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Юний друже!
Я запрошую тебе до подорожі в Країну музичного мистецтва. За до-

помогою цього зошита ти зможеш удосконалити свої знання з музич-
ного мистецтва та спробувати виконати нескладні завдання у власній 
«творчій майстерні». Я пропоную тобі перевірити свої творчі здібності 
у вокальній майстерності та під час слухання музики. Особливими для 
тебе можуть стати творчі музичні проекти, що розкриють дослідниць-
кі вміння й дозволять робити власні відкриття в цій країні. Бажаю тобі 
успіхів у навчанні та спілкуванні з чарівною МУЗИКОЮ.

Разом з тобою виконувати цікаві завдання у Країні 
музичного мистецтва будуть твої знайомі друзі — хлоп-
чик Богдан та дівчинка Христина.

Вони вже готові до праці. А ти? Позмагаймося?

Автор

умОвні пОзначЕння

Слухаємо музику 

Виконуємо пісні 

Творча майстерня 

Спробуй виконати

Створюємо музичний проект 

Перевір свої знання з теми 
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                ТЕМА І.  МузикА як вид МисТЕцТвА
        мистЕцтвО звуків

слухаємо музику: п.і. чайковський. мелодія для скрип-
ки і фортепіано.

Уяви себе режисером художнього фільму. Спробуй скласти сю-
жет до фрагменту фільму, який тобі підказала музика П. Чай-
ковського. Визнач головного героя (або героїв), місце, де від-
бувається сюжет фрагменту, стисло опиши сюжет (за бажанням 
напиши діалоги головних персонажів). Послухай музику ще 
раз та прочитай створений тобою сюжет у спокійному, розваже-
ному темпі. Якщо маєш бажання — намалюй епізод створено-
го тобою сюжету.

Перевір свої знання з теми «Мистецтво звуків».

З’єднай лінією та утвори пару зі слів та словосполучень.

Розучуємо пісню О. янушкевич «веселкова пісня». 

Спробуй разом із друзями створити музичний супровід до пісні 
О. Янушкевич. Для виконання супроводу вам не потрібні му-
зичні інструменти. Ми будемо «грати» пальцями рук, які мо-
жуть виконувати ритмічні малюнки різними способами: кла-
цати, плескати, простукувати по столу або колінках. І щоразу 
утворюватиметься неповторне забарвлення звуку. 

хореографіясценічна дія

театрслово і музика

пісня як музичний жанрколір, лінія

рухи і танець живопис
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інстРумЕнтальнЕ сОлО

слухаємо музику: Ф. шопен. Етюд № 2; н. паганіні. Рон-
до з концерту № 2 (уривок), соната для скрипки та гіта-
ри (уривок).

Відгадай, які музичні інструменти пов’язані з музичними тво-
рами двох геніїв. Впиши пропущені літери в порожні клітинки, 
щоб утворилося слово, яке означає назву музичного інструмента.

І А

к А

О О

Перевір свої знання з теми «Інструментальне соло».
Постав   біля правильного, на твою думку, визначення термі-
на етюд:
1. Твір образотворчого мистецтва допоміжного характеру, ви-
конаний з натури з метою її вивчення в процесі роботи над кар-
тиною, скульптурою і т. ін. 
2. Великий літературний твір, який описує історичні події. 
3. Невеликий музичний твір віртуозного характеру або п’єса 
навчального характеру. 
4. Тричастинний музичний твір для симфонічного оркестру. 

Пригадай розповіді про двох геніїв. Які міста були пов’язані з 
творчістю Ф. Шопена та Н. Паганіні? Викресли слова, які є, на 
твою думку, зайвими.

Прага, Париж, Варшава, Відень, Будапешт, Берлін, Київ, 
Рим, Мадрид. 

Розучуємо норвезьку народну пісню «чарівний сми-
чок».
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Заспівай пісню. Напиши в порожніх лінійках, який характер 
мелодії норвезької пісні:

  ___________________

  ___________________

  ___________________                     

Створи вокальну імпровізацію голосом. 

Спробуй відтворити голосом звуки скрипки, звук струн гітари. 
Заспівай голосом без слів невеличкий ліричний романс (розспі-
вуй на будь-який голосний звук а-а-а, у-у-у та ін.).

музичний проект «музика двох геніїв» 
Мета: навчитися створювати сюжет реклами та закачувати 
мобільні рингтони з музичних шедеврів, знаходити потрібну ін-
формацію та обробляти її.
Очікуваний результат: сюжет реклами та плакат.
План створення:
Чи хочеш дізнатися, які з музичних творів Ф. Шопена та Н. Па-
ганіні звучать у наш час з телевізійного екрана? Чи маєш бажан-
ня створити власну рекламу будь-якого дитячого товару? Тоді за 
справу!

1-й крок — переглянь з друзями дитячі телевізійні реклами, по-
слухай уважно, яка музика в них звучить. Чи є серед них твори 
двох геніїв? Проаналізуй. Послухай мобільні рингтони своїх дру-
зів. Чи звучить в них музика двох композиторів?
2-й крок — створи сюжет реклами будь-якого дитячого товару, 
яку можна було б показати на екрані під музику одного з двох 
композиторів. Намалюй афішу цієї реклами та стисло розкажи 
про її сюжет. У кого вийде найкраще?
3-й крок — закачай у свій мобільний телефон музичні твори або 
їхні сучасні обробки двох геніїв, які тобі найбільше сподобалися. 
Поділися новинкою з друзями. Слухайте із задоволенням!

уРОк 21
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1. Як чудово погуляти
    В парку, де розтанув сніг,
    І де гойдалка крилата
    Починає свій розбіг!
    Хай забуто все на світі —
    Серце завмира моє.
    Тільки небо, тільки вітер,
    Тільки радість ждуть мене.       Двічі
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КРИЛАТІ ГОЙДАЛКИ

Слова  Ю. Ентіна                                                              Музика Є. Крилатова

світ шкільний

Слова Т. Демчук                                             Музика І. Тарнавської

                   Приспів:
До неба я дістати
Бажаю хоч на мить.
О гойдалко крилата,
Лети, лети, лети!   Двічі

2. Я ніколи не забуду,
    Як дитинство я провів,
    Завжди пам’ятати буду
    Радість цих веселих днів. 
    Тільки зараз ми ще діти –
    Гратись будем цілий день.
    Тільки небо, тільки вітер,
    Тільки радість ждуть мене.         Двічі
            Приспів.
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Слова  Т. Демчук                                                            Музика І. Тарнавської

СВІТ ШКІЛЬНИЙ

Приспів:

1.
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Слова  Т. Демчук                                                            Музика І. Тарнавської

СВІТ ШКІЛЬНИЙ

           Приспів: 
  Лунко дзвоник раз у раз 
  Кличе друзів моїх в клас, 
  До веселої мандрівки 
  Знову закликає нас. 
  За один шкільний урок 
  В невідоме зробим крок, 
  Пропливем по океану 
  І злітаєм до зірок. 

 2. Школа радо відчиняє свої двері для малят — 
  Тут вони усе пізнають і дадуть усьому лад, 
  Кожну цифру, мов картинку, гарно виведе рука, 
  А ведмедик у портфелі зачекає до дзвінка. 
  Приспів. 

 3. Коридорами шкільними поруч йдемо я і ти, 
  Кожен мріє досягнути заповітної мети. 
  Школа тайни відкриває нам про землі й небеса, 
  Щоб творити ми уміли власноручно чудеса. 

    Приспів.
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