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Юні друзі!

Ви любите мандрувати? Впевнена, що так! Тож 
запрошую вас у захоплюючу подорож Країною мис-
тецтв.

Гортаючи сторінки цього підручника, ви дізнає-
тесь про звуки і ноти, лінії і фарби, відкриєте деякі 
таємниці майстерності талановитих митців, навчи-
теся по-новому бачити і відчувати красу навколо.  
А найголовніше — ви відчуєте радість творчості!

Серед вас, безперечно, є майбутні художники, спі-
ваки, актори, скульптори, композитори, архітектори.  
І уроки мистецтва допоможуть вам розвинути свої 
таланти. Потрібно лише повірити у свої сили, сум-
лінно працювати і продовжувати мріяти про великі 
звершення!

Наснаги вам та успіхів!
Авторка

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

 — виконай завдання

 — переглянь відео, послухай музику

 — заспівай пісню

 — зверни увагу, запам’ятай

— хвилинка творчості 

 — ігровий майданчик



Тема 1  МИСТЕЦЬКА АБЕТКА  

 

 СВІТ МИСТЕЦТВА  

   НАВКОЛО НАС

Тема 2 
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         Слухати музику треба вміти

Зосередься, сядь спокійно,
нехай навколо тиша запанує —
і залунає мелодійно
та музика, що світ чарує.
Заплющуй очі, спробуй уявити,
що композитор нам хотів сказати…
Мистецтво неможливо не любити!
Зумій красу його пізнати.

        Вчись співати правильно

Хочеш пісню заспівати —
тобі правила слід знати:
встань чи сядь собі рівненько,
бери дихання спокійно,
без напруження, легенько
вчись співати професійно!

       Твоє робоче місце

Для тебе є підказка в нас цікава —
її до уваги, будь ласка, візьми:
клади на парті інструменти справа,
а зліва від себе папір розмісти.
Будь обережним з клеєм, друже,
як слід ти ножиці завжди тримай.
І до порядку ти не ставсь байдуже:
закінчиш роботу — хутчіш прибирай!
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Урок № 1. МИ І МИСТЕЦТВО

МИСТЕЦЬКА  АБЕТКА

 Нас оточують різноманітні звуки. Прислу- 
хайся…

 Де можна почути музику?

 Слухати музику треба вміти (дивись с. 5).

 М. Скорик. Мелодія.

 Які почуття у тебе викликала ця мелодія? Як 
гадаєш, чому людям так подобається слуха-
ти музику? 
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 Дотримуйся правил співу (дивись с. 5).

 Поспівка «Прийшла осінь».

 Прий - шла   о - сінь   знов   до   нас,
 за -     ве  -  ла  ді -    тей     у     клас.

 
Пісня — покладений на музику сло-
весний твір, призначений для співу.

 Н. Май. «Перший раз у перший клас». 

 Про кого розповідається у пісні? 
Спробуй описати цих школярів/шко-
лярок.

     створює  композитор

     виконує  виконавець

     слухає  слухач

 Уяви, що ти в осінньому лісі. Спробуй пере-
дати голосом звуки, які ти там чуєш.

 Про що ти дізнався/дізналася на уроці? 
Склади розповідь «Чому я люблю музику».

Музику
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Урок № 2. МИ І МИСТЕЦТВО 

 Виглянь у вікно. Світ навколо нас — прекрас-
ний. Митці використовують фарби, олівці, 
крейду, глину, дерево, камінь, метал тощо, 
щоб зобразити красу природи.

 Де можна побачити малюнки?

Є. Рудюк.  
Обкладинка до книжки

А. Куїнджі.  
«Веселка»

Г. Назаренко.  
«Різдво» (тарілка)

Дитячий малюнок  
(А. Левчук)
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 Розглянь зображення матеріалів й інстру-
ментів, які знадобляться тобі на уроках мис-
тецтва.

Прості олівці

Картон

Фарби Пензлі Ножиці Клей

Пластилін

Кольорові олівці

Кольоровий папір

Фломастери

 Щоб майстерно працювати — треба прави-
ла всі знати (дивись с. 5).

 А що любиш малювати ти?

 Пригадай свою прогулянку в лісі чи парку во-
сени. Спробуй намалювати осінню природу.
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Урок № 3. СВІТ МИСТЕЦТВА НАВКРУГИ 

Пташка співає, хлюпоче ріка,
вітер шумить — листя гойда.
Чуєш, як вміє природа співати?
Слід нам мистецтво таке шанувати!

                                                                                               М. Мигаль

 Як іще звучить довкілля?

 Звуки поділяються на музичні (виникають 
під час співу, гри на музичних інструментах) 
та шумові (шум вітру, плескіт води тощо).

 В. Косенко. «Пасторальна». 

 Чи сподобалась тобі мелодія? Які звуки луна-
ли: музичні чи шумові? 
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 Назви кольори, якими можна намалювати 
ілюстрацію до цієї музики.

           О. Максимлюк. «Карпатський краєвид»

  Усі музичні звуки записують нотами.   
 Під час гри на ударних музичних інстру- 
   ментах виникають шумові звуки.

  Попрацюйте в групах. Створіть музичний су-
провід до пісні Н. Май «Перший раз у пер-
ший клас» на ударних інструментах.

                     Маракаси                             Бубон

 На які види поділяються усі звуки?
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Урок № 4. СВІТ МИСТЕЦТВА НАВКРУГИ

 Хто такі митці?

  Живопис

 Художник малює живописні картини різними 
фарбами на папері, полотні, дереві тощо.

  Графіка

 Графічні малюнки (переважно вони одноко-
лірні) виконують олівцями, фломастерами, 
крейдою. 

  Скульптура
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 Чи знаєш ти, що таке скульптура? 

 За допомогою спеціальних інструментів 
скульптор створює скульптури з дерева, ка-
меню, металу чи глини.

    Декоративне мистецтво

 Народні майстри виготовляють і прикраша-
ють орнаментами предмети, що нас оточу-
ють. Так виникають твори декоративного 
мистецтва.

 А ти любиш малювати, ліпити? Чому? 

  Намалюй глечик. Прикрась його візерунком.

Д. Крупа.
Вишивка 

Р. Крамар.  
Дряпанки 




