Архітектура — це застигла музика
Вітаю, Вас любі друзі!

Краса навколишнього світу, настрій та почуття знаходять відображення у творах
мистецтва. Усі види мистецтва пов`я�зані між собою. А що спільного в музики та
архітектури? Твір композитора, витвір архітектора є неповторними. Му�зичні мелодії
такі ж різноманітні, як і лінії споруд. Вислів «архі�тектура — це застигла музика» став
крилатим. А ще усі архітек�споруди і музичні твори мають певну форму. Пригадай.

Одночастинна — це про�сті твори, пісні без приспіву. Двочастинна — це твори з двома
різними темами, пісні з приспівом. Тричастинна — це твори, у яких третя частина повторює
першу, а друга має зовсім ін�ший характер. Рондо — це твори, у яких го�ловна тема
повторюється не менше трьох разів, чергуючись із протилежними їй за характе�ром музики

мелодіями. Варіації — твори, у яких ос�новна мелодія повторюється багато разів, але в іншому
ха�рактері

Цікавинки. У Прaзi є будинoк, що «тaнцює» — cпoрудa, якa cвoїм виглядoм нaгaдує
танцюриста й танцюристку.

Гра «Упізнай ритм» На дошці записано та пронумеровано кілька ритміч�них малюнків.
Хтось із учнів проплескує один з них, а всі інші впізнають, під яким номером вибраний
малюнок. 1 І І І І І І І 2 І І П І І І 3 П І П І П І П І П І 4 П П П І
Барви рідної землі Музика О. Злотника; слова О. Вратарьова Ми веселі маляри, що
ранкової пори Розмалюєм рідну землю у святкові кольори. Наші барви чарівні — наче іскри
запальні, Кожна барва — наче пісня української землі. Приспів: Райдуга-веселка, нам
допомагай, Кольори веселі дітям роздавай. Буде небо синє, ниви золоті, Буде в Україні
радісно завжди. Буде сонячний розмай, і Карпати, і Дунай, Зелен гай, і чисте поле, і далекий
небокрай. Наші барви чарівні — наче іскри запальні, Кожна барва — наче пісня української
землі. Приспів.

Добери танцювальні рухи та виконай пісню.

Існує чудовий музичний твір, який виконують протя�
гом 200 років, але його автор досі
невідомий. У ньому використано мелодії українських народних танців і пісень для створення
симфонії. Музичне полотно так і називають «Сим�фонія невідомого автора». Симфо́нія —
великий твір для оркестру Твір має чотири частини. Послухай фінал, найяскравішу
частину, під назвою «Козачок». Відтвори ударами в долоні рухи ритм музичного
фрагмента. Насолоджуйся шедеврами мистецтва!

Будинки в різних куточках світу неповторні. Їхні роз�міри, форма, використані матеріали
залежать від клімату і культурних традицій народу. Архітектура як вид мистецтва завжди
посідала особли�ве місце в житті людей, тому саме незвичайні архітектурні споруди є
родзинками людських поселень. Жителі невеличкого селища Т’єбель у Буркіна-Фасо в Африці
розписують глиняні будиночки власноруч традицій�ними фарбами. Народам Африки
притаманна яскрава оригінальна естетика.

Прагнення до краси є споконвічним для нашого народу. Який ошатний і святковий вигляд
мають хати наших бабусь і дідусів, розписані вручну! Скільки в них добра і тепла! Рослинні
мотиви на побіленій стіні утворюють казкове мереживо

За допомогою пластиліну та стеків теж можна ство�рити казковий будиночок.

Спочатку зліпи основу задуманої форми. Потім накладай деталі згідно задуму. Крім основних
елементів — вікон і дверей, подбай про особливі цікавинки — те, що зробить твій будиночок
справді оригінальним. У пригоді можуть стати намистини, дрібні камінці тощо. У кінці порівняй
результат із задумом. Створіть невеличке містечко. У такому серйозному виді мистецтва,
як архітектура, завжди є місце для уяви і фантазії.

Дякую за урок! З Вами була учителька Белік Наталія Вікторівна.

