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Юний друже!

Цей посібник допоможе тобі навчитися слухати та 
сприймати музику, розучувати та виконувати пісні. 
Сприйняття музики у поєднанні з художніми образами 
дасть тобі змогу зазирнути у чарівний світ звуків, відчу-
ти їхню вічну красу.

Наприкінці видання розміщено ноти пісень для розу-
чування. 

Вчіться слухати музику

Щоб навчитися слухати музику, потрібно:
— уважно, не відволікаючись, слухати твір від по-

чатку до кінця;
— старатись визначити характер твору, засоби 

музичної виразності;
— якщо це вокальна чи хорова музика, прослід-

куйте, як пов’язується текст, мелодія та аком-
панемент;

— в інструментальних творах визначте інструмен-
ти, на яких її виконують. 
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В ГОСТЯХ У ПІСНІ

Урок 1        Кличе, зве дзвіночок нас 

Слухання музики.
а) «Пісня про школу», слова і музика Н. Май; 
б) «Перший дзвоник», слова Г. Масенка, музика  

        М. Дремлюги.
Супроводжуйте звучання пісні пластичними рухами, 

оплесками. 

Кличе, зве дзвіночок нас
на урок в музичний клас,
то ж згадайте, любі діти,
що у класі слід робити.

Хто із дітей слухає музику правильно?

Проспівайте відомі вам пісні про школу.

Розгляньте поспівку. Скільки у ній ритмічних фраз і речень? 

Придумайте та запишіть ритмічними знаками друге речення. На-

співайте мелодію до поспівки. 

Запам’ятайте! Мелодія складається із музичних 
фраз та речень, які формують куплет пісні.

,
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Розучування пісні.

Поспішай до школи

Музика В. Лепешка, слова В. Зінченка

1. Знову промінь сонця
 в листі мерехтить.
 Під моїм віконцем
 вересень стоїть.  Двічі

2. З книгами в портфелі,
 з айстрами в руці,
 а з-під стріх веселі
 скачуть горобці.  Двічі

3. Осінь — та навколо
 стільки різних барв!
 — Поспішай до школи! —
 вересень сказав.   Двічі

Щоб пісня звучала виразно й співуче, її потрібно ви-
конувати легким округлим звуком. Дихання беріть ак-
тивно перед початком кожної фрази.

Розучи пісню, стежачи за нотним записом. Виконай 
її виразно.

lobova_3_klas_ostrov_sydir.indd   5 28.01.2015   16:23:08



6

Урок 2            Казка про трьох китів  
                         (пісня, танець, марш)

Слухання музики.
Російський композитор  

Дмитро Кабалевський. «Три кити».

З скількох частин складається твір?

  із двох   із чотирьох    із трьох

Як вони називаються?

п с н я т н  ц ь  м  р ш

Чим відрізняється музика танцю від маршу?

 тембром    темпом   характером

А чи відрізняється пісня від танцю і маршу?

 ні   так   не завжди
Охарактеризуйте музику маршу та танцю.

Пригадайте, як називаються знаки, якими  

записують висоту звуків.

 букви    ноти   цифри

Допишіть назви нот. 

Скільки всіх нот є у звукоряді?

  6       8        7     9

Пісня, танець, марш — основні типи музики.

Дмитро   
Кабалевський  

(1904-1987)
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Розучування пісні.
Кашалотик

Музика Р. Паулса, слова І. Рєзника

Переклад О. Лобової

3. З ложкою за ним ходжу,
    з’їсти кашки я прошу.
    Та по правді вам скажу —
    він не дресирується.
    А натомість залюбки
    він розбризкує струмки,
    мене кличе до ріки,
    якщо дощ на вулиці.
            Приспів.

          Приспів:
Кашалотик, кашалот,
скуштуй каші, кашалот,
відкривай скоріше рот,
кашалотик, кашалот!
Той, хто кашу їсти звик, 
підростає з року в рік,
відкривай скоріше рот,
кашалотик, кашалот!

2. Цілий день, неначе грім, 
    гуркотять всі двері в дім:
    з кашалотиком моїм
    діти йдуть погратися.
    І радіє дітвора, 
    коли кит співа та гра
    і в калюжу у дворі
    кличе вcіх купатися.
          Приспів.

1. Є у мене кашалот,
    хоч і кит він, тільки от
    лише трохи кашалот
    від кота завбільшечки.
    Кашалотик мій — дива —
    і танцює, і співа,
    та шкода мені бува:
    не росте ні трішечки.
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Урок 3              Запрошує пісенний кит

Слухання музики.
Австрійський композитор

Франц Шуберт. 
а) «У путь»; б) «Форель». 
У котрому з цих творів композитор змалював  

веселого мірошника, який покинув власний дім  

і вирушив у світ, щоб знайти своє щастя?

Прослухані твори — це пісні, танці чи марші? Який характер їх 

виконання?

 сумний     грайливий   веселий
В якому темпі вони виконуються?

У чому полягає різниця між піснею та маршем? 

Пісня — твір для співу, в якому поєднуються му-
зика та слово.

Виконайте фрагмент відомої вам поспівки.

Які тривалості у ній переважають?

Як називають знак, що стоїть на початку нотного стану? 

  знак запитання     скрипковий ключ

Франц Шуберт  
(1797-1898)
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Розучування пісні.

Як складається пісенька?

Музика О. Антоняка, слова А. Орел 

1. Слова і нотки граються,
 не слухаючи нас.
 У пісеньку складаються — 
 вона звучить для вас.

                Приспів:
 буква за буквою пишуться слова,
 нотка за ноткою — пісенька нова.
 Дзинь-дзень, дзинь-дзень, пишуться слова,
 дзинь-дзень, дзинь-дзень, пісенька нова.

2. Веселий день обвітрений
 в словах її живе,
 і місяць, з шовку зітканий,
 у темну ніч пливе.
              Приспів.

Хто складає музику пісень (1), а хто слова (2)? 

  письменник    художник   композитор   поет

Розучіть пісню та виразно виконайте її з оплесками або під 

супровід шумових інструментів.

Поміркуйте, що найважливіше у пісні.

 мелодія  слова

3. Там річечка звивається, 
 за нотками біжить,
 їй сонечко всміхається, 
 і так привільно жить.

          Приспів.
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Урок 4           Творці та виконавці пісні

Пісні бувають авторські та народні. Авторська пісня 
має конкретного автора. Народні пісні складає народ. 
Такі музичні твори передаються усно з покоління у по-
коління.

Слухання музики.
а) українська народна пісня «Дударик»;
б) український композитор Микола Леонтович. Об-

робка української народної пісні «Дударик». 

Обробка — видозмінення музичного твору різни-
ми штрихами композиторського уміння.

Про що розповідається в пісні?

 про дітей   про сопілочку

 про дідуся-дударика
Хто виконує ці композиції?     

 хор   вокаліст  

 соліст-інструменталіст
Чим відрізняється обробка для хору  

М. Леонтовича від народної мелодії?      

 виконанням

 багатоголосим розвитком 
Що змінюється під час виконання пісні хором? 

 мелодія  звукові барви   динаміка   темп

Проспівайте мелодію «Дударика», стежачи за нотним записом. 

Микола Леонтович 
(1877-1921)
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Розучування пісні.

Пісенька горобчика

Музика З. Компанійця, слова П. Синявського

Переклад В. Моруш

1. Я забув про ігри звичні, пластилін і олівець,
адже біля годівнички оселився горобець.
Щоб завжди мене з півслова 
той бешкетник розумів,
взявся я вивчати мову
невгамовних горобців.  Двічі

             Приспів:
Цвірінь, цінь-цінь, цвірінь, цінь-цінь,
друг потрібен нам.
Цвірінь, цінь-цінь, цвірінь, цінь-цінь, 
навіть горобцям.

            
2. Мав цікаву я роботу — горобця дресирував.

Скільки різних бутербродів я пташині згодував!
Та зате, скажіть, де в світі є іще такі дива:
горобець в долоньки плеще, 
і танцює, і співа.    Двічі

             Приспів.

3. Під надійну охорону взята мною пташка ця,
тим-то всі коти району поважають горобця.
Друзі, хочу вам сказати, що чудова думка ця:
вже нікому не злякати
гарну пташку — горобця.  Двічі

             Приспів.
Розучіть пісню. Заспів виконуйте соло, а приспів — ансамблем 

чи хором з оплесками у супроводі різноманітних шумових ін-

струментів.
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Урок 5           Країна співучих мелодій

Є особливий різновид пісенної музики — це інстру-
ментальні твори наспівного характеру, які називають 
піснями без слів.  

До пісень без слів можна віднести: билину (пісня-опо-
відь), ноктюрн (нічна пісня), серенаду (вечірня піс-
ня), баркаролу (пісня човняра), пасторальну (пісня 
пастушка).

Слухання музики.
Німецький композитор Фелікс  

Мендельсон. «Пісня без слів».
На якому інструменті виконується цей 

музичний твір?

 на скрипці   на фортепіано       

 на сопілці    на арфі
Який вона має характер? 
Якщо це пісня, то чому вона без слів?

Пригадайте і скажіть, чи можуть бути пісні без слів маршовими.

   так   ні  

Пісні без слів можуть виконуватись і голосом на од-
ному складі. Такий спів називають вокалізом.

Разом з учителем заспівайте вправу, що має назву «Вокаліз».

Фелікс Мендельсон 
(1809-1847)
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Розучування пісні.

Любитель-рибалка

Музика М. Старокадомського, слова А. барто 

Переклад О. Торгалова 

1. Рибалить біля озера
знайомий наш Хома,
сидить, співає пісеньку,
а слів у ній нема. 
«Тра-ля-ля...»

2. І зранку біля озера
чекає на улов —
на щуку чи на окуня 
любитель-риболов.
«Тра-ля-ля...»

3. І чують цюю пісеньку
високі береги,
і знає цюю пісеньку 
вся риба навкруги.

Лиш пісня починається, 
вся риба розпливається...
Тра-ля!

Чим зацікавила вас пісня?

 змістом     характером    мелодією
    
Вокаліз — вокальний твір для голосу без тексту.
Вокаліз виконується на будь-який голосний звук. 
Призначається для розвитку вокальної техніки.
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Урок 6           Мелодія — основа пісні

Основою пісні завжди є мелодія, створена у відповід-
ному темпі й ритмі. 

Слухання музики. 
Норвезький композитор

Едвард Ґріґ. «Ранок».
За допомогою чого композитор намалював  

картину ранкового пробудження природи?

 музичних звуків  акварельних фарб

Хто виконує цей твір?

 соліст   оркестр

 соліст у супроводі оркестру
Який розвиток музичного твору?

 мелодичний    темповий        

 динамічний     тембровий
Звучання яких інструментів найбільш відчутне в цьому вико-

нанні?

 скрипки   гобоя    флейти           

 ударних    фортепіано   баяна

Мелодія —  одноголосна музична «думка», най-
важливіший елемент музичної мови.

Чи може бути ритмічна вправа основою для створення нової 

мелодії? Придумайте власну мелодію, наспівайте її, підпишіть 

під нотами слова.

Едвард  Ґріґ
(1843-1907)
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Розучування пісні. 
Осінь

Музика О. Зозулі, слова К. Перелісної

1. Листячко дубове, 
листячко кленове
жовкне і спадає 
тихо із гілок.
Вітер позіхає, 
в кучу їх згортає
попід білу хату 
та на моріжок.

2. Айстри похилились,
ніби потомились,
сонечка немає — 
спатоньки пора!
А красольки в’ялі
до землі припали,
наче під листочком
вогник догора.

Як потрібно співати, аби створити осінній настрій? Передайте 

пластичними рухами характер мелодії.

Прочитайте вірш і скажіть, чи відповідає його характер на-

строю пісні.

Осінь, осінь... Лист жовтіє,
часто дрібний дощик сіє.
Червонясте, золотисте
опадає з кленів листя.
Діти ті листки збирають,
у книжки їх закладають.

                         І. Блажкевич
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Урок 7                    Музика осені

Слухання музики.
Російський композитор

Петро Чайковський. «Осіння пісня»
із циклу «Пори року».

Чи відповідає характер музики зображеному  

на малюнку?           

 ні     так

Який настрій навівають музика та малюнок?

 веселий    тужливий    похмурий        

 танцювальний   урочистий

Що є відмінним між цими творами і що їх об’єднує?

Музика буває:

 сумна   весела   спокійна

 висока   низька   розповідна

 енергійна   похмура   бадьора  

 повільна   швидка   урочиста

Головним виражальним засобом пісні є мелодія, 
яка складається з музичних звуків. Кожен музич-
ний звук має певну висоту, гучність і тривалість, 
що в поєднанні з віршованим текстом створює 
певний музичний образ.

Петро Чайковський 
(1840-1893)
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Z Z

Розгляньте вокальну вправу. Який знак у цій вправі не потріб-

но співати? Пригадайте, що він означає.

Продовжте визначення.

На музичному інструменті виконують м...
Невеликий музичний твір для співу, що складається з 

декількох куплетів, — це п...

Виконання пісні. «Осінь».
На яких інструментах, зображених на малюнку, можна  ство-

рити мелодійний супровід до пісні?

Запам’ятайте! Під час співу стоячи або сидячи 
голову тримайте вільно, не напружуйтесь, пле-
чі не піднімайте, а руки вільно опустіть або по-
кладіть на коліна. Співайте м’яким наспівним го-
лосом, кожне слово вимовляйте чітко і виразно. 
Прислухайтесь до співу товаришів та вчителя, не 
викрикуйте і не старайтесь «переспівати» інших.
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Урок 8     Урок узагальнення знань

Завдання для перевірки знань

1. Що називають трьома китами музики?

 пісня   вірш   оповідання   танець  марш

2. Які види мистецтва можна поєднати з музикою?  

 театр    літературу    хореографію

 образотворче мистецтво   цирк

3. Позначте складові побудови пісні. 

 танець  куплет   приспів    заспів        

4. За якими ознаками можна розпізнати характер пісні?

 за словами   за темпом   за мелодією  

 за ритмом    за динамікою

5. Хто може виконувати пісню із словами?

 соліст     хор    ансамбль    оркестр

6. Які види пісень ви знаєте?

 пісні-оповідання   пісні-казки

 пісні-танці   пісні-марші       пісні-веснянки

 пісні-загадки     ліричні пісні 

 колискові пісні    колядки

7. Що є головним у пісні?

 мелодія    текст     ритм     темп   гучність
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8. Позначте назви пісень осіннього циклу. 

 «Любитель-рибалка»   «Кашалотик» 

 «Осінь»     «Пісенька горобчика»

 «Як складається пісенька?»

 «Поспішай до школи» 

9. Який із цих творів можна назвати піснею без слів?

 П. Чайковський. «Осіння пісня» із циклу «Пори  
      року».

 Е. Ґріґ. «Ранок».

 М. Леонтович. «Дударик».

 Ф. Шуберт. «Форель».

10. Які ви знаєте літературні твори про осінь?

11. Виконайте ваші улюблені пісні. 

Запам’ятайте! Музикальність формується у тих 
співаків, які пам’ятають і виконують вимоги до спі-
ву, а також зосереджено слухають музику, можуть 
її аналізувати.
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