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15. МАНДРІВКА У СВІТ ФАНТАСТИКИ
Усі діти – фантазери! Ти, мабуть, також полюбляєш вигадувати,
читати книжки й переглядати фільми про неймовірні історії?
Познайомся з новим другом Лясольки та Барвика. Це – робот
Мед-Арт, прибулець із фантастичної країни Уявляндії. За допомогою
сучасних засобів медіа він перенесе нас у різні мистецькі світи –
реальні чи віртуальні (уявні). Робот уміє малювати, танцювати, грати
на музичних інструментах.

Роботи-музиканти здатні творити дива. Вони грають на інструментах, імпровізують або створюють власні композиції.
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Чому зовуся я Мед-Арт? Бо я в мистецтві –
профі. Та я ще й ґаджет, я ще й смарт, я поведу
вас із-за парт в світи мистецтв чудові.
Пісня робота СЕ-Е («Oh, Oh, Oh, Watch CE-E go»). Микола РимськийКорсаков. Політ джмеля (у виконанні дівчинки-піаністки Чен Анке і робота
Тео Троніко).

Ìóçè÷íà ãðàìîòà
Сила звучання в музиці – динаміка позначається:

Як ритм пісні передає характер робота, його механічні рухи? Схарактеризуй виконання твору «Політ джмеля».
Ґ джетт – технічна новинка у вигляді електронного пристрою.
Ґа

56

мецопіано

піанісимо

піано

pp

p

mp

дуже
тихо

тихо

помірно
тихо

мецофорте

форте

фортисимо

mf

f

ﬀ

голосно

дуже
голосно

помірно
голосно

На дозвіллі послухай музику у виконанні роботів-музикант
нтів
ів
в.
в.
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Руханка. Robot Dance (Танець робота).

15. МАНДРІВКА У СВІТ ФАНТАСТИКИ
Чимало несподіваних відкриттів чекає на тебе в країні роботів Уявляндії.
Мед-Арт познайомить з роботами-художниками. Вони вміють малювати різні
композиції, зокрема портрети, схожі на
людей, яких зображують.
Малювання робота-художника.

Електронний

конструктор
роботхудожник може
малювати одночасно трьома різнокольоровими фломастерами. Він рухає
своїми механічними «руками» і створює
на папері різнокольорові візерунки. Таку
композицію можна доповнювати власними художніми деталями.
Різноманітні роботи-іграшки надзвичайно
популярні.
Багато
дітей
захоплюються трансформерами, роботами-динозаврами, залюбки
гасають на електроскутерах.

Уяви себе геймером (знавцем комп’ютерних ігор) і намалюй робота з простих форм для комп’ютерної гри (кольорові олівці).

На дозвіллі разом із друзями виготовте з побутових матеріалів роботів і
трансформер-всюдихід для фантастичних подорожей. Придумайте гру з
ними.

Роздивись роботи-іграшки. Який з них тобі найбільше подобається і може
стати другом?

Творці анімаційних ігор і мультиків нерідко зображають позитивних героїв-роботів
ї
б і схожими на людей.
й Робота-іграшку
Р б
і
можна
виготовити з простих побутових матеріалів: картонних коробок, пластикових пляшок і стаканчиків, кришок, трубочок від соку тощо. Треба
тільки ввімкнути фантазію і не забути про гарний настрій!
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