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Перший дзвоник

Слова і музика Н. Май

Рано-ранесенько встану, як ніколи,
зайчики сонячні грають у вікні.
Так мені весело, бо іду до школи
і співаю радісні пісні!

   Приспів:
Перший дзвоник,
перший дзвоник пролунає —
переливи, переливи золоті!
Я сьогодні,
я сьогодні починаю
першу стежку у житті!

Травами, росами вкрилися доріжки,
ляльку й ведмедика вдома залишу,
стануть слухняними зошити і книжки,
перше слово «мама» напишу!

   Приспів.

Вчительку лагідно я візьму за руку,
мама хвилюється, я їй посміхнусь!
Підемо разом ми у світи науки,
разом я нічого не боюсь!

   Приспів.
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Прислухайтесь до звуків, які нас оточують. Вони по-
діляються на музичні та шумові.

музичні звуки виникають 
тоді, коли люди співають 
або грають на музичних 
інструментах.

Шумові звуки — це шум ві-
тру, гуркіт автомобілів, стукіт 
крапель дощу.

слухаємо музику.

Ви любите співати та слухати музику?

Тоді послухаємо музику українського композитора 
Валерія Подвали «музичні загадки».

Про кого розповідається в піснях-загадках?

Урок 1
ЯК зВУчить ДОВКіллЯ

Розучуємо пісню «Перший дзвоник».

Про що у ній розповідається?

ПРО ЩО РОзПОВіДАЄ мУзиКА
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Урок 2

У кожній пісні головним виразником є мелодія.
мелодія може бути веселою чи сумною, грайли-

вою чи сердитою, задушевною чи радісною. Мелодія 
не стоїть на місці, вона завжди рухається.

Проспівайте поспівку та покажіть рукою рух ме-
лодії.

 

слухаємо музику Петра Чайковського:
а) «Хвороба ляльки»;
б) «нова лялька».

Які почуття передає музика цих му-
зичних творів?

Виконуємо пісню «Перший дзвоник».
Який настрій створює пісня?

мУзиКА ПеРеДАЄ ПОчУттЯ

Як

спі

ва

ти

ся деш ти то

вед

ме

дем

не си ди

сум хвилювання радість
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Урок 3

Різні гОлОси

Голоси птахів, людей чи музичних інструментів мо-
жуть звучати як дуже високо (тоненько), так і дуже 
низько (грубо).
 

слухаємо музику:

а) Едвард ¥рі´.
«Пташка»;

б) Микола Дремлюга.
«Ведмежатко в лісі».

Яким звуком передано спів пташки?

        низький         високий
 

Які звуки переважають у п’єсі «Ведмежатко в лісі»?
      високі         низькі

А який голос у мишки?

       низький         високий

Який з цих музичних інструментів не може зміню-
вати свого голосу?

Розучуємо українську народну дитячу пісеньку 
«Ой до нори, мишко».
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Урок 4

мУзиКА КРОКУЄ

Музичні звуки бувають не тільки різної висоти (ви-
сокі та низькі), а й різної тривалості (довгі та короткі).

слухаємо музику Едварда 
¥рі´а «Похід гномів».

Якими звуками зображено 
ходу гномів?

      довгими          короткими        

   низькими         високими 

ВчимОсЯ зАПисУВАти тРиВАлОсті зВУКіВ

Два короткі звуки ми позначимо
і будемо промовляти складами

Один довгий звук ми позначимо
і будемо промовляти складом

Проплескайте вправу, одночасно промовляючи 
склади.

Виконуємо пісню «Ой до нори, мишко».
Яка це пісня?

повільна               рухлива

танцювальна        журлива

ті-ті

та

та та та та   ті ті ті  ті та та
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Ой до нори, мишко
Українська народна пісня

Ой до нори, мишко, до нори,
та до золотої комори.
Чорний коточок мишку не зловить,
мишка в дірку, золоту комірку,
до нори, до нори!

Моторненька мишка утіка,
а ледачий котик не спійма.
А ледача мишка не втече,
а моторний котик дожене.

Ходить гарбуз по городу
Українська народна пісня

Ходить гарбуз по городу, питається свого роду:
«Ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові?»     (Двічі)

Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня:
«Іще живі, ще здорові всі родичі гарбузові».  (Двічі)

Обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки:
«Іще живі, ще здорові всі родичі гарбузові».     (Двічі)

Обізвалась морковиця, гарбузовая сестриця:
«Іще живі, ще здорові всі родичі гарбузові».   (Двічі)

Обізвались буряки, гарбузові свояки:
«Іще живі, ще здорові всі родичі гарбузові».       (Двічі)

Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля:
«Іще живі, ще здорові всі родичі гарбузові».   (Двічі)

Обізвався старий біб: «Я піддержав увесь рід.
Іще живі, ще здорові всі родичі гарбузові».       (Двічі)
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