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Леся Антонова

Маестро
Вихователька питає,
хто з дітей бажання має
записатись із садка
до музичного гуртка?
– Я, сказала гордо Ніна,
хочу грать на піаніно.
– Я, замислився Іван,
обираю барабан*.
– А мені, кричить Тамара,
до душі лише гітара!
– А Юрко чому зітхає,
інструмент не вибирає?
– Я не маю зовсім слуху,
наступив ведмідь на вухо...
Буду, видно, я маестро –
керуватиму оркестром!!!

Юлія Турчина

Музичні інструменти
Музикант на скрипці грає,
Струни він смичком торкає.
Вверх та вниз скрипаль ним водить,
Дивна музика виходить!
Чорно-білі клавіші, а внизу педалі,
Мабуть, чули ви усі, як грають на роялі.
Кришку піаніст підняв,
П’єсу жваву нам зіграв!
Дути я почав в трубу,
В мене вийшло «бу-бу-бу»,
А коли трубач нам грає –
Гарна музика лунає!
Розтягнув гармонь Микола
Кнопочки перебирає,
Посміхнулись всі навколо –
Весело гармонь співає!
Хтось взяв палички до рук,
І дрібний почувся звук:
«Пум-пу-рум, пам-па-рам» –
Барабан говорить нам.
Зазвичай шість струн у неї,
У похід беруть її,
Біля ватри під гітару
Ми співаємо пісні.
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КОБЗАР

Юлія Турчина

Кобзу старець взяв до рук
І почувся дивний звук,
Гарна пісня залунала,
На душі тепліше стало.
І сидить кобзар співає,
Наче казку промовляє:
Про красу річок, ланів,
Про відважних козаків,
Про квітучу Батьківщину,
Найдорожчу та єдину.
Струни, мов струмок бринять,
Сльози у очах стоять,
Про минуле пам’ятаймо,
Україну прославляймо!

Юлія Турчина

Композитор
Лунає вальс повільний,
Або бадьорий* джаз –
Створив це композитор
Музику для нас.

Леся Антонова

Федько
і філармонія
Ф

едько йшов, ледь переставляючи ноги.
Ну, чому? Чому не на футбол, не до зоопарку, не в кіно? Чому саме туди?
Вдома мама довго розповідала про те, що
слово «філармонія» прийшло до нас ще з давньої Греції і означає «любити гармонію, музику»... Та от біда – не любить Федько музики,
але ж не можна ображати маму. Он як міцно тримає вона його за руку і безперестанку
розповідає: «Мобільні телефони необхідно
вимкнути, щоб не заважати собі та іншим,
розмовляти не можна, їсти лише в буфеті під
час антракту*...». Федько тільки важко зітхав
після чергової фрази.
Ось вже й у залі...
Світло вимкнено, зазвучали перші акорди... «Та хто там помітить», – подумав Федір і поліз у кишеню
за цукеркою. Повернув голову праворуч,
чи не піддивляється
хто, і завмер. Поруч
з ним сиділа дівчинка. Вона так уважно
дивилася на сцену, що,
здавалося, не чула і не
бачила нічого, крім
музики. В руках у неї були живі квіти для музик та й сама вона була схожа на якусь тендітну й дуже красиву квітку. Федько вийняв
руку з кишені, уважно поглянув на сцену
і раптом почув... Почув дивну ніжну мелодію,
почув неймовірну радість, почув, що вже весна, почув ще багато чого надзвичай приємного і захопливого...
«Мамо, а коли наступного разу підемо до
філармонїі?» – запитав Федько після закінчення концерту. «Скоро, – відповіла мама,
– адже як можна жити без музики?». «Ага»,
– підтвердив Федько і посміхнувся.
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Музика
Ч

им є музика? Здавалося б, що нема простішого питання: але коли трошки подумаємо над відповіддю, вона виявиться досить складною. Для кожного з нас музика є чимсь іншим. кожен шукає
в ній чогось іншого. З технічної точки зору музика – це серія звуків, які можна заспівати або заграти на інструментах, їхня композиція. Але без перебільшення можна сказати, що це чутна* красота.
Музика є одним з проявів людської культури. Можна припустити, що музика завжди супроводжувала людину під час роботи, забави, відпочинку і в обрядах. Імовірно, з самого початку людина була поєднана з танцем і словом. Уперше музика служила практичним цілям – допомогти в колективній роботі. Була також формою спілкування. Першими музичними інструментами були черепашки* і флейти,
зроблені з кісток тварин.
За Біблією, винахідником музики є Юбал, який був «батьком усім, хто держить у руках гусла* й сопілку». У грецькій міфології богом музики вважали Аполлона. Він часто зображений з кіфарою в руках,
тобто старовинним інструментом, подібним до ліри.
Сьогодні слухаємо багато видів музики – від класичної через народну до популярної. Кожне покоління має свої улюблені твори. Музика міняється, заповнює наш простір. Важко без неї було б жити,
а передусім – дуже сумно. (ак-б)

Ноти

Н

ота – це умовний графічний знак, який вказує висоту й тривалість якого-небудь звуку,
часом також і на спосіб його відтворення.
Ноти розвивалися довго, а свій сучасний вигляд отримали на зламі ХVII і XVIII ст. Проблема
полягає в тому, що значення одного і того ж графічного символу в сучасній музиці часто дуже
відрізняється від того, що він значив ще кілька
століть тому. Це може спричинити багато непорозумінь. У випадку давньої музики не маємо
простих ключів того, як читати партитури, тобто запис нот для багатьох інструментів або хору.
Чимало століть музика просто повторювалася,
запам’ятовувалася й передавалася в усній формі,
а ми дуже мало знаємо про світ давньої музики.
Часом інформацію стосовно того, як грати чи інтерпретувати якийсь твір, знаходимо в теоретичних трактатах чи зовсім в інших видах мистецтва.
Тільки композитори-романтики залишили нам
інтерпретаційні вказівки. На зламі XVIII i XIX століть музичний запис перестав бути лише планом
композиції. Він став також набором вказівок, як
відтворити композицію.
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◄ Невми,
тобто
середньовічні ноти,

wikipedia.org

У сучасній практиці прийняті такі назви нот:
до, ре, мі, фа, соль, ля, сі. Інша розповсюджена
система позначення нот – система позначень
буквами: ноти від до до сі позначаються буквами
латинського алфавіту С, D, E, F, G, A, H

▲ Ноти, wikipedia.org

Ноти мають різну тривалість. Це дуже важливо,
щоб означити, наскільки довгим є кожний звук.
Найдовша – це ціла нота. Вона поділяється на
дві половинні ноти, інакше «половинки». «Половинки» – на дві «чвертки». А «чвертки» – на дві
«вісімки». «Вісімки» – на дві «шістнадцятки». Це –
ноти, які найчастіше використовуються. (ак-б)
◄ ціла нота
▲ «вісімки»
◄ дві
половинні
ноти

◄ «чвертки»
▲ «шістнадцятки»

Нотоносець

*

Н

оти пишеться на нотоносці (нотному стані),
тобто системі паралельних горизонтальних
ліній. Сьогодні застосовується п’ять основних
ліній та додаткові лінії над і під нотним станом.
Ноти записують на лінійках, між лінійками та під
ними.
▲ Нотний стан

Один нотоносець служить до запису одного
голосу (чи то інструмента, чи людського в хорі).
Якщо маємо декілька голосів, треба застосувати
систему кількох нотоносців, записаних один під
другим, які з’єднуються спеціальною дужкою* –
аколадою.

▲ Два нотоносці, з’єднані аколадою, wikipedia.org

Наприклад, для фортепіано використовують
два нотоносці – по одному для кожної руки,
а у випадку органа – три (дві руки і ноги).
Багато нотоносців, записаних вертикально,
– це партитура, тобто запис для оркестру або
хору. (ак-б)

Музичні
ключі

На початку нотоносця (нотного стану) побачити можна дивний знак, найчастіше такий:
Це – скрипковий ключ, один з
музичних ключів, тобто знаків на
початку нотного рядка, що вказують положення нот на нотоносці.
Він умовно позначає розміщення
однієї з нот, відносно якої відраховується положення всіх інших нот.
Скрипковий ключ належить до
ключів «соль». У скрипковому ключі пишуть ноти для скрипки (звідси
назва), високозвучних інструментів
і голосів та правої руки фортепіано.
Другий за розповсюдженістю
ключ після скрипкового – це басовий ключ, який належить до ключів «фа». Його використовують
для низькозвучних інструментів,
низьких голосів і лівої руки фортепіано.
Найцікавіший з графічної точки
зору є, певно, ключ «до». Він походить від латинської літери C, що
саме позначає звук «до». (ак-б)

Чи зна те ви, що...
э

...угорський композитор Ференц Ліст (1811–1886), утомившись від шанувальників, які постійно просили його переслати пучки волосся, купив
пухнасту собаку. З того часу за кожним разом, коли хтось просив у Ліста
такий сувенір, він охоче погоджувався на те – а його вірний друг втрачав
чергові кучері.
Ференц Ліст

...Людвіґ ван Бетховен (1770–1827) – німецький композитор
– мав звичку мочити голову в холодній воді кожного разу,
коли знав, що буде довго компонувати.
...одним з найпопулярніших композиторів класичної музики в Японії є польський піаніст Фридерик Шопен (1810–1849).
Майже в кожному великому місті є клуби любителів його
музики. Найбільший виробник музичних інструментів у сві- Людвіґ ван Бетховен
ті, фірма «Yamaha», так рекламує свої роялі*: «Якби Шопен
жив, напевно, грав би на фортепіано „Yamaha”». Фридерик Шопен дав
у своєму житті лише 30 публічних концертів.

Фридерик Шопен
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«Про півника,
курочку і хитру
лисичку»
у виконанні дітей
з Лемборка

VIII Казковий фестиваль
У

дитинстві неможливо обійтися без казки:
завдяки казці віримо в чудеса, бо казковий світ манить таємницями. З радістю подорожуємо в нереальний світ, вірячи в силу добра, справедливості та любові...
– Казка починається в серці, є основою дитячої уяви, тому потрібно нею бавитися, – так, відкриваючи Казковий фестиваль 2 березня, сказав
бурґомістр Білого Бору Павел Міколаєвський.
Отож завдяки організаторці Ірині Дрозд – голові Українського вчительського товариства, якій
належить ідея фестивалю, Білий Бір незмінно вісім років пробуджує уяву дітей з української школи та пунктів навчання української мови у Поморському та Західнопоморському воєвідствах.

На цей раз глядачі, тобто малюки, разом зі своїми батьками та дідусями могли дивитися казку
«Колобок» у виконанні дітей з Початкової школи
ім. Т. Шевченка в Білому Борі (керівник Луція
Дрозд); «Сірко», яку зіграли діти зі Слупська (керівник Тетяна Слойка); «Кривеньку качечку», яку
представили діти з Божитухома (керівник Оксана
Ґузек); «Ріпку», яку зіграли діти з Члухова (керівник Марія Опар) та казку «Про півника, курочку і
хитру лисичку» у виконанні дітей з Лемборка (керівники – Оксана Ґузек та Галина Гарасим). Слід
відзначити, що особливо тепло були прийняті
діти з Божитухома: навчання української мови
ведеться там щойно рік, отже діти вперше виступили під час Казкового фестивалю. А вже піс-

діти
з Божитухома
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Публіка

«Ріпку» зіграли діти з Члухова

й

ля заходу діти брали участь у спортивних іграх,
які підготували вчительки Анна Мазур та Марія
Опар. У забаві розважалися й діти з Мястка та Битова.
Казковий фестиваль – це також форма заохочення дітей з пунктів навчання приходити вчитися до української школи, тому незмінно його улаштовують саме в білобірській школі. Директор
школи Андрій Дрозд запевнив, що проведений
в українській школі час напевно не змарнується.
«У нашій школі ваші знання тільки збагачуватимуться», – підкреслив А. Дрозд.
Традиційно під час фестивалю вручено нагороди переможцям Загальнопольського конкурсу малюнків «Моя улюблена українська казка».
Як повідомила відповідальна за конкурс малюнків вчителька української мови в Кошаліні Віра
Грицков’ян, загалом учасників (з різних куточків
Польщі) було 131, які надіслали 133 роботи (цього
року найбільш віддалене місце – Лося на Лемківщині, що особливо тішить).
Анна вінницька
Знімки авторки статті

Казку «Сірко» показали
діти зі Слупська

казка «Колобок» у виконанні
дітей з Початкової школи
ім. Т. Шевченка в Білому Борі

Публіка
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Переможці Загальнопольського конкурсу малюнків
«Моя улюблена українська казка»
Клас «0»
І місце – Оксана Білас з Пєнєнжна
ІІ місце – Ганна Миньо та Ганна Ратайчак з Кошаліна
ІІІ місце – Юліян Маєвський з Кошаліна

ІІ місце – Михайло Вуйтович з Кандит
ІІІ місце – Марта Погожельська з Кандит
Вирізнення – Кінга Бонцик з Бартошиць, Марта Купець з Лося та Ігор Хамуляк з Перемишля

Клас І
І місце – Лука Скиба з Лемборка
ІІ місце – Юлія Жеребна зі Слупська
ІІІ місце – Юлія Кузьо з Доброго Міста
Вирізнення: Марцель Єдвабник з Бартошиць, Оксана Кірцьо з Бартошиць та Петро Притула з Кандит

Клас ІV
І місце – Ксеня Слойка зі Слупська
ІІ місце – Наталія Нісевич з Пєнєнжна
ІІІ місце – Оля Марцишак зі Старґарда-Щецинського
Вирізнення – Миколай Мриглід зі СтарґардаЩецинського, Вікторія Ласс із Божитухома та Олександр Походай з Лембока

Клас ІІ
І місце – Павло Нісевич з Пєнєнжна
ІІ місце – Вікторія Сиротинець зі Слупська
ІІІ місце – Ксеня Марцишак зі СтарґардаЩецинського
Вирізнення – Оля Капелюх з Божитухома, Марта Комар з Вроцлава, Гриць Миньо з Кошаліна

Клас V
І місце – Марта Заневич з Лемборка
ІІ місце – Максим Слойка зі Слупська
ІІІ місце – Кристіан Мастиляк з Кандит
Вирізнення – Вікторія та Юлія Костерєви з Лемборка

Клас ІІІ
І місце – Емілія Стабішевська з Перемишля

Клас VІ
Вирізнення – Віолетта Смолинець з Кандит

Збірне фото учасників
VIII Казкового фестивалю

Публіка
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▲ Михайло Купич,
І кл., Круклянки

◄ Емілія
Осмалек,
V кл.,
Бартошиці

◄ Анна
Мельник,
III кл.,
Ольштин

◄ Оксана
П’єтночка,
I кл.,
Ольштин

▲ Аля Дзядушек,
ІІ кл., Бартошиці

◄ Ніна
Батранець,
V кл.,
Бартошиці

▲ Матвій Болібок,
ІІ кл., Бартошиці
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хор «Журавлі», фото Андрія Степана

Cпів «Журав лів»
Деякі з вас знають таких птахів. Але, можливо, дехто з вас чув їх, коли співають. а навіть може й ваш
дідо, батько чи хтось інший з вашої сім’ї сьогодні є «журавлем»... «Журавлем», що співає?
«Журавлі» – це український чоловічий хор, який виконує жанр музики, яким є спів. У хорі є поділ на
низькі та високі голоси, а щоб усе добре звучало, цього пильнує дириґент.
А чи знаєте, що важливе у співі хору? Дириґент «Журавлів» каже, що омлет! Ідеться про те, що під
час співу треба відкривати широко рот, якби хотілося з’їсти омлет. Сам дириґент не раз розказував,
що, будучи в малому віці, включав собі пилосос і наслідував його звук... І так вчився співати. Спробуєте
самі? (пл)

Цiкавинки зi свiту музики
► Йоганн Себастьян Бах (1685–1750) скомпонував 175 годин музики.
► Італійський композитор Доменіко Скарлатті (1685–1757) мав кота. Одного разу кіт пройшовся
по клавіатурі клавесина, вигравши лапами кілька звуків. Скарлатті записав їх на нотному папері та використав як тему для свого твору «Котяча фуґа».
► до Америки 1876 р. був запрошений Йоганн Штраус (син), щоб з нагоди сторіччя з дня проголошення незалежності США керувати на концерті виконанням свого вальса «Над прекрасним блакитним
Дунаєм». Музикантів було 20 тис., а сиґнал, щоб почати грати вальс, дав постріл з гармати.
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 Пластування
Життя як з нот
– Сестричко Калинко, а коли влітку поїдемо в табір на Чорне море, то будемо
плавати кораблем? – спитали новаки на сходинах.
– Звичайно. Маємо вже замовлені екскурсії.
– Може нам удасться побачити й послухати сирену? – з надією сказали новаки.
– А я сподіваюся, що не почуємо. Знаєте, що в стародавньому світі сирен зображували вродливими дівчатами з чарівливим голосом, які своїми піснями
приваблювали подорожніх – та слід по них гинув?
– Такі гарні, а такі погані, – прошепотіла Оксанка.
– Але не всі були такими. Послухайте.
Був собі поганий король-чарівник, який любив різноманітну їжу, а на його
столі завжди було щось особливе. Одного разу слуги з моря виловили рибу, яка
пригадувала від середини діда з довгою бородою. Ніколи такої риби не бачили,
тому сховали її до комори під ключ. Королевич, якому було 10 років, хотів дуже
побачити діда-рибу, украв ключа та відкрив двері.
– Випусти мене, – попросив дід-риба.
Королевич не думав довго та й випустив діда-рибу. Тоді дід-риба сказав:
– Добрий хлопець з тебе. Запам’ятай: коли полюбиш – отримаєш, що задумаєш – зробиш це.
Минуло чимало років, королевич став лицарем і любив полювати. Під час
полювання на березі моря побачив дівчину великої вроди, яка співала чудовим голосом. Зразу в неї закохався, приходив кожного дня і чекав її. Королевич
одного разу побачив, що дівчина має риб’ячий хвіст, який здіймає, коли нагрівається на сонці – і зрозумів, що це сирена. Постійно думав, як дівчину здобути:
і вигадав, що вкраде в неї хвоста. Як придумав – так і зробив, та й сказав, що її
любить. Перелякана дівчина просила, щоб повернув хвіст – бо тільки тоді повірить в його любов. Та додала, що його батько, король, її зачарував – та тільки за
його згодою можуть бути разом.
Королевич повернувся додому й усе розповів батькові. Батько розгнівався,
але найшла на нього одна думка:
– Добре, сину, але мусиш принести від своєї любої полк війська – та такий
малий, щоб помістився в кишені.
Королевич засумував, пішов над берег моря й заплакав: ніколи такого не
буде, це неможливе. Навіть не знав, як знайти сирену – але почув пречудовий
спів і пішов за ним. У печері сиділа його люба. Королевич станув навколішки
й усе розповів. Дівчина сказала:
– Не сумуй, мій брат усе зробить.
Дівчина застукала в скелю, а з неї вийшов настільки малий полк вояків, що
скоренько заліз до кишені хлопця. Зі скелі також вийшов брат дівчини, дідриба, якого королевич колись урятував. Дід-риба промовив:
– Це не просте військо. Як буде щось не по-твоєму, то вони стануть нормального зросту вояками й зроблять усе, що накажеш.
Зраділий королевич подякував та побіг до батька. Але поганий корольчарівник, коли побачив вояків, зрадів, сказав, що тепер у нього сила – і зараз
їде напасти на свого сусіда, з яким посварився. Однак плани короля-чарівника
не здійснилися, бо королевич дав наказ війську піймати поганого королячарівника й замкнути у вежі.
Королевич одружився з відчарованою дівчиною, яка вже не мала риб’ячого
хвоста, але не втратила гарного голосу й співала, коли була тільки нагода. Країна, якою правили, була щасливою і веселою, а дід-риба часто відвідував їх.
жили вони довго в любові з піснею на вустах.
Підготувала сестричка Йоля БАРНЯК

Iгри
ЗМАГАННЯ
ЗВІРІВ
Новаки сидять рядами,
у кожному ряді – рівне
число новаків. Перші
у всіх рядах дістають
назву авта, наприклад,
«запорожець», другі – іншу. За 20 кроків
перед рядами – лінія.
Провідниця викликає
назву авта. Тоді всі з
тою назвою біжать до
лінії і назад до ряду.
Першій зачисляється
4 пункти, другій – 2,
третій – 1 пункт.
Те саме, лише новаки
дістають назви звірів
і мають у бігу їх наслідувати (наприклад,
зайця – скаче на руках,
підкидаючи ноги, слона
– хід у розкроку і хитання хоботом*-рукою
ліворуч і праворуч, когута – на одній нозі, собаки – на руках і ногах
тощо).

КАМІНЧИКИ
Діти сидять. Один ведучий відгадує, кому
поклали камінчики
в руки, а інший ведучий кладе. Кожен
з гравців тримає руки
на колінах, склавши їх
долонями.
Ведучий так само складає руки і намагається
комусь покласти камінчика так, щоб обдурити того, хто відгадує.
Якщо ведучий відгадав,
то той, хто накладав,
сідає, а він починає накладати, а когось вибирає, щоб відгадував.
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Украiнськi дiтки у свiтi
читають «Кобзаря»

Софія
Сашук
(7 років)
з Варшави

М

іжнародний інститут освіти, культури
та зв’язків з діаспорою Національного
університету «Львівська політехніка»
7 березня показав проект «Українські дітки
у світі читають «Кобзаря». Захід відбувся у передліття 200-х роковин Тараса Шевченка. У рамках
проекту демонстровано фільм, в якому діти українців, які перебувають за кордоном, читали вірші
Тараса Шевченка.
Ідея фільму виникла, коли організатори роздумували над тим, як небуденно провести Шевченківське свято. Ініціативу підхопили в різних
країнах світу. для фільму надіслано відео з виступами 125 дітей – вихідців з України. У стрічці діти
різного віку в національних убраннях захоплено
декламують вірші Кобзаря.
До участі в проекті запрошували дітей віком від
3 до 7 років. Акція охопила, між іншим, Польщу.
Крім того, Україну і Бразилію, Німеччину і Швецію,
Іспанію і Португалію, Туреччину, Канаду, Грузію,
Словенію, Великобританію, Францію, Латвію, Естонію, Норвегію, Молдову, Румунію, Нідерланди,

с
л
о
в
н
и
ч
о
к

антракт – перерва між двома діями вистави, між відділами концерту і т. ін.
бадьорий – сповнений енергії, сили; жвавий
барабан – bęben
бриніти – дзвінко звучати
гусла – старовинний багатострунний музичний інструмент (gusli)
дужка – klamra
нотоносець – pięciolinia
походити – бути схожим
рояль – fortepian
скрипковий ключ – klucz wiolinowy
черепашка – тверде захисне покриття деяких безхребетних тварин
чутний – який можна чути

Ганя Джуган (5 років)
із Ґданська

Росію, Казахстан, США – частини світу, де проживають українці. Цікаво, що у фільмі згадувалося
скільки українців перебуває сьогодні в тій чи тій
країні. Лідерами за кількістю українців є США, Канада, Росія, де проживають мільйони українців.
(на основі прес-реліз організаторів)
На фото кадри з фільму «Українські дітки у світі читають
«Кобзар»

хобот – витягнута рухома носова частина морди
у слонів і деяких інших тварин, що служить для
дихання, нюхання, дотику й хапання (trąba)
флейта – flet

– додаток для дітей
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