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Чарівне дерево оживляємо,
пташок із вирію викликаємо
Музичне заняття для дітей старшої групи
Олена ОСІПОВА,
музична керівниця, ЗДО № 66 “Вогник”, м. Миколаїв

Що краще допоможе закликати в гості весну, як не дзвінкі співи та гра
на музичних інструментах? Під час пропонованого заняття ваші вихованці
не тільки закріплять природничі знання та ознайомляться з українськими
народними традиціями зустрічання весни,а й удосталь помузикують.

М е т а. Продовжувати ознайомлювати дітей
з українськими традиціями. Формувати вміння зіставляти почуті мелодії з їх схематичними зображеннями. Стежити за правильністю дихання перед
початком пісні. Учити співати інтонаційно чисто
та виразно, прискорюючи й уповільнюючи темп.
Продовжувати формувати вміння ритмічно та виразно грати в ансамблі відповідно до характеру
музичного твору. Розвивати ритмічний слух та музичну пам’ять, уміння передавати музично-руховий образ у народній грі. Сприяти розвитку творчих
здібностей. Зацікавити дітей грою на нетрадиційних українських народних музичних інструментах.
Виховувати музично-естетичний смак, емоційноціннісне ставлення до українських народних звичаїв та обрядів.
М а т е р і а л: “чарівне дерево”; кошики з реквізитом для виконання “завдань від птахів” (глиняні
свищики, “бумчики” (діатонічні палиці), рубель, таракуцьки, дзвіночки, тріскачки, бубон тощо) та картонними зображеннями перелітних птахів для закріплення на дереві.
Хід занят тя
На задньому плані ― “чарівне дерево”. Біля нього ― кошики, накриті тканиною. На кожному кошику
прикріплено зображення птаха, усередині ― реквізит.

Музичне привітання
Діти заходять до музичної зали, стають півколом, під музику виконують музичне привітання.

Музкерівниця. У давнину в Україні люди
вважали, що весняне тепло приносять птахи,
© “Дошкільне виховання”, 2022, № 2

які повертаються з вирію. Тож навесні, 22 берез
ня, українці традиційно зустрічали птахів. Цього
дня господині випікали печиво у формі пташок. Їх називали “жайворонками”. Діти розвішували “жайворонків” на деревах, співаючи
пісеньки-заклички.
А на нашому чарівному дереві ще немає жодної пташечки. Що, як ми їх також покличемо?
Можливо, вони прилетять і принесуть весну на
крилах. Ви пам’ятаєте закличку “Пташок викликаю”? Промовмо її всі разом та простукаймо на
клавесах.

Ритмічна вправа з клавесами
“Пташок викликаю”
Пташок викликаю
Із теплого краю.
Летіть, соловейки,
На нашу земельку!
Спішіть, ластівоньки,
Пасти корівоньки!
Пташок викликаю
Із теплого краю.
Після виконання заклички педагогиня знімає тканину з кошиків, на яких закріплені пташки.

Музкерівниця. Погляньте, а ось і наші пташечки. Вони ще гріються в теплих краях біля
сонечка і просто так не хочуть повертатися.
Кожна з них приготувала для вас цікаве завдання. Вони ось у цих кошиках. Якщо ви виконаєте всі завдання, пташки перелетять на чарівне дерево, і воно оживе. Ну що, готові? (Відповіді
дітей.)
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✔ Пропустили актуальну
тему номера?

✔ Вам до вподоби запах
свіжої фарби, шелест сторінок?

✔ Загубили примірник
із потрібними матеріалами?

✔ Збираєте власну бібліотечку,
упорядковуючи випуски за темами?

✔ Мрієте читати улюблені фахові
видання на своєму ґаджеті?

✔ Використовуєте наочність
в роботі з дітьми?
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