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ТЭМАТЫЧНЫ КАНТРОЛЬ

Сродкі музычнай  
выразнасці

1. Які сродак музычнай выразнасці на
зываюць каралевай музыкі? Падкрэслі 
правільны адказ.

Дынаміка         Мелодыя          Тэмбр

2. Упішы прапушчаныя назвы нот.

            До      Рэ  Мі      Соль    Ля       До

3. Злучы назвы працягласцей з адпа вед
нымі знакамі.

чацвяртная
восьмая
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4. Уяві, што ты ствараеш мелодыю «Кон
ніца». Падумай, як яна будзе гучаць. 
Абвядзі словы, якія да яе падыходзяць.

плаўна        ціха        хутка

павольна          гучна          адрывіста

5. Згадай музычныя творы, з якімі ты па
знаёміўся ў першым паўгоддзі. Запішы 
назвы двух самых любімых.
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Падарожжа ў музычныя краіны —  
Оперу, Балет, Сімфонію, Канцэрт

1.  Знайдзі групу слоў, якія адносяцца да 
оперы. Абвядзі адпаведную рамку.

Танец, балетмайстар, танцоўшчык.

Хор, арыя, спявак.

2. Якія з персанажаў маглі б выканаць 
у балеце адажыа, а якія — марш? Злучы 
стрэлкамі герояў з адпаведным балет
ным нумарам.

Адажыа

Марш
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3. Уяві, што ты ствараеш сімфанічную 
казку «Маша і мядзведзь». Напішы, 
якім інструментам ты даручыш агучваць 
герояў.

Маша:           
             
Мядзведзь:        
             

4. Які інструмент саліруе ў канцэрце  
А. Вівальдзі «Вясна»? Падкрэслі правіль
ны адказ.

Фартэпіяна      Габой      Скрыпка

5. Згадай музычныя творы, з якімі ты 
па знаёміўся ў гэтым годзе. Напішы, якія  
з іх табе больш за ўсё запомніліся і спада
баліся.
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Полный каталог учебной литературы, полезные материалы, 
а также акции и специальные предложения.

aversev.by

Музыка. 1 класс. Демонстрационные плакаты
Музыка. 4 класс. Демонстрационные плакаты
Издания (автор Н. Н. Грачева) соответствуют учебным программам по музыке. На-
глядные материалы позволят учителю усовершенствовать процесс усвоения детьми 
специальных музыкальных терминов и понятий, будут способствовать систематиза-
ции и закреплению полученных знаний.
На плакатах размещены QR-коды, с помощью которых можно прослушать фрагменты 
музыкальных произведений, звуки природы, а также звуки, издаваемые музыкальны-
ми инструментами.
В серию также входят пособия для 2 и 3 классов.


