До змісту номера
ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА

ПОП-МУЗИКА В ДИТСАДКУ
Леся МАЦЕПЛЮК, музичний керівник,
ЗДО № 5 “Соловейко”, м. Хмельницький

Сучасна українська музика, яка лине у радіо- і телеефірі, справляє великий
вплив на дітей, їхнє світобачення і мислення. Вони легко запам’ятовують популярні мелодії, наспівують їх. Введення творів дитячої поп-музики у заняття та святкові ранки, поза
сумнівом, зробить їх цікавішими, креативнішими та сучаснішими.
СУЧАСНА МУЗИКА В ЖИТТІ ДИТИНИ

ВЗАЄМОДІЯ З БАТЬКАМИ

Звертаючись до Базового компонента дошкільної
освіти, чинних програм, де репертуар музкерівника
представлений великою кількістю музичних творів,
запропонованих для використання, педагог має розуміти, що розвиток музичної творчості малят відбувається у просторі дитячої поп-культури, поряд
із класичною музикою та фольклором. Тільки поліжанровість та полістилістичність використовуваної
музики збагатять слухові уявлення дітей, допоможуть зрозуміти, що музика існує в багатьох жанрах
та стилях.
Дитяча поп-музика захоплює малят своєю енергійністю та невимушеністю, зрозумілим текстом
і простою мелодією, наповнює їх радістю. Вона формує в дошкільнят життєву творчу активність, закладає основи музичної культури: інтерес до музики
та музичної діяльності, здатність переживати й усвідомлювати емоційний зміст творів, проявляти вибіркове ставлення до окремих виконавців, композиторів, пісень.

Слід урахувати: дуже важлива тісна взаємодія музичного керівника й батьків, адже контролювання
останніми музичного репертуару дітей (для слухання та співу) вдома відіграє важливу роль.

Музичний керівник має вчити малят обирати,
слухати й співати якісну українську музику, яка
буде максимально корисною для них, консультувати вихователів та батьків щодо доцільності дитячого музичного репертуару.

Насамперед слід обрати серед багатьох митців
тих українських виконавців, з творчістю яких ми можемо ознайомити дітей на музичних заняттях, святах і розвагах. Звернувши увагу дошкільнят на доробок вітчизняних композиторів, поетів, артистів,
який може зацікавити малят, ми пробудимо в них
бажання дізнатися більше про цих митців та їхню
творчість. Звісно, варто цікавитися й уподобаннями самих дітей.

Якщо систематично і виважено використовувати дитячу поп-музику під час музичних занять, свят
та розваг, згодом діти зможуть самостійно обирати
справді цікаві та якісні музичні твори, які даруватимуть їм емоційно-естетичне задоволення, радість
зустрічі з мистецтвом. За такого підходу педагог
свідомо формує у дітей добрий музичний смак.

Орієнтовні бесіди з батьками:
• “Сучасні композитори пишуть для дітей України”;
• “Сучасна музика в житті дитини”;
• “Українські народні пісні на сучасний лад” тощо.
Цілеспрямовано у тісній співпраці з музичним керівником прищеплюючи малятам любов до цікавої
вітчизняної музики та здатність її розуміти, батьки сприяють розвитку їхнього інтелекту, збагачують
внутрішній світ дітей, сприяють вихованню любові
та поваги до української культури, щирого патріотизму.

КОМПОЗИТОРИ ТА ВИКОНАВЦІ
ДИТЯЧОЇ ПОП-МУЗИКИ

Наталія Май. Ця композиторка і поетеса написала більше 50 пісень, мюзиклів, казок для дітей.
Її твори допомагають прилучити дітей до української
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Е-МАТЕРІАЛИ ДО КОЖНОГО ВИПУСКУ!
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