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Узимку все довкола прикрашається казковим білим мереживом. 
Дерева вдягаються в пухнасті снігові кожушки. Сріблястими зіроч-
ками виблискують сніжинки. Це все – фантастичні дива від Снігової
Королеви.

Олександр Шимко. Балет «Снігова Королева» (фрагменти). 

Схарактеризуй хореографічні «портрети» Кая і Герди; Снігової Королеви. 
Які засоби виразності використовують різні митці: 
 композитор (регістр, тембр, динаміка, інтонації); 
 хореограф (танцювальні рухи, жести); 
 театральний художник (костюми, декорації)?

18. ЧАРІВНІ ДИВА (продовження)
Варіант 1. Виконай першу мелодію в помірному темпі mp, другу – по-
вільно f. ff

Сріб  -  ні     де   -   ре   -   ва,   сріб - не гіл  -  ля,
сріб - лом   пух  -  нас  -  тим вкри - та зем  -  ля.

Ре - ве, сви -ще   за - ві - рю - ха,  по  лі - су  за - ви  -  ло,
як  те  мо - ре,   бі -ле  по - ле сні - гом по - ко - ти  - лось.

Варіант 2 (робота у групах). Разом із друзями створіть контрастні звукові
картини зими. Домовтеся про темп і динаміку виконання.

Темп Динаміка

Помірний

РухливийДуже 
швидкий Повільний

Гучна
Одноманітна Тиха

Контрастна
Лунка

Õîðåîãðàôі÷íà ãðàìîòàÕîðåîãðàôі÷íà ãðàìîòà
Виразні рухи танцівників балету називають ся па («крок»). Тан-

цювати на носочках балеринам допомагають пуанти – взуття зи
тканини. Пишна коротка спідниця тан  цівниць балету, виготовлена з
легких тканин, називається пачка. 

З допомогою батьків створи диво-
портрет Снігової Королеви у програмі 
для гіф-анімації (від   блиски на одязі й 
прикрасах, сніжинки та ін.).
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І це – будинки? Не треба дивуватися, адже форми споруд бува-
ють вельми оригінальними. У таких будиночках, імовірно, спочатку 
оселилася чарівниця Фантазія зі своїми подружками – Уявою і Ви-
думкою. А зараз поряд з ними живуть і люди.

Які форми є основою цих споруд?  Вигадай для них цікаві назви. 

Мабуть, тобі траплялися будинки, прикрашені великими малюн-
ками. Це – мурали. Розглянь їх на світлинах.

Архітектура – мистецтво створення споруд, вулиць, площ, парків. Ар-
хітектор – людина, яка проєктує різні споруди.

Відео «Найбільш оригінальні будинки у світі».

Варіант 1. Намалюй фантастичний будинок, який буде позитивно впли-
вати на здоров’я своїх мешканців завдяки гармонії (зла годженому
поєднанню) форм і красі оздоблення (кольорові олівці, фломастери).

Варіант 2 (робота у групах). Виконайте фантастичну споруду з лего-кон-
структора.

Поцікався, які мурали є в Україні. Пофантазуй, яким муралом можна при-
красити стіни твоєї школи, будинку, у якому ти хочеш жити в майбутньому.

18. ЧАРІВНІ ДИВА (продовження)
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