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На жодній карті зоряного неба
планету цю музичну не знайти.
Але вона існує — коло тебе —
і кличе у незвідані світи.

Вона запросить в хоровод барвистий
і поведе стежинами пісень,
в душі запалить вогник променистий
і в світ краси мистецтва унесе.
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Уяви свою подорож світом музики. Запиши, які му
зичні міста ти хочеш відвідати.

Підкресли назви пісенних міст. 
Виразно проспівай свої улюблені пісні.

1.

2.

ТВІЙ  ДРУГ — МУЗИКА

С Т Е Ж И Н А М И 
М У З И Ч Н И Х  Ж А Н Р І В
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У клітинках познач цифрами зображені на малюн
ках різновиди музики. Назви їх особливості.

3.

4. Послухай фрагменти відповідних музичних творів. 
Запиши їхні назви. 

1.  ______________________________________

2.  ______________________________________

3.  ______________________________________

4.  ______________________________________

НАРОДНА КОМПОЗИТОРСЬКА

ВОКАЛЬНА ІНСТРУМЕНТАЛЬНА 

1.

3.

2.

4.
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Пригадай, що таке музичний жанр. Наведи приклади 
жанрів пісенної, танцювальної та маршової музики.  

Послухай фрагмент концерту «Осінь» А. Вівальді.
Прочитай визначення і підкресли назви інструмен
тів, які можуть бути «солістами» у концерті. 

Запиши у клітинках назву інструмента, для якого 
написав більшість своїх концертів А. Вівальді.

1.

2.

КАЗКА  ПРО  МУЗИЧНІ  КРАПЛИНКИ

Концерт (з лат. — змагання) — великий твір для со-
ліста з оркестром, який складається з 3 або 4 частин. 

У концерті яскраво розкриваються виражальні та 
зображальні можливості інструмента, що виконує 
соло: фортепіано, скрипки, арфи тощо. 
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Проспівай поспівку за нотним записом. 
Підкресли, як рухається мелодія поспівки.

3.

Пригадай за малюнками пісню про школу. Запиши, 
яка з них тобі подобається найбільше. 

Виконай обрану пісню та запиши, що вона виражає  
і зображає.

4.

МУЗИЧНІ ЗВУКИ ГРАЮТЬСЯ

    Му-  зич- ні   зву-  ки    гра-ють-ся,   в ме-  ло- ді-   ю  скла-да-ють-ся.
    У-     го-  ру   під-   ні-    ма-ють-ся,       а      по-тім  о-  пу- ска-ють-ся.

горизонтально       висхідно          низхідно       хвилеподібно
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Розкажи про створення пісні. Покажи стрілками, 
який різновид пісень належить зображеним творцям.  

Послухай українські народні пісні. Запиши їхні наз
ви та виконавців.

1.

2.

ЖИЛА-БУЛА  ПІСЕНЬКА

Підкресли, які українські прислів’я відповідають зміс
ту прослуханих пісень: 

	 Щира	пісня	гріє	краще	за	кожуха.
	 У	гурті	й	пісня	в	лад	іде.
	 Людина	без	Батьківщини,	що	соловей	без	пісні.

НАРОДНІ  
ПІСНІ

КОМПОЗИТОРСЬКІ
ПІСНІ
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Пригадай за малюнками і проспівай українські на
родні пісні. Познач цифрою жанр кожної пісні. 

Запиши, які види мистецтв поєднуються у пісні. 

3.

4.

КОЛИСКОВА

ЖАРТІВЛИВА

ЩЕДРІВКА

ВЕСНЯНКА

ПІСНЯ-ТАНЕЦЬ

ПІСНЯ-МАРШ

1. «Щедрик»

3. «Ой ходить сон»

5. «Грицю, Грицю, до роботи» 6. «Гей, там на горі Січ іде»

4. «Подоляночка»

2. «Корольок»
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Розглянь «вокальні стежинки». Підкресли, які ще 
музичні жанри «виростають» з пісні.

Наведи приклади вокальних творів різних жанрів.
Послухай фрагменти цих творів. 

1.

2.

ВОКАЛЬНИМИ  СТЕЖИНАМИ

Гімн  ______________________________________________

Опера  ____________________________________________

Хорова обробка ___________________________________

КАНТАТА                    ОРАТОРІЯ            ХОРОВИЙ КОНЦЕРТ

П’ЄСА                    ХОР           ОПЕРЕТА          БАЛЕТ

ГІМН

ДУМА
КОЛИСКОВА

ПІСНЯ
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Розгадай за допомогою ребуса і запиши за першими 
літерами назву жанру вокальної музики.

Дізнайся у старших і запиши назви популярних ро
мансів. 

Яка з цих пісень є романсом? Запиши її назву 
та авторів.

Пригадай за малюнками пісні й наспівай їх мелодії. 

3.

4.
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Прочитай текст. Закінчи останнє речення.

Запиши у табличках, які бувають хори за складом. 

Підкресли, якому хору відповідає подана схема.

1.

2.

У  ЄДНОСТІ  СПІВОЧИХ  ГОЛОСІВ

Голос людини називають найкращим 
музичним інструментом. І справді, він 
може передавати найтонші відтінки му-
зичної мови і все розмаїття людських по-
чуттів. 

Чому ж люди поєднують співочі голоси 
у хорі? На мою думку, хорове виконання 
________________________________________

________________________________________

________________________________________

БАСИ

АЛЬТИ

ТЕНОРИ

СОПРАНО

ХОРМЕЙСТЕР
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Пригадай музичні твори. Підкресли, які з них можуть 
звучати в хоровому виконанні. Поясни свій вибір.

3.

4. Запиши у подані визначення назви жанрів хорової 
музики: хор,	хорова	обробка,	хоровий	концерт.	

Послухай музичні твори зазначених жанрів. 

Виконай улюблені пісні разом з батьками чи друзями.         

 «Не щебечи, соловейку»

«Молитва за Україну»

 «Щедрик»

1. _______________ —  не лише співочий колектив, а й 

жанр вокальної музики. 

2. ___________________________________ — жанр 

хорової музики, завдяки якому пісенні твори збага-

чуються голосами та підголосками.  

3. ___________________________________ — багато-

частинний хоровий твір на релігійні тексти.
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Розглянь фото. Поміркуй, який музичний жанр «па
нує» у цих спорудах. Запиши, чому його названо ца
риною вокального мистецтва.

Прочитай вірш і допиши останнє слово — назву літе
ратурного тексту опери. 

Пригадай, про що розповідається у лібрето опери 
Жоржа Бізе «Кармен».  

1.

2.

ЦАРИНА  ВОКАЛЬНОГО  МИСТЕЦТВА

От чарівне царство опери, балету.
Що покладено в основу їх сюжету?
Мають опера, балет і оперета
стислий текст — маленьку книжечку,
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Пригадай опериказки за малюнками. Послухай фраг
мент дитячої опери на вибір. Познач її автора та назву. 

Обери казку, за якою ти хочеш створити оперу. 
Запиши її назву.

Намалюй головного персонажа своєї опери
казки. Придумай для нього пісеньку.

3.

4.
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Десять  завДань
Для  перевірки  знань

Прочитай вірш. Запиши, на які музичні жанри його 
можна перетворити. Склади відповідні мелодії. 

Розкажи про жанр романсу. Підкресли, яким може 
бути склад його виконавців:

Пригадай, який музичний жанр є основою вокаль
ної музики. Зафарбуй відповідну табличку. 

Підкресли основні жанри вокальної музики: 

пісня, гімн, романс, п’єса, хор, симфонія, кантата, 
ораторія, опера, балет, оперета, мюзикл 

2.

4.

5.

3.

ПІСНЯ ТАНЕЦЬ МАРШ

Запиши, що таке музичний жанр. 1.

Листя падає додолу.      ____________________
Засипає гай і поле.          ____________________
На вербі один листочок.      ____________________
До зими один деньочок!
                    Анатолій Камінчук

СОЛО   ДУЕТ                    ХОР


