Людмила Масол
Олена Гайдамака
Оксана Колотило

МИСТЕЦТВО
4 КЛАС
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ЕЛЕКТРОННИЙ ДОДАТОК

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
– збільшити зображення
– передивитися відео
– прослухати аудіо
– ввімкнути зображення
– вимкнути зображення/аудіо

ЛЮБІ ДРУЗІ!
Запрошуємо вас продовжити подорож прекрасною Країною Мистецтв.
На вас чекає знайомство з мистецтвом народів, які проживають в Україні.
Також разом з Лясолькою і Барвиком та роботом Мед-Артом ви здійсните
цікаві мандри різними країнами і континентами. Під час цих подорожей зануритеся в багатий світ людських почуттів і переживань, утілених у творах мистецтва різних народів. Крок за кроком будете опановувати таємниці мистецтва й відображати свої настрої та думки у власній творчості.
Тож рушаймо в цікаву й захопливу подорож світом творчості!
Авторки

3

ХЛОП! ХЛОП!
Англійська пісня-гра
Український текст О. Торгалова

16. ФРАНЦІЯ ТА АНГЛІЯ – КРАЇНИ ПАЛАЦІВ,
ТЕАТРІВ, МУЗЕЇВ (продовження)
А чи можеш ти назвати найпоширенішу у світі мову?
(Маленька підказка: це мова комп’ютерів.)
Звичайно ж, англійська! В Англії з’явилися відомі літературні герої: Аліса,
Мері Поппінс, Пітер Пен, Гаррі Поттер тощо. Про них знімають фільмиекранізації. Багато з них фантастичні, є також мюзикли.
А ще в країні й сьогодні живуть справжня королева і принци. Тому не
дивно, що в літературному творі й кінофільмі звичайні діти перетворюються на правителів уявної казкової країни Нарнії. Там з ними
відбуваються незабутні пригоди.

Хлоп, хлоп,

Туп,

туп,

ну-мо всі

плес- ка - єм в до - ло - ні!

ну - мо всі

ту - па - єм но

-

га - ми!

Робота в групах. Виконайте пісню каноном. Дотримуйтеся правил співу в
ансамблі. Оберіть диригента. Разом із друзями виконайте пісню за його
вказівками. Простукай ритм. Він рівномірний чи пунктирний? Поясни. Поімпровізуй (ритм, мелодія) з динамікою виконання.
3
4

Музична грамота

Сила звучання в музиці – динаміка позначається:

Гаррі Грегсон-Вільямс. Музика з к/ф «Хроніки Нарнії». Джон Вільямс. Музика з к/ф «Гаррі Поттер і філософський камінь» (фрагменти).

мецопіано

піанісимо

піано

pp

p

mp

дуже
тихо

тихо

помірно
тихо

pp

ff
крещендо

мецофорте

форте

фортисимо

mf

f

ff

голосно

дуже
голосно

помірно
голосно

f

p
дімінуендо

Руханка «Сlap your hands».

Які картини чи події ти уявляєш, слухаючи музику? Як вона розвивається? Чи
змінюється динаміка? Чи можна назвати фантастичним звучання інструментів
у верхньому регістрі? Обери слова-характеристики музики:
казкова

гумористична
лірична

Екранізація –
телебачення.
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ніжна

фантастична
відтворення

творів

чарівна
героїчна

літератури

магічна
засобами

кіно

й

Подивись парад оркестрів з волинок і барабанів у Шотландії, яка входить до
Великої Британії. Зверни увагу на національні костюми виконавців.
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16. ФРАНЦІЯ ТА АНГЛІЯ – КРАЇНИ ПАЛАЦІВ,
ТЕАТРІВ, МУЗЕЇВ (продовження)
Твори англійських письменників можна побачити в театрі й кіно. Пригадай їх. А чи вмієш ти літати? Ні? То пориньмо в казку, де можна
навчитися літати разом з Пітером Пеном і його друзями.
М/ф «Пітер Пен» (фрагменти).

Піскова анімація – створення
з піску (солі, меленої кави тощо)
зображень на прозорій поверхні,
що підсвічується. Така композиція ніби жива, адже вона постійно
змінюється на наших очах. За
допомогою відеокамери її переносять на екран.
Піскова анімація «Аліса в країні
див». Пісочне шоу.

Варіант 1. Створи малюнок до чарівної казки (монотипія, гуаш). Пере
твори плями в образи. Зображення виконуй на плівці, додаючи до фарби
мило. Наклади плівку на зволожений аркуш і притисни – утвориться відбиток. Домалюй деталі.

Варіант 2. Уяви себе художником-аніматором. Розроби серію малюнків до
мультфільму «Пітер Пен» (манна крупа). Сфотографуй кожен малюнок по
черзі на ґаджет, завантаж фото у програму Stop Motion Studio та створи
мультфільм.

Пригадай, як називають малюнок, що супроводжує текст
літературного твору. Придумай
назву зображенням.

Сюжет фільму можна проілюс
трувати незвичним способом,
утворюючи композиції з піску.
Музика Гаррі Грегсон-Вільямса
з к/ф «Хроніки Нарнії» з пісковою анімацією.
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Поцікався, які є мультфільми англійською мовою за знайомими тобі літе
ратурними творами. Перевір на власному досвіді, наскільки швидше й легше
вивчати іноземну мову, переглядаючи екранізації. Let’s get started!
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