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До побачення, літо!

Музика М. Чембержі, слова В. Пекура 

1.  З нами попрощалося 
 літо гомінке, 
 і кудись сховалося 
 сонечко дзвінке. 
 Нам казки розказував 
 лісовий струмок, 
 за роботу дякував 
 колосок.      Двічі

2.  Вересень видзвонює: 
 — В школу, в школу час! 
 В лузі синім дзвоником 
 кличе раз у раз. 
 З книжки привітаються
 поле і лісок, 
 квітами всміхнеться нам 
 бережок.     Двічі

3.  Згадка нам про літечко — 
 голубий вінок, 
 бо співа-виспівує 
 вже шкільний дзвінок. 
 Парти осаджаємо — 
 коней вороних, 
 помчимо до сонечка 
 ми на них.    Двічі
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I семестР

свІт музичниХ звуКІв

Урок 1          музичні спогади про літо 
Пригадайте найяскравіші літні дні, які були по в’я-
зані з музикою.

Які природні музичні звуки ви чули влітку?

  шум вітру      спів птахів
  стукіт дятла      шум дощу
  рух потяга      гуркіт грому

слухання музики. 
Український композитор  
Валерій Подвала.
«музичні загадки».              

Чиї портрети намалював  
композитор з допомогою  
музичних звуків?

У цій поспівці переважають звуки           

  довгі     короткі 

  П  П П  І   П   П  П  І 
Під бе-ре-зу ї-жа-чок  на-но-сив сін-ця сті-жок

Пригадайте, як потрібно слухати музику.

Розучування пісні. «До побачення, літо!». 
Який настрій створює ця пісня?

В.Д. Подвала (1932–2003)
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Які вони — звуки музичної мови Урок 19 

Пригадайте та позначте властивості музичних звуків.

 висота      забарвлення (тембр)

 тривалість     гучність  швидкість

За якою ознакою можна відрізнити ревіння ведмедя 
від виконання пісні?

слухання музики. Російський композитор Са-
муїл Майкапар. 

а) «Хмари пливуть»; б) «музична скринька».

Які картинки можна уявити, слухаючи ці твори?

 ліс    сонячну погоду

 танець   дощові хмари

Чи відчутна зміна інтонації у п’єсі «Музична скринька»?

 так     ні    частково

Які звуки переважають у п’єсі «Хмари пливуть»?

 високі     низькі      гучні  тихі 

вітайтеся співом

Розучування пісні. «Гра». 
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Гра

Музика В. Шаїнського, слова Р. Рождественського 
 Переклад О. Лобової

                Приспів:
 Я тобі, я тобі, я кажу тобі:
 перш за все
 научись, научись
 у словах вимовляти все.  Двічі

1.  Що воно за слово — портфель без «фель»?
 Майже все одно, що ведмідь без «мідь».
 І якщо сказати трамвай без «вай»,
 буде що завгодно, тільки зовсім не трамвай!
                    Приспів.

2.  Що воно з слово — хмарки без «ки»?
 Майже все одно, що земля без «ля».
 І якщо сказати лимон без «мон»,
 буде що завгодно, тільки зовсім не лимон!
                    Приспів.

3.  Що воно за слово — зима без «ма»?
 Майже все одно, що каток без «ток».
 І якщо промовити гра без «ра»,
 буде що завгодно, тільки зовсім вже не гра! 
                    Приспів.
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українка я маленька
Українська народна пісня 

зацвіла в долині
Музика А. Філіпенка, слова Т. Шевченка 

сійся, сійся, дощику
Музика М. Катричка, слова В. Кленца 

Рідний край
Музика І. Тучака, слова А. Кох 
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Кущ калини
Музика і слова В. Гребенюка 

Різні барви у природі
Музика і слова Н. Рубальської 

а вже красне сонечко
Музика П. Козицького, слова О. Олеся 
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