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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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3. МИСТЕЦТВО	КРІЗЬ	ВІКИ

Мистецтво завжди рухається в ногу із часом! Народні мелодії та на-
родні музичні інструменти – це не спомин давнини. Вони радують своїм 
звучанням й у нашому повсякденні.

НАОНІ. Старовинні українські народні інстру-
менти – кобза, колісна ліра. Антоніо Вівальді. 
«Гроза» із сюїти «Пори року» (сучасні кавери 
гуртів: B&B Project (баян і бандура), Горлиця-
АРТ Vivaldi. Storm (соло – цимбали)).

Поділися емоційними враженнями від про-
слуханої музики. Які відомі тобі інструменти 
звучали в сучасних обробках і кавер-версіях? 
Які з них зображено на світлині музею та на 
картині? Поміркуй, чому ці народні інстру-
менти вшановано на українських монетах.

Кавер-версія в популярній музиці – нова інтерпретація, оригінальна пере-
робка (творче розкриття) відомого музичного твору.

ВЕСЕЛА ПІСЕНЬКА
Музика та вірші І. Танчака

Хай     пі-сень-ка ве-се-ла на За-хід і на Схід ле-тить в міс-та і се-ла, не-

се, не-се при-віт.  Не - хай  ї - ї  спі-ва - ють до - рос- лі і ма-лі,     у -

сі,       хто лю - бить    піс -  ню     на     зем  -   лі!

& bb 44 ..œ
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& bb ..œœ œœ œœ œœ œœ œ
се, не се при віт. Не
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Музична грамота
Окрім виконання соло, музику можуть співати або грати на інструмен-

тах кілька виконавців: два – дует; три – тріо; чотири – квартет.

КВАРТЕТДУЕТ ТРІО

На дозвіллі спробуй створити шумові музичні інструменти за зразком або 
придумай власний варіант.
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3.	 МИСТЕЦТВО	КРІЗЬ	ВІКИ

Барвик, Лясолька та Мед-Арт, мандруючи нашою країною, знайоми-
лися з декоративно-ужитковим мистецтвом. Вони зробили власне 
відкриття: це мистецтво є сучасним. Професійні художники зображують 
його вироби на своїх картинах.

Як можна назвати картину (вгорі)? Поміркуй, чи користуємося ми в нашому 
повсякденні виробами декоративно-ужиткового мистецтва. Наведи при-
клади. Поясни. Вироби яких відомих тобі видів деко  ра  тивно-ужиткового 
мистецтва зображено внизу?

народна лялькаткацтвогончарство

розпис писанкарство різьбленнявишивка

Декоративно-ужиткове	мистецтво – мистецтво виготовлення та худож-
нього оформлення виробів побутового призначення.

Образотворча грамота
Для створення враження об’єм-

ності предмета на площині треба:
• визначити на ньому освітлену 

й затем нену частини;
•	 за допомогою штрихів відтво-

рити різну насиченість світла й тіні 
на зображуваному предметі;

•	 замалювати тінь, що падає від 
предмета.

Варіант 1. Намалюй натюрморт (графічні матеріали).

Варіант 2. Створи на столі натюрморти з різних предметів побуту, зроби 
світлини на телефон. Надішли свої фото друзям.

Віртуальна екскурсія до 
Національного музею 
українського народного 
декоративного мис  тецтва.

Віднайди в побуті зразки 
декоративно-ужиткового 
мистецтва. Поміркуй, чи 
сучасні вони.

освітлена  
частина

затемнена 
частина

тінь від 
предмета
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