
МИСТЕЦТВО

(за підðучником «Мистецтво. 2 кл.», авт. Кондðатова Л.Г.)
I семестр — 2 години на тиждень

№ 
уроку Сприймання та інтерпретація мистецтва Дата

Çóсòðіч з мисòåцòâом

1 М. Лисенко «Вðаження від ðадісного дня». Виконання 
поспівки «Ми щасливі діти», пісня Н. Май «А що таке 
щастя?»

Çóсòðіч з мисòåцòâом

2 Ствоðення малюнка під назвою «Сонячний літній день» 
(робота в альбомі, техніка — на вибір учня)

Пðиðоäà â мисòåцòâі

3 Фðагменти. А. Вівальді «Поðи ðоку. Весна. Частина 1. 
Літо. Частина 2. Осінь. Частина 3. Зима. Частина 2.». Ви-
конання поспівки «Ми щасливі діти», пісня Н. Май «А що 
таке щастя?»

Пðиðоäà â мисòåцòâі

4 Ствоðення моðського пейзажу. Техніка пастель

Поäоðоæ ó сåло

5 І. Левицький «Укðаїнська ðапсодія». Пісня Н. Гуðаль 
«Село моє». Виконання поспівки «Осінь до дітей пðи-
йшла», укðаїнська наðодна пісня «Диби-диби»

Поäоðоæ ó сåло

6 Ствоðення малюнка «Сільський пейзаж» за допомогою 
шматка зібганого папеðу

Осіння мåлоäія

7 Г. Свиðидов «Дощик». Укðаїнська наðодна пісня «Іди, іди 
дощику» в обðобці Є. Ляшка (у виконанні дитячого хоðу). 
Виконання поспівки «Дощик», укðаїнська наðодна пісня 
«Диби-диби»

Осіння мåлоäія

8 Ствоðення аплікації з осіннього листя

Осінній òàночок

9 Д. Шостакович «Вальс-жаðт». Виконання поспівки «Осінь 
пðийшла». Укðаїнська наðодна пісня «Танцювала ðиба з 
ðаком»
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Осінній òàночок

10 Ствоðення хðизантеми з гофðованого папеðу за зðазком — 
техніка виконання папеðопластика

Риòмічний ðóх

11 Є. Адамцевич «Запоðізький маðш». Виконання поспівки 
«Маðш». Укðаїнська наðодна пісня «Танцювала ðиба з ðа-
ком»

Риòмічний ðóх

12 Ствоðення малюнка відбитками пальців

Різні òåмпи

13 М. Сільванський «Пташка і кицька». М. Завалишина «За-
водне мишеня». Виконання поспівки «Котик» в ðізних 
темпах. І. Білик «Киця-кицюня»

Різні òåмпи

14 Ствоðення малюнка — тваðинка в ðусі «Кицюня». Техніка 
виконання олівці

Сòоðінкàми мисòåцòâà

15 Музична віктоðина. Виконання пісні на вибіð за малюн-
ками

Сòоðінкàми мисòåцòâà

16 Виготовлення з папеðу іжачка-тðудівничка. Техніка вико-
нання кольоðовий папіð

Осінній óðоæàй

17 «Сільська полька» (у виконанні ансамблю «Тðоїсті му-
зики»). Виконання поспівки, Слова Т. Волгіної, музика 
А. Філіпенка. «Збиðай уðожай»

Осінній óðоæàй

18 Ствоðення натюðмоðта у техніці об’ємної аплікації за 
зðазком або власним задумом з кольоðового папеðу

Нàðоäні моòиâи

19 Р. Гðиньків «Пісня вітðу» (бандуðа). М. Лисенко «Молит-
ва за Укðаїну» (у виконанні бандуðиста Я. Джуся). Ви-
конання поспівки «Осінній уðожай». Слова Т. Волгіної, 
музика А. Філіпенка. «Збиðай уðожай»
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Нàðоäні моòиâи

20 Ствоðення гіðського пейзажу за етапами

Конòðàсòи

21 Е. Гðіг «Ранок» із сюїти «Пеð Ґюнт» (у виконанні Академіч-
ного симфонічного оðкестðу). Слова В. Самійленка, музика 
К. Стеценка «Вечіðня пісня» (у виконанні Д. Петðиненко). 
Виконання поспівки Н. Май «Відлетіли жуðавлі»

Конòðàсòи

22 Розфаðбування малюнків хðоматичними та ахðоматични-
ми кольоðами

Споðіäнåні інсòðóмåнòи й кольоðи

23 В. Моцаðт «Маленька нічна сеðенада» (у виконанні ка-
меðного оðкестðу музичного училища ім. Д. Січинського). 
Виконання поспівки Н. Май «Відлетіли жуðавлі»

Споðіäнåні інсòðóмåнòи й кольоðи

24 Виготовлення натюðмоðта «Осінні квіти» споðідненими 
кольоðами. Техніка виконання акваðель

Композиція òâоðó

25 Е. Гðіг «Похід гномів». Уðивок із мультфільму пðо гномів 
на основі музики Е. Ґðіґа. Виконання поспівки «Гноми-
ки», А. Житкевич «Семеðо гномів»

Композиція òâоðó

26 Ствоðення натюðмоðту споðідненими кольоðами з визна-
ченням композиції

Динàмікà â òâоðі мисòåцòâà

27 Л. ван Бетховен «Колискова». А. Хачатуðян «Лезгинка» (у 
виконанні ансамблю удаðних інстðументів). Виконання 
поспівки «Зайчику де ти бував?», Н. Май «Зайченя»

Динàмікà â òâоðі мисòåцòâà

28 Виготовлення статичного і динамічного малюнка «Ялин-
ка»

Çимоâі моòиâи

29 П. Чайковський. Полька із «Дитячого альбому». Виконання 
поспівки «Зима пðийшла», В. Лисенко «Зимонька-зима»
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Çимоâі моòиâи

30 Ствоðення малюнка «Зайчик-вуханчик»

Сâяòкоâà поäоðоæ

31 Музична віктоðина. Виконання улюблених пісень за ви-
боðом

Сâяòкоâà поäоðоæ

32 Виготовлення ялинкової пðикðаси за зðазком

Çóсòðіч з òåàòðом

33 Хоð козенят із новоðічного дитячого мюзиклу «Вовк та
семеðо козенят» (на новий лад). Автоð слів і музики — На-
талія Май. Виконання поспівки «Зима». Слова В. Юхимо-
вича, музика наðодна (в записі М. Леонтовича). Щедðівка 
«За селом веселим, на лану шиðокім»

Çóсòðіч з òåàòðом

34 Ствоðення об’ємної аплікації «Будівля лялькового театðу» 
за зðазком із кольоðового папеðу


