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Перший дзвоник

Слова і музика Н. Май

Рано-ранесенько встану, як ніколи,
зайчики сонячні грають у вікні.
Так мені весело, бо іду до школи
і співаю радісні пісні!

   Приспів:
Перший дзвоник,
перший дзвоник пролунає —
переливи, переливи золоті!
Я сьогодні,
я сьогодні починаю
першу стежку у житті!

Травами, росами вкрилися доріжки,
ляльку й ведмедика вдома залишу,
стануть слухняними зошити і книжки,
перше слово «мама» напишу!

   Приспів.

Вчительку лагідно я візьму за руку,
мама хвилюється, я їй посміхнусь!
Підемо разом ми у світи науки,
разом я нічого не боюсь!



Де ти мОжеш ПОчУти мУзиКУ?
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мУзиКа наВКОлО наС Урок 24

Розучування пісні. 
«Ми кривого танцю йдемо», 
українська веснянка-хоровод. 
Які особливості танцю?

 виконання пісні з рухом у колі

 ходою зі співом за ведучим

Вивчи за ритмічною схемою українську веснянку «Ви-
йди, вийди, сонечко». Як рухається у ній мелодія?

Вийди, вийди, сонечко,
на дідове полечко,
на бабине зіллячко,
на наше подвір’ячко.
На весняні квіточки,
на маленькі діточки.
Там вони граються,
тебе дожидаються.

Слухання музики. 
Василь Барвінський. «Сонечко». 
Як розповідає музика про сонеч ко? 
Який настрій вона створює?

   спокійний 

   споглядальний 

   тривожний
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Розучування пісні. 
Українська народна 
пісня-веснянка «Подоляночка». 

Як потрібно виконувати пісню?

 сидячи або стоячи

 наспівно, ходою по колу, взявшись за руки

гра «Ритмічне коло»

Учні стають у коло. Учитель, звертаючись до одного з 
них, проплескує ритмічний рисунок.
Учень повторює його ритмічними складами (ТА; ТІ-ТІ), 
а потім проплескує свій ритмічний рисунок товарише-
ві, який стоїть поруч.
Гра продовжується по колу.
Наприклад:

              

Слухання музики.
Володимир  Сокальський. 
«Пташка».
Уяви собі, що ти на прогулянці в гаю. 
Що ти бачиш? Що чуєш?

За допомогою якого музичного  
інстру менту композитор передав спів 
пташки?

 сопілка  фортепіано  скрипка

Чи зміниться характер музики, якщо виконати п’єсу  
в повільному темпі чи на низьких тонах?

Учитель: Учень 1: Учень 1: Учень 2:
?;
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То не білі метелики налетіли —
то сніжинки, мов пушинки, землю вкрили.
Ой–ля! Мов пушинки, землю вкрили!
Ой–ля! Мов пушинки, землю вкрили!

Одяглись у теплі шубки всі малята,
вийшли зиму зустрічати на санчатах!
Ой–ля! Зустрічати на санчатах!
Ой–ля! Зустрічати на санчатах!

Буде ковзанка весела, будуть сніжки,
будуть грати й працювати ручки й ніжки.
Ой–ля! Працювати ручки й ніжки!
Ой–ля! Працювати ручки й ніжки!

А я хлопець молодець, в мене коник стрибунець.
Цок, цок, цок, цок, в мене коник стрибунець.   Двічі

Скачу верхи на коні, дуже весело мені.
Цок, цок, цок, цок, дуже весело мені.           Двічі

,
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