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
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ЧАРДАШ

9. НА ГОСТИНУ ДО УГОРЦІВ,
РУМУНІВ І МОЛДОВАН

Угорський народний танець

Щира українська земля є батьківщиною угорцям, румунам і молдованам. Це – працьовиті народи зі своєю історією, звичаями, традиціями,
мистецтвом. Угорський художник Ласло Кодай висловлює свою любов до
рідного краю в яскравих, незвичайних картинах-казках.

Гей, да-вай-те ра-зом з на-ми цей та-нок стан-цю-єм вправ-но!

То в о-дин-ці, то по - пар - но, до впо-до-би
б чар - даш нам.

ням мелодії виконай її ритм. Поміркуй, де потрібно брати дихання під час
співу.

Õîðåîãðàôі÷íà ãðàìîòà
Угорський народний танець чардаш складається з двох контрастних за темпом
частин. Повільний, ліричний вступ виконують чоловіки, рухаючись по колу. Темп
поступово прискорюється, і танець завершується швидким кружлянням пар.
«Мову» хореографії складають рухи, кожному танцю властивий свій «малюнок».
Рух танцівників на сцені

Який настрій викликає картина ліворуч? Якому музичному ладу (мажорному
чи мінорному
) він відповідає?

Під впливом від угорських народних мелодій багато композиторів різних національностей написали всесвітньо відомі твори.
Ференц Ліст. «Угорська рапсодія № 2» (виконує Дьйордь Оравец
у 29-му епізоді «Котячого концерту», м/ф «Том і Джеррі»).
Йоганнес Брамс. «Угорський танець № 5» (кавер для
скрипки Олександра Божика).

по колу

півколом

по діагоналі

Вітторіо Монті. «Чардаш» (ксилофон з оркестром).
Які віртуозні (майстерні) чи гумористичні моменти виконання тобі
найбільше сподобалися?
Прочитай угорську казку «Чарівні
цимбали». Поділись враженнями з
друзями.
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9. НА ГОСТИНУ ДО УГОРЦІВ,
РУМУНІВ І МОЛДОВАН
Гори Карпати є не тільки в Україні. Вони простягаються і територією
Польщі, Угорщини, Румунії та інших країн.
Художники захоплюються неймовірною красою гірських краєвидів. На
всіх, хто хоч раз побачив Карпати, що торкаються неба, вони справляють незабутнє враження. Гори вкриті прадавніми лісами, соковитою
зеленню трав, блакитними озерами, бурхливими річками й потічками.
Такими чарівними ми бачимо Карпати на полотнах живописців.

Порівняй пейзажі. Назви їх різновиди.
Створи гірський пейзаж (гуаш, тонований папір).

Роздивись гірський пейзаж. Поміркуй, чому така назва цього різновиду пейзажів. Зверни увагу: на передньому плані картини зображення яскраві,
кольори насичені. На дальньому (гори) – зображення злегка розмиті, кольори набувають холодних відтінків, тьмяніють.
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Обговори з батьками або друзями, що можна і треба зробити, щоб зберегти унікальну
красу й багатство Карпат. Поміркуйте разом, як для цього
залучити резерви сучасних
медіа.
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