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ОСНОВНІ ВлаСТИВОСТІ МУЗИкИ:  

пісенність, танцювальність, маршовість

Слухання музики.
Жорж Бізе. Увертюра до опери «кармен». 
У ній чітко виражена маршовість, танцювальність, 
пісенність. 

Хто виконує увертюру? 
  духовий оркестр

  симфонічний оркестр

Звучання яких із зображених ударних інструментів тобі вдало

ся розпізнати під час прослуховування увертюри?

Увертюра — це інструментальний вступ до опери,
балету, симфонії, вистави, кінофільму.

Жорж Бізе. Французький композитор і піа

ніст. Його музика вирізняється незвичайним 

темпераментом, мелодичною виразністю  

і блискучим оркестровим колоритом. Опера 

«Кармен» — це вершина його творчості.

Урок 1

(1838-1875)
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Який музичний твір можна супроводжувати у такому ритмі?

а) пісню           б) танець           в) марш
Розучування пісні.

літо минулося

Музика Я. Степового, слова К. Різниченка 

1. Літо минулося, листя летить,
    Поле заснуло, мов мертве лежить.
2. Вітри буйнесенькі в полі гудуть,
    Сиві тумани по луках женуть.
3. Дощик дрібненький щодня моросить, 
    Гай пожовтілий так смутно шумить.
4. Сонечко ясне не хоче світить,
    Осінь сумная на хмарі лежить.

Яків Степовий. Український композитор, 

автор багатьох пісень, серед яких хорові 

твори та пісні для дітей. Більшість пісень — 

це картини рідної природи. В них оспівуєть

ся прихід весни, проводи зими, осені.

Про що розповідає пісня? Який характер пісні?
  сумний       веселий        маршовий

Пісенність, маршовість, танцювальність — най
важливіші властивості музики, що створені піcнею, 
маршем, танцем.

(1883-1921)
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Тембровий розвиток музики

Слухання музики.
Сергій Прокоф’єв.
Фрагменти із симфонічної казки «Петрик і Вовк».
За допомогою тембрів різних музичних інструмен

тів композитор передав розмову двох персонажів каз
ки — Петрика і Качки. 

Вслухайся у виконання симфонічної казки  «Петрик 
і Вовк» — ти відчуєш не тільки різний тембр музичних 
інструментів, а й різну силу звучності.

Звучання яких музичних інструментів тобі вдалося розпізнати 

у цьому фрагменті?

  барабана    гобоя   фагота

  скрипки   труби   валторни

Яких героїв казки зображає звучання музичних інструментів? 

Встанови відповідність.

скрипка дідусь

фагот Петрик

валторна Вовк

Який інструмент вдало передає крякання качки?

  кларнет          гобой             фагот

Урок 18

Кларнет

Гобой

Фагот
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Який розвиток музики у цьому фрагменті пісні?

  тембровий     мелодійний       виконавський

Виконання пісні.
«Чому ведмідь взимку спить»..

Як потрібно виконувати пісню?

  з криком   ніжно    весело

  радісно   із сумом   бадьоро

У цій пісні вдало поєднано розвиток 

  мелодійний     виконавський        тембровий

  ритмічний     ладовий       _____________
 

Ця пісня може бути зразком виконавського розвитку музики.

Музика може звучати голосно або тихо, дуже голо
сно або дуже тихо, не дуже голосно або не дуже 
тихо. Такі відтінки сили звучності у музиці назива
ються динамічними відтінками. Вони допомага
ють розвинути та розкрити зміст музичного твору. 
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