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Ранній вік

Музичні заняття влітку
Планування роботи з дітьми раннього віку
Наталія БОРТНІКОВА,
музичний керівник,
ЗДО № 34 “Дніпряночка”, м. Черкаси

Планування і проведення музичних занять у літній період має
певні особливості, пов’язані зі зниженням навчального наванта
ження, нестабільністю відвідування дітьми закладу, зведенням груп
тощо. Окремої уваги потребують наймолодші вихованці. Пропонуємо план тематичних
музичних занять для дітей раннього віку та практичні поради щодо їх організації.

Я

к ви вважаєте, малята якого віку за рік роб
лять найбільший стрибок у своєму розвит
ку? Діти третього року життя. На початку на
вчального року на музичні заняття деякі з них
приходили зі сльозами, дехто лише спостерігав
за всім, що відбувається навколо, дехто взага
лі не міг говорити, а дехто починав танцювати з
першими звуками музики і співати знайому тіль
ки йому пісню.
І зовсім іншу картину спостерігаємо на кінець
року. Діти вже володіють досвідом найпрості
шої музичної діяльності: активно підспівують і

навіть самі виявляють бажання співати; уважно
слухають музику і впізнають її, танцюють за
зразком вихователя, активно долучаються до
ігор; знають і називають деякі музичні інстру
менти і з задоволенням грають на них. Можуть
самостійно відповісти на запитання дорослого.
Улітку ми закріплюємо набуті вміння, активі
зуємо інтерес до музики. Оскільки в цей час ба
гато малят відвідують садок епізодично, зміст
занять будуємо на знайомому їм репертуарі. Це
не потребує великих зусиль, допомагає їм уві
йти в роботу одразу, щойно вони повернуться

Про кожну квіточку
ми пісню гарну знаємо.
Яку лиш вибереш — таку і заспіваємо

Друга обіймайте
Й до танку ставайте.
(Це та наступні фото надані автором)
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з відпочинку, а головне — робить заняття
змістовними та цікавими.
Особливості проведення
музичних занять улітку
Кількість занять на місяць та їх струк
тура залишаються такими самими, як і
протягом року.
Тривалість занять у групах раннього
віку вкрай обмежена, а тому потріб
но використовувати велику кількість
атрибутів та дидактичного матеріалу.
Крім того, ми намагаємося задіяти всі
аналізатори: діти дивляться, слухають,
нюхають, торкаються.
В основі літніх занять має лежати до
бре засвоєний дітьми впродовж року
музичний репертуар.
Одне заняття на місяць обов’язково тематичне. В основі таких занять — певна
тема, яка розкривається різними засо
бами та шляхами, через усі види музичної ді
яльності.
Тематика занять дуже різна: “Наш ведмедик
волохатий!”, “Зайчик”, “Літній дощик”, “На лужку”,
“Їжачок”, “Лялька Маринка, лялька Даринка”, “На
пташиному дворі” тощо.
Щоб зробити заняття корисним та цікавим,
намагаємося передбачати різноманітні форми
організації в усіх видах музичної діяльності, за
стосування художнього слова, атрибутів, дидак
тичного матеріалу.
Водночас доцільно вносити у повсякден
не життя дошкільників елементи сюрпризнос
ті, несподіванки, що збагачуватиме їхні життєві

Вивчили в садочку ми пісеньок багато —
Буде чим нам лялечок й розважити, й приспати

враження, демонструватиме ймовірність та при
родність різноманітних змін.
Своєрідність музичних занять полягає в їхній
емоційній насиченості, зумовленій предметом
навчання, поєднанні різних видів діяльності, до
цільному сполученні музики, слова вихователя та
засобів наочності тощо.
Таким чином, уся робота орієнтована не на на
вчання, а на розвиток, забезпечення психологіч
ного та емоційного комфорту малюків.

План тематичних музичних
занять на літній період
на наступній сторінці 
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