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2. ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ
Мандруючи Країною Мистецтв, ми перенесемо ся в ляльковий театр 

лихого Карабаса-Барабаса. Саме сюди зовсім ви  пад  ково потрапив Пінок-
кіо (Буратіно) – і поринув у справжні дива! 

М/ф «Піноккіо», фільм «Пригоди Піноккіо» (фрагменти).

Юрій Шевченко. Балет «Буратіно і чарівна скрипка» (фрагменти).

Хто з персонажів балету про Буратіно ліричний герой, хто – весе-
лий, а хто – злий? Яка музика супроводжує Бура тіно?

танцювальна швидка

бадьора

наспівна

лірична
повільна

ритмічна

У музиці характер персонажа передає насамперед інтонація. 

Інтонація – основа мелодії, що визначає її характер.

«Мрії збуваються» (музика В. Полянського, вірші Ю. Рибчинського).

Золотий ключик Буратіно чарівний. Він відкриває потаємні двері в 
щасливу країну краси, добра та знань. Тож і тобі до поможе потрапити 
до Країни Мистецтв і творити незвичайні мистецькі дива.  

ДИВО ПЕРШЕ (МУЗИЧНЕ) (робота у групах).
Зімпровізуйте мелодії до віршів – портрети персонажів балету. По-
міркуйте, кого з них доцільно характеризувати пісенною мело дією, 
кого – танцювальною, а кого – дек ламаційною (нага дує говір ку).

ДИВО ДРУГЕ (ТЕАТРАЛЬНЕ) (робота в парах). 
Оберіть персонажів і спробуйте по черзі передавати мімікою та ру-
хами їхні характери так, щоб інші відгадали ім’я героя.

На дозвіллі поекспериментуй: придумай різні музичні інтонації – ве-
селу, ліричну, журливу, розгнівану, злякану, спокійну.

кіо (Буратіно) – і поринув у справжні дива! 
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2. ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ
Для зображення людини художники створюють портрети.

Схарактеризуй людей, зображених на портретах.

Характер і настрій героя можна передати мімікою. 

Розпізнай, які емоції передають зображення казкових персонажів.

Портрет – це мальоване, скульптурне або фотографічне зображення 
людини чи групи людей.

Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Малюючи портрет, слід дотримуватися пропорцій 

– співвідношення між частинами обличчя.
Для портретів найчастіше обирають вертикаль-

ний формат.

ДИВО ТРЕТЄ (ОБРАЗОТВОРЧЕ). Намалюй портрет улюбленого героя з 
казки «Пригоди Буратіно» (гуаш).

Варіант 1. Засмучений П’єро

Варіант 2. Веселий Буратіно

Упізнай, кого зображено на портретах з книжок, віднайди сам у книжках 
портрети і зроби світлини. 
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