
60 61

У минулому вигадані герої мандрували світом на килимі-літаку, 
повітряній кулі. Баба-Яга літала на ступі, Карлсон – завдяки пропе-
леру на спині. А персонажі сучасних мультфільмів гасають на
трансформерах, електроскутерах і зорельотах. 

Петро Чайковський. Баба-Яга. Юрій Весняк. Карлсон.

Який характер музики? Якими ти уявляєш фантастичних персонажів Бабу-
Ягу і Карлсона? Хто виконує ці твори? Картина реалістична чи фантастична? 
М/ф «Карлсон, який мешкає на даху» (Швеція, фрагменти).

Ансамбль – група музикантів із двох і більше виконавців, які викону-
ють музику разом.

Варіант 1. Придумай мелодію та виконай її із супроводом.
Моторчик свій я заведу, шукать пригоди полечу.

Варіант 2. Згадай, як виконується нота з крапкою. Виконай ритм польоту
Карлсона з Малюком над містом.

Планета дитинства (музика і вірші Діани Пташинської).її

Ìóçè÷íà ãðàìîòàÌóçè÷íà ãðàìîòà
Окрім виконання соло, музику можуть співати або грати на ін-

струментах кілька виконавців: два – дует; три – тріо; чотири – квартет.

КВАРТЕТ

ДУЕТ ТРІО

Разом із друзями утворіть різні види ансамблів – дуети, тріо, квартети. 
Виконайте в ансамблі улюблену пісню із супроводом.

Досліди різні нотні записи в підручнику, віднайди ноти з крапками. 
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Як і письменники, художники-фантасти вигадують незвичні події, 
придумують неймовірні зображення. Такі фантастичні картини за-
нурюють у світ неможливого, показують нереальну красу, якої не
побачиш у житті.

Що відбувається на картині? 

Події реальні чи фантастичні? 
Де й коли вони відбуваються? 
Що незвичного в зображенні
людей, тварин, рослин? Що 
тобі сподобалося найбільше? 
Яку музику можна уявити? За-
пропонуй свою назву картини.

Пісня «Друзі-мандрівники»
(автор віршів Галина Британ).  

Поміркуй, хто з наших героїв вдаліше намалював ескіз до композиції з
Карлсоном, що літає над будинками. Поясни свою думку. 

Намалюй композицію «Політ Карлсона над містом» (гуаш чи кольорові
олівці й фломастери). Намагайся передати рух товстунчика. 

МультиВарик — Дует (35 серія).

Придумай розповідь про цікаві пригоди Карлсона і Малюка.
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