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іншими видами
мистецтва
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10
11

що таке
Характерні
непрограмна ознаки
музика?
програмної та
непрограмної
музики,
порівняння

20.

Характерні
ознаки
програмної
музики

Різновиди
музики:
інструментальна і
вокальна музика
та її особливості

Особливості
професійної
музики
композиторів
різних часів.
Зв’язок народної
і професійної
музики

Чи є сюжет
у музиці?

Різновиди
професійної
музики

Скарбничка
професіонала

19.

18.

17.

Т. Альбіноні.
Адажіо
соль-мінор
для органа та
струнних
інструментів

«Ми – козаки».
Сл. та муз.
М. Назарця

«Ми – козаки».
Сл. та муз.
М. Назарця
Л. ван Бетховен.
Симфонія
№ 3 «Героїчна»
(І ч., експозиція).
Г. Гендель.
Сюїта «Музика
на воді».

В. Островський.
«Зимова
пісенька»

В. Островський.
«Зимова
пісенька»

В. Островський.
«Зимова
пісенька»

О. Бородін.
Симфонія № 2
«Богатирська»
(І ч., експозиція)

Лучано Паваротті.
«О sole miо»

Робертіно
Лоретті.
«О sole mio»

А. Вівальді. «Зима»
з циклу концертів
«Пори року»

М. Глінка.
оркестрова
фантазія
«Камаринська»,
Іспанська
увертюра № 2
«Ніч в Мадриді»

II семестр
Тема III. Професійна музика (10 год.)

Проект
«Музика
води»

Проект
«Галерея
героїв»

Проект
«Золотий
голос»

Проект
«Зимова пісня»

14
15

Звучить хор

Характерні ознаки хорової
музики

М. Глінка.
Хор «Слався» із
опери
«Іван Сусанін» у
виконанні
академічного хору
та оркестру.

М. Глінка. романс
«Венеціанська ніч»
у виконанні
ансамблю
вокалістів
(а капела).

В. Філіпенко.
«Прийди,
прийди, весно
красна»
(веснянка)

Проект
«Твій
музичний
словничок»

особливості
взаємодії музики
та інших видів
мистецтва
особливості
взаємодії
музики
з літературою
особливості
взаємодії
музики
з образотворчим
мистецтвом

Музика та
інші види
мистецтва
Музика і
слово

Музика та
візуальні
види
мистецтва

27.

28.

29.

Л. Боккеріні.
«Менует»
у виконанні
струнного квінтету.

О. Злотник.
«Школярішколярики»

М. Мусоргський.
«Богатирські
ворота»
з фортепіанної
сюїти «Картинки з
виставки».

Г. Гладков.
«Пісенька
друзів»
з мультфільму
«Бременські
музиканти»

О. Злотник.
«Школярішколярики»

О. Злотник.
«Школярішколярики»
М. Глінка.
Романс «Жайворонок» у виконанні
дитячого хору

Л. Деліб.
«Навшпиньки»

Проект
«Музика мого
міста»

Проект
«Ліричний
романс»

Проект
«Подаруй
радість»

Тема IV.
Взаємодія музики з іншими видами мистецтва
(образотворче мистецтво, архітектура, література, театр, цирк,
кіно) (9 год.)

26.

16

34.

33.

Є. Крилатов.
«Крилата
гойдалка»
з фільму «Пригоди Електроніка»

Ж. Оффенбах.
Галоп із оперети
«Паризький балет».

І. Тарнавська.
«Світ
шкільний»

І. Тарнавська.
«Світ
шкільний»

Назустріч
Повторення
Музика
канікулам
засвоєних понять і із улюблених
дитячих
Підсумковий термінів
мультфільмів
урок

особливості
взаємодії
музики та
циркового
мистецтва

Музика
і циркове
мистецтво

Є. Крилатов.
Інструментальна
музика до фільму
«Гостя з май
бутнього» (три
уривки)

Г. Гладков.
«Пісенька
друзів» з м/ф
«Бременські музиканти»
Г. Гладков
«Пісенька
друзів» з м/ф
«Бременські
музиканти»

П. Чайковський.
Вальс із балету
«Спляча красуня»

Музика
Спільні засоби
Й. Штраус.
і хореогравиразності музики Полька
фія. Узагаль- та хореографії
«Полювання»
нювальний
урок

особливості
взаємодії
музики та кіно

Музика
в кіно

31.

32.

особливості
взаємодії
музики та театру

Музика
в театрі

30.

Проект
«Твій
музичний
словничок»

Проект
«Колекція
танців»

Проект
«Історія
цирку»

Проект
«Знімаємо
кіно»

Проект
«Лісовий
театр»

