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«У нас над усе честь і слава, військова справа, щоб і
себе на сміх не дати, і ворогів під ноги топтати», – гово-
рили козаки. Вони були відважними й сильними, розумними 
та кмітливими, надихали митців на створення шедеврів.

Семен Климовський – Людвіг ван Бетховен. Їхав козак за Дунай («Schöne –
Minka, ich muß scheiden»). Людвіг ван Бетховен. Варіації на українську тему 
(для скрипки і фортепіано).

Хто виконує твір? Як змінюється характер мелодії пісні у ва   ріаціях? Порів-
няй музичну форму варіацій з формою рондо. Що відбувається на картині? 
Чому ти так вважаєш? Поясни.

Варіації – музична форма, де звучить тема та її різновиди.ї

тема варіація 1 варіація 2 варіація 3 варіація 4

Варіації на тему «Їхав козак за Дунай».

Ми нащадки козаків (музика Анни Олєйнікової, вірші Інни Чайченко).

Гра-імпровізація «Музична форма» (робота у групах).
 Варіант 1. Придумайте до вірша мелодію танцювального характеру. 

Створіть варіації на цю тему: соло, в ансамблі, з ритмічним супроводом. Ва-
ріюйте також темп, гучність, ритм. 

Це мистецтво звуть отак: славний бойовий гопак. 
Гоп-гоп, гопачок, затанцює козачок!
Варіант 2. Створіть козацький марш у формі рондо. Для епі    зодів приду-

майте контрастні мелодії: декламаційну (реп) та наспівну.  

Тема (хор): Ми – козаки, вільні люди, 
мужні і відважні всюди.

Епізод 1. Оселедець – не рибина,
а козацькая чуприна.

Епізод 2. Одяг в нас – це шаровари,
маєм їх аж по дві пари.

Танець «Гопак» Бойовий гопак
Поцікавтесь, які художні та мультиплікаційні фільми присвячено україн-
ським козакам.
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Славу українського козацтва увічнено в багатьох скуль-
птурних творах – рельєфах і пам’ятниках – зразках круглої 
скульптури. Наприклад, у місті Відні відкрито пам’ятник укра-
їнським козакам, які брали участь в обороні австрійської сто-
лиці понад 300 років тому.

Їхав козак за Дунай (гурт 
«Гайдамаки»).

Розглянь зображення козаків. 
Яке з них належить до круг-ке з них належить до круг
лої скульптури, а яке – до
рельєфу? Який із пам’ятників 
за характером відповідає ко-
зацькому маршу?

Виготов сувенір-магніт з веселим козаком і розфарбуй його (солоне тісто
або глина, гуаш). 

У вільний час пограй разом з друзями у гру «Козаки». Називай зобра-
ження на полі біля червоного кружечка. Помилка позбавляє наступного
ходу. Поцікався, як називалися козацькі човни.
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