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6–7. ДРУЖБА ТА БРАТСТВО –
НАЙБІЛЬШЕ БАГАТСТВО

Музика Ольги Янушкевич Вірші Марії Ясакової
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Лясолька та Барвик –
вірні друзі. Лясолька
допомагає розуміти мову
музичних звуків, а Барвик – розкривати таємниці
образотворчого
мистецтва.
Дружба часто починається з дитинства.
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Зна - ють всі: ко - ли є друг,

все світ - лі -ша - є нав-круг.

Як - що сам не під - ве - деш,

дру - зів біль - ше ти знай - деш.
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А як ти розумієш слова «дружба», «друг»? Поміркуй і поясни, чому ці
твори мають назву «Друзі».

Музика може власною мовою звуків «розповісти» про людину,
«намалювати» музичні «портрети» друзів і передати теплі взаємини
між ними або навпаки – негативні, нетовариські стосунки.
Михайло Степаненко. Дражнилка.

Скривдили

(з «Дитячого зошита»).

М/ф «Бременські музиканти» (фрагменти).
Роздивись пам’ятник Бременським музикантам. Яких персонажів ти впізнаєш?
Варіант 1 (робота у групах).
Разом із друзями виконайте ритм вірша. Домовтеся, який рядок виконуватимете соло, а який – в ансамблі.

Порівняй п’єси, написані в одночастинній формі. Це програмна чи непрограмна музика? Поміркуй, чи можуть справжні друзі вчиняти так, як ці
музичні персонажі. Схарактеризуй інтонації кожної з п’єс.

сумні

повільні

енергійні

журливі

плаксиві

бадьорі
жалібні

Руханка. «Дружба» (із серії «З любов’ю до дітей»).
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збуджені
швидкі

Всім відомі їх таланти:
співаки та музиканти.
Півень, кіт, осел, собака,
і вони – не забіяки,
дружба їх усіх єднає,
то й незгоди оминають.
Варіант 2 (робота в парах).
Уявіть себе акторами театру, інсценізуйте вірш.

Ведмідь сварився із совою: – Ти щось наплутала, сова!
Затям своєю головою – зими в природі не бува!
Сова сміялась: – Волохатий, не дивно чути це мені:
ти восени як ляжеш спати, то встанеш тільки навесні.
Поясни прислів’я: «Де незгода, там часто шкода»; «Без вірного друга
велика туга».
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6–7. ДРУЖБА ТА БРАТСТВО –
НАЙБІЛЬШЕ БАГАТСТВО
Хто по-справжньому любить нас, приносить радість і рятує від
самотності? Звичайно ж, це – тварини, вірні друзі людини. Митці зображують своїх улюбленців на картинах і в скульптурі.

Фактура – це якість поверхні, один з основних виражальних засобів
скульптури.

Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Фактуру можна не лише побачити, а й відчути на дотик. Вона
буває гладка, нерівна, з горбиками, шорстка тощо. Створити відповідні ефекти у скульптурі можна способом продряпування.
Виліпи грайливого песика (пластилін). Завершуючи роботу, передай фактуру: стекою продряпай штрихи – як шерсть песика.

Намалюй веселого друга – папугу або собачку (гуаш).
Варіант 1

Серед зображень знайди круглу скульптуру. Зверни увагу, як автори передали фактуру у творах, зокрема хутро в песиків-друзів.
Руханка. Танець песиків-далматинців з вистави Євгенії Такуу «Острів співучих папуг».

Варіант 2

Досліди самостійно або з допомогою дорослих, яким тваринам – друзям
людини в різних країнах поставили пам’ятники.
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