До змісту номера
ІНТЕГРОВАНА
ОСВІТА
МУЗИКА

рухова активність

А МИ У ЛІС ХОДИЛИ
І ЗИМУ ТАМ ЗУСТРІЛИ
Музичне заняття для дітей середньої групи

Алла ЛИТУС, музичний керівник,
ЗДО № 5 “Теремок”, м. Нетішин, Хмельницька обл.

М е т а . Формувати вміння дітей створювати
образи за допомогою рухів, узгоджувати їх з музикою. Розвивати образне мислення, музичні та творчі здібності, координацію і точність рухів засобами пальчикової й жестової гімнастики. Спонукати
до використання набутих умінь у вільній грі.
М а т е р і а л : декорації зимового лісу; аудіозаписи звуків природи.
Хід заняття
Музкерівник. Доброго ранку, діти! Я дуже рада
бачити вас. За вікном холодно, вітряно. А в нашому
садочку тепло й затишно. У мене сьогодні такий чудовий настрій! Дуже хочеться поділитися ним із вами. Заспіваємо всі разом пісеньку і побажаємо одне
одному доброго ранку.
Діти виконують співаночку “Доброго ранку” (див.
додаток).

Музкерівник. Запрошую вас на прогулянку
до зимового лісу, де чисте повітря і потріскує морозець. Іти нам доведеться по снігу, тож узуємо лижі.

Візьмем палиці в підмогу,
Щоб була легка дорога.
(Діти крокують на місці, махаючи руками,
неначе відштовхуються лижними палицями).

Ось зірвався вітер сильний,
Він дерева гне повільно,
Хилить гілочки, шумить.
Сніг летить, летить, летить...
(Зупинившись, піднімають руки вгору,
нахиляють тулуб управо – вліво).

По засніженій доріжці
Скачемо на правій ніжці.
(Стрибають на місці на правій нозі).

Добре! Далі по доріжці
Скачемо на лівій ніжці.
(Стрибають на лівій нозі).

А тепер вперед на двох!
(Стрибають на місці на двох ногах).

У замет упали... Ох!
(Сідають на підлогу).

Динамічна вправа
“Ми йдемо на лижах в ліс”

Встали, потягнулися,
Лісу ми всміхнулися!

(Музичний супровід: П. Чайковський “Грудень”
із циклу “Пори року”)
Ми йдемо на лижах в ліс,
Спершу вгору, потім вниз.

музичне виховання

Музика — один з ефективних засобів розвитку мислення дитини і її творчих
здібностей. Слухаючи мелодію, рухаючись у її ритмі, дошкільник уявляє певні
образи, емоційно переживає їх і складає в цілісну картину. Активізувати його мислення та мовлення допомагають пальчикові та жестові вправи. Приклад їх використання на музичному занятті
подаємо нижче.

(Стають на півпальці й тягнуться вгору,
всміхаються).

Музкерівник. Як любо в лісі! Сядьмо на пеньочки й послухаймо його зимові мелодії.
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А також інші корисні матеріали для роботи з дітьми, родинами і колегами впродовж року!
* Вартість річної передплати на журнал “Палітра педагога” на сайті jmil.com.ua

