Контраст (зіставлення протилежного)

4. ЛЮДИНА І ПРИРОДА – ЄДИНІ
Багато творів мистецтва втілюють тісний зв’язок
людини і природи.
Опера Миколи Римського-Корсакова «Казка про
царя Салтана» наповнена пригодами персонажів,
«картинами» природи. Симфонічні номери опери відтворюють велич моря та різні казкові дива.
Микола Римський-Корсаков. Опера «Казка про царя Салтана»: вступ до
ІІ дії («Море»); арія Царівни-Лебедя з II дії (фрагмент); вступ до 2 картини IV дії («Три дива»).

у музиці:

в образотворчому мистецтві:

гучно – тихо,
швидко – повільно,
весело – сумно

велике – мале,
світле – темне,
далеке – близьке

ДОБРИЙ ДЕНЬ ЛЮДЯМ НА ЗЕМЛІ
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Нумо з Лясолькою творити
дива!
ДИВО ПЕРШЕ (ТЕАТРАЛЬНЕ).
За допомогою пантоміми
передай рух Царівни-Лебедя,
яка пливе по морю, або одного
з богатирів.
ДИВО ДРУГЕ (МУЗИЧНЕ)
(робота в парах).
Поекспериментуйте і створіть
контрастні звукові картини
«Хвилі моря».

Розгадай ребуси.

мо
Пригадай, що таке опера. Які музичні інтонації характеризують білочку,
богатирів, Царівну-Лебедя? Яка з них ніжно-наспівна, яка – грайливо-танцювальна, а яка – велично-маршова? Якого з персонажів опери можна
назвати ліричним? Порівняй вокальний та інструментальний образи царівни. Музика моря і «трьох див» подібна чи контрастна?
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Поцікався в інтернеті версіями казки Г. К. Андерсена
«Русалонька» в театрі та кіно, зокрема м/ф «Русалонька» (студія Волта Діснея). З допомогою дорослих
знайди однойменну комп’ютерну гру українського
виробництва.
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ДИВО ТРЕТЄ (ОБРАЗОТВОРЧЕ).
Створи пейзаж, передай настрої моря (акварель).

4. ЛЮДИНА І ПРИРОДА – ЄДИНІ

Щоб утворити світліший відтінок, додай води. Не забувай правила композиції.

Море зачаровує своєю неповторністю і таємничістю, надихає художників на творчість. Морські краєвиди захоплюють ритмом хвиль,
відтінками водної стихії, красою корабликів, що гойдаються під вітром.

Розглянь композицію. Зверни увагу, як розташовані вітрильники. Відтінки
якого кольору переважають у зображенні хвиль? Поясни.

У зображенні пейзажу художник застосував прийом контрасту
(протилежності). Щоб виразно передати рух хвиль на морі, він зіставив світлі і темні відтінки кольору.

Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Барвик навчає
правил композиції:
• предмети, що на-

мальовані
близько,
зображують яскравими
кольорами і більшого
розміру, розташовують
на аркуші нижче;
• предмети, що на-

З допомогою дорослих потренуйся зображати море на комп’ютері.

мальовані далі від глядача, зображують менш яскравими,
невеликого розміру і розташовують на аркуші вище.
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