàâøè «Ìîëèòâó çà Óêðà¿íó»  
â Ìèõàéë³âñüêîìó Çîëîòîâåðõîìó ñîáîð³.

 Ñïðîáóé ç³ãðàòè íà ïåðø³é ó ñâ³ò³ îíëàéí-áàíäóð³, ïå-
ðåéøîâøè çà ïîñèëàííÿì1 https://bandura.ukrzen.in.ua/

 Ïðî ÿê³ ùå óêðà¿íñüê³ ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè òîá³ õîò³ëîñÿ 
á ä³çíàòèñÿ?

1  Ðîçðîáíèêîì ö³º¿ ïðîãðàìè º îðãàí³çàö³ÿ Ukrzen TEAM.

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 
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ÓÐÎÊ 20. ÍÀÐÎÄÍ² ÌÎÒÈÂÈ

  Ùî òàêå ð³äíà çåìëÿ, ð³äíèé êðàé?

…Ìîÿ çåìëÿ! Íàïîºíà êðàñîþ
³ çâóêàìè, ùî â ñåðäåíüêó æèâóòü.
Íàâ³êè ìè ïîâ’ÿçàí³ ç òîáîþ,
îäíà ó íàñ ç òîáîþ äîâãà ïóòü.
                                      Í. Êðàñîòê³íà

  Ðîçãëÿíü ïåéçàæ³. ßêèé íàñòð³é ñòâîðþþòü ö³ êàðòèíè? ßê³ 
êîëüîðè îáðàëè æèâîïèñö³, ùîá çîáðàçèòè ð³çí³ êóòî÷êè 
Óêðà¿íè? Âêàæè ë³í³þ ãîðèçîíòó íà êîæí³é êàðòèí³.

Ì. ²ëü¿í. «Êðèìñüêèé ïåéçàæ»

Â. Íåïèéïèâî. «Îñîêîðè»

À. Ìåëüíèê. «Ïåéçàæ» Î. Ä³äèê. «Òåïë³ äí³»

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 
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  Â³äåîðîëèê «Íàéäèâîâèæí³ø³ ì³ñöÿ Óêðà¿íè».

  ×èì îñîáëèâèé òâ³é ð³äíèé êðàé? ßêèé éîãî êðàºâèä òîá³ 
õîò³ëîñÿ á íàìàëþâàòè?

  Ìàëþþ÷è êðàºâèäè, õóäîæíèêè ÷àñòî 
ïðàöþþòü íà ïîâ³òð³. Òîä³ âîíè âèêî-
ðèñòîâóþòü íå çâè÷àéíèé ìîëüáåðò,  
à åòþäíèê — ñïåö³àëüíèé ðîçêëàäíèé 
ÿùèê ç ðå÷àìè äëÿ ìàëÿðñòâà.

  Ïðèãàäàé, ÿê çîáðàæóþòü ïðåäìåòè, ùî 
çíàõîäÿòüñÿ áëèæ÷å ó ïðîñòîð³.

  Ñïðîáóé ñòâîðèòè ã³ðñüêèé ïåéçàæ çà 
çðàçêîì. 

  Â³äåîðîëèê «Îñ³íü â Êàðïàòàõ».

  ×è ìîæíà ìåëîä³ºþ, ùî ëóíàº ó â³äåîðîëèêó, îçâó÷èòè 
òâ³é ïåéçàæ?

 Âèçíà÷ êîëîðèò ñâîãî ìàëþíêà. Ïîì³ðêóé, ÷èì ã³ðñüêèé 
ïåéçàæ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ³íøèõ âèä³â ïåéçàæ³â. 
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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 
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ÓÐÎÊ 21. ÊÎÍÒÐÀÑÒÈ 

  ×èì â³äð³çíÿºòüñÿ âîêàëüíà ìóçèêà â³ä ³íñòðóìåíòàëüíî¿? 

Àêàäåì³÷íèé ñèìôîí³÷íèé îðêåñòð Íàö³îíàëüíî¿ ô³ëàðìîí³¿ Óêðà¿íè

  Îðêåñòð — êîëåêòèâ ìóçèêàíò³â-³íñòðóìåíòàë³ñò³â, 
ùî ñï³ëüíî âèêîíóþòü ìóçè÷í³ òâîðè. Çàëåæíî â³ä 
ñêëàäó âèä³ëÿþòü: ñèìôîí³÷íèé (äî íüîãî âõîäÿòü 
³íñòðóìåíòè óñ³õ ãðóï), äóõîâèé, îðêåñòð íàðîäíèõ 
³íñòðóìåíò³â, äèòÿ÷èõ ³íñòðóìåíò³â òîùî.

  Ïðèãàäàé, õòî êåðóº îðêåñòðîì. 

  Å. ¥ð³´. «Ðàíîê» ³ç ñþ¿òè «Ïåð ¥þíò» (ó âèêîíàíí³ Àêàäå-
ì³÷íîãî ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó).

  Ñëîâà Â. Ñàì³éëåíêà, ìóçèêà Ê. Ñòåöåíêà. «Âå÷³ðíÿ ï³ñ-
íÿ» (ó âèêîíàíí³ Ä. Ïåòðèíåíêî).

  ßê³ îáðàçè âèíèêàþòü ó òâî¿é óÿâ³ ï³ä âïëèâîì ïðîñëóõà-
íèõ ìóçè÷íèõ òâîð³â?

Þ. Ïàöàí. «Ðàíîê» ß. Áàëàíåöüêèé. «Çàõ³ä ñîíöÿ»

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 
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  Çà òåìïîì, ìåëîä³ºþ, ðèòìîì òîùî ìóçè÷í³ òâîðè 
áóâàþòü êîíòðàñòí³, òîáòî ð³çíîõàðàêòåðí³.

 Ðîçó÷è ï³ñíþ Í. Ìàé «Â³äëåò³ëè æóðàâë³».

1. Â³äëåò³ëè æóðàâë³
çà ë³ñè é ä³áðîâè,
ðîçãîéäàëè íà êðèë³
ï³ñíþ êîëèñêîâó.
Ñóìíî ¿ì ëåò³òè
çãðàÿìè ó âèð³é,
ñîíå÷êî íå ñâ³òèòü,
ñîíå÷êî íå ãð³º...

2. Â³äëåò³ëè æóðàâë³,
íåáî çàæóðèëîñü,
æîâòå ëèñòÿ ïî çåìë³
îñ³íü ðîçòðóñèëà.
Ñóìíî ¿ì ëåò³òè
çãðàÿìè ó âèð³é,
ñîíå÷êî íå ñâ³òèòü,
ñîíå÷êî íå ãð³º...

3. Âè, æóðàâëèêè ìàë³,
á³ë³-á³ë³ êðèëà,
ïîâåðòàéòåñü, æóðàâë³,
íà Âêðà¿íó ìèëó!
Ñóìíî ¿ì ëåò³òè     
çãðàÿìè ó âèð³é,       
ñîíå÷êî íå ñâ³òèòü, 
ñîíå÷êî íå ãð³º... 

  Ïåðåãëÿíü ìóëüòô³ëüì, îçâó÷åíèé ìóçèêîþ Å. ¥ð³´à. 

 Ïîôàíòàçóé, ïðî ùî ì³ã áè ðîçïîâ³äàòè ìóëüòô³ëüì, 
îçâó÷åíèé âîêàëüíèì òâîðîì «Âå÷³ðíÿ ï³ñíÿ».

  ßê òè ãàäàºø, ÷è ìîæå ïðîÿâëÿòèñÿ êîíòðàñò â îäíîìó 
ìóçè÷íîìó òâîð³?

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 
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ÓÐÎÊ 22. ÊÎÍÒÐÀÑÒÈ

  Ùî íàçèâàþòü îñíîâíèì çàñîáîì âèðàçíîñò³ ó æèâîïèñ³?

  Êîëüîðè ïîä³ëÿþòüñÿ íå ëèøå íà îñíîâí³ é ïî-
õ³äí³ ÷è òåïë³ é õîëîäí³. Âèä³ëÿþòü òàêîæ õðî-
ìàòè÷í³ (êîëüîðîâ³) é àõðîìàòè÷í³ (áåçáàðâí³, 
òîáòî á³ëèé, ÷îðíèé, ñ³ðèé) êîëüîðè.

Ä. Êóñòàíîâè÷.  
Ïåéçàæ ³ç ñåð³¿ «Ì³ñüê³ äîù³»

Ä. Êóñòàíîâè÷.  
«Ï³ñëÿ äîùó»

  ßêèé íàñòð³é ñòâîðþþòü íàâåäåí³ êàðòèíè Ä. Êóñòàíîâè-
÷à? Ïðèãàäàé, ÿêèé ³íñòðóìåíò âèêîðèñòîâóº ó ñâî¿é ðî-
áîò³ öåé õóäîæíèê. 

  Äóæå âàæëèâå ó æèâîïèñ³ ïðîòèñòàâëåííÿ, àáî 
êîí òðàñò êîëüîð³â. Ó êîíòðàñòíîìó ñïîëó÷åíí³ 
êîæåí êîë³ð íàáóâàº á³ëüøî¿ âèðàçíîñò³.

Êîíòðàñò òåïëèõ 
³ õîëîäíèõ êîëüîð³â

Áàçîâ³ êîíòðàñòè

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 
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  Ðîçãëÿíü êàðòèíè. ×è ìîæíà ñêàçàòè, ùî ö³ òâîðè êîí-
òðàñòí³ ì³æ ñîáîþ? ×îìó? 

Î. Âàñÿíîâè÷. «Ñâ³òàíîê» Â. Ãðèöèíà. «Âå÷³ðíÿ äîëèíà»

  Ãðà «Êîíòðàñòè».

 Ä³òè ñòàþòü ó êîëî, âåäó÷èé/âåäó÷à — â öåíòð³. Âåäó÷èé/
âåäó÷à íàçèâàº ñëîâî ³ êèäàº ì’ÿ÷ îäíîìó ç ãðàâö³â. Ãðà-
âåöü, ùî îòðèìàâ ì’ÿ÷, ïîâèíåí íàçâàòè «êîíòðàñòíå» 
ñëîâî. Íàïðèêëàä: êîëþ÷èé – ãëàäåíüêèé, ì’ÿêèé – òâåð-
äèé, âåñåëèé – ñóìíèé, ÷åðâîíèé – çåëåíèé òîùî. 

  Ï³ä çâó÷àííÿ òâîðó Å. ¥ð³´à «Ðàíîê» ñòâîðè ïåéçàæ àê-
âàðåëëþ â òåõí³ö³ «ïî-âîëîãîìó», âèêîðèñòîâóþ÷è êîí-
òðàñòí³ êîëüîðè. 

  ßê³ ç êîëüîð³â, ùî óòâîðþþòü áàçîâ³ êîíòðàñòè, º ïîõ³ä-
íèìè? 

1

3

2
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ÓÐÎÊ 23. ÑÏÎÐ²ÄÍÅÍ² ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ  
ÒÀ ÊÎËÜÎÐÈ 

  ßê³ ñòðóíí³ ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè òè çíàºø? Çíàéäè ¿õ çî-
áðàæåííÿ íà ³ëþñòðàö³¿. ×èì âîíè â³äð³çíÿþòüñÿ ì³æ ñî-
áîþ? 

  Äî ãðóïè ñòðóííèõ ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â â³ä-
íîñÿòüñÿ ñìè÷êîâ³, ó ÿêèõ çâóê âèäîáóâàþòü 
ñìè÷êîì (òîíêîþ äåðåâ’ÿíîþ òðîñòèíîþ ç íà-
òÿãíóòèì óçäîâæ ïó÷êîì ê³íñüêîãî âîëîñó). 

 Ñåðåä íèõ — íàéâ³äîì³ø³ ³íñòðóìåíòè ðîäèíè ñêðèï-
êîâèõ: 

                 ñêðèïêà         àëüò           â³îëîí÷åëü         êîíòðàáàñ

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 



49

  Â. Ìîöàðò. «Ìàëåíüêà í³÷íà ñåðåíàäà» (ó âèêîíàíí³ êàìåð-
íîãî îðêåñòðó ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà ³ì. Ä. Ñ³÷èíñüêîãî).

  Ùî òè óÿâëÿºø ï³ä öþ ìåëîä³þ? ßê³ ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè 
ðîäèíè ñêðèïêîâèõ òîá³ âäàëîñÿ âï³çíàòè ó â³äåîçàïèñ³?

Î. Âàñÿíîâè÷. «Ïðèâèä íî÷³»

  Ö³êàâî, ùî âñ³ ³íñòðóìåíòè ðîäèíè ñêðèïêîâèõ ìà-
þòü ïî ÷îòèðè ñòðóíè ³ äóæå ñõîæ³ ì³æ ñîáîþ çà çî-
âí³øí³ì âèãëÿäîì, ïðîòå â³äð³çíÿþòüñÿ çâó÷àííÿì. 

  Ãðà «Ðîäèíà Ñòðóííèõ».
 Çà äîïîìîãîþ ïàíòîì³ìè ïîêàæè ãðó íà îäíîìó ç³ ñòðóí-

íèõ ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â. Õòî â³äãàäàº — âèêîíóº ðîëü 
ìóçèêàíòà ³ äåìîíñòðóº ãðó íà ³íøîìó ³íñòðóìåíò³ ðîäè-
íè Ñòðóííèõ. 

  Âèêîíàé ï³ñíþ Í. Ìàé «Â³äëåò³ëè æó-
ðà âë³», ³ì³òóþ÷è ðóêàìè ðóõè ïòàøè-
íèõ êðèë. 

  Ñòâîð³òü íà äçâ³íî÷êàõ ìóçè÷íèé ñóïðîâ³ä äî ï³ñí³.

  Çâó÷àííÿ ÿêîãî ñìè÷êîâîãî ìóçè÷íîãî ³íñòðóìåíòà òîá³ 
ïîäîáàºòüñÿ íàéá³ëüøå? 
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ÓÐÎÊ 24. ÑÏÎÐ²ÄÍÅÍ² ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ  
ÒÀ ÊÎËÜÎÐÈ

…Âñå áóäå ìîêíóòè ³ ìåðçíóòè 
           äîâêîëà, 
³ çîëîòî îñ³ííº ïðîïàäå.
Òà é òàê çåìëÿ âæå 
               çîâñ³ì-çîâñ³ì ãîëà —
í³ êâ³òî÷êè í³ÿêî¿ í³äå.
² áóäóòü ñ³ð³ ôàðáè ïåðåâàæíî,
îäíîãî êîëüîðó çåìëÿ ³ íåáåñà,
³ â³òåð çàâèâàòèìå ïðîòÿæíî...
Â³ä³éäå â ñïîãàä îñåí³ êðàñà.

                       Í. Êðàñîòê³íà

  Ïîãëÿíü, ÿê³ ñïîãàäè ïðî îñ³ííþ êðàñó çáåð³ãàþòü õóäîæ-
íèêè. 

Î. Ìèöíèê.  
«Ï³çíÿ îñ³íü» (ôðàãìåíò)

Í. ²âàí÷åíêî. «Îñ³íí³é áóêåò»

Í. ²âàí÷åíêî. «Îñ³íí³é íàòþðìîðò»

À. Æåæåð. «×îðíîáðèâö³»

Ä. Êóñòàíîâè÷. «Îñ³íí³ êâ³òè»

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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  ßê³ êîëüîðè ïåðåâàæàþòü íà êàðòèíàõ? ×è ìîæíà æîâ-
òèé ³ îðàíæåâèé êîëüîðè íàçâàòè ðîäè÷àìè?

  Êîëüîðè, ÿê³ â êîë³ðíîìó êðóç³ çíàõîäÿ-  
òüñÿ ïîðÿä, íàçèâàþòü ñïîð³äíåíèìè. 

  Ðîçãëÿíü êîë³ðíèé êðóã. 
 Çíàéäè òà íàçâè ñïîð³äíåí³ êîëüîðè.

  Ïîì³ðêóé, ÷è ìîæíà íàçâàòè àõðîìàòè÷í³ êîëüîðè ñïî-
ð³äíåíèìè.

  Âèä³ëÿþòü ÷îòèðè ãðóïè ñïîð³äíåíèõ êîëüîð³â: æîâ-
òî-÷åðâîí³, ñèí³, çåëåí³, çåëåíî-æîâò³.

  Íàìàëþé áóêåò îñ³íí³õ êâ³ò³â, âèêîðèñòîâóþ÷è êîíòðàñò-
í³ òà ñïîð³äíåí³ êîëüîðè. 

  Ïîêàæè çà äîïîìîãîþ ïàíòîì³ìè îäèí äåíü ç æèòòÿ 
îñ³ííüî¿ êâ³òêè. 

  ßê òè ââàæàºø, ÷è ìîæíà â³äò³íêè îäíîãî êîëüîðó íàçâà-
òè «íàéáëèæ÷èìè ðîäè÷àìè»?
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ÓÐÎÊ 25. ÊÎÌÏÎÇÈÖ²ß ÒÂÎÐÓ 

  ×è äîâîäèëîñü òîá³ ÷óòè ñëîâî «êîìïîçèö³ÿ»? Ùî âîíî 
îçíà÷àº?

  Êîìïîçèö³ºþ ìóçè÷íîãî òâîðó íàçèâàþòü éîãî 
ïîáóäîâó. 

  Å. ¥ð³´. «Ïîõ³ä ãíîì³â».

  Ùî íàãàäóº òîá³ öÿ ìóçèêà? ßêèé íàñòð³é âîíà ñòâîðþº? 
Çâó÷àííÿ ÿêèõ ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â òîá³ âäàëîñÿ 
ðîçï³çíàòè?

  Ï’ºñà «Ïîõ³ä ãíîì³â» ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ ÷àñòèí. 
Îñíîâíó ìåëîä³þ â ïåðø³é òà òðåò³é ÷àñòèíàõ òâîðó 
âèêîíóþòü äóõîâ³ ³íñòðóìåíòè.

  Õòî ³ç çîáðàæåíèõ òâàðèí ãðàº íà äóõîâèõ ìóçè÷íèõ 
³íñòðóìåíòàõ?

Êàäð ç ì/ô «Á³ëîñí³æêà ³ 7 ãíîì³â» (ðåæèñåðè Ä. Ãåíä òà ³í.)

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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  Óðèâîê ³ç ìóëüòô³ëüìó ïðî ãíîì³â íà îñíîâ³ ìóçèêè  
Å. ¥ð³´à. 

  Äîáåðè ñëîâà-õàðàêòåðèñòèêè äî êîæíî¿ ÷àñòèíè 
ìóçè÷íîãî òâîðó. Ïîì³ðêóé, ÿê çì³íþºòüñÿ ìåëîä³ÿ ï’ºñè.

  Ïîäóìàé, ÷îìó ãðóïà ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â íàçèâàºòüñÿ 
äóõîâ³. Ä³çíàéñÿ, ç ÿêèõ äâîõ «ìóçè÷íèõ ñ³ìåéîê» ñêëà-
äàºòüñÿ ðîäèíà äóõîâèõ ³íñòðóìåíò³â.

 À. Æèòêåâè÷. «Ñåìåðî ãíîì³â».  

1. Æèëè íà ñâ³ò³ ñåìåðî ãíîì³â,
ñåìåðî ìóäðèõ àñòðîíîì³â.
Ñ³ÿëè çîð³ â áåçìåæí³ì ñàäó,
ðàä³ñíî ãðàëè â ÷àð³âíó äóäó.

Ïðèñï³â:
Ëà-ëà-ëà-ëà, ëà-ëà-ëà-ëà —
ï³ñíÿ ïòàøêîþ ëåòèòü.
Ëà-ëà-ëà-ëà, ëà-ëà-ëà-ëà —
â ñåðö³ ìóçèêà äçâåíèòü.

2. Ñåìåðî ãíîì³â âèãðàâàëè,
çîð³ áàäüîðî êðîêóâàëè.
Ñòàëè ó êîëî âåñåë³ ñ³ì íîò —
³ çàêðóæëÿâ â íåáåñàõ õîðîâîä.

Ïðèñï³â. 
3. Ñåìåðî ãíîì³â óçÿëè ñêðèïêè,

íîòêè ñï³âàëè, àæ îõðèïëè.
Ï³ñíÿ íà çåìëþ çëåò³ëà ç íåáåñ,
á³ëüøå ç òèõ ï³ð ñòàëî â ñâ³ò³ ÷óäåñ.

Ïðèñï³â. 

  Ñòâîð³òü êàçêîâèé ìóçè÷íèé ñóïðîâ³ä äî ï³ñí³ íà äçâ³íî÷-
êàõ (ïåðøà ãðóïà) òà òðèêóòíèêàõ (äðóãà ãðóïà). 

  ßêèé äóõîâèé ìóçè÷íèé ³íñòðóìåíò âèêîðèñòîâóþòü 
òðî¿ñò³ ìóçèêè?

ë³ðè÷íà

ãð³çíà

ñõâèëüîâàíà

òàºìíè÷àí³æíà
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ÓÐÎÊ 26. ÊÎÌÏÎÇÈÖ²ß ÒÂÎÐÓ

  Ùî ìîæå çîáðàæóâàòè íàòþðìîðò? Ïðèãàäàé, ùî òàêå 
êîìïîçèö³ÿ â îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâ³.

  Ó êàðòèí³ âñå ï³äïîðÿäêîâàíå îñíîâí³é äóìö³, ³äå¿. Ö³-
ë³ñí³ñòü êîìïîçèö³¿ çàëåæèòü â³ä ïîºäíàííÿ åëåìåí-
ò³â çîáðàæåííÿ â ºäèíîìó êîìïîçèö³éíîìó çàäóì³. 

  Ðîçãëÿíü íàòþðìîðòè. Ùî â öèõ êàðòèíàõ º ãîëîâíèì? 
×îìó òè òàê ââàæàºø?

Î. Ñóñîë. Íàòþðìîðò

Ñ. Ãëóùóê. Íàòþðìîðò

Ñ. Àíòîíþê. «Äîáðîáóò»

Ë. Ïàâëåíêî.  
«Æîâòî-áëàêèòíèé  

íàòþðìîðò»
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  Êîìïîçèö³éíèé öåíòð — îá’ºêò, ÿêèé íàéá³ëü-
øå ïðèâåðòàº äî ñåáå óâàãó. Êîìïîçèö³éíèé 
öåíòð ìîæíà âèä³ëèòè êîíòðàñòîì ñâ³òëà ³ ò³í³, 
êîëüîðîì, ðîçì³ðîì.

  Ðîçãëÿíü íàòþðìîðò «Äåíü íàðîäæåííÿ». ßê òè ãàäàºø, 
ó ÷îìó ïîìèëèâñÿ õóäîæíèê? Ùî ùå ìîæíà çîáðàçèòè 
íà öüîìó ìàëþíêó?

  Ñïðîáóé íàìàëþâàòè íàòþðìîðò çà çðàçêîì. Îáèðàé 
ñïîð³äíåí³ òà êîíòðàñòí³ êîëüîðè.

  ßêîþ ìóçèêîþ ìîæíà îçâó÷èòè òâ³é ìàëþíîê? 

1 32
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ÓÐÎÊ 27. ÄÈÍÀÌ²ÊÀ Â ÒÂÎÐ² ÌÈÑÒÅÖÒÂÀ

  ßê³ ï³ñí³ âèêîíóþòü ãîëîñíî, à ÿê³ — òèõî? Ïðèãàäàé, ùî 
òàêå äèíàì³êà.

  Ë. âàí Áåòõîâåí. «Êîëèñêîâà».

  ßêèìè ñëîâàìè ìîæíà îïèñàòè ïðîñëóõàíó ìåëîä³þ?

  ×è âäàëîñÿ òîá³ çà çâó÷àííÿì óï³çíàòè ìóçè÷íèé ³íñòðó-
ìåíò, íà ÿêîìó âèêîíàíî «Êîëèñêîâó»?

  Êñèëîôîí — óäàðíèé ìóçè÷íèé ³í-
ñòðóìåíò. Äæåðåëîì çâóêó º òî÷íî íà-
ñòðîºí³ äåðåâ’ÿí³ ïëàñòèíêè, íà ÿêèõ 
ãðàþòü ñïåö³àëüíèìè ìîëîòî÷êàìè.

 
  ×è äîâîäèëîñü òîá³ ãðàòè íà äèòÿ÷îìó êñèëîôîí³? ßê³ ùå 

óäàðí³ ³íñòðóìåíòè òè çíàºø?

  À. Õà÷àòóðÿí. «Ëåçãèíêà» (ó âèêîíàíí³ àíñàìáëþ óäàðíèõ 
³íñòðóìåíò³â).  

÷àð³âíà

ñóìíà

ñòðèìàíà

ñïîê³éíà

âåñåëàøâèäêà

ñóâîðà

í³æíà

Ì. Õàõàíäóêîâ.  
«²ñëàìåé»  
(ëåçãèíêà)
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  ßê³ óäàðí³ ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè òè ïîáà÷èâ/ïîáà÷èëà íà 
â³äåî? Ðîçêàæè ïðî äèíàì³êó ïðîñëóõàíîãî òâîðó, âè-
çíà÷ ðèòì.

  Ðèòì³÷íà ãðà «Òèõî-ãîëîñíî».

 Îá’ºäíàéòåñü ó äâà àíñàìáë³ é îáåð³òü óëþáëåí³ óäàðí³ 
ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè. Ïåðåãëÿíüòå çàïèñ ðèòìó. 

 Ïåðøèé àíñàìáëü â³äáèâàº ðèòì ãîëîñíî, äðóãèé — 
òèõî, à ïîò³ì — íàâïàêè.

  f  ôîðòå                        p  ï³àíî

                 p  ï³àíî                       f  ôîðòå  

  À. Æèòêåâè÷. «Ñåìåðî ãíîì³â». Ñòâîðè ìóçè÷íèé ñóïðî-
â³ä äî ï³ñí³ íà óäàðíèõ ³íñòðóìåíòàõ. 

  Ïîêàæè, ÿê êðîêóþòü ãíîìè ï³ä òèõó òà ãó÷íó ìåëîä³¿.

  Âèãàäàé êàçêó ïðî çóñòð³÷ ôëåéòè ³ áàðàáàíà. ßêîþ çà 
äèíàì³êîþ ìóçèêîþ ìîæíà îçâó÷èòè öþ êàçêó? 

  ßê òè ãàäàºø, ÷è ìîæíà îäèí ³ òîé æå ìóçè÷íèé òâ³ð âè-
êîíóâàòè ç ð³çíîþ äèíàì³êîþ? 

q     q

q     q q     q     q     q

q     q     q     q
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ÓÐÎÊ 28. ÄÈÍÀÌ²ÊÀ Â ÒÂÎÐ² ÌÈÑÒÅÖÒÂÀ

  ßê òè ãàäàºø, ÷è «æèâå» äèíàì³êà â êàðòèíàõ? 

  Ãðà «Îçâó÷ êàðòèíó».
 Ñïðîáóé ãîëîñîì àáî ãðîþ íà ìóçè÷íîìó ³íñòðóìåíò³ 

îçâó÷èòè êàðòèíó. Ïîôàíòàçóé, ïðî ùî ìîæóòü ðîçìîâ-
ëÿòè çîáðàæåí³ äåðåâà.

 

  Ïðèãàäàé, ÿê õóäîæíèêè ïåðåäàþòü ðóõ ó ñâî¿õ ðîáîòàõ. ßê 
¿ì ó öüîìó äîïîìàãàþòü ë³í³¿?

  Êàðòèíè áóâàþòü ñòàòè÷íèìè ³ äèíàì³÷íèìè.  
Ó ñòàòè÷í³é êîìïîçèö³¿ â³äîáðàæåíî ïåâíó íåðó-
õîì³ñòü, ïåðåäàíî â³ä÷óòòÿ ñïîêîþ. Ó äèíàì³÷-
í³é — íàâïàêè: ðóõ, åìîö³éíó íàïðóæåí³ñòü. Òîæ, 
ðîçãëÿäàþ÷è ðîáîòó ç äèíàì³÷íîþ êîìïîçèö³ºþ, 
ãëÿäà÷ í³áè â³ä÷óâàº, ÿê éîãî ïîãëÿä ðóõàºòüñÿ  
â ïåâíîìó íàïðÿìêó.

  Ðîçãëÿíü êàðòèíè Ð. Ñóäêîâñüêîãî. Êîòðà ç íèõ ñòàòè÷íà, 
à êîòðà — äèíàì³÷íà? ßê³ ë³í³¿ òè áà÷èø íà îáîõ êàðòèíàõ? 
×è äîïîìàãàº êîë³ð ïåðåäàòè íàñòð³é õóäîæíèêà?

Ê. Ñòåïàíþê. «Ìîðîçíèé â³òåð»

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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 Âåðòèêàëüí³ ë³í³¿      Ãîðèçîíòàëüí³ ë³í³¿          Ä³àãîíàëüí³ ë³í³¿

  Çàçâè÷àé ïåðåäàòè ðóõ äîïîìàãàº ä³àãîíàëüíà ë³-
í³ÿ — ïðÿìà àáî âèãíóòà, à òàêîæ õâèëÿñò³ ë³í³¿. Êð³ì 
òîãî, õóäîæíèêè âèêîðèñòîâóþòü êîíòðàñò, ðèòì. 

 Äëÿ ñòàòè÷íî¿ êîìïîçèö³¿ õàðàêòåðí³ ïåðåâàæíî ãî-
ðèçîíòàëüí³ ³ âåðòèêàëüí³ ë³í³¿, â³äñóòí³ñòü ÿñêðàâèõ 
êîíòðàñò³â.

  À äå ëþáèø ìàëþâàòè êàðòèíè òè: âäîìà ÷è íà âóëèö³?

1 2

  Ñïðîáóé íàìàëþâàòè ñòàòè÷íó é äèíàì³÷íó êîìïîçèö³¿: 
äåðåâî ó ÿñíèé çèìîâèé äåíü ³ äåðåâî ï³ä ÷àñ çàâ³- 
ðþõè.

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 
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ÓÐÎÊ 29. ÇÈÌÎÂ² ÌÎÒÈÂÈ

  ßêà ìóçèêà ñòâîðþº òîá³ ñâÿòêîâèé íàñòð³é? 

  Ï. ×àéêîâñüêèé. Ïîëüêà ³ç «Äèòÿ÷îãî àëüáîìó».

  ßêèìè ñëîâàìè ìîæíà îïèñàòè ïðîñëóõàíó ìåëîä³þ?

  ×è âäàëîñÿ òîá³ óï³çíàòè, íà ÿêîìó ìóçè÷íîìó ³íñòðóìåíò³ 
âèêîíàíî öåé òâ³ð? 

 Ðîÿëü — êëàâ³øíî-óäàðíèé ³íñòðóìåíò, ð³çíîâèä 
ôîðòåï³àíî. 

  Ïîäóìàé, ÷îìó ôîðòåï³àíî ìàº ñàìå òàêó íàçâó. ²ç ÿêèõ 
äâîõ ñë³â ¿¿ óòâîðåíî? 

  Ñüîãîäí³ ìóçèêàíòè ÷àñòî êîðèñòóþòüñÿ åëåêòðîííè-
ìè ìóçè÷íèìè ³íñòðóìåíòàìè. Öå, íàïðèêëàä, ñèíòå-
çàòîð, åëåêòðî- òà öèôðîâå ï³àí³íî. 

ñóìíàðàä³ñíà

âåñåëà

ñóâîðà

í³æíà

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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  Ïîñëóõàé, ÿê çâó÷èòü âèêîíàíèé íà ñèíòåçàòîð³ òâ³ð  
Ï. ×àéêîâñüêîãî.

  Ïðèäóìàéòå ðóõè, ÿê³ ìîæíà âèêîíàòè ï³ä çâó÷àííÿ ïîëü-
êè Ï. ×àéêîâñüêîãî. 

  Â. Ëèñåíêî. «Çèìîíüêà-çèìà». 

1. Ñòóêàº â â³êíî
ãîñòÿ ÷àð³âíà,
çíîâ äî íàñ ïðèéøëà
çèìîíüêà-çèìà!

   Ïðèñï³â:
Îé, çèìà, çèìîíüêà-çèìà,
çàòàíöþº, çàñï³âàº çèìîíüêà!
Îé, çèìà, çèìîíüêà-çèìà,
çà÷àðóº çíîâó íàñ çèìîíüêà!

2. Âèá³ãëà íàäâ³ð
âåñåëà ä³òâîðà,
ñèïàëà ñí³æêîì
çèìîíüêà-çèìà.

   Ïðèñï³â:
Îé, çèìà, çèìîíüêà-çèìà,
çàòàíöþº, çàñï³âàº çèìîíüêà!
Îé, çèìà, çèìîíüêà-çèìà,
çà÷àðóº çíîâó íàñ çèìîíüêà!
Îé, çèìà, çèìîíüêà-çèìà,
çà÷àðóº çíîâó íàñ çèìîíüêà.

 Ç³ãðàé ìóçè÷íèé ñóïðîâ³ä äî ï³ñí³ íà äçâ³íî÷êàõ.

  Ïðèãàäàé ï³ñí³ ïðî çèìó, âèâ÷åí³ ó ïåðøîìó êëàñ³. ßê³  
â íèõ äèíàì³êà ³ ðèòì?

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 
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ÓÐÎÊ 30. ÇÈÌÎÂ² ÌÎÒÈÂÈ

  ×è ëþáèø òè ìàëþâàòè òâàðèí? ×îìó?     

 Êàðòèíè, íà ÿêèõ çîáðàæåíî òâàðèí, íàçèâàþòü 
àí³ ìàë³ñòè÷íèìè, à ìèòö³â, ÿê³ ñòâîðþþòü òàê³ 
êàðòèíè, — àí³ìàë³ñòàìè.

  Ðîçãëÿíü ðåïðîäóêö³¿ êàðòèí. Ðîçêàæè ïðî ñâî¿ âðàæåííÿ. 
×è ìîæåø òè âèçíà÷èòè êîìïîçèö³éíèé öåíòð êîæíî¿ 
ðîáîòè?

        

Ð. Ãåäæ. «Òèøà»

Ì. Êàðïïàíåí. «Ñîðîêè»

Ð. Ãåäæ. «Íîâà ñòåæêà»

Ð. Ì³ëëåò. «Ñèíèö³ âçèìêó»

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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 Õóäîæíèê-àí³ìàë³ñò çâåðòàº îñîáëèâó óâàãó íà äåòà-
ë³ â çîâí³øíüîìó âèãëÿä³ òâàðèíè, ¿¿ ïîâåä³íêó, ñåðå-
äîâèùå, â ÿêîìó âîíà æèâå.

  Ïîì³ðêóé, êîãî ñêëàäí³øå íàìàëþâàòè: ëþäèíó ÷è òâà-
ðèíó. ×îìó?

  Â³äãàäàé çàãàäêó.
Õòî ó ïîë³ íà ñâ³òàíí³
â÷èòüñÿ ãðàòü íà áàðàáàí³,
ëàïêàìè ïåðåáèðàº?
Áàðàáàíà, æàëü, íå ìàº.
                                       (Çàºöü)

 Ùîá íàìàëþâàòè òâàðèíó, òðåáà äîâãî é óâàæíî 
ñïîñòåð³ãàòè çà íåþ. Íàñàìïåðåä ñë³ä çâåðíóòè óâà-
ãó, ÿê³ ïðîñò³ ôîðìè íàãàäóþòü ÷àñòèíè ¿¿ ò³ëà (ãîëî-
âà, òóëóá, õâ³ñò òîùî).

  Íàìàëþé çà çðàçêîì ÷è âëàñíèì çàäóìîì çàé÷è-
êà-âóõàí÷èêà. 

  Ùî ó òâîºìó ìàëþíêó ãîëîâíå? ßê³ ï³ñí³ ïðî çàé÷èêà òè 
çíàºø?

1 2

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ÓÐÎÊ 31. ÑÂßÒÊÎÂÀ ÏÎÄÎÐÎÆ

Ðîçãîðíè áàðâèñòó «Êíèãó ìèñòåöòâ» ³ ïðèãà-
äàé çóñòð³÷³ ç ìóçè÷íèì ìèñòåöòâîì. 

Ïåðøà ñòîð³íêà — «Ìóçè÷íà ñêðèíüêà»

 Ïîñëóõàé ôðàãìåíòè ìóçè÷íèõ òâîð³â, ïðèãàäàé ¿õí³ íàçâè. 
Îáåðè ñâ³òëèíè, ÿêèìè ìîæíà ïðî³ëþñòðóâàòè ïðîñëóõàí³ 
êîìïîçèö³¿.       

Ï³äêàçêè: Å. ¥ð³´. «Ïîõ³ä ãíîì³â»; Å. ¥ð³´. «Ðàíîê»; À. Õà÷àòóðÿí. 
«Ëåçãèíêà»; Â. Ìîöàðò. «Ìàëåíüêà í³÷íà ñåðåíàäà».

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 
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   Äðóãà ñòîð³íêà — «Ï³ñåííèé êàëåéäîñêîï»

 Óï³çíàé çà ³ëþñòðàö³ÿìè âèâ÷åí³ ï³ñí³. Ïðîïëåñêàé ðèòì  
³ çàñï³âàé îäíó ç íèõ (íà âèá³ð).

    Òðåòÿ ñòîð³íêà — «Ìóçè÷í³ çàãàäêè»

 Äî ÿêèõ «ðîäèí» â³äíîñÿòüñÿ çîáðàæåí³ ìóçè÷í³ ³íñòðó-
ìåíòè?

      ×åòâåðòà ñòîð³íêà — «Òâîð÷èé ìàéäàí÷èê»

 Âèãàäàé ñâîþ ìåëîä³þ äî â³ðøà â ðèòì³ ïîëüêè. 

Ëåòÿòü, ëåòÿòü ñí³æèíêè 
íà ïîëå, ë³ñ ³ ñàä. 
Âåñåëèé ñâ³é òàíî÷îê 
òàíöþº ñí³ãîïàä. 

            Â. Êëåíö

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ÓÐÎÊ 32. ÑÂßÒÊÎÂÀ ÏÎÄÎÐÎÆ 

Ðîçãîðíè «Êíèãó ìèñòåöòâ» ³ ïðèãàäàé çó-
ñòð³÷³ ç â³çóàëüíèìè ìèñòåöòâàìè. 

 Ïåðøà ñòîð³íêà — «Êàðòèííà ãàëåðåÿ»

Ðîçãëÿíü ðåïðîäóêö³¿ êàðòèí. Äàé â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ.

 Êîìïîçèö³ÿ ÿêî¿ êàðòèíè º äèíàì³÷íîþ? À ñòàòè÷íîþ?
 Íàçâ̂è ïàðè êîíòðàñòíèõ ³ ñïîð³äíåíèõ êîëüîð³â, âèêîðè-

ñòàí³ õóäîæíèêàìè.
 Ùî çîáðàæåíî íà àí³ìàë³ñòè÷í³é êàðòèí³? 
 ßê³ êîëüîðè îáðàëà àâòîðêà ì³ñüêîãî ïåéçàæó: õðîìàòè÷-

í³ ÷è àõðîìàòè÷í³? ×è º ðèòì ó ö³é êàðòèí³?

Ð. Ãåäæ. «Ðàíêîâå ñâ³òëî»

Ë. Ìàðàíä³íà. «Ñí³ãîâèê»

ß. Áàëàíåöüêèé. «Ïðèêàðïàòòÿ»

Î. Ãàðìèäåð. «Â³òåðåöü»

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 
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Äðóãà ñòîð³íêà — «Õóäîæí³ çàãàäêè»
  

 Ïðî÷èòàé ñëîâà. Ùî âîíè îçíà÷àþòü?

Òðåòÿ ñòîð³íêà — «Âèñòàâêîâà çàëà»

 Âëàøòóé âèñòàâêó ñâî¿õ ðîá³ò. Ïðèãàäàé, íàä ÷èì ïðàöþâàòè 
òîá³ ñïîäîáàëîñü íàéá³ëüøå.

          ×åòâåðòà ñòîð³íêà — «Òâîð÷èé ìàéäàí÷èê»

Âèãîòîâ ÿëèíêîâó ïðèêðàñó ç êîëüîðîâîãî ïàïåðó çà çðàçêîì.

ìîëüáåðò åòþäíèêêîìïîçèö³éíèé 
öåíòð

1

4 5

32

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ÓÐÎÊ 33. ÇÓÑÒÐ²× Ç ÒÅÀÒÐÎÌ

ÇÓÑÒÐ²× Ç ÌÈÒÖßÌÈ

 ×è äîâîäèëîñü òîá³ áóâàòè â òåàòð³? Ðîçêàæè ïðî ñâî¿ 
âðàæåííÿ.

  Ïðèãàäàé, ÿê³ áóâàþòü ð³çíîâèäè òåàòð³â. Íàçâˆè äàâí³é 
óêðà¿íñüêèé íàðîäíèé ëÿëüêîâèé òåàòð.

       

 ßêà ð³çíèöÿ ì³æ îïåðîþ ³ áàëåòîì?

  Õîð Êîçåíÿò ³ç íîâîð³÷íîãî äèòÿ÷îãî ìþçèêëó «Âîâê òà 
ñåìåðî Êîçåíÿò» (íà íîâèé ëàä). Àâòîð ñë³â ³ ìóçèêè — 
Íàòàë³ÿ Ìàé. 

 Ó ÿêîìó ðåã³ñòð³ ñï³âàþòü ä³òè-Êîçåíÿòà? 

íèçüêèé ñåðåäí³é âèñîêèé

  Ìþçèêë — ìóçè÷íî-ñöåí³÷íà âèñòàâà, ó ÿê³é ïî-
ºäíóþòüñÿ âîêàëüíà é ³íñòðóìåíòàëüíà ìóçèêà, 
òàíåöü.

 À ÿê³ ï³ñí³ ïðî Íîâèé ð³ê çíàºø òè?

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 
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  Ñëîâà Â. Þõèìîâè÷à, ìóçèêà íàðîäíà (â çàïèñ³  
Ì. Ëåîíòîâè÷à). Ùåäð³âêà «Çà ñåëîì âåñåëèì, íà ëàíó 
øèðîê³ì».

Çà ñåëîì âåñåëèì, íà ëàíó øèðîê³ì.
Ùåäðèé âå÷³ð, äîáðèé âå÷³ð! (2)

Íîâèé ð³ê çóñòð³âñÿ ³ç ìèíóëèì ðîêîì.
Ùåäðèé âå÷³ð, äîáðèé âå÷³ð! (2)

² ñêàçàâ ìèíóëèé ðîêó ìîëîäîìó. 
Ùåäðèé âå÷³ð, äîáðèé âå÷³ð! (2)

«Íå ìèíàé æå ùàñòÿì í³ îäíîãî äîìó!»
Ùåäðèé âå÷³ð, äîáðèé âå÷³ð! (2)

 Ïðèãàäàé, ùî òàêå ùåäð³âêà. Â³äòâîðè ðèòì ï³ñí³ «Çà 
ñåëîì âåñåëèì, íà ëàíó øèðîê³ì» íà îäíîìó ç óäàðíèõ 
³íñòðóìåíò³â.

  ×è ìîæíà öþ ï³ñíþ âèêîðèñòàòè ó ìþçèêë³ ïðî çèìó? 
Ïîäóìàé, ó ÿê³ êîñòþìè áóëè á îäÿãíåí³ âèêîíàâö³.

  Ùåäð³âêè âèêîíóþòü ó Ùåäðèé âå÷³ð — íàïåðåäîäí³ 
Íîâîãî ðîêó çà ñòàðèì ñòèëåì (13 ñ³÷íÿ). Ó öåé âå÷³ð 
ùåäðóâàëüíèêè îáîâ’ÿçêîâî âîäÿòü «êîçó» — õëîïöÿ 
â ìàñö³ ³ êîæóñ³ íàâèâîð³ò. 

 

 ßê ñë³ä ïîâîäèòèñü ó òåàòð³?

ª. Ìèðîíîâà. «Ùåäðèé âå÷³ð»

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ÓÐÎÊ 34. ÇÓÑÒÐ²× Ç ÒÅÀÒÐÎÌ

  ßê òè ãàäàºø, íà ùî ñõîæ³ áóä³âë³ òåàòð³â?

Ëüâ³âñüêèé îïåðíèé òåàòð Êè¿âñüêèé òåàòð ëÿëüîê

  Àðõ³òåêòóðà — ìèñòåöòâî áóä³âíèöòâà. 
 Àðõ³òåêòîð — àâòîð ïðîåêòó ìàéáóòíüî¿ 

ñïîðóäè, çàâäÿêè ÿêîìó ïðîñòå áóä³â-
íèöòâî ñòàº çàñîáîì âèðàæåííÿ ³äå¿.

  ×è ìîæíà àðõ³òåêòîðà íàçâàòè ìèòöåì? 
×îìó òè òàê äóìàºø?   

  Ðîçäèâ³òüñÿ ³ëþñòðàö³¿. ×èì ñõîæ³ òà ÷èì â³äð³çíÿþòüñÿ çî-
áðàæåí³ áóäèíî÷êè? Ó ÿêîìó ç íèõ õîò³ëè á îñåëèòèñÿ âè? 

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 
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  Óñ³ áóäèíêè ìàþòü ñò³íè, äàõ, äâåð³, â³êíà ³ òðè-
ìàþòüñÿ íà ôóíäàìåíò³.

  Ç ÷îãî, íà òâîþ äóìêó, ïî÷èíàºòüñÿ ðîáîòà àðõ³òåêòîðà?

  Ñòâîðè îá’ºìíó àïë³êàö³þ «Áóä³âëÿ ëÿëüêîâîãî òåàòðó» 
çà çðàçêîì.

 

  ßê òè ãàäàºø, ÷è ëèøå áóäèíêè ïðîåêòóº àðõ³òåêòîð?

1

3

5

4

2

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ÓÐÎÊ 35. ÏÎÄÎÐÎÆ Ì²ÑÒÎÌ

  Õòî, íà òâîþ äóìêó, ìîæå æèòè ó êàçêîâîìó ì³ñò³? À ÷è º 
ñåðåä íèõ Êîçà-Äåðåçà?

  Ðîçäèâ³òüñÿ àô³øó âèñòàâè ó ìó-
çè÷íîìó òåàòð³. Ïðèãàäàéòå, ùî 
òàêå àô³øà, ÿê³ ¿¿ îñíîâí³ åëå-
ìåíòè. 

  Ìèêîëà Ëèñåíêî ñòâîðèâ äèòÿ÷ó 
îïåðó «Êîçà-Äåðåçà» íà îñíî-
â³ íàðîäíî¿ êàçêè. Äëÿ êîæ íîãî  
ãåðîÿ óêðà¿íñüêèé êîìïîçèòîð 
íàïèñàâ ï³ñí³: çà öèìè ïðîñòè-
ìè ìåëîä³ÿìè ëåãêî óï³çíàòè 
âñ³õ ïåðñîíàæ³â.

Ë. Íàòàí÷óê â îáðàç³ Ëèñè÷êè       Ñöåíà ç îïåðè «Êîçà-Äåðåçà»  
                                                           (Âîëèíñüêèé òåàòð)                                

  Ì. Ëèñåíêî. «Ï³ñíÿ Ëèñè÷êè» ³ç îïåðè «Êîçà-Äåðåçà».

  ßêîþ òè óÿâëÿºø Ëèñè÷êó?

   Ïðèãàäàéòå ñþæåò êàçêè «Êîçà-Äåðåçà». ×è äîáðå 
ïîâîäèëàñü Ê³çîíüêà? Ïðèäóìàéòå, ÿê ïîìèðèòè Êîçó  
³ Ëèñè÷êó. Ðîç³ãðàéòå öþ ñöåíó â ðîëÿõ.

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 



73

  Ãðà «Âåñåë³ íîòêè».

 Íà îäí³é ³ç ì³ñüêèõ âóëèöü áåøêåòíèöÿ Êîçà-Äåðåçà 
ðîçñèïàëà íîòè. Äîïîìîæè ¿õ ç³áðàòè: íàçâè ³ ç³ãðàé ¿õ 
íà êñèëîôîí³ ó ïðàâèëüí³é ïîñë³äîâíîñò³. 

  ². Òàí÷àê. «Âåñåë³ íîòè».

1. Ïîñï³øàþòü íà ðîáîòó
êîæåí äåíü âåñåë³ íîòè
ó òðàìâà¿, ó òàêñ³:
Äî, Ðå, Ì³, Ôà, Ñîëü, Ëÿ, Ñ³.

Ïðèñï³â:
Ñ³ì â âåñåëêè êîëüîð³â,
â òèæíÿ ñ³ì ùàñëèâèõ äí³â,
íîòîê ñ³ì — öå çíàþòü âñ³:
Äî, Ðå, Ì³, Ôà, Ñîëü, Ëÿ, Ñ³.
² ñï³âàþòü, ³ òàíöþþòü,
³ ïî âóëèö³ êðîêóþòü.

2. Äîù, ÷è ñí³ã, ÷è ñîíöå ñÿº —
íîòè âåñåëî ãóëÿþòü. 
Â ïàðêè, â ñêâåðè âèéøëè âñ³ — 
Äî, Ðå, Ì³, Ôà, Ñîëü, Ëÿ, Ñ³.

Ïðèñï³â.

3. Ç íèìè äðóçÿìè ìè ñòàëè, 
íîâó ï³ñíþ çàñï³âàëè.
Íàì ï³äñï³âóþòü óñ³: 
Äî, Ðå, Ì³, Ôà, Ñîëü, Ëÿ, Ñ³.

Ïðèñï³â.

  Ïðèäóìàé òàíîê ï³ä çâó÷àííÿ ö³º¿ ï³ñí³.

  Ùî òè çíàºø ïðî ñòâîðåííÿ âèñòàâè ó ìóçè÷íèõ òåà-
òðàõ? Õòî áåðå ó÷àñòü ó öüîìó ïðîöåñ³?

ì³ ñ³ ñîëü ôà äî ëÿ ðå

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 
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ÓÐÎÊ 36. ÏÎÄÎÐÎÆ Ì²ÑÒÎÌ

  Ïðèãàäàé, ÿê³ áóâàþòü ð³çíîâèäè ïåéçàæ³â. Ùî âèêî-
ðèñòîâóþòü õóäîæíèêè, ìàëþþ÷è íà âóëèö³?

  Ðîçãëÿíüòå ðåïðîäóêö³¿ êàðòèí. ßê óêðà¿íñüê³ õóäîæíè-
êè çîáðàæóþòü ì³ñòà? ×è âèäíî íà êàðòèíàõ óñ³ áóäèíêè 
ïîâí³ñòþ?

Î. Ê³øêóðíî.  
«Õàðê³â. Ïîëòàâñüêèé øëÿõ»

Þ. Çîëîòàð. «Ëüâ³â»

Ä. Ñàðàæèí.  
Ïåéçàæ

Ê. Ìîãèëåâñüêèé. «Ñòàðèé Êè¿â»

  Õóäîæíèêè-ïåéçàæèñòè ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòü ìå-
òîä çàãîðîäæåííÿ: ïðåäìåòè, ðîçòàøîâàí³ áëèæ-
÷å, çîáðàæóþòü òàê, ùî âîíè çàòóëÿþòü ïðåäìåòè, 
ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ äàë³. Öåé ìåòîä ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèé ³ç 
ïëàíîâ³ñòþ íà êàðòèí³ ³ òàêîæ äîïîìàãàº ïåðåäàòè 
ãëèáèíó ïðîñòîðó. 

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 
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  Ùî òàêå ïåðåäí³é, ñåðåäí³é ³ çàäí³é ïëàíè ó æèâîïè-
ñ³? ßêèìè çîáðàæóþòü ïðåäìåòè, ðîçòàøîâàí³ äàëåêî  
ó ïðîñòîð³?   

  Ïðèãàäàéòå, ÿê³ áóä³âë³ âè áà÷èòå äîðîãîþ äî øêîëè. 
ßê³ ãåîìåòðè÷í³ ô³ãóðè íàãàäóþòü ö³ ñïîðóäè?

  Ñïðîáóé çà çðàçêîì çîáðàçèòè ì³ñüêèé ïåéçàæ.

 

 

  ßê òè ãàäàºø, íàä ñòâîðåííÿì áóä³âåëü, ìîñò³â, ïàðê³â  
ó ì³ñò³ ïðàöþº îäèí àðõ³òåêòîð ÷è ê³ëüêà? ×îìó?

1

3 4

2

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ÓÐÎÊ 37. ÇÈÌÎÂÀ ÊÀÇÊÀ

  ßê³ êàçêè òîá³ ïîäîáàþòüñÿ íàéá³ëüøå? ×è çíàºø òè, ùî 
íà îñíîâ³ êàçîê êîìïîçèòîðè íàïèñàëè ÷èìàëî îïåð ³ áà-
ëåò³â?

  Ï. ×àéêîâñüêèé. «Òàíåöü ìàëåíüêèõ ëåáåä³â» ³ç áàëåòó 
«Ëåáåäèíå îçåðî». 

  ßêèé íàñòð³é ñòâîðþº ïðîñëóõàíà ìóçèêà? Ñïðîáóé â³ä-
ñòóêàòè ¿¿ ðèòì.

  Â îñíîâ³ áàëåòó, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç 4-õ ä³é (÷àñòèí), 
ëåãåíäà ïðî ä³â÷èíó, ÿêó çëèé ÷àêëóí ïåðåòâîðèâ 
íà ëåáåäÿ.

  Óðèâîê ç ì/ô «Áàðá³: Ëåáåäèíå îçåðî» (ðåæèñåð  
Î. Õåðë³). Ï. ×àéêîâñüêèé. «Íåàïîë³òàíñüêèé òàíåöü»  
³ç áàëåòó «Ëåáåäèíå îçåðî».

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 
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  «Íåàïîë³òàíñüêèé òàíåöü» âõîäèòü äî ãðóïè òàí-
ö³â òðåòüî¿ ä³¿ áàëåòó, ìóçèêó ç ÿêîãî âèêîðèñòàíî  
â ìóëüò ô³ëüì³.

  Ñïðîáóé â³äòâîðèòè êàçêîâó ìåëîä³þ 
«Íåàïîë³òàíñüêîãî òàíöþ» íà áóáîíöÿõ. 
Ïðèäóìàé òàíöþâàëüí³ ðóõè ï³ä çâó÷àí-
íÿ ö³º¿ ìóçèêè.

  Ïðèãàäàé, çà äîïîìîãîþ ÷îãî ðîçêðèâàºòüñÿ ñþæåò  
ó áàëåò³. 

  Óÿâè ñåáå êîñòþìåðîì ó òåàòð³ îïåðè òà áàëåòó. Ðîçêà-
æè, ÿê³ êîñòþìè òè á ñòâîðèâ/ñòâîðèëà äëÿ ïåðñîíàæ³â 
óëþáëåíî¿ êàçêè.

  ². Òàí÷àê. «Âåñåë³ íîòè». Ïîêàæè ðóêîþ, ÿê íîòêè ðóõà-
þòüñÿ ïî ñõîäèíêàõ.

  Ãðà «Çâ³ðÿòà-ñï³âàêè».
 Á³ëÿ òåàòðó îïåðè òà áàëåòó íà ïðîñëóõîâóâàííÿ ç³áðà-

ëèñÿ çâ³ðÿòà-ñï³âàêè. 

 Ïîçìàãàéñÿ ³ç ñóñ³äîì/ñóñ³äêîþ ïî ïàðò³, êîìó êðàùå 
âäàñòüñÿ â³äòâîðèòè ï³ñíþ êîæíîãî ç³ çâ³ð³â (âèêîðèñòàé 
óëþáëåíèé ìóçè÷íèé òâ³ð).

  Ïðèãàäàé íàçâó ³íøîãî áàëåòó, íàïèñàíîãî Ï. ×àéêîâ-
ñüêèì òàêîæ íà îñíîâ³ êàçêè.

  ßê³ òàëàíòè, íà òâîþ äóìêó, ïîâèíí³ ìàòè àðòèñòè/àð-
òèñòêè áàëåòó?

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 
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ÓÐÎÊ 38. ÇÈÌÎÂÀ ÊÀÇÊÀ

  Â³äãàäàé çàãàäêó.

 Çðîäó ðóê ñâî¿õ íå ìàº,
 à óçîðè âèøèâàº. 
         (Ìîðîç)

  Ïðî ÿê³ óçîðè éäåòüñÿ? Äå ìàëþº ìîðîç?

  Ëþäè ïðàãíóòü íàâ÷èòèñÿ ó ïðèðîäè ñòâîðþâàòè êðà-
ñó: àðõ³òåêòîðè, íàïðèêëàä, âèêîðèñòîâóþòü äåêîð.

 Äåêîð — ñóêóïí³ñòü åëåìåíò³â, ùî ñòàíîâëÿòü çî-
âí³øíº àáî âíóòð³øíº îôîðìëåííÿ àðõ³òåêòóðíî¿ 
ñïîðóäè.

ÄÅÊÎÐ

ÑêóëüïòóðíèéÆèâîïèñíèé Àðõ³òåêòóðíèé

  Ðîçãëÿíü ñõåìó, íàâåäåíó âèùå. Ñïðîáóé ïîÿñíèòè ð³ç-
íèöþ ì³æ àðõ³òåêòóðíèì ³ ñêóëüïòóðíèì äåêîðîì.

  Ïîì³ðêóé, ÷è ìîæóòü â îäí³é ñïîðóä³ ïîºäíóâàòèñü ê³ëü-
êà âèä³â äåêîðó.

  Ñüîãîäí³ äóæå ïîïóëÿðíèì ñòàâ êîâàíèé äåêîð, 
ÿêèì ïðèêðàøàþòü íå ëèøå âîðîòà ÷è ïàðêàíè, à é 
áóäèíêè ççîâí³ òà âñåðåäèí³.

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 
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  Ïîãëÿíü, ÿê ìàéñòðè â³äòâîðþþòü ó êîâàíîìó äåêîð³ â³-
çåðóíêè, ñõîæ³ íà ìîðîçí³.

  Ïðèãàäàé, ùî òàêå äåêîðàö³¿. ×è ìîæíà ç ¿õíüîþ äîïîìî-
ãîþ ñòâîðèòè â òåàòð³ çèìîâó êàçêó?

  Âèãîòîâ âèòèíàíêó, ùî ñòàíå ÷àð³âíèì ñâÿòêîâèì äåêî-
ðîì äëÿ òâîãî â³êíà.

  ×è çíàºø òè, õòî òàêèé õóäîæíèê-äåêîðàòîð?

1

32

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ÓÐÎÊ 39. Ó ÑÂ²Ò² Ê²ÍÎ

  ×è ëþáèø òè ê³íî? ßêèé äèòÿ÷èé ô³ëüì òè ïåðåãëÿíóâ/ïå-
ðåãëÿíóëà íåäàâíî?

  Óðèâîê ³ç ñ³ìåéíî¿ êîìåä³¿ «Ïðèãîäè S Ìèêîëàÿ» (ðåæè-
ñåð Ñ. Ãîðîâ).

  ßêå âðàæåííÿ ñïðàâèëà íà òåáå 
ï³ñíÿ ç ê³íîô³ëüìó? ×è äîïîìàãàº 
ìóçèêà ðîçêðèòè õóäîæí³é çì³ñò 
òâîðó ê³íîìèñòåöòâà?

  Ñòð³÷êà «Ïðèãîäè S Ìèêîëàÿ» 
ðîçïîâ³äàº ïðî ïðèãîäè äðóãî-
êëàñíèêà Àðòåìà òà éîãî ñå-
ñòðè ó êàðïàòñüêîìó ñåë³ íàïå-
ðåäîäí³ Äíÿ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ. 
Ó ô³ëüì³ ëóíàº áàãàòî ï³ñåíü, 
ÿê³ âèêîíóþòü ãîëîâí³ ãåðî¿.

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 
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  ßê³ ï³ñí³ ïðî Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ òè çíàºø?

  Ñëîâà íàðîäí³, ìóçèêà Ì. Ëåîíòîâè÷à. «Ùåäðèê»  
(ó âèêîíàíí³ õîðó).

  Ó ëèñòîïàä³ 2016 ðîêó â³äçíà÷èëè 100-ð³÷÷ÿ ïåðøîãî 
âèêîíàííÿ «Ùåäðèêà». Öÿ ï³ñíÿ º îäí³ºþ ç íàéïîïó-
ëÿðí³øèõ ùåäð³âîê ó ñâ³ò³. Àíãëîìîâíó âåðñ³þ, â³äî-
ìó ÿê «Carol of the Bells» («Êîëÿäêà äçâîí³â»), ñêëàâ 
ó 1930-ò³ ðð. äèðèãåíò, õîðìåéñòåð, ó÷èòåëü ìóçèêè 
Ï³òåð Â³ëüõîâñüêèé (óêðà¿íåöü çà ïîõîäæåííÿì).

 «Ùåäðèê» ìîæíà ïî÷óòè ³ â äèòÿ÷èõ ê³íîô³ëüìàõ, íà-
ïðèêëàä, «Ñàì óäîìà», «Ãàðð³ Ïîòòåð».

 Ïðèãàäàé, êîëè ñï³âàþòü êîëÿäêè, ùåäð³âêè.

  Â. Ëèñåíêî. «Îé æå æ òè, çèìà». 

1. Ó á³ëåíüêîìó êîæóøêó
÷åðåç ïîëå íàâïðîñòåöü
â ãîñò³ éøëà çèìà-ïîäðóæêà,
ç íåþ — áðàòèê ìîðîçåöü.

Ïðèñï³â:
Îé æå æ òè, çèìà ñí³æíî-á³ëàÿ,
çàòàíöþé äëÿ íàñ, íàøà ìèëàÿ.
Îé ñèïíè ñí³æêîì òà é á³ëåñåíüêèì,
ïîäàðóé éîãî íàì, ìàëåñåíüêèì.

2. Áåç ì’ÿêåñåíüêîãî ñí³ãó
ä³òÿì ðàäîñò³ íåìà.
Ìè òåáå äàâíî ÷åêàëè,
íàøà ëþáàÿ çèìà. 

Ïðèñï³â.

  Ñòâîðè ñâ³é òàíî÷îê äî ï³ñí³.

  ßê³ âèäè ìèñòåöòâà ïîºäíóº â ñîá³ ê³íåìàòîãðàô? 

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 
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ÓÐÎÊ 40. Ó ÑÂ²Ò² Ê²ÍÎ

  Ùî òîá³ â³äîìî ïðî ìàòåð³àëè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ó ñâî¿é 
ðîáîò³ ñêóëüïòîðè? Ðîçãëÿíü ñâ³òëèíè ç âèñòàâêè ó áåëü-
ã³éñüêîìó ì³ñò³ Ëüºæ. Ç ÿêîãî ìàòåð³àëó ñòâîðåí³ çîáðà-
æåí³ ñêóëüïòóðè?

  Ä³çíàéñÿ, ãåðî¿â ÿêîãî ô³ëüìó âò³ëèëè ó ñâî¿õ ðîáîòàõ 
ñêóëüïòîðè. 

 Ñêóëüïòóðà — âèä îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà.  
Éîãî îñíîâíèì õóäîæí³ì çàñîáîì º îá’ºìí³ 
çîáðàæåííÿ.

 Ðîçð³çíÿþòü äâà âèäè ñêóëüïòóð.

                  

 Êðóãëó ñêóëüïòóðó ìîæíà îá³éòè é ðîçãëÿíóòè ç óñ³õ 
áîê³â, à ðåëüºô  îãëÿäàþòü ëèøå ç îäíîãî áîêó. 

ÐåëüºôÊðóãëà

ÑÊÓËÜÏÒÓÐÀ

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 
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  Ðîçãëÿíü ñâ³òëèíè. Çíàéäè ñåðåä çîáðàæåíü êðóãë³ 
ñêóëüïòóðè òà ðåëüºôè. 

  Âèë³ïè ç ïëàñòèë³íó êðóãëó ñêóëüïòóðó «Ñí³ãîâè÷îê».

  Ñêóëüïòóðó ÿêîãî ê³íîãåðîÿ òè á õîò³â/õîò³ëà âñòàíîâèòè 
ó ñâîºìó ì³ñò³/ñåë³? 

1

3 54

2

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 
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ÓÐÎÊ 41. ÓËÞÁËÅÍ² ²ÃÐÀØÊÈ

  ßêèé ìóëüòô³ëüì òîá³ ïîäîáàºòüñÿ íàéá³ëüøå? ×è ëóíàº  
ó íüîìó ìóçèêà?   

  Óðèâîê ³ç ì/ô «Ë³êàð Ïëþøåâà» (ðåæèñåðè Í. Â³ðãåí,  
Ì. Åñòðàäà).

  Êîæåí åï³çîä ìóëüòñåð³àëó «Ë³êàð Ïëþøåâà» ïî÷èíà-
ºòüñÿ âåñåëîþ ï³ñíåþ, à íàïðèê³íö³ Äàíà äàº ãëÿäà-
÷àì ïîðàäè ïðî òå, ÿê çàëèøàòèñÿ çäîðîâèìè.

  À ÿê òè äáàºø ïðî ñâî¿ ³ãðàøêè? ×è ñï³âàºø ¿ì ï³ñí³?  
Ó ÿêèõ ³ùå ìóëüòô³ëüìàõ ãîëîâíèìè ãåðîÿìè º ³ãðàøêè?

  Àí³ìàö³ÿ — ìèñòåöòâî îæèâëåííÿ ëÿëüîê, ìà-
ëþíê³â, íåæèâèõ ïðåäìåò³â øëÿõîì çí³ìàííÿ íà 
ê³íîïë³âêó îêðåìèõ ðóõ³â. 

ÀÍ²ÌÀÖ²ß

Ïëàñòèë³íîâà 
(ïëàñòè÷íà) Ëÿëüêîâà

Ìàëüîâàíà 
(ãðàô³÷íà)

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 
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  ßê íàçèâàþòü ìèòöÿ, ÿêèé ïðàöþº íàä ñòâîðåííÿì ìóëü-
òèïë³êàö³éíèõ ô³ëüì³â?

  Ï³ñíÿ «Âñå îäíî» ç ì/ô «Êðèæàíå ñåðöå» (ó âèêîíàíí³ 
Îëüãè Øàí³ñ).

  ßêèé íàñòð³é ñòâîðþº öÿ ï³ñíÿ? Ùî ìîæíà ñêàçàòè ïðî 
òåìï ìóçèêè ïðîñëóõàíî¿ êîìïîçèö³¿?

  Ñòâîðè ìóçè÷íèé ñóïðîâ³ä äî ï³ñí³ «Îé æå æ òè, çèìà». 
Ïðî ùî áóâ áè ìóëüòô³ëüì, ó ÿêîìó ëóíàëà á öÿ ï³ñíÿ?

  Ïåðñîíàæåì ÿêîãî ìóëüòô³ëüìó ìîãëà á ñòàòè òâîÿ óëþ-
áëåíà ³ãðàøêà?

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 
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  ßê äóìàºø, ÷è ìîæíà ïåðåäàòè â ñêóëüïòóð³ ðóõ?

  Êðóãë³é ³ ðåëüºôí³é ñêóëüïòóð³ ïðèòàìàíí³ ñòàòè-
êà (íåïîðóøí³ñòü, ñïîê³é) ³ äèíàì³êà (ðóõ, ä³ÿ). 

  Âèçíà÷, íà ÿêèõ ñâ³òëèíàõ çîáðàæåíî ñòàòè÷í³ ñêóëüïòó-
ðè, à íà ÿêèõ — äèíàì³÷í³. ×îìó òè òàê äóìàºø?

ÓÐÎÊ 42. ÓËÞÁËÅÍ² ²ÃÐÀØÊÈ

  Çà äîïîìîãîþ ïëàñòèêè ôîðì, ïîâîðîò³â ³ íàõèë³â 
òóëóáà, ïîç òà æåñò³â ñêóëüïòîðè ïåðåäàþòü ó ñâî¿õ 
òâîðàõ äèíàì³êó.

  ×è º âèòâîðè ñêóëüïòîð³â ó òåáå âäîìà?

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 
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  ×àñòî ç ð³çíèõ ïî¿çäîê ìè ïðèâîçèìî ñóâåí³ðè, íà-
ïðèêëàä, ñòàòóåòêè. Öå òàêîæ âèòâîðè ñêóëüïòîð³â. 

 Äð³áíà ïëàñòèêà — íåâåëèê³ ñòàòóåòêè ç ïîðöå-
ëÿíè, ìàðìóðó, ìåòàëó òà ³íøèõ ìàòåð³àë³â, ùî 
ñëóãóþòü åëåìåíòàìè ïðèêðàøàííÿ ïîìåøêàíü.

  Óÿâè, ùî â òåáå º ÷àð³âíèé ñòåòîñêîï, ÿê ó ë³êàðÿ Ïëþ-
øåâî¿, ³ òè ìîæåø ÷óòè, ïðî ùî ðîçìîâëÿþòü ñòàòóåòêè. 
Ðîçêàæè, ùî ¿õ òóðáóº.

  Âèë³ïè ç ïëàñòèë³íó ñèìïàòè÷íîãî äèíîçàâðèêà Àðëî — 
ãåðîÿ ìóëüòèêà «Äîáðèé äèíîçàâð» (ðåæèñåð Ï. Ñîí).

   

  Ïîì³ðêóé, ÿê ïåðåòâîðèòè òâîþ ïëàñòèë³íîâó ô³ãóðêó íà 
äèíàì³÷íó. 

1 2

3 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 
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ÓÐÎÊ 43. ÏËÀÑÒÈË²ÍÎÂ² ÔÀÍÒÀÇ²¯

  ßê òè äóìàºø, õòî ðóõàº ïëàñòèë³íîâ³ ô³ãóðêè ï³ä ÷àñ çéî-
ìîê àí³ìàö³éíîãî ô³ëüìó?

  Óðèâîê ³ç ïëàñòèë³íîâîãî ì/ñ «Ìîÿ êðà¿íà — Óêðà¿íà» 
(ðåæèñåð Í. Ñêðÿá³íà).

  ßêó ðîëü ó öüîìó ìóëüòèêó â³ä³ãðàº ìóçèêà? 

  Öåé ï³çíàâàëüíèé ìóëüòñåð³àë ìàº 26 ñåð³é. Ãîëîâ-
í³ ãåðî¿ Ñàøêî Ë³ðíèê ³ Ê³ò ðîçïîâ³äàþòü êàçêè, ëå-
ãåíäè é ³ñòîð³¿ ïðî ð³çí³ ðåã³îíè íàøî¿ Áàòüê³âùèíè: 
«Óìàíü», «Ïåòðèê³âêà», «×îðíå îçåðî», «Ñîíÿ÷íèé êà-
ì³íü», «Ïèñàíêîâà ³ñòîð³ÿ», «Òåðíîï³ëü» òà ³íø³.

  ßê³ ùå ïëàñòèë³íîâ³ ìóëüòèêè òè çíàºø?

  Ðîçãëÿíü ñâ³òëèíè ç³ çéîìîê ì/ñ «Áàðàí÷èê Øîí» (ðåæè-
ñåð Í. Ïàðê). ßê òè äóìàºø, ñê³ëüêè ÷àñó âèòðà÷àþòü ïðà-
ö³âíèêè ñòóä³¿ íà çéîìêó îäí³º¿ àí³ìàö³éíî¿ ñåð³¿?

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 
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  Ïëàñòèë³íîâà àí³ìàö³ÿ ñòâîðþºòüñÿ øëÿõîì ïîêà-
äðîâî¿ çéîìêè ïëàñòèë³íîâèõ îá’ºêò³â ç³ çì³íîþ öèõ 
îá’ºêò³â ó ïðîì³æêàõ ì³æ êàäðàìè.

  Î. Õàð÷åíêî. «Ë³ñîâèé ãîïà÷îê». 

1. Óçÿëà ëèñè÷êà ñêðèïêó,
ñ³ëà ç íîòàìè ï³ä ëèïêó,
³ òîíåñåíüêèé ñìè÷îê
ãðàº, ãðàº ãîïà÷îê.
Ïîñï³øàþòü ç ë³ñó çâ³ð³:
çàé÷åíÿòà òåìíî-ñ³ð³,
ùå é âåäìåäèêè á³æàòü —
õî÷óòü, õî÷óòü òàíöþâàòü.

Ïðèñï³â:
Âñ³ çà ëàïêè óçÿëèñÿ,
ïî÷àëèñÿ òàíö³ â ë³ñ³.
À ëèñèöÿ ãðàº, ãðàº
òà ó íîòè çàãëÿäàº,
³ òîíåñåíüêèé ñìè÷îê
âñå âèâîäèòü ãîïà÷îê,
âñå âèâîäèòü ãîïà÷îê.

2. Æîâòà á³ëî÷êà ñï³øèòü,
à çà íåþ âñë³ä á³æèòü —
òóïó-òóïó — ñàì Ìèõàéëî,
ë³ñîâèé âåäì³äü Òîïòàéëî.
² âîâ÷èöÿ ïðèá³ãàº
ç âîâ÷åíÿòàìè ³ç ãàþ,
ùîá òàêîæ ó êîëî ñòàòü, —
õî÷óòü, õî÷óòü òàíöþâàòü.

Ïðèñï³â.

  Ïëàñòèë³í ÿêèõ êîëüîð³â òðåáà âçÿòè, ùîá âèë³ïèòè ïåð-
ñîíàæ³â ïëàñòèë³íîâîãî ìóëüòô³ëüìó íà îñíîâ³ ö³º¿ ï³ñí³?

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 
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ÓÐÎÊ 44. ÏËÀÑÒÈË²ÍÎÂ² ÔÀÍÒÀÇ²¯

  Ðîçãëÿíü ñâ³òëèíè. Êîãî çîáðàæåíî íà öèõ ðåëüºôàõ? 

  ²ç «ðîçñèïàíêè» ë³òåð ñêëàäè íàçâó âèäó îáðàçî òâîð÷îãî 
ìèñòåöòâà, ïðåäñòàâíèêè ÿêîãî çîáðàæóþòü òâàðèí.

Í Ê
ÀÑ Ë ÈÌ Ò² ² À À

  Àí³ìàë³ñòè÷íèé æàíð ïîïóëÿðíèé íå ëèøå â æèâîïè-
ñ³, à é ó ñêóëüïòóð³, ãðàô³ö³. Öå íàéäàâí³øà ãàëóçü 
îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà.

  Ïðèãàäàé, íà ùî ïîâèíåí çâåðòàòè îñîáëèâó óâàãó ìè-
òåöü-àí³ìàë³ñò, çîáðàæóþ÷è òâàðèí.

  Ðîçãëÿíüòå ñâ³òëèíè. ×è ìîæíà ö³ äèòÿ÷³ ðîáîòè íàçâàòè 
ðåëüºôàìè? Ïîÿñí³òü ñâîþ äóìêó. Ïîäóìàéòå, ÿê ñòâî-
ðþþòü òàê³ ïëàñòèë³íîâ³ àïë³êàö³¿.

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 
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  Ðîçãëÿíü çîáðàæåííÿ. ×è âï³çíàºø òè öþ ÷àð³âíó ïòàøêó?

  Ìóëüòô³ëüì «Æàð-ïòèöÿ» (ðåæèñåð Ö. Îðøàíñüêèé).

  ßêîþ çîáðàæåíà ïòàøêà ó ìóëüòô³ëüì³? ßê³ ó íå¿ ãîëîâà, 
õâ³ñò, êðèëà?

  Âèãîòîâ ïëàñòèë³íîâó àïë³êàö³þ «Æàð-ïòèöÿ» çà çðàç-
êîì.

  Ó ÿêèõ êàçêàõ çãàäóºòüñÿ æàð-ïòèöÿ?

1 2 3

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 
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ÓÐÎÊ 45. Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÊÀÇÊÈ

  Ïðèãàäàé ìóëüòô³ëüìè, ó ÿêèõ æèâóòü êàçêè.

  Óðèâîê ³ç ì/ñ «Ïðèãîäè Êîòèãîðîøêà òà éîãî äðóç³â». Ñå-
ð³ÿ 1. «Ñîëîì’ÿíèé áè÷îê» (ðåæèñåð ß. Ðóäåíêî-Øâåäîâà). 

  ßêà çà õàðàêòåðîì ìóçèêà ëóíàº íà ïî÷àòêó ìóëüòô³ëüìó? 
Äî ÿêîãî âèäó àí³ìàö³¿ â³äíîñèòüñÿ ïåðåãëÿíóòèé ìóëü-
òèê?

  Çðàçêè ãðàô³÷íî¿ àí³ìàö³¿ ñòâîðþþòüñÿ øëÿõîì çí³-
ìàííÿ íàìàëüîâàíèõ îá’ºêò³â. Òàê³ îá’ºêòè ìàëþþòü 
âðó÷íó, à ñüîãîäí³ — ÷àñòî íà êîìï’þòåð³.

 Íàä ìóëüòô³ëüìàìè ïðàöþþòü õóäîæíèêè-ìóëüòèïë³-
êàòîðè, ðåæèñåðè, îïåðàòîðè òà áàãàòî ³íøèõ ëþäåé.

  ßê òè äóìàºø, õòî ñòâîðþº ìóçèêó äî ìóëüòèê³â?

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 
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  Â³äåîóðîê «ßê ðîáèòè ïðîñò³ ìóëüòèêè» (àâòîð —  
Þ. Æóðàâåëü).

Øêîëÿðêà Êàòÿ Ðîæîê ïðàöþº íàä ñòâîðåííÿì ìóëüòèêà

  Óòâîð³òü õîð ³ îðêåñòð. Ï³ä ìóçè÷íèé ñóïðîâ³ä çàñï³âàéòå 
ï³ñíþ ïðî ëèñè÷êó, ÿêà âì³º ãðàòè íà ñêðèïî÷ö³:

  1 ãðóïà — õîð — ñï³âàº;
  2 ãðóïà — îðêåñòð — ãðàº íà óëþáëåíèõ  

                                   ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ.

     

  Ó ÿêîìó ìóëüòô³ëüì³ ïðî ëèñè÷êó ìîãëà á çâó÷àòè öÿ ï³ñíÿ? 

  Ì/ñ «Ô³êñèêè». Ñåð³ÿ 
«Ìóëüòèê» (ðåæèñåð  
Â. Áåäîøâ³ë³).

  ßêó êàçêó òîá³ õîò³ëîñÿ á ïå-
ðåòâîðèòè íà ìóëüòô³ëüì?

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 
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ÓÐÎÊ 46. Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÊÀÇÊÈ

  Ïðèãàäàé, ùî òàêå ãðàô³êà. ßêèìè ìàòåð³àëàìè é ³íñòðó-
ìåíòàìè êîðèñòóþòüñÿ õóäîæíèêè-ãðàô³êè?

          Ò. Øåâ÷åíêî.                                         Ñ. Êîíîí÷óê.             
     «Áàòüê³âñüêà õàòà»                                            «Ê³ò»                  

  Ãðàô³êà — âèä îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà, äëÿ 
ÿêîãî õàðàêòåðíà ïåðåâàãà ë³í³é ³ øòðèõ³â, êðà-
ïîê ³ ïëÿì.

  ßê òè äóìàºø, ÷èì â³äð³çíÿþòüñÿ ì³æ ñîáîþ ö³ ðîáîòè?

  Ïðèãàäàé, ÿê³ êîëüîðè íàçèâàþòü õðîìàòè÷íèìè, à ÿê³ — 
àõðîìàòè÷íèìè. Ðîçãëÿíü íàâåäåí³ âèùå çðàçêè ãðàô³-
êè. ßê³ ç íèõ âèêîíàí³ õðîìàòè÷íèìè êîëüîðàìè?

ÃÐÀÔ²ÊÀ

Ñòàíêîâà Êíèæêîâà Ïëàêàòíà Êîìï’þòåðíà 

А як сонечко зайшло за гору, 
то метели ки полетіли додому 
спати.

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 
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  Äî ñòàíêîâî¿ ãðàô³êè íàëåæàòü òâîðè, ÿê³ õóäîæíèêè 
ìàëþþòü âðó÷íó. Òàê³ ìàëþíêè íå ïîâ’ÿçàí³ ç ë³òå-
ðàòóðíèì òåêñòîì (ÿê, íàïðèêëàä, êíèæêîâà ãðàô³-
êà) ³ íå ìàþòü âóçüêîãî ïðàêòè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ (ÿê 
ïëàêàòíà ãðàô³êà). 

  ×è ïîäîáàþòüñÿ òîá³ êíèæêè ç ìàëþíêàìè? 

  ²ëþñòðàö³ÿ — çîáðàæåííÿ, ùî ñóïðîâîäæóº 
òåêñò ë³òåðàòóðíîãî òâîðó, ãàçåòíî¿ ñòàòò³ òîùî.

  Íàìàëþé ³ëþñòðàö³¿ äî êàçêè «Êîëîáîê» çà äîïîìîãîþ 
àõðîìàòè÷íèõ ³ õðîìàòè÷íèõ êîëüîð³â. 

  Îçâó÷ ñâî¿ ìàëþíêè ï³ñíåþ Êîëîáêà.

  ßê òè ãàäàºø, ÷è âèêîðèñòîâóþòü õóäîæíèêè-ãðàô³êè ï³ä 
÷àñ ðîáîòè ìîëüáåðò?

²ëþñòðàö³¿ Î. Â³êåíà äî êíèæêè «Á³ëêà òà ¯æàê» 

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 
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ÓÐÎÊ 47. ÂÅÑÍÀ ÏÐÈÉØËÀ

Ãð³º çåìëþ ñîíå÷êî, 
í³æíî ïðèìîâëÿº: 
«Ïðîêèäàéòåñü, êâ³òî÷êè, 
äåíü âåñíó ñòð³÷àº!
Ðîçëèâàéñÿ ðàä³ñíî
ïî çåìë³, ïðîì³ííÿ, 
ïîêðèâàé ñàäè é ëóãè, 
âåñíÿíå öâ³ò³ííÿ!»                

                                                           Í. Ãóðê³íà

 Ùî òè íàéá³ëüøå ëþáèø íàâåñí³? ßê çâó÷èòü öÿ ïîðà 
ðîêó?

  Â³äåîðîëèê «Âåñíà. Çâóêè ïðèðîäè».

 Ùî òè óÿâëÿºø ï³ä öþ âåñíÿíó «ï³ñíþ»?

  Þ. Æèðî. «Ï³ä íåáîì Ïàðèæà»  
(àêîðäåîí). 

 ßêèé íàñòð³é ñòâîðþº ïðîñëóõàíà êîì-
ïîçèö³ÿ? Âèçíà÷ òåìï ³ ðèòì òâîðó. Ïðè-
ãàäàé, ùî òàêå âàëüñ. 

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 



97

  Òåïåð óÿâè ñåáå äèðèãåíòîì. Ïîïðàêòèêóéñÿ äèðèãóâà-
òè ï³ä ìåëîä³þ Þ. Æèðî. 

 Îáåðè ñëîâà, ÿêèìè ìîæíà îõàðàêòåðèçóâàòè âàëüñ.

  Ñëîâà Ä. Íåïîìíÿùî¿ (ïåðåêëàä ². Ãóðñüêî¿), ìóçèêà  
Â. Øà¿íñüêîãî. «Äî ºäèíî¿ ìàìè íà ñâ³ò³» ³ç ì/ô «Ìàìà 
äëÿ ìàìîíòåíÿòêà».

1. Ïî ñèíüîìó ìîðþ äî çåëåí-çåìë³
ïëèâó ÿ íà á³ë³ì ñâî¿ì êîðàáë³,
íà á³ë³ì ñâî¿ì êîðàáë³,
íà á³ë³ì ñâî¿ì êîðàáë³...
Ìåíå íå çëÿêàþòü í³ õâèë³, í³ â³òåð,
ïëèâó äî ºäèíî¿ ìàìè íà ñâ³ò³.
Ïëèâó ÿ êð³çü õâèë³ òà â³òåð 
äî ºäèíî¿ ìàìè íà ñâ³ò³!        2

2. Ñêîð³ø äî çåìë³ ÿ äîáðàòèñü ñï³øó.
«ß òóò! ß ïðè¿õàâ», — ÿ ¿é çàêðè÷ó,
ÿ ìàì³ ñâî¿é çàêðè÷ó,
ÿ ìàì³ ñâî¿é çàêðè÷ó!
Õàé ìàìà ïî÷óº, õàé ìàìà ïðèéäå,
õàé ìàìà ìåíå íåîäì³ííî çíàéäå.
Íå ìàº æ òàê áóòè íà ñâ³ò³,  
ùîá áóëè çàãóáëåí³ ä³òè.       2
Õàé ìàìà ïî÷óº, õàé ìàìà ïðèéäå,
õàé ìàìà ìåíå íåîäì³ííî çíàéäå.
Íå ìîæå òàê áóòè íà ñâ³ò³,   
ùîá áóëè çàãóáëåí³ ä³òè...     2

 Âèçíà÷ òåìï ö³º¿ ï³ñí³.

ëåãêèé

ïîâ³òðÿíèéøâèäêèé

ïëàâíèé

ðàä³ñíèé

ïîâ³ëüíèé

ïîì³ðíèé

í³æíèé

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 
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ÓÐÎÊ 48. ÂÅÑÍÀ ÏÐÈÉØËÀ

  ßê³ âåñíÿí³ êâ³òè ïîäîáàþòüñÿ òîá³ íàéá³ëüøå? 

  Â³äåîðîëèê «Âåñíÿí³ êâ³òè» ï³ä ìåëîä³þ Ï. äå Ñåííåâ³ëÿ.       

  Ãðà «Âåñíÿíèé êâ³òîãðàé».
 Ïîçìàãàéñÿ ç îäíîêëàñíèêàìè é îäíîêëàñíèöÿìè, õòî 

çíàº á³ëüøå íàçâ âåñíÿíèõ êâ³ò³â.

  ßê õóäîæíèêè çîáðàæóþòü âåñíÿí³ ïåðâîöâ³òè? ßê³ êîëüî-
ðè äëÿ öüîãî îáèðàþòü?

Í. Òðåòüÿêîâà.  
«Ïðîë³ñêè íà ï³äâ³êîíí³»

Ê. Ëèñîâà.  
«Ïðîë³ñêè»

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 



99

  

². Äðàãàí.  
«Ï³äñí³æíèêè ³ ô³àëêè»

Ê. Ëèñîâà.  
«Ô³àëêîâèé íàñòð³é»

  Íàìàëþé ï³äñí³æíèêè êîëüîðîâèìè îë³âöÿìè.

  ×è ìîæíà òâ³é ìàëþíîê ïåðåòâîðèòè íà ëèñò³âêó? ßê?

  Ëèñò³âêà — â³äêðèòèé ëèñò, ïîâ³äîìëåííÿ ³ç 
ïðèâ³òàííÿìè.

  Õòî ç òâî¿õ ðîäè÷³â, äðóç³â ñâÿòêóº ñâ³é äåíü íàðîäæåííÿ 
íàâåñí³? ßêå ïîáàæàííÿ òè íàïèøåø éîìó/¿é íà ëèñò³âö³? 

1 2 3

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 
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  ×è çíàºø òè, ùî òàêå ïîðòðåò? 

ÓÐÎÊ 49. ÏÎÐÒÐÅÒ

  Ðîçãëÿíü êàðòèíè ². Áàñàëèãè. ßê³ åìîö³¿ çîáðàçèëà õó-
äîæíèöÿ íà ïîðòðåòàõ?

  Ïîðòðåò — æàíð îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà; ìà-
ëüîâàíå, ñêóëüïòóðíå àáî ôîòîãðàô³÷íå çîáðà-
æåííÿ ëþäèíè ÷è ãðóïè ëþäåé. 

  ßê òè äóìàºø, ÷è áóâàþòü ìóçè÷í³ ïîðòðåòè?

  Ä. Êàáàëåâñüêèé. «Òðè ïîäðóæêè: Ïóñòóíêà, Ïëàêñà, 
Çëþêà».

  Îïèøè ñâî¿ âðàæåííÿ â³ä ïðîñëóõàíî¿ ìóçèêè. ßê êîìïî-
çèòîð ïåðåäàâ õàðàêòåðè ä³â÷àò? ×è º ñåðåä òâî¿õ äðóç³â 
ñõîæ³ îñîáèñòîñò³?

  Ìóçè÷íèé ïîðòðåò — òâ³ð, ùî ïåðåäàº õàðàê-
òåð ãåðîÿ òâîðó çàñîáàìè ìóçèêè.

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 
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  Ïðèäóìàé ìåëîä³þ ³ âèêîíàé ïîñï³âêó, ÿê Ïóñòóíêà, 
Ïëàêñà, à ïîò³ì — ÿê Çëþêà. 

  Íå õî÷ó íàâ÷àòèñü —
  áóäó ë³íóâàòèñü:
  ³ç äðóçÿìè ãðàòèñü,
  ãàðíî ðîçâàæàòèñü.

  Ê. Ñåí-Ñàíñ. Ñþ¿òà «Êàðíàâàë òâàðèí»: «Êîðîë³âñü êèé 
ìàðø ëåâà». ×àñòèíà 1. «Ñëîí». ×àñòèíà 5. «Àêâàð³óì».  
×àñòèíà 7.

  Äîáåð³òü ñëîâà äëÿ õàðàêòåðèñòèêè îáðàç³â ëåâà, ñëîíà  
é àêâàð³óìíèõ ðèáîê. 

 ×è ìîæíà ñêàçàòè, ùî ñþ¿òà Ê. Ñåí-Ñàíñà — öå ìóçè÷í³ 
ïîðòðåòè òâàðèí? ×îìó?

  Ñëîâà Ä. Íåïîìíÿùî¿ (ïåðåêëàä ². Ãóðñüêî¿), ìóçèêà  
Â. Øà¿íñüêîãî. «Äî ºäèíî¿ ìàìè íà ñâ³ò³» ³ç ì/ô «Ìàìà 
äëÿ ìàìîíòåíÿòêà».

  ßê ìóçèêà ïåðåäàº íàñòð³é ³ õàðàêòåð ìàìîíòåíÿòè?

  Ãðà «Íàñòð³é ó òàíö³».
 Ñïðîáóé â³äòâîðèòè â òàíö³ ÿêèéñü íàñòð³é: âåñåëèé, 

ñóìíèé, áàäüîðèé, ñïîê³éíèé òîùî.  Õòî ç îäíîêëàñíè-
ê³â/îäíîêëàñíèöü ðîçï³çíàº òâ³é íàñòð³é?

  ßêîþ ìóçèêîþ ìîæíà ïåðåäàòè òâ³é ïîðòðåò?

ãîðäèé

íåïîâîðîòêèéãð³çíèé

ñïîê³éíèé

âïåâíåíèé

ðàä³ñíèé

ãðàéëèâèé

ïîâ³ëüíèé

áåçòóðáîòíèé

âåëè÷íèé

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 
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ÓÐÎÊ 50. ÏÎÐÒÐÅÒ

  Ðîçãëÿíü ïîðòðåòè. ßê êîëüîðè äîïîìîãëè õóäîæíèêàì 
ïåðåäàòè íàñòð³é çîáðàæåíèõ ä³òåé?

  Íà ïîðòðåò³ ëþäèíà ìîæå áóòè çîáðàæåíà ïî ïëå÷³, 
ïî ãðóäè, ïî ïîÿñ, ïî êîë³íà, íà ïîâíèé çð³ñò.

 Ïåðåäóñ³ì õóäîæíèê íàìàãàºòüñÿ ïåðåäàòè çîâí³ø-
íþ ñõîæ³ñòü ³ç òèì, êîãî ìàëþº. Âîäíî÷àñ ìèòåöü 
ñòâîðþº õóäîæí³é îáðàç, òîáòî â³äïîâ³äíî äî âëàñ-
íîãî áà÷åííÿ ïåðåäàº õàðàêòåð ëþäèíè, åìîö³éíèé 
ñòàí, âíóòð³øí³é ñâ³ò.

  Ñêëàäè ³ç «ðîçñèïàíêè» ë³òåð íàçâó õóäîæíèêà, ÿêèé ìà-
ëþº ïîðòðåòè.

  Ðîçãëÿíü ïîðòðåòè. ßêèé ³ç íèõ àõðîìàòè÷íèé? ×è ïåðå-
äàº ñêóëüïòóðíèé ïîðòðåò åìîö³¿ çîáðàæåíî¿ ëþäèíè?

Í. Òðåòüÿêîâà.  
Ïîðòðåò

Â. Ðàä³îíîâà. 
«Ïîðòðåò ìàëåíü-

êîãî õëîï÷èêà»

Â. Ñëîáîäñüêèé.  
«Äèòÿ÷èé ïîðòðåò»

². Áàñàëèãà.  
Ïîðòðåò

Ð

ÅÑ

ÐÈ

Î

Ò

Ò
Ò

Ï

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 
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Ò. Øåâ÷åíêî.  
«Àâòîïîðòðåò ç³ ñâ³÷êîþ»

Î. Ïîëòàâåöü-Ãóéäà.  
«Àâòîïîðòðåò»

Ò. Öþïà. Ïàì’ÿòíèê À. Êóçüìåíêó â Ëóöüêó

  Àâòîïîðòðåò — ïîðòðåò õóäîæíèêà, âèêîíàíèé 
íèì ñàìèì.

  Íàìàëþé àâòîïîðòðåò. ßê³ êîëüîðè îáåðåø?

  ßêîþ ìóçèêîþ ìîæíà îçâó÷èòè òâ³é ìàëþíîê?

1 2 3

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ÓÐÎÊ 51. ÂÅÑÍßÍ² ÏÐÈÃÎÄÈ

Ðîçãîðíè áàðâèñòó «Êíèãó ìèñòåöòâ» ³ ïðèãà-
äàé çóñòð³÷³ ç ìóçè÷íèì ìèñòåöòâîì. 

Ïåðøà ñòîð³íêà — «Ìóçè÷íà ñêðèíüêà»

 Ïîñëóõàé ôðàãìåíòè ìóçè÷íèõ òâîð³â. Ïðèãàäàé, ó ÿêèõ 
ìóëüòô³ëüìàõ âîíè ëóíàþòü. Äî ÿêèõ âèä³â àí³ìàö³¿ íàëå-
æàòü ö³ ìóëüòèêè?

   Äðóãà ñòîð³íêà — «Ï³ñåííèé êàëåéäîñêîï»

 Óï³çíàé çà ³ëþñòðàö³ÿìè âèâ÷åí³ ï³ñí³. Ïðîïëåñêàé ðèòì  
³ çàñï³âàé îäíó ç íèõ (íà âèá³ð).

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 
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      ×åòâåðòà ñòîð³íêà — «Òâîð÷èé ìàéäàí÷èê»

 Âèãàäàé ñâîþ ìåëîä³þ äî â³ðøà â ðèòì³ âàëüñó. Ïîêàæè 
äðóçÿì, ÿê òàíöþþòü öåé òàíåöü.

Óæå â ä³òåé ïîðîæåâ³ëè ëè÷êà,
óæå äîùåì íàäèõàëàñü ð³ëëÿ. 
² ñêð³çü òðàâà,
òðàâè÷åíüêà,
òðàâè÷êà!
² ñîíöå ñèïëå êâ³òè,
ÿê ç áðèëÿ!
                          Ë. Êîñòåíêî

    Òðåòÿ ñòîð³íêà — «Ìóçè÷í³ çàãàäêè»

 Ïðî÷èòàé ñëîâà. Ùî âîíè îçíà÷àþòü?

ìþçèêë

îïåðà

ùåäð³âêàìóçè÷íèé ïîðòðåò

àí³ìàö³ÿ

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ÓÐÎÊ 52. ÂÅÑÍßÍ² ÏÐÈÃÎÄÈ 

Ðîçãîðíè «Êíèãó ìèñòåöòâ» ³ ïðèãàäàé çó-
ñòð³÷³ ç â³çóàëüíèìè ìèñòåöòâàìè. 

 Ïåðøà ñòîð³íêà — «Êàðòèííà ãàëåðåÿ»

Ðîçãëÿíü ðåïðîäóêö³¿ êàðòèí. Äàé â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ.
 Íà ÿê³é êàðòèí³ çîáðàæåíî àðõ³òåêòóðíó ñïîðóäó? ×è âè-

êîðèñòàâ õóäîæíèê ìåòîä çàãîðîäæåííÿ?
 ßêèé ïîðòðåò âèêîíàíèé ëèøå àõðîìàòè÷íèìè êîëüîðà-

ìè?
 Äî ÿêèõ âèä³â íàëåæàòü íàâåäåí³ çðàçêè ãðàô³êè?
 ßêó ñêóëüïòóðó çîáðàæåíî íà êàðòèí³ Æ.-Á. Øàðäåíà: 

êðóãëó ÷è ðåëüºô?
 Íà ÿêîìó ïîðòðåò³ çîáðàæåíèé ñàì õóäîæíèê?

Â. Ðèäâàíåíêî. «Ôîðòåöÿ»

². Áàñàëèãà.  
«Ëþáîâ»

². Êîðøóíîâ.  
²ëþñòðàö³ÿ äî êàçêè  
«Ìóäðà ä³â÷èíà»

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Äðóãà ñòîð³íêà — «Õóäîæí³ çàãàäêè»
  

 Ïðî÷èòàé ñëîâà. Ùî âîíè îçíà÷àþòü?

Òðåòÿ ñòîð³íêà — «Âèñòàâêîâà çàëà»

 Âëàøòóé âèñòàâêó ñâî¿õ ðîá³ò. Ïðèãàäàé, íàä ÷èì ïðàöþâà-
òè òîá³ ñïîäîáàëîñü íàéá³ëüøå.

          ×åòâåðòà ñòîð³íêà — «Òâîð÷èé ìàéäàí÷èê»

 Âèãîòîâ âåñíÿíó ãàëÿâèíêó ç êîëüîðîâîãî ïàïåðó.

ñêóëüïòóðà

äð³áíà ïëàñòèêà

àðõ³òåêòóðà

³ëþñòðàö³ÿ

äåêîð ãðàô³êà

Æ.-Á. Øàðäåí.  
«Íàòþðìîðò ç àòðèáóòàìè ìèñòåöòâà»

Ñ. Ãëóùóê. Àâòîïîðòðåò
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ÓÐÎÊ 53. ÍÀÐÎÄÍ² ÑÂßÒÀ 

ÑÒÎÐ²ÍÊÈ  
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÌÈÑÒÅÖÒÂÀ

  ßê³ âåñíÿí³ òðàäèö³¿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó òîá³ â³äîì³? Ïðè-
ãàäàé, ùî òàêå âåñíÿíêà.

ñõâèëüîâàíà òàíöþâàëüíà ëàã³äíà

ðàä³ñíà í³æíà äîáðàñóâîðà

  Âåñíÿíêè íàëåæàòü äî êàëåíäàð-
íî-îáðÿäîâèõ ï³ñåíü. ¯õ ñï³âàþòü 
ìàéæå çàâæäè îäíî÷àñíî ç òàí-
öÿìè é ³ãðàìè, ìåòà ÿêèõ — «çà-
êëèêàòè» âåñíó òà äîáðèé óðîæàé.

 ²ñíóþòü ³ ïàðàëåëüí³ íàçâè: ìà¿â-
êè, ìàã³âêè, ãàã³ëêè, ãà¿âêè, ðèí-
äç³âêè, ðîãóëüêè òîùî. Ìåëîä³¿ 
âåñíÿíîê ïîáóäîâàí³ íà áàãàòî-
ðàçîâîìó ïîâòîðåíí³ îäí³º¿-äâîõ 
ïîñï³âîê.

  Óêðà¿íñüêà íàðîäíà ï³ñíÿ «Ïðèéøëà âåñíà» (ó âèêîíàíí³ 
Í. Ìàòâ³ºíêî). 

  Ïðî ùî ðîçïîâ³äàº âåñíÿíêà? ßêèìè ñëîâàìè ìîæíà 
îïèñàòè õàðàêòåð ìåëîä³¿ ïðîñëóõàíî¿ ï³ñí³?

Ð. òà Í. Ôåäèíè.  
«Âåñíÿíêè»

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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  Ñëîâà Ê. Ïåðåë³ñíî¿, ìóçèêà Í. Øåâ÷åíêî. «Âåñíÿíêà». 

1. Âèãðàâà ñîï³ëîíüêà ó ë³ñêó,
êðàñóºòüñÿ çåìëåíüêà ó â³íêó.
Â³òåðåöü, ïóñòóþ÷è, øåëåñòèòü,
ìîëîäåíüêå ëèñòÿ÷êî ìåðåõòèòü.

2. ² ìîâ ëåãê³ ÷îâíèêè íà ìîðÿõ,
ïëèíóòü á³ë³ õìàðîíüêè â íåáåñàõ.
² íà ð³÷ö³ õâèëå÷êà, ìîâ æèâà,
à â ë³ñêó ñîï³ëîíüêà âèãðàâà.

  Ùî òè çíàºø ïðî ñîï³ëêó?   

  Ñîï³ëêà — óêðà¿íñüêèé íàðîäíèé 
äó õîâèé ìóçè÷íèé ³íñòðóìåíò. Éîãî 
âèãîòîâëÿëè ³ç ã³ëêè êàëèíè, áóçèíè, 
ë³ùèíè, ñòåáëà î÷åðåòó òà ³í. Äîâæè-
íà ñÿãàëà 30–40 ñì; ó íèæíüîìó ê³íö³ 
ïðîñâåðäëþâàëè 4–6 ä³ðî÷îê. 

 Ó íàø ÷àñ ïîïóëÿðíîþ º «êîíöåðò-
íà» ñîï³ëêà. Íà â³äì³íó â³ä íàðîäíî¿, 
âîíà ìàº 10 îòâîð³â.

  ². Âèìåð. «Ôàíòàç³ÿ íà ëåìê³âñüêó òåìó» (ó âèêîíàíí³ àí-
ñàìáëþ ñîï³ëêàð³â).

  ßêèé íàñòð³é ñòâîðþº öÿ êîìïîçèö³ÿ?

  Ðàçîì ³ç äðóçÿìè/ïîäðóãàìè ïîâîäè õîðîâîä ï³ä ìóçèêó 
ãóðòó «B&B Project» «Âåñíÿíêà».

  ßê³ âåñíÿíêè òè çíàºø?

Í. Êóð³é-Ìàêñèì³â.  
«Ñï³âàíî÷êè»

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ÓÐÎÊ 54. ÍÀÐÎÄÍ² ÑÂßÒÀ

  Ùî òàêå äåêîðàòèâíå ìèñòåöòâî?

Ë. Òêà÷åíêî. Ïèñàíêè

Ñ. Ïîãîíåöü.  
Êåðàì³÷íèé ïîñóä

Â. ×åðíÿê.  
Ëÿëüêà-ìîòàíêà

Ë. Òêà÷åíêî.  
Âèøèòèé ðóøíèê

Ë. ²âàíèöüêà.  
Ãîáåëåí «Ìèðíèé äåíü»

Ð. Êðàìàð.  
Âèòèíàíêà

  Ñåêðåòè óêðà¿íñüêèõ íàðîäíèõ ìàéñòð³â çáåð³ãàþòü-
ñÿ â òðàäèö³ÿõ ñó÷àñíîãî äåêîðàòèâíîãî ìèñòåöòâà.  

  ²ç ÿêèì âåñíÿíèì ñâÿòîì ïîâ’ÿçàíå ìèñòåöòâî ïèñàí-
êàðñòâà? Ïðèãàäàé, ùî ñèìâîë³çóþòü êîëüîðè íà ïè-
ñàíêàõ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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  Äîñë³äíèêè ââàæàþòü, ùî óêðà¿íñüêà ïèñàíêà ìàº 
ïîíàä 100 ñèìâîë³÷íèõ ìàëþíê³â. 

 Íà ïèñàíêàõ Êè¿âùèíè, Òåðíîï³ëüùèíè, Çàêàðïàò-
òÿ ìàëþíîê äîñèòü âåëèêèé, à îò íà Ãóöóëüùèí³ ïî-
ïóëÿðíèé äð³áíåíüêèé. ×îìó òàê — äîñòåìåííî íå 
çíàº í³õòî.

  Ä³çíàéñÿ, ÿê³ â³çåðóíêè õàðàêòåðí³ äëÿ ïèñàíîê òâîãî 
ð³äíîãî êðàþ.

Ë. Ïåòðóøà.  
Ïèñàíêè

  Ïðèãàäàé, ÿê³ ìàòåð³àëè é ³íñòðóìåíòè âèêîðèñòîâóþòü 
ïèñàíêàð³.

  Â³ñê çàñòîñîâóþòü ³ õóäîæíèêè: íèì ïîêðèâàþòü ïà-
ï³ð äëÿ ñòâîðåííÿ ìàëþíêà â òåõí³ö³ ãðàòîãðàô³ÿ. 

 Ãðàòîãðàô³ÿ — ñïîñ³á âèêîíàííÿ ìàëþíêà ïðî-
äðÿïóâàííÿì. 

  Ñòâîðè ïèñàíêó â òåõí³ö³ ãðàòîãðàô³ÿ. Âèêîðèñòàé ïîïå-
ðåäíüî ï³äãîòîâëåíèé êàðòîííèé øàáëîí, ïîêðèòèé âî-
ñêîì ³ àêâàðåëëþ ç ìèëîì. Ãîñòðèì ïðåäìåòîì ïðîäðÿ-
ïàé êîíòóð ïèñàíêè òà â³çåðóíîê çà âëàñíèì çàäóìîì.

  Êîìó ïîäàðóºø ñâîþ ïèñàíêó?

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 
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ÓÐÎÊ 55. ÍÀÐÎÄÍ² ²ÃÐÈ É ²ÃÐÀØÊÈ

  Ó ÿê³ ìóçè÷í³ ³ãðè òîá³ ïîäîáàºòüñÿ ãðàòè íàéá³ëüøå?

  Óêðà¿íà ñëàâèòüñÿ âåëèêèì ðîçìà¿òòÿì íàðîäíèõ ìó-
çè÷íèõ ³ãîð: âîíè ñóïðîâîäæóþòüñÿ ï³ñíÿìè é òàíöþ-
âàëüíèìè ðóõàìè. 

  Ðàçîì ³ç äðóçÿìè/ïîäðóãàìè ïîãðàé â óêðà¿íñüêó íàðîä-
íó ãðó «Îé íà ãîð³ ìàê».

Ä³òè óòâîðþþòü êîëî, ó öåíòð³ ÿêîãî ñòàº îäèí ³ç ãðàâö³â — «êî-
çà÷îê». Ó÷èòåëü (âåäó÷èé) ñï³âàº:

Îé íà ãîð³ ìàê, ï³ä ãîðîþ ìàê.
Ìàêè æ ìî¿, ìàê³âî÷êè, çîëîò³¿ ãîë³âî÷êè,                            

(Ä³òè âèêîíóþòü ìàõè ðóêàìè âïåðåä-íàçàä.)

ñòàíüòå âè òàê, ÿê íà ãîð³ ìàê!   
(Ä³òè ïðèñ³äàþòü ³ ïîêàçóþòü ðóêàìè, ÿê âèð³ñ ìàê.)

Ä³òè: Êîçà÷îê, ÷è âèîðàâ òè ìà÷îê? 
Êîçà÷îê: Âèîðàâ. 

(Ä³òè çíîâó õîäÿòü ïî êîëó, âèêîíó-
þ÷è óñ³ ðóõè ï³ä ñï³â ó÷èòåëÿ/âåäó-
÷îãî. Òàê ïîâòîðþºòüñÿ ï³ñëÿ êîæ-
íîãî çàïèòàííÿ é â³äïîâ³ä³).

Ä³òè: Êîçà÷îê, ÷è ïîñ³ÿâ òè ìà÷îê?
Êîçà÷îê: Ïîñ³ÿâ. 
Ä³òè: Êîçà÷îê, ÷è ïîñõîäèâ ìà÷îê? 
Êîçà÷îê: Ïîñõîäèâ.
Äàë³: Êîçà÷îê, ÷è ïîðà ïîëîòü ìà÷îê? — Ïîðà.
   Êîçà÷îê, ÷è öâ³òå ìà÷îê? — Öâ³òå.
   Êîçà÷îê, ÷è ïîñï³â ìà÷îê? — Ïîñï³â.
   Êîçà÷îê, ÷è ïîðà áðàòü ìà÷îê? — Ïîðà.

Òîä³ âñ³ ãóðòîì á³æàòü äî «êîçà÷êà», òðóñÿòü éîãî; «êîçà÷îê» 
ïðó÷àºòüñÿ ³ íàìàãàºòüñÿ âèðâàòèñÿ ç êîëà. Ïîò³ì îáèðàþòü 
³íøîãî «êîçà÷êà», ³ ãðà òðèâàº.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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  Íà ÿêîìó ³íñòðóìåíò³ ìîæíà ñòâîðèòè ìóçè÷íèé ñóïðî-
â³ä äî ö³º¿ ï³ñí³-ãðè?

  Ìóçè÷íèìè áóâàþòü íå ëèøå ³ãðè, àëå é ³ãðàøêè. 
 ²ç «ðîçñèïàíêè» ë³òåð ñêëàäè íˆàçâè óêðà¿íñüêèõ ìóçè÷-

íèõ ³ãðàøîê.

     

  Ïðèãàäàé, ÿê ³ùå íàçèâàþòü îêàðèíó.

  Ö³êàâîþ ìóçè÷íîþ ³ãðàøêîþ º äåð-
êà÷. Öå — íàðîäíèé øóìîâèé ³íñòðó-
ìåíò, äå çâóê âèäîáóâàþòü îáåðòàí-
íÿì. 

 Êîëèñü äåðêà÷ âèêîðèñòîâóâàëè ï³ä ÷àñ ïîëþâàííÿ 
íà âîâê³â ÷è çàéö³â, à íà Âîëèí³ â³í áóâ îáðÿäîâèì 
àòðèáóòîì ó êîëÿäíèê³â. Íèí³ äåðêà÷ ïåðåâàæíî âõî-
äèòü äî ñêëàäó îðêåñòð³â íàðîäíèõ ³íñòðóìåíò³â òà 
â³äîìèé ÿê äèòÿ÷à ³ãðàøêà.

  «Êîëîìèéêà» (ó âèêîíàíí³ Ãóöóëüñüêîãî àíñàìáëþ ï³ñí³  
³ òàíöþ). 

  Êîëîìèéêà — æàðò³âëèâ³ íàðîäí³ êîðîòåíüê³  
ï³ñåíüêè ÿê ñóïðîâ³ä äî òàíöþ. 

  Çâó÷àííÿ ÿêîãî óäàðíîãî ìóçè÷íîãî ³íñòðóìåíòà òîá³ 
âäàëîñü ðîçï³çíàòè â êîëîìèéö³?
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ÓÐÎÊ 56. ÍÀÐÎÄÍ² ²ÃÐÈ É ²ÃÐÀØÊÈ

  Ïðèãàäàé, ³ç ÿêèõ ìàòåð³àë³â âèãîòîâëÿþòü íàðîäí³ 
³ãðàøêè.

Ä. Êóäðÿ. «Òðàêòîð»

Ô. Êóðê÷³. ²ãðàøêè

Ò. Êîçëîâà. «Ëåá³äü»

Ã. Ïàéê³íà. ²ãðàøêè

  Ñëîâà Í. Ñâîéê³íî¿, ìóçèêà Í. Àíòîíèê. «²ãðàøêè».

  À òâî¿ ³ãðàøêè ï³äí³ìàþòü òîá³ íàñòð³é?

  Ìîòàíêà — çðîáëåíà ³ç òêàíèíè óêðà¿íñüêà íà-
ðîäíà ëÿëüêà. Öå ñèìâîë äîáðà òà áëàãîïîëó÷÷ÿ, 
íàä³¿ íà êðàùå.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Â. Âàñèëüºâà. 
Ëÿëüêè-ìîòàíêè

Ã. Ðåçí³÷åíêî. Ëÿëüêè-ìîòàíêè

  Ìîòàíêè ìàëè âèðàçíó ãîëîâó (³íêîëè ïîôàðáîâàíó 
ñîêîì áóðÿêà), à òóëóá, ðóêè òà íîãè — á³ëüø ñõå-
ìàòè÷í³. Íà îáëè÷÷³ â òàêèõ ëÿëüîê ÷àñòî áóâ õðåñò  
³ç íèòîê — öå ñèìâîë ñîíöÿ.

  Âèãîòîâ ëÿëüêó-ìîòàíêó çà çðàçêîì.

   Ïðèäóìàé òàíîê, ÿêèé ìîæå âèêîíàòè òâîÿ ëÿëüêà-ìîòàí-
êà. Âëàøòóé ó êëàñ³ êîíêóðñ-çìàãàííÿ «Òàíö³ ç ëÿëü êàìè».

1 32
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ÓÐÎÊ 57. ÍÀÐÎÄÍÀ ÊÎÌÏÎÇÈÖ²ß

  ßê³ óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ òàíö³ òè çíàºø?

  Â³äåîçàïèñ  «Ãîïàê» (ó âèêîíàíí³ Àêàäåì³÷íîãî àíñàìáëþ 
òàíöþ ³ìåí³ Ï. Â³ðñüêîãî). 

  Âèçíà÷ ðèòì öüîãî òàíöþ. ßêèìè ñëîâàìè ìîæíà îïèñà-
òè õàðàêòåð ìóçèêè ãîïàêà?

  Ãîïàê — óêðà¿íñüêèé íàðîäíèé òàíåöü (ðîçì³ð 
2/4) çàïîðîçüêîãî ïîõîäæåííÿ. Îñîáëèâ³ñòþ 
òàíöþ º âèêîíàííÿ â³ðòóîçíèõ ñòðèáê³â. 

  Ðàçîì ³ç äðóçÿìè/ïîäðóãàìè âèêîíàé òàíîê ï³ä çâó÷àííÿ 
ï³ñí³ À. Æèòêåâè÷à «×îá³òêè ìî¿ ÷åðâîí³». 

 Êîëè ëóíàº çàñï³â, ðóõàéòåñü ïî êîëó, ðèòì³÷íî ïîõèòóþ-
÷è ãîëîâîþ âë³âî-âïðàâî, à ï³ä ÷àñ ïðèñï³âó âèñòóêóéòå 
çàêàáëóêàìè. 

  ×àñòî íàðîäí³ êîìïîçèö³¿ â àâòîðñüê³é îáðîáö³ ëóíà-
þòü ó áàëåòàõ, îïåðàõ, ô³ëüìàõ.

  «Ãîïàê». Óðèâîê ³ç ô³ëüìó «Çàïîðîæåöü çà Äóíàºì» (ðåæè-
ñåð Â. Ëàïîêíèø) íà îñíîâ³ îäíîéìåííî¿ îïåðè Ñ. Ãóëàêà- 
Àðòåìîâñüêîãî. 

  Äîáèðàþ÷è ñþæåò, Ñ. Ãóëàê-Àðòåìîâñüêèé íàìàãàâ-
ñÿ íà ñàìïåðåä âèâåñòè íà ñöåíó òåàòðó ð³äí³ éîìó 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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îáðàçè, ïîáóò íàðîäó ³ éîãî ï³ñíþ, ïðèâåðíóòè äî 
íèõ óâàãó ñëóõà÷à. Íà ñüîãîäí³ «Çàïîðîæåöü çà Äó-
íàºì» çàëèøàºòüñÿ îäí³ºþ ç íàéïîïóëÿðí³øèõ óêðà-
¿íñüêèõ îïåð.

Ñöåíà ç îïåðè Ñ. Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî  
«Çàïîðîæåöü çà Äóíàºì» (Ëüâ³âñüêà íàö³îíàëüíà îïåðà)

  Ãîïàê º îäíèì ³ç ñèìâîë³â Óêðà¿íè. À ÿê³ ùå íàðîäí³ ñèì-
âîëè íàøî¿ Áàòüê³âùèíè òè çíàºø?

  Ñëîâà Ì. Ñèíãà¿âñüêîãî, ìóçèêà Â. Âåðìåíè÷à. «Êàëèíî-
âà ï³ñíÿ».
1. Êàëèíî âåñåëà,

êàëèíî ÷åðâîíà, 
ëþáëþ òâîº ëèñòÿ 
òà ðîñÿí³ ãðîíà.       2

2. Ñîíå÷êîì íàëèòà,
÷èñòîþ ðîñîþ,
îé, êàëèíî-öâ³òå, 
ðàä³ñíî ç òîáîþ.      2

3. Äî íàøî¿ ñòåæêè
íàõèëèëàñü â³òòÿì,
çîðÿíî ç òîáîþ
ìàòåð³ ³ ä³òÿì.          2

4. Êàëèíî ÷àð³âíà,
êàëèíî áàðâèñòà,
òî â³ä òåáå ñÿº
çîðÿ ïðîìåíèñòà!    2

  Ç ÿêèì íàñòðîºì òè âèêîíóºø «Êàëèíîâó ï³ñíþ»? 
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ÓÐÎÊ 58. ÍÀÐÎÄÍÀ ÊÎÌÏÎÇÈÖ²ß

  ßê ëþäè ïðèêðàøàþòü ñâî¿ æèòëà? Ðîçãëÿíü äåêîðàòèâ-
íèé ðîçïèñ Â. Òèìîøåíêî. ßê³ êîëüîðè îáðàëà õóäîæíè-
öÿ? ßê òè äóìàºø, ÷îìó?

  Äåêîðàòèâíà êîìïîçèö³ÿ — òâ³ð ìèñòåöòâà,  
ÿêèé âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ îçäîáëåííÿ ïðåä-
ìåò³â, ùî îòî÷óþòü ëþäåé. Åëåìåíòàìè òà-
êî¿ êîìïîçèö³¿ ÷àñòî º ñòèë³çîâàí³ (ñïðîùåí³) 
çîáðàæåííÿ.

  Ïðèãàäàé, ùî òàêå ïåòðèê³âñüêèé ðîçïèñ.

  Öå äåêîðàòèâíî-îðíàìåíòàëüíå íàðîäíå ìàëÿð ñòâî 
ñôîðìóâàëîñÿ íà Äí³ïðîâùèí³ â ñåëèù³ Ïåòðè ê³âêà, 
çâ³äêè é ïîõîäèòü éîãî íàçâà. 
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 Îñíîâíèì åëåìåíòîì ïåòðèê³âñüêèõ îðíàìåíò³â  
º êâ³òêà — ñèìâîë ïèøíî¿ ïðèðîäè. Íàé÷àñò³øå øå-
äåâðè íàðîäíîãî ìèñòåöòâà ïðèêðàøàþòü ìàëüâè, 
ï³âîí³¿, àéñòðè, ð³çíîìàí³òí³ ïîëüîâ³ êâ³òè, à ùå ò³, ÿê³ 
âèãàäóþòü ñàì³ ìàéñòðè. Òàê íà ñò³íàõ, ïîëîòíàõ òà 
ïîñóä³ óòâîðþºòüñÿ ñâ³é, îñîáëèâèé ñâ³ò.

  Ðîçãëÿíüòå çðàçêè ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó. Ðîçêàæ³òü 
ïðî ðèòì ó öèõ êîìïîçèö³ÿõ. Çíàéä³òü êîìïîçèö³éíèé 
öåíòð êîæíî¿ ðîáîòè. 

Í. Ìàëÿð÷óê.  
Ïåòðèê³âñüêèé ðîçïèñ

Â. Ïàíêî.  
Ïåòðèê³âñüêèé ðîçïèñ

     Ñòâîðè êîìïîçèö³þ ó òåõí³ö³ ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó  
ç êàëèíîþ — îäíèì ³ç ñèìâîë³â Óêðà¿íè.

  ßêîþ ï³ñíåþ ìîæíà îçâó÷èòè òâîþ äåêîðàòèâíó êîìïî-
çèö³þ?

1 32
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ÓÐÎÊ 59. ÍÀÐÎÄÍ² ÐÈÒÌÈ

  Ùî òàêå õîðåîãðàô³ÿ? Ïðèãàäàé çà ³ëþñòðàö³ÿìè íˆàçâè 
òàíö³â. ×è âñ³ âîíè óêðà¿íñüê³ íàðîäí³?

  Ïîëüêà — òàíåöü ÷åñüêîãî ïî-
õîäæåííÿ. 

 Ñïî÷àòêó ïîëüêà áóëà ò³ëüêè íàðîä-
íèì òàíöåì. Öÿ òðàäèö³ÿ ïðîäîâæó-
ºòüñÿ äîíèí³ â äåÿêèõ êðà¿íàõ, íà-
ïðèêëàä, â Óêðà¿í³. Ñüîãîäí³ ïîëüêè 
÷àñòî âèêîíóþòü íà âåñ³ëëÿõ.

  Â³äåîçàïèñ óêðà¿íñüêîãî íàðîäíîãî òàíöþ «Ïîëüêà-ãó-
ïàöóëüêà» (ó âèêîíàíí³ àíñàìáëþ «Ìîëîä³ñòü»).

  Âèçíà÷ ðèòì ³ òåìï öüîãî òàíöþ.

  Ïîëüêà ìàº äâîäîëüíèé ðîçì³ð: ïåðøà äîëÿ — ñèëü-
íà, äðóãà — ñëàáêà. Ãîëîâíó ìåëîä³þ âèêîíóº òðó-
áà — ì³äíèé äóõîâèé ³íñòðóìåíò.
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  Ñëîâà Ì. Ñèíãà¿âñüêîãî, ìóçèêà Â. Âåðìåíè÷à. «Êàëèíî-
âà ï³ñíÿ». 

  Ñòâîðè ìóçè÷íèé ñóïðîâ³ä äî ï³ñí³ íà óëþáëåíîìó ìó-
çè÷íîìó ³íñòðóìåíò³.

  Â³äåîçàïèñ ãóöóëüñüêîãî íàðîäíîãî òàíöþ «Àðêàí»  
(ó âèêîíàíí³ àíñàìáëþ íàðîäíîãî òàíöþ «Óêðà¿íà»).

  Ðîçãëÿíü ðåïðîäóêö³¿ êàðòèí. ßê³ öå êîìïîçèö³¿:  äèíà-
ì³÷í³ ÷è ñòàòè÷í³? Ïîÿñíè, ÷îìó òè òàê ââàæàºø.

  Àðêàí — óêðà¿íñüêèé íàðîäíèé ÷îëîâ³÷èé òà-
íåöü, ïîøèðåíèé ñåðåä ãóöóë³â.  

  ßê çì³íþºòüñÿ ðèòì ³ òåìï àðêàíà? ßêèìè ñëîâàìè ìîæ-
íà îïèñàòè õàðàêòåð öüîãî òàíöþ?

  Òàíöþþòü àðêàí ç³ìêíóòèì êîëîì àáî ï³âêîëîì, ÷à-
ñòî ç òîï³ðöÿìè â ðóêàõ.

  ßêó ðîëü â³ä³ãðàº ðèòì ó òàíöÿõ?

Î. Ãàðìèäåð.  
«Àðêàí»

Â. Êóøí³ð.  
«Àðêàí»

âåñåëèéñòð³ìêèéí³æíèé

æâàâèéñóìíèéïëàâíèé
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ÓÐÎÊ 60. ÍÀÐÎÄÍ² ÐÈÒÌÈ

  Ùî òàêå îðíàìåíò? Ïðèãàäàé âèäè îðíàìåíò³â.

Á. Ïåòðè÷óê.  
Ïðèêðàñà íà êàïåëþõ

Í. Á³ëèê.  
Êóìàíåöü

Þ. Âàñèëèøåíà. Âèøèò³ ðóøíèêè

Î. Ìèõàéëåíêî. 
Ìèñêè

  Óêðà¿íö³ ïðèêðàøàëè îðíàìåíòàìè ïîñóä, ìåáë³, 
îñåëþ, áî â³ðèëè, ùî â³çåðóíêè ¿õ îáåð³ãàþòü. 

 Ðèòì â îðíàìåíò³ äîñÿãàºòüñÿ ÷åðåç ÷åðãóâàííÿ àáî 
ïîâòîðåííÿ êîëüîðó, ðîçì³ðó, êîíòðàñò³â. 

  ßê ïðîÿâëÿºòüñÿ ðèòì ó âèøèòèõ îðíàìåíòàõ?

  Íàéïîøèðåí³ø³ òà íàéá³ëüø øàíîâàí³ äàâí³ìè óêðà-
¿íöÿìè êîëüîðè — ÷åðâîíèé òà ÷îðíèé. Âîíè ââàæà-
ëèñÿ ìàã³÷íèìè. ×åðâîíèé ñâ³ä÷èâ ïðî æèòòºäàé-
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íó åíåðã³þ ñîíöÿ, ðàä³ñòü, ëþáîâ. ×îðíèé îçíà÷àâ 
æèòòºâó ñèëó ð³äíî¿ çåìë³, óîñîáëþâàâ áåçë³÷ òàºì-
íèõ çíàê³â. 

 Ç äàâí³õ-äàâåí ³ äî ñüîãîäí³ óêðà¿íöÿìè ñòâîðåíî 
ïîíàä ñòî òåõí³ê âèøèâêè, à êîæåí â³çåðóíîê ìàº 
ñâîº ñèìâîë³÷íå çíà÷åííÿ.

  Ó âèøèâö³ ìîæíà çàêîäóâàòè ³ ñâîº ³ì’ÿ. Îñü äåê³ëüêà 
òàêèõ ïðèêëàä³â, âèêîíàíèõ ó ÷åðâîíî-÷îðí³é ãàì³.

  Ç äîïîìîãîþ äîðîñëèõ ñïðîáóé ñòâîðèòè îðíàìåíò ³ç 
çàêîäîâàíèì ó íüîìó ³ìåíåì (ñâî¿ì ÷è êîãîñü ³ç ð³äíèõ). 
Äëÿ öüîãî â³äâ³äàé ñàéò https://ornament.name/

  Ïðèäóìàé ³ íàìàëþé íà ïàïåð³ â êë³òèíêó ñâ³é îðíàìåíò 
äëÿ âèøèâàíêè.

  ßê³ âèøèò³ â³çåðóíêè õàðàêòåðí³ äëÿ òâîãî êðàþ?

1 32
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ÓÐÎÊ 61. Ó ÐÈÒÌ² ÑÂßÒÀ

  ßêå òâîº óëþáëåíå ñâÿòî? ×è ëóíàº ìóçèêà ó òåáå âäîìà 
ï³ä ÷àñ ñâÿòêóâàíü?

Ò. Äàíèëåíêî. «Ñâÿòî íà ïîëîíèí³»

   Â. Ïîïàäþê, Ë. Ìàòåéêî. «Ãà¿âêè» (ó âèêîíàíí³ Êè¿â ñüêîãî 
àêàäåì³÷íîãî àíñàìáëþ íàðîäíî¿ ìóçèêè «Äí³ïðî»).

  Ðîçãëÿíü ñâ³òëèíó ³ç çîáðàæåííÿì àíñàìáëþ «Äí³ïðî». 
ßê³ ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè òè áà÷èø? Ä³çíàéñÿ ç äîäàòêî-
âèõ äæåðåë íˆàçâè íåâ³äîìèõ òîá³ ³íñòðóìåíò³â.

       Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé àíñàìáëü íàðîäíî¿ ìóçèêè «Äí³ïðî»

  Ïðèãàäàé, ùî òàêå ãà¿âêà. ×è ñòâîðþº öÿ êîìïîçèö³ÿ 
ñâÿòêîâèé íàñòð³é? 

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 



125

  

 

  Ìóçè÷íèé àíñàìáëü — ñï³ëüíå âèêîíàííÿ ìó-
çè÷íîãî òâîðó ê³ëüêîìà ó÷àñíèêàìè ³ ñàì ìóçè÷-
íèé òâ³ð äëÿ íåâåëèêîãî ñêëàäó âèêîíàâö³â.

 Çàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ âèêîíàâö³â àíñàìáëü íàçèâà-
þòü äóåòîì (äâîº âèêîíàâö³â), òð³î (òðîº âèêîíàâ-
ö³â), êâàðòåòîì (÷åòâåðî âèêîíàâö³â) òîùî.

  Çà äîïîìîãîþ êîëüîðîâèõ ë³í³é ³ êðàïîê ñòâîðè ìàëþíîê 
«Ðèòìè ñâÿòà».

  Ñëîâà Â. Êëåíöà, ìóçèêà Ì. Âåäìåäåð³. «Íàøà ìîâà».

1. Òåïëà, ÿê ñîíÿ÷íà äíèíà,
äîáðà, íåíà÷å âåñíà,
ìîâà â³ê³â Óêðà¿íè —
êàçêà ¿¿ ÷àð³âíà.  2

2. Ìîâà — äæåðåëüíà êðèíèöÿ,
ðàéäóæíî-ñîíÿ÷íèé öâ³ò!
Öå óêðà¿íñüêà ç³ðíèöÿ, 
ùî çà÷àðîâóº ñâ³ò!      2

3. Ìîâà — óñì³õíåíà êâ³òêà,
ðàä³ñòü âåñåëà, äçâ³íêà!
Ãàðíà, ÿê íåáî óë³òêó,
í³æíà, ÿê ï³ñíÿ ñòðóìêà! 2

  Ïðîïëåñêàé ðèòì ö³º¿ ï³ñí³, âèä³ëÿþ÷è ñèëüíó òà ñëàáêó 
äîë³. Âèçíà÷ ¿¿ ðîçì³ð.  

  Ãðà «Òàíöþºìî ðàçîì». 
 Ïðèäóìàé ³ âèêîíàé òàíî÷îê ï³ä çâó÷àííÿ ï³ñí³ Ä. Âèñî÷-

êîâñüêî¿ «Ïîòàíöþéìî ç íàìè». Ñïðîáóé âèðàçèòè ðóõà-
ìè õàðàêòåð ï³ñí³.

  ßê³ ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè óâ³éøëè á äî òâîãî àíñàìáëþ?
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ÓÐÎÊ 62. Ó ÐÈÒÌ² ÑÂßÒÀ

  ßê òè ïðèêðàøàºø ñâ³é ä³ì äî ñâÿòà?

  Óêðà¿íö³ çäàâíà îçäîáëþâàëè ñâî¿ æèòëà âèøèòè-
ìè ðóøíèêàìè, âèòèíàíêàìè, ïàïåðîâèìè êâ³òàìè ³ 
ïòàøêàìè. Êîæåí ä³ì ó ñâÿòêîâ³ äí³ âèãëÿäàâ îñîá-
ëèâèì. Àëå íàéá³ëüøîþ îêðàñîþ áóâ äåêîðàòèâíèé 
ðîçïèñ ñò³í.

  Ðîçãëÿíü çðàçêè äåêîðàòèâíîãî ðîçïèñó ñò³í. ßê³ êîëüîðè 
îáðàëè ìàéñòðèí³? Ùî ñï³ëüíîãî ì³æ öèìè çîáðàæåííÿìè?

  Íàñò³ííèé ðîçïèñ íàëåæèòü äî íàéï³çí³øèõ çà ÷à-
ñîì âèíèêíåííÿ âèä³â íàðîäíîãî ìèñòåöòâà, òîìó 
óâ³áðàâ ó ñåáå äåÿê³ òðàäèö³¿ òà åëåìåíòè, õàðàêòåð-
í³ äëÿ âèøèâêè, ïèñàíêàðñòâà, êèëèìàðñòâà òîùî.

Ì. Òèì÷åíêî. «Ïòàõ»

Ã. Ïðóäí³êîâà. «Âèíîãðàä ³ ïàâà»Í. Øèòàöüêà. «Ïòàõè â êâ³òàõ»
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Â. Ïàíêî.  
«Äçâ³íî÷êè»

Í. Ñòàòèâà- 
Æàðêî.  
«Ïòàõè»

  Ïðèãàäàé, ÿê íàçèâàºòüñÿ íàéá³ëüø â³äîìèé äåêîðàòèâ-
íèé ðîçïèñ â Óêðà¿í³. Ðîçãëÿíü éîãî çðàçêè. Âèçíà÷, ÿê 
ïðîÿâëÿºòüñÿ ðèòì ó ìàëþíêàõ.

  Ìàëþíîê ñòâîðþâàëè äâ³÷³ íà ð³ê — ïåðåä âåñíÿ-
íèìè é îñ³íí³ìè ñâÿòàìè. Ðîáèëè ðîçïèñ ëèøå æ³í-
êè. Òàêèìè ìàëþíêàìè ïðèêðàøàëè íå ëèøå ñò³íè  
³ ï³÷ — íà áàãàòüîõ ðå÷àõ ïîáóòó ìîæíà áóëî ïîáà÷è-
òè ñõîæ³ ìîòèâè.

  Ðîçìàëþé äåðåâ’ÿíó äîùå÷êó ïåòðèê³âñüêèì ðîçïèñîì. 
Çîáðàçè ÷àð³âíó ïòàøêó, ÿêà ñòàíå îáåðåãîì òâîº¿ îñåë³.

  Äå â áóäèíêó ìîæíà ðîçì³ñòèòè òâ³é âèð³á?
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ÓÐÎÊ 63. Â²Ä ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÄÎ ÑÓ×ÀÑÍÎÃÎ

  ×è äîâîäèëîñü òîá³ ÷óòè ñëîâî «ôîëüêëîð»? Ïðèãàäàé, 
ÿê³ ï³ñí³ íàçèâàþòü íàðîäíèìè.

Î. Ìèöíèê. «Âåñ³ëëÿ» ². Ãîéíÿê. «Íàðîäíà ï³ñíÿ»

  Ìóçè÷íèé ôîëüêëîð — êîëåêòèâíà ìóçè÷íà 
òâîð÷à ä³ÿëüí³ñòü íàðîäó, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³ä 
ïîêîë³ííÿ äî ïîêîë³ííÿ.

 Ç ÷àñîì äåÿê³ òðàäèö³¿, ÿê ³ íàðîäí³ ï³ñí³, çàáóâàþòü-
ñÿ. À â³äòâîðþþòü ¿õ ôîëüêëîðí³ àíñàìáë³.

  Óðèâîê ³ç êîíöåðòó Óêðà¿íñüêîãî àêàäåì³÷íîãî ôîëüê-
ëîðíî-åòíîãðàô³÷íîãî àíñàìáëþ «Êàëèíà». 

  Ïîäóìàé, ÷è º ñåðåä çðàçê³â ìóçè÷íîãî ôîëüêëîðó òâî-
ðè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ ä³òåé.
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  Äî äèòÿ÷îãî ôîëüêëîðó â³äíîñÿòü äèòÿ÷³ íàðîäí³ 
ï³ñí³, äðàæíèëêè, çàêëè÷êè, ë³÷èëêè. 

 Äèòÿ÷³ ôîëüêëîðí³ àíñàìáë³ â³äðîäæóþòü ³ ïîïóëÿ-
ðèçóþòü íàðîäíó ìóçèêó.

  Äèòÿ÷à óêðà¿íñüêà íàðîäíà ï³ñíÿ «Îìåëüêî» (ó âèêîíàíí³ 
äèòÿ÷îãî ôîëüêëîðíîãî àíñàìáëþ «Çåðíÿòêî»).

  ßêà ðèñà õàðàêòåðó Îìåëüêà âèñì³þºòüñÿ ó äèòÿ÷³é ï³ñí³?

  Ïðèãàäàéòå ³íø³ óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ ï³ñí³, ãåðî¿ ÿêèõ òàêîæ  
ëþáëÿòü ïîë³íóâàòèñÿ.

  Äîñë³äíèêè íàðàõóâàëè áëèçüêî 200 òèñÿ÷ óêðà¿í-
ñüêèõ íàðîäíèõ ï³ñåíü. Æîäíà íàö³ÿ íå ìîæå ïîõâà-
ëèòèñÿ òàêèì áàãàòñòâîì.

  Âèãàäàé ìåëîä³þ íà òåêñò óêðà¿íñüêî¿ ë³÷èëêè òà çàñï³-
âàé ¿¿ äðóçÿì.
 Ñòî¿òü âåðáà íàä ïîòîêîì,
 ïîõèëèëàñü òðîõè áîêîì,
 ïîõèëèëàñü äî âîäè. Òè ëîâè!

  Ñëîâà Â. Êëåíöà, ìóçèêà Ì. Âåäìåäåð³. «Íàøà ìîâà». 

  ßê³ äèòÿ÷³ íàðîäí³ ï³ñí³ òè çíàºø?

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ÓÐÎÊ 64. Â²Ä ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÄÎ ÑÓ×ÀÑÍÎÃÎ

  Ùî òè çíàºø ïðî óêðà¿íñüêèé íàðîäíèé êîñòþì? 

². Ãðèùóê. «Óêðà¿íñüêà ðîäèíà» Ì. Ïèìîíåíêî. «²äèë³ÿ»

  Ó êîæíîãî íàðîäó º ñâ³é íàö³îíàëüíèé êîñòþì, ³ â 
óêðà¿íö³â — òàêîæ. Íàðîäíèé êîñòþì áóâ ð³çíèì çà-
ëåæíî â³ä ïîðè ðîêó (ë³òíº òà çèìîâå âáðàííÿ). Çì³-
íþâàâñÿ â³í òàêîæ ³ç ïëèíîì ÷àñó.

  Â³äåîðîëèê «Óêðà¿íñüêèé íàðîäíèé êîñòþì».

  Ðîçãëÿíü, ÿê çîáðàæóº óêðà¿íñüêèé îäÿã õóäîæíèöÿ  
Í. Ñòàðîâîéòîâà. Ñïðîáóé íàçâàòè åëåìåíòè óêðà¿íñüêî-
ãî íàö³îíàëüíîãî âáðàííÿ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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  Äëÿ êîæíîãî ðåã³îíó áóâ õàðàêòåðíèé ñâ³é íàö³î-
íàëüíèé êîñòþì.

  Â³äåîïðåçåíòàö³ÿ «Óêðà¿íñüêå âáðàííÿ â ð³çíèõ ðåã³î-
íàõ».

  Ñó÷àñí³ ìîäåëüºðè ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòü ó ñâî¿é 
òâîð÷îñò³ åëåìåíòè óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî êî-
ñòþìà.

  Âèãîòîâ îäèí ³ç åëåìåíò³â óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
êîñòþìà — â³íî÷îê.

  ßêèé åëåìåíò óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî îäÿãó òîá³ ïî-
äîáàºòüñÿ íàéá³ëüøå?

Ð. Áîãóöüêà.  
Ìîäíèé îäÿã

Ò³íà Êàðîëü ó âèøèòîìó 
îäÿç³ â³ä Þ. Ìàãäè÷
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ÓÐÎÊ 65. ÏÎÄÎÐÎÆ Ð²ÄÍÈÌ ÊÐÀªÌ

Ùîá äîâåëîñÿ ìàíäðóâàòè —
ï³òè ïî ð³äí³é âñ³é çåìë³:
ó êîæíå ì³ñòî çàâ³òàòè,
ó êîæí³ì ïîáóâàòü ñåë³, —
òî íàâ³òü áè çà ñîòíþ ðîê³â
öüîãî á íå âñòèãëè ìè çðîáèòü:
ïðîñòîðè â íàñ òàê³ øèðîê³,
à ì³ñò ³ ñ³ë — ùî íå çë³÷èòü!

                   Ì. Ïîçíàíñüêà

  ßê ìóçèêà ìîæå ðîçïîâ³ñòè ïðî êðàñó ð³äíîãî êðàþ?

  ². Áåðêîâè÷. Äðóãèé êîíöåðò äëÿ ôîðòåï³àíî ç îðêåñòðîì 
(ôðàãìåíòè ç ÷àñòèíè 2, ÷àñòèíè 3).

Â. Øåðøåâñüêèé. Ïîðòðåò

  Êîíöåðò — ìóçè÷íèé òâ³ð, ùî âèêîíóºòüñÿ ñî-
ë³ñòîì òà îðêåñòðîì.

  Ùî òàêå îðêåñòð? Ïðèãàäàé, ÿê³ áóâàþòü éîãî ð³çíîâèäè. 
×è º ñõîæèé ìóçè÷íèé êîëåêòèâ ó òâîºìó ì³ñò³/ñåë³?

  Îñíîâîþ äëÿ ìåëîä³¿ òðåòüî¿ ÷àñòèíè êîíöåðòó ². Áåð-
êîâè÷à ñòàëà íàðîäíà ï³ñíÿ «Îé ëîïíóâ îáðó÷».

  ßê³ íàðîäí³ ï³ñí³ ëóíàþòü ó òâîºìó ð³äíîìó êðà¿?

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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  Óêðà¿íñüêà íàðîäíà ï³ñíÿ «Îé ëîïíóâ îáðó÷» (ó âèêîíàí-
í³ Á. Ãìèð³).

  ×èì â³äð³çíÿºòüñÿ çâó÷àííÿ ö³º¿ ï³ñí³ ó êîíöåðò³ ². Áåðêî-
âè÷à?

  Ï³ä ìåëîä³þ ï³ñí³ «Îé ëîïíóâ îáðó÷» ñòâîðè ñâ³é òàíî-
÷îê-³ìïðîâ³çàö³þ. Çàïðîïîíóé îäíîêëàñíèêàì/îäíî êëàñ -
íèöÿì óòâîðèòè îðêåñòð ³ ç³ãðàòè ñóïðîâ³ä äî íàðîäíî¿ 
ï³ñí³ íà óäàðíèõ ³íñòðóìåíòàõ.

  À. Ïðîíàê. «Ìè — ùàñëèâ³ ä³òè».

1. Íà íàø³é ïëàíåò³ ïðåêðàñí³é
ëèø ìèëèé îäèí ñåðöþ êðàé,
íåáî áëàêèòíå ³ ç³ðîíüêè ÿñí³,
òè — ãàðíà çåìëÿ, íà÷å ðàé.

   Ïðèñï³â:
ß ³ òè, ÿ ³ òè,
í³äå ïðàâäè ä³òè:
íà ñâî¿é çåìë³ ñâÿò³é 
ìè — ùàñëèâ³ ä³òè!

2. Õàé â ö³ëîìó á³ëîìó ñâ³ò³
ïàíóº êðàñà ³ ëþáîâ,
çà âñå, ùî äàëà íàì çåìëÿ íàøà ð³äíà,
ìè äÿêóºìî çíîâ ³ çíîâ!
   Ïðèñï³â.

3. Äàâàéòå ìè âñ³, ëþá³ ä³òè,
ïîñ³ºìî ùàñòÿ çåðíî:
òóò íàì æèòè, òóò íàì ëþáèòè,
òóò íàì òâîðèòè äîáðî!
   Ïðèñï³â. (2)

  Çà ùî òè ëþáèø ð³äíó çåìëþ?

  Ïðèäóìàé ìåëîä³þ ³ âèêîíàé ïîñï³âêó.

 Ì³é ð³äíèé êðàé, ìîÿ çåìëÿ —
 ó ñâ³ò³ êðàùî¿ íåìàº!
 Ùàñëèâ³ òóò ³ òè, ³ ÿ.
 Ìîÿ äóøà ëèø òóò ñï³âàº.
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ÓÐÎÊ 66. ÏÎÄÎÐÎÆ Ð²ÄÍÈÌ ÊÐÀªÌ

Áóâàº, ÷àñîì ñë³ïíó â³ä êðàñè.
Ñïèíþñü, íå òÿìëþ, ùî âîíî çà äèâî,—
îö³ ñòåïè, öå íåáî, ö³ ë³ñè,
óñå òàê ãàðíî, ÷èñòî, íåçðàäëèâî,
óñå ÿê º — äîðîãà, ÿâîðè,
óñå ìîº, âñå çâåòüñÿ — Óêðà¿íà.
Òàêà êðàñà, âèñîêà ³ íåòë³ííà,
ùî õî÷ ñïèíèñü ³ ç Áîãîì ãîâîðè.
                                     Ë. Êîñòåíêî

  ßê³ êóòî÷êè ð³äíî¿ çåìë³ òîá³ õîò³ëîñÿ á â³äâ³äàòè? Ðîç-
ãëÿíü ðåïðîäóêö³¿ êàðòèí. ßê³ êîëüîðè âèêîðèñòàëè õó-
äîæíèêè? Âèçíà÷ ë³í³þ ãîðèçîíòó â êîæíîìó ïåéçàæ³.

Î. Ïàâëåíêî. «Ðóêàâ Äóíàþ»

Î. Âàñÿíîâè÷. «Ñòåæêà äî ìîðÿ» ². Ïåòð³â. «Âèä íà ãîðó Ñìîòðè÷»

À. Êóöà÷åíêî. «Ñòåï öâ³òå»

  Êîæåí ðåã³îí Óêðà¿íè ìàº ñâî¿ îñîáëèâîñò³, ùî ïðî-
ÿâëÿþòüñÿ â óñ³õ âèäàõ â³çóàëüíèõ ìèñòåöòâ, çîêðå-
ìà — ó äåêîðàòèâíîìó.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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  Ðîçãëÿíü ñâ³òëèíè. Ä³çíàéñÿ, ìèòö³ ç ÿêèõ ðåã³îí³â ñòâî-
ðèëè öþ êðàñó. ßê³ õóäîæí³ ³íñòðóìåíòè âîíè âèêîðèñòî-
âóâàëè?

Ñ. Âîëîùåíêî. Ïèñàíêà

Ð. Äóäêà. «Îäà ìóäðîñò³»

Â. Ðåçí³÷åíêî. «Ìåòåëèê»

Ì. Âàñèëåíêî. Âèøèâàíêà

  Ðîçìàëþé àâòî, ÿêèì ìîæíà ìàíäðóâàòè ð³äíèì êðàºì.

  ßêèõ ìèòö³â ñâîãî ð³äíîãî êðàþ òè çíàºø?

1 2
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ÓÐÎÊ 67. Ë²ÒÎ ÇÓÑÒÐ²×ÀªÌÎ

Ðîçãîðíè áàðâèñòó «Êíèãó ìèñòåöòâ» ³ ïðèãàäàé 
çóñòð³÷³ ç ìóçè÷íèì ìèñòåöòâîì. 

 Ïåðøà ñòîð³íêà — «Ï³ñåííèé êàëåéäîñêîï»

 Óï³çíàé çà ³ëþñòðàö³ÿìè âèâ÷åí³ ï³ñí³. Ïðîïëåñêàé ðèòì  
³ çàñï³âàé îäíó ç íèõ (íà âèá³ð).           

 Äðóãà ñòîð³íêà — «Ìóçè÷í³ çàãàäêè»

 Ïðî÷èòàé ñëîâà. Ùî âîíè îçíà÷àþòü?

äåðêà÷

êîíöåðò

êîëîìèéêà

àðêàí ìóçè÷íèé ôîëüêëîð

ïîëüêà

Òðåòÿ ñòîð³íêà — «Òâîð÷èé ìàéäàí÷èê»

 Ïðèäóìàé ìåëîä³þ äî â³ðøèêà àáî ñêëàäè ñâîþ ïî-
ñï³âêó ïðî âåñåë³ êàí³êóëè çà ìàëþíêîì.

Äóæå ëþáëÿòü óñ³ ë³òî,
òà íàéá³ëüøå ëþáëÿòü ä³òè!
Áî êàí³êóëè ïðèõîäÿòü
³ ðîçâàãè ¿ì ïðèíîñÿòü.
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ÓÐÎÊ 68. Ë²ÒÎ ÇÓÑÒÐ²×ÀªÌÎ

 Ïåðøà ñòîð³íêà — «Õóäîæí³ çàãàäêè»

 Ðîçãëÿíü ñâ³òëèíè. Çíàéäè çîáðàæåííÿ íàðîäíèõ 
³ãðàøîê, äåêîðàòèâíîãî ðîçïèñó, ãîí÷àðíèõ âèðîá³â, 
âèøèâêè.

Ã. Íàçàðåíêî

². Ðàäèø

Ñ. Òëóñòèé

Ì. Ô³ëü

Äðóãà ñòîð³íêà — «Âèñòàâêîâà çàëà»

 Âëàøòóé âèñòàâêó ñâî¿õ ðîá³ò. Ïðèãàäàé, íàä ÷èì ïðà-
öþâàòè òîá³ ñïîäîáàëîñü íàéá³ëüøå.

Òðåòÿ ñòîð³íêà — «Òâîð÷èé ìàéäàí÷èê»

 Âèë³ïè ç ïëàñòèë³íó êàðòèíó ï³ä íàçâîþ «Ë³òî».       

1 2 3
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не бо бла кит не, то- - - - - - -

& rœœœ
rœœœ
rœœœ
jœœœ

jœœœ
rœœœ

зо ря ні но чі і

rœœ rœœ rœœb jœœn ‰ rœœ
си ня рі ка! А

rœœ
rœœ rœœ

jœœ
jœœ rœœ

що та ке щас тя? То- - - - - - -

& rœœ
rœœ rœœ

jœœ
jœœ rœœ

дру зі і рід ні, то

rœœœ
rœœœ
rœœœ
jœœœ

jœœœ
rœœœ

ма ми ні о чі і

rœœ rœœ rœœ rœ .jœ ≈
та та ру ка!- - - - - - -

А що таке щастя?
Слова і музика Н. Май

Òî
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& 42 œ œ
Ди би,

Весело

œ œ
ди би,

œ œ
ди би


би,

œ œ
піш ла- - - - -

& œ œ
ба ба

œ œ
по гри


би.


А


дід

œ œ
по о- - -

& œ œ
пень ки

œ œ
в не ді

œ œ
лю ра


нень


ко.- - - - -

& bbb 42 jœ jœ jœ jœ
Ви гра ва со

Рухливо, весело

œ jœ jœ
пі лонь ка

jœ jœ œ
у ліс ку,

jœ jœ Jœ Jœ
кра су єть ся- - - - - - - - -

& bbb œ Jœ
jœ

зем лень ка

jœ jœ œ
у він ку,

Jœ Jœ Jœ Jœ
ві те рець, пус

œ Jœ
jœ

ту ю чи,- - - - - - - -

& bbb jœ jœ œ
ше лес тить,

jœ jœ Jœ
jœ

мо ло день ке

œ jœ jœ
лис тяч ко

jœ jœ œ
ме рех тить.- - - - - - - - -

Диби-диби
Українська народна пісня

Веснянка
Слова  К. Перелісної                                                       Музика Н. Шевченко

& 44 .. œ œ .œ jœ
Тан цю ва ла

Рухливо, весело jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
ри ба з ра ком, ри ба з ра ком,- - - - - - -

& œ œ .œ jœ
а пет руш ка

jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
з пас тер на ком, ри ба з ра ком,- - - - - - -

& jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ
а ци бу ля з час ни ком,

jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ
а дів чи на з ко за ком,- - - - - - - -

& .. 42jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ
а ци бу ля з час ни ком,

Jœ Jœ
jœ Jœ Jœ Jœ œ

а дів чи на з ко за ком.- - - - - - - -

& 42 jœ jœ jœ jœ
Ха, ха, ха, ха,

Приспів: jœ jœ jœ jœ
го, го, го, го,

jœ ‰ Jœ ‰
гоп, гоп,

jœ jœ jœ ‰
раз, два, три!

& jœ jœ jœ jœ
Ха, ха, ха, ха,

jœ jœ jœ jœ
го, го, го, го,

jœ ‰ jœ ‰
гоп, гоп,

jœ jœ jœ ‰
раз, два, три!

Танцювала риба з раком 
Українська народна пісня

& 44 .. œ œ .œ jœ
Тан цю ва ла

Рухливо, весело jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
ри ба з ра ком, ри ба з ра ком,- - - - - - -

& œ œ .œ jœ
а пет руш ка

jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
з пас тер на ком, ри ба з ра ком,- - - - - - -

& jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ
а ци бу ля з час ни ком,

jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ
а дів чи на з ко за ком,- - - - - - - -

& .. 42jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ
а ци бу ля з час ни ком,

Jœ Jœ
jœ Jœ Jœ Jœ œ

а дів чи на з ко за ком.- - - - - - - -

& 42 jœ jœ jœ jœ
Ха, ха, ха, ха,

Приспів: jœ jœ jœ jœ
го, го, го, го,

jœ ‰ Jœ ‰
гоп, гоп,

jœ jœ jœ ‰
раз, два, три!

& jœ jœ jœ jœ
Ха, ха, ха, ха,

jœ jœ jœ jœ
го, го, го, го,

jœ ‰ jœ ‰
гоп, гоп,

jœ jœ jœ ‰
раз, два, три!

Танцювала риба з раком 
Українська народна пісня

– 

& 44 .. œ œ .œ jœ
Тан цю ва ла

Рухливо, весело jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
ри ба з ра ком, ри ба з ра ком,- - - - - - -

& œ œ .œ jœ
а пет руш ка

jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
з пас тер на ком, ри ба з ра ком,- - - - - - -

& jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ
а ци бу ля з час ни ком,

jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ
а дів чи на з ко за ком,- - - - - - - -

& .. 42jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ
а ци бу ля з час ни ком,

Jœ Jœ
jœ Jœ Jœ Jœ œ

а дів чи на з ко за ком.- - - - - - - -

& 42 jœ jœ jœ jœ
Ха, ха, ха, ха,

Приспів: jœ jœ jœ jœ
го, го, го, го,

jœ ‰ Jœ ‰
гоп, гоп,

jœ jœ jœ ‰
раз, два, три!

& jœ jœ jœ jœ
Ха, ха, ха, ха,

jœ jœ jœ jœ
го, го, го, го,

jœ ‰ jœ ‰
гоп, гоп,

jœ jœ jœ ‰
раз, два, три!

Танцювала риба з раком 
Українська народна пісня
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& 44 .. œ œ .œ jœ
Тан цю ва ла

Рухливо, весело jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
ри ба з ра ком, ри ба з ра ком,- - - - - - -

& œ œ .œ jœ
а пет руш ка

jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
з пас тер на ком, ри ба з ра ком,- - - - - - -

& jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ
а ци бу ля з час ни ком,

jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ
а дів чи на з ко за ком,- - - - - - - -

& .. 42jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ
а ци бу ля з час ни ком,

Jœ Jœ
jœ Jœ Jœ Jœ œ

а дів чи на з ко за ком.- - - - - - - -

& 42 jœ jœ jœ jœ
Ха, ха, ха, ха,

Приспів: jœ jœ jœ jœ
го, го, го, го,

jœ ‰ Jœ ‰
гоп, гоп,

jœ jœ jœ ‰
раз, два, три!

& jœ jœ jœ jœ
Ха, ха, ха, ха,

jœ jœ jœ jœ
го, го, го, го,

jœ ‰ jœ ‰
гоп, гоп,

jœ jœ jœ ‰
раз, два, три!

Танцювала риба з раком 
Українська народна пісня

& ##### 44 rœ rœ
У ма

Наспівно jœ œ rœ rœ jœ œ rœ rœ
лень кій, у ха ти ні на теп- - - - -

& ##### jœ jœ Jœ jœ jœ œ rœ rœ
лень кій ко жу ши ні хтось дрі

jœn œ rœ rœ jœ# œ rœ rœ
ма є, хтось мур ко че, спо за- - - - - - - - - -

& ##### jœ jœ jœ jœ jœ œ
rœ rœ

ран ку спа ти хо че. У весь

jœ œ Rœ rœ jœ œ rœ rœ
ве чір, ці лу ніч ку не зімк- - - - - - - -

& ##### jœ jœ Jœ jœ jœ œ rœ rœ
ну ла во на віч ки, все шу

jœn œ rœ rœ jœ# œ rœ rœ
ка ла хит ру миш ку, на тру- - - - - - - - -

& ##### œ œ œ œ
ди лась во на

jœ jœ Œ ‰ Jœ Jœ Jœ
тріш ки. Киць киць киць

Приспів: jœ jœ Œ ‰ jœ Jœ jœ
ки ця, ки ця ки- - - - - - - - - -

& ##### Jœ Jœ Œ ‰ Jœ Jœ Jœ
цю ня, мур мур мур

jœ jœ Œ ‰ jœ Jœ jœ
мур ка, мур ка ма- - - - - - - -

& ##### œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ
ню ня. Киць киць киць

jœ jœ Œ ‰ jœ Jœ jœ
ки ця, ки ця ки- - - - - - - -

& ##### Jœ Jœ Œ ‰ Jœ Jœ Jœ
цю ня, мур мур мур

œ jœ Jœ œ œ œ
мур ка ма ню

Jœ ‰ Œ 
ня.- - - - - - - -

Киця - кицюня
Слова і музика  І. Білик

à    öè-   áó-  ëÿ – ç ÷àñ-íè- êîì,         à    ä³â-  ÷è-  íà – ç êî- çà- êîì,

à    öè-  áó-  ëÿ – ç ÷àñ-íè- êîì,       à   ä³â-  ÷è- íà – ç êî- çà- êîì!

Õà-    õà-  õà- õà,    ãî- ãî- ãî- ãî,     ãîï,   ãîï,        ðàç-äâà-   òðè!

Õà-  õà-  õà-  õà,     ãî-  ãî-  ãî- ãî,     ãîï,     ãîï,        ðàç- äâà- òðè!

Êèöÿ-êèöþíÿ

:
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& ##### 44 rœ rœ
У ма

Наспівно jœ œ rœ rœ jœ œ rœ rœ
лень кій, у ха ти ні на теп- - - - -

& ##### jœ jœ Jœ jœ jœ œ rœ rœ
лень кій ко жу ши ні хтось дрі

jœn œ rœ rœ jœ# œ rœ rœ
ма є, хтось мур ко че, спо за- - - - - - - - - -

& ##### jœ jœ jœ jœ jœ œ
rœ rœ

ран ку спа ти хо че. У весь

jœ œ Rœ rœ jœ œ rœ rœ
ве чір, ці лу ніч ку не зімк- - - - - - - -

& ##### jœ jœ Jœ jœ jœ œ rœ rœ
ну ла во на віч ки, все шу

jœn œ rœ rœ jœ# œ rœ rœ
ка ла хит ру миш ку, на тру- - - - - - - - -

& ##### œ œ œ œ
ди лась во на

jœ jœ Œ ‰ Jœ Jœ Jœ
тріш ки. Киць киць киць

Приспів: jœ jœ Œ ‰ jœ Jœ jœ
ки ця, ки ця ки- - - - - - - - - -

& ##### Jœ Jœ Œ ‰ Jœ Jœ Jœ
цю ня, мур мур мур

jœ jœ Œ ‰ jœ Jœ jœ
мур ка, мур ка ма- - - - - - - -

& ##### œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ
ню ня. Киць киць киць

jœ jœ Œ ‰ jœ Jœ
jœ

ки ця, ки ця ки- - - - - - - -

& ##### Jœ Jœ Œ ‰ Jœ Jœ Jœ
цю ня, мур мур мур

œ jœ Jœ œ œ œ
мур ка ма ню

Jœ ‰ Œ 
ня.- - - - - - - -

Киця - кицюня
Слова і музика  І. Білик

& ## 42 jœ jœ jœ jœ
Ми кор зи ноч

Помірно

Jœ Jœ œ
ки не сем,

jœ jœ jœ jœ
друж но з піс не

Jœ Jœ œ
ю і дем.- - - - - - - -

& ## jœ jœ œ
Гей, зби рай

jœ jœ œ
у ро жай

jœ jœ jœ jœ
і на зи му

jœ jœ œ
за па сай!- - - - - -

& ## œ œ
Гей, так!

jœ jœ œ
Ти зби рай

jœ jœ jœ jœ
і на зи му

jœ jœ œ
за па сай!- - - -

& bbb 44 œ jœ jœ jœ jœ Œ
Жи ли на сві ті

Наспівно

œ jœ jœ Jœ jœ Œ
се ме ро гно мів,

œ jœ jœ jœ jœ Œ
се ме ро муд рих- - - - - - - -

& bbb œ œ œ œ
а стро но мів.

œ jœ jœ jœ jœ ‰ jœ
Сі я ли зо рі в без

œ jœ Jœ œ Œ
меж нім са ду,- - - - - - - - -

& bbb œ Jœ
jœ œ jœ jœ

ра діс но гра ли в ча

œ jœ jœ œ Œ
рів ну ду ду.

 œ œ
Ла ла ла

w
ла,- - - - - - - - -

& bbb  œ œ
ла ла ла

w
ла –

œ œ .jœ rœ .jœ rœ
піс ня пташ ко ю ле

. Œ
тить.

 œ œ
Ла ла ла- - - - - - - - - -

& bbb w
ла,

 œ œ
ла ла ла

w
ла –

œ œ .jœ rœ .jœ rœ
в сер ці му зи ка дзве

w
нить.- - - - - - -

Збирай урожай
Слова  Т. Волгіної                                                            Музика А. Філіпенка

Семеро гномів
Слова і музика А. Житкевича
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& ## 42 jœ jœ jœ jœ
Ми кор зи ноч

Помірно

Jœ Jœ œ
ки не сем,

jœ jœ jœ jœ
друж но з піс не

Jœ Jœ œ
ю і дем.- - - - - - - -

& ## jœ jœ œ
Гей, зби рай

jœ jœ œ
у ро жай

jœ jœ jœ jœ
і на зи му

jœ jœ œ
за па сай!- - - - - -

& ## œ œ
Гей, так!

jœ jœ œ
Ти зби рай

jœ jœ jœ jœ
і на зи му

jœ jœ œ
за па сай!- - - -

& bbb 44 œ jœ jœ jœ jœ Œ
Жи ли на сві ті

Наспівно

œ jœ jœ Jœ jœ Œ
се ме ро гно мів,

œ jœ jœ jœ jœ Œ
се ме ро муд рих- - - - - - - -

& bbb œ œ œ œ
а стро но мів.

œ jœ jœ jœ jœ ‰ jœ
Сі я ли зо рі в без

œ jœ Jœ œ Œ
меж нім са ду,- - - - - - - - -

& bbb œ Jœ
jœ œ jœ jœ

ра діс но гра ли в ча

œ jœ jœ œ Œ
рів ну ду ду.

 œ œ
Ла ла ла

w
ла,- - - - - - - - -

& bbb  œ œ
ла ла ла

w
ла –

œ œ .jœ rœ .jœ rœ
піс ня пташ ко ю ле

. Œ
тить.

 œ œ
Ла ла ла- - - - - - - - - -

& bbb w
ла,

 œ œ
ла ла ла

w
ла –

œ œ .jœ rœ .jœ rœ
в сер ці му зи ка дзве

w
нить.- - - - - - -

Збирай урожай
Слова  Т. Волгіної                                                            Музика А. Філіпенка

Семеро гномів
Слова і музика А. Житкевича

& 44 jœ jœ jœ jœ jœ jœ Œ
Ка ли но ве се ла,

Помірно jœ jœ jœ Jœ
jœ jœ Œ

ка ли но чер во на,- - - - - - - -

& Jœ Jœ Jœ
jœ jœ jœ Œ

люб лю тво є лис тя

jœ jœ jœ jœ
jœ jœ Œ

та ро ся ні гро на.- - - - - -

& Jœ Jœ Jœ
jœ jœ jœ Œ

Люб лю тво є лис тя

jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ
та ро ся ні гро на.- - - - - -

& b 44 jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ
Від ле ті ли жу рав лі

Помірно jœ jœ jœ jœ œ œ
за лі си діб ро ви,- - - - - - - - -

& b jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ
роз гой да ли на кри лі

jœ jœ jœ jœ œ œ
піс ню ко лис ко ву.- - - - - - - -

& b .. jœœ jœœ jœœ jœœ œœ œœ
Сум но їм ле ті ти

jœœ jœœ jœœ jœœ œœ œœ
згра я ми у ви рій,- - - - - -

& b ..jœ jœ jœ jœ œ œ
со неч ко не сві тить,

jœ jœ jœ jœ œ œ
со неч ко не грі є.- - - - - -

Калинова пісня
Слова  М. Сингаївського                                              Музика В. Верменича

Відлетіли журавлі
Слова і музика Н. Май

& 44 jœ jœ jœ jœ jœ jœ Œ
Ка ли но ве се ла,

Помірно jœ jœ jœ Jœ
jœ jœ Œ

ка ли но чер во на,- - - - - - - -

& Jœ Jœ Jœ
jœ jœ jœ Œ

люб лю тво є лис тя

jœ jœ jœ jœ
jœ jœ Œ

та ро ся ні гро на.- - - - - -

& Jœ Jœ Jœ
jœ jœ jœ Œ

Люб лю тво є лис тя

jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ
та ро ся ні гро на.- - - - - -

& b 44 jœ jœ jœ jœ
jœ jœ œ

Від ле ті ли жу рав лі

Помірно jœ jœ jœ jœ œ œ
за лі си діб ро ви,- - - - - - - - -

& b jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ
роз гой да ли на кри лі

jœ jœ jœ jœ œ œ
піс ню ко лис ко ву.- - - - - - - -

& b .. jœœ jœœ jœœ jœœ œœ œœ
Сум но їм ле ті ти

jœœ jœœ jœœ jœœ œœ œœ
згра я ми у ви рій,- - - - - -

& b ..jœ jœ jœ jœ œ œ
со неч ко не сві тить,

jœ jœ jœ jœ œ œ
со неч ко не грі є.- - - - - -

Калинова пісня
Слова  М. Сингаївського                                              Музика В. Верменича

Відлетіли журавлі
Слова і музика Н. Май
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& 44 jœ jœ jœ jœ jœ jœ Œ
Ка ли но ве се ла,

Помірно jœ jœ jœ Jœ
jœ jœ Œ

ка ли но чер во на,- - - - - - - -

& Jœ Jœ Jœ
jœ jœ jœ Œ

люб лю тво є лис тя

jœ jœ jœ jœ
jœ jœ Œ

та ро ся ні гро на.- - - - - -

& Jœ Jœ Jœ
jœ jœ jœ Œ

Люб лю тво є лис тя

jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ
та ро ся ні гро на.- - - - - -

& b 44 jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ
Від ле ті ли жу рав лі

Помірно jœ jœ jœ jœ œ œ
за лі си діб ро ви,- - - - - - - - -

& b jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ
роз гой да ли на кри лі

jœ jœ jœ jœ œ œ
піс ню ко лис ко ву.- - - - - - - -

& b .. jœœ jœœ jœœ jœœ œœ œœ
Сум но їм ле ті ти

jœœ jœœ jœœ jœœ œœ œœ
згра я ми у ви рій,- - - - - -

& b ..jœ jœ jœ jœ œ œ
со неч ко не сві тить,

jœ jœ jœ jœ œ œ
со неч ко не грі є.- - - - - -

Калинова пісня
Слова  М. Сингаївського                                              Музика В. Верменича

Відлетіли журавлі
Слова і музика Н. Май

& 42 jœ jœ jœ jœ
По спі ша ють

Жваво, весело jœ jœ jœ jœ
на ро бо ту

jœ jœ jœ jœ
ко жен день ве

jœ jœ jœ jœ
се лі но ти- - - - - -- - -

& jœ jœ jœ jœ
у трам ва ї,

jœ jœ œ
у так сі:

jœ jœ jœ jœ
до, ре, мі, фа,

jœ jœ œ
соль,ля, сі.- - -

& Jœ Jœ
jœ jœ

Сім в ве сел ки

Приспів: jœ jœ œ
ко льо рів,

Jœ
jœ jœ jœ

в тиж ня сім щас

jœ jœ œ
ли вих днів.- - -- - - -

& jœ jœ jœ jœ
Но ток сім – це

jœ jœ œ
зна ють всі:

jœ jœ jœ jœ
до, ре, мі, фа,

jœ jœ œ
соль, ля, сі.- -

& œ œ
І спі

œ œ
ва ють,

œ œ
і тан

œ œ
цю ють,- -- -

& ...jœ rœ jœ jœ
і по ву ли

œ œ
ці кро

1.

Jœ Jœ
"

Œ
ку ють.

2.

Jœ Jœ Œ
-ку ють.- -- - -

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Веселі ноти
Слова і музика  І. Танчака

& 44 jœ
По

Романтичноjœ jœ jœ jœ jœ œ jœ
си ньо му мо рю до

jœ jœ jœ jœ jœ ‰ ‰ jœ
зе лен зем лі пли- - - - - - -

& jœ jœ jœ jœ jœ œ Jœ
ву я на бі лім сво

jœ jœ jœ jœ rœ ≈ ‰ ‰ jœ
їм ко раб лі, на- - - -

& Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ œ Jœ
бі лім сво їм ко раб

œ œ Œ ‰ jœ
лі, на- - - -

& Jœ jœ jœ jœ jœ œ jœ
бі лім сво їм ко раб

œ  ‰ jœ
лі... Ме- - - - -

& jœ Jœ Jœ Jœ Jœ œ jœ
не не зля ка ють ні

jœ Jœ Jœ Jœ Jœ œ jœ
хви лі, ні ві тер, пли- - - - -

& jœ Jœ Jœ Jœ Jœ œ jœ
ву до є ди но ї

jœ jœ jœ jœ jœ œ jœ
ма ми на сві ті. Пли- - - - - -

&
jœœ Jœœ

jœœ Jœœ Jœœ œ jœ
ву якрізь хви лі та

œ  ‰ rœ rœ
ві тер до є

jœ jœ# Jœ Jœœ Jœœ œœ jœœ
ди но ї ма ми на- - - - - -

& œœ œœ Œ ‰ jœ
сві ті. Пли

jœœ Jœœ
jœœ Jœœ Jœœ œ jœ

ву я крізь хви лі та- - -

& œ œ Œ ‰ rœ rœ
ві тер до є

jœ jœ# Jœ Jœœ Jœœ œœ jœœ
ди но ї ма ми на

œœ œœ œœ Œ Œ
сві ті.- - - - - -

До єдиної мами на світі
Слова  Д. Непомнящої
переклад І. Гурської                                                     Музика В. ШаїнськогоÏåðåêëàä ². Ãóðñüêî¿
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& 44 jœ
По

Романтичноjœ jœ jœ jœ jœ œ jœ
си ньо му мо рю до

jœ jœ jœ jœ jœ ‰ ‰ jœ
зе лен зем лі пли- - - - - - -

& jœ jœ jœ jœ jœ œ Jœ
ву я на бі лім сво

jœ jœ jœ jœ rœ ≈ ‰ ‰ jœ
їм ко раб лі, на- - - -

& Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ œ Jœ
бі лім сво їм ко раб

œ œ Œ ‰ jœ
лі, на- - - -

& Jœ jœ jœ jœ jœ œ jœ
бі лім сво їм ко раб

œ  ‰ jœ
лі... Ме- - - - -

& jœ Jœ Jœ Jœ Jœ œ jœ
не не зля ка ють ні

jœ Jœ Jœ Jœ Jœ œ jœ
хви лі, ні ві тер, пли- - - - -

& jœ Jœ Jœ Jœ Jœ œ jœ
ву до є ди но ї

jœ jœ jœ jœ jœ œ jœ
ма ми на сві ті. Пли- - - - - -

&
jœœ Jœœ

jœœ Jœœ Jœœ œ jœ
ву якрізь хви лі та

œ  ‰ rœ rœ
ві тер до є

jœ jœ# Jœ Jœœ Jœœ œœ jœœ
ди но ї ма ми на- - - - - -

& œœ œœ Œ ‰ jœ
сві ті. Пли

jœœ Jœœ
jœœ Jœœ Jœœ œ jœ

ву я крізь хви лі та- - -

& œ œ Œ ‰ rœ rœ
ві тер до є

jœ jœ# Jœ Jœœ Jœœ œœ jœœ
ди но ї ма ми на

œœ œœ œœ Œ Œ
сві ті.- - - - - -

До єдиної мами на світі
Слова  Д. Непомнящої
переклад І. Гурської                                                     Музика В. Шаїнського

& bbbb 44 .œ jœ jœ jœ jœ jœ
У бі лень ко му ко

Помірно

œ n Œ
жуш ку,- - - - -

& bbbb .œn jœ jœ jœ jœ jœ
че рез по ле нав прос

. Œ
тець- - - -

& bbbb .œ jœ jœ jœ jœ jœ
в гос ті йшла зи ма под

œ n Œ
руж ка,- - - - -

& bbbb .œn jœ jœ jœ jœ jœ
з не ю бра тик мо ро

. Œ
зець.- - - -

& bbbb Jœ jœ jœ jœ 
Ой же ж ти зи ма,

Приспів:

Jœ Jœ Jœ jœ 
сніж но бі ла я,- - - - -

& bbbb Jœ
jœ jœ jœ 

за тан цюй для нас,

jœ jœ jœ jœn 
на ша ми ла я.- - - - -

& bbbb Jœ jœ jœ jœ 
Ой сип ни сніж ком

Jœ Jœ Jœ jœ 
та й бі ле сень ким,- - - - -

& bbbb Jœ
jœ jœ jœ 

по да руй йо го

jœ jœ jœ jœn 
нам ма ле сень ким.- - - - - -

Ой же ж ти, зима
Слова і музика  В. ЛисенкоÀâòîð ñë³â ³ ìóçèêè  Â. Ëèñåíêî

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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& bbbb 44 .œ jœ jœ jœ jœ jœ
У бі лень ко му ко

Помірно

œ n Œ
жуш ку,- - - - -

& bbbb .œn jœ jœ jœ jœ jœ
че рез по ле нав прос

. Œ
тець- - - -

& bbbb .œ jœ jœ jœ jœ jœ
в гос ті йшла зи ма под

œ n Œ
руж ка,- - - - -

& bbbb .œn jœ jœ jœ jœ jœ
з не ю бра тик мо ро

. Œ
зець.- - - -

& bbbb Jœ jœ jœ jœ 
Ой же ж ти зи ма,

Приспів:

Jœ Jœ Jœ jœ 
сніж но бі ла я,- - - - -

& bbbb Jœ
jœ jœ jœ 

за тан цюй для нас,

jœ jœ jœ jœn 
на ша ми ла я.- - - - -

& bbbb Jœ
jœ jœ jœ 

Ой сип ни сніж ком
Jœ Jœ Jœ jœ 
та й бі ле сень ким,- - - - -

& bbbb Jœ
jœ jœ jœ 

по да руй йо го

jœ jœ jœ jœn 
нам ма ле сень ким.- - - - - -

Ой же ж ти, зима
Слова і музика  В. Лисенко

& # 44 jœ jœ
У зя

Рухливо jœ jœ jœ jœ Jœ Jœ Jœ Jœ
ла ли сич ка скрип ку, сі ла

jœ jœ jœ Jœ
jœ jœ jœ jœ

з но та ми під лип ку, і то- - - - - - - - - -

& # jœ jœ jœ jœ œ jœ jœ
не сень кий сми чок гра є,

jœ jœ jœ jœ œ# jœ jœ
гра є го па чок. По спі- - - - - - - - -

& # jœ jœ jœ jœ Jœ Jœ
jœ Jœ

ша ють з лі су зві рі: зай че

Jœ jœ jœ jœ Jœ Jœ Jœ Jœ
ня та тем но сі рі, щей вед- - - - - - - - - -

& # ####jœ jœ jœ jœ œ jœ jœ
ме ди ки бі жать – хо чуть,

jœ jœ jœ# jœ# jœ ‰ Œ
хо чутьтан цю вать.- - - - - - -

& #### .œ jœ jœ jœ jœ jœ
Всі за лап ки у зя

Приспів: jœ jœ Œ 
ли ся,

.œ jœ jœ jœ jœ jœ
по ча ли ся тан ці- - - - - - - -

& #### jœ jœ Œ Œ jœ jœ
в лі сі. А ли

jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
си ця гра є, гра є та у- - - - -

& #### jœ jœ jœ jœ# Jœ Jœ Jœ Jœ
но ти за гля да є, і то

.Jœ
rœ jœ jœ œ jœ jœ

не сень кий сми чок все ви- - - - - - - - -

& #### .jœ rœ jœ jœ œ Œ
во дить го па чок,

∑ Œ jœ jœ Jœ jœ jœ jœ
все ви во дитьго па

œ Œ 
чок.- - - - - - -

Лісовий гопачок

Слова і музика О. Харченка

,

,

–

÷å-               ðåç    ïî-    ëå     íàâ-   ïðî-      ñòåöü

â ãî-             ñò³    éøëà   çè-    ìà -  ïî-      äðóæ-   êà,
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& # 44 jœ jœ
У зя

Рухливо jœ jœ jœ jœ Jœ Jœ Jœ Jœ
ла ли сич ка скрип ку, сі ла

jœ jœ jœ Jœ
jœ jœ jœ jœ

з но та ми під лип ку, і то- - - - - - - - - -

& # jœ jœ jœ jœ œ jœ jœ
не сень кий сми чок гра є,

jœ jœ jœ jœ œ# jœ jœ
гра є го па чок. По спі- - - - - - - - -

& # jœ jœ jœ jœ Jœ Jœ
jœ Jœ

ша ють з лі су зві рі: зай че

Jœ jœ jœ jœ Jœ Jœ Jœ Jœ
ня та тем но сі рі, щей вед- - - - - - - - - -

& # ####jœ jœ jœ jœ œ jœ jœ
ме ди ки бі жать – хо чуть,

jœ jœ jœ# jœ# jœ ‰ Œ
хо чутьтан цю вать.- - - - - - -

& #### .œ jœ jœ jœ jœ jœ
Всі за лап ки у зя

Приспів: jœ jœ Œ 
ли ся,

.œ jœ jœ jœ jœ jœ
по ча ли ся тан ці- - - - - - - -

& #### jœ jœ Œ Œ jœ jœ
в лі сі. А ли

jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
си ця гра є, гра є та у- - - - -

& #### jœ jœ jœ jœ# Jœ Jœ Jœ Jœ
но ти за гля да є, і то

.Jœ
rœ jœ jœ œ jœ jœ

не сень кий сми чок все ви- - - - - - - - -

& #### .jœ rœ jœ jœ œ Œ
во дить го па чок,

∑ Œ jœ jœ Jœ jœ jœ jœ
все ви во дитьго па

œ Œ 
чок.- - - - - - -

Лісовий гопачок

Слова і музика О. Харченка

& 86 jœ jœ jœ jœ
jœ jœ

Теп ла, як со няч на

В темпі вальсу

.œ .œ
дни на,

jœ jœ jœ jœ jœ jœ
доб ра, не на че вес- - - - - - - -

& .œ jœ Œ
на,

jœ jœ jœ jœ jœ Jœb
мо ва ві ків У кра

.œ .œ
ї ни- - - - -

& jœ jœ jœ jœ jœ jœ
каз ка ї ї ча рів

.œ jœ Œ
на.

jœ jœ jœ jœ jœ Jœb
Мо ва ві ків У кра- - - - - - - -

& .œ .œ
ї ни

jœ jœ jœ jœ jœ jœ
каз ка ї ї ча рів

.œ jœ Œ
на.- - - - -

& bbb 42 jœ jœ jœ jœ
Сту ка є в вік

Наспівно


но

jœn jœ jœ jœ
гос тя ча рів


на,- - - - - -

& bbb jœ jœ jœ jœ
знов до нас при


йшла

jœ jœ jœ jœ
зи монь ка зи


ма!- - - - -

& bbb œ œ
Ой, зи


ма,

Jœ Jœ Jœ
jœ

зи монь ка зи


ма,- - - - -

& bbb jœ jœ jœ jœ
за тан цю є,

jœ jœ jœ jœ
за спі ва є

œ œn
зи монь


ка!- - - - - - - -

& bbb œ œ
Ой, зи


ма,

Jœ Jœ Jœ
jœ

зи монь ка зи


ма,- - - - -

& bbb jœ jœ jœ jœ
за ча ру є

jœ jœ œ
зно ву нас

œ œn
зи монь


ка!- - - - - -

Наша мова
Слова  В. Кленца                                                              Музика М. Вемедері

Зимонька- зима
Слова і музика  В. Лисенко

Ìóçèêà  Ì. Âåäìåäåð³

,
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& 86 jœ jœ jœ jœ jœ jœ
Теп ла, як со няч на

В темпі вальсу

.œ .œ
дни на,

jœ jœ jœ jœ jœ jœ
доб ра, не на че вес- - - - - - - -

& .œ jœ Œ
на,

jœ jœ jœ jœ jœ Jœb
мо ва ві ків У кра

.œ .œ
ї ни- - - - -

& jœ jœ jœ jœ jœ jœ
каз ка ї ї ча рів

.œ jœ Œ
на.

jœ jœ jœ jœ jœ Jœb
Мо ва ві ків У кра- - - - - - - -

& .œ .œ
ї ни

jœ jœ jœ jœ jœ jœ
каз ка ї ї ча рів

.œ jœ
Œ

на.- - - - -

& bbb 42 jœ jœ jœ jœ
Сту ка є в вік

Наспівно


но

jœn jœ jœ jœ
гос тя ча рів


на,- - - - - -

& bbb jœ jœ jœ jœ
знов до нас при


йшла

jœ jœ jœ jœ
зи монь ка зи


ма!- - - - -

& bbb œ œ
Ой, зи


ма,

Jœ Jœ Jœ
jœ

зи монь ка зи


ма,- - - - -

& bbb jœ jœ jœ jœ
за тан цю є,

jœ jœ jœ jœ
за спі ва є

œ œn
зи монь


ка!- - - - - - - -

& bbb œ œ
Ой, зи


ма,

Jœ Jœ Jœ
jœ

зи монь ка зи


ма,- - - - -

& bbb jœ jœ jœ jœ
за ча ру є

jœ jœ œ
зно ву нас

œ œn
зи монь


ка!- - - - - -

Наша мова
Слова  В. Кленца                                                              Музика М. Вемедері

Зимонька- зима
Слова і музика  В. Лисенко

& b 44
Наспівно

jœ
На

.jœ rœ jœ jœ .jœ
rœ jœ jœ

на шій пла не ті пре

.jœ Rœ ˙ ‰ jœ
крас ній лиш- - - - -

& b .jœ rœ jœ jœ .
jœ rœ jœ jœ

ми лий о дин сер цю

.œ œ ˙ Œ
край,

.jœ rœ jœ jœ .jœ rœ jœ jœ
не бо бла кит не і- - - -- -

& b .jœ rœ jœ jœ .jœ rœ jœ jœ
зі ронь ки яс ні ти –

.jœ rœ jœ jœ .jœ# rœn jœ jœ
гар на зем ля, на че- - - - - -

& b .˙ Œ
рай.

.˙ jœ Jœ
Я і

˙ Ó
ти,

.˙ jœ jœ
я і

˙ Ó
ти

& b .˙ œ
ні де

˙ ˙
прав ди

w
ді

w
ти,

.˙ jœ Jœ
на сво

˙ Œ œ
їй зем- - - - -

& b .˙ jœ jœ
лі свя

˙ Ó
тій

.˙ œ
ми щас

˙ ˙#
ли ві

w
ді

w
ти.-- - -

Ми щасливі діти
Слова і музика  А. Процак                             

Àâòîð ñë³â ³ ìóçèêè  Â. Ëèñåíêî

Àâòîð ñë³â ³ ìóçèêè  À. Ïðîíàê

,

Ìè — ùàñëèâ³ ä³òè

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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& b 44
Наспівно

jœ
На

.jœ rœ jœ jœ .jœ
rœ jœ jœ

на шій пла не ті пре

.jœ Rœ ˙ ‰ jœ
крас ній лиш- - - - -

& b .jœ rœ jœ jœ .
jœ rœ jœ jœ

ми лий о дин сер цю

.œ œ ˙ Œ
край,

.jœ rœ jœ jœ .jœ rœ jœ jœ
не бо бла кит не і- - - -- -

& b .jœ rœ jœ jœ .jœ rœ jœ jœ
зі ронь ки яс ні ти –

.jœ rœ jœ jœ .jœ# rœn jœ jœ
гар на зем ля, на че- - - - - -

& b .˙ Œ
рай.

.˙ jœ Jœ
Я і

˙ Ó
ти,

.˙ jœ jœ
я і

˙ Ó
ти

& b .˙ œ
ні де

˙ ˙
прав ди

w
ді

w
ти,

.˙ jœ Jœ
на сво

˙ Œ œ
їй зем- - - - -

& b .˙ jœ jœ
лі свя

˙ Ó
тій

.˙ œ
ми щас

˙ ˙#
ли ві

w
ді

w
ти.-- - -

Ми щасливі діти
Слова і музика  А. Процак                             

,

,

:

!–
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4.  http://kinogo.club/
5.  https://www.youtube.com
6. https://opera.lviv.ua
7. https://rukotvory.com.ua
8. https://pixabay.com/
9. https://www.wikiart.org
10. http://krasotkina.com/content
11. https://www.freepik.com
12. https://www.zhitomir.info
13. https://www.deviantart.com/zrazhevsky-arkady
14. https://uamodna.com
15. https://dkust.com/galereya-kartin.html
16. https://plus.google.com/photos
17. http://www.angeliquevdborn-paintings.com
18. http://deti.e-papa.com.ua/virshi-dlya-ditei
19. http://ivan-kovalenko.info/tvory-ivana-kovalenka/den/dzherelo/

print:page,1,202-bandura-duma.html
20. https://uk.wikipedia.org
21. https://www.filarmonia.com.ua/about/artists/akademichnyy-symfonichnyy-

orekstr-nfu/
22. https://kidskunst.info/linked/snow-white-and-the-seven-dwarfs-story-

cast-amp-facts-736e6f77.htm
23. http://adygaabaza.ru/photo/kultura/mukhamed_khakhandukov_

islamej/1-0-208
24. http://www.americangicleegallery.com/artist/r-w-hedge-art
25. https://www.bukowskis.com/en/auctions/F189/lots/956445-matti-

karppanen-matti-karppanen-magpie
26. http://ivlevadv.wixsite.com/poetry-of-nature/birds
27. http://lezginka.com/novosti/ansambl-tanca-dagestana-lezginka-vystupi.

html
28. http://www.risunoc.com/2015/09/monochrome-picture-lana-

marandina.html
29. http://culturemeter.od.ua/v-odesse-pokazhut-teatr-tenej-roksolana-40464/
30. https://honchar.org.ua
31. https://www.teatr.volyn.ua/performance/73
32. https://kinoafisha.ua
33. https://joemonster.org/art/34215
34. https://mala.storinka.org
35. http://dnipro-art.com.ua/
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