
Індивідуальний план 

«Мистецтво 2 клас ІІ семестр» 

(підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти / 
Т.Є. Рубля, І. Л. Мед, Т. Л. Щеглова. 

2 год /тиждень 

№                               Тема уроку  Дата 

31 Снігові розваги. Слухання К.Дебюссі «Сніг танцює». Малюнок 

«Зимові ігри та розваги». 

 

32 Снігові розваги. Ритмічні вправи. Пісня А.Олейникової «Просто 

снігопад» 

 

33 Зимова казка. Поспівка «Санчата». Пісня А.Олейникової «Просто 

снігопад»(продовження) 

 

34 Зимова казка. Слухання уривку з балету «Лускунчик» 

П.Чайковського (опис зимового лісу). Ліплення з пластиліну героїв 

казки «Рукавичка» 

 

35 Навколосвітня подорож. Ритмічні вправи. Слухання  уривків з 

музичної сюїти К.Сен-Санса «Карнавал тварин» 

 

36 Навколосвітня подорож. Малювання аквареллю «Мандрівка 

навколо світу» 

 

37 Птахи на крилах весну несуть. К.Сен-Санс «Карнавал 

тварин»(слухання уривків). Розучування української народної пісні 

«Щебетала пташечка» 

28.01 

38 Птахи на крилах весну несуть. Витинанка «Птахи» (за шаблоном 

або за власною фантазією) 

 

39 Підводні мандри. Слухання уривків із опери М.Римського-

Корсакова «Садко» та сюїти «Шехерезада». Розучування пісні 

«Морський бичок» 

 

40 Підводні мандри. Практична робота «Медузи» або 

«Восьминіжки»(на вибір) 

 

41 Створюємо красиві обереги. Слухання уривків з балету 

С.Прокоф’єва “Попелюшка». Виконання пісні А.Олєйнікової 

«Морський бичок». 

 

42 Створюємо красиві обереги. Практична робота: 

«Родинний оберіг» 

 

43 У родинному колі. Розучування пісні Н.Май «Моя родина»  

44 У родинному колі. Слухання пісні Н.Яремчука «Родина». 

Малювання «Родинного портрету» 

11.02 

45 Великодня радість. Слухання великодніх дзвонів. Розучування 

пісні М.Бурмаки «Писанка» 

 

46 Великодня радість. Виконання пісні М.Бурмаки «Писанка». 

Практична робота «Ескіз великодньої писанки» 

 

47 Весна крокує по землі. Слухання веснянок 

«Вийди,вийди,сонечко» й «Подоляночка». Розучування 

поспівки «Весняночко-паночко» 

 

48 Весна крокує по землі.  Створення натюрморту «Великодній 

кошик» 

 



49 Весняні штрихи. Створення композиції з пластиліну 

«Підсніжники» 

 

50 Чарівні перетворення. Пісня О.Янушкевич «Весняні котики»  

51 Чарівні перетворення. Слухання «Квітень. Пролісок» із циклу 

«Пори року» П.Чайковського. Малювання аквареллю «Котики 

вербові» 

 

52 Космічні пригоди. Слухання музики гурту «Спейс»(композиції 

«Балада», «Чарівний політ»). Пісня «Весняні котики» 

18.03 

53 Космічні пригоди. Створення мозаїки «Зоряна мандрівка»  

54 Мандрівка рідним краєм. Слухання «Віночку українських 

народних пісень». Розучування пісні «Квітковий садочок» 

 

55 Мандрівка рідним краєм. Малювання «На Карпатських 

полонинах» 

 

56 Просто казка. Виконання пісні Лисички з опери М.Лисенка 

«Коза-Дереза». Слухання пісень Кози й Рака з опери «Коза-

Дереза» 

 

57 Просто казка. Практична робота:ілюстрація до 

 казки «Пан Коцький» 

 

58 У світі мультфільмів. Музична вікторина з мультфільмів. 

Вивчення пісні А.Мігай «Мультики» 

 

59 У світі мультфільмів. Практична робота: 

«Свято улюблених мульперсонажів» (пластилін) 

 

60 Театральна атмосфера. Перегляд  уривків з театральних вистав. 

Слухання уривків з балету П.Чайковського «Лускунчик» 

15.04 

61 Театральна атмосфера. Практична робота:«Корона для принца та 

принцеси» 

 

62 Фантастичний кіносвіт. Перегляд фрагменту із фільму «Іванко і 

цар Поганин», вивчення пісні О.Янушкевич «Пісня про дружбу» 

 

63 Фантастичний кіносвіт. Практична робота: 

«Добрі роботи - трансформери» (пластилін) 

 

64 Весняне різнобарв’я. Слухання «Пісні жайворонка» 

П.Чайковського з циклу «Пори року», слухання звуків весняного 

лісу та дощу 

 

65 Весняне різнобарв’я. Практична робота на вибір учнів:«Квітковий 

весняний розмай» 

 

66 Підсумковий урок. Класний концерт. Практична 

робота:організація в класній кімнаті виставки 

13.05 

 


