До змісту номера
МУЗИКА

Музичне заняття для дітей середньої групи

Олена ОСІПОВА,
музична керівниця,
ЗДО № 66 “Вогник”, м. Миколаїв

Український музичний фольклор — невичерпне джерело художньо-
естетичного та емоційного розвитку дітей, формування національно-патріо
тичних почуттів. Використані в занятті народні пісеньки, вправи, казочка в супроводі гри на
музичних інструментах розважать малят і посіють у їхніх душах зерна любові до музики та української культури.

М е т а. Учити дітей слухати музичні твори до
кінця, розрізняти характер і темп музики (швидка,
повільна). Продовжувати вчити співати в ансам
блі, дотримуючись єдиного темпу й ритму та чітко
артикулюючи слова; починати й закінчувати рухи
разом із музикою. Формувати вміння узгоджувати дії зі словами. Закріплювати вміння розрізняти
дитячі музичні інструменти за тембром звучання:
шумові (маракаси) та ударні (бубон, металофон,
трикутник). Залучати до супроводу казки грою на
музичних інструментах. Сприяти розвитку музичної пам’яті та емоційного відгуку на музичні твори.
Виховувати патріотичні почуття.
М а т е р і а л: сонечко та хмаринка на стіні, прикрашені світлодіодними гірляндами, жовті “сонячні
зайчики” та їх білі силуети з паперу; іграшкова колиска з лялькою; “сопілочки” для вправи на дихання (трубочки з дірочкою на поверхні, на якій лежить
легка пластикова кулька, що піднімається вгору
і крутиться під дією видихуваного повітря); музична хатинка, лялька Домісолька; дитячі ударно-шумові інструменти (маракаси, бубон, металофон,
трикутники); закріплені на резинках картонні зображення сонечок (для дівчаток) і краплинок (для
хлопчиків); “сонячні смайлики” (вирізані з картону
усміхнені сонечка).

Хід заняття
На стінах музичної зали декорації — сонечко та
хмаринка. Гірлянда на хмаринці світиться, на сонеч
ку ні. Біля промінців — 5 білих силуетів “сонячних
зайчиків”.
Діти заходять до музичної зали, зупиняються півколом.

Музичне привітання

Музкерівниця. Добрий день вам, діти!
Діти. Добрий день!
Чути шум дощу в записі.

Музкерівниця. Сьогодні з самого ранку землю
поливає дощик. А наше чарівне Сонечко не сяє, бо
сонячні зайчики пересварилися між собою і розбіг
лися. Сонечку потрібна допомога. Як називається
ваша група? (“Сонячна”.) А отже, ви — маленькі сонечка і зможете допомогти Сонечку великому. Сьогодні ми вирушимо в чарівну музичну мандрівку
й спробуємо відшукати і помирити сонячних зай-
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ітаємо вас, любі читачі й читачки,
з нашим спільним святом!
Усіх нас, таких різних, об’єднує щира любов до дітей!
Ми захоплюємося вашою здатністю щоразу знаходити
в собі сили й натхнення, підбирати “ключики” до кожного
малюка, підтримувати, дивувати, мотивувати, відкривати
таємниці світу і цінність людських стосунків.
Ви — справжні феї, що оберігають світ дитинства.
Тож чаруйте, творіть, надихайте! А ми подбаємо,
аби у вас завжди були під рукою чарівні паличкивиручалочки — ваші фахові журнали.
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Разом із журналами
“Дошкільне виховання”,
“Палітра педагога”,
“Джміль”!
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