5 клас. Музичне мистецтво.
Тема 3. ПРОФЕСІЙНА МУЗИКА
ЗАВДАННЯ ЗА БАЖАННЯМ «Я у світі музики: досліджую, дію».
Підручник:
Музичне мистецтво: підруч. для 5 кл. для загальноосвіт. навч. закладів. /
Л. М. Масол, Л. С. Аристова.. — Харків: Сиция, 2013. — 160 с.: іл.
27.04.2020
1. У музичному театрі. Опера. Балет.
 Створіть власні ілюстрації до
познайомились під час вивчення теми.

музичних

творів,

з

якими

04.05.2020
2. Музика на кіноекрані.
 Підручник, с. 143. Створіть музичну казку «Мелодії літа»,
спираючись на образи картин О. Миронова. Підберіть до своєї казки музику.
Створіть (намалюйте, підберіть іграшки, тощо) дійових осіб. Прочитайте
свою казку у супроводі обраної музики і запишіть свій виступ. Або створіть
книжечку, у якій обов’язково вкажіть, яка музика повинна звучати за
сюжетом.
 Створіть власні малюнки, вірші до музичних творів, з якими
познайомились під час вивчення теми.
12.05.2020
3. Діалог музики та живопису.
 Підручник, с. 150.Завд.3 Скласти «плейліст» (вкзати автора і назву
картини, автора і назву музичного твору)
 Підручник, с. 150.Завд.4 (усно).
 Створіть власні або підберіть ілюстрації до музики М.Чюрльоніса.
Спробуй створити власні безпредметні композиції до цього твору.
 Створіть власні малюнки, вірші до музичних творів, з якими
познайомились під час вивчення теми.
Інформація про оновлення навчальних матеріалів і опитування (Google-диск, Sway,
Padlet, використаннямGoogle-форм, LearningApps) буде надаватись класним керівникам
для розміщення у групах класів
Листування з приводу виконання завдань, результатів опитування, консультації з
використанням e-maillora122@ukr.netlaryssatereshchenko@gmail.com, Viber, Telegram,
Whatsapp
Влаcні роботи —проєкти, ілюстрації до прослуханих творів (малюнки), вірші
надсилати на адресу laryssatereshchenko@gmail.comабо lora122@ukr.net

6 клас. Музичне мистецтво
Тема 3. ЖАНРИ КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ.
ЗАВДАННЯ ЗА БАЖАННЯМ «Я у світі музики: досліджую, дію».
Підручник:
Музичне мистецтво: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних
закладів / Масол Л. М., Аристова Л. С. — Харків : Сиция, 2014. — 160 с.
27.04.2020
1. Симфонія. Увертюра.
 Підручник, с. 122, завд.3 з використанням с. 147. Дослідіть будову
інструментів симфонічного оркестру та особливості гри на них. Створіть
розповідь в малюнках про свої дослідження.Складіть кросворди, ребуси про ці
інструменти.
 Підручник, с. 123. Завд 3 усно.
Створіть власні малюнки, вірші до музичних творів, з якими познайомились під
час вивчення теми.
04.05.2020
2. Концерт. Симфонічна фантазія. Поема.
 Підручник, с. 127. За допомогою дорослих поцікавтеся в інтернеті, на
яких рідкісних або екзотичних інструментах сучасні оркестри ( ансамблі)
виконують концерти відомих композиторів. Намалюйте ці інструменти.
Підручник, с. 130. Завд. 2. 3.
12.05.2020
3. Музично-театральні жанри. Балет. Оперета.
 Підручник, с. 136, Музичний проєкт «Балет Едгара Дега». Створіть
«плейліст», в якому зазначте картину і автора та назву музики, яка, на вашу
думку, співзвучна одразу картини.
 Підручник, с. 140. Музичний проєкт «Кінофестиваль «Vivat,
оперета!». Складіть програму кінофестивалю, створіть його афішу.
 Створіть власні малюнки, вірші до музичних творів, з якими
познайомились під час вивчення теми.
Інформація про оновлення навчальних матеріалів і опитування (Google-диск, Sway,
Padlet, використаннямGoogle-форм, LearningApps) буде надаватись класним керівникам для
розміщення у групах класів
Листування з приводу виконання завдань, результатів опитування, консультації з
використанням e-maillora122@ukr.netlaryssatereshchenko@gmail.com, Viber, Telegram,
Whatsapp
Влаcні роботи —проєкти, ілюстрації до прослуханих творів (малюнки), вірші
надсилати на адресу laryssatereshchenko@gmail.comабо lora122@ukr.net

7 клас. Музичне мистецтво.
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО У НАШОМУ ЖИТТІ
ЗАВДАННЯ ЗА БАЖАННЯМ «Я у світі музики: досліджую, дію».
Підручник:
Музичне мистецтво: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних
закладів / Масол Л. М., Аристова Л. С. — Харків : Сиция, 2015. — 000 с
1. Музичний проєкт (теми за вибором). Підручник, с. 130 (проєкти).

2.

Творчі завдання

Тема

Музика в
мультиплікації
27.04.2020

Завдання
У вільний час подивіться
фільми, послухайте твори, які
обговорювались в темі.
Створюйте власні ілюстрації
(малюнки), вірші до
прослуханої музики.
Підручник, с. 105, 111.
Бібліотека. Фільмотека.
Медіатека.
Підручник, с. 105. Завд. 2:
Перегляньте фрагмент з м/ф
«Фантазія»: Токата і фуга
ремінор Й.-С. Баха. Порівняйте
з іншими відомими вам
інтерпретаціями

Електронна
музика.
04.05.2020

Підручник, с. 115, 118.
Фільмотека. Медіатека.

Святкова й
розважальна
музика.
12.05.2020

Підручник, с. 124, 127.
Фільмотека, медіатека.

Досліджуйте жанри музичного
мистецтва, створюйте
презентації

Підручник, с. 105. Завд.2:
Уявіть себе мультиплікаторами.
Підберіть візуальний ряд до
одного із класичних творів, з
якими познайомились на
уроках.
Перегляньте м/ф, про які
йдеться у підручнику та інші
українські анімаційні стрічки,
запропонуйте ідеї ігор
(комп’ютерних, квестів,
вікторин тощо) за їхніми
сюжетами та варіант музики
для їх супроводу. Зразок — гра
«Острів скарбів».
Підручник, с. 115. Завд. 3:
підготуйте коп’ютерну
презентацію про один із
електронних інстументів з
викристанням запису його
звучання
Підручник, с. 127. Завд. 2: із
вільних джерел Інтернету
послухайте репертуар музичних
фонтанів світу.

Інформація про оновлення навчальних матеріаліві опитування (Google-диск, Sway,
Padlet, використаннямGoogle-форм, LearningApps) буде надаватись класним керівникам для
розміщення у групах класів
Листування з приводу виконання завдань, результатів опитування, консультації з
використанням e-maillora122@ukr.netlaryssatereshchenko@gmail.com, Viber, Telegram,
Whatsapp
Влаcні роботи —проєкти, ілюстрації до прослуханих творів (малюнки), вірші
надсилати на адресу laryssatereshchenko@gmail.comабоlora122@ukr.net

