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Юні друзі!

Запрошую вас поринути у чарівний світ музичного мистецтва. 

Цей альбом допоможе вам сприймати і розуміти твори музичного  

мистецтва, вивчати пісні, освоїти основи музичної грамотності, зазирнути 

у чарівний світ музичних звуків і відчути їхню віковічну красу.

     

 — Ритмічні вправи

 — Слухаємо музику

— Виконуємо пісню

 — Розучуємо пісню

 — Поміркуйте

 — Допишіть  або запишіть

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
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 Музичне мистецтво навчає співу та гри 

на музичних інструментах.

 Коли ми сумуємо, то слухаємо музику.

 Коли ми радіємо, нам хо-

четься танцювати.

Урок 1. УРОК МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

ТЕМА І. МОВА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

 На уроках музичного мистецтва ми та-

кож будемо слухати музику та співати 

пісні.

  Послухаємо пісеньку 

 «Перший дзвоник».

 Хто її виконує?

  вчителі

  діти

 Про що у ній розповідається?

  про дитячий садочок

  про першокласників

 Яка це пісня?

  сумна   весела

  урочиста   жартівлива

  похмура   енергійна
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 Без музики, без пісні

 на світі трудно жити,

 тож будемо ми з вами

 із піснею дружити.

 Ви вже стали першокласниками, тому 

вивчимо першу пісеньку. 

Перший раз у перший клас

Слова і музика Наталі Май

1. Дзілінь, дзілінь,

а нумо, дітвора,

дзілінь, дзілінь,

до школи вже пора.

Приспів:

Світить сонечко для нас,

журавлі курличуть,

перший раз у перший клас

рідний дзвоник кличе.

2. Дзілінь, дзілінь,

лунає там і тут,

  дзілінь, дзілінь,

  до школи всі ідуть.

  Приспів.

  

  3. Дзілінь, дзілінь,

  усмішки на вустах,

  дзілінь, дзілінь,

  портфелики в руках.

 Складіть розповідь про перший на-

вчальний день у школі.
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 Прислухайтесь до звуків, що нас оточу-

ють. Вони різні. Поділяють їх на шумові 

та музичні.

 Шумові звуки — це накрапання дощу, 

шум вітру, шелест листя тощо.

 

Музичні звуки — це звуки, що виника-

ють під час співу та гри на музичних ін-

струментах.

 Відгадайте загадку.

  В кожній школі він живе,

  на урок усіх зове,

  поки вчаться — він мовчить,

  на перерву — він …….?

Урок 2. ЯКІ ЗВУКИ НАС ОТОЧУЮТЬ

 А тепер уважно прослухайте «Музичні   

 загадки» Валерія Подвали.

 Про кого розповідається у піснях-загад-

ках?

    

                                       

 У якій із цих загадок найбільш відчутно 

шумові звуки?

  білка

  дятел   їжачок
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  Тепер разом заспіваєм —

  то ж не гаймо, друзі, час —

  пісеньку, що ми вже знаєм, —

  «Перший раз у перший клас».

 Співайте виразно, злагоджено. Слова 

промовляйте чітко.

  Щоб навчитися співати,

  треба нам спочатку взнати,

  як сидіти, як стояти

  і як слова промовляти.

  Правила співу

 Співати можна стоячи або сидячи.

 Стійте прямо, руки вільно опустіть.

 Сидіть рівно, не згинаючись.
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