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Юний друже!
Запрошую тебе до подорожі в Країну музичного мистецтва. За допомо-

гою цього зошита ти зможеш здійснити мандрівку стежками українського 
музичного мистецтва та ознайомитися з музичною культурою слов’янських 
народів, країн Європи та Азії.  

Розвивати власні музичні здібності тобі допоможуть хвилинки творчості. 
На ігровому майданчику на тебе чекають веселі розваги. Ти зможеш також 
удосконалити свої знання у сфері музичного мистецтва та перевірити їх на 
якість. Особливо захоплюючими для тебе стануть танцювальні хвилинки 
та пластичні імпровізації.

Мандруймо стежками рідної країни та країн світу 
разом із музичним мистецтвом! Бажаю тобі успіхів у 
навчанні та в спілкуванні з МУЗИКОЮ.

Разом із тобою подорожуватимуть та виконува
тимуть  цікаві завдання  наші нові друзі — Оксанка та 
Петрик.

Вони вже готові до мандрівки. А ти? Позмагаємось?

Автор

Умовні позначення

Послухай музику 

Розучи пісню

Хвилинка творчості 

Виконай пісню

Ігровий майданчик

Перевір свої знання з теми 
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ТЕМА I. МУЗИКА МОГО НАРОДУ
МУзиКа ріДноГо Краю

розучи пісню. 
М.	Вербицький.	Державний	гімн	України.	

Послухай музику. 
М.	Вербицький.	Державний	гімн	України.		

Перевір свої знання з теми.
Розглянь	схему	та	заповни	її.	Впиши	пропущені	букви	та	
доповни	речення.

різновиди музики	

П	__	__	__	__	__	__	__	__	а		музика;		н	__	__	__	__	__	а	музика;

п	__	__	__	__	__	__	__	__	а		в		__	__	__	__	__	__	__	__	__		д	__	__	і.

Автори	Державного	гімну	України	—	__________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Державні символи 
України
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розучи пісню. 
М.	Ведмедеря.	«Це	моя	Україна».	

Розглянь	малюнки.	Які	зі	слів,	«зашифрованих»	у	них,	
використовуються	в	пісні?	Постав	біля	них	таку	позна-
чку							.

ігровий майданчик. 
Стань	із	друзями	в	коло,	взявшись	за	руки.	Заспівайте	
разом	пісню	«Це	моя	Україна»	під	свій	таночок.

Хвилинка творчості.	
Підготуй	кольорові	олівці	та	створи	композицію	під	на-
звою	«Я	люблю	співучу	Україну».	

УроК 1
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    Грають троїсті МУзиКи

Послухай музику. 
Постав	 позначку	 	  	 	 біля	 автора,	 який	 написав	 твір	
«Троїсті	музики».	

		М.	Глінка		 	 			Л.	Колодуб			

		М.	Косенко		 		П.	Чайковський		

Перевір свої знання з теми.
		 Прочитай	 слова.	Які	 з	 них	 характеризують	мелодію	
професійного	твору	під	назвою	«Троїсті	музики»?	За-
кресли	олівцем	зайві	слова.

	 Загадкова	 	 весела	 	 сумна
	 бадьора	 	 стрімка	 	 радісна
	 похмура	 	 сувора	 	 легка
		 Повтори,	що	ти	знаєш	про	засоби музичної виразнос-

ті.	Доповни	схеми,	вписавши	потрібні	слова.

різновиди темпу музики

   Динаміка музики

різновиди регістрів

Помірний

низький ____________ ____________

Динаміка

____________ Швидкий

____________Голосно

Дуже тихо______ _______
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виконай пісню. 
М.	Ведмедеря.	«Це	моя	Україна».

Хвилинка творчості. 
Домалюй	необхідні	тривалості	нот.

																   ціла нота                        четвертна нота

				            половинна нота                     восьма нота

ігровий майданчик. 
Пограй	із	друзями	у	музичну	гру	«Троїсті	музики».	На-
пиши,	які	інструменти	звучатимуть	у	вашому	ансамблі.

Хвилинка творчості.
Візьми	кольорові	олівці	та	намалюй	картину	під	назвою	
«Це	моя	Україна».	

УроК 2
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КаЛенДарно-оБряДові Пісні. 
ЖниварсьКі Пісні

Послухай музику. 
В.	Філіпенко.	«Поле	моє,	поле»;	жниварські	пісні.

Хвилинка творчості.   
Візьми	кольорові	олівці	та	розфарбуй	малюнок	до	твору	
В.	Філіпенка.

Перевір свої знання з теми. 
Заповни	схему,	дописавши	в	слова	пропущені	букви.

різновиди жниварських пісень

розучи пісню. 
Українська	народна	пісня	«Вийшли	в	поле	косарі».

_	_	жинкові _	_	жинкові

жнив_	_


