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З героями творів мистецтва ми мріємо, радіємо, суму є  мо. Багато
емоцій переживаємо разом з ліричними персонажами. Вони поетичні, 
граційні, мрійливі, відкриті, іноді дуже довір ливі.

У балетах композитори зазвичай характеризують ліричних пер-
сонажів вальсовою або іншою танцювальною музикою.

Сергій Прокоф’єв. Вальс із балету «Попелюшка»; «Джульєтта-дів чинка» 
з балету «Ромео і Джульєтта». 

Ìóçè÷íà ãðàìîòàÌóçè÷íà ãðàìîòà
Кожен музичний твір має музичну форму. Поширені форми – одно-

частинна, двочастинна і тричастинна.

Робота в парах. Імпровізація (інструментальна, вокальна, танцювальна).

Варіант 1. Створіть інструментальний діалог Красуні і Чудовиська в одно-
частинній формі (трикутник і бубон).

Варіант 2. Створіть вокальні «портрети» Попелюшки та її мачухи у двочас-
тинній формі: доберіть відповідні інтонації – наспівні, різкі тощо.

Варіант 3. Уявіть, що ви на балетній сцені. Спробуйте відобразити танець
Попелюшки й Принца на балу в тричастинній формі. Змінюйте темп і рухи
відповідно до характеру музики.

Пригадай відомі мультфільми й кінофільми, де головного героя чи геро-
їню можна схарактеризувати як ліричних персонажів.

3. ЛІРИЧНІ ПЕРСОНАЖІ

 Вальс Попелюшки 
С. Прокоф’єва

ОДНОЧАСТИННА

ДВОЧАСТИННА

ТРИЧАСТИННА

«Красуня»
М. Равеля

Пісня
«Мрії збуваються»

Які види мистецтв поєднано в балеті? Як називають танців  ниць балету? 
Як змінюються настрої героїнь у різних частинах прослуханих творів?

«Мрії збуваються» (музика В. Полянсь-
кого, вірші Ю. Рибчинського).
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У літературних творах з ліричними героями та героїнями зазвичай
трап ля  ються цікаві пригоди й несподіванки. Часто вони су  про  воджуються
різними дивами, що допомагають долати перешкоди, робити корисні 
справи. Адже добро має завжди перемагати зло.

Пригадай історію Попелюшки. Які чарівні перетворення відбулися з нею? 
Яку з ілюстрацій можна назвати портретом? Поясни. Які об’єкти (чи ге-
рої) є головними на ілюстраціях? Що зображено навколо них?

Композиція – це поєднання окремих деталей у цілісний твір.

Створи портрет казкового героя або героїні на повний зріст. Одяг виконай 
з природних матеріалів (сухі квіти, листочки).
Подивись, як послідовно зображують фігуру людини на повний зріст.  

На дозвіллі роздивись, який одяг створив художник. Пофантазуй і приду-
май власну колекцію одягу з різних природних матеріалів.

3. ЛІРИЧНІ ПЕРСОНАЖІ
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