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6-7.М Я — МАЛЕНЬКА УКРАЇНКА
сл. та муз. Лесі Горової 

1. Я — маленька українка,
горнуся до неба,
маю рідну Батьківщину,
іншої не треба.
   Приспів:
Ясні зорі, тихі води,
синій льон цвіте,
лиш на рідній Батьківщині
сонце золоте.          | (2)

2. Я — маленька українка,
люблю слово Боже,
бо Господь всіх розуміє,
він нам допоможе!

      Приспів.

    3. Я — маленька українка,
        горнуся до неба,
        маю рідну Батьківщину,
        іншої не треба!

                           Приспів (2 рази). 

1. Про що співається у пісні?
2. Чи любить дівчинка свою Батьківщину?  
      Чому ти так гадаєш? 
3. Що, на твою думку, означає бути патріо- 
     том своєї країни?

Прослухай пісню і дай 
відповіді на запитання.
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музична творчість народу.
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НАРОДНА МУЗИКА  —



К це музика, яку напи-
сав композитор. 

КОМПОЗИТОРСЬКА 
МУЗИКА  —

ХОДИТЬ ГАРБУЗ ПО ГОРОДУ
Українська народна пісня

Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.
Гарбуз: «Ой чи живі, чи здорові всі родичі гарбузо-

ві?»
Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня.
Диня: «Іще живі, ще здорові всі родичі гарбузові.»
Обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки. 
Огірочки: «Іще живі, ще здорові всі родичі гарбузові.»
Обізвалася морквиця, гарбузовая сестриця. 
Морквиця: «Іще живі, ще здорові всі родичі гарбу-

зові.»
Обізвались буряки, гарбузові свояки.
Буряки: «Іще живі, ще здорові всі родичі гарбузові.»
Обізвалася квасоля, а за нею й бараболя: 
       «Іще живі, ще здорові всі родичі гарбузові.»
Обізвався старий біб. 
Біб: «Я піддержав увесь рід! 
      Іще живі, ще здорові всі родичі гарбузові!»
Всі овочі: 
      «Іще живі, ще здорові всі родичі гарбузові!»

Як розмовляє слоненя: голосно чи тихо? 
А мишеня? Привітайся із сусідом/сусідкою  
по парті як мишеня, а потім – як слоненя.

1. Чи здивувала тебе назва пісні? Чому? 
2. Про які городні рослини йдеться у творі?    
      Чому, на твою думку, їх названо гарбузо- 
      вими родичами? 
3. Як можна назвати одним словом усіх  
      героїв пісні?

Прослухай пісню і дай 
відповіді на запитання.
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12.0

1. Кого зображено на картині?
2. Як поводяться дельфіни?  
3. З ким вони граються?   
4. Обери слова, якими можна охаракте-

ризувати дельфінів: грайливі, серйоз-

ні, добрі, веселі, злі.  

Розглянь ілюстрацію. Знайди й наведи 
зображення дельфінів.

Наталі Берман.  

«Дельфіни»

ПОДІБНІСТЬ
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Уважно розглянь 
зображення дельфіна. 

Визнач особливості 
форми його тіла.

Скульптурне зображен-

ня дельфіна поблизу 
дель фінарію в парку 
імені Т.Г. Шевченка,  

місто Харків.

Знайди подібні зображення
Установи відповідність.

Виліпи з пластиліну кумедного дельфінчика  
за поданими на світлинах етапами. 
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