27. ЛЯЛЬКИ-ІГРАШКИ В ЖИТТІ
ТА МИСТЕЦТВІ

Механічні музичні інструменти заворожували дітей у минулому,
ще до народження роботів та електронних іграшок. Їх виготовляли у
вигляді каруселі з конячками або скриньки з балериною на кришці.
Повернеш ключик – і залунають ніжні мелодії.

Великі й маленькі, нові та
старенькі, пошарпані – вони
живуть поряд з тобою. З ними
можна розмовляти, веселитися,
гратись… Легко здогадатися,
це – ляльки! А чи можна з ними
зустрітися в мистецтві? Безперечно!
«Лялька» (у виконанні Софії
Шкідченко та Валерії Давиденко).

Виконайте в парах ритм вальсужарту на дитячих ударних
інструментах.

Роздивись на ілюстрації і схарактеризуй лялькові забави. Здогадайся, із чого
зроблено смачненький пейзаж з ляльковим будиночком на фотографії.

Комічні риси людей, тварин, іграшок можна передати й засобами танцю чи пантоміми.
Дмитро Шостакович. Вальс- Дмитро Шостакович. Вальс-жарт у
жарт (із циклу «Танці ляльок»). виконанні на шумових інструментах.

Який характер музики? Який регістр? Опиши темброву палітру. Проаналізуй
форму
р у вальсу.
у Чи не нагадує
ду тобі супровід
у р д мелодії
д ру
рух механічної іграшки?
р
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Руханка. Пофантазуй з гумором: створи хореографічні етюди під музику
вальсу-жарту, зображуючи різкі (механічні) рухи танцю ляльок.
М/ф «Танці ляльок» (фрагменти). «Фіксики. Музична шкатулка».

На дозвіллі пограйте із друзями в гру-пантоміму «Хто танцює?».
Зображуйте по черзі комічні рухи різних іграшок.
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27. ЛЯЛЬКИ-ІГРАШКИ В ЖИТТІ
ТА МИСТЕЦТВІ
Ляльки – і народні, й сучасні – загадкові істоти. Вони завжди залишаються нашими улюбленцями з дитинства.

Робот Мед-Арт познайомить тебе зі своїми друзями-ляльками,
що з’явилися нещодавно. Це ЛОЛ-сюрприз – крихітка з великими
очима. Ці іграшки швидко стали популярними в сучасних дітей. Їх
треба розпакувати з кулі й знайти різне приладдя для гри, а можливо, й малюсіньку сестричку чи братика.
Порівняй старовинні та сучасні ляльки.

Що відбувається на картинах? Який настрій панує? Яка роль колориту?
Відео «Як змінились лялькиіграшки за останні 100 років».

Умілі руки майстрів можуть
зробити ляльку з різних матеріалів: із соломи, вовни, дерева,
глини, пластику тощо.
Лялька-мотанка – прадавній український оберіг. Її
виготовляють на основі народних традицій з ниток і тканини.

З яких матеріалів виготовлено ляльки? Чи є серед них кумедні?
Обер г – магічний предмет, що захищає, оберігає свого господаря.
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Намалюй ляльку ЛОЛ-сюрприз (кольорові олівці, фломастери). Пофантазуй, як її зробити з рухомими очима.

Поцікався, які ляльки були у твоїх батьків, бабусь та дідусів, знайомих
дорослих. Досліди, з чого їх було зроблено.
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