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Пісня про школу

Слова В. Вікторова,  музика Д. Кабалевського

В вересневий світлий день
ми прийшли до школи,
школа радо стріла нас,
нам дала просторий клас.
Ми співаєм повсякчас           
про свій клас, про свій клас.  Двічі

Вірні друзі є у нас – 
букви, цифри, ноти.
Ось учитель входить в клас,
він навчить усього нас.
Хай про нього спів луна,
спів луна, спів луна.     Двічі

І перерва, і дзвінок – 
знову на уроки.
Справ цікавих не злічить,
ну, а пісня все звучить.
В ній про все! Нехай звучить, 
хай звучить, хай звучить!
З нею веселіше жить,
хай звучить, хай звучить!    Двічі
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ТИПИ МУЗИКИ 

УРОК 1. ЛЕГЕНДА ПРО ТРЬОХ КИТІВ

Слухання музики.
Дмитро Кабалевський. “Три кити”.

Які три типи музики ти знаєш?
Які з цих ілюстрацій відповідають 
кожному типу музики?

За якою ознакою ти визначив кожен тип музики?
Пригадай, як записуються тривалості звуків, і допиши вправу.

Якому типу музики відповідає ритмічний рисунок, який ти 
записав?

Розучування пісні.
“Пісня про школу”

Слова В. Вікторова, 
музика Д. Кабалевського.

Який характер пісні?

 сумний     святковий

 веселий     бадьорий

 урочистий    похмурий 

 |І   І  П І | П П П І|           |            |
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УРОК 19. ПОДОРОЖ З ТАНЦЕМ У СВІТ БАЛЕТУ

Слухання музики.
Петро Чайковський.
“Танець маленьких лебедів”  
із балету “Лебедине озеро”  
у виконанні оркестру  
та фортепіано. 

Слухаючи музику, можна відчути, як:

 летять лебеді   співають лебеді 

 танцюють лебедідівчатка

Якими звуками композитор виділив ритм танцю?

 високими    довгими      короткими    низькими 

Фортепіано — це який інструмент?

  клавішнострунний  духовий

Балет — це    
 пісня    хореографічна вистава

       урок музики   урок хореографії

Яка з ритмічних вправ відповідає пісні “Веселі чобітки”,  
а яка — пісні “Зимонька”?

а) П П І І П П І І б) П П П П П П І І 

Розучування пісні.
“Веселі чобітки”.
Українська народна пісня.

Який настрій створює пісня?

 жалісний  веселий

Чи могла б така пісня стати частиною  балету,  опери?
Придумай танцювальні рухи, які можна виконувати під про
граш пісні.
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УРОК 20. КАЗКА У БАЛЕТІ

Слухання музики.
С. Прокоф’єв.
“Вальс” із балету 
“Попелюшка”.

Які почуття Попелюшки

виражає музика?

 байдужість    хвилювання 

 розгубленість   радість   тривогу

Як музика нагадує щасливій дівчині про те, що потрібно за
лишити палац?

 удари барабанів  бій годинника   слова феї

Якими словами можна охарактеризувати музику?

 урочиста  пригнічена  бадьора

 Виконання пісні.
“Веселі чобітки”.

Що нагадує тобі ця пісня?
Як краще її виконувати —  
у супроводі музичного 
інструмента чи без нього?
Пригадай! Мелодію пісні записують:

 словами  літерами  нотами

Скільки нот у музиці? Назви їх та запиши на нотному стані.

Проспівай поспівку. Куди рухається мелодія?
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