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Þíèé äðóæå!

— âèâ÷åííÿ àáî âèêîíàííÿ ï³ñí³

— ðèòì³÷í³ âïðàâè та âïðàâè äëÿ ñï³âó

— матеріал для допитливих

— ñëóõàííÿ ìóçèêè

Öåé ïîñ³áíèê äîïîìîæå òîá³ ïîðèíóòè â ÷àð³âíèé ñâ³ò 
ìóçèêè. Ìè áóäåìî ðîçó÷óâàòè ï³ñí³, â÷èòèñÿ ñï³âàòè 
ïî íîòàõ, ñëóõàòè òà ðîçóì³òè ìóçèêó, ä³çíàºìîñÿ áàãàòî 
íîâîãî ³ ö³êàâîãî.
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Ñï³âàöüêà ïîñòàâà
Ñï³âàòè ìîæíà ñòîÿ÷è àáî ñèäÿ÷è. 

Ï³ä ÷àñ ñï³âó ñèä³òü ð³âíî, 
ðóêè ïîêëàä³òü íà êîë³íà. 

Ï³ä ÷àñ ñï³âó стійте рівно, 
â³ëüíî îïóñòивши ðóêè.

ßê òî êðàñíî äçâîíèê ãðàº
Óêðà¿íñüêà íàðîäíà ï³ñíÿ

2. Áî ó øêîë³, ÿê ó ðàþ,   Äâ³÷³
    Ãåé, ñèäÿòü ä³òêè, ÿê êâ³ò â ãàþ. Äâ³÷³
3. Ñèäÿòü, ñèäÿòü ðÿäî÷êàìè,  Äâ³÷³
    Ãåé, òà ç íîâèìè êíèæå÷êàìè. Äâ³÷³ 
4. ×èñëÿòü, ïèøóòü ³ ÷èòàþòü,  Äâ³÷³
    Ãåé, ³ ñï³âàíî÷êè ñï³âàþòü.  Äâ³÷³

Ñï³âàéòå ï³ñíþ ðàä³ñíî, ëåãêî, íå ïîñï³øàþ÷è.

äæåðåëà Ìóçè×íÎãÎ ÌèÑòåöòÂà

 Ïiñíÿ, òàíåöü, ìàðø 1
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Êîçàê
Óêðà¿íñüêà íàðîäíà ï³ñíÿ

Ïîäîðîæ³ ç ï³ñíåþ, 
òàíöåì, ìàðøåì 19

1. Êîçàê ïàíà íå çíàâ зâ³êó, 
    В³í çðîäèâñÿ íà ñòåïàõ.            
    Ñòàâñÿ ïòàõîì ç ÷îëîâ³êà, 
    Бî çð³ñ â ê³íñüêèõ ñòðеìåíàõ.      Äâ³÷³  

2. Áóëî ÷àñîì  — çìó÷èâ íîãè,
    Ï³ä âåäìåäåì â ñí³ãó ñïàâ,
    Òà íà êîæíèé êëè÷ òðèâîãè
    Òàòàð ñîòíþ ïîâ’ÿçàâ. Äâ³÷³

3. Ñèíº ìîðå, òåìí³ ãóù³
    ×óëè ãîëîñ: «Ãóððà-ãà!»,
    Êîëè ð³äí³ ä³òè ïóù³ 
    Íàë³òàëè íà âðàãà.  Äâ³÷³



33

Ïðîïëåñêàéòå фрагмент народної пісні  «Ой лопнув 
обруч».
Чи можна за ритмічним рисунком визначити 
характер?

Ïðîñëóõàéòå ô³íàë «Êîíöåðòó ¹2 äëÿ 
ôîðòåï³àíî ç îðêåñòðîì» óêðà¿íñüêîãî 
êîìïîçèòîðà ²ñààêà Áåðêî âè÷à.
Ó öüîìó êîíöåðò³ óêðà¿íñüêà íàðîäíà ï³ñíÿ «Îé 
ëîïíóâ îáðó÷» çâó÷èòü ó âèêîíàíí³ ñèìôîí³÷íîãî 
îðêåñòðó òà ôîðòåï³àíî.

Êîíöåðò — öå âåëèêèé ìóçè÷íèé òâ³ð äëÿ ñîë³ñòà  
ç îðêåñòðîì.

I I Ï I Ï Ï I I I Ï Ï I I Ï I I2

Ñèìôîí³÷íèé îðêåñòð — íàéá³ëüø äîñêîíàëèé 
âèä îðêåñòðó, äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäÿòü ñìè÷êîâ³, 
äåðåâ’ÿí³ òà ì³äí³ äóõîâ³, óäàðí³ òà ³íø³ 
³íñòðóìåíòè. Êåðóº öèì ³íñòðóìåíòîì äèðèãåíò. 
Ñêëàä îðêåñòðó íàë³÷óº â³ä 60 äî 120 ìóçèêàíò³â. 

Група ударних інструментів:
великий барабан, малий барабан, тарілки, літаври,  

дзвіночки, ксилофон, металофон, там-там

Дерев’яні  
духові інструменти
флейта, кларнет, гобой

мідні  
духові інструменти

труби, туби, тромбони, саксофони

струнно-смичкова  
група інструментів

скрипки, альти, віолончелі, контрабас

Рояль

Диригент



Матеріал для допитливих
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Çàïèø³òü öþ âïðàâó íà íîòíîìó ñòàí³.

Ñï³âàéòå âïðàâó çà ðó÷íèìè çíàêàìè:

I  I  Ï  I  Ï  Ï  Ï I  2
      ÇÎ   Â²     ÇÎ ÐÀ    ÇÎ   ÇÎÂ²   ÉÎ Â²   ÇÎÂ²  ÉÎ   

Ïðîñï³âàéòå âïðàâó. Ñòóïåí³ ïîêàçóéòå ðóêîþ.

Ñòóï³íü ëå (II)

Ðóêîþ ñòóï³íü ËÅ ïîêàçóºìî òàê: 
ËÅ çíàõîäèòüñÿ ì³æ ñòóïåíÿìè  
Â² òà ÉÎ.  
Éîãî ïîòð³áíî ñï³âàòè òðîõè âèùå  
â³ä ÉÎ, àëå íèæ÷å â³ä Â². Íà íîòíîìó 
ñòàí³ ñòóï³íü ËÅ çàïèñóºìî òàê:



Матеріал для допитливих
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Âèâ÷³òü ïîñï³âêó «Îé äçâîíè äçâîíÿòü».

Ñï³âàéòå çà â÷èòåëåì ïîñï³âêó ³ ñòåæòå ïî íîòàõ.
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