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Юний друже!

Запрошую тебе до чарівної подорожі країною Музики, під час якої  
ти відкриєш таємниці творчості, разом з друзями дізнаєшся про звуки і ноти, 
почуєш неповторні мелодії, вивчиш веселі пісеньки, опануєш граційні танці. 

Тобі неодмінно сподобається виконувати творчі музичні завдання  
та розгадувати ребуси, загадки.

Наснаги тобі та успіхів у нових звершеннях!

 — виконай завдання

 — послухай музику, переглянь відео

 — заспівай пісню

 — зверни увагу, запам’ятай

— хвилинка творчості 

 — ігровий майданчик

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
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М. Скорик. Мелодія.  
 
 Розглянь світлини. Познач ту з них, яка 

найбільше підходить до прослуханої 
композиції.

Урок № 1. «Ми і мистецтво»

Тема 1. мИСТЕЦЬКА АБЕТКА 

 
 Де можна почути музику? Склади усну 

розповідь за світлинами. А яку музику 
любиш слухати ти?
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 Н. Май. «Перший раз у перший клас».  

 Розфарбуй малюнок до пісні кольо ра-
ми, які підказує тобі музика. 

 Створи музичний супровід до пісні  
Н. Май на дзвіночках.

 

 Які емоції викликав у тебе урок? Обери 
й обведи відповідний смайлик.
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Урок № 3. «Світ мистецтва навкруги»   

 Розглянь ілюстрації. Якими звуками — 
шумовими чи музичними — їх можна 
озвучити? 

 Зафарбуй кружечки відповідними ко-
льорами.

 Музичні            Шумові 
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 У мишеняти скоро концерт. Допоможи 
йому віднайти загублений бубон.

 Розглянь ілюстрації. Спробуй озвучити 
зображене.

 Познач малюнок, який можна озвучити 
музичними звуками.Бубон
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