ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Музика

Подих весни

Музичне заняття для дітей старшої групи

Світлана БОДНАР,
музична керівниця, ЗДО № 6 “Колобок”;
Алла ГОНЧАРУК,
музична керівниця, ЗДО № 21 “Ластівка”,
м. Хмельницький

Подане музичне заняття — нетрадиційне,
адже не містить стандартних форм роботи
і видів діяльності дітей. Натомість воно по самі вінця наповнене музикою, різноманітними імпровізаційними вправами та етюдами. Його пріоритет — оздоровлення
й емоційний розвиток дітей засобами музики.
М е т а. Заохочувати дітей до музично-пластичних імпровізацій з різними атрибутами, до музикування на інструментах; учити співпрацювати
з однолітками. Учити придумувати власні історії,
самостійно обирати інструменти для супроводу.
Збагачувати емоційний досвід дітей новими музичними враженнями. Розвивати інтонаційний та фонематичний слух, уміння розрізняти звуки довкілля,
удосконалювати дрібну моторику. Формувати навички оздоровчого дихання. Спонукати творчо перевтілюватись, передавати різні почуття та психічні
стани під час психогімнастичних етюдів.
М а т е р і а л: “озеро” — тканина блакитного ко
льору, лебідь (виготовлений у техніці оригамі),
пір’їнки; стрічки зеленого кольору, штучні квіти,
різноколірні шифонові шалики; музичні інструменти: свищик-пташка, тріскачка, бубни, трикутники,
металофон; маракаси, шейкери, саморобні інструменти; “чарівний клубочок”.

Музична керівниця. Прислухаймося до звуків, що линуть звідусіль. (Звучить спів птахів в ау
діозаписі.) Що ми чуємо? Яка пора року зараз?
А який місяць? Які ви знаєте ознаки весни? (Від
повіді дітей.) Запрошую вас на весняну прогулянку
до лісу.
Музично-ритмічна гра “Весняна подорож”
Звучить музика “Піццикато” з балету Л. Деліба
“Сильвія”, педагогиня читає віршовані рядки, а діти ви
конують відповідні рухи.

На гостини до весни
Помандруєм я і ти.
(Діти йдуть одне за одним по колу.)

Змійкою біжить стежинка,
Ось берізка, ось ялинка…
(Рухаються “змійкою” поміж уявних дерев.)

А між ними первоцвіти!
Щоб на них не наступити,
Ніжки вправно підіймай,
Квіточки переступай.

Хід заняття
Діти під спокійну музику заходять до зали і стають
у коло.

Вправа-привітання “Павутинка дружби”
Музична керівниця показує дітям клубочок і пропонує
сплести “павутинку дружби”. Діти передають клубочок
одне одному, при цьому лагідно називаючи кожного
на ім’я. А потім змотують нитку назад у клубочок, при
цьомупромовляючи компліменти: “Яка ти сьогодні гар
на!”, “Ти — добрий друг”, “У тебе гарні очі” тощо.
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(Ідуть, високо підіймаючи стегна.)

Ой, нам трапився струмок!
Щоб ніхто з нас не намок,
Через нього ми стрибнем
І гуляти далі йдем.
(Перестрибують через уявний струмок і йдуть спо
кійною ходою.)
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У ДОДАТКАХ
ПРАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ
до “ДВ”
для освітньої роботи з дітьми
ЖУРНАЛ ДОПОМАГАЄ ОРГАНІЗУВАТИ РОБОТУ ДІТЕЙ У ПІДГРУПАХ

“Джміль” № 3: ЕНЕРГІЯ ТА РУХ

* Ціна за умови придбання
на групу — від 5 примірників.
Без урахування вартості пересилання

3гр6н*

 Бесіда за сюжетною картиною “Не забувайте підзарядитися!”
та комікс про те, як поновити сили
 Майстер-класи зі створення іграшок: “Вітрячок”, “Лабіринт”,
“Піца”, “Таємничий острів”
 Мандри ракети у Всесвіті та космічний колаж
 Цікаві досліди з пошуку енергії в звичайних речах
 Правила безпеки при користуванні
електроприладами (вірші та ілюстрації)
 Майстер-клас з кримськотатарського розпису

Журнал розповсюджується за передплатою. Індекс 74140

Бібліографічна довідка

Ознайомитися зі змістом і придбати випуск можна на сайті jmil.com.ua/2020-3

“Палітра педагога” № 3: ДОСЛІДЖУЄМО ВОДУ
Освітня подорож до тропічного лісу — рекордсмена з вологості
Заняття про воду для дітей усіх вікових груп
Заняття в групі вільного розвитку особистості за системою М. Монтессорі
Театралізоване дійство за мотивами
твору О. Кротюк “Чорне море й синій кит”
 Розвага в басейні
* Без урахування
грн*
 Свято дощу для дітей та їхніх родин
вартості пересилання





Ознайомитися зі змістом і придбати випуск можна на сайті dv.in.ua/pp2020-3

БОНУС

БЕЗОПЛАТНІ
Е-МАТЕРІАЛИ

Скануйте QR-коди на сторінках журналів
і завантажуйте матеріали для роботи:

ü  картки до дидактичних ігор ü  пам’ятки ü  репродукції картин ü  фонограми тощо
Додатки можна передплатити разом з “ДВ” (індекс комплекту — 95989)
або окремо (“Палітра педагога” — 40296, “Джміль” — 40295)
на Укрпошті чи на сайті jmil.com.ua
Замовляйте окремі випуски: books@dvsvit.com.ua, (067) 504-50-22
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