Варіативні курси  Мистецтво

КЛАСИЧНИЙ, НАРОДНИЙ, БАЛЬНИЙ, СУЧАСНИЙ —
КОЖЕН ПО-СВОЄМУ ТАНЕЦЬ ПРЕКРАСНИЙ
Урок хореографії у 3-му класі
Наталія ВОЛЯНИК, викладач-методист, викладачка
хореографічних дисциплін, Бродівський педагогічний
коледж імені Маркіяна Шашкевича, Львівська обл.

Кожен вид мистецтва має специфічні закони відображення життя, особ
ливі форми, виражальні методи, свій матеріал. Шедеври хореографії створюються завдяки пластиці тіла, рухам, міміці й жестам. При цьому танці
різних напрямів хореографії застосовують ці засоби в особливий спосіб.
Ознайомити учнів з “родзинками” численних стилів і жанрів танцю допоможе поданий урок.

Те м а . Види хореографії.
М е т а . Ознайомлювати дітей з видами хореографії, їх стилістичними особливостями, становленням. Розвивати логічне і критичне мислення, пам’ять,
увагу, уяву, вміння висловлювати свої судження, робити висновки. Виховувати інтерес до історії розвитку
хореографії.
М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я : мультимедійний проєктор, ноутбук, презентація.
Хід заняття
І. Організаційна частина
1. Шикування
2. Фігурне марширування
3. Поклін

— Трохи розширимо наші знання. Сучасна хореографія має чотири основні напрями — відповідно
до видів танцю: класичний, народний, бальний і сучасний. Розглянемо кожен з цих напрямів.
ХОРЕОГРАФІЯ
Класичний танець
Народний танець

Сучасний танець
Бальний танець

2. Ознайомлення з класичним танцем
Розповідь учителя

1. Актуалізація опорних знань

Орієнтовний зміст повідомлення
Класичний танець — основа всього танцювального
мистецтва, тому він завжди актуальний.
Класичний танець — це найкраща система вправ, які
розвивають тіло виконавця танцю. Його школа існує вже
більше 400 років. Рухи класичного танцю традиційно мають французькі назви, адже саме французький придвор
ний балет став основою цього виду мистецтва.
Заняття класичним танцем складні, вимагають великих фізичних зусиль, часу і праці. Такий танець можна
побачити в театрі опери і балету.

— На минулому занятті ми говорили про хореографію. Пригадайте, будь ласка, що ж таке хореографія. (Мистецтво створення танцю й танцювальних
вистав.)
— З якої мови походить термін “хореографія” і що
це слово означає в перекладі? (З грецької, “запис
танцю”.)
— Сьогодні ми поговоримо про різні види хореографії. Які види танців ви вже знаєте?

Перегляд відеозапису балету. Обговорення
побаченого
— Зараз ми переглянемо уривок з балету “Лускунчик” Петра Чайковського. Будьте уважні: після перегляду вам необхідно буде розказати, які незвичайні
особливості балетної вистави ви помітили.
Педагог демонструє відео.
— Отже, чим відрізняється балет від звичайної театральної вистави? (Артисти “розмовляють” лише

ІІ. Підготовча частина
1. Розминка по колу
2. Класичний тренаж
3. Характерний тренаж
4. Партерний тренаж
ІІІ. Основна частина
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Народні танці: 1 — циганський; 2 — український; 3 — грузинський

за допомогою міміки і жестів, мають ефектні костюми,
танцюють “на пальчиках”.)

Відповідь. По вертикалі: 1. Балет. 2. Пачка. 4. Кордебалет. По горизонталі: 3. Пуанти. 5. Французька.

Ознайомлення з атрибутами класичного танцю
— Балерини на сцені носять спеціальне взуття —
пуанти. Воно допомагає підніматися “на пальчики”.
Про цей рух так і кажуть — “стояти на пуантах”. А чи
знаєте ви, як називають одяг балерин?
Учні висловлюють припущення.
— Одним з видів балетного вбрання є пачка. Це
така  сукня, спідничка якої має горизонтальну тверду
основу.
Педагог демонструє відповідне фото.
— Ви помітили, що група людей на сцені виконувала
одночасно однакові рухи? Це називається кордебалет.

— Яке кодове слово у нас вийшло? (Класичний.)

3. Розгадування кросворда
— Перевірмо, що ви запам’ятали, за допомогою
кросворду.
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4. Ознайомлення з народним танцем
На екрані — фото виконання різних народних танців.
— Подивіться уважно на екран і скажіть, які танці
виконують у цих костюмах. (Полька, грузинський, циганський та козачок.)
— Що об’єднує ці чотири танці? (Вони народні.)
— Які ви знаєте українські народні танці? (Відповіді дітей.)
Розповідь з елементами бесіди
“Український народний танець”
— В Україні є дуже багато народних танців, з найбільш відомими зараз ознайомимося детальніше.
Танець козачок виник на Запорозькій Січі. Має
таку назву, бо його колись танцювали маленькі хлопчики — козачата. “Січове” походження має ще один
танець — гопак. Спершу його танцювали тільки чоловіки — показували, які вони сильні та спритні. Зараз
гопак і козачок разом із чоловіками танцюють і жінки.
Переглянемо відеозаписи цих танців (козачок — виконує Дитяча студія Академічного ансамблю пісні і
танцю “Козаки Поділля”, гопак — Національний ансамбль танцю імені Павла Вірського), спробуймо визначити, що у них спільне, а що — відмінне.
Учні висловлюють припущення.
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По вертикалі:
1. Вистава, у якій сюжет розповідають без слів.
2. Костюм балерини.
4. Група танцівників балету, які одночасно виконують однакові рухи.
По горизонталі:
3. Взуття балерини.
5. Мова, якою дають назви балетним рухам.
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— Справді, гопак та козачок — подібні танці, їх виконують в однакових костюмах, у них схожі рухи, вітається імпровізація. Проте у гопаку є трюкова частина, відсутня у козачку.
— Зараз ми подивимось фрагмент танцю “Волинська полька” у виконанні Національного ансамблю
ім. П. Вірського. Під час перегляду зверніть увагу
на характер танцю. (Швидкий, веселий.)
— Наступний відомий танець України — коломийка.
Є дві версії походження назви цього танцю. Згідно
з першою, вона походить від назви міста Коломия
в  Івано-Франківській області. Спробуйте самостійно
скласти другу версію, переглянувши відеозапис коломийки у виконанні Гуцульського ансамблю пісні і
танцю. (Перегляд відеозапису.)
Учні висловлюють припущення, що слово “коломийка”
пов’язане зі словом “коло” — адже танцюють у колі.

ЧИТАТИ ДАЛІ
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Оригінальні зошити від авторів
інтегрованих підручників

Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ
☼ Робочий зошит № 1
☼ Робочий зошит № 2

☼ Зошит з інформатики

☼ Зошит для діагностичних робіт

2
УКРАЇНСЬКА МОВА
ТА ЧИТАННЯ
☼ Зошит з розвитку
зв’язного мовлення
☼ Тренажер з правопису:
зошит № 1 і зошит № 2

SvitDovkola.org
Замовляйте комплект робочих зошитів для 2-го класу:
(067) 504 5022, (050) 761 7259
books@dvsvit.com.ua

