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Звіт  

музичного керівника Ірини Бойко  

за 2021-2022 н.р. 

       Музично-естетичний розвиток дітей раннього віку груп «Капітошка» і 

«Дзвіночок» та дітей середнього дошкільного віку груп «Веселий експрес», 

«Барвінок», «Зірочка» протягом 2021-2022 н.р. я здійснювала згідно Освітньої 

програми для дітей від 2 до 7 років  «Дитина»,  методичних рекомендацій до 

неї  та оновленого  Базового компоненту дошкільної освіти (Державного 

стандарту), підтримуючи талант і  артистизм дітей, радіючи разом з ними за 

їхні власні успіхи і досягнення. 

        Щоб занурити дітей у музичну атмосферу, протягом року поєднувала 

традиційні  методи і прийоми  з новітніми, які допомогли  подолати непростий 

шлях від спів-буття до спів-творчості, підтримуючи бажання займатися 

різними видами музичної діяльності.  

         Незалежно від природних даних, кожній дитині намагалась приділяти 

належну увагу, враховувала  їх індивідуальні особливості характеру, 

можливості та бажання. Для того, щоб заохотити до музичної діяльності всіх 

дітей, добирала різні завдання та прийоми, створювала такі  умови, за яких 

кожна дитина охоче долучалась до всіх видів музичної діяльності, брала в них 

активну участь, намагалась імпровізувати , виявляти творчість. 

Незалежно від природних задатків, у всіх дітей намагалась розвивати 

музикальність, творчі здібності. Цьому найбільш сприяє використання 

елементів інноваційних технологій. Тому на своїх заняттях цього року я 

широко використовувала  таку форми роботи з дітьми, як творче музикування, 

яке поєднало в собі ідеї Еміля Жака – Далькроза, Карла Орфа , Золтана Кодая,  

Шінічі Сузукі, головна ідея яких - навчання музики через творчість , зокрема: 

мовленнєве музикування; гра «музичними» жестами; гра на дитячих музичних 

інструментах; танок, імпровізований рух. Одну з художніх форм мовленнєвого 

музикування впроваджувала ритмодекламацію – це виразне вимовляння 

тексту пісні, що супроводжується відтворенням його ритмічного малюнка    

«озвученими» жестами    або грою на шумових ударних інструментах. На 

заняттях діти із задоволенням грали кубиками, кульками сухого басейну, 

клавесами, олівчиками,  LEGO - цеглинками. Такі помічники у грі були чим 

завгодно: ніжками, ріжками, вушками, дверима, колесами , під час якої діти 

могли зобразити легкий дощик або потужну зливу, сильний грім, шурхіт вітру 

або звук кроків, варили гороховий суп,рахували листочки, овочі, фрукти і т.д. 

Дітей приваблювали не тільки звучання цих іграшок чи  предметів, але і те, що 

малята можуть самі, без будь - чиєї допомоги здобувати з них звуки. 
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    Використовуючи  ідеї Еміля Жака Далькроза, що лягли в основу методики 

програми А. И. Буреніної «Ритмічна мозаїка», діти  розвивали свої здібності 

під час імпровізованого руху, поєднуючи із відео зображенням на екрані, 

вільно володіли своїм тілом, що є засобом природнього творчого 

самовираження у просторі. Це і пластичні етюди , і  релаксаційні вправи та 

ігри , комунікативні танці та ігри-подорожі , ігри - медитації для  зняття 

фізичного та психічного напруження, створення позитивного емоційного 

настрою, оволодіння найпростішими уміннями корекції власного 

психосоматичного стану. Дуже корисні для роботи мені були авторські відео 

ігри–подорожі, музично – дидактичні  та музично –ритмічні ігри   Світлани 

Дерди, М. Шутя, Оксани Вдовиченко, в яких поєднуються  гра з музично-

ритмічними рухами, автори їх називають ігровими танцями, де діти 

розповідають історію засобами танцювальних рухів або ж текст пісні  з відео 

показом підказує дітям, що треба робити. 

      Запроваджуючи методи інноваційних технологій  , я  помітила, що діти 

значно легше запам'ятовують пісні, краще відчувають ритм, які 

супроводжується рухами . Спочатку діти  навчилися відчувати ритмічну 

пульсацію, а потім безпосередньо засвоювали ритм оплесками , предметами та 

промовлянням слів «ті» і « та», розрізняючи  короткі та довгі звуки. Такі 

новітні ігрові підходи викликають у них особливу радість, естетичне 

задоволення, відчуття розкутості й свободи , що є успішним при виявленні 

своїх навичок та вмінь.  

        Цікавим видом роботи є озвучування казок, де діти не словами, а 

інструментами передавали  персонажі, де за допомогою ігрових новітніх 

підходів дітям була можливість розкритися зовсім по-іншому Всі ці музичні 

вміння, які діти вивчали на заняттях, вони демонстрували на святах та під час 

розваг. Так, готуючи осінні казки «В гості до Осені» в групах раннього віку та 

«Примхлива жабка» в групах середнього віку  я намагалась вивчений матеріал 

поєднати в сюжет, використовуючи розвиваючі, здоров’язберігаючі, 

особистісно-орієнтовані та мовленнєво - корекційні інноваційні технології . 

Свято «Новорічні фантазії» в сер.гр.було  з використанням інтерактивних, 

комунікативних   та флеш – ігор та таночків з відеопідказками. 

 Найбільшою цінністю в світі є життя і здоров’я людини, тому сьогодні як 

ніколи ми повинні  спрямувати  всі зусилля на оздоровлення дитини-

дошкільника, культивувати  здоровий спосіб життя . Цього навчального року 

я впроваджувала в навчально-виховний  процес найбільш ефективні технології 

– це здоров’язбережувальні . Це  музична релаксація та медитація, 

вокалотерапія, музично – пальчикові ігри та вправи з самомасажем, дихальні 
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вправи та ігри,  елементи дихальної гімнастики Олександри Стрєльнікової та 

дихально-звукової гімнастики Рудольфа Бройса  , артикуляційна музична 

гімнастика, відео гімнастика для очей, язика та асиметрична гімнастика для 

мозку, різні вправи та ігри для стабілізації психічного стану. Подобався дітям 

ігровий масаж Іосіро Цуцумі  та самомасаж за системою Алли Уманської - це 

масаж певних частин тіла за допомогою погладжування, розминання, 

розтирання та легких постукувань.Такі ігри дають позитивний настрій дітям 

на весь день, покращуючи емоційний клімат на занятті  і разом з тим дають 

змогу оволодіти усіма виразними засобами музики. Як підсумком таких 

вивчених форм роботи була проведена розвага «Щоб здоровими зростати, про 

своє здоров‘я  треба дбати» 

   Під час проходження музично – оздоровчої розваги дітям такі види 

діяльності  дали змогу розкріпоститися,   перевірити міцність придбаних 

знань,  виявити свої творчі можливості. Малюкам було цікаво та  творчо 

розігрувати ситуацію – політ в космос, зустріч з Інопланетянином, з відео 

героями, з Мавпочкою та лікарем Айболитом , які допомагали розкрити 

власний  емоційний потенціал, збагатити світогляд., вчили  радіти, 

співпереживати і самостверджуватися.  

   Не менш захоплюючими були  свято  Миколая, свято Різдва та Щедрого 

вечора. Це відчуття дива, без якого неможливо, поринувши у світ казки .За 

допомогою новорічних чар дітям було цікаво перенестись на засніжену 

поляну, заглянути у барлогу і закидати її сніжками, виконувати хореографічну 

постановку із  «сніговою» тканиною, під час виконання якої діти синхронно 

управляли ковдрою, ритмічно узгоджуючи рухи один з одним. 

    Для поліпшення показників музичного розвитку проводила індивідуальну 

роботу з  дітьми, в результаті якої діти стали виявляти цікавість до нових форм 

роботи.  Вони стали набагато більше фантазувати, проявляти свої здібності, 

що помітно змінило відношення до різних видів музичної діяльності та  

взаємин у колективі.  Мої спостереження показали, що дошкільнята стали 

набагато добрішими, компанійськими, уважнішими один до одного. 

       Карантин торкнувся всіх: вніс багато змін у роботу, продиктував нові 

правила. Зокрема, я намагалась  докласти всі зусилля та проявити чимало 

фантазії, щоб організовувати свята в обмежених пандемійних умовах. Один із 

рецептів адаптації до карантину — опанування корисних компʼютерних 

програм, завдяки яким свята на карантині набули нових фарб.  

     Третій квартал цього навчального року я  пропонувала вивчені ці форми 

роботи і залучала батьків до організації музичного виховання вдома, що стало 

у пригоді під час карантинних  та воєнних обмежень. 
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       Виходячи з того, що музика супроводжувала дітей кожного дня у різних 

видах діяльності, я гадаю, що рівень розвитку музичних здібностей наших 

вихованців (у порівнянні з початком навчального року і його завершенням)  

значно зріс. Діти стали більш уважнішими, емоційнішими,  ритмічнішими, 

впевненими у своїх здібностях. 

  Для досягнення  більш якісного засвоєння дітьми програмових вимог з 

музичного виховання доповнила   картотеку  дидактичних та  пальчикових 

ігор, розробила  картотека  логоритмічних ігор, музичних привітань. 

    

 

 

 

 


