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ËÞÁ² ÄÐÓÇ²!
Продовжуймо разом з Лясолькою, Барвиком, їхнім 

новим другом Мед-Артом та цим підручником манд рувати 
Країною Мистецтв. Ми будемо знайомитися з фанта-
стичними та комічними персонажами, передавати свої 
вра ження у творчості. Щасти!
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Усі діти – фантазери! Ти, мабуть, також полюбля єш 
вигадувати неймовірні історії?

Познайомся з новим другом Лясольки та Барвика. 
Це – робот Мед-Арт, прибулець із фантастичної країни 
Уявляндії. За допомогою медіа він перенесе нас у мис-
тецькі світи – реальні чи віртуальні (уявні). Робот уміє 
малювати, танцювати, грати на музичних інструментах.

Чому зовуся я Мед-Арт? Бо я в мис тецтві – 
профі. Та я ще й ґаджет, я ще й смарт, 

я поведу вас із-за парт в світи мистецтв чудові.

Пісня робота СЕ-Е («Oh, Oh, Oh, Watch CE-E go»). Микола 
Римський-Корсаков. Політ джмеля (у виконанні дівчинки-пі-
аністки Чен Анке і робота Тео Троніко). 
Як ритм пісні передає характер робота, його механічні 
рухи? Схарактеризуй виконання твору «Політ джмеля».

ҐаҐҐ джет – технічна новинка у вигляді електронного т
пристрою.

15. МАНДРІВКА У СВІТ ФАНТАСТИКИ

II. Ôàíòàñòè÷í³ òà êîì³÷í³ II. Ôàíòàñòè÷í³ òà êîì³÷í³ 
ïåðñîíàæ³ â ìèñòåöòâ³ ïåðñîíàæ³ â ìèñòåöòâ³ 
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Роботи-музиканти здатні творити дива. Вони грають 
на інструментах, імпровізують або створюють власні ком-
позиції.

ПЛАНЕТА ДИТИНСТВА
Музика і вірші Діани Пташинської

Ìóçè÷íà ãðàìîòàÌóçè÷íà ãðàìîòà
Сила звучання в музиці – динаміка позначається:

pp mfp fmp ff 
дуже
тихо

піанісимо

тихо

піано

помірно 
тихо

мецо-
піано

помірно
голосно

мецо-
форте

голосно

форте

дуже
голосно

фортисимо

На дозвіллі послухай музику у виконанні роботів-музикантів.ууНа дозвіллі послухай музику у виконанні роботів музикантів

Приспівр

 -та,  про- 

ща-ти- ся з не-ю нам  трі-шеч-ки жаль.
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Чимало несподіваних відкриттів чекає 
на тебе в країні роботів Уявляндії. Мед-Арт 
познайомить з роботами-художниками. Вони 
вміють малювати різні композиції, зокрема 
портрети, схожі на людей, яких зображують.

Малювання робота-художника.

Електронний конструктор робот-ху  -
дож   ник може малювати одно     часно трьома 
різно  кольоровими фломастерами. Він ру-
 хає своїми меха нічними «руками» і ство-
  рює на папері різнокольорові візерунки. 
Таку композицію можна доповнювати 
власними художніми деталями.

Різноманітні роботи-іграшки надзвичайно популярні.
Багато дітей захоплюються трансформерами, роботами-
динозаврами, залюбки гасають на електроскутерах.

Роздивись роботи-іграшки. Який з них тобі найбільше подо-
бається і може стати другом?

15. МАНДРІВКА У СВІТ 
 ФАНТАСТИКИ
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Творці анімаційних ігор і мультиків нерідко зобража-
ють позитивних героїв-роботів схожими на людей. Ро-
бота-іграшку можна виготовити з простих побутових 
матеріалів: картонних коробок, пластикових пляшок і ста-
   канчиків, кришок, трубочок від соку тощо. Треба тільки 
ввімкнути фантазію і не забути про гарний настрій! 

Уяви себе геймером (знавцем комп’ютерних ігор) і нама-
люй робота з простих форм для комп’ютерної гри (кольо-
рові олівці).

На дозвіллі разом із друзями виготовте з побутових матеріа-
лів роботів і трансформер-всюдихід для фантастичних подо-
рожей. При   ду майте гру з ними.
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У минулому вигадані герої мандрували на ки-
лимі-літаку, повітряній кулі. Баба-Яга літала на 
ступі, Карлсон – завдяки пропелеру на спині. 
А персонажі сучасних мультфільмів гасають на 
трансформерах, електроскутерах і зорельотах.

Петро Чайковський. Баба-Яга. Юрій Весняк. Карлсон.
Який характер музики? Якими ти уявляєш фантастичних 
персонажів Бабу-Ягу і Карлсона? Хто виконує ці твори?
Картина реалістична чи фантастична? Поясни.
М/ф «Карлсон, який мешкає на даху» (Швеція, 
фрагменти).

Ансамбль – група музикантів із двох і більше 
виконавців, які виконують музику разом.

16. МАНДРІВКА У СВІТ 
 ФАНТАСТИКИ (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 



9

Варіант 1. Придумай мелодію та виконай її із супроводом.
Моторчик свій я заведу, шукать пригоди полечу.

Варіант 2. Згадай, як виконується нота з крапкою. Виконай ритм 
польоту Карлсона з Малюком над містом.

Ìóçè÷íà ãðàìîòàÌóçè÷íà ãðàìîòà
Окрім виконання соло, музику можуть співати або 

грати на інструментах кілька виконавців: два – дует; три – 
тріо; чотири – квартет.

КВАРТЕТ

ДУЕТД ТРІО

Разом із друзями утворіть різні види ансамблів – дуети, 
тріо, квартети. Виконайте в ансамблі улюблену пісню із 
супроводом.
Пісня «Друзі-мандрівники» (автор віршів Галина Британ).  

На дозвіллі досліди різні нотні записи в підручнику, від-
найди ноти з крапками. найди ноти з крапками

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Фантазувати в образотворчому мистецтві складніше, 
ніж описувати уявні події словами. Як і письменники, ху-
дожники-фантасти вигадують незвичні події, придумують 
неймовірні зображення. Такі фантастичні картини зану-
рюють у світ неможливого, показують нереальну красу, 
якої не побачиш у житті.

Що відбувається на картині? Події реальні чи фантастичні? 
Де й коли вони відбуваються? Що незвичного в зображенні 
людей, тварин, рослин? Що тобі сподобалося найбільше? 
Яку музику можна уявити? Запропонуй свою назву картини. 

16. МАНДРІВКА У СВІТ 
 ФАНТАСТИКИ (продовження)
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Поміркуй, хто з наших героїв вдаліше намалював ескіз до 
композиції з Карлсоном, що літає над будинками. Поясни 
свою думку. 

Намалюй композицію «Політ Карлсона над містом» (гуаш 
чи кольорові олівці й фломастери).
Намагайся передати рух товстунчика. 

На дозвіллі придумай розповідь про цікаві пригоди Карл-
сона і Малюка.
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Фантастичне виникнення повелительки льодового ко-
ролівства данський казкар Г. К. Андерсен описав так: «За 
вікном пурхали сніжинки; одна з них, найбільша, почала 
рости, рости, поки нарешті не перетворилася на жінку, 
закутану в білий тюль, зітканий ніби з безлічі сніжних 
зірочок. Вона була дивовижно гарна, вся із сліпучо-бі-
лого льоду і все-таки жива! Очі її виблискували, як зорі, 
але в них не було тепла…».

Жанна Колодуб. Троль. Герда. Снігова Королева (з альбому
«Снігова Королева»).
Опиши музичні «портрети» страхітливого Троля, доброї 
Герди, байдужої Снігової Королеви. А як у музиці відтво-
рено рухи лихого Троля? Добери слова для харак    те  ристики  
музики Герди та Королеви – реальної героїні і фантастичної:

стримана
мрійлива ніжна

велична
лагідна

холодна

М/ф «Снігова Королева» ф р (фрагмент)(фр .

17. ЧАРІВНІ ДИВА
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БАБА СНІГОВА
Музика і вірші Михайла Ровенка

Виконай пісню, стежачи за нотним записом. Чи всі знаки
тобі відомі?

Ìóçè÷íà ãðàìîòàÌóçè÷íà ãðàìîòà
Нотки-сестрички люблять грати в музичні ігри-пере-

творення з братами-чарівниками Дієзом, Бемолем і Бека-
ром. Коли перед ноткою постане Дієз , вона починає 
звучати вище. Коли на цьому місці опиниться Бемоль , 
то звучання стає нижчим. А Бекар  завжди знімає чари 
своїх братів Дієза і Бемоля.

Переглянь ноти пісень у підручнику та знайди в них знаки 
дієз і бемоль. дієз і бемоль

фа дієз сі бемоль

Ба-ба, ба-ба,   ба-ба,   ба-ба сні-го-  ва     з гір-ки  по-зи-

ра- є     на- чеб- то   жи-   ва.        На-чеб-  то  жи-   ва. 
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Фантастичні персонажі часто мешкають у незвичайних 
палацах і будинках. Уявімо, з яких матеріалів їх можна 
побу ду вати. Наприклад, Снігова Королева живе у крижа-
ному замку. Але такі дивні будиночки можна побачити не 
лише в казках. Щороку в різних країнах світу проходять 
фестивалі споруд з льоду! І це справжнє зимове диво! 

Розглянь на світлині крижані
споруди. З яких геометричних
форм вони складаються?
Геннадій Сасько. Крижаний па-
лац Снігової Королеви. 
Лясолька склала на площині 
фантастичну споруду з геомет-
ричних фігур. Які фігури вона
використала?

17. ЧАРІВНІ ДИВА

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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Намалюй чи створи з кольорового паперу крижаний палац 
Снігової Королеви. Пригадай і використай для тла відомі 
тобі художні техніки.

Варіант 1 (аплікація, роздмухування фарб із трубочки)

  

Варіант 2 (акварель, техніка набризку)  

У вільну хвилину спробуй створити фантастичні замки з 
гео   метричних фігур на комп’ютері.  
З допомогою батьків пошукай в інтернеті цікаві споруди 
з льоду та снігу, які виготовляють на зимових фестивалях 
у різних містах України.
За бажання подивись виставу «Снігова Королева» на шкіль-
ній сцені, використовуючи інтернет.

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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І це – будинки? Не дивуйся, адже форми споруд бува-
ють вельми оригінальними. У таких будиночках, імовірно, 
спочатку оселилася чарівниця Фантазія зі своїми подруж-
ками – Уявою та Видумкою. А зараз поряд живуть і люди.

Які форми є основою цих споруд? Вигадай для них цікаві 
назви. 

Мабуть, тобі траплялися будинки, прикрашені вели-
кими малюнками. Це – мурали. Розглянь їх на світлинах.

Архітектура – мистецтво створення споруд, вулиць, площ, 
парків. Архітектор – людина, яка проєктує різні споруди.

18. ЧАРІВНІ ДИВА (продовження)

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Варіант 1. Намалюй фантастичний будинок, який буде по-
зитивно впливати на здоров’я мешканців завдяки гармонії 
(зла годженому поєднанню) форм і красі оздоблення (ко-
льорові олівці, фломастери).

   
Варіант 2 (робота у групах). Виконайте фантастичну споруду 
з лего-конструктора.

Поцікався, які мурали є в Україні. Пофантазуй, яким мура-
лом можна прикрасити стіни твоєї школи, будинку, у якому 
ти хочеш жити в майбутньому.у у

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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18. ЧАРІВНІ ДИВА (продовження)

Узимку все довкола прикрашається казковим білим 
мереживом. Дерева вдягаються в пухнасті снігові ко-
жушки. Сріблястими зірочками виблискують сніжинки. Це 
все – фантастичні дива від Снігової Королеви.

Олександр Шимко. Балет «Снігова Королева» (фрагменти).
Схарактеризуй хореографічні «пор-
   трети» Кая і Герди; Снігової Ко-
ролеви. Які засоби виразності 
використовують різні митці:
 композитор (регістр, тембр, ди-
наміка, інтонації); 
 хореограф (танцювальні рухи, 
жести);
 театральний художник (костюми, 
декорації)?

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Варіант 1. Виконай першу мелодію в помірному темпі mp,
другу – повільно f.ff

Сріб  - ні    де   -  ре   - ва,   сріб -не   гіл  -  ля,С іб і іб і
сріб - лом  пух  - нас  - тим  вкри -та   зем  - ля.

Ре- ве, сви-ще  за-ві- рю- ха, по  лі- су  за - ви - ло,
як  те  мо -ре,  бі-ле по- ле  сні-гом по- ко - ти - лось.

Варіант 2 (робота у групах). Із друзями створіть контрастні
звукові картини зими. Домовтеся про темп і динаміку виконання.

         Темп               Динаміка

рПомірний

ийРухливийДДуже
швидкий Повільний

Гучна

Одноманітна
Тиха

рКонтрастна

ЛЛунка

Õîðåîãðàôі÷íà ãðàìîòà
Виразні рухи танцівників балету називають ся

па («крок»). Танцювати на носочках балеринам
допомагають пуанти – взуття з тканини. Пишнаи
коротка спідниця тан  цівниць балету, виготов-
лена з легких тканин, називається пачка. 

З допомогою батьків створи диво-портрет Сні-
гової Королеви у програмі для гіф-анімації (від-
  блиски на одязі й прикрасах, сніжинки та ін.). 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Твори мистецтва часто народжуються за допомогою 
багатої фантазії митців. Художники дивують поєднанням 
реального та  уявного, а музиканти – незвичайним сполу-
ченням звуків і тембрів. 

Уяви, яка музика «звучить» на картинах Марії Приймаченко. 
В оркестрі українських народних інструментів можна 

почути незвичайні інструменти. Вони з’явилися завдяки 
народній уяві. 

козобас дримба

коза 
(дуда)

бугайтулумбас
окарина

кувиці

«Створюємо оркестр» (у виконанні НАОНІ, фрагменти).

19. У СВІТІ РЕАЛЬНОГО 
 ТА УЯВНОГО

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ЩЕБЕТАЛА ПТАШЕЧКА 
Українська народна пісня       

Перед виконанням простеж за нотним записом рух мелодії. 
Співай, не напружуючи голосу. Експериментуй, змінюючи 
темп. Поміркуй, до яких календарно-обрядових пісень на-
лежить цей твір. Поясни.  

Ìóçè÷íà ãðàìîòàÌóçè÷íà ãðàìîòà
Темп – швидкість виконання музики.п

g ( )Adagio (повільно) ( р )Andante (помірно)

g ( )Allegro (швидко) ( у )Presto (дуже швидко)

Руханка. «Бедрик» (із циклу «З любов’ю до дітей»).
Створи вдома шумові музичні інструменти з побутових 
предметів. Започаткуй створення лепбука «Музичні інстру-
менти та оркестри».менти та оркестри»

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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«Навіщо малювати звірів такими, які вони є, – вони 
і так красиві, а я свої малюю на радість людям» – це 
слова української художниці Марії Приймаченко. Поди-
вись, як цікаво вона поєднувала на картинах реальне та 
фантастичне.

Які кольори використала художниця для створення образу 
звіра? Чи поєднуються вони в реальному житті? Придумай 
власну назву картини.

Картини М. Приймаченко мають свої секрети. Пер-
ший, і дуже виразний, – це поєднання контрастних ко-
льорів. Другий – наповненість кольорового тла картини 
деталями. Третій секрет майстрині – використання влуч-
них примовок до зображень.

19. У СВІТІ РЕАЛЬНОГО 
 ТА УЯВНОГО

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòàÎáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Запам’ятай: кольори, розташовані в ко лір но му колі 

протилежно один одному, на  зи  ваються контрастними.

Намалюй фантастичну тварину (гуаш). Для посилення ви-
разності вико ристовуй контрастні кольори, яскравий декор. 
Вигадай тваринці не звичайне ім’я.

      Варіант 1           Варіант 2

У вільну хвилину добери до своїх зображень цікаві підписи-
примовки.
Спостерігай і знайди поєднання контрастних кольорів у 
природі, предметах побуту, одязі.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Деякі музичні твори композитори називають фанта-
зіями. Слухаючи їх, ти можеш «намалювати» у своїй уяві 
будь-що незвичайне – фантастичне.

Микола Стецюн. Лірична фантазія «Калинонька» (фраг-
мент).
Українська в’язанка (у виконанні НАОНІ).
Тембри яких українських народних інструментів ти впізнаєш?

бандура
сопілка

баян

домра

скрипка

цимбали

кобза

Вільям Джозеф. Фантазія (у виконанні скрипки з оркестром). 
Що можна уявити, слухаючи фантазію у виконанні орке-
стру? Розкажи про свої враження. Порівняй темброве зву-
чання цього оркестру зі звучанням оркестру українських 
народних інструментів.рнародних інструментів.

20. У СВІТІ РЕАЛЬНОГО 
 ТА УЯВНОГО (продовження)

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Гра «Репетиція оркестру». Разом з однокласниками та
однокласницями виконайте фантазію на тему української 
народної пісні «Щебетала пташечка». Оберіть диригента 
й соліста, який буде виконувати мелодію на ксилофоні або 
іншому інструменті. Визначте чотири групи виконавців. Про-
ведіть репетицію: соліст грає мелодію з кожною групою ор-
кестру окремо. Змінюйте темп і гучність за вказівкою 
дириген та. Наприкінці виконайте партитуру туті.
Туті – виконання музики повним складом оркестру.

ЩЕБЕТАЛА ПТАШЕЧКА
Українська народна пісня

М/ф «Фантазія» (студія Волта Діснея, фрагмент «Учень 
чарівника» Поля Дюка).
У вільний час знайди в інтернеті й 
послухай звучання різних орке-
стрів. Досліди й визнач, до якого
виду вони належать: симфонічний,
духовий, народних інструментів. 
У якому оркестрі тобі хотілося б 
грати? Який музичний інструмент
для цього потрібно опанувати?для цього потрібно опанувати

Рухливо

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Фантазія митців не має меж, саме завдяки їй вони 
створюють образи незвичайних істот. 

Що незвичайного в зображеннях тварин? Поміркуй, чим 
від   різняються фантастичні зображення від реальних. 
Для створення нереальних декоративних зображень 

митці застосовують стилізацію.

Стилізація – узагальнене (спрощене) зображення 
пред    мета.

20. У СВІТІ РЕАЛЬНОГО 
 ТА УЯВНОГО (продовження)

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Здавна народні умільці створювали іграшки-забавки 
для дітей. Їх виготовляли з глини, дерева, соломи, тка-
нини і навіть сиру! Обов’язково декорували – прикра-
шали орнаментами чи візерунками. Форма й декор 
народних іграшок завжди стилізовані.

      сир         дерево      солома         нитки          глина     
Сучасні майстри створюють нові образи, деякі з них

мають вигляд незвичайних істот.

Виліпи іграшку – фантастичну тваринку
(пластилін, глина, солоне тісто). Засто-
суй один зі способів ліплення:
 складання цілої форми з окремих частин;
 витягування форми із цілого шматка 
пластичного матеріалу.
Декоруй і назви іграшку. 
Розпитай у своїх батьків, бабусь та дідусів, 
якими іграшками вони грались у дитинстві. 
З яких матеріалів вони були виготовлені, 
чим оздоблені?

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Чи може музична п’єса називатися картинкою? На ній 
же нічого не зображено! Може, якщо ця музика – програмна.

Модест Мусоргський під враженням від виставкових 
творів художника Віктора Гартмана створив сюїту «Кар-у
тинки з вис тавки». Вона відкривається темою «Прогулянки». 

Модест Мусоргський. Сюїта для фортепіано «Картинки з
виставки» («Прогулянка», «Гном», «Тюїльрійський сад. 
Сварка дітей після гри»). 
Які уявні картини виникають у тебе під час сприймання му-
зики? Яким ти  уявляєш гнома? А суперечку між діть ми? 

Роздивись на ілюстрації гномів, різних за характерами. 
М/ф «Білосніжка і семеро гномів» (студія Волта Діснея, 
фрагмент).

Сюїтаїї  – музичний твір, що складається з кількох частин, 
поєднаних однією темою. 

21. КАРТИНКИ З ВИСТАВКИ

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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СЕМЕРО ГНОМІВ
Музика і вірші Анатолія Житкевича

Жи-ли на сві-ті се-ме-ро гно-мів. Се-ме-ро муд-рих ас-тро-но-мів.Ж і і і С і

Сі-я-ли зо-рі в без-меж-нім са-ду. Ра-діс-но гра-ли в ча-рів-ну ду-ду.
Проспівай імена гномів з різною інтонацією згідно з харак-
тером: Розумник, Буркотун, Апчих, Сонько, Простак, Ве-
селун, Тихоня.
Робот Мед-Арт запрошує тебе послухати 

фрагменти електронної версії «Картинок з ви   -
ставки» у виконанні на синтезаторі.

Модест Мусоргський. Сюїта для фортепіано «Картинки з
виставки» («Прогулянка», «Гном»).
Що незвичного у звучанні твору? Як змінилася музика?

Ìóçè÷íà ãðàìîòàÌóçè÷íà ãðàìîòà
Сюїта «Картинки з виставки» побудована на основі 

конт расту п’єс, різних за змістом і характером. Водночас 
музика набуває наскрізного розвитку завдяки повторенню 
теми «Прогулянки». Саме вона виконує роль рефрену, 
як у формі рондо. 

На дозвіллі пограйте з друзями у гру пантоміму «Сім гномів»

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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21. КАРТИНКИ З ВИСТАВКИ

Чи доводилося тобі бувати на мистецькій виставці?
А відві дувати художній музей? Там ти можеш побачити 
картини, розвішані на стінах, скульптури на підставках, 
цікаві експонати у вітринах під склом. Екскурсовод розпо-д
відає про них відвідувачам.

Уяви себе екскурсоводом. Опиши кількома реченнями, що 
розташовано в залах музею.
Віртуальна екскурсія «Лувр» (фрагмент).
Музей – заклад, де зберігаються пам’ятки природи та 
культури, у художньому музеї – твори мистецтва.у ур , у уд у у р ц
Екскурсовод – людина, яка проводить екскурсії на 
виставках.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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На жаль, не всі діти можуть відвідати художні музеї 
світу. Але на допомогу прийшли сучасні технології: щоб 
подивитися шедеври, треба мати ґаджет і доступ до ін-
тернету! Разом з Мед-Артом здійснімо віртуальну екс-
курсію «Герої сучасних мульт фільмів». Робот буде нашим 
екскурсоводом на інтерактивній виставці.

Гра «Віртуальна екскурсія» (колективна робота). Перед 
вами уявна виставка фантастичних персонажів. Оберіть, хто 
по черзі буде озвучувати повідомлення робота-екскур-
совода про віртуальний експонат. Під час розповіді ім про-
візуйте, щоб «оживити картину» різними мистецькими 
засобами (виразною інтонацією, акторською грою – рухами, 
мімікою, жестами тощо).
Намалюй або зліпи фантастичного персонажа з мульт-
фільму, який найбільше сподобався. 
З допомогою дорослих створіть комп’ютерну виставку своїх 
творчих робіт.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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22. КАРТИНКИ З ВИСТАВКИ 
 (продовження)

Продовжуймо мандрувати разом з музичними «Кар-
тинками з виставки». На картинах В. Гартмана компози-
тор побачив костюми пташенят до дитячого балету, 
годинник у вигляді хатинки  на курячих ніжках, проєкт во-
ріт у Києві. І ось яка музика народилася під впливом цих 
зображень.

Модест Мусоргський. Сюїта для фортепіано «Картинки з ви-
ставки» у виконанні симфонічного оркестру («Балет пташе-
нят, що не вилупились», «Баба-Яга», «Богатирські ворота»).
М/ф «Картинки з виставки».
Які враження викликає танець пташенят, що щебечуть і не-
зграбно підскакують? Порівняй музичні образи та ескізи. 
Опиши музику польоту Баби-Яги. Яка тема звучить у фі-
налі, як вона змінилася?  

 МЕЛОДІЯ       ТЕМП        ДИНАМІКА
Урочиста Рухливий Гучна

Поривчаста Дуже швидкий Одноманітна
Схвильована Повільний Тиха
Фантастична Жвавий Контрастна

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Друзі Мед-Арта – інтерактивні пухнастики хетчи-
малси, – як  і пташенята, з’являються на світ із яйця. Їх 
можна навчити слухати музику, спілкуватися... Фантазуй! 

Ìóçè÷íà ãðàìîòàÌóçè÷íà ãðàìîòà
Для відтворення в музиці сумних і веселих настроїв 

компози тори використовують різні лади. Поширені лади 
в музиці – мажор (світлий) і мінор (затемнений).

Лад – узгодженість звуків за висотою. 

Виконай поспівки за нотним записом. Поміркуй, яка з них 
мажорна, а яка – мінорна. Поясни.

Мед-Арт полюбляє слухати музичні картинки в електрон-
ному виконанні. Барвику по добається оркестрова версія.
А Лясолька віддає перевагу автор   ському варіанту. Послу-
хай і порівняй. Яка твоя думка?
Уяви себе композитором і придумай фантастичний сюжет 
для бале ту, персонажами якого стануть хетчималси.для балету персонажами якого стануть хетчималси

Доб-рий день! Доб-рий день! Всім ма- ля-там доб-рий день!

Доб-рий день! Доб-рий день! Всім ма- ля-там доб-рий день!
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22. КАРТИНКИ З ВИСТАВКИ 
 (продовження)

Як живуть казкові герої, де вони мешкають, що їдять, 
які предмети їх оточу ють? Хіба тебе не цікавили ці пи-
тання? Художники-ілюстратори, фантазуючи, нерідко ба-
чать у речах, що нас ото чують, щось цікаве, оригінальне. 
Так виникають незвичайні картини, зокрема натюрморти.

Розглянь натюрморти. Який з них реалістичний, а який – не-
звичайний, фантастичний? Які предмети розміщено в центрі 
кожного натюрморта?
Натюрморт повинен мати композиційний центр, де 

зображено найбільший або дуже яскравий, найвиразні-
ший предмет. 
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Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòàÎáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Запамятай правила композиції:
 великі предмети розміщуються позаду менших;
 предмети, що розташовуються ближче, зображуються 

ниж че, ті, що далі, – вище;
 ближчі предмети можуть частково загороджувати 

віддалені.

Барвик шукає різні композиції для натюрморту. Яка з них 
правильна?
Намалюй фантастичний натюрморт (гуаш).

Створи на столі натюрморт із предметів побуту, уяви, що 
вони ожили. Складіть із другом чи подругою «діалог» пред-
метів натюрморту.
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Уяви, що разом з Алісою з казки Льюїса Керролла ми 
потрапили в чарівну країну.  

Джобі Талбот, Крістофер Уїлдон. Балет «Аліса в Країні 
Див» (фрагменти). 
Розкажи про свої враження від балету, звучання оркестру. Що 
тебе здивувало в постановці танців, акторській грі виконав-
ців? Чи можна назвати цю музику фантастичною? Поясни.
У виставі важливу роль відіграють не лише декорації та 

костюми, а й предмети з обстановки на сцені. Наприклад, 
у балеті про Алісу для чаювання потрібні чашки, чайник, 
солодощі. На заміну справжнім речам виготовляють штучні 
предмети – бутафорію. Це – копії, зроблені з дешевих, 
легких і водночас міцних матеріалів (пластик, картон тощо). легких і водночас міцних матеріалів (пластик, картон тощо).

23. ФАНТАСТИЧНІ ПРИГОДИ 
 У КРАЇНІ ДИВ
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Опиши костюми, декорації, бутафорію на світлинах сцен 
з балету.

Лясолька вирішила написати мюзикл про Алісу. Разом з 
однокласниками та однокласницями допоможіть їй ство-
рити вокальні портрети героїв казки. Яка з мелодій ма-
жорна, а яка – мінорна? Розіграйте вокальну презентацію 
персонажів мюзиклу в ролях.

Барвисті зорі сяють тут з небес, 
Країна Див нас кличе до чудес.

Я в Задзеркалля залетіла, 
Країну Див я там відкрила.  

Ми Тру-ля-ля і Тра-ля-ля, тан-цю-єм, гра-є-мось що-дня,
А  ми ге-ро-ї-близ-ню-ки, і все спі-ва-єм за-люб-ки! 

Се-ред чу-дес  і  тайн  гу-ляв,      ди-ва А-  лі-  сі 

від-кри-вав.    Че-ширсь-кий кіт   я:  Мур  і   Няв!

Поцікався, у яких видах мистецтва відображено приго ди 
героїв книжки Льюїса Керролла «Аліса в Країні Див».  ДДгероїв книжки Льюїса Керролла «Аліса в Країні Див»

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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23. ФАНТАСТИЧНІ ПРИГОДИ 
 У КРАЇНІ ДИВ

Хочеш опинитися на чаюванні разом з Алісою і Білим 
Кроликом? Тоді нумо на гостини до них у чарівну країну 
неймовірних пригод!

Що відбувається на картині? Де це відбувається? Чи є щось 
незвичайне? Яким посудом користуються герої казки? Як ці 
предмети прикрашено? Чи можна це зображення назвати 
фантастичним? А декоративним? Поясни.
М/ф «Аліса» (фрагмент).

Декоративне зображення – зображення, призначене для 
оздоб лення, стилізоване за формою і кольором. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Порівняй два натюрморти. Який з них зображено реаліс-
тично, а який – декоративно? У якому з натюрмортів спро-
щено форму і колір предметів?

Варіант 1. Створи декоративний натюрморт «Запрошен ня 
до чаю» (фломастери або олівці).

Варіант 2. Виліпи бутафорію до балету про Алісу – декоровану 
чашку (пластилін).

На дозвіллі придумай, як про-
рекламувати чай і його корисні 
вла  стивості для здоров’я, вико-
рис товуючи казку про Алісу.
Поцікався скульптурними обра-
зами на казковому дитячому май-
данчику Пейзажної алеї в м. Києві. 
Який герой казки є центром ком-
позиції на світлині?

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Знайомство з Країною Фантастики триває… Цих при-
бульців з інших планет дивує чарівна природа Землі, 
вражає різноманіття квітів, комах, птахів... Але ми маємо 
пам’ятати: збереження надзвичайної краси планети – 
у наших руках! 

Альфред Шнітке. Політ (з к/ф 
«Казка мандрів»). Роберт Шу-
ман. Фантастичний танець. Юрій 
Щуровський. Фантастична п’єса. 
Схарактеризуй музичні твори. Що 
в них фантастичного?
Уяви, яка музика може лунати у 
виконанні роботів на ілюстраціях. 
М/ф «ВАЛЛ-І» (фрагмент).

24. ПОЛІТ ФАНТАЗІЇ
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ДАВАЙТЕ РОЗБУДИМО РАДІСТЬ
Музика Володимира Бистрякова Вірші Олександра Вратарьова

Є твори мистецтва – музичні, поетичні, сценічні, – які 
на    роджуються без попередньої підготовки, у процесі безпо-
 серед нього виконання. Така діяльність називається імпрові-
зацією.

Допоможи інопланетним гостям зімпровізувати різні мелодії 
звернень до землян (наспівну чи танцювальну, маршову 
або декламаційну).

В таємничій космічній імлі  
бережи всі багатства Землі.

Пізнавай таємниці й секрети
рідної диво-планети.

Нумо ж у путь, міжпланетний експрес,
мандрує він швидко з Землі до небес.

Удома потренуйся імпровізувати голосом або на шумових 
інстру ментах.інструментах

йКо-льо-ро-вий м’яч,     що лі-тає  між зі-рок, –    це твій

рід-ний дім,   де зро-    бив   ти пер-ший крок.        Він да-

- є нам хліб,               він у    кос-мо-сі круж-   ля:     ди-во-

виж ний мяч                це од   на на всіх Зем ля.виж-ний м’яч – це од- на на всіх Зем-ля.
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Фантазія художника здатна перенести нас у далекі 
світи, пока зати загадкову красу космічного простору.

Що відбувається на картині? Які кольори використав ху-
дожник, щоб створити фантастичну атмо сферу?
Чи знаєш ти, що колір впливає на настрій, самопо-

чуття і здоров’я людини? Так, блакитний – колір миру, 
жовтий – сонячно го світла і радісного настрою, червоний 
символізує активність. Оранжевий будить радість життя 
і веселість, рожевий – колір ніжності, мрійливості, а зе-
лений символізує спокій, фіолетовий створює таємни-
чість.

24. ПОЛІТ ФАНТАЗІЇ
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Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòàÎáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Запам’ятай: змішування кольорів на 

палітрі дає різні відтінки певного кольору. 
Додаючи білої фарби – отримаємо 

світліші відтінки (і навпаки).
Намалюй фантастичний космічний пейзаж (гуаш). Викорис-
товуй роз  дмухування плям, штампування.

На дозвіллі створи фантастичний пейзаж у графічному ре-
дакторі Paint, використовуй інструмент зміни кольору.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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25. ГУМОР У МИСТЕЦТВІ 

Мистецтво може приємно дивувати нас гумором. Ко-
мічні твори здатні піднімати настрій і перетворювати бу-
денність на веселе свято, отже, і поліпшувати здоров’я. 
Адже що може бути кориснішим за усмішку?

Композитори-професіонали також уміють жартувати. 
Наприклад, Джоаккіно Россіні у своїх комічних операх 
створив низку блискучих портретів веселих і дотепних 
героїв. А «Котячий дует» італійського маестро здобув не 
меншу популярність, ніж його знаменитий Фігаро. Це – 
музична пародія на оперний спів.я

Джоаккіно Россіні. Каватина Фігаро з опери «Севільський 
цирюльник». Котячий дует. 

Що тобі сподобалося у прослуханих творах? Як змінився 
твій настрій? Об  говоріть з однокласниками та однокласни-
цями свої музичні враження, а також ставлення до гумору 
в мистецтві.
Гумор – здатність вбачати у предметах смішне, що надає 
розвагу. Пародія – комічне наслідування іншого твору 
мистецтва.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Відомо, що українці славляться своїм добрим гумо-
ром. Так, у каз  ках, жартівливих піснях висміюють нероб, 
нечупар. 

ГРИЦЮ, ГРИЦЮ, ДО РОБОТИ
Українська народна пісня

Про що співається в пісні? Гриць прикидається хворим, бо 
не любить працювати? Порівняй пі  сенного героя з персо-
нажем картини, яку художниця М. Приймаченко підписала 
так: «Лежень ліг під яблунею, щоб яблуко саме упало в 
рот, а воно його в лоб».

Лясолька хоче створити жартівливу поспівку. По-
радь їй, яку мелодію заспівати до прислів’я:
До роботи плачучи, а до танців скачучи.
Знайди в інтернеті й послухай різне тракту вання
«Котячого дуету» Дж. Россіні, зокрема з ані мацією.«Котячого дуету» Дж. Россіні, зокрема з анімацією

 ні    чо-   бо-  ти.    Гри-    цю,   Гри-    цю,      до    те-   лят!_

В Гри-   ця            ні-       жень-         ки      бо-    лять.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Образотворче мистецтво буває не лише серйозним, а 
й спов неним жартів. У гумористичних зображеннях ху-
дожники змінюють розміри та форми людини. Голова за-
звичай збільшується, а тулуб, руки та ноги залишаються 
невеликими. Очі перетворюються на малень кі кружечки 
або, навпаки, – стають величезними. Ці пере більшення 
роблять зображену людину веселою, смішною. 

Що відбувається на картині? Які емоції виражають обличчя 
дітей? Чи можна назвати це зображення жартівливим? Чому?  
Жартівливі зображення людей називають шаржами. 

Зазвичай їх присвячують відомим особистостям.
Шарж – гумористичне зображення, у якому зберігається ж
подібність з оригіналом, але перебільшуються характерні 
деталі.

25. ГУМОР У МИСТЕЦТВІ 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Роздивись шаржі, визнач, що саме в зображенні людини 
перебільшено.

Створи веселого школярика або школярочку (кольорові 
олівці чи фломастери). Застосуй прийоми перебільшення, 
притаманні шаржу.

Поміркуй, на якій картині «звучить» героїчна музика, а на 
якій – жартівлива.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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У вокальних творах та операх відчути й зрозуміти гу-
мор допомагають тексти пісень чи арій. А як компози-
тори «жартують» в інструментальній музиці? Комічні 
твори зазвичай мають назви «скерцо», «гумореска», 
«жарт» тощо.

Ігор Шамо. Скерцо. Пилип Бриль. Українська гумореска. 
Йоганн Себастьян Бах. Жарт (у різних обробках).
Поміркуй, чи можна гумореску та скерцо виконувати в дуже 
по вільно му темпі. Порівняй різні версії виконання твору 
«Жарт». Роботу Мед-Арту подобається виконання цього 
твору на електрогітарі. А який тембр сподобався тобі?
Роздивись веселі картинки й визнач з-поміж них музичні ін-
струменти, які звучали під час сприймання гумористичної 
музики.уумузики

26. ГУМОР У МИСТЕЦТВІ 
 (продовження)

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ритмічна гра «Ну-бо, дожени!». Вивчіть ритмічну послі-
довність. Об’єднайтеся у три групи. Виконайте цю послі-
довність за записом. Групи вступають по черзі через кожні 
два такти. Таке виконання музики називається канон.

Ìóçè÷íà ãðàìîòàÌóçè÷íà ãðàìîòà
Схеми диригування

2
4

3
4

4
4

Створи гумористичні пісеньки на вір ші й заданий ритм. Ди-
ригуй. 

Варіант 1

Коро-ва на-ша, ти ме-ні по- вір,  да- є не мо-ло-ко нам, а ке-фір.

У пе-си-ка ро-бо-та не про-ста: о-хо-ро-ня-ти від ми-шей ко-та.

Варіант 2

4
4

4
4

Поміркуй про роль гумору й жартівливих пісень у житті лю-
дини.дини

1
2 1

1
2 2

3

3

4

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Гумористичні картини захоплюють уяву, розважають, 
покращують настрій. Є популярна форма мистецтва,
у якій історії розказують за допомогою зображень та діа-
логів. Це – комікси. 

Що в картині тебе здивувало? Чи викликає серйозний кіт-
муркіт доб ру усмішку? Зверни увагу на казковий колорит, 
незвичність композиції, дрібні деталі. Як художниця поєд-
нала фантазію з гумором? 

Комікс – послідовність малюнків, зазвичай з короткими 
текстами (на «хмарках»), які створюють певну зв’язну 
розповідь.

26.  ГУМОР У МИСТЕЦТВІ 
  (продовження)

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Комічні історії іноді «ховаються» і в скульптурі. На-
приклад, у Брюсселі є дотепний пам’ятник, що нагадує 
сценку з коміксу.

Барвик, створюючи комікс, придумав фра  зи до цієї 
історії:

Ві«Відкривається люк – Відкривається лю
і хтось несподівано 
хапає полісмена 

за ногу».

«Це водопровідник чи 
негідник, який пере-

шкоджає переслідувати 
зло  дія?»

«Ой, зараз упаду!»

Як скульптору вдалося створити смішний образ? Чи дореч-
ними будуть фрази Барвика, коли він намалює комікси за 
цим сюжетом?
Повчися утворювати комікси: намалюй картинки про ліни-
вого Гриця з пісні.

Удома придумай фрази й допиши їх до намальованих кар-
тинок у «хмарках», щоб утворити комікс. Для створення ко-
міксів можеш користуватися онлайн-сервісом StoryboardThat.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Великі й маленькі, нові та старенькі, пошарпані – вони 
живуть поряд з тобою. З ними можна розмовляти, весе-
литися, гратись… Легко здогадатися, це – ляльки! А чи 
можна з ними зустрітися в мистецтві? Безперечно!

Роздивись на ілюстрації і схарактеризуй лялькові забави. 
Здогадайся, із чого зроблено смачненький пейзаж з ляль-
ковим будиночком на фотографії.

М/ф «Танці ляльок» (фрагменти).

Дмитро Шостакович. Вальс-жарт (із циклу «Танці ляльок»).

Який характер музики? Який використано регістр? Опиши 
темброву палітру твору. Що в музиці лялькового, жартівли-
вого? Проаналізуй форму вальсу. Чи не нагадує тобі одно-
манітний супровід мелодії рух механічної іграшки?манітний супровід мелодії рух механічної іграшки

27. ЛЯЛЬКИ-ІГРАШКИ В ЖИТТІ 
 ТА МИСТЕЦТВІ

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Механічні музичні інструменти заворожували дітей у 
минуло му, ще до народження роботів та електронних ігра-
шок. Їх виготовляли у вигляді каруселі з конячками або 
скриньки з балериною на кришці. Повернеш ключик – 
і залунають ніжні мелодії. 

Виконай у парі з однокласницею або однокласником ритм 
вальсу-жарту на дитячих ударних інструментах.  

Комічні риси людей, тварин, іграшок можна передати 
й засобами танцю чи пантоміми.

Руханка. Пофантазуй з гумором: створи хореографічні 
етюди під музику вальсу-жарту, зображуючи різкі (механічні) 
рухи танцю ляльок.
На дозвіллі пограйте із друзями в гру-пантоміму «Хто тан-
цює?». Зображуйте по черзі комічні рухи різних іграшок.ррцює?» Зображуйте по черзі комічні рухи різних іграшо

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ляльки – і народні, й сучасні – загадкові істоти. Вони 
завжди залишаються нашими улюбленцями з дитинства. 

Що відбувається на картинах? Який настрій панує? Яка роль 
колориту?
Умілі руки майстрів можуть зробити ляльку з різних 

мате ріа лів: із соломи, вовни, дерева, глини, пластику тощо. 
Лялька-мотанка – прадавній український оберіг. Її ви-

готовляють на основі народних традицій з ниток і тканини. 

З яких матеріалів виготовлено ляльки? Чи є серед них ку-
медні?

Обер г – магічний предмет, що захищає, оберігає свого г
гос  подаря. 

27. ЛЯЛЬКИ-ІГРАШКИ В ЖИТТІ 
 ТА МИСТЕЦТВІ

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Робот Мед-Арт познайомить тебе зі своїми друзями-
ляльками, що з’явилися нещодавно. Це ЛОЛ-сюрприз – 
крихітки з великими очима. Ці іграшки швидко 
стали популярними в сучасних дітей. Їх треба 
розпакувати з кулі й знайти різне приладдя 
для гри, а можливо, й малюсіньку сестричку 
чи братика.

Порівняй старовинні та сучасні ляльки.

Намалюй ляльку ЛОЛ-сюрприз (кольорові олівці, фломас-
тери). Пофантазуй, як її зробити з рухомими очима.

Поцікався, які ляльки були у твоїх батьків, бабусь та діду-
сів, знайомих дорослих. Досліди, із чого їх було зроблено.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Композитори вміють жартувати навіть у серйозній му-
зиці – симфонії. Цей твір зазвичай складається із чоти-її
рьох частин (інколи – з трьох). Вони контрастні за темпом 
і характером.
ШВИДКО ШВИДКОПОМІРНО ПОВІЛЬНО

Леопольд Моцарт (Йозеф Гайдн). Симфонія іграшок, або 
Дитяча симфонія. 
Який загальний характер симфонії? Як змінюється темп 
музики в кожній із частин? Які дитячі музичні інструменти, 
що прозвучали, тобі відомі? Поясни, у чому полягає гумо-
ристичність твору.

Симфонія – великий музичний твір для симфонічного ор-
кестру, який зазвичай складається із чотирьох частин.

28. ЛЯЛЬКИ-ІГРАШКИ В ЖИТТІ
 ТА МИСТЕЦТВІ (продовження)

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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КАНІКУЛИ  
Музика Марії Жабляк      Вірші Лідії Повх

2. А у нас, а у нас, а у нас канікули,
і в цей час, і в цей час оглядатись ніко
Є черешня у кінці городу,
всім дарує ягід насолоду.

3. А у нас, а у нас, а у нас канікули,
нам якраз, нам якраз відпочити ніколи.
Є колеса на велосипедах,
м’яч, ракетки, теніски і кеди. Ура!

Гра-поспівка «Створюємо контрасти». Поексперимен-
туй: співай поспівку з різною динамікою, у різних темпах. 
Виконай цю мелодію з назвами нот, зокрема змінюючи звук 
мі наі мі бемоль. Порівняй різні звучання.

На дозвіллі створи мінікросворд «Симфонія» зі слів – назв 
інструментів оркестру.ру р ру

ли.

А у нас, а у нас, а у нас канікули! Нам у вас, нам у вас гостювати

уні-ко-ли.   Є в нас річ-ка го-лу-ба, як  не- бо: у во-дич-ку

нам,     як        риб       кам,      тре               ба.нам як риб- кам тре- ба

Хі-хі-хі-хі-хі.      І- і- і- і- і.    Ха-ха-ха-ха-ха.   А-а-а-а-а.
Хо-хо-хо-хо-хо.   О-о-о-о-о.    Хе-хе-хе-хе-хе.   Е-е-е-е-е.
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Іграшки – незмінні супутники малечі. Згадуючи роки 
дитинства, митці зображують їх у своїх творах.

Який загальний настрій картини? Які кольори переважа-
ють? Уяви, про що спілкуються дівчинка і хлопчик. Чи весе-
лий у них настрій? Чи «беруть участь» у розмові іграшки? 
А які іграшки є твоїми друзями?

28. ЛЯЛЬКИ-ІГРАШКИ В ЖИТТІ 
 ТА МИСТЕЦТВІ (продовження)
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Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòàÎáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Властивості гуаші та акварелі різні, хоча 

це й схожі фарби. Акварельні фарби «люб-
лять» воду, завдяки цьому вони прозорі. 
А гуаш, навпаки, позбавлена прозорості. Для 
малювання аквареллю треба добре змочити 
пензлик та набрати фарбу. Малюючи гуашшю, 
змочений пензлик слід ретельно відтиснути і 
після цього набрати фарбу.

Подивись, як художниця «оживила» іграшку-
зайчика. Пофантазуй і ти. Намалюй свою улюблену іграшку 
(гуаш чи акварель). 

Для збереження довкілля виготовляють іграшки з підруч-
них матеріалів. На дозвіллі поцікався технікою бріколаж. 
Поекспериментуй.

Акварель

Гуаш
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Цього року літня мандрівка Барвика та Лясольки до 
Європи буде незвичною – театральною і гумористичною. 

Родоначальником династії комічних ляльок у Європі 
став Пульчинела. Італійський дотепник зазвичай носить 
білий одяг, загострений капелюх і чорну маску з гачкува-
тим носом, що нагадує пташиний дзьоб. У перекладі з 
італійської pulcino означає «курча, що тільки-но народи-
лося». Він виступає в ролі слуги, хоча може бути й сторо-
жем, торговцем, солдатом.

Ігор Стравинський. Балет «Пульчинела» (фрагмент).

Як музично-танцювальними засобами можна передати ко-
мічність  персонажа в балеті? У чому, на твою думку, вияви-
лося почуття гумо ру художниці, яка створила шарж на 
композитора І. Стравинського?
У давнину італійські лялькарі подорожували Європою 

та показували вистави на ярмарках. У різних кра     їнах 
з’явився свій комічний персонаж. У Франції – Полішинель, 
у Росії – Петрушка.  у ру

29. МИСТЕЦЬКА ПОДОРОЖ 
 ДО ЄВРОПИ
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Ейтор Вілла-Лобос. Полішинель. Віктор Косенко. Петрушка. 
Порівняй два твори, використай слова-характеристики:

МЕЛОДІЯ      ДИНАМІКА        ТЕМП
Наспівна Форте Помірний
Рухливау Піанісимо Швидкий

Декламаційна Піано Повільний
Завдяки ляльководам ляльки в театрі «оживають»: 

розмовляють, танцюють і співають.
ПЕТРУШКА

Музика Йоганнеса Брамса у р

Зімпровізуйте танець Полішинеля із дзвіночками та Петру ш-
   ки з бубном (робота в парах).

Ìóçè÷íà ãðàìîòà
Знайомся, шістнадцята тривалість ноти та паузи . 

= + = + + += +

Поцікався родоводом комічних ляльок: Панч (Анг лія), Кашпа-
рек (Чехія), Гансвурст і Кашперле (Ні меччина), Дон Кристо-
бальд (Іспанія), Карагьоз (Туреччина), витязь Ласло (Угорщина). (бальд (Іспанія),Карагьоз (Туреччина),витязьЛасло (Угорщина

Ді-лі-ді-лі-дінь,  при-  йшов  Пет- руш-  ка,

став-те-но вуш-ка – ді-лі-ді-лі-дінь, ве-се-лий чу-ти дзвін!став-те-но вуш-ка – ді-лі-ді-лі-дінь, ве-се-лий чу-ти дзвін

ді-лі-ді-лі- дінь, б’є в бу-бон він. Д а-і-лі-ді-лі-дінь, на
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Ти вже знаєш, що головними акторами в ляльковому 
театрі є ляльки. Можна створити й домашній театр, розі-
груючи вистави із друзями. Артистами будуть маріонетки 
або пальчикові ляльки. 

Чи є на картині серед театральних ляльок пальчикова та 
маріо нетка? 
Сучасні виробники створюють набори таких іграшок 

до популярних казок та мультфільмів.

29. МИСТЕЦЬКА ПОДОРОЖ 
 ДО ЄВРОПИ
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Уяви себе підприємцем (підприємицею). Прорахуй, скільки 
можна зекономити кош тів, якщо не купувати готовий іграшко-
вий набір, а виготовити п’ять–сім пальчикових ляльок власно-
руч із паперу, тканин чи ниток. 

Створи пальчикових ляльок, застосуй симетрію.

Варіант 1 (аплікація з кольорового паперу)

Варіант 2 (кольорові олівці й фломастери)

На дозвіллі разом із друзями розіграйте невеличку виставу 
зі своїми ляльками.
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30. МИСТЕЦЬКА ПОДОРОЖ 
 ДО ЄВРОПИ (продовження)

Лясолька і Барвик – шанувальники не лише музики, 
жи вопису, театру, а й кондитерського мистецтва. Разом з 
ними вирушимо в гурман-тур до Франції – батьківщини 
балету, чудової кулінарії, зокрема найсмачніших десертів. 

Париж – світовий центр не тільки мистецтва, а й га-
строномії. Гордістю Франції і серцем Парижа є зна менитий 
музей Лувр. А візитівкою країни стала Ейфелева вежа.

Вітрини паризьких кафе й магазинів привертають увагу 
вишуканими солодощами. Майже всі вони – кондитерські 
шедеври.

Клод Дебюссі. Серенада ляльці. Ляльковий
ке к-уок (із фортепіанної сюїти «Дитячий ку-
точок»). 
Який характер музики? Поміркуй, який із цих
творів ліричний, який – гумористичний. Чи є
в них хоч крапля фантазії?
Еміль Градецький.Еміль Градецький  Морозиво.Морозиво.
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ПОДАРУНОК
Музика Алли Мігай          Вірші Наталії Кулич

1. Що тобі подарувати, сонечко моє маленьке?
День, на радощі багатий? 
Золотих веснянок жменьку?
Може, зграю слоненят? 
Що тобі подарувать? (двічі)
 Приспів

2. Хочу я тобі сказати,
що приємніш набагато,
ніж одержувать дарунки,
їх самому дарувати.
Тож давай не відкладать.
Що тобі подарувать? (двічі)
  Приспів

Смаколики (музика Анни Кривути).
М/ф «Козаки. Навколо світу» (фрагмент).
Придумай і виконай танцювальні рухи під музику пісні. За 
бажання співай разом з виконавцями.
На літніх канікулах частіше співай, слухай музику. Ти тепер 
легко відрізнятимеш ліричну чи героїчну музику, фантас-
тику та гумор.тику та гумор

Приспів:    Я так люб-лю цу-кер-ки,      ля, ля, ля,   ля, ля, ля, я

так люб-лю тор-ти,        ля,    ля,      і  вся-кі по-да-рун-ки,

ля, ля, ля, ля,  ля, ля, я-кі да-ру-єш ти!     Ля, ля, ля,   ля, ля! Я 
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Французькі майстри-кондитери прикрашають тістечка,
тортики, морозиво чудернацьким декором. Оздоблюють 
свіжими фруктами та ягодами, заливають різнокольоро-
вим желе і шоколадом, оформлюють солодкими квітами 
й маленькими фігурками.

Оформлення якого смаколика сподобалося тобі найбільше? 
Роздивись декор виробів. Які форми використовують кон-
дитери?

30.  МИСТЕЦЬКА ПОДОРОЖ 
  ДО ЄВРОПИ (продовження)
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Кожен справжній ласунчик (чи ласунка) обожнює не 
лише тортики, а й морозиво. Ці смаколики бувають різ-
ної форми, великі й маленькі, з горіхами чи шоколадом. 
Жодне свято не обходиться без частування цим солод-
ким і неймовірно красивим кондитерським виробом.

М/ф «Цукор» (пісня «Джоні, Джоні»).

Виліпи морозиво чи тортик з морозива (пластилін). Засто-
суй цікавий декор – симетричний чи ні. Щоб зацікавити ви-
робом, придумай рекламний віршик або фразу.

Під час канікул, смакуючи кондитерські вироби, придив-
ляйся та оцінюй красу й оригінальність їх декорування. 

Веселих і цікавих канікул, друзі!Веселих і цікавих канікул, друзі!
До зустрічі з Лясолькою, Барвиком і Мед-АртомДо зустрічі з Лясолькою, Барвиком і Мед-Артом

у наступному навчальному році!у наступному навчальному році!
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ПЕРЕВІР СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ
Завдання Лясольки

1. Назви музичні ансамблі, зображені на ілюстраціях.

2. Які музичні твори є фантастичними, а які – коміч-
ними?

І. Шамо. «Скерцо»

Ж. Колодуб.
«Снігова Королева»

М. Мусоргський. «Гном»

Дж. Россіні. «Дует котів»

3. Обери українські народні інструменти.рр

4. Які ти знаєш музичні лади? Як вони відрізняються?4. Які ти знаєш музичні лади? Як вони відрізняються?

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

Завдання Барвика
1. Обери ілюстрації, на яких зображено твори архі-

тектури.

2. Поясни, що означають слова «шарж» і «комікс».
3. Які мистецькі персонажі є фантастичними, а які – 

комічними?

 
4. Як називається зображення на будинках?4. Як називається зображення на будинках?
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Завдання Лясольки та Барвика
1. Наведи приклади контрастів у мистецтві.
2. Розклади слова у відповідні мистецькі скрині.

натюрморт

оркестркомпозиція темп

ансамбль тембр

мультфільм силует

колорит

ноти

пейзаж

3. Знайди на ілюстраціях театральну ляльку.

4. Добери до картин з підручника музику з прослуха-
них творів і мультфільмів. Яку з них ти застосуєш для 
заспокоєння при перевантаженні, а яку – для створення 
бадьорого настрою?
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СЛОВНИЧОК
Абетка Лясольки

Ансамбль – група музикантів з двох і більше виконав-
ців, які виконують музику разом.

КВАРТЕТ

ДУЕТД ТРІО

Лад – узгодженість звуків за висотою.
Марш – музичний твір, мелодія якого має енергійний, 

чіткий ритм.
ПаПП узаа  – тимчасова перерва у звучанні музичного твору.а
Симфонічний оркіі екк стр – колектив музикантів, який 

складається з виконавців на струнних, духових, ударних 
інструментах.
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Симфонія – великий музичний твір для симфоніч-
ного оркестру, який зазви чай складається із чотирьох 
частин. 

Сюїтаїї  – музичний твір, що складається з кількох час-
тин, поєднаних однією темою. 

Тембр – забарвлення звучання голосу людини або 
музичного інструмента. 

Туті – виконання музики повним складом оркестру.

Абетка Барвика

Архітектор – людина, яка проєктує різні споруди 
для міст і сіл. 

Архітектут рауу  – мистецтво створення споруд, вулиць, 
площ, парків. 

Декоративно-ужиткокк ве мистецтво – мистецтво 
оздоблення предметів повсякденного вжитку. 

Декорація – художнє оформлення сцени до вистави. 
КоКК мікс – послідовність малюнків, зазвичай з корот-с

кими текстами, які створюють певну зв’язну розповідь.
Стилізація –я узагальнене (спрощене) зображення 

предмета.р д
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Шарж – гумористичне зображення, у якому зберіга-
ється подібність з ори гіналом, але перебільшуються ха-
рактерні деталі. 

 Абетка Лясольки та Барвика 
ГуГГ моруу – здатність вбачати у предметах смішне, ви-

кликати сміх.
Екскурсовод – людина, яка проводить екскурсії на д

виставках. 
Кінофільм іі – вид мистецтва кіно, у якому грають

актори.
Музей (з грец. – «дім муз») – заклад, де зберігаються 

пам’ятки природи та культури, у художньому музеї – твори 
мистецтва.

Оберігіі  – магічний предмет, що захищає, оберігає 
свого господаря. 

Пародія – перебільшено комічне наслідування іншого 
твору мистецтва. твору мистецтва
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НОТНИЙ ДОДАТОК*

ПЛАНЕТА ДИТИНСТВА
Музика і вірші Д. Пташинської

2. Там музика і сміх завжди лунають
І в небі веселкові кольори.
На жаль, туди дорослих не пускають,
Хоча й хотіли жити там вони.
Там роздають усім солодку вату,
Морозиво й цукерки досхочу.
Я виросту і стану космонавтом
І знов туди хоч в гості полечу.

* Ноти подано для читання дорослими. Ноти подано для читання дорослими
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БАБА СНІГОВА
Музика і вірші М. Ровенка

2. Очі – як вуглини і морквяний ніс. 
Зайчик як побачив – дременув у ліс.

3.  Шапка із бляшанки, віник у руках. 
Не лиш для зайчаток, для лисички – жах.

4. Всі тремтять від страху: звірі і птахи. 
Тільки не бояться раді малюки.

5. Всіх вона лякає – баба снігова. 
Діток потішає сніжна голова.

6. Сонечко пригріє, забринить трава, 
Потече струмочком баба снігова.

ЩЕБЕТАЛА ПТАШЕЧКА
Українська народна пісня

2. Прилинь, прилинь, чаронько, весна красная,
Як легенька хмаронька в небі ясная.р
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3. Вбери степи травами, вквітчай ніжними,
Потоки купавами білосніжними.

4. Осип луки перлами, вкропи росами,
Розлийся джерелами стоголосими.

5. Щебетала пташечка під віконечком,
Сподівалась пташечка весни з сонечком.

СЕМЕРО ГНОМІВ
Музика і вірші А. Житкевича

2. Семеро гномів вигравали,
Зорі бадьоро крокували.
Стали у коло веселі сім нот –
І закружляв в небесах хоровод.

Приспів
3. Семеро гномів узяли скрипки,
Нотки співали, аж охрипли.
Пісня на землю злетіла з небес,
Більше з тих пір стало в світі чудес.Більше з тих пір стало в світі чудес.
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ДАВАЙТЕ РОЗБУДИМО РАДІСТЬ 
Музика В. Бистрякова     Вірші О. Вратарьова

2. Веселковий м’яч
Ти тримаєш у руці,
Від рясних дощів
Він – мов яблуко в росі.

Обережним будь,
Не зроби невірний рух,
Щоб не випав м’яч
Із твоїх гарячих рук.
 ПриспівПриспів

Ко-льо-  ро- вий м’яч,            що  лі-тає     між зі-рок, –        це твій

рід-ний   дім,      де      зро- бив   ти пер-ший     крок.   Він    да-є  нам хліб,

ди-мо           ра-ра-ра-ра-ра-   дість               на-на-на   Зем-лі!

Да-да-да- да-     руй-те      ра-дість і на-ді-ю     всім    на сві-ті    лю-

дям  –            і то-бі, й      ме-ні,                     і то-бі,     й ме-ні.

він у    кос-мо-сі  круж- ля:       ди-во- виж-ний    м’яч –             це од-

на  на всіх Зем-ля.           Да-да-да-да-вай-    те            ро-ро-ро-роз-бу-

1. 2.
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ПОДАРУНОК
Музика А. Мігай          Вірші й Н. Кулич

2. Хочу я тобі сказати, Ніж одержувать дарунки,
Що приємніш набагато, Їх самому дарувати.Щ р , у д ру

Приспів
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Тож давай не відкладать.
Що тобі подарувать? (двічі)

 Приспів
Я так люблю цукерки, ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Я так люблю торти, ля-ля-ля-ля-ля-ля.
І всякі подарунки, і всякі подарунки,
Які даруєш ти.
Та я тобі дарунок зроблю, і не один.
Я слухатися буду, я слухатися буду
Ой, скільки?
...Аж цілих п’ять хвилин! Ля-ля-ля-ля-ля-ля.

ГРИЦЮ, ГРИЦЮ, ДО РОБОТИ! 
Українська народна пісня

2. Грицю, Грицю, молотити!
Гриць нездужає робити.
Грицю, Грицю, врубай дров!
Кахи, кахи! Нездоров...

3. Грицю, Грицю, роби хліб!
Кахи, кахи! Щось охрип...
Грицю, Грицю, іди їсти!
Ой, чекайте!  Де б тут сісти?Ой чекайте! Де б тут сісти?

Рухливоу
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ЗМІСТ

II. Фантастичні та комічні 
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