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    Юний друже!
Запрошую тебе до Країни музичного мистецтва. Цього року 

ти будеш мандрувати музичними стежками України та країн Єв

ропи і світу та зрозумієш, що музика не знає меж і кордонів.

Ми спробуємо з тобою не тільки відчути красу української  

народної музики, але й осягнути її інтонаційні особливості та 

національну своєрідність. 

Завдяки цьому підручнику ми познайомимося з народними 

піснями українців та інших народів, а також із творами україн

ських та зарубіжних композиторів. На ігровому майданчику бу

демо грати в музичні ігри та виконувати цікаві творчі завдання.

Разом з тобою вивчати основи музично

го мистецтва, слухати твори і співати піс

ні, подорожувати та гратися на майданчи

ку будуть наші друзі — Оксанка й Петрик. 

Вони теж навчаються у 4 класі та прагнуть 

стати справжніми музикантами.

Бажаю тобі приємних зустрічей із му

зичним мистецтвом!

                                                              Автор



Умовні  
позначення

 Послухай музику

 Заспівай пісню

 Мелодія пісні

 Виконання пісні

 Сходинки пізнання

 Запам’ятай 

 Музичні  цікавинки

 Хвилинка творчості 

 Ігровий майданчик

 Підсумовуємо вивчене

 Виконай удома



мУзИчна КУЛЬТУРа 
наРоДів СвіТУ

Музика Мого народу 

Музика єднає світ
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      Музика рідного краю

Доброго дня, мій друже! Пропоную тобі за
вітати до Країни музичного мистецтва та дізна
тися про співучу державу, в якій ми усі живемо. 
Допоможуть у цьому Оксанка та Петрик.

Авторами музичних творів є професійні музи
канти — композитори. Але серед безлічі музичних 
творів є й такі, автори яких невідомі. Вони назива
ються народними, бо їхнім творцем є сам народ. 
Іноді композитори створюють музичні твори, які 
написані на основі народної музики або подібної 
до неї. Це музичні твори в народному дусі.

Професійна

Професійна в народному дусі

Народна

різновиди Музики
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Професійна музика — це музика, створе
на композитором і виконана професійними 
виконавцями.

народна музика — музика, створена  
народом, її автори — невідомі. До неї на
лежать вокальні та інструментальні мелодії, 
що від найдавніших часів існування певного  
народу переходять з одного покоління до 
наступного шляхом усної передачі.

Професійна музика в народному ду- 
сі — музика, написана композитором на  
основі народних мелодій чи схожа на народну 
музику.

У житті кожного народу музика відіграє важли
ву роль. Пісні розповідають про історію народу,  
передають національний колорит, малюють обра
зи природи. Пісня, мова, народний одяг, побут — 
усе це перебуває в нерозривному зв’язку з кон
кретним місцем на землі. 

Українська народна музична культура має дав
ні традиції та цікаву історію. Із сивої давнини  
українці оповідали в піснях про своє життя та 
любов до рідного краю. А чи знаєш ти, що наша 
Батьківщина вважається най співучішою країною? 

У народній пам’яті музика і тексти пісень збері
гаються дуже довго. До нас дійшли навіть твори, 
які звучали кілька століть тому!

Джерелами народної творчості завжди були 
традиції, обряди та побут людей.
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                         Державний гімн України

        Слова П. Чубинського                  Музика М. Вербицького           

Тема 1. Музика мого народу
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ДЕРЖАВНИЙ ГІМН УКРАЇНИ
Слова  П. Чубинського                                             Музика М. Вербицького

Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
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У кожного народу є своя головна пісня — гімн. 
Сьогодні, мабуть, важко знайти українця, який би 
не знав гімну України. Прапор, герб та гімн є сим
волами нашої країни.           

                     прапор
Синій, як море, як день, золотий —
з неба і сонця наш прапор ясний.
Рідний наш прапор високо несім!
Хай він, уславлений, квітне усім!

                                         Олександр Олесь

                                         герб 
Наш герб — тризуб,
це воля, слава й сила;
наш герб — тризуб.
Недоля нас косила,
та ми зросли, ми є,
ми завжди будем,
добро і пісню несемо
ми людям.

                          Наталка Поклад

Доля багатьох пісень схожа на долю нашого 
народу. Коли він оживав, воскресав — оживали 
і його пісні. Коли людей гнітила неволя — народна 
душа наче ховалася, але ніколи не вмирала. Бага
то патріотичних пісень продовжували існувати не
легально, вселяючи у серця віру в краще майбут
нє. ¯х суворо забороняли, але знищити не змогли. 
Це стосується і пісні «Ще не вмерла України». 

Державним гімном України є національний гімн 
на музику М. Вербицького зі словами першого ку
плету та приспіву твору П. Чубинського. Уперше 
гімн з нотним текстом було надруковано у 1865 р.

 Музика рідного краю
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Муз. М. вербицького, сл. П. Чубинського. 
державний гімн україни у виконанні націо-
нального заслуженого академічного народно-
го хору україни ім. г. вірьовки та національ-
ного симфонічного оркестру україни.

Проаналізуй цей твір за таким планом:

1. Поділися своїми враженнями від твору.
2. У чому особливість гімну нашої держави? Роз

кажи про характер твору. 
3. Хто виконував гімн України? Які інструменти 

звучали у творі?
4. Які риси характеру українців передає гімн?
5. Чи сподобався тобі цей твір? Чим саме?

гімн — головна пісня держави. Разом із 
гербом та прапором є державним симво
лом України.

Це моя Україна
       Слова А. Камінчука,                        Музика М. Ведмедері
                  Г. Осадко

Тема 1. Музика мого народу
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Це моя Україна
Слова  А. Камінчука                                                     Музика М. Ведмедері
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Зацвітає калина,
зеленіє ліщина,
степом котиться  
          диволуна.

       Приспів:
Це моя Україна,
це моя Батьківщина,     (2)
що, як тато і мама,  
                      одна.

Спів пташиний лунає 
у найкращому краї, 
заквітчалася пишно весна.
         Приспів.

 Музика рідного краю
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Це моя Україна
Слова  А. Камінчука                                                     Музика М. Ведмедері

Небо чисте, прозоре,
сині води та гори,
ця земля, ніби доля,  
                       ясна.
       Приспів.

Жайвір пісню співає —
тут усього без краю:
і лісів, і садів, і зерна.

           Приспів.

Наші друзі Оксанка і Петрик запрошують на 
ігровий майданчик. Стань із друзями в коло, взяв
шись за руки. Заспівайте пісню «Це моя Україна» 
під свій таночок.

 y Які різновиди музики тобі відомі?

 y Чим відрізняються українські народні твори від 
професійних творів композиторів?

 y Які державні символи України ти знаєш? Розка
жи про них.

Послухай музичний альбом. Чи є серед пісень 
професійні та народні твори? Створи малюнок під 
назвою «Я люблю співучу Україну».
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          грають троїсті Музики

Привіт, мій друже! Сьогодні на тебе че
кає зустріч із троїстими музиками. Позна
йомитися з ними дуже хочуть наші друзі. 

Хто ж вони — троїсті музики? Які ін
струменти входять до їхнього складу? 
Про все це ти сьогодні і дізнаєшся.

   
За легендою, красунягуцулка ніяк не могла 

ви брати собі нареченого зпоміж закоханих у неї 
скрипаля, цимбаліста і сопілкаря. Та якось вирі
шила: нехай хлопці позмагаються у грі на улю
блених інструментах. Змагання почалося. Кожен 
парубок грав так майстерно, що переможця годі 
було визначити. Та ось заграли вони водночас — 
і народилася прекрасна музика, яка зачудувала 
весь народ. 

Так і залишилися музиканти грати разом,  
а назвали їх троїстими музиками.  

Знайомся — музичні інструменти, які найчасті
ше входять до складу троїстих музик. 

        цимбали                  Скрипка                   бубон
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Троїсті музики грали на народних святах, ве
сіллях, ярмарках та виконували переважно танцю
вальні мелодії. 

До складу сучасних троїстих музик входять різ
ні інструменти: замість скрипки зі струнних інстру
ментів можуть бути віолончель, контрабас, бандура; 
бубна замінює барабан із мідними тарілками; дода
лися клавішні (гармонь, баян) і духові інструменти 
(флейта, кларнет, сопілка, труба, тромбон тощо).

українські троїсті музики.
Л. колодуб. «троїсті музики» у виконанні 

оркестру народних інструментів.

Проаналізуй ці твори за таким планом:

1. Назви особливості звучання троїстої музики.
2. Які інструменти виконували твори? 
3. Охарактеризуй темп, динаміку, ритм та мелодії 

творів.
4. Порівняй народну музику з авторським твором. 

Назви їхні спільні та відмінні риси.

троїсті музики — народний інстру
ментальний ансамбль, у складі якого троє  
виконавців: скрипаль, цимбаліст і бубняр 
(або виконавці на іншому інструменті).  

Лев колодуб — український компо
зитор, педагог, музичногромадський 
діяч, автор опер, оперет, балетів та 
симфоній, концертів, п’єс, романсів, 
хорових творів, музики до кінофільмів та  
театральних вистав.
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Тема 1. Музика мого народу

Оксанка та Петрик запрошують разом із ними 
пограти в лото. Розглянь ілюстрації музичних ін
струментів. Спробуй скласти з них декілька скла
дів ансамблів сучасних троїстих музик.

засоби музичної виразності

темп — це швидкість, з якою виконуєть
ся музичний твір.

динаміка — сила звучання голосу, музики.
тембр — забарвлення голосу чи звуку 

музичного інструмента.
регістр — певна частина звукоряду.
ритм — організоване чергування звуків 

різної тривалості.

Скрипка бубон

цимбали

Труба

баян

Корнет
барабан

Тромбон

Кларнет

Сопілка

Флейта

Віолончель
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Грають троїсті музики

Заспіваємо разом пісню М. ведмедері «Це 
моя україна».

Спробуй разом із Петриком і Ок санкою створи
ти супровід до пісні за допомогою музичних інстру
ментів. 

Переглянь фільм від Оксанки і Петрика про 
троїстих музик.

А зараз пограй із друзями у музичну гру «Тро
їсті музики». За лічилкою об’єднайтеся в трійки. 
Кожна група повинна мати у своєму складі три 
різних інструменти. Під мелодію у виконанні тро
їстих музик потрібно зімітувати рухи на інструмен
тах так, щоб у класі змогли впізнати музиканта.

 y Що таке троїсті музики? 

 y Які інструменти входять до їхнього складу?

 y Музичний твір якого композитора ми слухали?

 y Які ти знаєш засоби музичної виразності?

 y Розкажи про свої враження від уроку.

Послухай українську народну музику. Чи є се
ред виконавців троїсті музики? 

Намалюй музичні інструменти ансамблю тро
їстих музик, які тобі сподобалися найбільше.

МаракасиДзвіночкибубон
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             календарно-обрядові пісні.  
             Жниварські пісні

Привіт, мій друже! Сьогодні Оксанка і Пе
трик вирушають у подорож до села. Там на 
великому полі вже збирають урожай і пра
цюють хлібороби. Приєднаймося до наших 
друзів!  

Розглянь народний календар свят і обрядів. 
Поміркуй, як народні пісні пов’язані з календарем.

нароДний каленДар свят і обряДів

Кожна пора року в народі супроводжувалася 
виконанням народних пісень. Такі календарні пісні 
були пов’язані з народними звичаями та обряда
ми і складали цілий цикл року.

Уважно розглянь ілюстрації. Усі вони пов’яза
ні з календарнообрядовими піснями. Що зобра
жено на кожному малюнку?    Поміркуй По т   Поміркуй, які свята 
вони ілюструють.
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Сьогодні ми познайомимося з піснями осінньо
го циклу.

Давня українська народна традиція — подавати 
гостям хліб і сіль. Хліб цілують, ним присягають, 
скріплюють договір, з ним пов’язують добробут  
і навіть саме життя. 

Саме з хлібом пов’язана одна з найдавніших 
народних професій — косар. Під час жнив косарі 
виконували важливе завдання — зібрати врожай. 
Жнива — підсумок усієї праці хлібороба, справ
дження його мрій та сподівань. 
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Тема 1. Музика мого народу

У перший день жнив селяни, одягнені в чистий 
одяг, урочисто вирушали до схід сонця в поле.  

У піснях, які виконували під час жнив, йшлося 
про основні періоди праці й обряди, пов’язані з 
нею. Жниварські пісні виконували переважно жі
ночі гурти або окремі виконавці од ноголосно без 
інструментального супроводу. Спів завжди допо
магав хліборобам працювати. Це давня українська 
традиція — співати жниварські пісні.

          М. Пимоненко. «Жнива в Україні»

Музичний калейдоскоп жниварських пісень.

Проаналізуй ці твори за таким планом:
1. Про що йшлося у піснях? 
2. Як ти гадаєш, коли ці пісні виконувалися? Хто 

їх виконував?
3. Яка картина жнив постала у твоїй уяві під час 

слухання пісень?
4. Охарактеризуй засоби музичної виразності та 

мелодії пісень.

Влаштуймо конкурс! Об’єднайтеся із друзями в 
групи та створіть малюнки до жниварських пісень.  
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Календарно-обрядові пісні. Жниварські пісні

в. Філіпенко. «Поле моє, поле» у виконанні 
національного заслуженого академічного на-
родного хору україни ім. г. вірьовки. 

Проаналізуй цей твір за таким планом:
1. Поділися своїми враженнями від твору.

2. Яке поле ти уявляєш, слухаючи музику?

3. Які засоби музичної виразності допомогли тобі 
уявити картину жнив?

4. Визнач характер мелодії твору.

Жниварські пісні — музичнопоетичні 
твори, що оспівують поча ток, хід та завер
шення жнив.

Такі пісні поділяються на три групи: 
 зажинкові, що виконуються під час за

жинання першого снопа;
 жнивні — виконуються найчастіше під 

час ходьби в поле, по вернення з нього й 
на перепочинку;

 обжинкові — оспівують ритуал зжинан
ня останнього снопа.
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Вийшли в поле косарі
Українська народна пісня

Пожвавлено

Тема 1. Музика мого народу

вийшли в поле косарі
Українська народна пісня

Вийшли в поле косарі
косить ранком на зорі.

         Приспів:
Гей, нуте, косарі,
бо нерано почали.
Хоч нерано почали,
та багато утяли!

До обіда покосили,
гострі коси потупили.

        Приспів.

По обіді спочивали,
гострі коси поклепали.

        Приспів.
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Календарно-обрядові пісні. Жниварські пісні
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Сіяв мужик просо
Українська народна пісня

Рухливо

   Увечері холодком
   клали копички рядком.
          Приспів.

   А в стоги як пометаєм,
       то добряче погуляєм!
          Приспів.

Пограймо разом з Оксанкою і Петриком на ігро
вому майданчику. Будемо разом співати та імітува
ти сіяння проса. 

сіяв мУжик просо
Музична гра 

 y Які пісні називаються календарнообрядовими?

 y Які пісні називають жниварськими? На які різно
види вони поділяються?

 y Розкажи про характер та особливості жнивар
ських пісень.

 y Які музичні твори  ми слухали на уроці? 

 y Поділися своїми враженнями від уроку.

Розпочни створювати пісенник календарнооб
рядових творів, додаючи до кожної пісні свій ма
люнок. Цей пісенник буде готовий тільки наприкінці 
навчального року. 
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  Музика в побуті

Привіт, мій друже! Сьогодні 
ти разом з Оксанкою і Петриком 
дізнаєшся про особливості му
зичних творів у побутовому житті 
кожного з нас.

Музика завжди супрово
джує життя людини, адже 
кожного дня вона лунає на 
хвилях радіо, з екранів те
лебачення. Не можна уяви
ти жодного свята без му
зики та виконання пісень. 

Роздивись схему музичних захоплень. Що ха
рактерно для твоєї родини, а чого не вистачає?

МузиЧні захоПЛення украЇнЦів

Народні музичні 
обряди

Музика на  
родинних святах

Пісні  
у виконанні родини

Народні танці Народні пісні

Музика, яка лунає 
вдома: телебачення,  

радіо, Інтернет

Музика у  
концертних залах,  

філармоніях, театрах

І. Грищук.  
«Козацька родина»
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Музика в побуті, побутова музика — 
це коло музичних творів та захоплень, які 
оточують людей все життя.

Роздивись репродукції картин українських ху
дожників, на яких зображено повсякденне життя 
народу. Розкажи, які з них пов’язані з музикою.

українська народна пісня «дівка в сінях сто-
яла» у виконанні академічного хору.

М. калачевський. «українська симфонія»,  
II частина.

Т. Шевченко. «Селянська родина»

М. Пимоненко. «Ярмарок»

І. Сколоздра. «Веснянка»
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Тема 1. Музика мого народу

Проаналізуй ці твори за таким планом:

1. Поділися своїми враженнями від творів.
2. Який із творів був інструментальним, а який — 

вокальним? 
3. Які музичні інструменти тобі вдалося розпізнати?
4. Чи пов’язані прослухані твори між собою? 
5. Визнач характер мелодії другої частини симфонії.

симфонія — великий музичний інстру
ментальний твір, який виконується сим
фонічним оркестром. Симфонія зазвичай 
складається з чотирьох частин, різних за 
характером.

Михайло калачевський — ук
раїн ський ком позитор, піаніст,  
гро мадсь кий діяч, автор ряду фор
тепіанних п’єс і романсів, а також 
симфоній.

М. Калачевський один зі сво
їх творів назвав «Українська сим-
фонія», адже у ній звучать народні  
мелодії нашого народу. У творі є 

чотири частини, кожна з яких має свої характерні 
особливості.

У другій частині симфонії композитор викори
став мелодію заспіву української народної жартів
ливої пісні «Дівка в сінях стояла». 

Заспіваємо разом українську народну пісню 
«вийшли в поле косарі».
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Музика в побуті

Розглянь ілюстрації. Які музичні інструменти 
тобі знайомі? Знайди зображення тих інструмен
тів, які виконували головну мелодію симфонії. Що 
тут зайве?

Хто кого перетанЦює?
Музична гра

Давай пограємо з Оксанкою 
та Петриком. Потрібно розді
литися на дві команди, які тан
цюватимуть по черзі. Щоразу  
потрібно придумувати нові рухи 
і не допускати повторів. 

 y Яке значення має музика в побуті українців? 

 y Розкажи про музичні традиції своєї родини.

 y Яку симфонію ми слухали на уроці? 

 y У чому її особливість і чому вона має таку назву?

 y Поділися своїми враженнями від уроку. 

Намалюй схему музичних захоплень своєї сім’ї. 
Не забудь зобразити власні уподобання. Презен
туй цю схему своїй родині та друзям.
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 колисала Мене Мати

Привіт, любий друже! Сьогодні ми разом з Оксанкою 
та Петриком будемо говорити про пісні, з якими росте 
кожна дитина. Ці пісні називаються колисковими. 

Серед безлічі народних пісень особливо ви  
о кремлюються колискові пісні. 

У житті кожної дитини є своя колискова пісня, 
яку виконувала їй рідна ненька. Заколихуючи малу 
дитинку, кожна матуся бажає їй здоров’я, добра 
та щасливого життя. Окрім змісту, визначальним є 
і звуковий (ритмомелодійний) компонент. 

колискова пісня — лірична пісня, яку 
виконує матір, коли заколисує свою дитину 
для того, щоб її приспати.

Кожна пісня має свої особливості та засоби 
музичної виразності. Чи пам’ятаєш ти, які засо
би музичної виразності існують у музиці? Уважно 
роздивись схему про засоби виразності колиско
вих пісень.

Г. Розеленд. 
«Колискова»
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Мелодія —  
наспівна, ніжна,  

лагідна,  
нескладна

Темп —  
спокійний,  

урівноважений,  
одноманітний,  
монотонний, з 

ефектом гойдання 

Регістр —  
середній

Динаміка —  
виконується тихо

Текст —  
заколисувальні  

вигуки «баюбаю»,  
«ой люлілюлечки», 

звернення до 
дитини

Ритм —  
повторювальний, 
ефект заколису

вання дитини

особливості  колисковиХ  пісенЬ

коЛискова

українські колискові пісні «Повішу я коли-
сочку» у виконанні о. гури; «ой ходить сон коло 
вікон» у виконанні к. Цісик.

Проаналізуй ці твори за таким планом:
1. Про що розповідає кожен твір?

2. Яка мелодія колискових пісень?

3. Охарактеризуй темп, ритм і регістр прослуха
них творів. 

4. Чим колискові відрізняються від інших народних 
пісень?

5. Чи сподобалися тобі колискові пісні? Чим саме?
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Тема 1. Музика мого народу

котикУ сіренЬкий
Українська народна пісня

 

Котику сіренький,
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котку волохатий,
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Не ходи по хаті,
не буди дитяти.
Дитя буде спати,
котик — воркотати.
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Українська народна пісня
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Колисала мене мати

Подивись, як наші друзі намалювали котика. 
Зобрази цю тваринку і ти такою, як її уявляєш.

У багатьох колискових мотив присипляння по
в’язаний із котом. Кіт у піснях — це символ обе
регу дому. Здавна була помічена здатність кота 
швидко засинати і спати більшу частину доби. Із 
цим був пов’язаний мотив закликання кота у ко
лискових піснях:

Коте сірий, коте білий, 
коте волохатий, 
ходи вже до хати
дитиноньку колихати, 
дамо тобі папи 
та у твої лапи.

 Л. Андрощук.  
Ілюстрація до збірки  
дитячого фольклору

пташка
Музична гра

Спробуй зобразити птаха. З’єд
най великі пальці разом, інші паль
ці — випрямлені, не напружені. 
Заспівай колискову та покажи, як 
летить на спочинок пташка.

 y Що таке колискова пісня? 

 y Назви особливості колискових пісень. 

 y Що характерно для українських колискових?

 y Які колискові пісні звучали сьогодні на уроці? 

Розпитай рідних про те, які колискові пісні вони 
знають. Спробуй скласти власну колискову.
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співають діти

Добрий день, любий друже! Сьогодні ти 
разом з Оксанкою і Петриком познайомишся 
із дитячим фольклором. Ти дізнаєшся, що таке 
дитячий фоль  клор, які його характерні риси та 
які є різновиди дитячих народних пісень.

Серед великої спадщини україн
ського пісенного фольклору особливе місце за
ймають пісні для дітей та пісні, створені ними.

Окремі пісні діти виконували під час своїх ігор — 
лічилки, дражнилки та інші, вигадуючи їх самостій
но. Діти полюбляють гратися, тому запам’ятовува
ли ці пісні дуже швидко. У той час, коли з малечею 
гралися дорослі, створювалися забавлянки. 

Більшість дитячих пісень виконувалися без  
музичного супроводу. Це називається співом  
а капелла.  

народні дитячі пісні є невід’ємною частиною 
українського фольклору. За допомогою цих пі
сень діти знайомилися з навколишнім світом,  вчи
лися правильно поводитися. Ці пісні вихо вували 
доброту, чесність, працелюбність, любов і повагу 
до родини та рідного краю. 

дитячий фольклор: дражнилки, лічилки,  
забавлянки у виконанні дитячого хору.

Проаналізуй ці твори за таким планом:

1. Про що йдеться у кожному творі?
2. Які пісні лунали: професійні, народні чи профе

сійні в народному дусі? Об´рунтуй свою думку.



31

3. Які особливості дражнилок, лічилок та забав
лянок тобі вдалося розпізнати?

4. Охарактеризуй засоби музичної виразності та 
мелодію кожного твору. 

5. Які дитячі пісні ти знаєш? Чи подібні вони до 
тих, які щойно прозвучали?

дитячий фольклор — це народна пі
сенна творчість, яка присвячувалася дітям  
і створювалася дорослими або самими діть
ми та передавалася із вуст в уста.

різновиди дитячих народних пісень: 
забавлянки, дражнилки, лічилки, колискові 
та інші.

              я — композитор

Оксанка і Петрик пропонують погратися. Спро
буй побути композитором і вигадати нескладну 
мелодію до дитячих пісень, щоб усі їх могли легко 
запам’ятати.

                                                           лічилка

Десять, дев’ять,
вісім, сім — 
замовкає в небі грім.
Линуть хмари денеде.
Далі цифра шість іде.
В лузі скошена трава — 
п’ять, чотири, три і два.
Після двійки — одиниця.
От і йди тепер жмуриться!

                                          Cтаніслав Шаповалов
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& b 44 rœ rœ
Нас ди

jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ Jœ
тин ства світ каз ко вий знов у- - - -

& b jœ jœ jœ jœ# œ ‰ rœ rœn
гос ті кли че всіх по до

jœ jœ jœ jœ jœ jœ
jœ Jœ

ріж ці ве сел ко вій, де лу- - - - - - - -

& b Jœ
jœ jœ jœ œ ‰ rœ Rœ

на є друж но сміх, де на

Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ
jœ Jœ

куль ках ко льо ро вих ли не- - - - - - -

& b Jœ Jœ jœ Jœ œ ‰ rœ rœ
в не бо діт во ра, бо кра

Jœ Jœ
jœ jœ jœ jœ jœ jœ
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& b jœ jœ# jœ jœ œ ‰ rœ rœ
бо ві і доб ра! Бо кра

Jœ Jœ Jœ
jœ jœ jœ jœ jœ
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& b jœ jœ#
jœ jœ jœ ≈

rœ Jœ
jœ

бо ві і доб ра! Ди тин ства

jœ ≈ rœ Jœ
jœ jœ ≈ rœ jœ Jœ

світ, ча рів ний світ, це світ ро- - - - - - -
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rœ jœ jœ
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& b ..Jœ
jœ jœ jœ jœ jœ Jœ Jœ

со няч них на дій! Це світ доб

˙ Jœ
jœ Jœ jœ
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& b ˙ jœ jœ jœ jœ

"

луг, це я, це

1.

Jœ Jœ
jœ jœ œ jœ

jœ
ти, мій най до ро жчий друг!- - -

& b ..˙ jœ jœ Jœ Jœ
Це світ до

1.

Jœ Jœ
jœ jœ œ œ

ти, мій най до ро жчий

2.

˙ jœ ‰ Œ
друг!- - -

Дитинства світ

Тема 1. Музика мого народу

                                        забавлянка 

Гойдада! Гойдада! 

Добра в коника хода,
поводи шовкові,
золоті підкови.

                                  Наталя Забіла

Серед забавлянок в українській народній творчості 
виділяються утішки, пальчикові ігри, забавлянки з еле
ментами масажу, лоскотання та погойдування на колі
нах.

Чи знаєш ти якусь із цих пісень? Пригадай і підбери 
до них мелодії.

Дитинства світ

    Слова Н. Погребняк                           Музика О. Янушкевич
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Jœ Jœ
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& b ..˙ jœ jœ Jœ Jœ
Це світ до

1.

Jœ Jœ
jœ jœ œ œ

ти, мій най до ро жчий

2.

˙ jœ ‰ Œ
друг!- - -

Дитинства світ

Співають діти

Нас дитинства світ казковий
знов у гості кличе всіх
по доріжці веселковій,
де лунає дружно сміх,
де на кульках кольорових
лине в небо дітвора,
бо країна ця чудова — 
світ любові і добра!         Двічі
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Тема 1. Музика мого народу

  Приспів:
Дитинства світ, чарівний світ,
це світ рожевих, добрих мрій!
Це до зірок швидкий політ,
віночок сонячних надій!
Це світ добра,         
це літній луг,        
це я, це ти,                      Двічі
мій найдорожчий друг!  

Тут і гноми, і чаклунки
у країні цій живуть,
і різдвяні подарунки 

під ялинками нас ждуть,
тут навкруг лунає дзвінко
дивних птахів ніжний спів,
біля кожного будинку  
є крамниця добрих див!      Двічі
  Приспів.

Перепочинемо на ігровому майданчику разом 
із Оксанкою і Петриком.

Поглянь на торбу. У ній — 
українські інструменти, на яких  
наші музики зіграють народну 
лічилку «Котилася торба» в об
робці українського композито
ра Ж. Колодуб. 

На кому скінчиться лічилоч
ка, той буде пританцьовувати 
під пісню.
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Співають діти

котилася торба 
Українська народна пісня-гра в обробці Ж. Колодуб

& # 42 44Jœ Jœ
jœ jœ

Ко ти ла ся

œ œ
тор ба

Jœ Jœ
jœ jœ

з ве ли ко го

œ œ
гор ба,

œ œ
а в тій

œ œ
тор бі- - - - - - - - -

& # 44 œ jœ jœ œ œ
хліб, па ля ни ця,

Jœ Jœ Jœ Jœ œ œ
ко му до ве де ться,

Jœ Jœ Jœ Jœ œ œ
той бу де жму ри ться.- - - - - - - - - -

Котилася торба
Гра в жмурки

Помірно

Котилася торба
з великого горба,
а в тiй торбi
хлiб, паляниця,
кому доведеться,
той буде жмуриться.

 

 y Що таке дитячий фольклор?  

 y Які пісні відносяться до нього?

 y Назви характерні особливості дитячих пісень.

 y Хто є автором дитячих народних пісень?

 y Чи є у цих піснях музичний супровід?

 y Чи цікаво тобі було у ролі композитора?

 y Які дитячі пісні тобі сподобалися найбільше? Чому?

 y Яку пісню ми вивчали на уроці? Про що вона?

Вигадай власні лічилки та дражнилки, приду
май до них мелодії. 

Поспівай ці пісеньки своїм рідним та друзям. 
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українці Жартують  
і танцюють

Добрий день, мій друже! Сьогодні ми разом з Оксан
кою та Петриком будемо жартувати та сміятися. У цьому 
нам допоможуть веселі запорізькі козаки. 

Знайомся — козаки Бурмило, Коротун і Силач.

 

Цих героїв ми побачимо у мультиплікаційному 
серіалі «козаки» (режисер — В. Дахно, худож
никпостановник — Е. Кірич). Перегляньмо його 
уривок. 

Яка музика супроводжує мультфільм? Розкажи 
про її характер.

Українці завжди славилися своїм почуттям гу
мору та вмінням у кожній життєвій ситуації з опти
мізмом  дивитися у майбутнє.

Музика, яка допомагала їм у цьому, називаєть
ся жартівливою, а пісні й танці — жартівливими. 

Особливою популярністю користуються гумо-
рески — невеликі віршовані або прозові твори з 
комічним, жартівливим сюжетом.

Популярними є й коломийки — невеликі жартів
ливі пісні. Вони не мають сталого змісту, а залежать 
від уподобання співака та обставин виконання.  
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Жартівливі пісні описують родинний побут, 
зо бражають різні кумедні сторони сімейних відно
син, висміюють лінивих, недотепних, легковажних 
людей.

Ці пісні виконували сольно чи хором, поєдную чи 
їх з деякими побутовими танцями (метелиці, гопа
ки, козачки, коломийки тощо). Весілля, вечор ниці, 
досвітки і дозвілля українців, як правило, супро
воджувалися жартівливими піснями.

Жартівливі пісні — народні пісні жар 
тівливого змісту, веселого характеру та 
жвавого темпу. 

Жартівливо-танцювальні пісні — на
родні пісні жартівливого змісту, виконання 
яких супроводжується хороводами і танцю
вальними рухами.

коломийки — коротенькі пісні жартів
ливого змісту, пов’язані з танцями. Зазви
чай коломийка складається з двох рядків, а  
кожен рядок має 14 складів. 
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Тема 1. Музика мого народу

народна коломийка у виконанні хорової 
капели та народного оркестру.
симфонія невідомого автора початку хіх 

століття (фінал) у виконанні камерного ор-
кестру.

Проаналізуй ці твори за таким планом:

1. Який твір відноситься до народної музики, а 
який — до професійної музики в народному 
дусі? Об´рунтуй свою думку.

2. Охарактеризуй засоби музичної виразності та 
мелодію коломийки.

3. Які ознаки народної музики звучали в симфонії 
невідомого автора?

4. Які інструменти виконували основну мелодію 
симфонічного твору?

Уперше симфонію невідомого автора почат-
ку XIX ст. було виконано кріпацьким симфонічним 
оркестром у 1809 році. Нотний текст цього тво
ру довго вважався загубленим. І тільки наприкінці 
40х років XX ст. були віднайдені оркестрові партії 
симфонії та опубліковано твір. 

Характер музики яскраво національний, коло
ритний; у ній втілюються різні настрої та почуття 
людини, змальовано сцени з народного життя. За
ключна частина симфонії називається «Козачок».

Намалюй ілюстрацію до прослуханої симфонії. 
Які епізоди мультфільму про козаків можна озву
чити цим твором?  
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Українці жартують і танцюють

Виконуємо пісню о. янушкевич «дитинства 
світ».

Роздивись схему диригування, 
во на дуже проста. Спробуй заспіва
ти перший куплет пісні та диригува
ти, наче ти — справжній музикант. 

Я запрошую тебе та наших 
друзів потанцювати на майдан
чику, де виконують веселі жар
тівливі таночки. Спробуй сильні 
долі витупувати ногою, а при 
слабших — плескати в долоні. 
Не забудь і про відповідні до 
мелодії рухи тіла.

коломийка

 y Що таке жартівливі пісні?  
 y Які різновиди українських жартівливих пісень 
тобі відомі? Назви їхні характерні особливості. 

 y Розкажи про музичні твори, які ти прослухав.
 y Які спільні та відмінні риси між танцювальними 
піснями і коломийками?

Послухай альбом народних пісень. Чи є серед 
творів жартівливі пісні? Придумай свій веселий 
таночок під музику коломийки.   

& # 42 jœ Jœ Jœ Jœ
Ко ло ми йка,

Jœ Jœ
jœ jœ

ко ло ми йка

jœ Jœ Jœ Jœ
та й ко ло ми

œ œ
йоч ка,- - - - - - - - - -

& # jœ Jœ Jœ Jœ
кос ті би ся

Jœ Jœ
jœ jœ

роз си па ли,

jœ jœ jœ jœ
ко би не со

œ œ
роч ка.- - - - - - -

Коломийка

Весело
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      Музика в Житті народу
    урок узагальнення знань

Добрий день, мій юний друже! Сьогодні 
на нас чекає цікавий ігровий майданчик, на 
якому ми будемо змагатися та брати участь 
у цікавих завданнях. До нас приєднуються 
Оксанка та Петрик.

                         I тУр
«місто УкраїнсЬкої мУзики»

Перед тобою — карта музичного міста. На його 
вулицях ти знайдеш кілька знайомих тобі назв, 
пов’язаних із музичною культурою України. Роз
кажи про відомі тобі вулиці.
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II тУр
«галерея ілюстраЦій До мУзичниХ творів»

Роздивись уважно ілюстрації. Як ти гадаєш, з якими 
піснями асоціюються ці зображення? Розкажи про осо
бливості цих пісень.

III тУр
«мУзична вікторина»

Музична карусель

Музична карусель із пісень, які ми з тобою ви
вчали на уроках, кружлятиме знайомими мелодія
ми. Разом будемо виконувати мелодії на зупинках.

назви пісенних зупинок: «Це моя Україна», 
«Вийшли в поле косарі», «Дитинства світ», «Коти
ку сіренький». 
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Тема 1. Музика мого народу

IV тУр
«веселі мУзиканти»

Маракаси       Дзвіночки               барабан           бубон

Влаштуй із друзями оркестр дитячих інстру
ментів. Вибери собі той музичний інструмент, 
який тобі найбільше до вподоби. Оберіть разом 
диригента та спробуйте заграти знайому всім піс
ню «Ой на горі та женці жнуть». 

V тУр
«танЦювалЬний майДанчик» 

На танцювальному майданчику тебе чекає чудо
ве імпровізоване перевтілення. Розглянь малюнки 
тварин та спробуй зобразити їх рухами свого тіла 
так, щоб усі відразу зрозуміли, хто це. Таночки не 
повинні повторюватися. Це буде твій ланцюжок 
танцювальних імпровізацій.
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Музика в житті народу. Урок узагальнення знань

VI тУр
«кошик мУзичниХ УпоДобанЬ»

На невеликому аркуші па
перу намалюй кошик. Помі
сти у нього всі музичні сма
ки та уподобання українців, 
які зможеш пригадати.

Це завдання виконуй зі своїм другом. У якої 
пари буде найповніший кошик? 

А тепер затанцюй у відповідних ритмах на кож
ній музичній станції.

станція «коломийкова смУга»
Затанцюй у ритмі коломийок.

станція «жниварсЬка нива»  
Створи рухами тіла таночокімпровізацію на 

теми жниварських пісень. 

станція «колискова прелюДія» 
Створи пластичний етюд колискової пісні, ру

хами свого тіла передаючи її настрій і темп.

 y Чи вдалося тобі на уроці узагальнити свої знання? 

 y Яке завдання тобі сподобалося найбільше? 

 y Який тур виявився найважчим? Чому?

 y Поділися своїми враженнями від уроку.

Виготов альбомкнижку «Музика мого народу» 
та розташуй там свої малюнки, що будуть нагаду
вати про твори і пісні, які ми вивчали на уроках. 
Цю книжечку згодом ти зможеш доповнити.




