Ідеї для обговорення

Тиждень 9. Світ гри

П’єса Жоржа Бізе “Чехарда” (цикл “Ігри дітей”)
Бесіда зі слухання музики
Чи можна розповісти про дитячі ігри засобами музики? Здається, це неймовірно складно
і п’єси мають вийти складними для виконання. Французькому композиторові Жоржу Бізе
вдалося з легкістю впоратися із цим завданням: він написав збірку з 12 яскравих п’єсмініатюр для фортепіано в чотири руки, у яких розповів про найулюбленіші ігри малят.
Жорж Бізе — блискучий піаніст-віртуоз, автор оркестрових творів, романсів, фортепіанних
п'єс, а також опер, найвідомішою з яких стала “Кармен”, що увійшла до скарбнички
найкращих музичних творів світу. Коли Ференц Ліст почув у виконанні Жоржа Бізе свою
фортепіанну музику, вигукнув: “Я вважав, що це може виконати лише одна людина — я.
Але, виявляється, нас двоє!”.
Музика Бізе вражає своєю невичерпною життєрадісністю, силою, бадьорістю духу.
А у фортепіанному циклі “Ігри дітей” композиторові вдалося дуже образно, дотепно
і зрозуміло змалювати сценки з повсякденного життя. Здається у кожній п’єсі сяє сонячна
посмішка, а уважний слухач може знайти і легкий гумор, і завершену музичну історію,
і спогади про безтурботне дитинство.
Бізе використовує лаконічну музичну мову, вражає філігранністю втілення задуму.
У заголовках мініатюр — ціла галерея дитячих образів: “Гойдалки”, “Мильні бульбашки”,
“Дзиґа”, “Труба і барабан“ тощо.
Послухаймо з малятами одну з мініатюр збірки “Чехарда”.
Чим ця музика особлива?
Спробуємо показати музику рухами (імпровізація “Танцюємо музику”).
Які рухи краще підходять?
Розкажіть дітям, що в музиці композитор розповів, як граються малята, запропонуйте
їм уявити цю гру — грається одна дитина чи більше, за столом чи на вулиці, бігають чи стоять,
як рухаються діти тощо.
Як ви вважаєте, про яку гру розповів композитор? Пригадайте назви ігор,
які може змальовувати ця музика.
Пантоміма “Гра під музику”.
Як змінюється музика? Що може відбуватися у цей час?
Вправа “Ми — диригенти”.
Чому музика повторюється? (Обговоріть з малятами чи однакові повторення
музики, чому композитор написав саме так).
Пригадайте картини про гру Джима Делі. Чи підходить одна з них до музики?
Яка саме?
Запропонуйте малятам розповісти чи зобразити історію, яку змалював композитор.
Ознайомити дітей з різними іграми допоможе ще й таке завдання.
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Завдання з робочого зошита (частина 2, с. 11, завдання 3)

У які ігри граються діти на малюнку? Розпитайте про ці розваги своїх батьків. Полічить
кількість зображених елементів.
Що спільного в цих іграх? Чим вони відрізняються?
До яких з них підходить за настроєм п’єса “Чехарда”?
У які ігри на прогулянці подобається гратися вам?
Чому?
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