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Разом із друзями виконайте ритм вірша «соло – усі разом». Оберіть со-
ліста (солістку).

Лине пісня з глибини віків
про безсмертну славу козаків.
Ми – спортсмени, 
хортинг нас з’єднав.
Долучись і ти до наших лав.

ГІМНАСТИКА РАНКОВА
Музика Михайла Облещука  Вірші Раїси Обшарської

Ой, я ка чу до ва гім нас ти ка ран ко ва. Вго ру ру ки- - - - - - - - --

пі дій ма єм, при сі да є мо, стри ба єм, роз ви ва є мо пос та ву,- - - - - - - - - - - - - - -

під рос та є мо на сла ву. Все це ро бим за люб ки. Ми ве се лі,- - - - - - - - - - -

ми ве се лі- - діт - ла - хи

Знайди в нотному записі пісні ноти з крапками. Пригадай, що вони озна-
чають.

Обговори з друзями роль хортингу у фізичному розвитку і ду  ховному вдо-
сконаленні людини. 
Ді  знайся з додаткових джерел про дитя чо-юнацьку гру «Хор   тинг-Патріот». 
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Українці завжди пам’ятають тих, хто приніс славу нашій рідній країні. Таким 
відомим людям встановлюють пам’ятники, їх зображують на монетах, марках, 
адже вони – велич і гордість нашої держави. Серед таких постатей – автор 
музики Державного гімну України Михайло Вер бицький. У всьому світі відома 
співачка європейської оперної сцени Соломія Крушельницька. Її чудовий голос 
зачаровував людей на всіх континентах. Чемпіон світу борець Іван Піддубний 
та багато інших українців примножили спортивну славу нашої держави.

Українські народні пісні у виконанні Соломії Крушельницької (на вибір). 
Тарас Керичок. Пісня-марш «Спортивний дух». 

Поміркуй, чому голос відомої співачки вражав слухачів багатьох країн. 
Схарактеризуй музику пісні-маршу. Поцікався, які види єдиноборств вклю-
чено до змагань з хортингу. Поясни, як ти розумієш народну мудрість 
«Українці співають цілий рік і весь вік».
Хортинг – національний вид спорту України (від назви острова Хортиця – 
історичного центру українського козацтва).

12. НАША СЛАВА, КРАСА І ВЕЛИЧ
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Героями України є не лише славно   звісні козаки і мужні воїни, а
й космонав ти, пожежники, які, рятуючи людей, ризикують власним
життям. Їм встановлюють пам’ятники. У па м’ятниках, на пам’ятних 
монетах і марках ушановують також художників, майстрів декора-
тивного мистецтва, які є гордістю нації.

Роздивись ілюстрації і поясни, яке із зображень є рель є фом.

У художніх творах митці часто роз мі щу  ють елементи композиції, 
однакові за формою, кольором та розміром, симетрично.  

Симетрія – це розміщення однакових частин композиції відносно цен-
тральної лінії – осі симетрії.її

Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòàÎáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Рельєфні зображення бувають різними: горельєф (зображення

виступає над площиною більше ніж на половину об’єму скульптури) 
і барельєф (зображення виступає менше ніж на половину). 

Створи барельєф «Дерево життя» (картон, пластилін). За бажання 
окремі деталі, наприклад вазон, виконай у горельєфі.

вісь симетрії

Переглянь відео учнів «Казковий світ Марії Приймаченко». 

Досліди, чиї портрети зображено на українських паперових гривнях. Чи є
з-поміж них художник? 

12. НАША СЛАВА, КРАСА І ВЕЛИЧ
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