Літо на порозі. Урок-звіт

Вітаю вас, любі друзі!

Закінчується навчальний рік. Артик і Артуся сподіваються, що тобі вдалася мандрівка
країною мистецтва. Потрібно під�сумувати знання та вміння, здобуті тобою у третьому
класі. 1. Утворіть 3 групи. Проплескайте ритмічні малюнки, а по�тім відтворіть їх на
зображених музичних інструментах.

2. Назвіть та проспівайте записані ноти з тактуванням. Кому вдалося найкраще виконати
завдання? Над чим варто ще попрацювати?

1 - Заспівайте каноном.

3. Назви музичні форми.

4. На малюнках зображено рух води, який можна порів�няти з темпом музики. Як ти гадаєш,
до якого малюнка слід дібрати музику в швидкому темпі, до якого — у повільному, а до якого
— у помірному?

5. Розглянь малюнки до пісень. Пригадай їхні назви. Заспі�вай пісні з інсценізацією.

6. Назви музичні інструменти за групами: Струнні: віолончель, … Духові: флейта, … Ударні:
бубон,

7. Які з перелічених творів можна назвати «музичними пейзажами»: П. Чайковський
«Пролісок», Р. Шуман «Взимку», Людвіг ван Бетховен «Елізі», Р. Шуман «Перша втрата»? 8.
Пригадай та заспівай українську народну пісню, вивчену у третьому класі: «Вийшли в поле
косарі», «Нова радість ста�ла», «Ішло дівча лучками», «А вже весна». Виконай з
інсценізацією. 9. Закінчи речення. На уроках мені подобається… Найбільше запам’яталось… Я
отримую насолоду від…

Ти радісно усміхаєшся, і твоє серце сповнене приємних очікувань, адже на порозі — літні
канікули. Скільки красивих і незвичайних речей було створено тобою! Скільки нового
вдалося дізнатися! Перемалюй і розгадай кросворд.
1. Накладка на обличчя з вирізом для очей, що приховує обличчя учасника вистави чи
маскараду. 2. Техніка густого пастозного нанесення олійних чи акрилових фарб. 3. Вид
мистецтва, у якому прославилися Чарлі Чаплін, Віра Холодна, Амвросій Бучма та інші. 4.
Техніка складання фігур з паперу. 5. Село, у якому виник самчиківський розпис. 6. Техніка
створення зображення на воді. 7. Знаменитий творець поп-арту — Енді … 8. Інструмент
для змішування, нанесення та видалення фарби.
Пора відсвяткувати! Кілька уявних ковтків уявного чаю з реального чашки з блюдцем
піднімуть настрій!

Ти вмієш помічати красу навколо себе, цікавишся мистецькими новинками, застосовуєш
отримані знання на практиці. Ти знаєш, що мистецтво оточує нас повсякчас, і саме воно
робить життя яскравим і цікавим. Артик вірить, що серед розмаїття цікавих літніх справ
ти неодмінно знайдеш час для творчості. Наповнюй його пошуком і творенням
прекрасного.
Дякую! Урок підготувала учителька Белік Наталія Вікторівна.

