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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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Наш бурхливий стрімкий час відобразився в рит-
мічних і швидких сучасних танцювальних
ком позиціях. Танцювальне мистецтво розвива-
ється, з’яв ляються нові танці. Їх ми виконуємо із 
задоволенням, водночас покращуючи власне 
здоров’я. Знайоме тобі слово «дискотека» похо-
дить від назви ритмічної тан  цювальної музики 
диско. Існує навіть сучасна професія – діджежж й (ве-й
дучий дискотеки).

Виконання сучасних танців. Руханка «Baby Shark – Українська версія»
(із серії «З лю бов’ю до дітей»).

А які танці любиш ти? Яку музику слухають твої однолітки? Які емоції ви-
кликають у тебе зображення? Вислови припущення, які танці виконують 
підлітки на ілюстраціях.

Танці чудово розвивають м’язи, дихальну систему й координацію ру-
хів, покращують настрій і самопочуття. Із сучасних танців (бальних,
акробатичних) проводяться змагання, де танцівники виборюють звання 
найкращих.

Ìóçè÷íà ãðàìîòàÌóçè÷íà ãðàìîòà
Темп – швидкість виконання музики.п

Adagio (повільно) Andantee (помірноо)

Allegro (швидко) Presto (дужже швидко)

Робота в групах. Виконайте танцювальну композицію «Рок-н-рол».Мело-
дію виконує вчитель (вчителька) або учень (учениця). Поімпровізуйте в 
різних темпах. Придумайте танцювальні рухи.

Гопак (музика О. Злотника, вірші Л. Ямкового).

Гра «Біг – зупинка».

Які танці сьогодні популярні серед твоїх однолітків? На дозвіллі намагай ся 
більше рухатися під музику, зокрема займайся аеробікою. Спробуй навчити 
сучасних танців своїх рідних.
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Природа України безмежно багата! Вона дарує безліч позитивних 
емоцій, а це, як відомо, покращує здоров’я. Барвик з Лясолькою та Мед-
Арт у своїх мандрах Україною зібрали колекцію світлин приголомшливих 
краєвидів і створили фотоколаж.

уМукачівський замок
Озеро Сине рОзеро Синевир Ластівчине гніздо

у ей «Писанка»Музей «Писанка» р фПарк «Софіївка» Софія КиївсСофія Київська

Лінія горизонту в пейзажі роз-
міщується на рівні очей. Залежно 
від цього можна визначити, з 
якого місця ти спостерігаєш 
(ф отографуєш або малюєш) – з 
висоти чи знизу.

Визнач на світлинах-пейзажах 
лінію горизонту. Поміркуй, з 
якого місця (зверху чи знизу) 
Барвик, Лясолька та Мед-Арт 
милувалися краєвидами. Що в 
колажі тебе зацікавило най-
більше? У вільний час дізнай-
ся докладніше про ці куточки 
України.
Визначні місця України.

Колаж – поєднання різних зображень у цілісну композицію.ж
Фотоколаж – колаж із фотографій.ж Бріколаж – колаж із предметів.ж

Варіант 1. Використовуючи світлини з українських журналів, створи різні за 
формою колажі.

Щоб створити фотоколаж, потрібно скласти композицію з кількох світлин на 
аркуші паперу; наклеїти їх. Вирізати за контуром обраної форми (серце, карта 
тощо). Деталі композиції наклеїти на аркуш картону, за потреби оформити ви-
ріб у рамочку, додати назву.

Карта України Україна в моєму серці

Варіант 2. Створи бріколаж «Веселі мандрівники». Поєднай у композицію 
різні побутові матеріали, світлини тощо.

Музей фотоілюзій у Києві.

Дізнайся, як створити фотоко-
лаж з родинних світлин за 
допомогою комп’ютерних про-
грам.
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