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Музычная культура Беларусі

1. Праслухай беларускую народную песню, пра - 
па на ваную настаўнікам. Да якога свята яна ад но-
сіц ца? Абвядзі правільны адказ.

Дажынкі     Каляды     Купалле

2. Як называецца спяванне аднаго склада на не-
калькіх гуках? Абвядзі правільны адказ.

Распеў    Вар’іраванне    Імітацыя 

3. Злучы інструменты з апісаннямі іх гучання.

Дудка

Дуда

Цымбалы

Звонкі,
«палётны» 

гук

«Празрысты»,  
мяккі гук

Пранізлівы,  
цягучы гук
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4. Злучы нотны запіс песні з яе назвай.

 «Пайшоў Ясь     «Як паставіў верабейка

наш на лужок»     на сметнічку хату»

5. Прыдумай акампанемент да песні «Зайграй жа 
мне, дударочку».

Музычныя падарожжы

1. Праслухай музычныя фрагменты, прапанава-
ныя настаўнікам. Укажы лічбамі паслядоўнасць іх 
гучання.

Музыка 
Амерыкі

Музыка 
Кітая

Музыка 
Беларусі

Музыка 
Італіі
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2. Праслухай музычны фрагмент, прапанаваны 
настаўнікам. Запішы пяць слоў, якія адпавядаюць 
музыцы.

3. Што аб’ядноўвае песні славянскіх народаў? 
Падкрэслі правільныя адказы.

Частае выкарыстанне сінкоп

Варыяцыйнасць

Распеўнасць

Суправаджэнне на барабанах

4. Растлумач значэнне слова «тамтам».

Тамтам — гэта  

 

5. Уяві, што ты ствараеш сюіту «Дружная». Запі-
шы, якія інструменты будуць саліраваць у кожнай 
частцы.

1-я частка «Беларускі арнамент»:  

2-я частка «Пісьмо з Кітая»:  

3-я частка «Сонечная Грэцыя»:  
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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.


