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Любі друзі,  Ви  стали  учнями. У школі перед вами  
відкриється краса, чарівність і різноманітність світу.

Підручник, який ви  розкрили, стане путівником у світ 
музики  та образотворчого мистецтва. Ви  зможете роз-
повісти  рідним та друзям про свої думки, цікаві речі та 
красу, яку створила природа і люди.

Бажаємо вам отримувати  задоволення від творчості.

Авторський колектив

Робота з вчителем/
вчителькою

Спостерігаемо, 
міркуємо,  пояснюємо

Слухаємо музику

Співаємо

Творимо красу

Підсумовуємо та 
узагальнюємо

Умовні позначення:
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Подивіться навко-
ло та послухайте звуки  
природи. Вона створи-
ла дивовижно красиві 
хмаринки,  яскраві квіти  
і прекраcні дерева,  спі-
вучих птахів. Людина 
милується цією красою, 
відчуває її звучання. 

Усе, що навколо вас, можна сфо-
тографувати, намалювати, зліпити   
з пластиліну. Тобто передати  свої 
емоції і враження у зображенні.

А  ще — записати  шум лісу,  спів 
птахів,  краплинки  дощу,  звуки  рід-
ного міста чи  села. Можна заспівати  
та програти  свій настрій та почуття.

Мистецтво навколо нас
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 Розгляньте картинки  і розкажіть,  якими  ви-
дами  мистецтва займаються люди. 

Природа і наше оточення створюють звуки,  які нази-
ваються шумовими. 

Люди,  співаючи  та граючи  на музичних інструмен-
тах,  відтворюють музичні звуки. 
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Послухайте,  як крапає дощик. Це — шумо-
вий звук. Поспівка про краплинки,  яку ви  про-
співаєте,  — це музичні звуки. 

Розгляньте подані малюнки. Якими  вира-
жальними  засобами,  на вашу думку,  створені 
зображення?

Êàï,  êàï,   êàï-êàï, êàï  –  çâiä-êè  ïiñ-íÿ   ëè-  íå?

Êàï,  êàï,     êàï-êàï, êàï  –  êà-ïà-þòü êðàï- ëè-  íè!
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Розгляньте малюнки. Намалюйте той, який 
найбільше сподобався. Розмалюйте фломасте-
рами,  олівцями  чи  фарбами. Під час  малюван-
ня музичні звуки  веселого дощика створять вам 
гарний настрій.

Розкажіть,  чому саме таким вийшов дощик. Як вам 
допоміг музичний супровід?

Розгляньте уважно зображення. Що тут зайве? 
Поміркуйте чому.
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Уявіть,  як сонце усміхається теплому дощику. Після 
дощику з’являється райдуга-веселка. Вона перекинула 
над землею різнобарвний місток. 

Порядок розташуван-
ня семи  кольорів веселки  
завжди  однаковий:

червоний,
помаранчевий,
жовтий,
зелений,
блакитний,
синій,
фіолетовий.

Допоможіть скласти  ряд із фруктів та ягід 
так,  щоб їхні кольори  відповідали  порядку роз-
ташування кольорів на веселці. Назвіть їх.

Пофантазуйте. Уявіть,  що веселка подару-
вала вам свої сім фарб. Що можна намалювати  
кожною фарбою?

Різнобарвний світ



9

Композиторка написала для вас  пісню про 
дивовижне явище природи  — веселку.

Вивчіть і заспівайте пісню «Веселка».

Веселка

Краплю дощика берем,
Трішки  сонця додаєм,
Світанкової роси,
Жменьку радості для всіх.

Приспів:
Подивись на небо — кольори  ясні.
Сумувать не треба,  просто посміхнись.
Подивись на небо — сонце золоте.
Сумувать не треба,  все на краще йде.

Слово лагідне скажи,
Теплий погляд залиши.
І добрішим стане світ,
Наша пісня задзвенить.

Приспів.

Які почуття викликала у вас  вивчена пісня? 
Які емоції з’являюсться під час  споглядання 
веселки?

Музика і слова

Наталії Май
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Намалюйте райдугу.
Під час  малювання звуки  музики  надихати-

муть на приємну роботу.

Світ навколо виграє різнобарв’ям. Усі ці 
кольори  називаються хроматичними.

Серед них є білі, сірі та чорні. Ці кольори  
називаються ахроматичними.

Матінка-природа не забула розфарбувати  рослини, 
тварин,  каміння цими  кольорами.

Хроматичні Ахроматичні
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Розгляньте малюнки  і розкажіть,  якими  ко-
льорами  їх можна розфарбувати.

Послухайте два музичні твори  (А. Вівальді 
«Гроза» і Е. Гріг «Метелик»).

Який музичний твір можна намалювати   
хроматичними  кольорами, а який — ахроматичними? 
Поясніть свою думку.

Роздивіться уважно зображення. Що тут 
зайве? Поміркуйте чому.
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Осінь,  мов художниця,  розмалювала усе на свій лад. 
Зелені листочки  стали  жовтими  і червоними. Вони  
вкривають землю,  кружляючи  в осінньому танці. У са-
дах і на городах багатий урожай.

В усьому розмаїтті хроматичних кольорів  
є три  кольори,  які не можна отримати  шляхом 
змішування фарб. Їх називають основними 

кольорами:

червоний

жовтий 

синій.

Якщо ці кольори  змішувати  по два,  ми  отримаємо 
ще три  кольори,  які називають похідними:

зелений

помаранчевий,

фіолетовий.

Кольорова музика
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Вивчіть і заспивайте пісню про щедру осінь. 

Що нам осінь принесе?

Що нам осінь принесе?
Що нам осінь принесе?
Яблука рум’яні,  пахучий мед,
Яблука рум’яні,  пахучий мед!

Що нам осінь принесе?
Що нам осінь принесе?
Овочів різних повний город,
Овочів різних повний город.

Що нам осінь принесе?
Що нам осінь принесе?
Хлібця золотого на цілий рік, 
Хлібця золотого на цілий рік!

Розкажіть,  яку картину ви  уявили  під час  слухання 
пісні. Які кольори  переважають на цій картині? Чому?

Ìóç.   Ç.Ëåâ³íî¿
Ñëîâà Ë. Íåêðàñîâî¿

Æâàâî

Ùî íàì       î - ñ³íü  ïðè-íå-ñå? Ùî íàì

  î - ñ³íü  ïðè-íå-ñå?

  õó  -   ÷èé    ìåä!

  õó  -   ÷èé    ìåä!   Ùî        íàì  // ö³   -  ëèé     ð³ê!

 ßá -ëó-êà   ðó-ì’ÿ- í³,   ïà -  

 ßá -  ëó -êà     ðó  - ì’ÿ - í³,     ïà -  

D

D G Fm

A7H7Fm Em Em

A7 D D1.D A72.D

Вірші Л. Некрасової Музика Л. Левіна
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Кожен предмет має певний колір: квітка — 
фіолетовий,  перець  —  жовтий,  вишня — черво-
ний. Такий колір називають предметним.

Пригадайте і назвіть предмети,  що мають ос-
новні та похідні кольори.

Намалюйте кошик з дарами  осені,  які вам 
більше подобаються. 

Осіння пісня під час  малювання допоможе 
визначитись із предметними  кольорами  овочів 
та фруктів (П. Чайковський «Осіння пісня»).
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Трудівниця-осінь 
приготувала багато 
дарів для мешканців 
лісу — гриби, ягоди, 
горіхи. 

Уявіть,  що під час  
прогулянки  до осін-
нього лісу ви  знайш-
ли  гриби. Потрібно 
бути  уважним, тому 
що є їстівні і неїстівні 
гриби.

Саме про це йдеться у поспівці. Вивчіть її.

Диби, диби

Øâèäêî

à      ä³ä           ïî  î-ïåíü-êè    â íå-ä³- ëþ    ðà-   íåíü- êî.  

Äè- áè-  äè-áè,     äè-áè-áè,     ï³ø-ëà   áà-áà      ïî   ãðè-áè,  

Де живуть веселі нотки

Слова народні Музика В. Верховиця
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Малювати  можна не лише фарбами,  а й фло- 
мастерами,  олівцями,  крейдою. Вони  залиша-
ють слід у вигляді лінії на поверхні. Розгляньте 

малюнки.

Лінії мають різний вигляд: прямі,  хвилясті,  ламані. 

Подивітся на картинку і згадайте,  як взимку на 
снігу залишаються сліди  від санчат і лиж,  лапок 
тварин і птахів. Які лінії вони  нагадують?

 Якщо початок лінії з’єднати  з її кінцем,  можна ство-
рити  контур будь-якої форми. 
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Вивчіть українську народну пісню про калину.

Ой, єсть в лісі калина

Ой,  єсть в лісі калина,
Ой,  єсть в лісі калина,
Калина,  калина,
Комарики-дзюбрики,
Калина.

Там стояла дівчина, 
Там стояла дівчина,
Дівчина,  дівчина,
Комарики-дзюбрики,
Дівчина.

Цвіт-калину ламала,
Цвіт-калину ламала,
Ламала,  ламала,
Комарики-дзюбрики,
Ламала.

Та в пучечки  в’язала,
Та в пучечки  в’язала,
В’язала,  в’язала,
Комарики-дзюбрики,
В’язала.

Художник намалював п’ять ліній. Музикантка 
розташувала на них сім ноток. Стількі ж кольорів 
у веселці. За допомогою нот пишеться музика. 

Послухайте,  як вони  звучать. Заспівайте їх. 
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Художниця з музикантом пішли  на прогулянку до 
лісу. Друзі милувались краєвидами, слухали  пташине 
багатоголосся. У ньому вони  розпізнали  сім веселих 
ноток. 

Непомітно настав вечір. На фоні ще світлого неба 
друзі побачили  дивовижне зображення.

Силует — контурний малюнок форми, заповнений 
одним рівним тоном. 

Сповнені приємних емоцій,  вони  повернулись до 
майстерні і відтворили  звуками  та зображеннями  свої 
враження. 

Зображення плямою: силует
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Розгляньте малюнки. Що намалювала ху-
дожниця,  щоб поділитись своїми  почуттями? Які 
звуки  почув музикант? Поясніть свою думку.

Звуки  природи,  музичні звуки  можуть бути  
довгими та короткими. Їхнє чергування нази-
вається ритмом. 

Коли  ви  спокійні,  ваші сердечка б’ються рівномір-
но. Радісні емоції та хвилювання заставляють їх битися 
в іншому ритмі. 

Запам’ятайте, як позначаються довгі та ко-
роткі звуки. Проплескайте схему з другом чи  
подругою.
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У художника під час  роботи  краплини  фар-
би  розтеклись по вологому паперу. Ці плями  
схожі на нотки. 

Вивчіть пісню про нотки.

До, ре, мі

ДО — горбчика гніздо,
РЕ — вітрець серед дерев,
МІ — ви  знайдете самі,
ФА  — до нот усіх слова.
СОЛЬ — просольфеджує ЛЯ,
ЛЯ — підхопить вся земля,
СІ усі співають,  хто
хоче знов прийти  у ДО.

ÄÎ-  ãî-ðîá-÷è-êà  ãí³ç-  äî,  ÐÅ -  â³ò-ðåöü ñå-ðåä äå-ðåâ,   

Ìóç. Ð. Ðîäæåðñà
(ç ê³íîô³ëüìó «Çâóêè  ìóçèêè»)  

Ì²-  âè-çíàé-äå-òå  ñà-ì³,   ÔÀ  -äî  íîò  ó-  ñ³õ   ñëî-  âà.  

Ñ²-  ó-   ñ³  ñï³-âà-þòü,  õòî    õî- ÷å çíîâ ïðèé-òè  ó    ÄÎ.

ÑÎËÜ- ïðî-ñîëü-ôåä-æó-º  Ëß,      Ëß - ï³ä- õî-ïèòü âñÿ çåì-ëÿ, 

Музика Р. Роджерса
(з кінофільму «Звуки  музики»)
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Згорніть аркуш навпіл, капніть усередину  
і на згин краплі фарби. «Розженіть» їх пальчиком 
і розгорніть аркуш. Ви  отримаєте фантастичні 
симетричні відбитки. Найцікавіші доповніть де-
талями. Назвіть свою роботу.

Прослухайте два музичні твори  (Ф. Шуман 
«Сміливий вершник» і «Веселий селянин»). Який 
настрій цієї музики? Чому? Намалюйте словес-
ний малюнок до кожного музичного твору.

Музика грається за допомогою музичних  
інструментів. Роздивіться уважно плутанку. 

Що зайве на малюнку? Поясніть чому.
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Лісові мешканці поспішають робити  зимові запаси. 
Вони  не мають часу розважатись: грибів,  горішків,  ди-
ких яблук та груш мають вдосталь назбирати.

Розгляньте світлини. Подумайте, з чого ще 
можна виготовити  грибочки  та яблука?

На лісовій галявині
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Об’єднайтесь з друзями  у групи,  виліпіть  
із пластиліну грибочки  та яблучка. Ви  отримає-
те великий кошик лісових дарів.

За потреби,  користуйтесь зразком поетапно-
го виконання ліплення.

Спокійна музика (К. Дебюссі «Місячне сяй-
во») під час  ліплення не відволікатиме від ко-
лективної роботи. 

Чи  сподобалось вам працювати  колективно? Пояс-
ніть свою думку.
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Хитра лиска запаси  на зиму не робить, не 
турбується. Саме про неї вивчіть пісню.

Пісня лисички

Я — лисичка,  я — сестричка,
Не сиджу без діла:
Я гусятка пасла, 
Полювать ходила

А  тепер мені в неділю
Треба відпочити,
Свою хатку гарнесенько
Треба прикрасити.

А  щоб краща,  а щоб краще
Була моя хатка,
Піти  треба у гайочок,
Квіточок нарвати.

У пісні лисичка зображена справжньою го-
сподинею. Наведіть приклади,  які це підтвер-
джують. Чому вона не робить запаси  на зиму?

ß-ëè-ñè÷-êà,  ÿ-ñå-ñòðè÷-êà,  íå ñè-äæó áåç    ä³ - ëà:

ÿ   ãó-ñÿò-êà       ïàñ-ëà,       ïî-ëþ-âàòü-õî   äè  -ëà.

ÿ   ãó-ñÿò-êà       ïàñ-ëà,       ïî-ëþ-âàòü-õî   äè  -ëà.

Обробка мелодії М. Лисенко

(2)

(2)

(2)
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Пригадайте,  що таке ритм у музиці. Як пле-
сканням у долоньки  можна показати  ритмічний 
рисунок? Уявіть,  що довгий звук — це яблучко. 
Грибочками  можна зобразити  короткі звуки. 

Проплескайте запропоновані ритмічні схеми  з дру-
зями.

Роздивіться уважно зображення. Які запаси  
роблять звірі на зиму? Що тут зайве? Поміркуй-
те чому.

(2)
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Природа дарує нам відчуття тепла і холоду. Тепле 
сонечко зігріває. Але коли  воно ховається за хмарка-
ми,  стає прохолодно. Ми  пригадуємо літній день,  про-
холодний вечір,  зиму та літо,  жовто-червоний вогонь  
та блакитний лід.

Картини, на яких зображена природа, називаються 
пейзажами.

Розгляньте картини. Розкажіть, якими  ко-
льорами  передана спека сонячного дня і холод 
зимового ранку. Які враження та настрій викли-

кають ці картини?

Природне розмаїття
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Кольорами  можна передати  настрій. Теплі 
кольори  виглядають веселими  і святковими. 
Одна й та сама картина,  написана у теплих або  
холодних кольорах,  викликає різні враження.

Теплими кольори  називаються тому, що 
вони  нагадують тепло,  світло та полум’я. Це 
жовті,  червоні,  помаранчеві кольори. 

Холодні кольори  нагадують воду, кригу, сніг та  
мороз. Це сині, блакитні, фіолетові та холодні зелені 
кольори.
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Розгляньте,  як зображено на картинах вог-
няні та крижані планети. Якими  кольорами   
передано холод та спеку?

Пофантазуйте і намалюйте за бажанням  
свою «Планету крижаних гір та океанів» або 
«Планету палаючих  вулканів».

• Щоб колір став більш теплим, до нього 
потрібно додати  трішки  жовтого або червоного 
кольору. 

• Якщо потрібно створити  більш прохо-
лодний відтінок,  до кольору додають блакитний  
чи  синій колір.
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Прослухайте два музичні твори  (П. Чай-
ковський «Пісня жайворонка», «Баба Яга»).  
Чим вони  відрізняються?

У музиці є високі та низькі звуки.
Якими  звуками  зображено спів жайворонка? 

Якими  — образ Баби  Яги? Поясніть свою думку.

Наведіть приклади  високих та низьких звуків, які 
можна почути  в природі та побуті.

Поміркуйте і визначіть,  яка квітка в кожному 
зображенні зайва за кольором.
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Осіннє листя жовте,  ба-
гряно-золоте, немов охоп- 
лене полум’ям. Зірвані ві-
терцем листочки  дерев па- 
дають додолу.

Уявіть собі цю карти-
ну і проплескайте ритмічні  
схеми.

Ви  вже знаєте, що осінь щедра на врожай. 
Саме про це вивчіть пісню і разом із друзями  
розіграйте музичну виставу «Ходить гарбуз по 
городу».

Ходить гарбуз по городу

Краса осіннього листя

Îé,  ÷è  æè-â³,  ÷è  çäî-ðî-â³ âñ³  ðî-äè-÷³ ãàð-áó-çî-â³? 

Ïîì³ðíî øâèäêî

Õî-   äèòü     ãàð -  áóç      ïî    ãî  -  ðî  -  äó,
ïè   -  òà   -  ºòü  -  ñÿ     ñâî -  ãî  -  ðî  -  äó:

G

G G G

D DA7

D7 D7
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Ходить гарбуз по городу,
Питається свого роду:
— Ой,  чи  живі,  чи  здорові
Всі родичі гарбузові?

Обізвалась жовта диня,
Гарбузова господиня:
— Іще живі,  ще здорові
Всі родичі гарбузові!

Обізвались огірочки,
Гарбузові сини  й дочки:
— Іще живі,  ще здорові
Всі родичі гарбузові!

Обізвалася морквиця,
Гарбузовая сестриця:
— Іще живі,  ще здорові
Всі родичі гарбузові!

Обізвалась бараболя,
А  за нею і квасоля:
— Іще живі,  ще здорові
Всі родичі гарбузові!

Обізвався старий біб:
— Я піддержав увесь рід!
— Ой ти,  гарбуз,  ти  перістий,
Із чим тебе будем їсти?

— Миска пшона,  шматок сала — 
От до мене вся приправа!
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Розгляньте картини. Поміркуйте,  якими  вира-
жальними  засобами  вони  створені. Назвіть їх.

Послухайте музичний твір «Осінь» (А. Віваль-
ді). Які звуки  ви  почули  в мелодії? Які вражен-
ня про осінь у вас  виникли? Розкажіть про них.

Об’єднайтесь з друзями  у групи. Пофанта-
зуйте і виконайте свою аплікацію з дивовижного 
осіннього листя. Музика під час  роботи  надиха-
тиме на творчість.

Якщо другу або подрузі знадобиться підтримка,  до-
поможіть їм в роботі. Всім потрібні розуміння,  дружба,  
щира посмішка. 
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Над містом,  над лісом,  над полем,  над гаєм
Весела пісня дзвінко лунає
Про щедрість,  добро,  про щасливу родину.
По мирну й багату мою Україну.

Пісня — це музичний твір, 
який співають дорослі й діти.

Її може виконувати  одна 
людина або кілька людей. Пісні 
бувають веселі й сумні,  свят-
кові та повсякденні, народні  
й авторські. Перші в житті піс-
ні, які чує людина в ранньому 
віці, — це колискові.

Прослухайте дві пісні (Н. Матвієнко «Ко-
лискова» і українська народна дитяча пісня 
«Грицю,  Грицю до роботи»). Які почуття викли-

кали  пісні? Чим вони  схожі? Чим відрізняються? Про 
що в них розповідається?

Пісенні візерунки
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У піснях найчастіше чергуються заспів і при-
спів. В образотворчому мистецтві є багато ма-
люнків,  які створюються  шляхом чергування — 
це орнаменти.

Чегуватись може одна форма або 
декілька. Елемент, який повторюється 
при  створенні орнаменту, називається 
рапорт.

Розгляньте світлини  предметів. Усі вони  
прикрашені візерунками  і орнаментами.

На яких ще предметах можна побачити  орнамент? 
Що може бути  на ньому зображено?
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Розгляньте малюнки. Які елементи  на них 
чергуються?

На аркуші в клітинку намалюйте орнамент  
за зразком і розфарбуйте його фломастерами.

Роздивіться уважно зображення. Що зайве? 
Поміркуйте чому.
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Музика мінлива. Вона може зачарувати,   
викликати  певні настрої,  створити  різні вра-
ження: спів птахів у лісі,  дзвінкоголосий водо-
грай і тихий танок осіннього листя.

Композитор і композиторка — це люди,  які сво-
рюють чарівну музику. Вони  пишуть твори  для гри  на 
музичних інструментах,  музику для театру,  кіно і мульт- 
фільмів.

Люди,  які слухають музику,  називаються слухача-
ми. Люди,  які виконують музичні твори, називаються 
виконавцями.

Як створюється краса
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Яскравого сонячного дня вийшли  на прогу-
лянку два веселі гусачки. Вивчить про них укра-
їнську народну пісню. Виконуйте її жартівливо. 

Проплескайте ритм пісні.

Веселі гусі
В нашої бабусі —
Ой веселі гусі,
Один сірий,  другий білий —
Ой веселі гусі.

Мили  гусі лапки
Десь біля канавки,
Один сірий,  другий білий —
Десь біля канавки.

Витягнули  шиї
І шиплять,  як змії
Один сірий,  другий білий
І шиплять,  як змії.

Ой кричить бабуся:
Де ж ви,  мої гусі?
Один сірий,  другий білий —
Де ж ви,  мої гусі?

Вийшли,  вийшли  гусі,
Кланялись бабусі
Один сірий,  другий білий —
Кланялись бабусі.

1. Â íà  øî- ¿     áà-      áó-   ñ³     îé  âå- ñå- ë³       ãó- ñ³: 

î- äèí ñ³-ðèé    äðó-ãèé á³   ëèé,- îé   âå- ñå-ë³     ãó- ñ³: 

Øâèäêî,  âåñåëî

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)
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Прослухайте музичний твір норвезького 
композитора Едварда Гріга «Ранок».

Яким ви  уявили  ранок? Якими  музични-
ми  засобами  передано ранкову красу? Яким  
кольоровим сполученням вона відповідає?  

Які кольори  можна використати  для зображення піз-
нього вечора або сонячного дня?

Намалюйте сонячний чи  похмурий день  
акварельними  фарбами  по вологому паперу за 
зразком.
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В осінньому танці листочки  кружляють.
Килимом яскравим землю накривають.
Мереживні сніжинки  танок підхопили.
Осінь із зимою в ньому закружили.

Який настрій та почуття викликав вірш? Яку 
музику ви  уявили  під час  слухання вірша? По-
ясніть свою думку. Чим у музиці створюються 

образи?

Кожен танець — це невеличка весела чи  сумна  
історія. Він створюється за допомогою рухів людського 
тіла. Споглядаючи  за дивовижними  рухами,  ми  відчу-
ваємо,  про що він. 

Танці бувають класичними, сучасними, спортив-
ними, бальними, народними.

Які народні танці ви  знаєте?

Настрій у мистецтві
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Прослухайте найулюбленіший український 
народний танець «Гопак».

Які емоції він викликає? Який характер, настрій 
танцю?

Виконайте з танцювальними  рухами  пісню 
«Веселі гусі». 

Український гопак — це веселий танок,
Радість і душевність сплелись у вінок.
І бабусин сірий гусачок
Любить танцювати  цей танок.

Чим схожі, чим відрізняються мелодії гопа-
ка і пісні «Веселі гуси»? Чому вони  піднімають  
настрій?
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Королем танців є вальс. Прослухайте «Вальс  
квітів» П. Чайковського. Що ви  уявили  під час  
слухання музики?

Намалюйте танок осіннього листя зі сні-
жинками. Працюйте кольоровими  олівцями.  
Поміркуйте,  якими  кольорами  можна зобрази-
ти  листочки  та сніжинки. 
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Скільки  іграшок є на світі!
Ними  люблять гратися діти.
Ляльки,  машинки  і зайчики,
Мішки,  кубики  і м’ячики  —
Усі стали  дружно в ряд,
Бо зібрались на парад.

Марш — музика з чітким ритмом, під яку 
можна крокувати. Марші бувають військові,  
дитячі,  урочисті,  козацькі та інші. 

Прослухайте «Запорізький марш» Є. Адам-
цевича і «Ляльковий марш» І. Парфенова.  
Спробуйте крокувати  під музику. 

Розкажіть,  що ви  уявили  під час  слухання музики.  
У чому різниця між маршами? Поясніть свою думку.

Вивчіть і виконайте пісню «Гарний танець го-
пачок» із танцювальними  рухами. Проплескай-
те ритм пісні та складіть ритмічну схему.

Парад моїх улюбленців
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Гарний танець гопачок

Я навприсядки  скачу,
Чобітками  тупочу.
Тупу-тупу-тупочу —
Наче пташка я лечу.

Гоп! Гоп!
Тупочу!
Наче пташка я лечу.

Тілі-тіль, веде смичок
Гарний танець — гопачок,
А  бандура —
Брень-брень-брень —
Танцював би  цілий день!

Гоп! Гоп!
Брень-брень-брень!
Танцював би  цілий день! 

ß   íàâ- ïðè- ñÿä-   êè   ñêà- ÷ó,     ÷î- á³ò- êà-  ìè    òó- ïî-  ÷ó:  

òó-   ïó,     òó-   ïó,      òó-  ïî- ÷ó,    íà- ÷å  ïòàø-êà,     ÿ    ëå-  ÷ó.

Ãîï-      ãîï,              òó-  ïî- ÷ó,      íà- ÷å  ïòàø-êà,     ÿ    ëå-  ÷ó.

Ãîï-      ãîï,              òó-  ïî- ÷ó,      íà- ÷å  ïòàø-êà,     ÿ    ëå-  ÷ó.

Âåñåëî

Вірші Л. Компанієць Музика А. Філіпенка

(2)

(2)
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Об’єднайтесь із друзями  в групи,  виліпіть  
із пластиліну дитячі іграшки. За потреби,  кори-
стуйтесь зразками.

Працюючи  у групі,   
зверніть увагу на дру-
зів. Можливо, їм потрібна  
допомога.

Підтримка завжди  до-
речна.

Розгляньте малюнки. Знайдіть на них відмін-
ності.
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От і настала зима. Хрустить сніжок під ногами.  
Мороз малює дивовижні візерунки  на вікнах. Природа 
уповільнила свій темп  життя.

Темп — це швидкість руху. І швидкість музики. 

Заспівайте пісню «Гарний танець гопачок»  
у різних темпах. Поясніть,  як змінився характер 
пісні.

Прослухайте музичні твори  Ф. Шумана  
«Дід Мороз» і К. Сен-Санса «Лебідь». Як темп  
впливає на образи  Діда Мороза та Лебідя? 

Виконайте ритмічні вправи.

Світ наповнений прикрасами

ТА-ти-ти-ти-ти-ТА-ТА-ТА-ти-ти-ТА ТА-ти-ти-ти-ти-ТА-ТА-ТА-ти-ти-ТА 
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На засніжених кущах калини  червоніють гро-
на ягід. Намалюйте за зразком калиновий орна-
мент. 

Секрет роботи  в тому, що листочки  і ягід-
ки  — це відбитки  від пензлика та пальчика.

Роздивіться малюнок. Що на ньому наплутано?
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Поглянь навкруги  — усе таке різне!
Швидке і повільне,  лагідне й грізне,
Велике й маленьке,  веселе й сумне,
Дзвінке і тихеньке,  похмуре й ясне.

Пригадайте та заспівайте веселі нотки. По-
мітили,  що вони  співаються не однаково? 

Кожна людина, тварина, музичний інструмент ма-
ють свій голос. У когось  він ніжний і високий,  у когось  
грубий і низький. Це забарвлення звуку та голосу  
називається тембром.

Прослухайте музичні твори  М. Глінки  «Поль-
ка» і М. Скорика «Мелодія».

Який характер, темп і тембр творів? Порівняйте,  
що в них спільного,  що відмінного? Які картини  можна 
уявити  під музику?

У світі порівнянь
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Морозець — зимовий помічник, вкрив льодя-
ною ковдрою річки,  озера,  ставки.

Вивчіть пісню «Морозець».

Морозець

Морозець, морозець
Пощипав нам щічки.
Теплі валянки  у нас,
Шубки  й рукавички.

Морозець,  морозець
Плещимо в долоні.
У дівчаток і хлоп’яток
Носики  червоні.

Який настрій подарувала пісня?

Проплескайте ритмічну схему.

ТА-ти-ти-ти-ти-ТА-ТА-ТА-ти-ти-ТА 

Æâàâî

Ìî-ðî-çåöü,   ìî- ðî  - çåöü     ïî -ùè-ïàâ   íàì

ù³÷-êè.   Òåï-ë³  âà-ëÿí-êè  ó íàñ,  øóá-êè  é ðó-êà-âè÷-êè. 

E

E E

H7

H7

Òåï-ë³  âà-ëÿí  - êè    ó  íàñ,  øóá-êè    é ðó-êà-âè÷-êè. 

Fm EE H7

(2)

(2)
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Усі предмети,  які нас  оточують, мають фор-
му — зовнішній вигляд. Вони  можуть бути  
простими, схожими  на трикутник, квадрат, 

прямокутник, овал чи  коло. Поєднавши  їх, утворює-
мо складну форму.Форма може бути  плоскою чи   
об’ємною.

Розкажіть,  з яких простих геометричних форм 
створені зображення.

Пригадайте, якими  видами  транспорту ко-
ристуються люди. Намалюйте улюблений тран-
спорт. Розмалюйте його фломастерами.

Яким із видів транспорту не можна користуватись 
взимку? Чому?
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Із зимою в гості
До нас  свята прийшли.
Веселий настрій,  радість
З собою принесли.

За традицією, у різдвяні дні співають вітальні  
пісні — колядки. Величають господарів,  бажають у  
новому році всього найкращого. 

Прослухайте колядку «Добрий вечір тобі, 
пане господарю».

Вивчіть колядку «Старий рік минає».

Новорічні свята

Ñòà-ðèé   ð³ê   ìè  -íà -           º,       Ñòà-  ðèé     ð³ê  ìè-íà -   º, 

Íî - âèé   íà - ñòó- ïà -  º,     Íî - âèé   íà - ñòó- ïà -          º.
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Старий рік минає

Старий рік минає,
Старий рік минає,
Новий наступає,
Новий наступає.

Прощай,  Старий роче,
Прощай,  Старий роче,
Ми  тебе не хочем,
Ми  тебе не хочем.

Ми  хочем Нового,
Ми  хочем Нового,
Спаса рожденого,
Спаса рожденого.

А  він буде кращим,
А  він буде кращим,
Принесе нам щастя,
Принесе нам щастя.

І миру на світі,
І миру на світі,
Здоров’я всім дітям,
Здоров’я всім дітям!

Проплескайте ритмічну схему. 
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У щедрий вечір перед Старим Новим роком викону-
ють пісні щедрівки.

Прослухайте відому в усьому світі українську 
народну пісню «Щедрик» в обробці М. Леонто-
вича.

Який настрій подарувала вітальна пісня? Що 
ви  хочете побажати  своїм рідним?

Пригадайте, як прикрашають до новорічних 
свят ваше місто чи  село. Намалюйте казко-
ве новорічне місто кольоровими  олівцями  або 
фломастерами.

Роздивіться малюнок. Знайдіть однакові ялинки.
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Ялинка свята цілий рік чекала. 
Прикраси  довго собі вибирала,
Гілочки  пухнасті ними  прикрашала
З Новорічним святом усіх вітала!

Сьогодні ви  з друзями  виготовите прикра-
си  для новорічної ялинки. Що перетворить зе-
лену красуню на новорічне святкове дерево? 
Які кольори  ви  використаєте в роботі? 

Готуємось до Нового року
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Пригадайте,  кого називають колядниками   
та щедрувальниками. Прослухайте щедрівку 
«Ой сивая,  тая зозуленька».

Заспівайте пісню «Морозець»,  колядку «Ста-
рий рік минає». Вони  створять святковий на-
стрій для роботи  над новорічними  прикрасами.

Виберіть новорічні прикраси,  які будете ви-
готовляти  колективно. Своїми  виробами  ви  
зможете прикрасити  святкову ялинку і класну 
кімнату. Під час  роботи  допомагайте одне од-

ному. Спільна робота зміцнює дружбу.

Роздивіться уважно зображення. Що зайве? 
Поміркуйте чому. 
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Взимку все відпочиває:
Земля і звірі,  й квіти.
Зимові сни  дерева бачать, 
Спустивши  додолу віти.

Зима хурделицями  в’ється. Справжні сни- 
чари  напустила на природу. Про це  вивчіть по-
співку «Ой Метелиця-зима». Співаючи,  пропле-
скайте її ритмічний рисунок.

Ой Метелиця-зима

Кожен музичний твір має свою мелодію,  
якою композитор чи  композиторка виражають 
чарівність і неповторність музики.

Петро Чайковський намалював «Грудень»  
із циклу «Пори  року» дивовижними  музичними  
звуками. Закрийте очі й прослухайте їх. Розка-
жіть,  що ви  уявили.

Зимові сни

Îé,  Ìå-òå-ëè-öÿ-çè-ìà   ñêðè-íþ â³ä-÷è-íè-ëà,

ðó-êà-âè÷-êè   ó-çÿ-ëà,         ìîâ ïó-øèí-êè   á³ - ë³. 
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Лапатий сніг білими шапками накриває 
будинки, дерева, кущі. «Чому сніг лапатий»,  
ви дізнаєтесь із пісні, яку вивчите.

Чому сніг лапатий

Я запитую у тата,
Чом він каже: «Сніг лапатий».
У снігу вся шуба й шапка,
Я шукаю,  де ті лапки?

Приспів:

На малюнку лапки
Є у жабки.
Лапки  в киці,
Як годиться.
І собачка лапку подавав.
Ну,  а сніг... Де лапки  він сховав?

Пояснила все сестричка:
— В сніга лапки  невеличкі.
Сніг літає,  як пушинка,
З лапок сплетена сніжинка.

Приспів:

На малюнку лапки
Є у жабки.
Лапки  в киці,
Як годиться.
І собачка лапку подавав.
Ну,  а сніг... Де лапки  він сховав?

(2)

(2)
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Розгляньте зимові дерева,  вкриті снігом.

Намалюйте зимове дерево за уявою. Розма-
люйте свою картину акварельними  фарбами.

Виберіть положення аркуша паперу залежно 
від форми  дерева. Поясніть свій вибір.

Поміркуйте,  що на малюнку наплутано. Пояс-
ніть свою думку.
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Пригадайте і заспівайте пісню «Чому сніг  
лапатий?». Проплескайте ритмічну вправу.

Пофантазуйте, що ви, як казкові герої, спій-
мали  золоту рибку, яка запропонувала вико-
нати  ваше бажання. Розкажіть, якою ви  її уяв-
ляєте.

Подивіться, як художник зобразив золотих 
рибок. Розкажіть, з яких частин складається  
їх форма. Яка частина найбільша,  яка — середня 

і найменша? Які геометричні фігури  вони  нагадують?

Прослухайте,  як музичною мовою зобра-
зив золотих рибок композитор Родіон Щедрін  
у творі «Золоті рибки» з балету «Горбоконик». 

Розкажіть,  якою була музика. Яких рибок ви  намалюва-
ли  би  до неї?

Пригоди золотої рибки
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Намалювати  рибку вам допоможе послідов-
не виконання роботи. Розмалюйте її акварель-
ними  фарбами.

Під час  малювання послухайте музичний 
твір К. Сен-Санса «Акваріум». 

Роздивіться зображення. Поміркуйте, хто  
зайвий і чому.



60

Що я люблю

Відгадайте загадки.

Якими  кольорами  природа розфарбувала 
відомі вам фрукти? Наведіть приклади, які фрук-
ти  можна вписати  в запропоновані форми.

Проплескайте схему. 

Пофантазуйте і складіть свою ритмічну схему 
з фруктів. Запропонуйте друзям її проплескати. 

Мов маленький м’ячик,
Висить,  але не скаче,
Рум’яне,  гладеньке,
На смак солоденьке.

Лампочка вгорі висіла, 
Достигла і пожовтіла.
Діти  лампочку зірвали, 
З апетитом скуштували.

Запах,  колір — все відмінне, 
Посміхнешся неодмінно.
Як серединку кусати, 
Скривить так,  що й не впізнати.


