
4. Можна паглядзець з дзіцем: 

 
(на гэтай старонцы вы знойдзеце 

музычныя мультфільмы, мультфільмы пра 

музыку і музыкаў. Таксама тут 

размешчаны мультфільмы з класічнай 

музыкай) 

 

5.Пасля прагулкі прапануеце свайму 

дзіцяці зляпіць з пластыліну, па сваей 

задуме,  скульптуру музычнага 
інструмента альбо выкласці яго з 

маленькіх каменьчыкаў  

 
 

Што можна яшчэ наведаць з дзіцем: 

Дзяржаўны музей гісторыі тэатральнай і 

музычнай культуры Рэспублікі Беларусь, 

Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі 

Беларусь і інш. 

 

              
 

 
1 – чорны колер 

2 – чырвоны колер 

3 – жоуты колер 

4 – зялены колер 

5 – блакітны колер 
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Сення наш маршрут вядзе да 

пленэрных скульптур ля Палаца 

Культуры г.Маладзечна. Пленэрная 

скульптура з’яўляецца актуальным відам 

мастацтва, які актыўна развіваецца ў 

сучасных умовах. Гэта пляцоўка для 

эксперыментаў, нечаканых творчых ідэй і 

імправізацыі. 

Камень – гэта крыніца натхнення 

для скульптара, сродак для творчага 

пошуку, палёту фантазій і смелых 

імправізацый. Праз вобразы можна пачуць 

музыку ў камені, адчуць эмоцыі, 

закладзеныя скульптарам у цвёрды 

матэрыял, які з’яўляецца сведкам гісторыі і 

адлюстраваннем музыкі ў прасторы і часе. 

Сем таленавітых скульптараў 

увасабілі свае ідэі на тэму “Музыка ў 

камені. Падчас пленэра аўтары паказалі 

сябе як адна каманда, якая ўвасабляе адну 

агульну ідэю – стварыць ўнікальнае 

асяроддзе, якое аб’яднана агульнай тэмай. 

           Матэрыял, з якога рабілі скульптуры 

-валуны, якія засталіся на Маладзечанскай 

зямлі пасля ледавіковага перыяду. Усе 

скульптуры прысвечаныя музыцы. Таму 

што Маладзечна - культурная сталіца 

Міншчыны і гаспадыня Нацыянальнага 

фестывалю беларускай песні і паэзіі. 

Рэкамендуемы ўзрост дзіцяці: ад 5 да 7 

гадоў 

Змест маршруту: 

1. Што разгледзець з дзіцем: 

 Звярніце ўвагу дзіцяці на кампазіцыю 

Юрыя Кандрашова «Валынка». 

Скульптура складаецца з двух камянёў, 

чатырох металічных дудак, ланцугоў і 

званочка. Ніжні камень – гэта Беларусь з 

яе тыповымі краявідамі: лясамі, рэкамі і 

азёрамі. Верхні камень уяўляе сабой 

старажытны беларускі музычны інструмент 

– валынку. Зверху прымацаваны тры 

металічныя дудкі з ланцугамі і званочкам, 

пры дапамозе якіх гучыць музыка той 

эпохі, у якой нарадзіліся камяні. 

Скульптура “Валынка” – гэта 

інтэрактыўны аб’ект. Кожны чалавек можа 

адчуць дух старажытнай эпохі і зайграць 

музыку пры дапамозе дудкі, якая 

знаходзіцца збоку, уявіць сабе музыку, 

схаваную ў камені. 

 

 Разгледзьце з дзіцем скульптуру Ігара 

Засімовіча «Блюз».  

Скульптура ўяўляе сабой саксафон, які 

складаецца з васьмі элементаў. Дзевяты 

элемент – шарык – сімвал ігры, першых нот 

блюзу. Прыгажосць у камені, як і ў 

музыцы, праяўляецца нечакана, падчас 

імправізацыі. Пластычныя, гібкія формы 

саксафона перадаюцца праз прыродную 

прыгажосць каменя. 

 

 Пакажыце дзіцяці творчую скульптуру 

Валянціна Борзды «Жалейка». 

Скульптура складаецца з трох камянёў, якія 

сімвалізуюць раслінны, жывёльны свет і 

чалавека. Чалавек у дадзеным выпадку 

вобраз асацыятыўны і з'яўляецца па сваёй 

сутнасці міфічнай істотай. Гэта істота грае 

на жалейцы музыку продкаў. Аўтар 

падкрэслівае міфалагічны характар работы. 

  

 
2. Што расказаць (прачытаць) дзіцяці: 

 Таццяна Дамаронак: «Музычны ключык», 

«Музыка дажджу»,  «Музычная вясёлка», 

«Аркестр», «Лясныя музыкі», «Музычны 

крумкач» і інш.  

 

 Таксама можна праслухаць і развучыць з 

дзіцем беларускія народныя песні. 

 
3. Якія пытанні можна задаць дзіцяці: 

Пацікаўцеся ў дзіцяці, якія ён ведае 

музычныя інструменты, як бы ён назваў 

гэтую скульптуру, з чаго яшчэ можна 

зрабіць скульптуры (з якога матэрыялу) і 

інш. 


