До змісту номера
ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА

ГАЙДА, МАЛІ ГУЦУЛЯТА,
КОЛОМИЙКУ ТАНЦЮВАТИ!
Домінантне заняття для дітей старшої групи
М е т а . Вчити дітей уважно слухати музику і передавати мімікою та рухами враження від неї. Збагачувати їхні знання про українські звичаї та традиції.
Розвивати вміння рухатися відповідно до музики,
самостійно змінювати характер рухів. Прищеплювати любов та інтерес до сучасної музики.
М а т е р і а л : музичний центр, планшет.
Хід заняття
Музкерівник. Діти, сьогодні ми спробуємо вивчити кілька нових музично-ритмічних рухів і поєднаємо їх із тими, що нам уже знайомі, а допоможе
нам музика. Танцювати ми будемо під сучасну композицію, яку створив гурт “Мандри”. Називається
вона “Коломийка”.

“Знайомство” з гуртом “Мандри”
Діти слухають композицію у виконанні гурту “Ман‑
дри”.
Музкерівник. “Мандри” — український музичний
гурт, заснований 20 років тому в місті Києві. Лідер
та засновник гурту — Сергій Фоменко (Фома), який
пише тексти пісень, співає і грає на гітарі. Переглянемо слайд-шоу з фотографіями цих музикантів.
Музкерівник демонструє фото на планшеті.

Сюрпризний момент
Заходять гуцул і гуцулка (дорослі).

Гуцул і гуцулка. Добрий день! Ми тут проходили недалечко і почули мелодію нашої коломийки.
Музкерівник. Малята, познайомтеся! Це гуцул
і гуцулка — представники карпатського краю, у якому ще в давнину полюбляли танцювати під коломийки. (До гуцула і гуцулки). Як нам пощастило, що ви
завітали до нас! Ми саме говоримо про танок, який
називається “Коломийка”. Послухайте музику з нами. (Слухають композицію вдруге).
Гуцул. Мелодія дуже схожа на знайому нам народну коломийку, але якась енергійніша, жвавіша.
Музкерівник. Це — сучасна обробка народної
музики.
Гуцулка. А який гурт її виконує? (Відповіді дітей).

Розповідь про коломийку
Гуцул. Коломийка — це веселий, енергійний
український танок, який танцюють хлопці й дівчата.
Коломийка відзначається багатством танцювальних
рухів та оригінальним колоритом, жвавим темпом
та бадьорим настроєм.
Гуцулка. Основним її елементом вважають коло,
а ще є такі танцювальні рухи: “ланцюжок”, “зірниця”,
“мережка”, “ножиці”, “пари”.
Музкерівник. Ці рухи ми вже знаємо, правда, діти? А зараз вивчимо ще два нових: “присядка” і “колупалочка”.
(До гуцула і гуцулки). Ви знаєте, як ці рухи виконувати, і, мабуть, зможете нас навчити. Від вас рухи — від нас музика.
Гуцул і гуцулка. То мерщій ставайте в коло, всім
буде весело навколо!

Розучування рухів
Діти утворюють коло.

Музкерівник. Почнімо з “присядки”. Її виконують лише хлопчики, а дівчатка в цей час плещуть
у долоні.
Гуцул. Зараз я покажу, як виконують “присядку”.
Варто кожному хлоп’ятку
Вміти танцювать “присядку”

Гуцул робить “присядку”, хлопчики намагаються повто‑
рювати за ним, музичний керівник стежить за правильніс‑
тю виконання, допомагає тим, у кого не виходить.
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ONLINE
НА САЙТІ JMIL.COM.UA
Сформуйте
персональний комплект
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Е-МАТЕРІАЛИ ДО КОЖНОГО ВИПУСКУ!
Шукайте на сторінках
і завантажуйте з сайту

Щономера
актуальна
тема

А в “Джмелі”
ще й наліпки!

І ціни
кусаю не
ться!

