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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
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15. ФРАНЦІЯ ТА АНГЛІЯ – КРАЇНИ ПАЛАЦІВ,
ТЕАТРІВ, МУЗЕЇВ
«Прекрасна», «загадкова» – саме ці слова чуєш, коли йдеться про
Францію. І справді, ця країна протягом багатьох століть залишається
країною палаців, театрів, музеїв, відважних лицарів і чарівних казок.
Пам’ятаєш Попелюшку – прекрасну героїню казки Шарля Перро?
Вона мріяла танцювати на балу в розкішному палаці! У Франції розквітло
мистецтво музичного театру, країна стала батьківщиною балету.

ПАСТУХ
Французька народна пісня
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Робота в групах. Виконайте пісню
каноном. Зверніть увагу, коли вступає 2-й голос.
Вольфганг
Амадей
Моцарт.
Варіації на тему французької народної пісні «Пастух».
Що відбувається з народною піснею у творі Моцарта? Як змінюється
тема у новому «вбранні» (мелодія,
ритм, фактура тощо)?
Пригадай, як називається така музична форма.

Жан Філіпп Рамо. Менует (клавесин). Поль Моріа. Менует.

Хореографічна грамота

Який характер танцю? Які рухи можна уявити, слухаючи цю музику? Який із
прослуханих менуетів може супроводжувати танець на картині? Яких музикантів-виконавців зобразив художник? Чим тембр клавесина відрізняється
від тембру фортепіано, органа?
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Менует – старовинний французький
© танець, що походить
від повільного народного хороводного танцю. Згодом саме
з нього починався кожен придворний бал. Під час виконання менуету здійснюється багато реверансів (шанобливих
поклонів). Розпочинали танець зазвичай король і королева.
А грали його часто на клавесині.
Виконай ритм менуету.

3
4

Придумай варіації, змінюючи супровід на різних ударних і шумових інструментах, зокрема зроблених власноруч.
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15. ФРАНЦІЯ ТА АНГЛІЯ – КРАЇНИ ПАЛАЦІВ,
ТЕАТРІВ, МУЗЕЇВ
У Парижі – столиці Франції чимало знаменитих архітектурних споруд:
соборів, королівських палаців, театрів і музеїв.

Пригадай, які зображення є симетричними. Знайди симетрію на листівках,
присвячених архітектурі Франції.
Створи листівку «Вітання з Парижа», використай знайомі техніки (воскові
олівці, акварель чи гуаш).

Пригадай, що таке художній музей, картинна галерея. Якими видами мистецтва насолоджується глядач на світлині?

Під час подорожі Лясолька
зробила листівки ручної роботи
(Hand-made сard) із фотосвітлинами відомих паризьких споруд.
Барвик привіз із Франції друковані листівки, які поширюють
музеї, рекламуючи свої колекції.
А Мед-Арт розіслав друзям вітальні інтернет-листівки (e-card)
електронною поштою.
Віртуальна екскурсія «Подорож Парижем».
Лист вки – це різновид графіки. Вони належать до друкованої продукції.
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«Уроки тітоньки Сови». «Чудеса
світу. Ейфелева вежа».
У вільну хвилину оздоб свою
листівку рамочкою з картону, яку
декоруй паєтками чи бісером.
Сфотографуй витвір і відправ
світлину друзям електронною
поштою.
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