У ФОКУСІ: АКТИВНЕ ЛІТО

УЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ
САМОРОБНІ М
Надія РУДЧУК,
музичний керівник, ЗДО № 270, м. Київ

музичне виховання

Кожен малюк радо пробує себе в ролі музиканта: намагаєть
ся видобути звуки з усього, що трапляється під руку, відстукати ритм,
зіграти просту мелодію. Діти охоче самі створюють музику і навіть…
інструменти. Перед вами — музичношумові інструменти, виготовлені
з підручних матеріалів. Вони, як і традиційні, сприяють удосконаленню
музичноритмічних здібностей, а також розвитку уваги, пам’яті, навичок взаємодії.

 ГОРІХОВИЙ КСИЛОФОН
На кухонну дощечку наклеє
ні шкаралупи волоського горіха.
Звуки можна видавати, вдаряючи
дерев’яною ложкою по кожній поло
винці по черзі або швидко проводя
чи нею через увесь ряд від себе.

ГОРІХОВІ ДЗВІНОЧКИ 
На мотузку нанизані половинки шкара
лупок волоських горіхів. Звук утворюєть
ся завдяки легкому поштовху кисті руки.

 ВЕСЕЛІ МАРАКАСИ
Пластикові капсули від шоколадних яєць наповнені намистинками або
горошинками, прикрашені й закріплені на держачку, щоб дитина могла
тримати інструмент у руці й струшувати ним.

 КРАПЛИНКИ-ВЕСЕЛИНКИ
Пластикові кульки із дзвіночками все
редині (продаються у зоомагазинах).

ГОВІРКІ БАРАБАНИ 
Виготовлені з металевих коробок зпід кави
або печива, заклеєні скотчем і прикрашені клей
кою плівкою.

 БРЯЗКАЛЬЦЯ-“ЦУКЕРКИ”
У пляшечки зпід йогурту насипані різні крупи, горох, квасоля тощо. Що
більша за розміром крупа, то сильніший звук видається при торохтінні.
Пляшечки прикрашені фатіном, стрічками, блискітками.

* * *

З такими музичношумовими інструментами можна організовувати різноманітні ігри, на кшталт
“Де звучить?”, “Що звучить?”, “Придумай інструменту назву”, “Відстукай ритм”, “Шумовий оркестр”,
“Придумай мелодію” тощо.
Гру на інструментах можна використовувати як в індивідуальній роботі, так і на заняттях з підгрупою
дітей, наприклад, як окремий номер на святковому ранку або під час проведення розваги. 
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