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ЕЛЕКТРОННИЙ ДОДАТОК

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
– збільшити зображення
– передивитися відео
– прослухати аудіо
– ввімкнути зображення
– вимкнути зображення/аудіо

ЛЮБІ ДРУЗІ!
Запрошуємо вас продовжити подорож прекрасною Країною Мистецтв.
На вас чекає знайомство з мистецтвом 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 зануритеся в багатий світ людських почуттів і переживань, утілених у творах мистецтва різних народів. Крок за кроком будете опановувати таємниці мистецтва й відображати свої настрої та думки у власній творчості.
Тож рушаймо в цікаву й захопливу подорож світом творчості!
Авторки
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ДРУЖБА І ДОСТЛУК

11. НАЦІОНАЛЬНІ МОТИВИ В МИСТЕЦТВІ
КРИМСЬКИХ ТАТАР ТА ГРЕКІВ
У дружному колі різних народів, які живуть в Україні, кримські татари – корінне населення Криму, з цікавим, різноманітним і самобутнім
мистецтвом.
Що зображено на картині? Розглянь розмаїття декору. Орнаментами яких
видів оздоблено кімнату, побутові вироби?

Музиці кримських татар притаманні прикрашання мелодії, які надають
їй характеру «мережива». Матері співають своїм дітям колискові, щоб вони
виростали здоровими та щасливими. Цікаво, що мати звертається не до
маляти, як зазвичай: «Спи, дитино, спи», – а до третьої особи з проханням піти геть і не заважати родинному щастю.
Кримськотатарська колискова («Менім улим батир»).
Народна пісня у виконанні Джамали (фрагмент).
Танець «Емір Джелял Хайтармаси».

Музика Л. Джемалядінової
Вірші М. Пугач, Л. Джемалядінової, Н. Кононенко

Дру-жить бджіл-ка з кві-та-ми,

Дру-жить лис-тя з ві - та -ми,

Зем-лю зроб-лять каз-ко-ю

Крим зі- грі- ють лас-ко-ю

з пта-шко-ю – зо-ря.

з па -ру-сом – мо-ря!

стіль-ки доб-рих рук,

друж-ба і дост-лук!

Під час розучування пісні намагайся точно відтворювати її ритмічний малюнок. Опиши національне вбрання кримських татар.

Õîðåîãðàôі÷íà ãðàìîòà
Кримськотатарський народний танець – гордість нації.
Поглянь, як його зобразили на
марці.
Танцівниці
заворожують
плавними рухами й граційними обертами. Темпераментні
чоловічі танці оспівують хоробрість, силу, військову майстерність.
Дітей починають навчати
танцювати з раннього віку.
Звісно, не всі стають успішними
танцюристами, але всі вміють
гарно рухатися під музику.
За бажання досліди, які народні інструменти кримських
татар мають схожість з українськими.

У чому особливість мелодій кримських татар? Як розвивається танець? Схарактеризуй музику й рухи танцівників.
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11. НАЦІОНАЛЬНІ МОТИВИ В МИСТЕЦТВІ
КРИМСЬКИХ ТАТАР ТА ГРЕКІВ
Декоративно-ужиткові вироби кримських татар вирізняються багатством орнаментів і яскравим колоритом. Традиційними орнаментами, у
яких переважають рослинні мотиви, оздоблюють предмети побуту: одяг,
ювелірні вироби, килими, меблі тощо.

Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà

Пригадай: геометричні орнаменти складаються з
геометричних фігур, рослинні – з декоративних зображень рослин. Майстри поєднують різні елементи
й отримують оригінальні орнаменти. Часто елементи
орнаменту розміщено в пряму чи хвилясту стрічку.
Також є орнаменти, елементи яких розміщують навколо центра в межах геометричної фігури (коло,
трикутник, квадрат).

Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про
нього.

Варіант 1. Створи орнамент у стрічці за кримськотатарськими мотивами
(олівці, фломастери).

Варіант 2. Створи аплікацію у кримськотатарських традиціях (кольоровий
папір (тканина)).

Розглянь вироби декоративно-ужиткового мистецтва кримських татар. Які
природні форми стали основою для орнаментів і візерунків?
Орнамент – це візерунок, побудований на ритмічному повторенні
елементів.
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Удома знайди предмети вжитку з різними видами орнаментів. За бажання
зроби світлину виробу декоративно-ужиткового мистецтва.
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