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З книжок і фільмів ми часто дізнаємося про ге-
роїзм, відвагу та кмітливість богатирів. 
Незвичайну силу мав богатир Котигорошко. Він
переміг Змія і визволив з полону своїх братів і
сестричку Оленку. Пригодам Котигорошка при-
свячено мультсеріал, кожна серія якого 
починається з енергійної маршової пісні.

Марші часто виконує духовий оркестр, до
складу якого входять духові та ударні інстру-

менти. Цей оркестр відрізняється від симфонічного відсутністю
інструментів струнної групи.

Мідні духові інструменти

Пісня з м/ф «Пригоди Котигорошка та його друзів» (музика Андрія Солов-
йова). 
Франческо Пелегрино. Парад героїв. 

Хто виконує марші? Схарактеризуй музику. 

валторна утуба

тромбонтруба

Виконай пісеньки Котигорошка та його сестрички Оленки у відповідному
характері.

А я дів чин ка О лен ка, доб ра, ніж на і гар нень ка.- - - - - - - -

Я ге рой Ко ти го рош ко, Змі я не бо юсь ні трош ки!- - - - - - - - - -

астною? Розділи на  дві  колонки слова, що  характеризуватимуть  музику 
Котигорошка       та  Оленки        : 

ніжнамужня

наполеглива

лагіднарішуча добродушна

енергійна відважна

А тепер уяви музичний «портрет» Змія. Яка музика краще його харак-
теризує: лірична і наспівна, грайлива і танцювальна чи де  кла-
   ма   ційна (подібна до говірки)? Для супроводу використай шумові інстру-
менти.

Агов, хлопче! Ш-ш-ш...

А чого тобі тут треба? Ш-ш-ш...

Будемо битися чи миритися? Ш-ш-ш...

Послухай звучання духового
оркестру.

Поміркуй, під який із прослуха-
них маршів краще виконувати 
ранкову зарядку.
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З богатирями-захисниками ми часто зустрічаємося в мульт-
фільмах. Мультфільми бувають лялькові та мальовані. Їх ство  рюють 
художники-мультиплікатори. Вони малюють багато кадрів, щоб герої
почали рухатись. Зазвичай робота розпо діляється. Одні малюють
персонажів, відтворюючи їхні рухи, інші – довкілля, де відбувається
дійство, та предмети. 

Знайди на фрагменті з мультфільму друзів Котигорошка – Верниго ру, 
Крутивуса, Вернидуба. Поясни, як ти розумієш вислів «Булава – це влади
знак, що втрима в руках не всяк».
Для однієї секунди мультфільму треба намалювати 24 кад ри!

Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòàÎáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Пригадай: для портрета найкраще обирати вертикальний фор-

мат. Щоб правильно намалювати обличчя людини, поділи висоту і
ширину голови навпіл. Горизонтальна лінія – це лінія очей.

Спробуй «оживити» Котигорошка (олівці, фломастери). Намалюй на
смужці паперу його веселе обличчя. Потім зігни папір і на верхній поло-
вині аркуша намалюй сумне обличчя Котигорошка. Воно має бути 
розташоване чітко поверх першого зображення.

Намотай край верхньої частини паперу на олівець. Кілька разів справа
наліво швидко порухай олівцем.

Уяви, що ти – художник-аніматор і створюєш мультфільм про Котиго-
рошка. Намалюй низку послідовних малюнків-кадрів про лютого Змія, у
якого в пащі палає вогонь. Придумай текст до намальованих кадрів зі
Змієм. Для створення анімації можеш використати додаток Stop Motion 
Studio.

9. БОГАТИРІ В МУЛЬТИПЛІКАЦІЇ
лінія згину
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