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“Снігова королева”
Характер цієї п’єси холодний, “злий”, “неприступний”, як і сама королева. Дитина повинна образно відчути і 

відобразити цей настрій за допомогою туше і динаміки.
Друга складність цієї п’єси – велика кількість знаків альтерації.

“Рожевий блюз”
Ще одна п’єса з джазової тематики. Але на цей раз спокійна, легка і ніжна.
При виконанні вступу слід припильнувати, щоб восьмі тривалості з четвертними не перетворилися на форшла-

ги, а паузи були витримані.
 Етюд “Два метелики”

В цьому етюді є багато різних завдань —  технічних і художніх.
По-перше, дитині потрібно навчитися легко і рівно виконувати такі ритмічні фігури, як тріолі в одній руці, потім 

в іншій, з легко підкресленою сильною долею.
Друге завдання – це поєднати безперервний рух тріолей з четвертними тривалостями в іншій руці, причому чет-

вертна на першій долі береться зверху, так ніби “метелик щоразу сідає на іншу квітку”. 
 Складним місцем в етюді є момент, коли тріолі з правої руки переходять в ліву. Щоб психологічно спростити цей 

перехід, треба дитині розповісти, що тут “прилетів інший метелик, іншого кольору…”.

“Джазовий потяг”
Ця п’єса потребує ритмічного, моторного виконання, яке можливе лише завдяки чітко взятій першій долі. Третя 

ж доля береться легко, дещо по інерції, без надмірних зусиль. Саме в цей момент рука вільна і відпочиває. 
Але, при всій чіткості першої долі, не треба забувати про цілісність твору і мислити не тактами, а фразами, ре-

ченнями.

 Етюд-п’єса “Осінній листок”
“Це історія одного листочка, який відірвався і летить…”
Гра лівою рукою імітує легкий вітерець, який підтримує листочок і в цей час звучить тихо та рівно, створюючи 

фон.
“Він летить сам, але потім зустрічається з іншими листочками, і вони весело кружляють.” В цьому місці ліва  

рука повнозвучно грає разом з правою на      . 
“Коли вітер вщухає, листочок знову залишається сам і згодом тихо лягає на землю”.

 “Джазова п’єса”
Для виконання цієї п’єси в швидкому темпі партію лівої руки потрібно відпрацьовувати окремо. Для цього треба 

в повільному темпі відпрацювати окремо це лівою рукою. При участі вільної кисті руки нота з крапкою легко акцен-
тується, шістнадцята береться легко по інерції, завершуючи рух.

 “Спогади”
Це найбільш “доросліший” твір з усієї збірки, романтично-ліричного характеру, з виразною мелодією і емоцій-

ною кульмінацією.
Основне завдання цього твору – це робота над звуком і красивим легато.
Для зручності виконання при вивченні учнем тексту слід звернути увагу на аплікатуру.
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