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ÌÈÑÒÅÖÒÂÎÌÈÑÒÅÖÒÂÎ
Підручник інтегрованого курсу для 3 класу спеціальних закладів

загальної середньої освіти (Н 54.1 – Н 54.2) (у 2-х частинах)
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

— завдання і запитання;

— послухай;

— зобрази;

— переглянь;

— виконай;

— узагальнення.
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ËÞÁ² ÄÐÓÇ²!
Запрошуємо разом з Лясолькою, Барвиком, їхнім но-

вим другом Мед-Артом та цим підручником продов жити 
манд ри Країною Мистецтв. Ми будемо знайомитися з лі-
ричними, героїчними, фанта стичними та комічними пер-
сонажами, передавати свої вра ження у творчості. Щасти!
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Продовжуймо мандрувати Країною Мистецтв разом з 
нашими дру зями – Лясолькою та Барвиком. Тут ти зу-
стрінешся з багатьма персонажами – ліричними, героїч-
ними, фантастичними, комічними.

Сергій Борткевич. Принцеса на
горошині (із циклу «Музичні кар-
тинки за казками Ганса Крістіана
Андерсена»). Моріс Равель. Кра-
суня. Красуня і Чудовисько (із
сюїти «Моя матінка Гуска» за 
казками Шарля Перро).
Якими ти уявляєш Принце су та
Красуню? У якому темпі вико-
нуються їхні танці? Чи можна на-
звати їх ліричними персонажами?
Що відбувається у творі «Красу ня
і Чудовисько»? Як за  вер   шується
діалог героїв? Ці твори – про-
грамні? Як це можна визначити? 

I. Ìèñòåöüê³ ìàíäðè ë³ðè÷íèõ I. Ìèñòåöüê³ ìàíäðè ë³ðè÷íèõ 
ïåðñîíàæ³â ³ ëåãåíäàðíèõ ãåðî¿âïåðñîíàæ³â ³ ëåãåíäàðíèõ ãåðî¿â

1. ЛЯСОЛЬКА І БАРВИК У КРАЇНІ МИСТЕЦТВ
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Вправа «Герої казок».
Красиво й точно співай голосні, чітко й коротко – приголос ні 
звуки. Вчасно бери дихання.

Заспівай пісню «Мрії збуваються» (Нотний додаток, с. 69).

Ìóçè÷íà ãðàìîòàÌóçè÷íà ãðàìîòà

куплет

заспів заспів заспівприспів приспів приспів

куплет куплет
Розкажи, з яких частин складається куплетна форма. Яка 
із частин куплету повторюється без змін?
Пригадай, якими знаками записують музику. Знайди їх на 
нотному стані та на клавіатурі.
Зверни увагу: в імені Лясольки поєднано назви двох но-
ток. Поміркуй над іменем Барвика.

Руханка. Потяг у казку (із серії «З любов’ю до дітей»).
Придумай слова, у яких «заховалися» назви нот. Створи 
ребуси.р у

VV VV VV

КУПЛЕТНА
ФОРМА

Бу-бу-бу-ра-ті-но,  Ба-ба, Ба-ба Я-га,  Бі-бі-бі-ло-сніж-ка  тут жи-вуть.
Ко-ко-ти-го-рош-ко, Ку-ку-кур-ка Ря-ба, Ко-ко-ко-ло-бок нас ра-до ждуть! 
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Подорожуючи Країною Мистецтв, ми можемо занури-
тися в неповторну красу навколишнього світу. А наша 
уява «домальовує» щось цікаве та незвичайне. 

Що відбувається на ілюстрації? Що незвичного привернуло 
твою увагу? Уяви, що ти потрапляєш усередину цієї кар-
тини. Роззирнись дов ко ла. Які персонажі тебе оточують? 
Які звуки лунають? Пригадай, якими матеріалами та інстру-
ментами працюють художники.

Художники «розповідають» цікаві історії, створюючи 
до книжок ілюстрації. Вони допомагають нам уяви ти події її
та героїв.   

Ілюстрація – малюнок, що супроводжує текст твору.

1. ЛЯСОЛЬКА І БАРВИК У КРАЇНІ 
 МИСТЕЦТВ

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 



7

Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòàÎáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Вибір формату картини (положення аркуша) зале-

жить від форми зображуваного. Якщо предмети або 
люди видовжені – обираємо вертикальний формат, якщо 
широкі – горизон  тальний. 

Придумай казкову розповідь про Країну Мистецтв. Уяви 
себе художником-ілюстратором. Намалюй ілюстрацію до 
своєї казки (графічні матеріали).

Варіант 1. Брама Країни Мистецтв

Варіант 2. Будиночки мешканців Країни Мистецтв

Поміркуй, якими ще ілюстраціями доцільно доповнити іс-
торію про пригоди Барвика й Лясольки у Країні Мистецтв.торію про пригоди Барвика й Лясольки у Країні Мистецтв
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Мандруючи Країною Мистецтв, ми перенесемо ся в 
ляль    ковий театр лихого Карабаса-Барабаса. Саме сюди 
зовсім ви  пад  ково потрапив Піноккіо (Буратіно) – і поринув 
у справжні дива! 

М/ф «Піноккіо», «Пригоди Буратіно» (фрагменти).
Юрій Шевченко. Балет «Буратіно і чарівна скрипка» (фраг-
менти).
Хто з персонажів балету про Буратіно ліричний герой, хто – 
веселий, а хто – злий? Яка музика супроводжує Бура тіно?

танцювальна швидка

бадьора

наспівна

лірична повільна ритмічна

У музиці характер персонажа передає насамперед ін-
тонація. 

Інтонація – основа мелодії, що визначає її характер.

2. ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ 
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Золотий ключик Буратіно чарівний. Він відкриває по-
таємні двері в щасливу країну краси, добра та знань. 
Тож і тобі до поможе потрапити до Країни Мистецтв і тво-
рити незвичайні мистецькі дива.  

ДИВО ПЕРШЕ (МУЗИЧНЕ) (робота у групах).
Зімпровізуйте мелодії до віршів – портрети персонажів 
балету. По міркуйте, кого з них доцільно характеризувати 
пісен ною мело дією, кого – танцювальною, а кого – дек-
ламаційною (нага дує говір ку).

Я – актор у Карабаса,
хоч сумний, але не плакса. 
Хоч для смутку є причина: 
я закоханий в Мальвіну.

Я страшний, із бородою, 
не сперечайтеся зі мною!
Голос мій, мов грізний гук, 
я – доктор лялькових наук!

Я – герой цієї казки,
впізнай мене без

підказки.

ДИВО ДРУГЕ (ТЕАТРАЛЬНЕ) (робота в парах).
Оберіть персонажів і спробуйте по черзі передавати мімі-
кою та рухами їхні характери так, щоб інші відгадали ім’я 
героя.
На дозвіллі поекспериментуй: придумай різні музичні інтона-
ції – ції веселу, ліричну, журливу, розгнівану, злякану, спокійнувеселу, ліричну, журливу, розгнівану, злякану, спокійну.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Художники зображують людей на портретах.

Схарактеризуй людей, зображених на портретах.
Характер і настрій героя можна передати мімікою. 

Розпізнай емоції казкових персонажів.

Портрет – це мальоване, скульптурне або фотографічне 
зображення людини чи групи людей.

2. ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ
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Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòàÎáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Малюючи портрет, слід дотримуватися 

пропорцій – співвідношення між частинами 
обличчя.

Для портретів найчастіше обирають вер-
тикальний формат.

ДИВО ТРЕТЄ (ОБРАЗОТВОРЧЕ). Намалюй
портрет улюбленого героя з казки «Пригоди 
Буратіно» (гуаш).

Варіант 1. Засмучений П’єро

Варіант 2. Веселий Буратіно

Переглянь ілюстрації в підручниках з української мови та 
читання або у своїх улюблених книжках і знайди портрети 
персонажів.персонажів
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З героями творів мистецтва ми мріємо, радіємо, суму-
є  мо. Багато емоцій переживаємо разом з ліричними пер-
сонажами. Вони поетичні, граційні, мрійливі, відкриті, 
іноді дуже довір ливі.

У балетах композитори зазвичай характеризують лі-
ричних персонажів вальсовою або іншою танцювальною 
музикою.

Сергій Прокоф’єв. Вальс із балету «Попелюшка»; 
«Джульєтта-дів чинка» з балету «Ромео і Джульєтта». 

Які види мистецтв поєднано в балеті? Як називають танців-
 ниць балету? Як змінюються настрої героїнь у різних части-
нах прослуханих творів?нах прослуханих творів?

3. ЛІРИЧНІ ПЕРСОНАЖІ

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ìóçè÷íà ãðàìîòàÌóçè÷íà ãðàìîòà
Кожен музичний твір має музичну форму. Поширені 

форми – одночастинна, двочастинна і тричастинна.

ОДНОЧАСТИННА «Красуня» 
М. Равеля

ТРИЧАСТИННА
Вальс

Попелюшки
С. Прокоф’єва

ДВОЧАСТИННА
Пісня

«Мрії збуваються»

Робота в парах. Імпровізація (інструментальна, вокальна,
танцювальна).

Варіант 1. Створіть інструментальний діалог Красуні й Чудо-
виська в одночастинній формі (трикутник і бубон).
Варіант 2. Створіть вокальні «пор-
трети» Попелюшки та її мачухи у 
двочастинній формі: доберіть відпо-
відні інтонації – наспівні, різкі тощо.
Варіант 3. Уявіть, що ви на балет-
ній сцені. Спробуйте відобразити 
танець Попелюшки й Принца на 
балу в тричастинній формі. Змі-
нюйте темп і рухи відповідно до ха-
рактеру музики.
Пригадай відомі мультфільми й 
кінофільми, де головного героя 
чи героїню можна схарактеризу-
вати як ліричних персонажів.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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У літературних творах з ліричними героями та герої-
нями зазвичай трап ля  ються цікаві пригоди й несподі-
ванки. Часто вони су  про  воджуються різними дивами, що 
допомагають долати перешкоди, робити корисні справи. 
Адже добро має завжди перемагати зло. 

Пригадай історію Попелюшки. Які чарівні перетворення від-
булися з нею? Яку з ілюстрацій можна назвати портретом? 
Поясни. Які об’єкти (чи герої) є головними на ілюстраціях? 
Що зображено навколо них?

Композиція – це поєднання окремих деталей у цілісний 
твір.

3. ЛІРИЧНІ ПЕРСОНАЖІ

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Створи портрет казкового героя або героїні на повний зріст. 
Одяг виконай з природних матеріалів (сухі квіти, листочки).
Подивись, як послідовно зображують фігуру людини 

на повний зріст. 

На дозвіллі роздивись, який одяг створив художник. По-
фантазуй і придумай власну колекцію одягу з різних при-
родних матеріалів. 

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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Багато творів мистецтва втілюють тіс-
ний зв’язок людини і природи.

Опера Миколи Римського-Корсакова 
«Каз   ка про царя Салтана» наповнена 
пригодами персонажів, «кар тинами» при-
роди. Симфонічні номери опери від  тво -
рюють велич моря та різні казкові дива.  

Микола Римський-Корсаков. Опера
«Казка про царя Салтана»: вступ
до ІІ дії («Море»); арія Царівни-Ле-
бедя з II дії (фрагмент); вступ до
2 картини IV дії («Три дива»).
Пригадай, що таке опера. Які
музич ні інтонації характеризують
білочку, богатирів, Царівну-Ле-
бедя? Яка з них ніжно-наспівна,
яка – грайливо-танцювальна, а
яка – ве  лично-маршова? Якого з
персонажів опери можна назвати
ліричним? Порівняй вокальний та
інструментальний образи царівни.
Музика моря і «трьох див» подіб на
чи контрастна?

Контраст (зіставлення протилежного)
у музиці:

гучно – тихо,
швидко – повільно, 
весело – сумно

в образотворчому мистецтві:
велике – мале, 
світле – темне,
далеке – близьке

4. ЛЮДИНА І ПРИРОДА – ЄДИНІ

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ДОБРИЙ ДЕНЬ ЛЮДЯМ НА ЗЕМЛІ
Музика і вірші Ігоря Танчака

Нумо з Лясолькою творити дива!
ДИВО ПЕРШЕ (ТЕАТРАЛЬНЕ).
За допомогою пантоміми передай рух Ца  рів  ни-
Лебедя, яка пливе по морю, або одного з богатирів.
ДИВО ДРУГЕ (МУЗИЧНЕ) (робота в парах).
Поекспериментуйте і створіть контрастні звукові 
картини «Хвилі моря».

Розгадай ребуси.

мо   
тка

   ст  
крап 

На дозвіллі поцікався в інтернеті версі-
ями казки Г. К. Андерсена «Русалонька» 
в театрі та кіно, зокрема м/ф «Руса-
лонька» (студія Волта Діснея).
З до  помогою дорос лих спробуй віднайти 
однойменну ком п’ю   тер    ну гру україн-
ського вироб  ництва.р ц

Доб-рий день!   Доб-рий день!  Ни-ви  і  по-ля.
Доб-рий день!   Доб-рий день! В не-бі жу-рав-лі.

Доб-рий день!  Доб-рий день!   Ма-тін-ка- зем-ля!Д б й ! Д б й ! М і !
Доб-рий день!  Доб-рий день   лю-дям на зем-лі.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Море зачаровує своєю неповторністю і таємничістю, 
надихає художників на творчість. Морські краєвиди за-
хоплюють ритмом хвиль, відтінками водної стихії, кра-
сою корабликів, що гойдають ся під вітром. 

Розглянь композицію. Зверни увагу, як розташовані вітриль-
ники. Відтінки якого кольору переважають у зображенні 
хвиль? Поясни. 
У зображенні пейзажу художник застосував прийом 

конт расту (протилежності). Щоб виразно передати рух 
хвиль на морі, він зіставив світлі й темні відтінки кольору.

темне

світле

4. ЛЮДИНА І ПРИРОДА – ЄДИНІ

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòàÎáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà 
Барвик навчає правил композиції: її

 предмети, що намальовані близько, зобра-
жують яскра  вими кольорами й и біль  шого
розміру, розташовують на аркуші нижче; 

 предме ти, що намальовані далі від глядача, і
зображують менш яскравими, невеликого
розміру й розташовують на аркуші вище.
ДИВО ТРЕТЄ (ОБРАЗОТВОРЧЕ). 
Створи пейзаж, передай настрої моря (акварель). Щоб 
утворити світліший відті нок, додай води. Не забувай пра-
вила ком позиції.

Потренуйся зображати море на комп’ютері.

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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Краса довкілля – мальовничі 
краєвиди, розмаїтий тваринний 
світ – захоплює і вражає. Тому не 
дивно, що багато тварин стали ге-
роями казок, мультфільмів, бале-
тів, мюзиклів тощо.

Наприклад, кмітливий і винахід-
ливий кіт – герой казки Шарля Перро 
«Кіт у чоботях» – виявив свої «та-
ланти» в різних видах мистецтва.

Влада Кохановська. Марш Маркіза
Карабаса з казки-мюзиклу «Кіт у
чоботях» (театр «Каскадер»).
Генрі Джекман. The Puss Suite. Са-
ундтрек з м/ф «Кіт у чоботях».
Як музика передає характер персо-
нажів? Поміркуй: під цю музику найкраще співати, танцювати 
чи крокувати? Обери слова-ха рактеристики до кожного му-
зичного твору. Пригадай твори мистецтва, присвячені твари-
нам. Схарактеризуй настрій картини.

засмучений

енергійний

життєрадісний

мрійливий бадьорийгрізний

граційний

Руханка. «Котобенд».

Марш – музичний твір, ме  ло дія якого має енергійний, чіт-
кий ритм. Під марші зручно крокувати.

5. ЛЮДИНА І ПРИРОДА – ЄДИНІ 
 (продовження)

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ìóçè÷íà ãðàìîòàÌóçè÷íà ãðàìîòà
Величину такту в нотному записі визначає розмір.

   
Гра «Оркестр». Називай інструмент, зображений на полі бі -
ля червоного кружечка. Помилка позбавляє наступного ходу.

СТАРТСТАРТ ФІНІШ

+2

+2

+2

+3

+3

+3

+3

+3

+1

+1 +1

+1

Пригадай інструменти оркестру. Відтвори ритм маршу.
4
4

4
4

Переглянь мульт фільм «Кіт у чоботях» англійською мовою.р у ф у

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Осінь-чарівниця розфарбувала все яскравими бар-
вами. Від споглядання цієї краси піднімається настрій. 
Яке ж гарне дов кілля! Уважно придивися навкруги.

Зверни увагу на композицію. Що, на твою думку, є головним 
у картині? 

Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòàÎáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Створюючи композицію, необхідно визначити голов не 

в картині – її композиційний центр. Ці об’єкти можна зо-
бразити більшими, яскравішим кольором чи промалю-
вати ретельно деталі.

Наприклад, розмістивши кота в композиції на пере-
дньому плані, художниця привернула до нього увагу.д у , уд ц р р у д у у

5. ЛЮДИНА І ПРИРОДА – ЄДИНІ 
 (продовження)

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Намалюй осінній пейзаж (гуаш), зображуючи дерева зна йо-
ми     ми способами (ватні палички, зім’ятий папір, поролон 
тощо).

       Варіант 1                     Варіант 2          

Поміркуй, на якому з пейзажів унизу Барвик вдаліше розмістив 
котика, утворюючи композиційний центр. Спробуй і ти змінити ком-
  по    зи ційний центр своєї картини – домалюй кота.
          Варіант 1                    Варіант 2           

Поспостерігай за довкіллям, використовуючи рамочку. Затри-
муй погляд на одному й тому самому краєвиді, змінюючи ком-
 пози ційний центр.позиційний центр

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Лясолька та Барвик – друзі. Лясолька допомагає 
р озуміти мову музичних звуків, а Барвик – розкривати 
таємниці обра зотвор чого мистецтва. Дружба часто по-
чинається з дитинства.  

А як ти розумієш слова «дружба», «друг»? Поміркуй і по-
ясни, чому цей твір має назву «Друзі».
Музика може мовою звуків «розповісти» про людину, 

«намалювати» музичні «портрети» друзів і передати теплі 
взаємини між ними або навпаки – нетовариські стосунки.

Михайло Степаненко. Дражнилка. Скривдили (з «Дитячого 
зошита»).
Порівняй п’єси, написані в одночастинній формі. Це програм-
на чи непрограмна музика? Поміркуй, чи можуть справжні 
друзі вчиняти так, як ці музичні персонажі. Схарактеризуй 
інтонації кожної з п’єс.

сумні

швидкі

повільні

жалібні

журливі

плаксиві

бадьорі збуджені

енергійні

6. ДРУЖБА ТА БРАТСТВО – 
 НАЙБІЛЬШЕ БАГАТСТВО

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ДРУЖБА

Музика Ольги Янушкевич  Вірші Марії Ясакової

2. Разом ходим на гурток,
 Поспішаєм на каток.
 Нам незгоди не страшні,
 З другом весело мені. 
  Приспів

Руханка. «Дружба» (із серії «З любов’ю до дітей»).

Поясни прислів’я: «Де незгода, там часто шкода»; «Без 
вір ного друга велика туга».

деш. Дру-жать сон-це і зем-ля-ля-ля, ля-оя.    Дру-жать лу-ки і по- 

ля-   ля- ля,    ля-оя.       Дру-жать ді-ти   на   Зем- лі.  

І    ве  -  ли  -  кі,    і      ма -  лі.І і і і

Як- що  сам не під-ве- деш,         дру-зів біль-ше  ти знай-

3. Де єднає дружба всіх,
 Там лунає пісня й сміх.
 Свято нам несуть у дім.
 Буде весело усім.
 Приспів

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Хто по-справжньому любить нас, приносить радість 
і рятує від самотності? Звичайно ж, це – тварини, вірні 
друзі людини. Митці зображують своїх улюбленців на 
картинах і в скульптурі.

Зображення на ілюстраціях належать до круглої скульптури 
чи до рельєфу? Зверни увагу, як автори передали фактуру у 
творах, зокрема хутро в песиків-друзів.

Фактура – це якість поверхні, один з основних виражаль-
них засобів скульптури.

6. ДРУЖБА ТА БРАТСТВО – 
    НАЙБІЛЬШЕ БАГАТСТВО

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòàÎáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Фактуру можна не лише побачити, а й відчути на до-

тик. Вона буває гладка, нерівна, з горбиками, шорстка 
тощо.

Створити відповідні ефекти у скульптурі можна спо-
собом продряпування.

Виліпи грайливого песика (пластилін). Завершуючи роботу,
передай фактуру: стекою продряпай штрихи – як шерсть 
песика.

  

Досліди самостійно або з допомогою дорослих, яким тва-
ринам – друзям людини в різних країнах поставили 
пам’ятники.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Друзі потрібні кожному. Добре, коли поруч є ті, хто 
зрозуміють у важку хвилину й розділять з вами і радість 
та щастя, і переживання та проблеми. Друзі зберігати-
муть усі ваші секрети й ніколи не зрадять.

Часто домашні улюбленці – найкращий приклад щи-
рої вірної дружби.

 
М/ф «Бременські музиканти» (фрагмен ти).
Доведи, що Бременські музиканти – друзі. Роздивись 
пам’ятник Бременським музикантам на с. 29. Яких пер-
сонажів ти впізнаєш? Чи можна назвати друзями ансамблі 
дівчаток зі своїми улюбленцями? Поясни.дівчаток зі своїми улюбленцями? Поясни.

7. ДРУЖБА ТА БРАТСТВО – 
 НАЙБІЛЬШЕ БАГАТСТВО 
 (продовження)

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Варіант 1 (робота у групах). Виконайте 
ритм вірша. Домовтеся, який рядок вико-
нуватимете соло, а який – в ансамблі.

Всім відомі їх таланти: 
співаки та музиканти.
Півень, кіт, осел, собака, 
і вони – не забіяки, 
дружба їх усіх єднає, 
то й незгоди оминають.

Варіант 2 (робота в парах). Уявіть себе ак-
торами театру, інсценізуйте вірш.

Ведмідь сварився із совою: – Ти щось наплутала, сова!
Затям своєю головою – зими в природі не бува!
Сова сміялась: – Волохатий, не дивно чути це мені:
ти восени як ляжеш спати, то встанеш тільки навесні.

Героїв якого мультфільму зображено? Поміркуй і наведи 
приклади друзів у цьому кінотворі.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Вони такі різні: маленькі й великі, ледачі й непоси-
дючі, веселі й задумливі... У них є свої «особливі» місця 
в оселі, їжа і звички. Наші домашні улюбленці такі різні, 
але завжди щирі. Вони дарують нам радість і свою вір-
ність. А ми маємо завжди піклуватися про них і не зра-
джувати їхній дружбі.

 

Як ти гадаєш, про що спілкуються дівчинка й  папуга? Якими 
почуттями наповнені друзі, що гуляють під дощем?

Руханка. Танець песиків-далматинців з вистави Євгенії 
Таку «Острів співучих папуг».у

7. ДРУЖБА ТА БРАТСТВО – 
 НАЙБІЛЬШЕ БАГАТСТВО 
 (продовження)

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Намалюй веселого друга – папугу або собачку (гуаш).
Варіант 1

Варіант 2

Якими якостями наділені справжні друзі? Пригадай, у яких 
мультфільмах зображено дружбу. Подивись їх.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Чи знаєш ти, хто такі герої? Це 
звичайні люди: чесні, безко рис ливі. 
У відповідальні часи вони вступають у 
боротьбу із кривдою. Герой давніх ле-
генд Микита (Кири ло) Кожум’яка наді-
лений богатирською силою, стійкістю. 

М/ф «Микита Кожум’яка» (фрагмент).
Героїчний характер найкра ще пе-

ре    дає маршова музика. Мар  ші ство-
рюють для ходи, і зазвичай вони 
написані в розмі  рі 4/4. Урочисті марші 
виконують на парадах, енер    гійні спор-

тивні – під час змагань. Є марші веселі й сумні. 
Петро Чайковський. Марш дерев’яних солдатиків (з «Ди-
тячого альбому»). Вольфганг Амадей Моцарт. «Турецький 
марш» (рондо).
Чим відрізняється маршова музика від пісенної і танцюваль-
ної? Порівняй різні виконання п’єси П. Чайковського (фор-
тепіано, оркестр). У якому темпі карбує крок іграшкове 
військо? Уяви себе барабанщиком чи барабанщицею в цьому 
строю і, крокуючи, відтвори ритм маршу.

Рондо – музична форма, у якій кілька разів звучить тема 
(рефрен), що чергується з різними епізодами.

рефрен епізод 1 епізод 2рефрен рефрен

8. ГЕРОЇЗМ У МИСТЕЦТВІ

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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НАША РІДНА УКРАЇНА
Музика Ольги Янушкевич              Вірші Зої Тищенко

Ìóçè÷íà ãðàìîòàÌóçè÷íà ãðàìîòà
Крапочка поруч із нотою подовжує її тривалість на 

половину.

Разом із друзями виконайте ритм маршу. За бажання ство-
ріть рондо, де цей марш стане основною темою, що кілька 
разів повторюється (рефреном). Оберіть солістів для імп-
ровізації епізодів.

На дозвіллі разом із друзями й батьками поцікався, які 
пам’ятники героям України є у твоєму рідному краї.пам ятники героям України є у твоєму рідному краї.

аНа-ша рід-на  Ук-ра- ї-на:  по-ле, ліс, річ-ки, до-ли-ни. Мо-ва

рід-на, рід-ний спів. Це – зем-ля мо-їх бать-ків. Ти для нас од-на є-

ди-на – на-ша рід-на Ук-ра- ї-на. Що для – рід-на Ук-ра- ї- на.і У ї Щ і У ї

1. 2.

Приспів

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Читаючи розповіді про старо-
вину, ніби поринаєш у світ мину-
лого нашої землі. Книжкові 
ілюстрації відтворюють картини 
тих подій, портрети героїв.

Роздивись декоративне зобра-
ження богатиря. Зверни увагу на 
деталі картини.

Старовинні книжки писали від 
руки. Особливою була перша ве-
лика літера, яку прикрашали різ-
ними візерунками. Це – букви ця, 

що оз начає ініціал, початок. Буквиці застосовують і в су-
часних книжках.

Схарактеризуй художнє оформлення буквиць.

8. ГЕРОЇЗМ У МИСТЕЦТВІ

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòàÎáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Залежно від форми зображуваного художники вико-

ристовують трикутний, квадратний, прямокутний та 
овальний чи круглий формат.

Подивись, як Барвик і Лясолька створили свої ініціали.

Створи декоративну літеру (матеріали на вибір). 
Варіант 1: буквиця – початок твого імені
Варіант 2: буквиця – ілюстрація змісту улюбленої казки

     Варіант 1             Варіант 2

Досліди книжки з домашньої чи шкільної бібліотеки й зна-
йди в них буквиці.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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З книжок і фільмів ми часто ді-
знаємося про героїзм, відвагу та 
кмітливість богатирів. Незвичайну 
силу мав богатир Котигорошко. Він 
переміг Змія і визволив з полону 
своїх братів і сестричку Оленку. 

Пригодам Котигорошка при-
свячено мультсеріал, кожна серія 
якого починається з енергійної 
маршової пісні.

Марші часто виконує духовий оркестр, до складу 
якого входять духові та ударні інструменти. Цей оркестр 
відрізняється від симфонічного відсутністю інструментів 
струнної групи.

Мідні духові інструменти

Пісня з м/ф «Пригоди Котигорошка та його друзів» (музика 
Андрія Соловйова).

Франческо Пелегрино. Парад героїв.

9. БОГАТИРІ В МУЛЬТИПЛІКАЦІЇ

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Хто виконує марші? Схарактеризуй музику. 

Виконай пісеньки Котигорошка та його сестрички Оленки 
у відповідному характері.

різною – контрастною? Розділи на дві колонки слова, що 
характеризуватимуть музику Котигорошка та Оленки: 

ніжнамужня

наполеглива

лагіднарішуча добродушна

енергійна відважна

А тепер уяви музичний «портрет» Змія. Яка музика краще 
його харак теризує: лірична й наспівна, грайлива і танцю-
вальна чи де  клама   ційна (подібна до говірки)? Для супро-
воду використай шумові інструменти.

Агов, хлопче! Ш-ш-ш...

А чого тобі тут треба? Ш-ш-ш...

Будемо битися чи миритися? Ш-ш-ш...

Поміркуй, під який із прослуханих маршів краще викону-
вати ранкову зарядку.р у р д у

А  я  дів-чин-ка О-лен-ка, доб-ра, ніж-на і гар-нень-ка.

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 



38

З богатирями-захисниками ми часто зустрічаємося в 
мульт фільмах. Мультфільми бувають лялькові та мальо-
вані. Їх ство  рюють художники-мультиплікатори. Вони ма-
люють багато кадрів, щоб герої почали рухатись. 
Зазвичай робота розпо діляється. Одні малюють персо-
нажів, відтворюючи їхні рухи, інші – довкілля, де відбу-
вається дійство, та предмети.

Знайди на фрагменті з мультфільму друзів Котигорошка – 
Верниго ру, Крутивуса, Вернидуба. Поясни, як ти розумієш 
вислів «Булава – це влади знак, що втрима в руках не всяк».
Для однієї секунди мультфільму треба намалювати 

24 кад ри!

9. БОГАТИРІ В МУЛЬТИПЛІКАЦІЇ

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòàÎáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Пригадай: для портрета найкраще обирати верти-

кальний формат. Щоб правильно намалювати обличчя 
людини, поділи висоту й ширину голови навпіл. Горизон-
тальна лінія – це лінія очей.

Спробуй «оживити» Котигорошка (олівці, фломастери). На-
малюй на смужці паперу його веселе обличчя. Потім зігни 
папір і на верхній половині аркуша намалюй сумне обличчя 
Котигорошка. Воно має бути розташоване чітко поверх пер-
шого зображення.

Намотай край верхньої частини паперу на олівець. Кілька 
разів справа наліво швидко порухай олівцем.

Уяви, що ти – художник-аніматор і створюєш мультфільм 
про Котигорошка. Намалюй низку послідовних малюнків-
кадрів про лютого Змія, у якого в пащі палає вогонь. При-
думай текст до намальованих кадрів зі Змієм. Для створення 
анімації можеш використати додаток Stop Motion Studio.

лінія згинууу

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Митці оспівують сміливість, героїчні вчинки козаків-
запо рожців, які боронили рідну землю. Такі їхні риси, як 
мужність, завзятість, вірність Батьківщині, шанували не 
тільки в минулому. Їх цінують і в наш час. Адже ми – 
гідні нащадки козаків!

К/ф «Вогнем і мечем». Євген Адамцевич. Запорозький марш.

Який характер, темп музики? Тембри яких музичних інстру-
ментів ти впізнаєш? Який оркестр виконує твір?
Розглянь та опиши портрети козаків. Про що вони можуть 
спілкуватися? Який загальний настрій картини?

10. КОЗАЦЬКОМУ РОДУ 
 НЕМА ПЕРЕВОДУ

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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МИ – НАЩАДКИ КОЗАКІВ
Музика Анни Олєйнікової           Вірші Інни Чайченко

Пограйте з друзями у гру «Оживіть скульптуру». Грайте 
ролі козаків.

Нав-кру-ги лу-на-є спів.      Ми на-щад-ки ко-за-ків,

Ми    на - щад - ки    слав -  них ко - за - ків!

Гей  ви, брат-тя,  хай ми не ба- га- ті.   Все, що  тре-ба,

нам да-ли бать-ки.    Є в нас во-ля, жде щас-ли-ва до-ля,

Збе-ре-жем ми-ну-лу сла-ву – у сла-ву пра-ді-дів сво-їх!
Приспів
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Часи козацтва – яскрава сторінка героїчного минулого 
українського народу. Кожен в Україні знає, хто такі козаки. 
Слово «козак» означає «вільний воїн». Про цих мужніх 
людей написано багато книжок, картин, їх оспівано в піс-
нях і вір шах, їм присвячено фільми, зокрема анімаційний 
серіал. 

М/ф із серіалу «Козаки» (фрагмент).

Розпізнай на кадрах із серіалу героїв мультфільму – коза-
ків Ока, Грая і Тура. Зверни увагу, як вони відрізняються за 
характером і зовнішністю. Про які якості козаків ми можемо 
дізнатися з мультфільму?
Пригадай, що ти вже знаєш про українських козаків.Пригадай, що ти вже знаєш про українських козаків.

10. КОЗАЦЬКОМУ РОДУ
 НЕМА ПЕРЕВОДУ
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Намалюй одного з козаків – героїв мультфільму (кольорові 
олівці, фломастери).

На дозвіллі подивись мультфільми із серіалу про козаків. 
Вигадай із друзями сюжет нового фільму про сучасні при-
годи Ока, Грая і Тура. Якщо є бажання – проілюструй його 
кадрами-малюнками.р
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«У нас над усе честь і слава, військова справа, щоб 
і себе на сміх не дати, і ворогів під ноги топтати», – 
говорили козаки. Вони були відважними й сильними, ро-
зумними та кмітливими; дивували й захоплювали, надихали 
митців на створення шедеврів.

Семен Климовський – Людвіг ван Бетховен. Їхав козак за Ду-–
най («Schöne Minka, ich muß scheiden»). Людвіг ван Бетхо-
вен. Варіації на українську тему (для скрипки і фортепіано). 
Хто виконує твір? Як змінюється характер мелодії пісні у ва-
  ріаціях? Порівняй музичну форму варіацій з формою рондо.
Що відбувається на картині? Чому ти так вважаєш? Поясни.

ації – музична форма, де звучить тема та її різновиди.ї

тема варіація 1 варіація 2 варіація 3 варіація 4

11. КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА 
 ПЕРЕВОДУ (продовження)
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Гра-імпровізація «Музична форма» (робота у групах).
 Варіант 1. Придумайте до вірша мелодію танцювального 

характеру. Створіть варіації на цю тему: соло, в ансамблі, з рит-
мічним супроводом. Варіюйте також темп, гучність, ритм. 

Це мистецтво звуть отак: славний бойовий гопак. 
Гоп-гоп, гопачок, затанцює козачок!
Варіант 2. Створіть козацький марш у формі рондо. Для 

епі    зодів придумайте контрастні мелодії: декламаційну (реп) та 
наспівну. 

Тема (хор): Ми – козаки, вільні люди, 
мужні і відважні всюди.

Епізод 1. Оселедець – не рибина, 
а козацькая чуприна.

Епізод 2. Одяг в нас – це шаровари,
маєм їх аж по дві пари.

  
       Танець «Гопак»                      Бойовий гопак

Поцікавтесь, які художні та мультиплікаційні фільми при-
свячено українським козакам.у р
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11. КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА
 ПЕРЕВОДУ (продовження)

Славу українського козацтва увічнено  в багатьох 
скульптурних творах – рельєфах і пам’ятниках – зразках 
круглої скульптури. Наприклад, у місті Відні відкрито 
пам’ятник українським козакам, які брали участь в обо-
роні австрійської столиці понад 300 років тому.

Розглянь зображення козаків. Яке з них належить до круг-
лої скульптури, а яке – до рельєфу? Який із пам’ятників за 
характером відповідає козацькому маршу?
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Виготов сувенір-магніт з веселим козаком і розфарбуй його 
(солоне тісто або глина, гуаш).

У вільний час пограй разом з друзями у гру «Козаки». На-
зивай зображення на полі біля червоного кружечка. По-
милка позбавляє наступного ходу. Поцікався, як називалися 
козацькі човни.

СТАРТСТАРТ ФІНІШ

+2

+2

+2

+3

+3

+3

+3

+3

+1

+1 +1

+1
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Українці завжди пам’ятають тих, хто 
приніс славу нашій рідній країні. Таким 
відомим людям встановлюють пам’ят ни-
 ки, їх зображують на монетах, марках, 
адже вони – велич і гордість нашої дер-
жави. Серед таких постатей – автор му-
зики Державного гімну України Михайло 
Вер бицький. 

У всьому світі відома співачка європейської оперної 
сцени Соломія Крушельницька. Її чудовий голос зачаро-
вував людей на всіх континентах.

Чемпіон світу борець Іван Піддуб-
ний та багато інших українців при-
множили спортивну славу нашої
держави.

Українські народні пісні у виконанні
Соломії Крушельницької (на вибір).
Тарас Керичок. Пісня-марш «Спор-
тивний дух». 
Поміркуй, чому голос відомої спі-
вачки вражав слухачів багатьох країн.
Схарактеризуй музику пісні-маршу.
Поцікався, які види єдиноборств
включено до змагань з хортингу.
Поясни, як ти розумієш народну мудрість «Українці співа-
ють цілий рік і весь вік».

Хортинг – національний вид спорту України (від назви ос-
трова Хортиця – історичного центру українського козацтва). 

12. НАША СЛАВА, КРАСА І ВЕЛИЧ

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

Разом із друзями виконайте ритм вірша 
«соло – усі разом». Оберіть соліста (солістку).

Лине пісня з глибини віків
про безсмертну славу козаків.
Ми – спортсмени,
хортинг нас з’єднав.
Долучись і ти до наших лав.

ГІМНАСТИКА РАНКОВА
Музика Михайла Облещука  Вірші Раїси Обшарської

Знайди в нотному записі пісні ноти з крапками. Пригадай, 
що вони означають.
Обговори з друзями роль хортингу
у фізичному розвитку й ду  ховному
вдо сконаленні людини.
Ді  знайся з додаткових джерел про
дитя чо-юнацьку гру «Хор   тинг-
Патріот». 

Ой,  я-ка чу- до- ва гім-нас-ти-ка ран-ко- ва. Вго-ру  ру-ки

пі-дій-ма-єм, при-сі-да-є-мо, стри-ба-єм, роз-ви-ва-є-мо по-ста-ву,

під-рос-та-є-мо на сла-ву. Все це ро-бим за-люб-ки. Ми ве-селі,

ми    ве- се-    лі     діт-    ла-хи.е се і і а
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Героями України є не лише славно  -
звісні козаки і мужні воїни, а й космонав ти, 
пожежники, які, рятуючи людей, ризику-
ють власним життям. Їм встановлюють 
пам’ят ники. У па м’ятниках, на пам’ятних
монетах і марках ушановують також ху-
дожників, майстрів декоративного мисте-
цтва, які є гордістю нації.

Роздивись ілюстрації і поясни, яке із зображень є рель є фом.
У художніх творах митці часто роз мі щу  ють елементи 

композиції, однакові за формою, кольором та розміром, 
симетрично.

Симетрія – це розміщення однакових частин композиції 
відносно центральної лінії – осі симетрії.її

12. НАША СЛАВА, КРАСА І ВЕЛИЧ
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Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòàÎáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Рельєфні зображення бувають різними: горельєф 

(зображення виступає над площиною більше ніж на по-
ловину об’єму скульптури) і барельєф (зображення ви-
ступає менше ніж на половину). 

Створи барельєф «Дерево життя» (картон, пластилін). За 
бажання окремі деталі, наприклад вазон, виконай у го-
рельєфі.

вісь симетрії

Переглянь відео учнів «Казковий світ Марії Приймаченко».
Досліди, чиї портрети зображено на українських паперових 
гривнях. Чи є з-поміж них художник? 
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Здавна українські дітлахи, затамувавши подих, че-
кали новоріч ного добродія Святого Миколая з пода-
рунками (іноді він приходить з різочкою – до пустунів і 
неслухів). Дідусь Мороз – це добрий «гість» з інших країн, 
а в наших пращурів Мо  роз-Моро зен ко – лютий повели-
тель холоду, віхоли та криги. 

Святковим символом українців на Новий рік був дідух – 
сніп, символ урожаю та багатства. Звичай прикрашати но-
ворічну ялинку іграшками прийшов до нас із Європи.

Придумай новорічну історію за картиною.

Santa Baby (у виконанні ManSound). Нова радість стала (у ви-
конанні «Піккардійської Терції»). Carol of the Bells (у виконанні 
Pentatonix).Pentatonix).

13. НОВОРІЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
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НОВОРІЧНА ПІСНЯ
Музика і вірші Наталії Май 

Чим у твоїй родині прикрашають оселю на 
різдвяно-новорічні свята? Ставлять дідух чи 
ялинку?
Алла Мігай. Ялиночка.
Музично-хореографічна гра «Веселе свя-
 то». Імпро  візуйте рухи та інструментальний
супровід до пісні про ялиночку.

К/ф «Пригоди S Миколая», м/ф
«Герої в масках. Гекко рятує 
Різдво» (фрагменти).
На дозвіллі переглянь разом з ро-
диною фільм-казку «Подорож до 
Різ двяної зірки» або новорічне 
фентезі «Тільки диво».ф д

бі-лу ска-тер-тин-ку.   Но-вий рік, Но-вий рік вже у на-шій ха-ті!
вже у на-шій ха-ті!

Но- вий  рік,      Но- вий  рік       вже у    на-шій  ха-    ті!

кІ   я-лин- ку гур-том бу-дем при-кра-ша-ти. Но-вий рік, Но-вий рік
Приспів
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Різдвяно-новорічні подарунки приносять дітям чарів-
ники. В Україні – це Святий Миколай, а в Америці, Канаді 
й Австра лії – Санта-Клаус. Американський і канадський 
чарівник мандрує на оленях, а австралійський любить сер-
фінг. До голландців і бельгійців Синтаклаас разом з по-
мічником Чорним Пітом дістається на пароплаві, потім їде 
на білому коні. Через димохід Піт залазить у будинки й 
кладе в черевички подарунки. Так само через дахи прони-
кають у дім чеський Мікулаш і його французький колега 
Пер Ноель. До італійських діточок прилітає на мітлі добра 
фея Бефана. А ім’я шведського дідуся Юля Томтена, що 
нагадує гнома в червоному ковпаку, перекладається як 
«Різдвяний гном». І це ще не всі новорічні чарівники!

Обери чарівника, якого ти хочеш запросити на новорічне 
свято.

13. НОВОРІЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
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Лясолька й Барвик отримали листівки від європейських 
друзів. За зображеннями новорічних чарівників здогадайся, 
з якої вони країни. 

Варіант 1. Виготов новорічну витинанку для своїх друзів. 
Папір при витинанні складають удвоє, учетверо, увосьмеро.

Варіант 2. Створи різдвяно-новорічний 
скрапбукінг (декорований альбом). Вико-
ристай його для святкових фотографій.
Надішли світлини друзям із різних країн.

Придумай цікаве новорічне приві-
тання рідним, яке можна створити за
допомогою комп’ютера. допомогою комп ютера
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Відомо, що наші далекі предки зустрічали Новий рік... 
навесні! Це свято називали Новоліттям, воно супрово-
джувалося вели чальними обрядами, поздоровленнями та 
іграми з масками («Маланка», «Коза»). Саме тому в бага-
тьох щедрівках згадується про приліт пташок (пам’ятаєш, у 
«Щедрику» йдеться про приліт ластівочки?). Згодом святку-
вання Нового року перенесли на звичний для нас час. 

«Добрий вечір тобі, пане господарю» (у різному виконанні). 

Хто виконує пісню? Яке виконання сподобалося найбільше?  

14. НОВОРІЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП 
 (продовження)

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 



57

На Різдво українці колядують, а на Новий рік – ще-
друють, бажаючи здоров’я і добробуту. На Різдво діти і 
дорослі одягають маски й ходять по хатах, виконуючи 
різні обряди, наприклад «Водіння Кози». На одному з ко-
лядників вивернутий кожух, а на голові – маска з рогами. 
Чим не справжня Коза? 

Знайди на ілюстраціях серед колядників «Козу» в кожусі та з 
маскою.

ГО-ГО-ГО КОЗА
Українська народна пісня

Спробуй співати мелодію пісні-гри, називаючи ноти. Зіграй 
цю мелодію на дзвіночках чи металофоні. Інсценізуйте з 
однокласниками й однокласницями пісню-гру «Го-го-го 
коза». Розподіліть ролі.
На свята співай колядки та щедрівки сусідам, родичам.д щ др у д , р д

Го-го-го ко-за,  го-го бі-ла-я,   го-го сі-ра-я,   ой, роз-хо-ди-ся,

роз-ве-се-ли-ся,      по всьо-му дво- ру,       по ве- се-ло-му.
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Новорічна іграшка має свою історію. За легендою, 
перша скляна ялинкова кулька з’явилася в Німеччині. Як 
це сталося? Одного року видався неврожай яблук, а 
саме ними завжди прикра шали ялинку. Тоді люди при-
йшли до склодувів з проханням зробити яблука для свята 
зі скла. Відтоді кульки з-поміж ялинкових прикрас поши-
рилися найбільше. Але однотонні кульки на ялинці ви-
глядають не надто ці      каво. «Оживити» їх можна розписом 
та іншими прикрасами.

Розглянь новорічний скляний «калейдоскоп» і визнач, на 
яких прикрасах є орнаменти. 

Орнамент – це візерунок, побудований на ритмічному по-
вторенні елементів.

14. НОВОРІЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП 
 (продовження)
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Хто правильно утворив орнамент для ялинкових іграшок – 
Барвик чи Лясолька?

Варіант 1. Виріж кружечок з кольорового картону – це 
форма новорічної кульки. Намалюй несиметричний візеру-
нок для ялинкової кульки та прикрась її дрібно нарізаною 
фольгою (клей ПВА).

Варіант 2. Виріж кружечок з кольорового картону – це форма 
новорічної кульки. Намалюй орнамент для ялинкової кульки та
прикрась її блискітками (клей ПВА).

Створіть колективне панно з виготовленими іграшками. р р
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ПЕРЕВІР СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

Завдання Лясольки
1. Які твори ти зарахуєш до ліричних, а які – до ге-

роїчних?

С. Борткевич. 
«Принцеса на горошині»

Є. Адамцевич.
«Запорозький марш»

Т. Керичок.
«Спортивний дух»

С. Прокоф’єв. Вальс 
із балету «Попелюшка»

2. Назви музичні інструменти, які входять до складу 
духового оркестру.
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3. За схемами назви відомі тобі музичні форми.

4. Розгадай ребус і назви слово, що означає основу 
мелодії.

Завдання Барвика
1. Чим портрет відрізняється від натюрморту та пей-

зажу?
2. Визнач із-поміж зображень рельєф та круглу скуль-

птуру.
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3. У якому з творів чітко проглядається лінія гори-
зонту?

4. Поясни, як ти розумієш симетрію в мистецтві., р у р ц
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Завдання Лясольки та Барвика
1. Наведи приклади форм у мистецтві.
2. Розклади слова у відповідні мистецькі скрині.

силует

мультфильм

ансамбль

пейзаж

натюрморт

штрихи

композиція

темп

скульптура

концерт

орнаменторкестр

ритм

хор

3. Добери в підручнику ілюстрації до музичних творів.

Ф. Пелегрино. 
«Парад героїв»

ManSound.
«Santa Baby»

4. Який із музичних творів підходить до ранкової за-
рядки?
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СЛОВНИЧОК 

Абетка Лясольки
Варіаіі ції – музична форма, де звучить тема та її різновиди.ї

тема варіація 1 варіація 2 варіація 3 варіація 4

Інтонанн ція – основа мелодії, що визначає її характер. я
Календарно-обрядові пісні – і

народні пісні, що співають під час 
обрядів відповідно до пір року.

Регістріі  – звуки голосу або 
інструмента, що відрізняються 
висотою (високий, середній, низь-
кий). 

РоРР ндо (від італ. «рух по 
колу») – музична форма, у якій 
кілька разів звучить тема, що 
чергується з різними епізодами.

рефрен епізод 1 епізод 2рефрен рефрен

Цикл – музичні твори (або частини), об’єднані спіль-л
ним задумом.
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Абетка Барвика
Анімалістичне зображення – зображення тварин. 
Витинанка – вирізування фігур з паперу, складеного 

удвічі або більше разів, вид декоративно-ужиткового 
мистецтва.

ЖивЖЖ опис – вид образотворчого мистецтва, малю-с
вання фарбами. 

Ілюстрація – малюнок, що супроводжує розповідь.я

Колорит – гармонійне поєднання кольорів у компо-
зиції.

Натюрморт – зображення квітів, овочів і фруктів, 
різних предметів у мистецтві. різних предметів у мистецтві.
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Орнамент – візерунок, побудований на ритмічному 
чергуванні декоративних елементів.

Пейзаж – зображення краєвидів в образотворчому ж
мистецтві.

Портрет – це мальоване, скульптурне або фото-
графічне зображення людини чи групи людей. 

Рельєф – випукле скульптурне зображення на по-
верхні.

Силуеуу т – однотонне зображення предмета, окрес-
лене контуром. урурлене контуром.
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Симетрія – це розміщення однакових частин від-я
носно центра. 

Фактурауу  – це якість поверхні, один з основних ви-
ражальних засобів скульптури. 

Абетка Лясольки та Барвика А

Композиція – це поєднання окремих деталей у ціліс-я
ний твір. 

Контраст – зіставлення протилежного. У музиці: 
гучно – тихо, швидко – повільно, весело – сумно; в об-
разотворчому мистецтві: велике – мале, світле – темне, 
далеке – близьке. 

Мультфільміі  – вид мистецтва кіно, героями якого є м
ляльки або намальовані художниками персонажі. 

Ритм – чергування ко  рот  ких і довгих звуків у му-
зиці; повторення або чер гування кількох елементів в 
обра зо  творчому мистецтві, зокрема в орнаменті. 

Штрихихх – у музиці – знаки, що вказують, як вико -
ну ва  ти музику; в образо творчому мистецтві – лінії, що
виконуються одним коротким рухом руки.
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МИСТЕЦЬКА АБЕТКА

МУЗИЧНІ ЗНАКИ
Нотка – малюєш горішок смачний. 
Пауза – знак, ніби маг чарівний. 
Нотки – горішки розсипались гучно. 
Пауз мовчанка – то тиші співзвуччя.
Ліга – вказівка «наспівно» – легато.
Крапочки: грається дощик в стакато.
Штрихи ці не плутай з акцентом ніколи.
Репризу порівнюй з ходою по колу.
Захочеш тягнути останню ти ноту – 
Фермату малюй і закінчиш роботу.
Всі знаки музичні навчися писати,
Щоб музику в нотах, як вірші, читати. 

РИТМ
Пульси та метри музичні    
Рахують всі звуки ритмічно.
«Тік-так» і знову «тік-так» –
Із ноток будують такт. 
Розмір його заміряй!
Скільки там нот? Відгадай!

Розміри

Ціла

ТривалістьПаузи

Половина

Четвертна

Восьма

Ноти

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 



69

ДИНАМІЧНІ ВІДТІНКИ

f f Фортисимо Дуже голосно

f Форте Голосно

mf Меццо форте Помірно голосно

mp Меццо піано Помірно тихо

p Піано Тихо

pp Піанісимо Дуже тихо

ТЕМПИ

Адажіо

Повільно
Помірно

Швидко

Дуже швидко

Анданте

Алегро

Престо
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Якщо бачиш: на картині
Намальовано ріку,
Або іній на ялинах,
Цвіт вишневий у садку, 
Чи засніжену рівнину –
Весь широкий простір наш,
То вже знаєш – ця картина
Називається ПЕЙЗАЖ.

Якщо бачиш, що з картини
Задивляється на нас
Хтось в одежі старовинній,
Принц, чи в робі верхолаз,
Льотчик або балерина,
Чи Миколка, твій сусід,
Знай – ПОРТРЕТОМ

          називають
Цю картину геть усі.

Якщо бачиш на картині
Чашку кави на столі,
Чи якийсь напій в графині,
Чи троянду в кришталі, 
Або з бронзи гарну вазу,
Або грушу, або торт,
Або все оце відразу –
Знай – це зветься

НАТЮРМОРТ.
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НОТНИЙ ДОДАТОК*

МРІЇ ЗБУВАЮТЬСЯ
Музика В. Полянського             Вірші Ю. Рибчинського

2. Є країна дивовижних мрій.
 Там схід сонця завжди пурпуровий, 

* Ноти подано для читання дорослими.Ноти подано для читання дорослими
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 Там пливе кораблик паперовий 
 І у небі паперовий змій.
  Приспів

3. Є країна дивовижних мрій. 
 Там ріка ніколи не міліє,
 Там душа ніколи не старіє, 
 Там, в країні дивовижних мрій.

Приспів
ДРУЖБА

Музика О. Янушкевич         Вірші ч М. Ясакова

2. Разом ходим на гурток,
 Поспішаєм на каток.
 Нам незгоди не страшні,
 З другом весело мені.
 Приспівр
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3. Де єднає дружба всіх,
 Там лунає пісня й сміх.
 Свято нам несуть у дім.
 Буде весело усім.
  Приспів

ДОБРИЙ ДЕНЬ ЛЮДЯМ НА ЗЕМЛІ
Музика і вірші І. Танчака

Доб
Доб

рий
рий

день!
день!

Доб
Доб

рий
рий

день!
день! В

Ни
не

ви
бі

і
жу

по
рав

ля.
лі.

- - - -
- - - - -

Доб
Доб

рий
рий

день!
день!

Доб
Доб

рий
рий

день!
день

- -
- -

Ма
лю

тін
дям

ка
на

зем
зем лі!

ля! Це для нас пос мі ха єть ся- - - -
- -

- - - -

со неч ко, со ло вей ко спі ва є пі сень. Заг ля- - - - - - - -

да є ве сел ка в ві ко неч ко Доб рий день вам, доб рий- - - - - - - -

1.

день! Це для

2.

день!

Приспів

2. Добрий день, добрий день, гори і ліси. 
Добрий день, добрий день, крапельки роси. Добрий день, добрий день, крапельки роси.
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Добрий день, добрий день, квіти запашні. 
Добрий день, добрий день людям на землі.
 Приспів

3. Добрий день, добрий день, дощик степовий. 
Добрий день, добрий день, колос золотий. 
Добрий день, добрий день, в морі кораблі.
Добрий день, добрий день людям на землі.
 Приспів

НАША РІДНА УКРАЇНА
Музика О. Янушкевич           Вірші З. Тищенко

 На-ша      рід - на  Ук -ра - ї - на,    по-ле,  ліс,   річ-ки,  до - ли - ни.    Мо-ва

рід - на,  рід - ний  спів.  Це – зем-ля  мо-їх   бать-ків.      Ти для    нас  од-на - є -

ди - на – на-ша  рід - на  Ук-ра  -  ї -  на.   Що  для - рід - на     Ук - ра  -  ї  - на.

Приспів:

2.1.

2. Рідну мову ми вивчаєм,
 Україну прославляєм.
  Приспів
 Земле наша, розквітай,
 Розквітай, мій рідний край.
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МИ – НАЩАДКИ КОЗАКІВ
Музика А. Олєйнікової         Вірші І. Чайченко

2. Жовтий степ, небес блакить,
На горі вогонь горить. 
Наша зірка не згасає,
Нашу правду не змінить.
 Приспів
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ГІМНАСТИКА  РАНКОВА

Музика М. Облещука            Вірші Р. Обшарської

2. Ой, яка чудова
Гімнастика ранкова!
Ми виконуємо вправи
Із м’ячами й прапорцями.
Крутим обручі завзято,
Вправно лазим по канату.
Все це робим залюбки,
Ми – веселі дітлахи.
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ГО-ГО-ГО КОЗА
Українська народна пісня

Го го го ко за, го го бі ла я, го го сі ра я, ой, роз хо ди ся,- - - - - - - - - - - -

роз ве се ли ся по всьо му дво ру, по ве се ло му.- - - - - - - - -

Де не буває, там вилягає!

Де Коза ногою, там жито копою.
Де Коза рогом, там жито стогом!

А в Михайлівці всі хлопці-стрільці
Стрелили Козу в правеє вушко.

В правеє вушко в саме сердечко.
Пуць Коза впала, нежива стала.

А Міхоноша бере дудочку,
Надима Козі та й у жилочку!

Надулась жила – Коза ожила!
Та й пішла Коза та й стрибаючи,
Та й гасаючи, своїх діточок та й шукаючи!
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НОВОРІЧНА ПІСНЯ
Музика і вірші Н. Май

2. Білий сніг, білий сніг по землі кружляє,
А ялиночка в нас вогниками сяє,
У таночок пішли хлопці і дівчата,
Новий рік, Новий рік вже у нашій хаті!
Новий рік, Новий рік вже у нашій хаті!
Новий рік, Новий рік вже у нашій хаті!
Новий рік, Новий рік вже у нашій хаті!
Новий рік, Новий рік вже у нашій хаті!
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