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ЛЮБІ ДРУЗІ!
Запрошуємо вас продовжити подорож прекрасною Країною Мистецтв. 

На вас чекає знайомство з мистец т вом 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 за-
нуритеся в багатий світ людських почуттів і переживань, утілених у тво-
рах мистецтва різних народів. Крок за кроком будете опановувати таєм-
ниці мистецтва й відображати свої наст рої та думки у власній творчості.

Тож рушаймо в цікаву й захопливу подорож світом творчості!
Авторки

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

– збільшити зображення

– передивитися відео

– прослухати аудіо

– ввімкнути зображення

– вимкнути зображення/аудіо
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10. НА ГОСТИНУ ДО УГОРЦІВ, РУМУНІВ10. НА ГОСТИНУ ДО УГОРЦІВ, РУМУНІВ
І МОЛДОВАН І МОЛДОВАН (продовження)(продовження)

Риси характеру румунів та молдован знайшли яскраве вираження в Р і й
мистецтві танцю – швидкого, запального, енергійного.

Молдовеняска (ансамбль «Жок»). Румунський танець «Ін-
вертіта» (НЗАУНХУ ім. Г. Верьовки).

Схарактеризуй прослухану музику, танцювальні рухи, на-
родні костюми ви  конавців. Розглянь, як зобразили митці
молдовський і румунський танці. Які інструменти викону-
ють музику?

Музичні інструменти, поширені в багатьох народів, 
що проживають в Україні, схожі за звучанням та зо-
внішнім виглядом. Але вони мають різні назви.

Такими інструментами є відома тобі шотландська 
волинка, цимбали, сопілка та ін.

волинка

Придумай мелодії на тексти угорських народних пісень.
1. Жваво, танцювально
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Ве - се - ло жи  -  ве вів-чар,  со - піл - кар, бай  -  кар, каз - кар.
Ось він став і     за-спі-вав  про кві - ту - чий     рід- ний край.

2. Спокійно, наспівно
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Пташ - ка   від - лі - та  -  є,  край  наш   по - ки - да   -   є,
Вми - ла - ся  сльо - зо  -  ю:  – Ждіть  ме - не з вес - но   -  ю.

Переклад з угорської Івана Петровція

Õîðåîãðàôі÷íà ãðàìîòàÕîðåîãðàôі÷íà ãðàìîòà
За будовою молдовеняска має форму рондо. Ти-

повий рух усіх виконавців по колу – це своєрідний 
рефрен. В інших епізодах танцюристи в парах ви-
конують різні фігури, утворюють лінії або маленькі 
кола (жіночі й чоловічі окремо). Серед рухів багато 
веселих стрибків і підскоків, чітких притупувань ка-
блуками. 

Мінідослідження: під час перегляду виконання молдовеняски визначай 
основну тему, що повторюється (піднімай руку щоразу, коли звучить реф-
рен). Які рухи в цей час виконують танцюристи? Що в танці повторюється? 

На дозвіллі створи лепбук «Музичні інструменти народів світу»дів світу».
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І МОЛДОВАН І МОЛДОВАН (продовження)(продовження)

Твої друзі Лясолька та Барвик з до-
помогою Мед-Арта здійснили невеличку 
віртуальну екскурсію в Закарпаття і на 
Буковину. Саме тут поряд з українцями 
живуть чимало угорців, румунів та 
представників інших народів.

Найбільше наших мандрівників вра-
зила вишуканість архітектурних споруд, 
утілена в ажурному металевому мере-
живі воріт, балконних огорож, ліхтарів 
тощо.

Здавна золоті руки вправних кова-
лів дарували нам мистецтво художньої 

обробки металу – ковальства, різновиду декоративно-ужиткового мис-у
тецтва. 

Розглянь металеві вироби на ілюстраціях. Як ти гадаєш, якими знан нями й 
уміннями мають володіти майстри? Визнач, де у візерунках є симетрія. На-
зви вироби з металу у твоєму повсякденні. Пригадай, які види 
декоративно-ужиткового мистецтва ти вже знаєш. 

Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòàÎáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Симетрія широко використовується в мистецтві.
Симетр я – це співрозмірне розташування частин композиції від-я

носно осі або центра.
Асиметр я – це відсутність симетрії.я

     Симетричні елементи        Асиметричні елементи

Створи ескіз художнього виробу з металу, дотримуючись симет рії чи вико-
ристовуючи асиметрію (фломастери).

Варіант 1. Ескіз вивіски

Варіант 2. Ескіз ліхтаря 

У вільну хвилину зроби світлини кованих художніх виробів на вулицях твого 
міста чи села.
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