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Бу - бу - бу - ра - ті - но, Ба - ба, Ба - ба - Я - га, Бі - бі - бі - ло - сніж - ка тут жи - вуть.
Ко - ко - ти - го - рош - ко, Ку - ку - кур - ка Ря - ба, Ко - ко - ко - ло - бок нас ра - до ждуть.

Заспівай пісню «Мрії збуваються» (Нотний додаток, с. 124).

1. ЛЯСОЛЬКА І БАРВИК У КРАЇНІ МИСТЕЦТВ
Продовжуймо мандрувати Країною Мистецтв разом з нашими
друзями – Лясолькою та Барвиком. Ти вже знаєш, що види мистецтв
здатні «розповідати» різними мовами. Пригадай.
Моріс Равель. Красуня (із сюїти «Моя матінка Гуска» за казками Шарля
Перро). Моріс Равель. Красуня і Чудовисько (із сюїти «Моя матінка Гуска»
за казками Шарля Перро).
Сергій Борткевич. Принцеса на горошині (із циклу «Музичні картинки за
казками Ганса Крістіана Андерсена»).
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Розкажи, з яких частин складається куплетна форма. Яка із частин куплету повторюється без змін? Пригадай, якими знаками записують музику.
Зверни увагу: в імені Лясольки поєднано назви двох ноток.
Поміркуй над іменем Барвика.
Руханка. Потяг у казку (із серії «З любов’ю до дітей»).
©

Хто виконує п’єси? Якими ти уявляєш Красуню та Принцесу? У якому
темпі виконуються їхні танці? Що відбувається у творі «Красуня і Чудовисько»? Як завершується діалог героїв? Ці твори – програмні? Як це
можна визначити?
Вправа «Герої казок».
Красиво і точно співай голосні, чітко і коротко – приголосні звуки. Вчасно
бери дихання.
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Придумай слова, у яких «заховалися» назви нот. Створи ребуси.
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1. ЛЯСОЛЬКА І БАРВИК У КРАЇНІ
МИСТЕЦТВ

Які із зображень доцільно розмістити у вертикальному форматі?

Подорожуючи Країною Мистецтв, ми можемо зануритися у неповторну красу навколишнього світу. А наша уява «домальовує» щось
цікаве та незвичайне.

Які із зображень доцільно розмістити у горизонтальному форматі?

Що відбувається на ілюстрації? Що незвичного привернуло твою увагу?
Уяви, що ти потрапляєш усередину цієї картини. Роззирнись довкола. Які
персонажі тебе оточують? Які звуки лунають? Пригадай, якими матеріалами та інструментами працюють художники.

Придумай казкову розповідь про Країну Мистецтв. Уяви себе художником-ілюстратором. Намалюй ілюстрацію до своєї казки. Застосуй
штрихування (графічні матеріали).
Варіант 1. Брама Країни Мистецтв

Художники «розповідають» цікаві історії, створюючи ілюстрації
до книжок. Вони допомагають нам уявити події та героїв.
Ілюстрація – малюнок, що супроводжує текст твору.

Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà

Вибір формату картини (положення аркуша) залежить від форми
зображуваного. Якщо предмети або люди видовжені – обираємо
вертикальний формат, якщо широкі – горизонтальний.

Варіант 2. Будиночки, у яких живуть мешканці Країни Мистецтв.

Поміркуй, якими ще ілюстраціями доцільно доповнити історію про неймовірні пригоди Барвика й Лясольки у Країні Мистецтв.
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