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Чи знаєш ти, хто такі герої? Часто це зви-
чайні люди: скромні, чесні, безко рис ливі. У
відповідальні часи вони сміливо вступають у
боротьбу із кривдою та несправедливістю. 
Наприклад, герой давніх легенд Микита 
(Кири ло) Кожум’яка. Він наділений богатир-
ською силою, стійкістю.  

М/ф «Микита Кожум’яка» (фрагмент).

Героїчний характер найкра ще 
пере дає маршова музика. Мар-
 ші створюють для ходи, і
зазвичай вони написані в розмі-
 рі 4/4. Урочисті похідні марші
виконують на військових пара-
дах, енергійні спортивні – під
час змагань. Є марші веселі й сумні. 

Петро Чайковський. Марш дерев’яних солдатиків (з «Дитячого аль-
бому»). Вольфганг Амадей Моцарт. «Турецький марш» (рондо).

Чим відрізняється маршова музика від пісенної і танцювальної? Порівняй
різні виконання п’єси П. Чайковського (фортепіано, оркестр). У якому темпі 
карбує крок іграшкове військо? Уяви себе барабанщиком чи барабанщицею 
в цьому строю і, крокуючи, відтвори ритм маршу.ц у р , р у , д р р р у

Рондо (від італ. рух по колу) – музична форма, у якій кілька разів звучитьуу
тема (рефрен), що чергується з різними епізодами. 

НАША РІДНА УКРАЇНА
Музика Ольги Янушкевич  Вірші Зої Тищенко

На ша рід на Ук ра ї на по ле, ліс, річ ки, до ли ни. Мо ва- - - - - - - - - -
і

рід на, рід ний спів. Це зем ля мо їх бать ків, Ти для- - - - - - нас од-на є -

Приспів

1.

рід на Ук ра

2.

ї на. Що для рід на Ук ра ї нади - на на-ша - - - - - - - --

Разом із друзями виконайте ритм маршу. За бажання створіть рондо, де
цей марш стане основною темою, що кілька разів повторюється (рефре-
ном). Оберіть солістів для імпровізації епізодів.

Ìóçè÷íà ãðàìîòàÌóçè÷íà ãðàìîòà
Крапочка поруч із нотою подо-

вжує її тривалість на половину. 

На дозвіллі разом із друзями й
батьками поцікався, які пам’ятники 
героям України є у твоєму рідному
краї.
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Читаючи розповіді про
старовину, ніби поринаєш у
світ минулого нашої землі. 
Книжкові ілюстрації відтво-
рюють картини тих подій, 
портрети героїв.

Роздивись декоративне
зображення богатиря. 
Зверни увагу на деталі кар-
тини.
Старовинні книжки пи-

сали від руки. Особливою
була перша велика літера, 
яку прикрашали різни  ми ві-
зерунками. Це – букви ця, 
що оз начає ініціал, початок. 
Буквиці застосовують і в су-
 часних книжках.

Схарактеризуй художнє оформлення буквиць.

Відео «Нарбут Георгій Іванович. Мизгир. На плацу. Вам уклін».

Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòàÎáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Залежно від форми зображуваного художники використовують

трикутний, квадратний, прямокутний та овальний чи круглий формат.

Подивись, як Барвик і Лясолька створили свої ініціали.

Створи декоративну літеру (матеріали на вибір). 
Варіант 1: буквиця – початок твого імені
Варіант 2: буквиця – ілюстрація змісту улюбленої казки

Досліди книжки з домашньої чи шкільної бібліотеки й знайди в них бук-
виці.
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