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Спампавана з сайта www.aversev.by

Песенны, танцавальны і маршавы 
характар музычнай мовы

1. Падкрэслі словы, якія абазначаюць інст
рументальныя творы.
сімфонія  опера  вакаліз  уверцюра

2. Запоўні пропускі.
Буйны твор для салістаў, хору і аркестра на
зываецца

А _ А _ О _ Ы _.

3. Што ўказвае на маршавы характар му
зычнай мовы? Падкрэслі патрэбныя словы.
напеўнасць мелодыі адчуванне кроку
рухомы тэмп пункцірны рытм

4. Згадай і запішы назву твора, у якім ха
рактар музычнай мовы мяняецца. 

 

5.  Запішы, які характар музычнай мовы 
больш падыходзіць да слоў:

Мы ідзём, мы ідзём,
Падарункі раздаём.

Прыдумай да слоў мелодыю і прапой.
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Інтанацыя

1. Злучы стрэлкамі апісанне гукаў прыроды 
з інструментамі, на якіх можна перадаць гэ
тыя гукі.

грукат грому флейта
трэль салаўя фагот
мыканне каровы літаўра

2. Скончы сказ.
Музыка можа перадаваць розныя станы ча
лавека: радасць,  
 .
3. Агуч малюнкі. Выкарыстай для гэтага 
выяўленчыя інтанацыі.

  

4. Перадай пры дапамозе кропак або ліній 
выяўленчыя інтанацыі.

певень  кацяня  зязюля конь
5. Калі б ты быў кампазітарам, які настрой 
ты перадаў бы ў творы «У заапарку»?
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Развіццё музыкі

1. Што такое развіццё музыкі? Падкрэслі 
правільны адказ.

Гэта яе выкананне.
Гэта яе змяненне. 

2. Які музычны лад адпавядае радаснаму 
настрою?  

3. Упішы ў пустыя клетачкі адпаведныя ды
намічныя адценні.

mp f

4. Згадай твор, дзе выкарыстоўваецца рэ
гістравае развіццё музыкі. Запішы яго назву. 
 

5. Агуч кожны такт рытмічнага запісу, выка
рыстоўваючы розныя «гучальныя» жэсты.
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Будова (формы) музыкі

1. Што абазначае музычны знак ? Пад
крэслі правільны адказ.

паўтор у музыцы    заканчэнне твора

2. Злучы стрэлкай схему з адпаведнай на
звай музычнай формы.

двухчасткавая      варыяцыі       трохчасткавая

3. У якой форме напісана песня «Весёлые 
медвежатки»?  

4. Размалюй схему так, каб яна адлюст
роўвала форму ронда.

5. Прыдумай варыянт мелодыі на зададзе
ны рытм. Падпішы назвы нот.
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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.


