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І семестр  
Про що розповідає музика

№ 
з/п Тема уроку К-сть 

год Дата

1 2 3 4
Про що розповідає музика 16

1. Про що розповідає музика
Вступна бесіда.  
«Чарівний світ музики».  
де ти можеш почути музику?
д. кабалевський  
«Перший клас» – розучування.
Пісня.
В. Подвала «Пісні-загадки» –  
прослуховування.

1

2. Як розповідає музика
укр. нар. пісня «Веселі гуси» –  
розучування.
д. кабалевський  
«Перший клас» – виконання.
Високі та низькі звуки.  
Співацька постава.
а) М. дремлюга «Медвежатко в лісі»; 
б) д. кабалевський «Зайчик дратує 
ведмежатко» – прослуховування.

1

3. Музичні звуки
укр. нар. пісня «Два півники» –  
розучування.
укр. нар. пісня «Веселі гуси» –  
виконання.
довгі та короткі звуки.  
Темп. 
д. кабалевський  «Клоуни» –  
прослуховування.

1
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4. Музика виражає

Виконання вивчених пісень: «Два  
півники», «Веселі гуси», «Перший клас».
Пульс пісні.  
Вокальна вправа-поспівка «У школу».
Ритмічна гра «Луна». 
д. кабалевський  «Кавалерійська» – 
прослуховування.

1

5. довгі та короткі звуки
укр. нар. пісня «Ходить гарбуз  
по городу» – розучування.
Тривалості звуків.  
Вокальні та ритмічні вправи.
І. Беркович «Українська мелодія» – 
прослуховування.
Повторення вивчених пісень.

1

6. осіння мозаїка
З. Левина «Що нам осінь принесе» – 
розучування.
укр. нар. пісня «Ходить гарбуз по 
городу» – виконання.
Напрям мелодичного руху.  
Вправа-поспівка «Іди, іди дощику».
а) В. косенко «дощик»;  
б) М. Парцхаладзе «Осінній дощик» – 
прослуховування.
Повторення вивчених пісень.

1

7. Музика зображає і виражає
А. Філіпенко «Берізонька» –  
розучування.
З. Левина «Що нам осінь принесе» – 
виконання.
Напрям мелодичного руху.  
Вправа-поспівка «Білка скаче». 
П. Чайковський: а) «Лялька захворіла»; 
б) «Нова лялька» – прослуховування.

1
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30. Музика танцювальна, пісенна, маршова

Білоруська народна пісня «Савка та 
Гришка» – розучування.
укр. нар. пісня «Іди, іди дощику» – 
виконання.
двоголосна ритмічна вправа. Темп. 
Тембр (поторення).
а) М. Скорик «Народний танок»; 
б) В. Сильвестров «Марш» – 
прослуховування.

1

31. образи природи у музиці
укр. нар. пісня «Ой єсть в лісі кали-
на» – розучування. 
Білоруська народна пісня  
«Савка та Гришка» – виконання.
Запис ритмічного рисунка поспівки 
«Зозуле рябенька».
С. Прокоф’єв «Ходить місяць над 
лугами» – прослуховування.

1

32. Характер та настрій музики
М. Завалішина «Ми любимо весну» – 
розучування. 
укр. нар. пісня «Ой єсть в лісі  
калина» – виконання.
Поспівка «Зозуле рябенька» –  
виконання.
Е. Гріг «Навесні» – прослуховування.

1

33. Казка, яку розповіла музика
Виконання пісень: «Ми любимо  
весну», «Вийшли дітоньки на луг», 
«Іди, іди дощику».
Музичні звуки – високі, низькі; до-
вгі, короткі; гучні, тихі.
М. Сільванський. Музична казка 
«Івасик-Телесик» – прослуховування.
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34. Музика навколо нас
Виконання вивчених пісень. 
Пауза. Ритм. Тембр. Темп  
(закріплення).
Запитання і завдання.
В. косенко «За метеликом» —  
прослуховування.

35. Підсумконий урок

Підписано до друку 27.08.2012. Формат 60х84/16. Папір друкарський.
Гарнітура Таймс. умовн. друк. арк.0,69. умовн. фарбо-відб.0,69.
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