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Лясолька і Барвик – шанувальники не лише музики, жи вопису, 
театру, а й кондитерського мистецтва. Разом з ними вирушимо в 
гурман-тур до Франції – батьківщини балету, чудової кулінарії, зо-
крема найсмачніших десертів. Париж – світовий центр не тільки 
мистецтва, а й гастрономії. Гордістю Франції і серцем Парижа є зна-
менитий музей Лувр. А візитівкою країни стала Ейфелева вежа.

Вітрини паризьких кафе й магазинів привертають увагу вишука-
ними солодощами. Майже всі вони – кондитерські шедеври.

Клод Дебюссі. Серенада ляльці. Ляльковий ке к-уок (із фортепіанної сю-
їти «Дитячий куточок»). 

Який характер музики? Поміркуй, який із цих творів ліричний, який – гу-
мористичний. Чи є в них хоч крапля фантазії?
Еміль Градецький. Морозиво.
Смаколики (музика Анни Кривути).
М/ф «Козаки. Навколо світу» (фрагмент).

Придумай і виконай танцювальні рухи під музику пісні. За бажання співай 
разом з виконавцями.ц

ПОДАРУНОК
Музика Алли Мігай Вірші Наталії Кулич

1. Що тобі подарувати, сонечко моє маленьке?
День, на радощі багатий? Золотих веснянок жменьку?
Може, зграю слоненят? Що тобі подарувать? (двічі)

Приспів.
2. Хочу я тобі сказати, що приємніш набагато,

ніж одержувать дарунки, їх самому дарувати.
Тож давай не відкладать. Що тобі подарувать? (2)

Приспів.

На літніх канікулах частіше співай, слухай музику. Ти тепер легко відріз-
нятимеш ліричну чи героїчну музику, фантастику та гумор. 

Приспів:

30. МИСТЕЦЬКА ПОДОРОЖ
ДО ЄВРОПИ (продовження)
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Французькі майстри-кондитери прикрашають тістечка, тортики, 
морозиво чудернацьким декором. Оздоблюють свіжими фруктами 
та ягодами, заливають різнокольоровим желе і шоколадом, оформ-
люють солодкими квітами й маленькими фігурками.

Оформлення якого смаколика сподобалося тобі найбільше? Роздивись 
декор виробів. Які форми використовують кондитери?

Кожен справжній ласунчик (чи ласунка) обожнює не лише тор-Кожен справжній ласунчик (чи ласунка) обожнює не лише тор-
тики, а й морозиво. Ці смаколики бувають різної форми, великі й 
маленькі, з горіхами чи шоколадом. Жодне свято не обходиться без 
частування цим солодким і неймовірно красивим кондитерським ви-
робом.

М/ф «Цукор» (пісня «Джоні, Джоні»).

Виліпи морозиво чи тортик з морозива (пластилін). Застосуй цікавий де-
кор – симетричний чи ні. Щоб зацікавити виробом, придумай рекламний
віршик або фразу.

Під час канікул, смакуючи кондитерські вироби, придивляйся та оцінюйПід час канікул смакуючи кондитерські вироби придивляйся та оцінюй
красу й оригінальність їх декорування.

30. МИСТЕЦЬКА ПОДОРОЖ
ДО ЄВРОПИ (продовження)
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Âåñåëèõ ³ ö³êàâèõ êàí³êóë, äðóç³!Âåñåëèõ ³ ö³êàâèõ êàí³êóë, äðóç³!
Äî çóñòð³÷³ ç Ëÿñîëüêîþ, Áàðâèêîì ³ Ìåä-ÀðòîìÄî çóñòð³÷³ ç Ëÿñîëüêîþ, Áàðâèêîì ³ Ìåä-Àðòîì

ó íàñòóïíîìó íàâ÷àëüíîìó ðîö³!ó íàñòóïíîìó íàâ÷àëüíîìó ðîö³!
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