
4 КЛАС

Людмила Масол
Олена Гайдамака
Оксана Колотило

МИСТЕЦТВО
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОДАТ 2ОК



3

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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2. МИЛУЄМОСЯ	КРАСОЮ	ЗЕМЛІ
(продовження)

Любуючись різноманіттям природи України, митці відтворюють її красу 
як у реалістичних, так і в узагальнених декоративних образах.

Якою зображено дівчину-Україну? Розкажи, що можна дізнатися про рідний 
край зі змісту картин.

У народних піснях і творах композиторів також оспівано красу укра-
їнської землі.

Денис Січинський. «Чом, чом, земле моя» (Дмитро Гнатюк). Ігор Шамо. «Три 
поради» (гурт «Струни серця») (на вибір).

«У ритмі серця» (Руслана 
та діти).

Поміркуй над змістом пі-
сень. За бажання виконай 
разом із солісткою та гур-
том дітей пісню «У ритмі 
серця».

У РИТМІ СЕРЦЯ
Музика Руслани Лижичко   Вірші Сашка Положинського

я, зна-єш ти,  лай - ла - ла - ла,   це     не  сон. То при-

йшов  но-вий час, лай - ла - ла - ла,  зна - єш     ти, зна-ю я: до - сяг-

ну -  ти  ме - ти, лай - ла - ла - ла, мож - на     тіль - ки ра - зом!

Є у кож-но-го з нас лай-ла-ла-ла, в сер-ці   мрі-я сво-я!   Зна-ю

Музична грамота
Ти вже знаєш, що пісні мають куплетну форму. Поясни, що в куп леті 

повторюється.

куплет

заспів заспів заспівприспів приспів приспів

куплет куплет

КУПЛЕТНА 
ФОРМА

Наведи приклади відомих тобі пісень. Визнач, чи є в них приспів. Поясни.

Робота	в	групах. Разом із друзями виконайте ритм вірша. Домовтеся, який 
рядок виконуватимете соло, а який – в ансамблі.

Ти наша домівка, планета Земля,
Ти гарна і зблизька, красива здаля.
Дивуються інші планети всі щиро:
«Яка ж ти, сестричко, блакитно-вродлива!»

Придумай рядок про свою мрію до пісні «У ритмі серця».
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2. МИЛУЄМОСЯ	КРАСОЮ	ЗЕМЛІ
(продовження)

З дитинства ми любимо відпочивати на природі: у лісі чи в полі, на 
річці чи на березі озера. Утім потрібно пам’ятати, що цю красу слід охо-
роняти. Адже бережливе ставлення до природних ресурсів є запорукою 
здоров’я нашого та майбутніх поколінь.

Чому планета стурбована? 
На які проблеми звертає 
нашу увагу художник? Об-
говори з друзями, навіщо 
по т рібно берегти  Землю. 
Уяви, що це комікс. Приду-
май текст до кожного 
зображення.

Переглянь відео про сорту-
вання сміття.

За допомогою графічних засобів виразності митці відо бражають при-
родні об’єкти. Ці засоби – точ  ки, лінії, штрихи, плями.

Подивись, як наші друзі зобразили красу довкілля. Хто з них які графічні 
засоби переважно використав?

Використовуючи засоби виразності графіки, створи образ дере   ва: «Ніжна 
берізка», «Кремезний дуб», «Струнка тополя» (кольорові олівці, пастель). 
Об’єднайте свої малюнки в колективну композицію «Збережи дерева – зелені 
легені планети!».

Повправляйся разом з Мед-Артом зображувати дерева на комп’ютері чи 
планшеті.

штрихи

плями

точки
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