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ПОСИЛАННЯ
 1. Щоб замовити “Набір 

для гри на піаніно” 
зайдіть на сайт store. lds. 
org.

 2. Див. Laura Lewis Brown, 
“The Benefits of Music 
Education,” pbs.org; 
Jessica Velasco, “How the 
Arts Can Help Students 
Excel,” the Science of 
Learning Blog, Dec. 11, 
2012, scilearn.com/blog/
how- arts- help- students- 
excel; “Music Helps 
Children Learn Maths,” 
The Telegraph, Mar. 22, 
2012, telegraph.co.uk.
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Як грати гімн “За древнім 
містом пагорб є”

Покладіть руки на клавіатуру, 
як показано нижче.

Щоб вибрати правильну 
позицію, звернуть увагу на те, 
що чорні клавіші розміщуються 
групами по три і дві.

Грайте цей гімн тими пальцями, 
яким відповідають вказані цифри, 
як це показано на малюнку. Ноти, 
вказані цифрами у висхідному 
порядку—для правої руки, а 
ноти, вказані цифрами у низхід-
ному порядку—для лівої руки. 
Займайтеся, поки ви не будете 
грати цей гімн упевнено. Викори-
стовуйте принципи правильного 

розміщення пальців, вказані в 
переліку з дев’яти пунктів.

Тепер ви познайомилися з 
грою на піаніно і вивчили про-
сту мелодію гімну. Щоб грати 
інші гімни, вам треба оволодіти 
основоположними знаннями про 
такти, ритм і ноти.

А зараз ми вам скажемо го-
ловне: урок, який ви щойно 
засвоїли—це перший урок з 
“Церковного курсу гри на пі-
аніно”, доступного шістьма 
мовами в Церковному розпо-
дільчому центрі 1. Легкий для 
сприйняття навчальний план 
допомагає вам навчатися са-
мостійно і групами. Ви можете 

навіть долучити до навчання гри 
на піаніно всю свою сім’ю під 
час заходу на домашньому сі-
мейному вечорі. Цей курс можна 
закінчити усього за шість тижнів.

Численні дослідження пока-
зують, що індивідуальні заняття 
музикою сприяють вмінню учнів 
краще зосереджуватися, покра-
щувати академічне навчання і 
розмірковувати 2.

Навчаючись виконувати му-
зику, ми розвиваємо таланти, 
якими Господь нас наділив, 
поглиблюємо свої знання і ви-
вчаємо багато різних способів за-
стосування своїх знань і талантів 
для розбудови Його царства. ◼


