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Прадмова

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне па прадмеце «Музы-
ка» для 1—4 класаў складзена ў адпаведнасці з дзеючай вучэбнай прагра-
май для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджанай Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь.

У працэсе навучання настаўнік можа выкарыстоўваць прыкладны 
музычны матэрыял, прыведзены ў вучэбнай праграме, а таксама музыч-
ны матэрыял, самастойна падабраны ў адпаведнасці з задачамі ўрока, 
узроставымі асаблівасцямі ўспрымання і выканальніцкай дзейнасці наву-
чэнцаў.

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне не з’яўляецца нар-
матыўным дакументам. Яно заклікана аказаць метадычную дапамогу 
ў арганізацыі працы па выкладанні вучэбнага прадмета.

Звяртаем увагу, што асноўны вучэбны матэрыял павінен быць зас во-
ены вучнямі на ўроку.
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1 КЛАС
34 г

Каваліў, В. В. Музыка : вучэб. дапам. для 1 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / 
В. В. Каваліў, М. Б. Гарбунова. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2016. — 135 с.

№  
урока 
и дата 
правя
дзення

Тэма ўрока
Коль
касць 
гадзін

Мэта і задачы ўрока Асноўныя віды  
і спосабы дзейнасці

Матэрыял 
вучэбнага 
дапамож

ніка

1 2 3 4 5 6

I чвэрць
Свет гукаў (8 г)

1 Гучальны 
свет вакол 
нас

1 Мэта: сфарміраваць першапачатко-
вае ўяўленне аб гуках навакольнага 
свету.
Задачы:
1) азнаямленне з гукавой разнастай-
насцю навакольнага свету;
2) развіццё ўменняў услухоўвацца 
ў гукі навакольнага свету і ад роз-
ніваць іх;
3) фарміраванне ўмення ўзнаўляць 
гукі

Разважанне над вершам М. Скрабцо-
вай «Повсюду музыки шаги».
Правядзенне гульняў «Вызначы, 
што гучыць», «Люстэрка».
Слуханне аўдыязапісаў гукаў нава-
кольнага свету.
Узнаўленне гукаў пры дапамозе «ма-
лявання» голасам, гучальных жэстаў, 
гукапераймання.
Развучванне «Песни о звуках» (муз. 
і сл. Т. Баравік)

С. 4—7

2 Прыродныя  
і механіч-
ныя гукі

1 Мэта: сфарміраваць першапачат-
ковыя ўяўленні аб прыродных 
і механічных гуках.
Задачы:
1) азнаямленне з характэрнымі 
асаблівасцямі прыродных і меха-

Слуханне аўдыязапісаў прыродных 
і механічных гукаў і іх класіфікацыя.
Разважанне над вершам Э. Нійт 
«Раз ные звуки».
Правядзенне гульняў «Знайдзі ліш-
няе», «Хто больш?».

С. 8—11

5

Працяг

1 2 3 4 5 6

нічных гукаў і іх адрозненнем;
2) фарміраванне ўмення адрозніваць 
прыродныя і механічныя гукі;
3) фарміраванне ўмення выка рыс-
тоўваць прыродныя і механічныя 
гукі ва ўласнай мастацкай дзейнасці;
4) развіццё асацыятыўна -вобразнага 
мыслення

Выкананне «Песни о звуках» (муз. 
і сл. Т. Баравік)

3 Музыка — 
краіна гукаў

1 Мэта: сфарміраваць першапачатко-
вае ўяўленне аб асаблівасцях і вы-
разных магчымасцях музычнага гуку.
Задачы:
1) азнаямленне з характэрнымі асаб-
лівасцямі музычнага гуку, яго адроз-
неннем ад прыроднага і механічнага;
2) фарміраванне ўмення адрозніваць 
прыродныя, механічныя і музычныя 
гукі;
3) развіццё навыкаў успрымання 
і ўзнаўлення музычных гукаў

Развучванне і выкананне на дзіцячых 
музычных інструментах папеўкі 
«Андрей-воробей».
Слуханне аўдыязапісаў прыродных, 
механічных і музычных гукаў.
Мастацка -творчая работа над вер-
шам Я. Акіма «Родник» з выкары-
станнем рытмадэкламацыі, спеву, 
ігры на музычных інструментах.
Слуханне п’есы Э. Грыга «Птушачка».
Развучванне песні «Где живет музы-
ка» (муз. і сл. В. Каваліва)

С. 12—15

4
5

Малюнкі, 
створаныя 
пры дапамо-
зе гукаў

2 Мэта: сфарміраваць уяўленне 
аб маг  чымасцях гукаў у стварэнні 
музычных малюнкаў.
Задачы:
1) азнаямленне з выяўленчымі маг-
чымасцямі гукаў;
2) фарміраванне ўмення распазна-

Стварэнне гукавога малюнка «Во-
сеньская раніца ў лесе».
Правядзенне гульні «Угадай хто».
Выкананне песні «Где живет музы-
ка» (муз. і сл. В. Каваліва).
Стварэнне гукавога малюнка «Ку-
рыны двор».

С. 16—23
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Працяг

1 2 3 4 5 6

ваць выяўленчыя магчымасці гукаў 
у працэсе ўспрымання і выканання 
музыкі;
3) фарміраванне ўмення ствараць 
гукавыя малюнкі;
4) развіццё асацыятыўна -вобразнага 
мыслення ў працэсе ўспрымання 
і ўзнаўлення гукаў

Слуханне музычных твораў «Куры-
ца» (муз. Ж.-Ф. Рамо) і «Акіян — 
мора сіняе» (муз. М. Рымскага-
Корсакава).
Развучванне і выкананне песні 
«Осень» (муз. М. Красева, сл. М. Івен-  
сэн).
Стварэнне гукавых малюнкаў на ас-
нове верша М. Скрабцовай «Песня 
земли»

6
7

Настрой, 
перада-
дзены пры 
дапамозе 
гукаў

2 Мэта: сфарміраваць уяўленне 
аб магчымасцях гукаў у перадачы 
настрою.
Задачы:
1) актуалізацыя ўяўленняў аб раз-
настайнасці ўнутраных душэўных 
станаў (настрояў) чалавека;
2) фарміраванне ўмення распазна-
ваць выразныя магчымасці гукаў 
у працэсе ўспрымання і выканання 
музыкі;
3) стварэнне ўмоў для асэнсавання 
выразных магчымасцей гукаў у пе-
радачы ўнутранага душэўнага стану 
чалавека;
4) фарміраванне ўмення перадаваць 
пры дапамозе гукаў настрой;

Выкананне музычнага прывітання 
з рознай эмацыянальнай афарбоўкай 
(радасна, сумна, урачыста і да т. п.).
Правядзенне гульні «Эмоцыі».
Слуханне п’ес «Сумная песенька во-
сеньскага лесу» і «Вясёлы дожджык» 
(муз. Л. Мурашкі).
Стварэнне гукавога малюнка на ас-
нове верша М. Скрабцовай «Песня 
листвы».
Прагляд рэпрадукцый на восень-
скую тэматыку і іх «агучванне».
Развучванне і выкананне песень 
«Солнышко» і «Дождик» (муз. 
А. Цілічэевай, сл. Л. Дымавай)

С. 24—31

7

Працяг

1 2 3 4 5 6

5) выхаванне эмацыянальна-каш-
тоў насных адносін да мастацкага 
воб раза, створанага пры дапамозе 
гукаў

8 Ур о к - а б а -
гульненне

1 Мэта: абагульніць уяўленні аб гуках 
навакольнага свету.
Задачы:
1) сістэматызацыя і абагульненне 
ўяўленняў аб свеце гукаў;
2) замацаванне ўяўленняў аб ролі 
гукаў у стварэнні музычных ма люн-
каў і мастацкіх вобразаў;
3) замацаванне навыку выкары-
стання прыродных, шумавых і му-
зычных гукаў ва ўласнай мастацкай 
дзейнасці;
4) развіццё слухацкай і выканаль-
ніцкай культуры

Стварэнне гукавых кампазіцый на 
аснове казак (напрыклад, рускіх 
казак «Колобок», «Теремок», бела-
рускіх казак «Муха-хахаўка», «Дзе-
дава рукавічка»), апавяданняў, 
вершаў або карцін.
Слуханне і выкананне музыч-
ных твораў па выбары настаўніка 
і навучэнцаў.
Правядзенне музычнай віктарыны 
«Хто як гаворыць?»

С. 32, 33

II чвэрць
Як расказвае музыка (8 г)

9 Што і як 
можна рас-
казаць пры 
дапамозе 
гу каў

1 Мэта: сфарміраваць першапачат-
ковае ўяўленне аб вобразнасці 
і выразнасці ў музыцы.
Задачы:
1) актуалізацыя ўяўленняў аб ролі 
гукаў у стварэнні музычных малюн-
каў і мастацкіх вобразаў;

Слуханне музычных твораў «Па-
лёт чмяля» (муз. М. Рымскага-
Корсакава), «Сумная песенька во-
сеньскага лесу» і «Вясёлы дожджык» 
(муз. Л. Мурашкі).
Слуханне п’есы «Вясёлы селянін, які 
вяртаецца з працы» (муз. Р. Шумана).

С. 34—37
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Працяг

1 2 3 4 5 6

2) увядзенне паняццяў вобразнасць 
і выразнасць;
3) развіццё ўмення дыферэнцы-
раваць выяўленчыя і выразныя 
магчымасці музыкі

Развучванне і выкананне «Песенки 
друзей» (муз. В. Герчык, сл. Я. Акіма) 
з суправаджэннем дзіцячых музыч-
ных інструментаў

10 Гукаперай-
манне

1 Мэта: сфарміраваць уяўленне 
аб гукаперайманні як імітацыі гу-
чання навакольнага свету.
Задачы:
1) актуалізацыя існуючага вопыту 
гукапераймання;
2) азнаямленне з выяўленчымі 
і выразнымі магчымасцямі гукапе-
раймання;
3) фарміраванне ўмення выка рыс-
тоўваць прыёмы гукапераймання 
ў працэсе ўласнай мастацкай дзей-
насці; 
4) развіццё асацыятыўна-вобразнага 
мыслення, фантазіі і ўяўлення

Развучванне і выкананне папеўкі-
прывітання «Хэй-хэй, привет тебе!».
Правядзенне гульняў «Адгадай хто» 
і «Хто як голас падае».
Развучванне песні «По грибы» (муз. 
У. Алоўнікава, сл. М. Алтухова).
Слуханне п’есы «Куры і пеўні» (муз. 
К. Сен-Санса).
Стварэнне гукавога малюнка на ас-
нове верша М. Някрасава «Перед до-
ждем»

С. 38—41

11 Святло
і цень у му-
зыцы (лад)

1 Мэта: сфарміраваць першапачатко-
вае ўяўленне аб ладзе як святле і цені 
ў музыцы.
Задачы:
1) азнаямленне з рознымі спалу-
чэннямі гукаў і сугучнасцей, якія 
перадаюць святло і цень у музыцы;

Выкананне музычнага прывітання 
ў двух варыянтах (у мажоры і мі-
норы).
Выкананне песні «По грибы» (муз. 
У. Алоўнікава, сл. М. Алтухова).
Слуханне п’есы «Клоўны» (муз. 
Д. Кабалеўскага).

С. 42—45
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Працяг

1 2 3 4 5 6

2) фарміраванне першапачатковага 
ўмення распазнаваць святло і цень 
(лад) у музыцы;
3) стварэнне ўмоў для асэнсавання 
выяўленчых магчымасцей святла 
і ценю (лада) у музыцы;
4) развіццё ладавага пачуцця

Аналіз і «агучванне» вершаў «Адлёт 
жураўлёў» (Якуб Колас), «Восень» 
(І. Багдановіч).
Развучванне песні «Пайшоў коў за цца 
каток» з выкарыстаннем музычна-
рытмічных рухаў і інсцэніроўкі

12 Хуткае
і павольнае 
ў музыцы 
(тэмп)

1 Мэта: сфарміраваць першапачатко-
вае ўяўленне аб тэмпе як скорасці 
выканання гукаў.
Задачы:
1) актуалізацыя ўяўленняў аб хуткім 
і павольным выкананні гукаў;
2) фарміраванне першапачаткова-
га ўмення распазнаваць хуткае і па-
вольнае (тэмп) у музыцы;
3) асэнсаванне выразных магчымас-
цей хуткага і павольнага выканання 
гукаў у музыцы;
4) фарміраванне ўмення выкары-
стоўваць хуткае і павольнае гучанне 
ў працэсе ўласнай мастацкай дзейна-
сці;
5) развіццё ўяўлення, фантазіі

Выкананне музычнага прывітання 
ў розных тэмпах: павольным і ху-
ткім.
Слуханне п’ес «Антылопы» і «Чара-
паха» (муз. К. Сен-Санса) з выкары-
станнем пластычнай імправізацыі.
Дэкламацыя вершаў з рознай ско-
расцю вымаўлення «Снегири» 
(А. Пракоф’еў) і «Пришла зима» 
(І. Чарніцкая). 
Развучванне песні «Добрый жук» 
(муз. А. Спадавекіа, сл. Я. Шварца)

С. 46—49

13 Гучнае
і ціхае 
ў музыцы 
(дынаміка)

1 Мэта: сфарміраваць першапачат-
ковае ўяўленне аб дынаміцы як 
гучнасці гуку.

Выкананне музычнага прывітання 
ў розных варыянтах (гучна і ціха, уз-
мацняючы і аслабляючы гучанне).

С. 50—53
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Задачы:
1) актуалізацыя ўяўленняў аб гуч-
ным і ціхім гучанні музыкі;
2) фарміраванне першапачатковага 
ўмення распазнаваць гучнае і ціхае 
гучанне ў музыцы;
3) стварэнне ўмоў для асэнсаван-
ня выразных магчымасцей ступені 
гучнасці гучання;
4) фарміраванне ўмення выка рыс-
тоўваць гучнае і ціхае гучанне ў пра-
цэсе ўласнай мастацкай дзейнасці;
5) развіццё дынамічнага слыху

Слуханне п’есы «Сані са званочкамі» 
(муз. У. Агафоннікава) з выкары-
станнем пластычнага інтанавання.
Дэкламацыя верша «Ветерок» 
(В. Каваліў).
Выкананне песні «Добрый жук» 
(муз. А. Спадавекіа, сл. Я. Швар-
ца) з выкарыстаннем музычна-
рытмічных рухаў і ігры на музыч-
ных інструментах

14 Халодная 
і цёплая 
му зыка 
(тэмбр)

1 Мэта: сфарміраваць першапа-
чатковае ўяўленне аб тэмбры як 
афарбоўцы гуку. 
Задачы:
1) актуалізацыя ўяўленняў аб раз-
настайнасці музычных фарбаў (тэм-
браў);
2) фарміраванне першапачаткова-
га ўмення распазнаваць афарбоўку 
гуку ў музыцы; 
3) фарміраванне ўмення выка-
рыстоўваць музычныя фарбы (тэм-
бры) у працэсе ўласнай мастацкай 
дзейнасці;
4) стварэнне ўмоў для асэнсавання 
выразных магчымасцей халодных 
і цёплых фарбаў музыкі;
5) развіццё тэмбравага слыху

Выкананне музычнага прывітання 
з выкарыстаннем розных ін стру-
ментаў.
Правядзенне гульні «Угадай, чый 
голас».
Развучванне і выкананне песні-
гульні «Догадайся, кто поет» 
(муз. А. Цілічэевай, сл. А. Гангава).
Слуханне «Вальса снежных 
камякоў» (муз. П. Чайкоўскага). 
Развучванне песні «Здравствуй, зи-
мушка-зима» (муз. А. Філіпенкі, сл. 
Т. Волгінай).
Агучванне верша А. Благінінай 
«Зима» з выкарыстаннем музычных 
інструментаў

С. 54—57

1
1

Працяг

1 2 3 4 5 6

15 Высокія 
і ніз кія гукі 
(рэгістр)

1 Мэта: сфарміраваць першапачатко-
вае ўяўленне аб рэгістры як вышыні 
гуку.
Задачы:
1) азнаямленне з высокімі і нізкімі 
гукамі;
2) фарміраванне ўмення распазна-
ваць высокія і нізкія гукі;
3) фарміраванне ўмення выка-
рыстоўваць высокія і нізкія гукі 
ва ўласнай мастацкай дзейнасці; 
4) стварэнне ўмоў для асэнсаван-
ня выразных магчымасцей высокіх 
і нізкіх гукаў

Выкананне музычнага прывітання 
з выкарыстаннем высокіх і нізкіх 
гукаў.
Развучванне папеўкі «Бубенчики» 
(муз. А. Цілічэевай, сл. М. Долінава).
Выкананне песні «Здравствуй, зи-
мушка-зима» (муз. А. Філіпенкі, 
сл. Т. Волгінай) з выкарыстаннем 
музычна-рытмічных рухаў.
Слуханне п’есы Р. Шумана «Дзед 
Мароз» з выкарыстаннем пластыч-
нага інтанавання.
Развучванне песні «Новогодняя» 
(муз. В. Каваліва, сл. А. Навуменкі)

С. 58—61

16 Урок-аба-
гульненне

1 Мэта: абагульніць уяўленні аб выяў-
ленчых і выразных магчымасцях му-
зыкі.
Задачы:
1) сістэматызацыя і абагульненне 
ўяўленняў аб выяўленчых і выраз-
ных магчымасцях музыкі;
2) замацаванне навыкаў выкары-
стання выяўленчых і выразных маг-
чымасцей музыкі ва ўласнай мастац-
кай дзейнасці;
3) удасканальванне слухацкіх і вы-
ка нальніцкіх уменняў

Выкананне песень «Новогодняя» 
(муз. В. Каваліва, сл. А. Навуменкі) 
і «Здравствуй, зимушка-зима» 
(муз. А. Філіпенкі, сл. Т. Волгінай) 
з выкарыстаннем музычна-рытміч-
ных рухаў.
Слуханне п’есы «Гульня ў снежкі» 
(муз. К. Цесакова).
Слуханне і выкананне музычных 
твораў па выбары настаўніка і наву-
чэнцаў

С. 62—65
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III чвэрць
З чаго вырасла музыка (9 г)

17 З чаго пачы-
наецца му-
зыка

1 Мэта: сфарміраваць першапачатко-
вае ўяўленне аб мастацкім вобразе 
ў музыцы. 
Задачы:
1) актуалізацыя ўяўленняў аб выяў-
ленчых і выразных магчымасцях му-
зыкі;
2) удасканальванне ўмення вызна-
чаць настрой і вобраз у музыцы;
3) фарміраванне ўмення выка рыс-
тоўваць выяўленчыя і выразныя 
магчымасці музыкі ва ўласнай ма-
стацкай дзейнасці; 
4) развіццё слухацкай культуры

Слуханне п’ес «Акварыум» і «Зя-
зюля ў глыбіні лесу» (муз. К. Сен-
Санса). 
Стварэнне гукавой кампазіцыі 
на верш А. Пушкіна «Зимний ве-
чер» з выкарыстаннем пластычна-
га інтанавання, мімічных карцінак 
і музычных інструментаў.
Развучванне «Песенки о гномиках» 
(муз. і сл. В. Каваліва).
Слуханне п’ес «Ранак у лесе» і «Ве-
чар» (муз. В. Салманава)

С. 66—69

18 Песня, та-
нец, марш

1 Мэта: сфарміраваць першапачатко-
вае ўяўленне аб жанрах песні, танца, 
марша.
Задачы:
1) актуалізацыя слухацкага вопы-
ту з мэтай вызначэння жанравай 
разнастайнасці музыкі;
2) азнаямленне з «першаснымі» 
жанрамі ў музыцы — песняй, тан-
цам і маршам;
3) фарміраванне ўмення распазна-
ваць песню, танец і марш;
4) развіццё слухацкай культуры

Развучванне папеўкі «В нашем клас-
се» (муз. і сл. Д. Кабалеўскага).
Слуханне «Марша» С. Пракоф’ева, 
«Італьянскай полькі» С. Рахма-
нінава.
Развучванне песні «Веселый му-
зыкант» (муз. А. Філіпенкі, 
сл. Т. Волгінай).
Выкананне «Песенки о гномиках» 
(муз. і сл. В. Каваліва) з выкарыстан-
нем элементаў тэатралізацыі

С. 70—73

1
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Працяг
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19 Жывы пульс  
музыкі

1 Мэта: сфарміраваць першапачатко-
вае ўяўленне аб метры (пульсацыі) 
і яго ролі ў музыцы.
Задачы:
1) увядзенне паняццяў пульсацыя, 
моцная і слабая долі;
2) навучанне ўзнаўленню раўна-
мернай пульсацыі;
3) фарміраванне ўмення ствараць 
рытмічны акампанемент да знаёмай 
мелодыі на аснове моцнай і слабай 
долі;
4) развіццё пачуцця рытму

Узнаўленне двухдольнай і трохдоль-
най пульсацыі пры дапамозе гучаль-
ных жэстаў, двухскладовых і трох-
складовых слоў.
Дэкламацыя верша Л. Шакуціна 
«Я причесан и помыт» з выкарыстан-
нем раўнамернай пульсацыі.
Стварэнне рытмічнага акампанемен-
ту да «Марша» В. Кузняцова і песні 
«Барабан» (муз. Л. Сімаковіч, сл. 
Б. Жанчака).
Выкананне песні «Веселый му-
зыкант» (муз. А. Філіпенкі, 
сл. Т. Волгінай) з выкарыстаннем 
рытмічнага акампанементу і інс-
цэніроўкі

С. 74—77

20 Якія быва-
юць маршы

1 Мэта: сфарміраваць уяўленне 
аб відавой разнастайнасці маршаў.
Задачы:
1) актуалізацыя ўяўленняў аб жан-
ры марша;
2) азнаямленне з відамі марша;
3) фарміраванне ўмення адрозніваць 
розныя віды марша;
4) фарміраванне ўмення мадэ лі-
раваць рытмічны малюнак марша 
ва ўласнай мастацкай дзейнасці;
5) развіццё пачуцця рытму

Слуханне марша з оперы «Аіда» 
(муз. Дж. Вердзі), «Сустрэчнага 
марша» (муз. С. Чарнецкага), «Фут-
больнага марша» (муз. М. Блантэ-
ра), «Марша драўляных салдацікаў» 
(муз. П. Чайкоўскага) з выкарыстан-
нем музычна-рытмічных рухаў.
Слуханне «Песни юных защитни-
ков Отечества» (муз. В. В. Каваліва, 
сл. С. В. Лук’янавай). 
Развучванне песні «Бравые солдаты» 
(муз. А. Філіпенкі, сл. Т. Волгінай)

С. 78—81
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21
22

Якія быва-
юць танцы

2 Мэта: сфарміраваць уяўленне 
аб відавой разнастайнасці танцаў.
Задачы:
1) актуалізацыя ўяўленняў аб жан-
ры танца;
2) азнаямленне з танцамі полька, 
вальс;
3) фарміраванне ўмення адрозніваць 
розныя віды танца;
4) фарміраванне ўмення ўзнаўляць 
танцавальныя рухі ў працэсе слухан-
ня музыкі;
5) развіццё слухацкай культуры

Слуханне (на выбар настаўніка) «Ме-
нуэта» (муз. Л. Бакерыні), «Гапа-
ка» (муз. М. Мусаргскага), «Тан-
ца маладога бегемота» (муз. 
Д. Кабалеўскага), «Вальса кошкі» 
(муз. У. Залатарова), «Полькі» 
(муз. М. Глінкі), «Полькі» 
(муз. П. Чайкоўскага), «Вальса на 
балі» (муз. С. Баневіча), «Вальса 
сланоў» (муз. К. Сен-Санса) з вы-
карыстаннем танцавальных рухаў.
Развучванне і выкананне песні «На-
чинаем перепляс» (муз. С. Сасніна, 
сл. П. Сіняўскага) з выкарыстаннем 
танцавальных рухаў

С. 82—89

23 Песня
ў жыцці 
чалавека

1 Мэта: паглыбіць уяўленні аб жан-
ры песні.
Задачы:
1) актуалізацыя ўяўленняў аб жан-
ры песні;
2) стварэнне ўмоў для асэнсавання 
змястоўных і выразных магчымас-
цей песні;
3) фарміраванне ўмення выразна 
выконваць песню; 
4) фарміраванне ўмення ствараць 
меладычны і рытмічны малюнак 
да вершаў;
5) развіццё выканальніцкай культуры

Слуханне казкі В. Каваліва «Откуда 
появилась песня».
Развучванне «Калыханкі» (муз. 
В. Раінчыка, сл. Г. Бураўкіна).
Слуханне «Калыханкі маці» (муз. 
Л. Шлег) з выкарыстаннем пластыч-
нага інтанавання

С. 90—93

1
5

Працяг

1 2 3 4 5 6

24 Песня, та-
нец, марш 
сустрака-
юцца ў ад-
ным музыч-
ным творы

1 Мэта: сфарміраваць уяўленне 
аб магчымасцях выкарыстання жан-
раў песні, танца і марша ў адным му-
зычным творы.
Задачы:
1) актуалізацыя ўяўленняў аб жан-
рах песні, танца, марша;
2) азнаямленне с жанрамі песня-
танец і песня-марш;
3) удасканальванне ўмення вызна-
чаць на слых жанры, якія сустрака-
юцца ў адным творы;
4) фарміраванне ўмення мадэлі-
раваць меладычны і рытмічны малю-
нак песень-танцаў і песень-маршаў;
5) развіццё слухацкай і выка наль-
ніцкай культуры

Выкананне папеўкі «В нашем клас-
се» (муз. і сл. Д. Кабалеўскага).
Развучванне песні ў жанры песня
танец (або песнямарш) з выкары-
станнем пластычнага інтанавання.
Слуханне і выкананне п есень 
«Весе лый музыкант» (муз. А. Філі-
пенкі, сл. Т. Волгінай), «Бравые  
солдаты» (муз. А. Філіпенкі, 
сл. Т. Волгінай), «Начинаем пе-
репляс» (муз. С. Сасніна, сл. 
П. Сіняўскага) з выкарыстаннем 
музычна-рытмічных і танцаваль-
ных рухаў

С. 94—97

25 Урок-аба-
гульненне

1 Мэта: абагульніць уяўленні аб жанрах 
песні, танца, марша і іх разнавіднасцях. 
Задачы:
1) сістэматызацыя і абагульненне 
ўяўленняў аб першасных жанрах;
2) удасканальванне ўмення адроз-
ніваць першасныя жанры;
3) удасканальванне слухацкіх і вы-
канальніцкіх уменняў;
4) развіццё творчага мыслення

Слуханне «Полькі» (муз. С. Рах-
манінава), «Вальса-жарту» (муз. 
Д. Шастаковіча), «Трох варыянтаў 
марша» (муз. Д. Каба леўскага), п’есы 
«Таўстун, які танцуе» (муз. Г. Гарэ-
лавай).
Слуханне і выкананне музычных 
твораў розных жанраў па выбары 
настаўніка і навучэнцаў

С. 98, 99
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IV чвэрць
Пра што расказвае музыка (9 г)

26 Музычныя 
гісторыі, 
расказаныя 
кампазіта-
рамі

1 Мэта: сфарміраваць уяўленне аб 
музыцы як з’яве, здольнай «расказ-
ваць» гісторыі.
Задачы:
1) азнаямленне з музычнымі гіс-
торыямі, у якіх праяўляюцца выяў-
ленча-выразныя магчымасці му зыкі;
2) фарміраванне ўмення знаходзіць 
узаемасувязь зместу музычнага 
твора з выяўленча-выразнымі асаб-
лівасцямі музыкі;
3) удасканальванне ўмення вызна-
чаць выразнасць і вобразнасць у му-
зыцы; 
4) развіццё слухацкай культуры, 
асацыятыўна-вобразнага мыслення

Слуханне п’ес «Гульня ручайка» 
(муз. Л. Мурашкі), «Песня жаваран-
ка» (муз. П. Чайкоўскага).
Развучванне нямецкай народнай 
песні «Весна»

С. 100—
103

27
28

Музыка пе-
радае пачуц-
ці чалавека

2 Мэта: сфарміраваць уяўленне 
аб ролі музыкі ў перадачы пачуццяў 
чалавека.
Задачы:
1) актуалізацыя ўяўленняў аб вы-
разных магчымасцях музыкі;
2) азнаямленне з творамі, у якіх му-
зыка перадае пачуцці чалавека (сму-
так, радасць);

Слуханне п’ес «Хвароба ляль кі» 
і «Новая лялька» (муз. П. Чай-
коўскага); «Весела» і «Сумна» 
(муз. Я. Хансена); «Сумная мело-
дыя» (муз. А. Гнесінай) і «Сумная 
гісторыя» (муз. Д. Кабалеўскага).
Развучванне «Бесконечной песенки» 
(муз. В. Каваліва, сл. В. Семерніна).
Агучванне вершаваных тэкстаў з вы-

С. 104—
111

1
7

Працяг

1 2 3 4 5 6

3) фарміраванне ўмення вызначаць 
перададзеныя ў музыцы пачуцці;
4) развіццё ўмення перадаваць 
пачуцці ва ўласнай мастацкай дзей-
насці сродкамі пластычнай імпра-
візацыі;
5) фарміраванне эмацыянальна-
каштоўнасных адносін да перада-
дзенага ў музыцы мастацкага вобраза

карыстаннем гукаперайманняў, ігры 
на музычных інструментах.
Выкананне нямецкай народнай песні 
«Весна»

29 Музыка 
адлюстроў-
вае розныя 
рысы харак-
тару

1 Мэта: сфарміраваць уяўленне 
аб ролі музыкі ў перадачы розных 
рыс характару чалавека. 
Задачы:
1) актуалізацыя ўяўленняў аб выяў-
ленча-выразных магчымасцях музы-
кі;
2) азнаямленне з творамі, у якіх 
адлюстроўваюцца розныя рысы ха-
рактару чалавека;
3) навучанне мадэліраванню розных 
рыс характару ў працэсе элементар-
нага музіцыравання;
4) развіццё асацыятыўна-вобразнага 
мыслення

Развучванне папеўкі «Разные ребя-
та» (муз. і сл. Д. Кабалеўскага).
Слуханне п’есы «Смелы яздок» (муз. 
Р. Шумана).
Развучванне песні «Ягорачка» 
(муз. В. Сярых, сл. народныя) з вы-
карыстаннем ігры на музычных 
інструментах.
Састаўленне гукавых партрэтаў ка-
зачных персанажаў.
Слуханне п’ес «Упарты» (муз. Г. Сві-
рыдава), «Капрызуля» (муз. Я. Гле-
бава)

С. 112—
115

30 Музыка пе-
радае рух

1 Мэта: сфарміраваць уяўленне 
аб ролі музыкі ў перадачы руху.
Задачы:
1) актуалізацыя ўяўленняў аб выяў-
ленчых магчымасцях музыкі;

Мадэліраванне рухаў дарослых і дзя-
цей пры дапамозе гучальных жэстаў.
Пластычная імправізацыя на вершы 
В. Каваліва «Медленно», «Быстро», 
«Быстро и коротко».

С. 116—
119

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 
© ТДА «Аверсэв», афармленне, пераклад, 2017



1
8

Працяг

1 2 3 4 5 6

2) азнаямленне з музычнымі тво-
рамі, у якіх перададзены рух;
3) мадэліраванне разнастайных 
рухаў сродкамі пластычнай імпра-
візацыі;
4) развіццё пачуцця рытму, аса цыя-
тыўна-вобразнага мыслення

Слуханне (па выбары настаўніка) 
п’ес «Чарапаха» (муз. К. Сен-Санса), 
«Мядзведзь» (муз. В. Рэбікава), 
«Ваўчок» (муз. Ж. Бізэ), «Цягнік» 
(муз. М. Старакадамскага), «У госці» 
(«Пехатой», «На веласіпедзе», «На 
машыне» (муз. І. Арсеева)).
Рухальная гульня «Мішка» (паводле 
І. Сафаравай).
Развучванне песні «Волчок» (муз. 
І. Арсеева, сл. Л. Дымавай)

31
32

Музыка 
малюе
карціны

2 Мэта: паглыбіць уяўленні аб выяў-
ленчых магчымасцях музыкі.
Задачы:
1) азнаямленне з музычнымі тво-
рамі, у якіх перададзены вобраз пры-
роды;
2) фарміраванне эмацыянальна-
каштоўнасных адносін да мастацка-
га вобраза, які перададзены ў творы;
3) мадэліраванне музычных ма-
люнкаў сродкамі інструментальнай 
і пластычнай імпра візацыі;
4) развіццё асацыятыўна-вобразнага 
мыслення

Слуханне п’ес «Матылёк» (муз. 
Э. Грыга), «Музычная табакерка» 
(муз. А. Лядава) з выкарыстаннем 
пластычнага інтанавання.
Развучванне і выкананне песні 
ў суправаджэнні ігры на музычных 
інструментах.
Выкананне песні «Волчок» (муз. 
І. Арсеева, сл. Л. Дымавай.

С. 120—
127

33 Музыка 
народнага
свята

1 Мэта: сфарміраваць агульнае ўяў-
ленне аб ролі музыкі ў народным 
свяце.

Развучванне, выкананне і інсцэ-
ніраванне беларускай народнай песні 
«Iграў я на дудцы».

С. 128—
131
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Задачы:
1) азнаямленне з музычным рэпер-
туарам народнага свята;
2) фарміраванне эмацыянальна-
каштоўнасных адносін да народнай 
творчасці;
3) фарміраванне ўмення інсцэ-
ніраваць элементы народнага свята;
4) развіццё слухацкай культуры

Інсцэніраванне беларускага народ-
нага свята «Юр’еў дзень» з выкары-
станнем музычных інструментаў, 
музычна-рытмічных і танцаваль-
ных рухаў.
Правядзенне гульні «Пастух і аве-
чкі»

34 Ур о к - а б а -
гульненне

1 Мэта: абагульніць уяўленне аб му-
зыцы як з’яве, здольнай «расказ-
ваць» гісторыі.
Задачы:
1) абагульненне і сістэматызацыя 
ўяўленняў аб выяўленча-выразных 
магчымасцях музыкі;
2) удасканальванне ўмення рас-
пазнаваць выразна-выяўленчыя 
магчымасці музыкі;
3) развіццё слухацкай і выканаль-
ніцкай культуры

Выкананне песень «Где живет музы-
ка» (муз. і сл. В. Каваліва), «В нашем 
классе» (муз. і сл. Д. Кабалеўскага).
Дэкламацыя верша В. Семерніна 
«Что такое звуки?».
Слуханне і выкананне музычных 
твораў па выбары настаўніка і наву-
чэнцаў

С. 132, 
133

Заканчэнне
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2 КЛАС
34 г

Бракала, Н. І. Музыка : вучэб. дапам. для 2 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / Н. І. Бракала, 
А. Б. Кажанеўская, В. А. Місцюк. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2012. — 144 с.

Бракало, Н. И. Музыка : учеб. пособие для 2 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Н. И. Бракало, 
А. Б. Коженевская, В. А. Мистюк ; пер. с белорус. яз. Т. В. Даниловой. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2012. — 144 с.

№ 
урока 
и дата 
правя 
дзення

Тэма ўрока
Коль
касць 
гадзін

Мэта і задачы ўрока Асноўныя віды 
і спосабы дзейнасці

Матэрыял 
вучэбнага 
дапамож

ніка

1 2 3 4 5 6

I паўгоддзе
Сродкі музычнай выразнасці (16 г)

1 Як кампазітары, 
выканаўцы і слу-
хачы разумеюць 
адзін аднаго

1 Мэта: сфарміраваць уяўленне 
аб тым, як кампазітар, выка-
наўца і слухач разумеюць адзін 
аднаго.
Задачы:
1) актуалізацыя ўяўленняў 
аб ролі і значэнні выразных 
і выяўленчых магчымасцей 
музычнай мовы;
2) увядзенне паняццяў кампа-
зітар, выканаўца, слухач;
3) навучанне самостойнаму 
мадэліраванню мастацкага
вобраза ў працэсе спеву, інстру-
ментальнага музіцыравання, 
пластычнага інтанавання; 

Знаёмства з паняццямі кампазітар, 
выканаўца, слухач; абмеркаванне 
пытанняў: «Як выканаўца разумее 
кампазітара?», «Як слухач разумее 
выканаўцу?».
Развучванне песні «Родны бусел» 
(муз. С. Галкінай, сл. Н. Галіноўскай).
Слуханне песні «Явар і каліна» (муз. 
Ю. Семянякі, сл. Янкі Купалы).
Колеравае мадэліраванне ўласнага 
настрою, які ўзнікае ў працэсе прас-
лухвання песні «Явар і каліна»

С. 5, 6
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4) удасканальванне ўмення 
вызначаць эмацыянальна-
вобразны змест музычнага 
твора па асаблівасцях музыч-
най мовы

2
3

Мелодыя — кара-
лева музыкі

2 Мэта: сфарміраваць уяўленне 
аб мелодыі як аб «душы музыч-
нага твора» (Д. Шастаковіч).
Задачы:
1) актуалізацыя ўяўленняў 
аб ролі і значэнні выразных 
і выяўленчых магчымасцей 
музыкі;
2) асэнсаванне выразных маг-
чымасцей мелодыі;
3) фарміраванне першапа-
чатковага ўяўлення аб нотах 
і натацыі;
4) развіццё ўмення ствараць 
мелодыі голасам і на музыч-
ных інструментах;
5) развіццё меладычнага слыху

Правядзенне гульні-размінкі «Угадай 
мелодыю».
Агучванне голасам і на гукавы-
шынных музычных інструментах 
графічных запісаў мелодыі.
Пластычнае мадэліраванне простых 
мелодый, мелодый вакальна-харавых 
практыкаванняў для распявання.
Стварэнне мелодыі да слоў двух-
радкоўяў (з дзіцячай літаратуры).
Вакальнае выкананне гукарада до, 
рэ, мі, фа, соль, ля, сі ўверх і ўніз 
(з прымяненнем прыёму пластычна-
га інтанавання).
Выкананне гукарада до, рэ, мі, фа, 
соль, ля, сі ўверх і ўніз на гукавышын-
ных інструментах (ксілафоне, метала-
фоне) або імітацыя выканання гука-
рада на клавіятуры фартэпіяна. 
Знаёмства з паняццямі ноты, нот
ны стан, скрыпічны ключ; запіс нот 
на асноўных рабочых лінейках нот-
нага стану і паміж лінейкамі.

С. 7—15
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Вакальна-харавая работа над песняй 
«Родны бусел» (муз. С. Галкінай, 
сл. Н. Галіноўскай).
Развучванне песні «Прекрасен мир 
поющий» (муз. Л. Абелян, сл. У. Сця-
панава).
Параўнанне гучання мелодыі песні 
з акампанементам і без акампанементу. 
Вакальная імправізацыя (на аснове 
вершаваных тэкстаў)

4
5

Рытм — залаты 
ключык музыкі

2 Мэта: сфарміраваць цэласнае 
ўяўленне аб рытме і сістэме 
працягласцей.
Задачы:
1) актуалізацыя ўяўленняў 
аб пульсацыі, моцнай і слабай 
долях;
2) увядзенне паняццяў рытм, 
рытмічны малюнак;
3) азнаямленне з сістэмай 
рытмаскладоў;
4) навучанне мадэліраванню 
і ўзнаўленню рытмічнага ма-
люнка; 
5) развіццё пачуцця рытму

Знаёмства з паняццямі рытм, рыт
мічны малюнак, паўза.
Выкананне рытму знаёмых мелодый 
пры дапамозе воплескаў.
Графічнае (у выглядзе рысак рознай 
даўжыні) адлюстраванне рытмічнага 
малюнка мелодыі знаёмай песні. 
Развучванне рытмічнай партытуры 
з выкарыстаннем гучальных жэстаў.
Рытмадэкламацыя тэкстаў вядомых 
дзіцячых чатырохрадкоўяў (А. Барто, 
Б. Захадэр і інш.).
Работа з рытмаскладамі (ТА, ЦІ-ЦІ); 
запіс нот (чацвяртнымі і восьмымі 
працягласцямі).
Агучванне рытмічных малюнкаў 
(розных камбінацый чацвяртных 
і восьмых працягласцей).

С. 16—27
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Выкананне песень «Родны бусел» 
(муз. С. Галкінай, сл. Н. Галіноўскай), 
«Прекрасен мир поющий» (муз. 
Л. Абелян, сл. У. Сцяпанава) з ін-
струментальным суправаджэннем, 
якое падкрэслівае моцныя долі ме-
лодыі.
Развучванне і аналіз папевак «Разные 
ребята» (муз. Д. Кабалеўскага).
Выкананне папевак «Крокодил и Че-
бурашка» (муз. І. Арсеева) з прапля-
скваннем (адстукваннем) рытмічнага 
малюнка мелодыі.
Развучванне беларускай народнай 
песні «Запражыце сівых коней».
Развучванне рытмічнага акампа-
нементу да песні; выкананне песні 
з элементамі тэатралізацыі і музыч-
ным акампанементам на дзіцячых 
ударных інструментах

6
7

Лад — гармонія, 
парадак паміж 
гукамі

2 Мэта: сфарміраваць цэласнае 
ўяўленне аб ладзе і яго ролі 
ў стварэнні мастацкага вобраза. 
Задачы:
1) актуалізацыя ўяўленняў 
аб святле і цені ў музыцы;
2) увядзенне паняццяў лад, 
мажор, мінор; 

Слуханне песні «Во сне» (муз. 
А. Маркелава, сл. Т. Сучковай), па-
раўнанне настрою песні ў запеве 
і прыпеве.
Знаёмства з паняццямі лад, мажор, 
мінор.
Развучванне песні «Белочки» (муз. 
З. Левінай, сл. Л. Някрасавай). 

С. 32—38
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3) выяўленне выразных маг-
чымасцей лада ў музычным 
творы;
4) фарміраванне ўмення 
выкарыстоўваць магчымасці 
лада ва ўласнай мастацкай 
дзейнасці; 
5) развіццё ўмення прасоч-
ваць ладавыя змены ў музыч-
ным творы

Колеравае мадэліраванне настрою 
песні «Белочки».
Абмеркаванне выканальніцкага пла-
на песні «Белочки», выкананне песні 
па ролях.
Слуханне і параўнальны аналіз 
твораў В. Салманава «Ранак у лесе», 
«Вечар».
Развучванне беларускай народнай 
песні «Перапёлачка».
Развучванне інструментальнага су-
праваджэння да песні «Перапёлачка», 
выкананне песні з інструментальным 
суправаджэннем.
Пісьмовая работа па асваенні нот-
най граматы (запіс нот на нотаносцы, 
запіс простых працягласцей)

8
9

Тэмп у жыцці  
і ў музыцы

2 Мэта: сфарміраваць цэласнае 
ўяўленне аб тэмпе і яго ролі 
ў стварэнні мастацкага вобра-
за.
Задачы:
1) актуалізацыя ўяўленняў 
аб хуткім і павольным руху 
ў жыцці і ў музыцы;
2) увядзенне паняцця тэмп;
3) выяўленне выразных і вы-
яўленчых магчымасцей тэмпу 
ў музыцы; 

Гутарка пра скорасць руху розных 
аб’ектаў жывой і нежывой прыроды, 
скорасць работы розных механічных 
устройстваў. 
Знаёмства з паняццем тэмп.
Мадэліраванне мастацкага вобраза 
пры дапамозе пластычных рухаў і на 
музычных інструментах (перадача 
руху слімака, ляніўца, сараканожкі, 
аленя і інш.).
Праслухванне п’есы «Драўляны ко-
нік» (муз. Б. Дварыёнаса).

С. 39—45
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4) фарміраванне ўмення мя-
няць тэмп у працэсе спеву, 
інструментальнага музіцы-
равання, пластычнага інтана-
вання ў залежнасці ад зместу 
твора;
5) фарміраванне ўмення сама-
стойна мадэліраваць мастацкі 
вобраз, выкарыстоўваючы вы-
разныя магчымасці тэмпу

Адлюстраванне на ксілафоне скачкоў 
каня (перадача спакойнага, жвавага 
і хуткага руху).
Развучванне і выразнае выканан-
не песні «Карусель» (муз. Д. Каба-
леўскага, сл. І. Рахілы).
Праслухванне і аналіз «Попут ной 
песни» (муз. М. Глінкі, сл. Н. Ку-
кальніка).
Работа над скорагаворкамі. Выканан-
не вакальна-харавых практыкаван-
няў у розным тэмпе, адпрацоўка дык-
цыйных навыкаў.
Вакальна-харавая работа над пес-
няй «Веселые путешественники»  
(муз. М. Старакадамскага, сл. С. Мі-
халкова).
Развучванне рытмічнага суправа-
джэння да песні «Веселые путеше-
ственники»; выкананне песні з інстру-
ментальным суправаджэннем.
Пісьмовая работа па асваенні нотнай 
граматы (разгадванне і самастойнае 
састаўленне музычных рэбусаў)

10
11

Сіла гуку (дына-
мічныя адценні)

2 Мэта: сфарміраваць цэлас-
нае ўяўленне аб дынаміцы 
і яе ролі ў стварэнні мастац-
кага вобраза.

Правядзенне гульняў «Рытмічнае 
рэха», «Музычнае рэха».
Знаёмства з паняццем дынаміка, 
назвамі і абазначэннямі асноўных

С. 46—49
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Задачы:
1) актуалізацыя ўяўленняў 
аб «блізкім» і «далёкім» у му-
зыцы;
2) увядзенне паняцця дына
міка;
3) знаёмства з дынамічнымі 
адценнямі;
4) выяўленне выразных 
і выяўленчых магчымасцей 
дынамікі ў музыцы;
5) фарміраванне ўменняў 
назіраць за зменай дынамічных 
адценняў і самастойна прымя-
няць іх ва ўласнай мастацкай 
дзейнасці

дынамічных адценняў (фортэ, піяна).
Работа з рытмаскладамі: выкананне 
рытмічных малюнкаў на фортэ і на 
піяна.
Праслухванне твора «Рэха ў гарах» 
(муз. С. Майкапара).
Колеравае і пластычнае мадэ-
ліраванне гучных і ціхіх гукаў.
Развучванне песень з дынамічнымі 
адценнямі, якія мяняюцца: «Игра 
в слова» (муз. Д. Кабалеўскага, сл. 
А. Барто), «Музыкальное эхо» (муз. 
і сл. М. Андрэевай).
Праслухванне твора «У пячоры гор-
нага караля» (муз. Э. Грыга). Адлю-
страванне тэмпавых змен музыкі пры 
дапамозе выразных рухаў.
Пісьмовая работа па асваенні нотнай 
граматы (запіс найпрасцейшых рыт-
маформул, запіс нот на нотаносцы)

12
13

Рэгістр — краіна 
гукаў: высокіх, 
сярэдніх і нізкіх

2 Мэта: сфарміраваць цэлас-
нае ўяўленне аб рэгістры і яго 
ролі ў стварэнні мастацкага 
во браза.
Задачы:
1) актуалізацыя ўяўленняў 
аб высокіх і нізкіх гуках;
2) увядзенне паняцця рэгістр;

Чытанне і меладэкламацыя двух-
радкоўяў (чатырохрадкоўяў) у ніз-
кім, сярэднім і высокім рэгістрах 
(ад імя розных персанажаў: мядзве-
дзя, зайца, камара).
Знаёмства з паняццем рэгістр.
Слуханне і аналіз твораў «Танец 
эльфаў» (муз. Э. Грыга), «Зайчык

С. 50—55
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3) фарміраванне ўмення назі-
раць за зменамі рэгістраў у му-
зычным творы;
4) выяўленне выразных 
і вы яў ленчых магчымасцей 
рэгістраў у музыцы;
5) фарміраванне ўмення сама-
стойна мадэліраваць мастацкі 
вобраз, выкарыстоўваючы вы-
разныя магчымасці рэгістраў

дражніць медзведзяня» (муз. Д. Каба-
леўскага).
Перадача характару герояў ін стру-
ментальных твораў «Танец эльфаў», 
«Зайчык дражніць медзведзяня» 
і інш.) пластычнымі сродкамі.
Інструментальная імправізацыя 
на зададзеную тэму («Самая высокая 
гара», «Самая глыбокая ўпадзіна», 
«Размова дзядулі і ўнучкі» і інш.) 
з выкарыстаннем выразных магчы-
масцей рэгістра.
Мастацкае мадэліраванне вобразаў 
вавёрачкі, волатаў, Царэўны Ле-
бедзя з наступным праслухваннем 
і аналізам эпізоду «Тры цуды» з опе-
ры «Казка пра цара Салтана» (муз. 
М. Рымскага-Корсакава).
Пісьмовая работа па асваенні нотнай 
граматы (запіс на нотаносцы гукаў 
рознай вышыні, у тым ліку работа 
з дабавачнымі лінейкамі)

14
15

Тэмбр — афар-
боўка музычных 
галасоў

2 Мэта: сфарміраваць цэлас-
нае ўяўленне аб тэмбры і яго 
ролі ў стварэнні мастацкага 
вобраза.
Задачы:
1) актуалізацыя ўяўленняў 
аб «халодным» і «цёплым» 
у музыцы;
2) увядзенне паняцця тэмбр;

Праслухванне фрагментаў сім фа ніч-
най казкі «Пеця і воўк» (муз. С. Пра-
коф’ева); слоўнае апісанне гучання 
розных інструментаў.
Увядзенне паняцця тэмбр.
Суаднясенне тэмбраў музычных 
інструментаў, якія выкарыстоўваюцца 
ў сімфанічнай казцы, з вобразамі 
герояў.

С. 56—68
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3) знаёмства з вакальнымі 
і інструментальнымі тэмбрамі;
4) фарміраванне ўмення ад-
розніваць вакальныя, ін-
струментальныя тэмбры;
5) выяўленне выразных 
і выяўленчых магчымасцей 
тэмбру ў музыцы;
6) фарміраванне ўмення вы-
карыстоўваць тэмбры му-
зычных інструментаў ва ўлас-
най мастацкай дзей насці;
7) развіццё тэмбравага слыху

Развучванне песні «Музыканты» 
(муз. А. Рэмізоўскай, сл. Э. Агня-
цвет). Імітацыя ігры на інструментах 
(скрыпцы, дудцы, барабане, баяне) 
пры выкананні прыпева.
Слуханне інструментальных тво-
раў, якія выконваюцца рознымі 
інструментальнымі саставамі: «Вя-
сковыя музыкі» (муз. В. Помазава), 
«Ваенны марш» (муз. Г. Свірыдава);
параўнанне настрою, які ствара-
ецца рознымі інструментальнымі 
саставамі.
Слуханне вакальнага твора ў розным 
выкананні (рознымі галасамі). 
Развучванне і выкананне па ро-
лях песні «Игра в гостей» (муз. 
Д. Кабалеўскага, сл. І. Рахілы). 
Правядзенне музычнай гульні-вікта-
рыны па вызначэнні вакальных і ін-
струментальных тэмбраў.
Пісьмовая работа па асваенні нот-
най граматы (выкананне гульнявых 
заданняў-практыкаванняў па выбары 
настаўніка)

16 Урок-абагуль-
ненне

1 Мэта: абагульніць уяўленні 
аб сродках музычнай вы раз-
насці. 

Работа з малюнкам «Фея Музыка» 
ў вучэбным дапаможніку.
Гульнявая дзейнасць (загадкі, рэбу-

С. 69, 70, 
77
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Задачы:
1) сістэматызацыя ўяўленняў 
аб сродках музычнай выраз-
насці;
2) абагульненне ўяўленняў 
аб выразных і выяўленчых 
магчымасцях сродкаў музыч-
най выразнасці;
3) удасканальванне ўмення
вызначаць па асаблівасцях му-
зычнай мовы эмацыянальна-
вобразны змест музычнага 
твора;
4) развіццё слухацкай і вы-
канальніцкай культуры

сы і г. д.), накіраваная на паўтарэнне 
назваў нот (до, рэ, мі, фа, соль, ля, сі) 
і  іх размяшчэння на нотным стане.
Правядзенне гульні «Рытмічнае рэха» 
(з выкарыстаннем роўных працяглас-
цей і пункцірнага рытму).
Перадача асаблівасцей сродкаў му-
зычнай выразнасці, выкарыстаных 
у творы, пры дапамозе мадэліравання 
(колеравага, слоўнага, пластычнага).
Мадэліраванне мастацка-творчага 
працэсу: адбор сродкаў музычнай 
выразнасці для стварэння мелодыі 
да чатырохрадкоўя.
Паўтарэнне песень, развучаных 
на працягу паўгоддзя.
Выбар навучэнцамі музычных тво-
раў, якія найбольш запомніліся і спа-
дабаліся, з праслухваннем асобных 
фрагментаў

II паўгоддзе
Падарожжа ў музычныя краіны — Оперу, Балет, Сімфонію, Канцэрт (18 г)

17 Песня, танец, 
марш запраша-
юць у падарожжа

1 Мэта: паглыбіць уяўленне 
аб асноўных жанрах музыкі. 
Задачы:
1) актуалізацыя ўяўленняў 
аб першасных жанрах му-
зыкі — песні, танцы і маршы;

Слуханне і выяўленне жанравай ас-
новы знаёмых твораў (песень, танцаў, 
маршаў).
Выкананне знаёмых песень з эле-
ментамі тэатралізацыі.
Развучванне і выкананне на музыч-

С. 78, 79
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2) замацаванне ўмення ад-
розніваць песню, танец і марш 
у працэсе ўспрымання музыкі;
3) удасканальванне ўмення 
выкарыстоўваць выразныя 
асаблівасці песні, танца і мар-
ша ва ўласнай мастацкай 
дзейнасці;
4) развіццё ўяўлення, фантазіі

ных інструментах рытмічнай двух-
галоснай/трохгалоснай кампазіцыі 
з танцавальнай/маршавай жанравай 
асновай (па выбары настаўніка)

18
19

Інструменты сім-
фанічнага арке-
стра

2 Мэта: сфарміраваць перша-
пачатковае ўяўленне аб сім-
фанічным аркестры.
Задачы:
1) актуалізацыя ўяўленняў 
аб музычных інструментах і іх 
асаблівасцях;
2) азнаямленне з саставам 
сімфанічнага аркестра;
3) фарміраванне ўяўленняў 
аб выразных магчымасцях 
сімфанічнага аркестра;
4) фарміраванне ўмення ад-
розніваць інструменты сім-
фанічнага аркестра па тэмбры;
5) развіццё тэмбравага слыху

Прагляд відэафрагментаў (па вы-
бары настаўніка), якія ілюструюць 
ігру сімфанічнага аркестра (агульны 
план) і яго асобных груп.
Знаёмства з кожнай групай ін-
струментаў сімфанічнага аркестра 
(знешні выгляд інструментаў, іх гу-
чанне) і работай дырыжора.
Прагляд відэафрагментаў «Даведні-
ка па аркестры для юнага слухача» 
Б. Брытэна.
Правядзенне музычнай віктарыны 
«Па старонках сімфанічнай казкі 
С. Пракоф’ева ‘‘Пеця і воўк’’» (паў-
тарэнне пройдзенага).
Мадэліраванне мастацка-творчага 
працэсу па стварэнні ўласнай сімфа-
нічнай казкі (напрыклад, рускай казкі 
«Теремок»).

С. 113
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20
21
22

Музычнае пада-
рожжа ў краіну 
Оперу

3 Мэта: сфарміраваць уяўленне 
аб жанры оперы.
Задачы:
1) азнаямленне з асноўнымі 
паняццямі і спецыфічнымі 
асаблівасцямі жанру оперы;
2) азнаямленне з фрагментамі 
з опер;
3) фарміраванне ўмення рас-
пазнаваць жанры песні, танца 
і марша ў працэсе ўспрымання 
фрагментаў опернага спекта-
кля;
4) фарміраванне ўмення вы-
конваць песню з элементамі 
тэатралізацыі; 
5) развіццё слухацкай і выка-
нальніцкай культуры

Знаёмства з паняццем опера. 
Віртуальнае падарожжа па опер-
ных тэатрах свету (Беларусь, Расія, 
Украіна, Аўстралія, Кітай…).
Знаёмства з правіламі паводзін 
у оперным тэатры.
Асваенне асноўных паняццяў жан-
ру «опера»: арыя, каваціна, дуэт, хор.
Знаёмства з мужчынскімі і жаночымі 
опернымі галасамі.
Мадэліраванне мастацка-творчага 
працэсу па стварэнні оперы на вядо-
мы казачны сюжэт («Муха-Цокоту-
ха» К. Чукоўскага).
Праслухванне заключнага хору з опе-
ры «Муха-Цакатуха» (муз. М. Красе-
ва), аналіз музычнай мовы опернага 
нумара.
Адбор музычных інструментаў для 
суправаджэння заключнага хору 
з оперы «Муха-Цакатуха»; выканан-
не хору з уласным інструментальным 
суправаджэннем.
Прагляд відэафрагментаў оперных 
спектакляў (па выбары настаўніка).
Праслухванне фрагментаў дзіцячай 
оперы «Воўк і сямёра казлянят» 
(муз. М. Каваля); вызначэнне жанра-
вай асновы праслуханых фрагментаў.

С. 80—95
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Спяванне асноўных тэм дзіцячай опе-
ры «Воўк і сямёра казлянят» з выка-
рыстаннем прыёму пластычнага інта-
навання.
Вакальна-харавая работа над бела-
рускай народнай песняй «Саўка ды 
Грышка».
Развучванне рытмічнага акампане-
менту да песні «Саўка ды Грышка»; 
выкананне песні з інструментальным 
суправаджэннем.
Праслухванне дзіцячага танца і хору 
з оперы «Марынка» (муз. Р. Пукста). 
Назіранне за «жыццём» беларускай 
народнай песні «Саўка ды Грышка» 
ў оперы.
Праслухванне Марша Чарнамора 
з оперы «Руслан і Людміла» (муз. 
М. Глінкі), аналіз музычнай мовы 
музычнага нумара.
Падбор выразных рухаў для паўторна-
га праслухвання Марша Чарнамора

23
24
25

Музычнае пада-
рожжа ў краіну 
Балет

3 Мэта: сфарміраваць уяўленне 
аб жанры балета.
Задачы:
1) азнаямленне з асноўнымі 
паняццямі жанру балета;
2) выяўленне асаблівасцей ба-
лета як сінтэтычнага віду ма-
стацтва;

Знаёмства з паняццямі балет, ба
летмайстар, кардэбалет, балерына, 
танцоўшчык. 
Прагляд відэафрагментаў балетных 
спектакляў (па выбары настаўніка).
Чытанне фрагмента казкі А. дэ Сент-
Экзюперы «Маленькі прынц».
Мадэліраванне мастацка-творчага

С. 96—
106, 110, 
111
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3) фарміраванне ўмення рас-
пазнаваць жанры танца і мар-
ша ў працэсе ўспрымання 
фрагментаў балетнага спек-
такля;
4) фарміраванне ўмення ства-
раць мастацкі вобраз плас-
тычнымі сродкамі;
5) развіццё слухацкай і выка-
нальніцкай культуры

працэсу па стварэнні музыкі да пра-
чытанага ўрыўка.
Праслухванне фрагментаў бале-
та «Маленькі прынц» (муз. Я. Гле-
бава), параўнанне ўласнай задумы 
музычнага ўвасаблення мастацкіх 
вобразаў з вобразамі, створанымі 
кампазітарам.
Суправаджэнне паўторнага слухання 
фрагментаў балета «Маленькі прынц» 
рухамі, якія адпавядаюць характару 
музыкі. Прагляд відэафрагментаў 
балетаў П. Чайкоўскага «Шчаў-
кунок», «Спячая прыгажуня», 
«Лебядзінае возера» (па выбары 
настаўніка).
Вызначэнне жанравай асновы балет-
ных нумароў (па выбары настаўніка).
Падбор выразных рухаў, якія адпа-
вядаюць характару музыкі (па выба-
ры настаўніка).
Апісанне тэмбраў музычных інстру-
ментаў, якія ўдзельнічаюць у стварэ-
нні мастацкіх вобразаў.
Вакальна-харавая работа над песняй 
«Прынц і Ружа» (муз. М. Сацуры, 
сл. Л. Дранько-Майсюка); выканан-
не песні ў суправаджэнні дзіцячых 
музычных інструментаў
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26
27

Музычнае пада-
рожжа ў краіну 
Сімфонію

2 Мэта: сфарміраваць уяўленне 
аб жанры сімфоніі.
Задачы:
1) выяўленне асаблівасцей 
жанру сімфоніі;
2) азнаямленне з фрагментамі 
сімфоній;
3) фарміраванне ўмення 
назіраць за зменамі харак-
тару знаёмай мелодыі ў сім-
фанічнай музыцы;
4) развіццё ўмення распаз-
наваць жанры песні, танца 
і марша ў працэсе ўспры мання 
фрагментаў сімфанічнай му-
зыкі;
5) развіццё слухацкай і выка-
нальніцкай культуры

Знаёмства з паняццем сімфонія; гу-
тарка пра спецыфічныя асаблівасці 
жанру сімфоніі.
Слуханне фрагментаў сімфоній 
(па выбары настаўніка).
Віртуальнае падарожжа па кан-
цэртных залах свету (Беларуская 
дзяржаўная філармонія ў Мінску, 
Карнегі-Хол у Нью-Ёрку, Берлінская 
філармонія і інш.). 
Знаёмства з правіламі паводзін у кан-
цэртнай зале.
Слуханне і аналіз музычнай мовы 
сімфоніі Ё. Гайдна «Сюрпрыз» (част-
ка II).
Развучванне беларускай народнай 
песні-танца «Мікіта».
Стварэнне інструментальнага супра-
ваджэння да песні-танца «Мікіта».
Назіранне за зменай характару мелодыі 
песні-танца «Мікіта» ў Cімфоніі № 1 
А. Глазунова (частка II).
Развучванне беларускай народнай 
песні «Пайшоў Ясь наш на лужок».
Назіранне за «жыццём» мелодыі 
песні «Пайшоў Ясь наш на лужок» 
у сімфаньеце М. Чуркіна «Беларускія 
карцінкі» (фінал).

С. 112—
114, 117—
122

3
5

Працяг

1 2 3 4 5 6

Знаёмства з саставам аркестра на-
родных інструментаў, дзейнасцю 
Дзяржаўнага акадэмічнага народна-
га аркестра Рэспублікі Беларусь імя 
І. Жыновіча. 
Слуханне фрагментаў сімфоній 
(Сімфоніі № 9 Л. ван Бетховена 
(фінал), Сімфоніі № 2 П. Чайкоўскага 
(фінал) і інш.); выяўленне асабліва-
сцей існавання песні, танца, марша 
ў сімфоніі

28
29

Музычнае пада-
рожжа ў краіну 
Канцэрт

2 Мэта: сфарміраваць уяўленне 
аб жанры канцэрта.
Задачы:
1) фарміраванне ўяўлення 
аб канцэрце як музычным 
спаборніцтве;
2) увядзенне паняцця кан
цэрт;
3) развіццё ўмення прасочваць 
процістаянне інструмента, які 
саліруе, і аркестра;
4) навучанне мадэліраванню 
музычнага спаборніцтва ў пра-
цэсе элементарнага музіцы-
равання;
5) развіццё музычнага слыху

Знаёмства з паняццем канцэрт; гу-
тарка пра спецыфічныя асаблівасці 
жанру.
Прагляд відэафрагмента (па выбары 
настаўніка) з дэманстрацыяй выка-
нання канцэрта салістам і аркестрам. 
Праслухванне фрагмента Канцэр-
та для скрыпкі з аркестрам «Вясна» 
(частка I) А. Вівальдзі; назіранне 
за «спаборніцтвам» інструмента, які 
саліруе, і аркестра.
Вакальна-харавая работа над бела-
рускай народнай песняй «Кума мая, 
кумачка». Выкананне песні па ролях.
Падбор інструментальнага суправа-
джэння да песні «Кума мая, кумачка».
Слуханне Канцэрта для скрыпкі з ар-
кестрам П. Падкавырава (фінал). 

С. 124, 
125, 
130—132
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Перадача пластычнымі рухамі ха-
рактару мелодыі скрыпкі і аркестра 
ў канцэрце.
Правядзенне музычнай віктарыны 
на выз начэнне ў канцэртах інс-
трумента, які саліруе

30
31
32

Як сябруюць з му-
зыкай іншыя віды 
мастацтва

3 Мэта: абагульніць уяўленні 
аб узаемасувязі музыкі з ін-
шымі відамі мастацтва. 
Задачы:
1) фарміраванне агульнага 
ўяўлення аб відах мастацтва, 
якія існуюць, іх узаемасувязі 
і ўзаемапранікненні;
2) фарміраванне ўмення спа-
лучаць уласную музычную 
дзейнасць з  элементамі іншых 
відаў мастацтва;
3) развіццё творчых здольнас-
цей

Мадэліраванне мастацка-творчага 
працэсу па стварэнні балетнага/опер-
нага спектакля («Царэўна-жаба», 
«Брыдкае качаня», «Дзюймовачка», 
«Чыпаліна» і інш.): выбар казачна-
га сюжэта, салістаў; апісанне музыкі, 
пад якую будуць танцаваць/спяваць 
героі; адбор інструментаў, якія будуць 
удзельнічаць у стварэнні вобразаў; 
апісанне сцэнічных рухаў і касцюмаў 
кожнага героя. 
Стварэнне макета дэкарацый для ба-
летнага/опернага спектакля (па вы-
бары навучэнцаў).
Аналіз вывучаных оперных і балет-
ных фрагментаў на прадмет узаема-
дзеяння ў іх розных відаў мастацтва.
Прагляд фрагментаў мюзіклаў (па 
выбары настаўніка).
Слуханне і аналіз музыкі кіно і тэ-
лебачання

Прык-
ладны 
музычны 
рэпер-
туар // 
Прагра-
ма па му-
зыцы для 
2 класа

3
7

Працяг

1 2 3 4 5 6

33 Куды прывялі 
нас песня, танец, 
марш

1 Мэта: абагульніць уяўленне 
аб жанрах оперы, балета, 
сімфоніі і канцэрта.
Задачы:
1) сістэматызацыя ўяўленняў 
аб характэрных асаблівасцях 
асноўных жанраў у музыцы;
2) удасканальванне ўмення 
распазнаваць песню, танец, 
марш у працэсе ўспрымання 
оперы, балета, сімфоніі, кан-
цэрта;
3) развіццё слухацкай і выка-
нальніцкай культуры

Паўтарэнне песень, якія атрымалі 
другое жыццё ў жанрах оперы, бале-
та, сімфоніі, канцэрта.
Прагляд відэасюжэтаў оперных 
і балетных нумароў, праслухванне 
фрагментаў сімфанічнай і канцэр-
тнай музыкі

Прыкла-
дны му-
з ы ч н ы 
р э п е р -
туар // 
Прагра-
ма па му-
зыцы для 
2 класа

34 Урок-абагуль-
ненне

1 Мэта: абагульніць веды, атры-
маныя на працягу года. 
Задачы:
1) сістэматызацыя ўяўленняў 
аб сродках музычнай выраз-
насці і жанрах музыкі;
2) выкарыстанне ўменняў, 
атрыманых на працягу года, 
ва ўласнай мастацкай дзей-
насці;
3) развіццё слухацкай і выка-
нальніцкай культуры

Правядзенне відэа- або аўдыя-вік-
тарыны па музычных краінах/му-
зычных творах, вывучаных на пра-
цягу года.
Мадэліраванне мастацка-творчага 
працэсу па стварэнні сімфанічнай 
музыкі на аснове вершаванага тэксту.
Выкананне песень, якія найбольш 
спадабаліся, з ліку тых, што былі вы-
вучаны на працягу года

С. 133—
135

Заканчэнне
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3 КЛАС
35 г

Гуляева, А. Р. Музыка : вучэб. дапам. для 3 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / А. Р. Гуляева, 
М. Б. Гарбунова, І. В. Яшчэмбская Калёса. — Мінск : Пачатковая школа, 2017. — 168 с. 

Гуляева, Е. Г. Музыка : учеб. пособие для 3 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Е. Г. Гуляева, 
М. Б. Горбунова, И. В. Ящембская Колёса. — Минск : Пачатковая школа, 2017. — 168 с. 

№ 
урока 
і дата 

правя
дзення

Тэма ўрока Мэта і задачы ўрока Асноўныя віды і спосабы дзейнасці

Матэрыял 
вучэбнага 
дапа мож

ні ка

1 2 3 4 5 6

I чвэрць
Песенны, танцавальны і маршавы характар музычнай мовы (8 г)

1 Песенны, танца-
вальны і марша-
вы характар му-
зычнай мовы

1 Мэта: сфарміраваць уяў-
ленне аб песенным, танца-
вальным і маршавым харак-
тары музычнай мовы.
Задачы:
1) актуалізацыя ўяўленняў 
аб першасных музычных 
жанрах — песні, танцы, мар-
шы; 
2) актуалізацыя ўяўленняў 
аб срод ках музычнай выраз-
насці;
3) фарміраванне першапа-
чатковых уяўлен няў аб пе-
сеннасці, танцавальнасці, 
маршавасці;

Выкананне Дзяржаўнага гімна Рэс-
публікі Беларусь.
Выкананне, слуханне вывучанага ра-
ней музычнага матэрыялу, які вало-
дае выразнымі рысамі песеннасці, 
танцавальнасці, маршавасці.
Выяўленне характэрных асаблівасцей 
песеннай, танцавальнай, маршавай му-
зычнай мовы.
Састаўленне пераліку прымет, якія ха-
рактарызуюць песенны, танцавальны 
і маршавы характар музычнай мовы.
Вызначэнне характару музычнай мовы 
ў музычных творах. 

С. 5—14

3
9

Працяг

1 2 3 4 5 6

4) удасканальванне ўмення 
самастойна выкарыстоўваць 
сродкі музычнай выразнасці 
ва ўласнай мастацкай дзей-
насці

Асэнсаванне вопыту стварэння музыч-
ных фрагментаў песеннага, танцаваль-
нага і маршавага характару.
Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці

2
3

Песенны характар 
музычнай мовы

2 Мэта: сфарміраваць уяў-
ленне аб характэрных асаб-
лівасцях песеннай музычнай 
мовы.
Задачы:
1) увядзенне паняцця песен
насць;
2) азнаямленне з асноўнымі 
характарыстыкамі песеннай 
музычнай мовы;
3) удасканальванне навыку 
кантыленнага спеву;
4) развіццё меладычнага 
слыху

Выразнае чытанне верша Янкі Купа-
лы «Дуб».
Развучванне песні «Дуб» (муз. А. Чыр-
куна, сл. Янкі Купалы).
Вызначэнне характару музычнай мовы.
Выразнае выкананне песні, узбагачанае 
пластычным інтанаваннем.
Слуханне фрагмента трэцяй часткі 
«Правінцыяльнай сімфоніі» Д. Лыбіна. 
Вызначэнне характару музычнай мовы.
«Калі б кампазітарам быў я…»: ства-
рэнне мелодыі песеннага характару 
(калектыўна). Абмеркаванне атрыма-
нага выніку.
Слуханне «Старадаўняй француз-
скай песенькі» з «Дзіцячага альбо-
ма» П. Чайкоўскага. Вызначэнне ха-
рактару музычнай мовы. Выкананне 
«Старадаўняй французскай песенькі» 
з тэкстам Э. Аляксандравай.
Слуханне «Дуэта Машы і Прынца» 
з балета П. Чайкоўскага «Шчаўкунок». 
Выкананне мелодыі на гукавышынных 
інструментах. Вызначэнне характару 
музычнай мовы. 

С. 15—26
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«Калі б кампазітарам быў я…»: стварэн-
не інструментальнай партытуры (трох-
вугольнікі, званочкі, металафон) на 
аснове «Дуэта Машы і Прынца» з ба-
лета П. Чайкоўскага «Шчаўкунок» 
(калектыўна). Абмеркаванне атрыма-
нага выніку.
Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці

4
5

Танцавальны ха-
рактар музычнай 
мовы

2 Мэта: сфарміраваць уяў-
ленне аб характэрных асаб-
лівасцях танцавальнай му-
зычнай мовы.
Задачы:
1) увядзенне паняцця тан
цавальнасць;
2) азнаямленне з асноўнымі 
характарыстыкамі танца-
вальнасці;
3) удасканальванне ўмення 
выразна спяваць і рухацца 
пад музыку; 
4) развіццё рытмічнага па-
чуцця

Выразнае чытанне верша М. Карэма 
ў перакладзе Э. Агняцвет «Тра- ля- ля-
ля -ля». Выяўленне характэрных рыс 
танцавальнасці. 
«Калі б кампазітарам быў я…»: стварэн-
не мадэлі музычнага твора на аснове ве-
рша М. Карэма ў перакладзе Э. Агняцвет 
«Тра-ля-ля-ля-ля» (калектыўна).
Абмеркаванне атрыманых вынікаў.
Развучванне беларускай народнай 
песні-танца «Мікіта».
Вызначэнне характару музычнай мовы.
Выразнае выкананне песні-танца. 
Слуханне «Заўжды ляці» з арато-
рыі «Запрашэнне ў краіну маленства» 
(муз. Я. Глебава, сл. П. Макаля). Вызна-
чэнне характару музычнай мовы. Воль-
нае дырыжыраванне творам.
Развучванне песні «Лесной праздник» 
(муз. Ж. Металідзі, сл. А. Фаткіна). 

С. 27—37
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Вызначэнне характару музычнай мовы.
Выразнае выкананне твора з улікам 
выяўленых рыс танцавальнасці.
Слуханне твора Г. Гарэлавай «Папяро-
вая балерына». Вызначэнне характару 
музычнай мовы. 
Перадача малюнка мелодыі сродкамі 
графікі (у сшытку).
Слуханне фрагмента з «Арагонскай 
хоты» М. Глінкі. Вызначэнне характару 
музычнай мовы. 
Выяўленне ў музычнай тканіне скачкоў, 
акцэнтаў. Работа з партытурай твора 
(калектыўна).
«Калі б кампазітарам быў я…»: стварэн-
не рытмічнай партытуры, якая падкрэ-
слівае танцавальны характар музыч-
най мовы «Арагонскай хоты» М. Глінкі 
(калектыўна). Абмеркаванне атрыма-
нага выніку.
Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці

6
7

Маршавы харак-
тар музычнай 
мовы

2 Мэта: сфарміраваць уяў-
ленне аб характэрных асаб-
лівасцях маршавай музыч-
най мовы.
Задачы:
1) увядзенне паняццяў мар
шавасць, пункцірны рытм; 

Выразнае чытанне верша Г. Віеру 
«Ежик и барабан».
«Калі б кампазітарам быў я…»: ства-
рэнне мадэлі музычнага твора на ас-
нове верша Г. Віеру «Ежик и барабан» 
(калектыўна). Абмеркаванне атрыма-
нага выніку.

С. 37—50
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2) азнаямленнне з харак-
тэрнымі асаблівасцямі мар-
шавай музычнай мовы;
3) удасканальванне ўмення 
выразна рухацца пад му-
зыку; 
4) развіццё пачуцця метра-
рытму

Слуханне твора Г. Вагнера «Крокі». 
Вызначэнне характару музычнай 
мовы. Стварэнне невялікага апавя-
дання па матывах твора (па жаданні, 
індывідуальна). 
Развучванне песні А. Даньшовай на 
словы А. Зарубіна «Песенка слоненка 
о самом себе». Вызначэнне характару 
музычнай мовы. Выразнае выкананне 
твора з рытмічным акампанементам.
Развучванне «Песенькі Каваля» 
з оперы А. Залётнева «Адчыніце, каз-
ляняткі». Вызначэнне характару му-
зычнай мовы. Выразнае выкананне тво-
ра з улікам выяўленых рыс маршавасці.
Слуханне Паланэза Ф. Шапэна. Вы-
значэнне характару музычнай мовы. 
Вызначэнне метра (пульсу). Вырашэн-
не супярэчнасці паміж трохдольным 
метрам і адчуваннем кроку. Пошукі 
аргументаў, вылучэнне гіпотэз. 
Слуханне Першай інтэрмедыі з арато-
рыі «Запрашэнне ў краіну маленства» 
(муз. Я. Глебава). Вызначэнне харак-
тару музычнай мовы крайніх частак 
і сярэдняй часткі. 
Стварэнне невялікага апавядання па 
матывах Першай інтэрмедыі (індыві-
дуальна).

4
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Абмеркаванне атрыманых вынікаў.
Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці

8 Урок-абагульнен-
не па тэме «Песен-
ны, танцавальны 
і маршавы харак тар 
музычнай мовы»

1 Мэта: абагульніць уяў-
ленні аб песеннасці, тан-
цавальнасці, маршавасці. 
Задачы:
1) сістэматызацыя набытых 
ведаў, абагульненне вопы-
ту практычнай музычнай 
дзейнасці;
2) аперыраванне паняццямі 
песеннасць, танцавальнасць, 
маршавасць;
3) удасканальванне выка-
нальніцкіх і слухацкіх умен-
няў

Выкананне і слуханне музычных твораў 
па выбары навучэнцаў і настаўніка. 
Прэзентацыя мастацка-творчых (дас-
ледчых) праектаў па тэме «Песенны, 
танцавальны і маршавы характар му-
зычнай мовы».
Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці

С. 51

II чвэрць
Інтанацыя (8 г)

9 Выразнасць сло-
ва, музыкі, руху

1 Мэта: сфарміраваць пер-
шапачатковае ўяўленне аб 
інтанацыі. 
Задачы:
1) азнаямленне з інтанацыяй 
як выразнасцю гуку, слова, 
руху;
2) мадэліраванне інтанацыі 
гукам, словам, рухам;

Выкананне фрагментаў вывучаных ра-
ней музычных, літаратурных твораў, 
танцавальных кампазіцый. Асэнсаван-
не на гэтай аснове паняцця выразнасці. 
Састаўленне пераліку эмацыянальных 
станаў.
Выразнае чытанне верша «Разговор 
с пчелой» М. Барадзіцкай (з выкары-
станнем выразных рухаў). Вызначэнне

С. 52—55
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3) удасканальванне навы-
каў выразнага спеву, інстру-
ментальнага музі цыравання, 
руху пад музыку; 
4) развіццё творчых здоль-
насцей

эмацыянальнага стану, перададзенага 
ў вершы. Выяўленне элементаў гука-
пераймання. 
«Калі б кампазітарам быў я…»: стварэн-
не мадэлі музычнага твора «Разговор 
с пчелой» (калектыўна). Абмеркаванне 
атрыманага выніку.
Слуханне твора «Палёт чмяля» 
М. Рымскага-Корсакава. Выяўленне 
вобразатворчых элементаў. 
Слуханне ўступу да оперы «Садко» 
«Акіян-мора сіняе» М. Рымскага-
Корсакава. Вызначэнне выяўленчых 
момантаў, перададзеных у музыцы.
Вольнае дырыжыраванне творам.
Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці

10 Блізкасць 
маўлен чай і му-
зычнай інтанацыі

1 Мэта: сфарміраваць уяў-
ленне аб інтанацыі як агуль-
най аснове маўлення і му-
зыкі. 
Задачы:
1) актуалізацыя існуючага 
выканальніцкага вопыту; 
2) выяўленне блізкасці маў-
ленчай і музычнай інта-
нацыі; 

Развучванне беларускай народнай 
песні «Як пагнала бабуленька кураня-
так пасці». 
Выяўленне падабенства і адрозненняў 
у перадачы эмацыянальных станаў 
пры дапамозе маўленчай і музычнай 
інтанацыі.
Выразнае выкананне, інсцэніроўка 
песні.
«Калі б кампазітарам быў я…»: стварэн-

С. 56—61
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3) удасканальванне ўменняў 
выконваць літаратурныя 
і музычныя творы;
4) фарміраванне ўменняў са-
мастойна адбіраць выразныя 
сродкі і выкарыстоўваць іх 
ва ўласнай мастацкай дзей-
насці

не мадэлі музычнага твора «Няньчы-
на казка» (калектыўна). Абмеркаванне 
атрыманага выніку. 
Слуханне п’есы «Няньчына казка» 
з «Дзіцячага альбома» П. Чайкоўскага. 
Стварэнне невялікага апавядання па 
матывах твора. 
Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці

11 «Зерне»-інтана-
цыя

1 Мэта: сфарміраваць уяў-
ленне аб «зерні»-інта нацыі. 
Задачы:
1) азнаямленне з харак-
тэрнымі асаблівасцямі «зер-
ня»-інтанацыі;
2) фарміраванне ўмення вы-
значаць характар «зерня»-
інтанацыі;
3) фарміраванне ўмення вы-
конваць інтанацыі на гука-
вышынных інструментах; 
4) фарміраванне ўмення 
развіваць мелодыю з «зер-
ня»-інтанацыі 

Выкананне фрагментаў вывучаных 
раней музычных твораў (па выбары 
настаўніка). Вылучэнне «зярнят»-
інтанацый з музычнай тканіны. 
Вызначэнне характару «зярнят»-
інтанацый. 
Развучванне беларускай народнай 
песні «Сеў жучок на сучок». Вылу-
чэнне «зерня»-інтанацыі, вызначэнне 
яе характару. Назіранне за развіццём 
мелодыі з «зерня»-інтанацыі. 
«Калі б кампазітарам быў я…»: ства-
рэнне розных варыянтаў развіцця ме-
лодыі з «зерня»-інтанацыі беларускай 
народнай песні «Сеў жучок на сучок» 
(калектыўна або індывідуальна). Абме-
ркаванне атрыманых вынікаў. 
Слуханне твора «Восеньскі малюнак» 
Я. Паплаўскай. Выяўленне «зерня»-
інтанацыі, вызначэнне яе характару.

С. 61—63
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Назіранне за тым, як з «зерня»-інта-
нацыі вырастае мелодыя. Стварэнне не-
вялікага апавядання па матывах тво-
ра «Восеньскі малюнак» (па жаданні, 
індывідуальна).
Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці

12 Выразная інтана-
цыя

1 Мэта: сфарміраваць уяў-
ленне аб выразнай інтанацыі. 
Задачы:
1) паглыбленне ўяўленняў 
аб выразнасці;
2) азнаямленне з музычнымі 
інтанацыямі, якія перадаюць 
пачуццё, настрой; 
3) удасканальванне навыкаў 
выразнага спеву і інстру-
ментальнага музіцыравання; 
4) мадэліраванне выразных 
інтанацый гукам, словам, 
рухам

Выразнае чытанне верша М. Карэма 
ў перакладзе В. Берастава «Радость».
«Калі б кампазітарам быў я…»: стварэн-
не мадэлі музычнага твора на аснове 
верша М. Карэма ў перакладзе В. Бера-
става «Радость» (калектыўна). Абмер-
каванне атрыманага выніку.
Развучванне «Веселой песенки» або 
«Грустной песенки» (муз. Г. Струвэ, 
сл. В. Віктарава). Вызначэнне эмацы-
янальнага стану, перададзенага ў музы-
цы. Састаўленне «колеравай партыту-
ры», якая перадае эмацыянальны строй 
твора. Выразнае выкананне песні.
Слуханне «Песні Сольвейг» Э. Гры-
га з музыкі да драмы Г. Ібсена «Пер 
Гюнт» або твора «Гарэзлівыя прыпеў-
кі» А. Друкта. Выяўленне эмацыяналь-
ных станаў, перададзеных у музыцы. Са-
стаўленне «колеравай партытуры», якая 
перадае эмацыянальны строй твора.

С. 63—71
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Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці

13 Выяўленчая інта-
нацыя

1 Мэта: сфарміраваць уяў-
ленне аб выяўленчай інта-
нацыі. 
Задачы:
1) паглыбленне ўяўленняў 
аб вобразнасці; 
2) азнаямленне з музычнымі 
інтанацыямі, якія адлюс-
троўваюць з’явы наваколь-
нага свету;
3) удасканальванне навыку 
гукапераймання; 
4) мадэліраванне выяў лен-
чых інтанацый

Развучванне швейцарскай народнай 
песні «Зязюля». Паказванне выяўле-
нчай інтанацыі. Выкананне інтанацыі, 
якая перадае кукаванне зязюлі, голасам 
або на гукавышынных інструментах. 
Выразнае выкананне песні.
Слуханне фрагмента з II часткі сімфоніі 
№ 101 Ё. Гайдна. Паказванне выяўле-
нчай інтанацыі. Назіранне за развіццём 
музыкі.
«Калі б кампазітарам быў я…»: стварэн-
не выяўленчай інтанацыі, якая перадае 
ход (бой) гадзінніка (калектыўна або 
індывідуальна). Абмеркаванне атры-
маных вынікаў. 
Слуханне твора «Гадзіннік» У. Кур’яна. 
Паказванне выяўленчых інтанацый.
Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці

С. 71—75

14
15

Выразная і вы-
яўленчая інтана-
цыі сустракаюцца 
ў адным творы

2 Мэта: сфарміраваць уяў-
ленне аб поліінтанацыйным 
характары музычнага твора.
Задачы:
1) пашырэнне ўяўленняў 
аб выразных і выяўленчых 
інтанацыях; 
2) фарміраванне ўмення ад-
розніваць выразныя і выяў -

Развучванне песні «Зіма» (муз. І. Лу-
чанка, сл. Якуба Коласа) або «Зима» 
(муз. Ц. Кюі, сл. Я. Баратынскага). Па-
казванне выяўленчых інтанацый. Вы-
значэнне эмацыянальнага стану, пера-
дадзенага ў музыцы.
Выразнае выкананне песні. 
Выразнае чытанне верша Янкі Купалы 
«Мароз».

С. 76—84
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ленчыя інтанацыі ў му зыч-
ным творы; 
3) удасканальванне навы-
каў выразнага спеву і інс тру-
ментальнага музі цыравання; 
4) развіццё ўяўлення і фан-
тазіі

«Калі б кампазітарам быў я…»: ства-
рэнне мадэлі музычнага твора на ас-
нове верша Янкі Купалы «Мароз» 
(калектыўна). Абмеркаванне атрыма-
нага выніку.
Слуханне твора «У зімовым лесе» 
з сюіты «Поры года» В. Карэтнікава. 
Назіранне за развіццём музыкі, 
выяўленне выразных і выяўленчых 
інтанацый.
Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці.
Выразнае выкананне верша М. Чар-
няўскага «Новы год». «Калі б кам-
пазітарам быў я…»: стварэнне мадэлі 
музычнага твора на аснове вер ша 
М. Чарняўскага «Новы год» (калек-
тыўна). Абмеркаванне атрыманага 
выніку.
Развучванне песні «Навагодні кара-
год» (муз. І. Лучанка, сл. В. Лучанок). 
Вызначэнне эмацыянальнага стану, 
перададзенага ў музыцы.
Выразнае выкананне песні.
Слуханне твора В. Карэтнікава «Вальс 
каля навагодняй ёлкі» з сюіты «Поры 
года». Паказванне выяўленчай інтанацыі 
(бой гадзінніка), вызначэнне эмацыя-
нальнага стану, перададзенага ў музыцы. 
Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці
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16 Урок-абагульнен-
не па тэме «Інта-
нацыя»

1 Мэта: абагульніць уяўленні 
навучэнцаў аб інтанацыі. 
Задачы:
1) сістэматызацыя набытых 
ведаў, абагульненне вопы-
ту практычнай музычнай 
дзейнасці;
2) аперыраванне паняццямі 
інтанацыя, «зерне»інта
нацыя, выразная і выяў
ленчая інтанацыі; 
3) удасканальванне слу хацкіх 
і выканальніцкіх уме нняў

Слуханне і выкананне музычных твораў 
па выбары навучэнцаў і настаўніка. 
Прэзентацыя мастацка-творчых (дас-
ледчых) праектаў па тэме «Інтанацыя».
Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці

С. 85

III чвэрць
Развіццё музыкі (10 г)

17 Як расказваюць 
і слухаюць музыч-
ныя гісторыі

1 Мэта: сфарміраваць перша-
пачатковае ўяўленне аб раз-
віцці музыкі. 
Задачы:
1) увядзенне паняцця раз
віццё музыкі;
2) азнаямленне з асноўнымі 
спосабамі музычнага раз-
віцця;
3) выяўленне ролі сродкаў 
музычнай выразнасці ў раз-
віцці музыкі;
4) удасканальванне слу хацкіх 
і выканальніцкіх уме нняў 

Развучванне песні «Почему медведь зи-
мой спит» (муз. Л. Кніпера, сл. А. Кава-
ленкава). Выяўленне сродкаў выразнасці, 
пры дапамозе якіх кампазітар развівае 
музычны вобраз. Выразнае выкананне 
песні з улікам дынамічных і тэмпавых 
змяненняў. Інсцэніроўка песні.
Слуханне канцэрта для скрыпкі з арке-
страм «Зіма» (частка I) А. Вівальдзі. 
Выяўленне ролі сродкаў музычнай 
выразнасці ў развіцці музыкі.
Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці

С. 86—89
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18 Як развівае музы-
ку кампазітар

1 Мэта: сфарміраваць уяў-
ленне аб кампазітарскіх 
сродках развіцця музыкі.
Задачы:
1) актуалізацыя існуючага 
вопыту музычнай дзейнасці;
2) выяўленне комплексу 
сродкаў, якія выкарыстоў-
ваюцца ў дзейнасці кам-
пазітара; 
3) фарміраванне элементар-
ных кампазітарскіх уменняў;
4) развіццё творчых здоль-
насцей

Слуханне твора «Снежны гара-
док» В. Карэтнікава (з сюіты «Поры 
года»). Назіранне за развіццём 
музыкі. Выяўленне сродкаў музыч-
най выразнасці, выкарыстаных кам-
пазітарам для развіцця музыкі. 
«Калі б кампазітарам быў я…»: стварэн-
не мадэлі музычнага твора «Снегапад» 
(калектыўна). Абмеркаванне атрыма-
нага выніку.
Развучванне песні «Снегопад» (муз. 
Ж. Металідзі, сл. Э. Фарджан, пераклад 
М. Барадзіцкай). Выяўленне сродкаў 
музычнай выразнасці, выкарыстаных 
кампазітарам для развіцця музыкі. Вы-
разнае выкананне песні. 
Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці

С. 89—91

19 Развіццё мелодыі 1 Мэта: сфарміраваць уяў-
ленне аб развіцці мелодыі. 
Задачы:
1) паглыбленне ўяўленняў 
аб часавым характары му-
зычнага мастацтва;
2) фарміраванне ўменняў са-
чыць за развіццём мелодыі 
і адлюстроўваць яго пры да-
памозе графічнага, пластыч-
нага і прасторавага мадэ лі-
ра вання;

Развучванне «Песенки солнечных зай-
чиков» (муз. У. Казеніна, сл. Ф. Лаўбэ).
Назіранне за развіццём мелодыі. 
Выкананне рытмічнага малюнка 
мелодыі на шумавых інструментах. 
Перадача гукавышыннага развіцця 
мелодыі сродкамі графікі або пластыч-
нага інтанавання.
Выразнае выкананне песні.
Слуханне твора Г. Гарэлавай «Варона на 
слізкім даху». Назіранне за развіццём 
музыкі. Вызначэнне сродкаў музычнай

С. 92—94
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3) развіццё гукавышыннага 
слыху і пачуцця метрарытму

 выразнасці, выкарыста ных кам пазітарам. 
Стварэнне невя лікага апавядання на ас-
нове твора (індывідуальна). 
Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці

20 Дынамічнае раз-
віццё музыкі

1 Мэта: сфарміраваць уяў-
ленне аб дынамічным раз-
віцці музыкі. 
Задачы:
1) актуалізацыя ўяўленняў 
аб дынамічнай шкале; 
2) увядзенне паняццяў 
крэш чэнда і дымінуэнда; 
3) фарміраванне ўменняў 
сачыць за дынамічным раз-
віццём музыкі і адлюс-
троўваць яго пры дапамозе 
пластычнага і колеравага 
мадэліравання;
4) развіццё дынамічнага 
слыху

Выразнае выкананне верша «Была ти-
шина» А. Шыбаева. Выкарыстанне пры 
чытанні прыёмаў павелічэння і памян-
шэння сілы гуку.
«Калі б кампазітарам быў я…»: ства-
рэнне мадэлі музычнага твора на асно-
ве верша А. Шыбаева «Была тишина» 
(калектыўна). Абмеркаванне атрыма-
нага выніку.
Слуханне твора «Раніца» Э. Грыга 
(з сюіты «Пер Гюнт»). Назіранне за 
дынамічным развіццём музыкі, адлю-
страванне дынамічных змяненняў пры 
дапамозе «стужкі адценняў». 
Вольнае дырыжыраванне творам.
Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці

С. 95—97

21 Тэмпавае развіццё 
музыкі

1 Мэта: сфарміраваць уяў-
ленне аб тэмпавым развіцці 
музыкі. 
Задачы:
1) актуалізацыя ўяўленняў 
аб музычных тэмпах; 

Развучванне папеўкі «Как под мельни-
цей» (муз. М. Андрэевай, сл. народныя). 
Назіранне за развіццём музыкі. Вызна-
чэнне сродкаў музычнай выразнасці, 
выкарыстаных кампазітарам. Выразнае 
выкананне папеўкі. 

С. 98—101
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2) фарміраванне ўменняў са-
чыць за тэмпавым развіццём 
музыкі і адлюстроўваць яго 
пры дапамозе пластычнага 
мадэліравання; 
3) фарміраванне ўмен-
няў ажыццяўляць развіццё 
музыкі пры дапамозе паска-
рэння, запавольвання, кан-
трастнага супастаўлення 
тэмпаў; 
4) развіццё пачуцця тэмпа-
рытму

Слуханне твора «У пячоры горнага ка-
раля» Э. Грыга (з сюіты «Пер Гюнт»). 
Назіранне за тэмпавым і дынамічным 
развіццём музыкі. 
Развучванне песні «Поезд» (муз. М. Мят-
лова, сл. Т. Сікорскай). Назіранне за тэм-
павым развіццём музыкі.
Перадача змяненняў тэмпу пры дапа-
мозе руху. 
Выразнае выкананне песні.
Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці

22 Тэмбравае і рэгіс-
травае развіццё 
музыкі

1 Мэта: сфарміраваць уяў-
ленне аб тэмбравым і рэгіс-
травым развіцці му зыкі. 
Задачы:
1) актуалізацыя ўяўленняў 
аб тэмбрах галасоў, тэмбрах 
і рэгістрах інструментаў;
2) фарміраванне ўменняў 
сачыць за тэмбравым 
і рэгістравым развіццём му-
зыкі і адлюстроўваць яго 
пры дапамозе колеравага, 
пластычнага, слоўнага ма-
дэліравання; 
3) фарміраванне ўмення 
ажыццяўляць развіццё му -

Слуханне твора Э. Грыга «Вясельны 
дзень у Трольхаўгене». Назіранне за 
рэгістравым развіццём музыкі. Адлю-
страванне рэгістравых змен пры дапа-
мозе выразных рухаў рук (на рознай 
вышыні).
Развучванне песні «Медведь и комар» 
(муз. А. Праслянёва, сл. В. Шуміліна). 
Назіранне за развіццём музыкі. Выраз-
нае выкананне песні.
Слуханне фантазіі Я. Глебава на тэму 
беларускай народнай песні «Пера-
пёлачка». Назіранне за тэмбравым 
развіццём музыкі.
«Калі б кампазітарам быў я…»: сас-
таўленне інструментальнай партытуры

С. 101—104
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зыкі пры дапамозе розных 
тэмбраў інструментаў;
4) развіццё тэмбравага слыху

на аснове беларускай народнай песні 
«Перапёлачка». Назіранне за тым, як 
змяненне тэмбру ўплывае на характар 
мелодыі.
Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці

23 Ладавае развіццё 
музыкі

1 Мэта: сфарміраваць уяў-
ленне аб ладавым развіцці 
музыкі. 
Задачы:
1) актуалізацыя ўяўленняў 
аб ладавай афарбоўцы му-
зыкі; 
2) увядзенне паняццяў ма
жор, мінор, дыез, бемоль, бе
кар; 
3) фарміраванне ўменняў са-
чыць за ладавым развіццём 
музыкі і адлюстроўваць яго 
пры дапамозе колеравага 
і слоўнага мадэліравання;
4) развіццё ладавага пачуцця

Слуханне «Вальса» Ф. Шубер-
та. Назіранне за развіццём музыкі, 
фіксацыя ладавых змен. Адлюстраван-
не ладавых змяненняў пры дапамозе 
картак з каляровай паперы. 
Развучванне песні «Улитка» (муз. 
В. Кікты, сл. С. Сяровай). Назіранне 
за ладавым развіццём музыкі. Перадача 
ладавых змяненняў у музыцы пры да-
памозе колеравага мадэліравання.
«Калі б кампазітарам быў я…»: ства-
рэнне мадэлі музычнага твора на ас-
нове верша В. Берастава (с. 109—110) 
(калектыўна). Абмеркаванне атрыма-
нага выніку. 
Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці

С. 105—110

24 Майстэрства вы-
канаўцаў

1 Мэта: сфарміраваць уяў-
ленне аб выканальніцкім 
майстэрстве.

Развучванне песні «Тень-тень, поте-
тень» (муз. В. Каліннікава, сл. народ-
ныя). Састаўленне выканальніцкага 
плана. 

С. 110—116
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Задачы:
1) дыферэнцыяцыя кампа-
зітарскіх і выка наль ніцкіх 
сродкаў развіцця музыкі;
2) фарміраванне ўменняў 
самастойна адбіраць сродкі 
выканальніцкага развіцця 
музыкі, ствараць выканаль-
ніцкі план твора;
3) удасканальванне навыкаў 
выразнага спеву і інструме-
нтальнага музіцыравання;
4) развіццё творчых здоль-
насцей

Выразнае выкананне, інсцэніроўка 
песні.
Выразнае чытанне верша А. Дрыза 
«Как сделать утро волшебным». 
«Калі б кампазітарам быў я…»: стварэн-
не мадэлі музычнага твора на аснове 
верша А. Дрыза «Как сделать утро вол-
шебным» (калектыўна). Абмеркаванне 
атрыманага выніку.
Развучванне песні «Самая лепшая» 
(муз. С. Хвашчынскага, сл. У. Карыз-
ны). Састаўленне выканальніцкага пла-
на. Выразнае выкананне песні. 
Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці

25 Музычныя дыя-
логі

1 Мэта: сфарміраваць уяў-
ленне аб музычным дыялогу. 
Задачы:
1) азнаямленне з рознымі 
відамі музычнага дыялогу; 
2) фарміраванне ўяўленняў 
аб будове музычнага дыя-
логу;
3) фарміраванне ўмення ма-
дэліраваць музычны дыялог; 
4) удасканальванне імпра-
візацыйных уменняў

Развучванне песні «Сороконож-
ки» (муз. А. Даньшовай, сл. У. Арло-
ва). Назіранне за развіццём музыкі, 
выяўленне музычнага дыялогу (пы-
танняў і адказаў). Выразнае выканан-
не, інсцэніроўка песні.
«Калі б кампазітарам быў я…»: стварэнне 
музычнага дыялогу (калектыўна) або яго 
частак (пытанне, адказ) (індывідуальна). 
Абмеркаванне атрыманых вынікаў.
Слуханне беларускай народнай песні 
«Вясна-красна». Назіранне за развіццём 
музыкі, выяўленне музычнага дыялогу. 
Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці

С. 117—120
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26 Урок-абагульнен-
не па тэме «Раз-
віццё му зыкі»

1 Мэта: абагульніць уяўленні 
аб спосабах і сродках раз-
віцця музыкі. 
Задачы:
1) сістэматызацыя набытых 
ведаў, абагульненне вопы-
ту практычнай музычнай 
дзейнасці;
2) аперыраванне паняццямі 
развіццё музыкі, крэшчэнда, 
дымінуэнда, мажор, мінор, 
дыез, бемоль, бекар;
3) удасканальванне ўмення 
прасочваць развіццё музыкі; 
4) удасканальванне ўмен-
ня ажыццяўляць раз віц цё 
музыкі пры дапамозе кам-
пазітарскіх і выка нальніцкіх 
сродкаў

Выкананне і слуханне музычных твораў 
па выбары навучэнцаў і настаўніка. 
Прэзентацыя мастацка-творчых (дас-
ледчых) праектаў па тэме «Развіццё 
музыкі».
Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці

С. 121

IV чвэрць
Будова (формы) музыкі (9 г)

27 Разнастайнасць 
будовы музычных 
твораў

1 Мэта: сфарміраваць уяў-
ленне аб разнастайнасці му-
зычных форм. 
Задачы:
1) актуалізацыя існуючага 
вопыту ўспрымання, выка-
нання і стварэння музыкі; 

Развучванне песні «Прекрасен мир по-
ющий» (муз. Л. Абелян, сл. У. Сцяпана-
ва). Вызначэнне будовы твора. Выраз-
нае выкананне песні.
Слуханне і выкананне вывучаных раней 
музычных твораў, напісаных у кантраст-
най двухчасткавай, рэпрызнай трох-

С. 122—125
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2) выяўленне ўзаемасувязі 
зместу і формы музычнага 
твора;
3) удасканальванне аналі-
тычных уменняў;
4) развіццё асацыятыўна-
вобразнага мыслення

часткавай формах, форме ронда. Выз-
начэнне будовы музычных твораў. 
Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці

28
29

Кантрасты і паў-
торы ў жыцці 
і музыцы

2 Мэта: сфарміраваць уяў-
ленне аб сутнасці кантрасту 
і паўтору ў музыцы.
Задачы: 
1) актуалізацыя паняццяў 
кантраст, паўтор; 
2) дыферэнцыяцыя паняц-
цяў паўтор, падабенства;
3) фарміраванне ўмення 
адбіраць кантрастныя або 
падобныя сродкі музычнай 
выразнасці пры вырашэнні 
мастацкай задачы

Выразнае чытанне верша Р. Заслаўскага 
«У Белого моря». 
Выяўленне кантрастаў, састаўленне 
выканальніцкага плана. Перадача 
кантрастаў сродкамі пластычнага інта-
навання, графічнага і слоўнага мадэ-
ліравання. 
Развучванне песні «Цёплыя дзянёчкі» 
(муз. М. Літвіна, сл. Л. Пранчака). 
Выяўленне кантрастаў, састаўленне 
выканальніцкага плана. Выразнае вы-
кананне песні. 
Слуханне беларускага народна-
га танца «Карагодны» ў апрацоўцы 
М. Чуркіна. Выяўленне сродкаў му-
зычнай выразнасці, выкарыстаных 
кампазітарам. 
Развучванне беларускай народнай 
песні «А мы грушу пасадзілі» або бе-
ларускай народнай песні «Кума мая, 
кумачка». Назіранне за развіццём му-

С. 126—
131 (132)
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зыкі. Выяўленне паўтораў. Выразнае 
выкананне песні. 
Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці

30 Як музыка рас-
казвае гісторыі, 
у якіх няма кан-
трастаў

1 Мэта: сфарміраваць уяў-
ленне аб музычных формах, 
якія складаюцца з адной 
часткі. 
Задачы:
1) актуалізацыя ўяўленняў 
аб развіцці музыкі;
2) увядзенне паняцця куль
мінацыя;
3) фарміраванне ўменняў 
сачыць за развіццём музыкі, 
адлюстроўваць яго рознымі 
спосабамі;
4) развіццё асацыятыўна-
вобразнага мыслення, фан-
тазіі і ўяўлення

«Калі б кампазітарам быў я…»: ства-
рэнне мадэлі музычнага твора на ас-
нове верша А. Дзеружынскага (с. 135) 
(калектыўна). Абмеркаванне атрыма-
нага выніку.
Слуханне твора А. Літвіноўскага 
«Вячэрнія аблокі». Назіранне за 
развіццём музыкі. Вызначэнне бу-
довы музычнага твора. Стварэнне 
ілюстрацыі да музычнага твора. 
Развучванне песні «Прятки» (муз. 
А. Думчанкі, сл. А. Кушнера). Назіранне 
за развіццём музыкі. Вызначэнне бу-
довы музычнага твора. Стварэнне 
выканальніцкага плана. Выразнае вы-
кананне песні.
Слуханне Прэлюдыі № 7 Ф. Шапэна. 
Назіранне за развіццём музыкі, вы-
значэнне кульмінацыі. Перадача руху 
мелодыі пры дапамозе пластычнага 
інтанавання.
Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці

С. 134—139
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31 Двухчасткавая 
форма

1 Мэта: сфарміраваць уяў-
ленне аб двухчасткавай 
форме. 
Задачы:
1) актуалізацыя існуючага 
вопыту ўспрымання, выка-
нання, стварэння музыкі;
2) увядзенне паняццяў ку
плет, запеў, прыпеў;
3) фарміраванне ўменняў 
вызначаць і перадаваць 
рознымі спосабамі форму 
музычнага твора;
4) фарміраванне ўмення ма-
дэліраваць твор у двухчаст-
кавай кантрастнай форме

Развучванне песні «Доброта» (муз. 
І. Лучанка, сл. Н. Тулупавай). Назі ранне 
за развіццём музыкі. Вызначэнне будо-
вы музычнага твора. Адлюстра ванне бу-
довы твора пры дапамозе картак з ка-
ляровай паперы.
Стварэнне выканальніцкага плана. Вы-
разнае выкананне песні. 
«Калі б кампазітарам быў я…»: ства-
рэнне мадэлі музычнага твора на асно-
ве верша Д. Хармса «Веселый старичок» 
(калектыўна). Абмеркаванне атрымана-
га выніку.
Слуханне «Італьянскай песенькі» 
з «Дзіцячага альбома» П. Чайкоўскага. 
Назіранне за развіццём музыкі, вызна-
чэнне будовы твора. Адлюстраванне бу-
довы твора пры дапамозе картак з ка-
ляровай паперы.
Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці

С. 139—143

32 Трохчасткавая  
рэпрызная форма

1 Мэта: сфарміраваць уяў-
ленне аб трохчасткавай рэ-
прызнай форме.
Задачы:
1) актуалізацыя існуючага 
вопыту ўспрымання, выка-
нання, стварэння музыкі;

Выразнае чытанне верша І. Такмаковай 
«Где спит рыбка?». 
«Калі б кампазітарам быў я…»: стварэн-
не мадэлі музычнага твора на аснове 
верша І.Такмаковай «Где спит рыбка?» 
(калектыўна). Абмеркаванне атрыма-
нага выніку.

С. 144—148
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2) фарміраванне ўменняў 
вызначаць і перадаваць 
рознымі спосабамі форму 
музычнага твора;
4) фарміраванне ўмення ма-
дэліраваць твор у трохчаст-
кавай рэпрызнай форме

Развучванне песні «Веселые мед-
вежата» (муз. А. Паплянавай, сл. 
Н. Пікулёвай). Назіранне за развіццём 
музыкі, вызначэнне будовы музычна-
га твора. Перадача будовы твора пры 
дапамозе картак з каляровай паперы. 
Стварэнне выканальніцкага плана. Вы-
разнае выкананне песні. 
Слуханне твора П. Чайкоўскага «Баба 
Яга» (з «Дзіцячага альбома»). Вызна-
чэнне будовы твора, выразных сродкаў, 
выкарыстаных кампазітарам у кожнай 
з частак. 
Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці

33 Ронда 1 Мэта: сфарміраваць уяў-
ленне аб форме ронда.
Задачы:
1) актуалізацыя існуючага 
вопыту мастацкай дзейнасці; 
2) увядзенне паняццяў рэф
рэн, эпізод; 
3) фарміраванне ўменняў 
вызначаць і адлюстроўваць 
рознымі спосабамі форму му-
зычнага твора;
4) фарміраванне ўмення 
мадэліраваць твор у форме 
ронда

Выразнае чытанне верша А. Барто 
«Болтунья».
Слуханне твора «Болтунья» (муз. 
С. Пракоф’ева, сл. А. Барто). Назіранне 
за развіццём музыкі. Вызначэнне будо-
вы музычнага твора. Перадача будовы 
твора пры дапамозе картак з каляровай 
паперы. 
Развучванне песні «Зачем нам выстро-
или дом?» (муз. Д. Кабалеўскага, сл. 
В. Віктарава).
Вызначэнне будовы музычнага твора. 
Адлюстраванне будовы музычнага твора 
пры дапамозе картак з каляровай паперы.

С. 149—151
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Састаўленне выканальніцкага плана. 
Выразнае выкананне песні.
Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці

34 Варыяцыі 1 Мэта: сфарміраваць уяў-
ленне аб форме варыяцый.
Задачы:
1) актуалізацыя існуючага 
вопыту мастацкай дзейнасці; 
2) увядзенне паняццяў 
тэма, варыяцыя;
3) фарміраванне ўменняў 
вызначаць і перадаваць 
рознымі спосабамі форму 
музычнага твора;
4) фарміраванне ўмення 
вар’іраваць мелодыю

Развучванне беларускай народнай 
песні «На лугу, на лугу зелянёшанькім». 
Састаўленне выканальніцкага плана. 
Выразнае выкананне песні. 
«Калі б кампазітарам быў я…»: ства-
рэнне варыянтаў мелодыі белару-
скай народнай песні «На лугу, на лугу 
зелянёшанькім» (індывідуальна). Аб-
меркаванне атрыманых вынікаў. Слу-
ханне твора М. Глінкі «Камарынская». 
Назіранне за змяненнем асноўнай 
мелодыі.
Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці

С. 151—155

35 Урок-абагуль-
ненне па тэме 
«Бу дова (фор-
мы) музыкі»

1 Мэта: абагульненне ўяў-
ленняў аб будове музычных 
твораў. 
Задачы:
1) сістэматызацыя набытых 
ведаў і абагульненне вопы-
ту практычнай музычнай 
дзейнасці; 

Выкананне і слуханне твораў па выба-
ры навучэнцаў і настаўніка. 
Прэзентацыя мастацка-творчых (дас-
ледчых) праектаў па тэме «Будова 
(формы) музыкі».
Ацэнка (самаацэнка, узаемаацэнка) 
вынікаў вучэбнай дзейнасці

С. 156
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2) аперыраванне паняццямі 
кантраст, рэпрыза, ку
плет, запеў, прыпеў, рэфрэн, 
эпізод, тэма, варыяцыя; 
3) удасканальванне слу-
хацкіх, выканальніцкіх і кам-
пазітарскіх уменняў

Заканчэнне
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35 г

Гуляева, А. Р. Музыка : вучэб. дапам. для 4 кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. i рус. мовамi навучання / А. Р. Гуляева, 
С. А. Прастакова, С. М. Кабачэўская. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2008. — 144 с.

№ 
урока 
і дата 

правя
дзення

Тэма ўрока
Коль
касць 
гадзін

Мэта і задачы ўрока
Матэрыял 
вучэбнага 

дапа можні ка

1 2 3 4 5

I паўгоддзе
Музычная культура Беларусі (16 г)

1 Музыка — люстэрка 
жыцця і душа народа

1 Мэта: сфарміраваць уяўленне аб шматмернасці вобраза 
Радзімы ў беларускай музычнай культуры.
Задачы:
1) азнаямленне с рознымі гранямі нацыянальнай музычнай 
культуры;
2) замацаванне ўяўленняў аб цеснай сувязі музыкі і жыцця;
3) удасканальванне слухацкіх і выканальніцкіх уменняў;
4) выхаванне патрыятычных пачуццяў

С. 9—12, 
112—116

2
3

Нараджэнне і жыццё на-
роднай песні

2 Мэта: сфарміраваць уяўленне аб песеннай культуры бе-
ларускага народа.
Задачы:
1) азнаямленне з характэрнымі асаблівасцямі беларускай 
народнай песні; 
2) увядзенне паняцця варыяцыйнасць;
3) дыферэнцыяцыя паняццяў варыяцыя і варыяцыйнасць;
4) удасканальванне вакальна-харавых навыкаў, фармі-
раванне ўмення выкарыстоўваць ланцуговае дыханне

С. 13—18, 
109—111

6
3

Працяг
1 2 3 4 5

4 Восеньскія песні 1 Мэта: сфарміраваць уяўленне аб восеньскіх народных пес-
нях.
Задачы:
1) азнаямленне са зместам і выразнымі асаблівасцямі на-
родных песень восеньскага перыяду;
2) замацаванне ўяўленняў аб цеснай сувязі музыкі і жыцця;
3) увядзенне паняццяў пераменны лад і пераменны памер;
4) удасканальванне вакальна-харавых навыкаў, фармі-
раванне ўмення спяваць без суправаджэння

С. 21—25

5 Музычныя казкі бела-
рускага народа

1 Мэта: сфарміраваць уяўленне аб асаблівасцях увасаблен-
ня казачных вобразаў у музычнай культуры беларускага 
народа.
Задачы:
1) азнаямленне з характэрнымі асаблівасцямі музыкі, якая 
ўвасабляе казачныя вобразы;
2) фарміраванне ўмення пазнаваць па характэрных пры-
метах музыку, якая ўвасабляе казачныя вобразы;
3) фарміраванне элементарных акцёрскіх і рэжысёрскіх 
уменняў;
4) развіццё асацыятыўна-вобразнага мыслення, фантазіі 
і ўяўлення

С. 26—31

6 Музычныя гульні бела-
рускага народа

1 Мэта: сфарміраваць уяўленне аб ролі музыкі ў гульнях 
беларускага народа. 
Задачы:
1) азнаямленне з гульнявой культурай беларускага народа; 
2) выяўленне ролі музыкі ў гульні;
3) удасканальванне ўменняў выразна спяваць і рухацца пад 
музыку;
4) развіццё асацыятыўна-вобразнага мыслення, уяўлення 
і фантазіі

С. 31—34, 
119—122
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7
8

Беларускія музычныя 
інструменты

2 Мэта: абагульніць уяўленні аб беларускіх народных 
інструментах.
Задачы:
1) актуалізацыя ўяўленняў аб тэмбравых характарыстыках 
беларускіх народных інструментаў;
2) удасканальванне ўменняў назіраць за тэмбравым 
развіццём музыкі, характарызаваць рознымі спосабамі тэм-
бры народных інструментаў;
3) фарміраванне навыку элементарнай інструментоўкі 
з выкарыстаннем знаёмых інструментаў;
4) удасканальванне навыку выразнага інструментальнага 
музіцыравання

С. 34—43

9
10

Танцавальная культура 
майго народа

2 Мэта: абагульніць уяўленні аб танцавальнай культуры бе-
ларускага народа.
Задачы:
1) азнаямленне з жанравай разнастайнасцю беларускіх 
танцаў;
2) выяўленне характэрных прымет беларускіх народных 
танцаў;
3) удасканальванне ўмення выразна выконваць танцаваль-
ныя рухі;
4) фарміраванне творчых (кампазіцыйных) уменняў

С. 44—49

11
12

Музыка расказвае пра 
мінулае нашай Радзімы

2 Мэта: сфарміраваць уяўленне аб ролі музыкі ў адлюс-
траванні гістарычных падзей.
Задачы:
1) азнаямленне з музычнымі творамі, якія адлюстроўваюць 
гістарычнае мінулае нашай Радзімы;
2) замацаванне ўяўленняў аб цеснай сувязі музыкі і жыцця;

С. 49—52
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3) удасканальванне ўменняў прасочваць развіццё музыкі 
і рознымі спосабамі раскрываць змест твора;
4) выхаванне патрыятычных пачуццяў

13
14

Музыка ў царкве і кас-
цёле

2 Мэта: сфарміраваць уяўленне аб беларускай духоўнай му-
зыцы.
Задачы:
1) азнаямленне з духоўнымі творамі праваслаўнай 
і каталіцкай традыцый, асэнсаванне іх духоўнага зместу;
2) фарміраванне ўмення выяўляць характэрныя прыметы 
духоўнай музыкі (праваслаўная і каталіцкая традыцыі);
3) удасканальванне навыку параўнальнага аналізу музыч-
ных твораў;
4) фарміраванне духоўна-маральнай культуры

С. 56—58

15 Музыка ў народных аб-
радах і святах (Каляды)

1 Мэта: абагульніць уяўленні аб беларускай каляндарна-
абрадавай музыцы (зімовы цыкл).
Задачы:
1) азнаямленне з абрадамі зімовага цыкла, народнай выка-
нальніцкай манерай;
2) замацаванне ўяўленняў аб цеснай сувязі музыкі і жыцця;
3) фарміраванне ўмення вызначаць каляндарна-абрадавую 
музыку зімовага цыкла па характэрных прыметах;
4) удасканальванне ўменняў выразна спяваць, рухацца пад 
музыку; фарміраванне элементарных акцёрскіх і рэжысёр-
скіх уменняў

С. 59—61

16 Урок-абагульненне 1 Мэта: абагульніць уяўленні аб музычнай культуры 
Беларусі.
Задачы:
1) сістэматызацыя набытых ведаў, абагульненне вопыту 
практычнай музычнай дзейнасці;

С. 64, 65
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2) замацаванне ўяўленняў аб цеснай сувязі музыкі і жыцця;
3) удасканальванне навыкаў выразнага спеву, руху пад 
музыку, інструментальнага музіцыравання, элементарных 
акцёрскіх і рэжысёрскіх уменняў;
4) развіццё патрыятычных пачуццяў

II паўгоддзе
Музычныя падарожжы (19 г)

17 Музыка — мова сяброў-
ства і ўзаемаразумення 
паміж народамі

1 Мэта: сфарміраваць уяўленне аб камунікатыўнай прыродзе 
музычнага мастацтва.
Задачы:
1) актуалізацыя існуючага вопыту ўспрымання, выканання 
і стварэння музыкі;
2) замацаванне ўяўленняў аб тым, што «музыка — мова, 
якая не патрабуе перакладу»;
3) фарміраванне навыкаў цэласнай музычнай камунікацыі 
ў адзінстве дзейнасці кампазітара, выканаўцы, слухача;
4) развіццё камунікатыўных здольнасцей

18
19
20
21

Музыка нашых 
суседзяў — рускага, 
украінскага, польскага,
прыбалтыйскіх 
народаў

4 Мэта: сфарміраваць уяўленне аб характэрных асаблівасцях 
музыкі рускага, украінскага, польскага, прыбалтыйскіх 
народаў.
Задачы:
1) азнаямленне з музычнымі творамі, якія адлюстроўваюць 
характэрныя асаблівасці музыкі рускага, украінскага, поль-
скага, прыбалтыйскіх народаў;
2) увядзенне паняцця сінкопа;
3) фарміраванне ўяўлення аб узаемапранікненні культур;
4) удасканальванне навыкаў параўнальнага аналізу, выраз-
нага спеву і інструментальнага музіцыравання

С. 69—78

6
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22
23

Музыка ў народных 
абрадах і святах (Ма-
сленіца, Гуканне вясны, 
Саракі)

2 Мэта: абагульніць уяўленні аб беларускай каляндарна-
абрадавай музыцы (веснавы цыкл).
Задачы:
1) азнаямленне з абрадамі веснавога цыкла, народнай 
выканальніцкай манерай;
2) замацаванне ўяўленняў аб цеснай сувязі музыкі і жыцця;
3) фарміраванне ўмення вызначаць каляндарна-абрадавую 
музыку веснавога цыкла па характэрных прыметах;
4) удасканальванне ўменняў выразна спяваць, рухац-
ца пад музыку, фарміраванне элементарных акцёрскіх 
і рэжысёрскіх уменняў

С. 100—106

24
25

Музычнае падарожжа 
па Еўропе

2 Мэта: сфарміраваць уяўленне аб характэрных асаблівасцях 
музыкі народаў Еўропы.
Задачы:
1) азнаямленне з музычнымі творамі, якія адлюстроўваюць 
характэрныя асаблівасці музыкі народаў Еўропы (па выба-
ры настаўніка);
2) пашырэнне ўяўленняў аб узаемадзеянні і ўзаема-
пранікненні музычных культур;
3) удасканальванне навыкаў параўнальнага аналізу, выраз-
нага спеву і інструментальнага музіцыравання;
4) выхаванне талерантнасці

С. 79—82, 
128, 129

26
27

Дзівосныя інтанацыі 
ўсходняй музыкі

2 Мэта: сфарміраваць уяўленне аб характэрных асаблівасцях 
музыкі народаў Азіі.
Задачы:
1) азнаямленне з музычнымі творамі, якія адлюстроўваюць 
характэрныя асаблівасці музыкі народаў Азіі (па выбары 
настаўніка);
2) увядзенне паняцця пентатоніка;

С. 92—95
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3) пашырэнне ўяўленняў аб узаемадзеянні і ўзаема-
пранікненні музычных культур;
4) удасканальванне навыкаў параўнальнага аналізу, выраз-
нага спеву і інструментальнага музіцыравання

28 Узоры афрыканскіх 
рытмаў

1 Мэта: сфарміраваць уяўленне аб характэрных асаблівасцях 
музыкі народаў Афрыкі.
Задачы:
1) азнаямленне з музычнымі творамі, якія адлюстроўваюць 
характэрныя асаблівасці музыкі народаў Афрыкі (па выба-
ры настаўніка);
2) увядзенне паняцця перакрыжаваны рытм;
3) пашырэнне ўяўленняў аб узаемадзеянні і ўзаема-
пранікненні музычных культур;
4) удасканальванне навыкаў параўнальнага аналізу, вы-
разнага спеву і руху пад музыку, інструментальнага 
музіцыравання

С. 82—86

29
30

Музыка Амерыкі 2 Мэта: сфарміраваць уяўленне аб характэрных асаблівасцях 
музычнай культуры народаў Амерыкі.
Задачы:
1) азнаямленне з музычнымі творамі, якія адлюстроўваюць 
характэрныя асаблівасці музыкі народаў Амерыкі (па вы-
бары настаўніка);
2) замацаванне паняцця сінкопа, увядзенне паняцця 
глісанда;
3) пашырэнне ўяўленняў аб узаемадзеянні і ўзаема-
пранікненні музычных культур;
4) удасканальванне навыкаў параўнальнага аналізу, выраз-
нага спеву і інструментальнага музіцыравання

С. 88—91
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9
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31 Цуд калыханкі 1 Мэта: сфарміраваць уяўленне аб адзінстве зместу і пада-
бенстве выразных сродкаў у калыханках народаў свету.
Задачы:
1) абагульненне ўяўленняў аб калыханках, асэнсаванне іх 
зместу;
2) замацаванне ўяўленняў аб сувязі музыкі і жыцця;
3) фарміраванне ўменняў вылучаць характэрныя прыметы 
калыханак у музычных творах, параўноўваць выразныя 
сродкі ў калыханках народаў свету;
4) фарміраванне выканальніцкай і слухацкай культуры

С. 95—100

32
33

Музыка народаў, якія 
насяляюць Рэспубліку 
Беларусь

2 Мэта: сфарміраваць уяўленне аб разнастайнасці музычных 
культур у Рэспубліцы Беларусь.
Задачы:
1) пашырэнне ўяўленняў аб шматнацыянальным складзе 
насельніцтва Беларусі;
2) пашырэнне ўяўленняў аб узаемадзеянні і ўзаема-
пранікненні музычных культур;
3) фарміраванне ўмення вылучаць характэрныя асаблівасці 
музычных культур народаў, якія насяляюць Рэспубліку Бе-
ларусь (па выбары настаўніка);
4) выхаванне талерантнасці

С. 66—69

34 Музыка ў народных 
абрадах і святах (Ку-
палле)

1 Мэта: абагульніць уяўленні аб беларускай каляндарна-
абрадавай музыцы (летні цыкл).
Задачы:
1) азнаямленне з абрадамі летняга цыкла, народнай выка-
нальніцкай манерай;
2) замацаванне ўяўленняў аб цеснай сувязі музыкі і жыцця;
3) фарміраванне ўмення вызначаць каляндарна-абрадавую 
музыку летняга цыкла па характэрных прыметах;

С. 131—134
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4) удасканальванне ўменняў выразна спяваць, рухац-
ца пад музыку, фарміраванне элементарных акцёрскіх 
і рэжысёрскіх уменняў

35 Урок-абагульненне 1 Мэта: абагульніць уяўленні аб камунікатыўнай прыродзе 
музычнага мастацтва.
Задачы:
1) сістэматызацыя набытых ведаў, абагульненне вопыту
практычнай музычнай дзейнасці;
2) замацаванне ўяўленняў аб узаемадзеянні і ўзаемапрані-
кненні музычных культур;
3) удасканальванне навыкаў выразнага спеву, руху пад
музыку, інструментальнага музіцыравання, элементарных 
акцёрскіх і рэжысёрскіх уменняў;
4) выхаванне талерантнасці

С. 135

Заканчэнне
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Змест

Прадмова .......................................................................................3
1 клас ..............................................................................................4
2 клас ..............................................................................................20
3 клас ..............................................................................................38
4 клас ..............................................................................................62
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