БАБА СНІГОВА
Музика і вірші Михайла Ровенка

17. ЧАРІВНІ ДИВА
Виникнення повелительки льодового королівства казкар Г. К. Андерсен описав так: «За вікном пурхали сніжинки; одна з них, найбільша,
почала рости, рости, поки нарешті не перетворилася на жінку, закутану в білий тюль, зітканий ніби з безлічі сніжних зірочок. Вона
була дивовижно гарна, вся із сліпучо-білого льоду і все-таки жива!
Очі її виблискували, як зорі, але в них не було тепла…».
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Виконай пісню, стежачи за нотним записом. Чи всі знаки тобі відомі?

Ìóçè÷íà ãðàìîòà
Нотки-сестрички люблять грати в музичні ігри-перетворення з
братами-чарівниками Дієзом, Бемолем і Бекаром. Коли перед ноткою
постане Дієз

, вона починає звучати вище. Коли на цьому місці

опиняється Бемоль
Жанна Колодуб. Троль. Герда. Снігова Королева (з альбому «Снігова Королева»).

стримана

велична
мрійлива

завжди

знімає чари своїх братів Дієза і Бемоля.

фа дієз
Опиши музичні «портрети» страхітливого Троля, доброї Герди
, байдужої
Снігової Королеви
. А як відтворено рухи лихого Троля? Добери слова
для характеристики музики Герди і Королеви – реальної героїні і фантастичної:

, то звучання стає нижчим. А Бекар

сі бемоль

На дозвіллі переглянь ноти пісень у підручнику і знайди в них знаки дієз
і бемоль.

холодна
лагідна

ніжна

М/ф
ф «Снігова Королева»
р
(фрагмент)
фр
.
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17. ЧАРІВНІ ДИВА
Фантастичні персонажі нерідко мешкають у незвичайних палацах і будинках. Уявімо, з яких матеріалів їх можна побудувати. Ось,
наприклад, Снігова Королева живе у крижаному замку. Але такі дивні
будиночки можна побачити не лише в казках. Щороку в різних країнах світу проходять фестивалі споруд з льоду! І це справжнє зимове
диво!

Відео «Ice Sculpture Festival
in Harbin. Фестиваль льодяних скульптур у Харбіні».
Намалюй чи створи з кольорового паперу крижаний палац
Снігової Королеви. Пригадай і
використай для тла відомі тобі
художні техніки.

Варіант 1 (аплікація, роздмухування фарб із трубочки)

Варіант 2 (акварель, техніка набризку)
Розглянь на світлині крижані споруди. З яких геометричних форм вони
складаються?
Геннадій Сасько. Крижаний палац Снігової Королеви.
Лясолька склала на площині фантастичну споруду з геометричних фігур.
Які фігури вона використала?

У вільну хвилину спробуй створити фантастичні замки з геометричних
фігур на комп’ютері.
З допомогою батьків пошукай в інтернеті цікаві споруди з льоду та снігу,
які виготовляються на зимових фестивалях у різних містах України.
За бажання подивись виставу «Снігова Королева» на шкільній сцені, використовуючи мережу інтернет.
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