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Виходячи з цілей і завдань по музичному розвитку дошкільників згідно 

освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» та відповідно до 

річного плану роботи ЗДО на 2021-2022 навчальний рік, здійснювалась робота 

по вихованню в дітей життєвої мистецької активності, спрямованості на 

сприйняття і творення прекрасного в мистецтві та житті (краса, гармонія, 

виразність, грація, вишуканість), емоційно цілісному ставленню до 

українського та світового мистецтва,  розвитку загальної музикальності як 

сукупності музичних здібностей (емоційний відгук на музику, музичний слух 

і чуття ритму, музичне мислення, музична уява, музична пам’ять), здібностей 

виразного виконання музичних творів (пісенних, танцювальних, 

інструментальних) та творчої їх інтерпритації, варіювання, імпровізації. 

Також була проведена робота по формуванню навичок музичного сприймання, 

виконавства і творчості в основних видах дитячої музичної діяльності, 

елементарних основ музичної культури (потреби, переживання, ставлення, 

інтереси, любов до музики), закладання елементарної компетентності у 

музичному мистецтві. 

Ці цілі і завдання досягались в різних формах організації музичного 

виховання дошкільників: самостійна музична діяльність, використання 

музики у повсякденному житті, музичні заняття, музичні розваги, музично-

театралізовані свята, додаткові – заняття за інтересами дітей в гуртку «Веселі 

музиченьки». Широко і вдало, на мою думку, було запровадження у роботу 

інноваційних форм музичного виховання дітей: 

- елементи пед.системи Карла Орфа (викнували ритмічні вправи та 

етюди, озвучували казки-шумівки, грали на традиційних і 

нетрадиційних муз.інструментах, музикували та імпровізували); 

- елементи ритмічної гімнастики Еміля Жак Далькроза (вчила 

сприймати музику в образах, в пластично-руховій імпровізації, грали 

в музично-рухливі ігри); 

- танцювально – ігрова гімнастика «Са – Фі – Дансе» (виконували  

з дітьми  ігротанки, виконували музично-ігровий самомасаж, грали в 

музично-творчі ігри, ігри – подорожі); 

- метод Шінічі Сузукі (відстукували ритм долоньками, ніжками, 

кулачками пальчиками, різними предметами); 

- елементи педагогічної системи Марії Монтессорі ( співали 

розспівки, поспівочки, створювали хвилинки тиші, грали в музично-



дидактичні ігри, навчились вітатись і прощатись під музику, активно 

розвивали зв’язне мовлення за допомогою музики); 

- теорія музичного виховання Мюррея Шафера (вчили дітей 

розрізняти шумові та музичні звуки, розрізняли їх на слух під час ігор 

та розваг, інтегрували всі види мистецтва в єдине ціле); 

- методи казкотерапії (драматизували казочки з музичним 

супроводом, переглядали казочки в різних видах театру,  

імпровізували, слухали музичні аудіоказки, переглядали казочки в 

Катрусиному кінозалі); 

- елементи музикотерапії (вчили дітей грати та танцювати з 

предметами, спонукали дітей виконувати спонтанні рухи під музику, 

відпочивати за допомогою фізкультпауз, наслідуючи улюблених 

героїв мультфільмів з екрану, вчили чути та наслідувати мову тварин 

та оточуючого середовища); 

- логоритміка (виконували фонопедичні вправи, розгадували музичні 

загадки – доспівочки, «малювали» музику по створеним 

музикограмам, виконували вокально-артикуляційні вправи, вправи 

на релаксацію, на дихання, пальчикову гімнастику, психоемоційні 

етюди тощо); 

- «хор рук» (вчили дітей відтворювати музично-рухове дво і 

триголосся); 

- ІКТ (на кожну розвагу, свято створювали презентації, відеоролики, 

аудіо та відеоозвучку по відповідній темі, зібрана добірка музично-

дидактичних відеоігор, мультфільмів, казок, запроваджую в роботу 

розучування пісень за допомогою відео мнемотаблиць). 

 

Протягом поточного року було проведено ряд заходів та дійств музично-

естетичного циклу. Зокрема, це «День знань в ЗДО», «Осінь квіткова, яскрава, 

барвиста» (мол-ст.дошк.вік), «Свято врожаю гарбузової родини» 

(ст.дошк.вік), «Кошик яблук» (мол.дошк. вік), «День козацтва» (ст.дошк. вік), 

«Відеоказки від Миколая» (мол.-ст.дошк.вік), «День народження Ялиночки» 

(мол. дошк.вік), «Новорічна піратська вечірка» (ст.дошк.вік), «Різдвяні 

зустрічі біля ялинки» (ст.дошк.вік), розвага «Коли звучить музика і мова, 

розмовляти вчаться діточки чудово» (ст.дошк.вік).  

 Щоб якомога краще поринути дошкільникам в атмосферу свята чи 

театралізованого дійства, мною за допомогою креативних колег і адміністрації 

було створено ряд фотозон: «Осінь квіткова» (з виставкою осінніх букетів та 

флористичних екібан), «Осінь щедра і багата» (з виставкою городніх культур 

та поробок з овочів), «Новорічні пригоди на піратському човні», «Різдвяний 



вертеп біля каміну», «Зимова феєрія», весняна фотозона в процесі роботи. 

Колеги  мали змогу зробити фотосесії біля чудових фотолокацій, щоб і у 

дорослих, і у діток залишилися чудові спогади про наш заклад.  

 Також, щоб свята і дійства завжди мали відгук у серцях дітей та 

працівників закладу, створила ряд відео проєктів: «Перше вересня в садку», 

«День дошкілля ми святкуєм», «Проєкт до дня прав дітей», «Привітання 

колегам з Днем дошкілля», «Проєкт до дня свійських тварин» (гр.»Казка»), 

«Проєкт до Дня козацтва» (спільно з фізінструктором), проєкт «Осінь 

квіткова, яскрава, барвиста», проєкт «Прощавай , Осінь», проєкт «Написання 

листів Святому Миколаю і Діду Морозу», проєкт «До Дня Великодня ми 

готувались, з мамами ми пасочки всі випікали» (гр.»Пролісок»), проєкт «До 

всесвітнього дня футболу» (спільно з фізінструктором), проєкт для 

пошановувачів подорожей «Чудові миттєвості подорожі друзів до Харкова», 

проєкт до випускного свята «Щасливої дороги до Країни Знань!» 

 Дуже цікавим і змістовним були розваги, які проводились протягом 

навчального року: «Правила дорожнього руху вивчаємо разом» (муз-фізк), 

«Різдвяний кінозал», «Домашніх тваринок ми маєм» (музича), «Домашніх 

тваринок ми маєм, з ними добре всі ми граєм» (муз-фізк), «Подорож до 

іграшкового магазину», «У гостях у курочки-чубаточки», «Ось зима до нас 

прийшла, всім нам радість принесла» (муз-фізк), «Інструменти гарні маєм, на 

них ми гарно всі заграєм», «День футболу у садку» (муз-фізк), «Казкова 

подорож до феї Музики». 

 Для того, щоб розваги, свята і заняття проходили в цікавій формі, 

виготовила ряд дидактичного матеріалу:  

- до Д/гри «Консервація» (площинні банки, овочі, фрукти з причепками); 

- до м/рух гри «Віночок із калини» (кортонні кружечки); 

- до м/гри «Сніжинки» (заламіновані сніжинки); 

- до танку з кіндерами (кіндери – шумівки); 

- до гри-оркестру «Жолудята» (кіндери з шапочками); 

- до танку піратів (пляшки прикрашені у піратському стилі); 

- до хору рук «Медузи і рибки» (площинні рибки та медузи на причепках); 

- до р/гри «Прикрась ялинку» (конусна ялинка  і іграшки з бросового 

матеріалу на причепках); 

- до д/гри «Осінні квіти» (заламіновані квіти); 

- до гри «Побажання на Різдво» (як сюрпризний момент - подарунки для 

всього колективу); 

- до д/гри «Музикограма твору Гріга» (заламіновані картки для кожної  

дитини); 

- естетичне оформлення стін у дитячому закладі. 



Таким чином, зважаючи на ті обставини, в яких нам прийшлось працювати 

цього навчального року (карантин, військовий стан), хочеться сказати, що 

роботи зроблено чимало: програмові вимоги з розділу «Художньо - 

естетичний розвиток дошкільників» виконувалися у всіх видах діяльності, 

широко застосовувалися інноваційні технології в музичній діяльності, 

поповнилася матеріально-технічна база новими іграми і декораціями, активно 

висвітлювалася музична діяльність з дітьми молодшого і старшого 

дошкільного віку у соцмережах, велася велика робота по розвитку мовлення 

дітей, надавалась інформація і матеріал для онлайн роботи з дітьми і батьками.  

 


