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У вокальних творах та операх
відчути й зрозуміти гумор допомага-
ють тексти пісень чи арій. А як 
композитори «жартують» в інстру-
ментальній музиці? 

Комічні твори зазвичай мають на-
зви «скерцо», «гумореска», «жарт» 
тощо.

Ігор Шамо. Скерцо. Пилип Бриль. Українська гумореска. Йоганн Себас-
тьян Бах. Жарт (у різних обробках).

Поміркуй, чи можна гумореску та скерцо виконувати в дуже по вільно му 
темпі. Порівняй різні версії виконання твору «Жарт». Роботу Мед-Арту
подобається виконання цього твору на електрогітарі. А який тембр сподо-
бався тобі? Роздивись веселі картинки й визнач з-поміж них музичні
інструменти, які звучали під час сприймання гумористичної музики.

Схеми диригування
2
4

3
4

4
4

Ритмічна гра «Ну-бо, дожени!». Вивчіть ритмічну послідовність. 
Об’єднайтеся у три групи. Виконайте цю послідовність за записом. Групи 
вступають по черзі через кожні два такти. Таке виконання музики назива-
ється канон.

Створи гумористичні пісеньки на вір ші й заданий ритм. Диригуй. 
Варіант 1

Ко - ро-ва на-ша,  ти ме -ні  по - вір,   да -  є не мо-ло-конам,а ке-фір.

У пе-си-ка ро-бо-та не про -ста:  о -хо - ро-ня-ти від ми-шей ко-та.

Варіант 2
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Поміркуй про роль гумору і жартівливих пісень у житті людини. 

Грицю, грицю, до роботи. 
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Гумористичні картини захоплюють уяву, розважають, покращу-
ють настрій. Є популярна форма мистецтва, у якій історії розказують
за допомогою зображень та діалогів. Це – комікси. 

Що в картині тебе здивувало? Чи викликає серйозний кіт-муркіт доб ру
посмішку? Зверни увагу на казковий колорит, незвичність композиції, 
дрібні деталі. Як художниця поєднала фантазію з гумором? рібні деталі. Як художниця поєднала фантазію з гумором

Комікс – послідовність малюнків, зазвичай з короткими текстами (на
«хмарках»), які створюють певну зв’язну розповідь.

М/ф «Йоганн Себастьян Бах. Жарт».

Комічні історії іноді «ховаються» і в скульптурі. Наприклад, у
Брюсселі є дотепний пам’ятник, що нагадує сценку з коміксу.

Барвик, створюючи комікс, придумав фра  зи до цієї історії:

«Відкривається люк – 
і хтось несподівано хапає
полісмена за ногу».

«Це водопровідник чи не-
гідник, який перешкоджає
переслідувати зло  дія?»

«Ой, зараз упад !
раз упаду!»

Як скульптору вдалося створити смішний образ? Чи доречними будуть
фрази Барвика, коли він намалює комікси за цим сюжетом?
Повчися утворювати комікси: намалюй картинки про лінивого Гриця з
пісні. 

Удома придумай фрази й допиши їх до намальованих картинок у «хмар-
ках», щоб утворити комікс. Для створення коміксів можеш користуватися 
онлайн-сервісом StoryboardThat.
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