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Державний Гімн україни 

Слова П. Чубинського          Музика М. Вербицького

 Ще не вмерла України ні слава, ні воля,
 Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
 Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
 Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

                     Приспів:
 Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
 І покажем, що ми, браття, козацького роду.

 

навчальні теми

•	 Жанри	музики

•	 Виражальне та зображальне в музиці

•	 Основні музичні жанри

•	 Мова музики
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Розділ I. ЖанРи музиКи
Урок 1             

Жили, Були тРи музичні Кити

слухання музики.
Російський композитор 
Дмитро Кабалевський. «три кити».
Про які кити йдеться у музичному  

творі?

 вірш      пісня   

 казка      танець 

 марш  оповідання

Яка з ілюстрацій відповідає другій частині твору?

 до пісні   до маршу   до танцю
Якому з музичних жанрів-китів властивий такий 

ритмічний рисунок?

I I П І  П П I І  П І П І  I П I I

Пригадайте! Музика — це:

 хаос звуків     

 впорядковане мистецтво звуків, за допомогою   
 яких відображаються задуми композитора 

Д. Кабалевський
(1904–1987)
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Розучування пісні.  

«Пісня про школу»

Слова В. Вікторова, музика Д. Кабалевського

Вересневий світлий день!
Ми прийшли до школи.
Школа радо стріла нас,
нам дала просторий клас.
Ми співаєм повсякчас
про свій клас, про свій клас. (Двічі)

Вірні друзі є у нас — 
букви, цифри, ноти.
Ось учитель входить в клас, 
він навчить усього нас.
Хай про нього спів луна,
спів луна, спів луна. (Двічі)

І перерва, і дзвінок — знову на урок.
Справ цікавих не злічить,
ну і пісня все звучить,
в ній про все! Нехай звучить,
хай звучить, хай звучить!
З нею веселіше жить,
хай звучить, хай звучить! (Двічі)

Який настрій створює ця пісня?
З якими китами музики ви ознайомилися на уроці?
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Урок 2              

на Гостини До Пісні

Пісня — найбільш поширена форма вокальної 
музики, в якій поєднується мелодія та віршова-
ний текст.

Пісню можна виконувати: голосом зі словами та  
награвати мелодію пісні на музичному інструменті.

слухання музики.
Людвіг ван Бетховен. «Бабак».
Про що розповідає ця музика?
До якого жанру музики належить твір?
Яка мелодія твору?

 урочиста      спокійна

 наспівна      журлива

 героїчна     

Яку роль відіграє пісня в житті кож-
ної людини?

Мелодію пісні записують:

 буквами   нотами   

на                           стані

Проспівайте фрагмент пісні

Пісня — один із головних жанрів музики.

виконання пісні «Пісня про школу»
Як потрібно співати, щоб передати урочистий ха-

рактер пісні?

Л. ван Бетховен
(1770–1827)

н т о м
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Я. Степовий 
(1883–1921)

  Урок 3 

у КоРолівстві сПівучих мелоДій

Найсуттєвішою ознакою пісні є мелодія, яка склада-
ється з різних за висотою та тривалістю звуків.

мелодія — це музична думка, виражена одно-
голосно.

слухання музики.

Український композитор 

Яків Степовий. «лугом іду». 
Який настрій створює музика?

 веселий     сумний

 бадьорий   тривожний

Хто виконує пісню?

 соліст-інструменталіст

 соліст-вокаліст

Пригадайте, як називається такий знак         .

 нота   пауза    літера   

Що потрібно робити під час виконання пауз?

 співати   мовчати  танцювати

Проплескайте ритмічну вправу. Під час виконання 
пауз       руки розведіть в різні боки.

I I    І  П І    І    П    І  П I    I
запам’ятайте! Чергування звуків різної трива-
лості утворює ритмічний рисунок мелодії.

Z

Z

Z ZZ  Z   Z
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Розучування пісні.

Школяр

Слова Б. Лепкого, музика Ф. Колесси

Під пахвою буквар.
— Хто іде? 
— Наш школяр!

У руці олівець,
наш школяр — молодець.

Тихо в школі сидів,
що питали — умів,
і писав, і числив,
гарно вірш говорив.

Тому певний такий
наш школярик малий.
Знає — неня за то 
приголубить його.

Які почуття викликає пісня?

  тривогу    радість   спокій   доброту

Яка основна якість мелодії?

 колір         наспівність   ритмічність

Що допомагає створити мелодію пісні?

 фарби     рухи  музичні звуки
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                                         Урок 4

заПРоШує танець

танець — вид мистецтва, де художні образи 
створюються засобами пластичних рухів люд-
ського тіла.

слухання музики.
Два різні види танців.
а) Російський композитор 
Сергій Рахманінов. «італійська полька».

б) Російський композитор 
Петро Чайковський. 
вальс із балету 
«спляча красуня».

Яка музика вальсу?

 грайлива     схвильована

 енергійна   велична
Чим відрізняється полька від  

    вальсу?

 мелодією    повільним темпом

 однаковим   танцювальними  
                ритмом              рухами

Знайдіть відповідність.

Вальс  уривчаста, швидка
Полька  плавний, ніжний

Цей ритмічний рисунок підходить до вальсу?

I I І  I П І  I I І  П П І  П I I  П I I
виконання пісні «Школяр».

С. Рахманінов
(1873–1943)
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Урок 5                      

танці ЖаРтують

У танцювальній музиці найважливішу роль відігра-
ють мелодія і темп (швидкість, з якою виконується 
танець).

слухання музики. 
Російський композитор 
Дмитро Шостакович. 
«танець молодого бегемотика».

Який характер музики танцю?

 спокійний  енергійний

 похмурий  бадьорий 

 жартівливий  тривожний

В якому темпі виконується твір?

 повільному  швидкому   помірному

запам'ятайте! Танець — один із найголовні-
ших жанрів музики.

Пригадайте, як називаються лінійки, на яких запи-
сують мелодію пісень.

        

Д. Шостакович
(1906–1975)

а Б т а н т н й с т н
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Розучування пісні. 

ой заграйте, дударики

Слова В. Панченка, музика А. Філіпенка

Ой заграйте, дударики,
молоді гуцули,
так, щоб танець-увиванець
полонини чули.

Ой заграйте, дударики,
на дудках кленових,
бо приємно танцювати
в кептариках нових.

Ой заграйте, дударики,
а я заспіваю.
Хай злітає наша пісня
над Карпатським краєм!

Ця пісня: 

   журлива    весела     жартівлива  

Знайдіть правильну відповідь:

1. музику створює    виконавець

2. музику виконує    слухач

3. музику слухає    композитор

4. музика       словами

    зачаровує     мелодією
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Урок 6    

КРоКуємо Разом. маРШ

марш — музичний твір, призначений для су-
проводу пересування людей у чіткому темпі.

слухання музики. 
а) Російський композитор Дмитро Кабалевський. 

«марш».
Прослухайте три варіанти цього твору. Чи поміти-

ли ви, що в основі всіх варіантів була одна і та ж ме-
лодія? 

Визначіть, у чому подібність і відмінність кожного 
з них.

б) Євген Адамцевич. «запорозький марш».

Який характер маршу?

 похмурий  урочистий

 казковий   бадьорий

Як ви гадаєте, цей ритмічний  
рисунок відповідає вальсу  
чи маршу?

   4 I I І    I I І    I I І І  I I І

Ритм є дуже важливим засобом виразності му-
зичного твору. Без музичного ритму не може 
бути музики.

виконання пісні «ой заграйте, дударики».
Які типи музики поєдналися в пісні?

 танець-марш   пісня-танець 

Z Z Z
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Урок 7

маРШ... ДлЯ іГРаШоК

слухання музики. 
а) Російський композитор Петро Чайковський. 

«марш дерев'яних солдатиків».

Який характер музики цього маршу?

 танцювальний  казковий 

 святковий   

Яка мета маршу?

 супроводжувати колискові пісні

 підтримувати чіткість військового 
строю

 виховувати мужній характер лю-
дини

Хто виконує марш?

 соліст  оркестр

б) Російський композитор Матвій 
Блантер. «Футбольний марш».

В якому темпі виконується твір?

 повільному  помірному   швидкому

марш — один з головних жанрів музики. Мар-
ші бувають військові, похідні, траурні, казкові, 
урочисті.

Пригадайте, якими знаками записують пісні.

 словами   цифрами     нотами
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Розучування пісні. 

веселий музикант

Слова Т. Волгіної, музика А. Філіпенка

Ось на скрипочці я граю:
ті-лі-лі, ті-лі-лі!
На лужку зайці у танці,
ті-лі-лі та ті-лі-лі!

Я заграв на балалайці:
тренді-брень, тренді-брень!
На лужку зайці у танці 
тренді-брень, тренді-брень!

А тепер — на барабані:
бум-бум-бум! Тра-та-тах!
Косоокі — всі навтьоки
по кущах та по кущах!

Щоб пісня звучала виразно, наспівно, її треба ви-
конувати легким, округлим звуком. Дихання бе-
ріть активно перед початком кожного речення.


