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Знайомство з Країною Фантастики триває… Цих прибульців з
інших планет дивує чарівна природа Землі, вражає різноманіття кві-
тів, комах, птахів... Але ми маємо пам’ятати: збереження надзви чайної 
краси планети – у наших руках! 

Альфред Шнітке. «Політ» (з к/ф «Казка мандрів»). Роберт Шуман. Фан-
тастичний танець. Юрій Щуровський. Фантастична п’єса. 

Схарактеризуй музичні твори. Що в них 
фантастичного? 
Уяви, яка музика може лунати у вико-
нанні роботів на ілюстраціях. 

ДАВАЙТЕ РОЗБУДИМО РАДІСТЬ
Музика Володимира Бистрякова  Вірші Олександра Вратарьова

М/ф «ВАЛЛ-І» (фрагмент).

Є твори мистецтва – музичні, поетичні, сценічні, – які народжу-
ються без попередньої підготовки, у процесі безпосеред нього
виконання. Така діяльність називається імпровізацією.

Допоможи інопланетним гостям зімпровізувати різні мелодії звернень до
землян (наспівну чи танцювальну, маршову або декламаційну).

В таємничій космічній імлі
бережи всі багатства Землі.

Пізнавай таємниці й секрети
рідної диво-планети.

Нумо ж у путь, міжпланетний експрес,
мандрує він швидко з Землі до небес.

Удома потренуйся імпровізувати голосом або на шумових інстру ментах.
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Фантазія художника здатна перенести нас у далекі світи, пока-
зати загадкову красу космічного простору.

Що відбувається на картині? Які кольори використав художник, щоб ство-
рити фантастичну атмо сферу?

Чи знаєш ти, що колір впливає на настрій, самопочуття і здоров’я 
людини? Так, блакитний – колір миру, жовтий – сонячно го світла і
радісного настрою, червоний символізує активність. Оранжевий бу-
дить радість життя і веселість, рожевий – колір ніжності, мрійливості, 
а зелений символізує спокій, фіолетовий створює таємничість.

Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòàÎáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Запам’ятай: змішування кольорів на палі-

трі дає різні відтінки певного кольору. 
Додаючи білої фарби – отримаємо світ-Д бі ї ф б і

ліші відтінки (і навпаки).

Намалюй фантастичний космічний пейзаж (гуаш). Використовуй роз -
дмухування плям, штампування.

Фізкультхвилинка «Alien Dance».

На дозвіллі створи фантастичний пейзаж у графічному редакторі Paint, 
використовуй інструмент зміни кольору. 
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