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Розділ I. Якою мовою говорить мистецтво

1. Святковий день, сповнений подій

На згадку про 1 вересня у вас, певно, залишилися світ-
лини. Однак події цього дня можна не тільки сфотографу-
вати, а й намалювати! Щоб робота була вдалою та худож-
ньо виразною, її потрібно правильно скомпонувати.

Композиція — побудова художнього твору, зумовле-
на його змістом,  характером і призначенням.

• Пригадайте основні правила образотворчого мистецтва.

Правила композиції:
• розміщуйте зображувані об’єкти посередині аркуша,

залишивши внизу більше місця, ніж угорі;
• зображувані об’єкти не повинні бути замалі чи завеликі;
• заповнюйте зображенням усю площину аркуша;
• обирайте формат аркуша залежно від висоти й шири-

ни зображуваного об’єкта.

Яких помилок припустився юний художник? Поясніть.

У День знань шкільне подвір’я вражає різнобарв’ям і 
розмаїттям квітів — айстри, жоржини, троянди, ромаш-
ки... Квіти завжди надихали митців на творчість.

Опівночі айстри в саду розцвіли… 
Умились росою, вінки одягли, 
І стали рожевого ранку чекать, 
І в райдугу барвів життя убирать…

Олександр Олесь

Пригадайте пісню «Вперше осінь йшла до школи» (слова та му-
зика О. Лобової). Які ви знаєте осінні квіти?

• Розгляньте репродукцію кар-
тини. Які квіти зображені на
ній? Яке враження справила
на вас репродукція картини?

• Розкажіть про композиційну
будову твору (вибір формату,
розміщення на полотні зобра-
жуваних елементів, їхній роз-
мір, заповнення площини).

• Виготовте вітальну листівку.
Прикрасьте її квітковою композицією. Привітайте листівкою
рідних, друзів та учителів з початком нового навчального року.

• Дізнайтеся, які квіти оспівали художники, композитори й по-
ети у своїх творах. За бажанням підготуйте коротке повідо-
млення «Квіти осені в мистецтві».

О. Блажків. Айстри
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 4.   Дощовий день

Ознаки танцювальності притаманні багатьом музич-
ним творам, зокрема пісням. У тексті не обов’язково йти-
ме мова про танець. Головне — відчути танцювальність у 
мелодії твору.

Виконайте пісню «Дощик». 

Дощик
Слова та музика В. Симулюка

• Що ви відчули в музиці: кружляння, підскоки чи притупуван-
ня? Які штрихи використав у пісні композитор? Який танок 
нагадує вам пісня «Дощик»? Придумайте до неї танцювальні 
рухи.

Штрихи в музичному записі позначають так:

• Розгляньте ілюстрації. Яка з них, на вашу думку, більше під-
ходить до пісні «Дощик»? 

• Доберіть штрихи до зображень.

Танцювальна музика різноманітна. Її можна почути на 
балах, на народних гуляннях... У 2 класі ви вже слухали 
танцювальні мелодії. Розгляньте ілюстрації та пригадай-
те, які танці вам відомі.

Старовинний вальс «Осінній сон».

• Які ознаки — пісенності чи танцюваль-
ності — ви почули в цьому творі?

• Що надає музиці танцювального харак-
теру? З яким настроєм звучить музика? 
Який її розмір? Користуючись схемою, 
диригуйте під музику в розмірі 3/4.

Поміркуйте, чому автор назвав кар-
тину «Осінній вальс». Чи відповідає 
вона характеру старовинного валь-
су «Осінній сон»?

— стакато — легато

М. Фішман. Осінній вальс
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