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Хореографічний гурток «Гопачок» 

                                                                                      
                  Рух – це життя, ритміка – це краса, а танок – політ душі і фантазії. Мистецтво 

           танцю посідає одне з чільних місць у системі художньої освіти дошкільників.  

               Наукою доведено, що тільки під час активної діяльності: музично – рухової,  

хореографічної діяльності,  розкриваються природні задатки, обдарування дітей. 

Хореографічна  діяльність  необхідна  дитині дошкільного віку для того, щоб не 

пропустити сенситивного періоду, коли використання задатків стає найбільш 

своєчасним для розвитку спеціальних здібностей та особистості загалом.    

                  
                Знайомство дітей з яскравим колоритом української хореографічної лексики, 

цікавими композиційними формами, своєрідним національним костюмом допомагає 

усвідомити значущість вітчизняних культурних цінностей та залучити підростаюче 

покоління до краси мистецтва, традицій, обрядів рідного народу. 

               Щоб привити любов до культурних цінностей рідного краю та розвинути у дітей 

почуття ритму, виразність руху, фантазію і уяву, в нашому закладі  проводяться 

заняття гуртка «Гопачок».   Гурток охоплює дітей старшого дошкільного віку. 

Тривалість одного заняття 35 – 45 хв. Кількість занять – одне на тиждень, чотири на 

місяць. Зміст і структура заняття у гуртку відповідають віковим особливостям 

розвитку дошкільників. Заняття з хореографії складається з трьох частин: 

 підготовча 

 основна 

 підсумкова 

              Працюючи з дітьми я ставлю собі такі завдання – дати дошкільникам початкову 

хореографічну підготовку, виявити нахили дітей і задовольняти їхню потребу у 

руховій активності; розвинути почуття ритму, хореографічну виразність, 

координацію рухів і на основі виховувати естетичний смак, уміння повноцінно 

сприймати мистецтво українського народного танцю. 

 

 

Тема: Українські музично – 

хореографічні  традиції як 

засіб музично –   рухового   

розвитку старших 

дошкільників. 
 

  Працюючи з дітьми я звернула увагу, що 

музично – ритмічна діяльність викликає у дітей 

особливе задоволення, радість і піднесений 

настрій. 

        Поряд з іншими видами хореографічного 

мистецтва «Український народний танок» 

відіграє значну роль у відродженні та 

збагаченні національної культури. 

 

 



 

    
 мають уяву про хореографію, як вид мистецтва;  

 руються відповідно до характеру, темпому;  

 відчувають і виділяють сильні частки тактів: на слух визначають 

музичні розміри 2/4 і ¾; 

 розрізняють динамічність, нескладні ритмічні малюнки, вміти 

виконувати їх рух - плесканням, кроками, бігом, стрибками; 

 легко, правильно і виразно рухаються; 

 орієнтуються в танцювальній абетці позицій, рухів; 

 узгоджують рухи з музикою й одночасно взаємодіють з партнером, 

гуртом;вдало відтворюють музичний образ пластикою та рухами 

свого тіла, імпровізують в образі. 

 вміють орієнтуватися у просторі й переміщуватися відповідно до 

певного малюнку танцю. 

 вміють відрізняти особливості повільних хороводів і швидких 

танцювальних ритмів українського танцю.  

    Завдяки систематичним заняттям діти набувають елементарного досвіду    

сприймання танцювальних рухів, образів, способів їх виконання, досвіду 

художньо – практичної діяльності танцювального виконавства та дитячої 

виконавської творчості у співробітництві з педагогом і одне з одним, 

переймаючи від дорослого його хореографічний досвід  і перетворюючи його на 

свій власний.  Набуті знання, діти демонструють протягом всього року, на 

святкових ранках, загально садових масових святах та розвагах. Завдяки гуртовій 

роботі, дітям прищеплюється любов та інтерес до мистецтва танцю. 

 
 

 

  

  

                                                                                                           

 

 

 

 

 

Займаючись з дітьми на заняттях 

я очікую від них такі результати: 

«Танцювати – значить відчути 

себе прекрасним, витонченим, 

сильним. Це грація, це земна краса, 

яку ти можеш отримати» 



 

                             

Музично-розвивальний гурток «Зірнички» 

                 
        У наш час досить актуально є проблема розвитку дитини, в якій гармонійно поєднувалися  

емоційний та раціональний початки. Відомо, що втрати в естетичному вихованні у дитинстві 

збіднюють внутрішній світ людини. Тому дошкільний вік вважається найважливішим у 

залученні до прекрасного.   Музика тут виступає у ролі універсального засобу естетичного й 

морального виховання, який формує внутрішній світ особливості. 

      Дошкільна музична освіта відіграє важливу роль у духовному створенні особистості дитини. 

Одним з провідних завдань музичного керівника є введення дошкільників у світ музики за 

допомогою різних засобів – від слухання і сприйняття музики до навчання гри на дитячих 

інструментах. Адже оволодіння дітьми грою на музичних інструментах допомагає розвивати їхні 

музично-ритмічні та творчі здібності. 

 

 

                                                        
 

 

 

 
1.Розвивати музичні та творчі здібності дітей за допомогою різних видів музично-ритмічної 

діяльності. 

2. Формувати початок музичної культури. 

3. Сприяти формуванню загальної культури. 

4. Стимулювати самодіяльну та творчу активність. 

5. Формувати у дітей естетичне ставлення до навколишнього, художній смак; активізувати 

потребу в самостійному та неординарному мисленні; збагачувати внутрішній світ. 

6. Виховувати бажання у дошкільнят знайомитись із різновидами музичних звуків та 

методикою їх відтворення. 

7. Розвивати навички культури співу, гри на музичних та шумових інструментах, толерантне 

ставлення до успіхів та невдач однолітків під час спільної музично-ритмічної діяльності. 

8. Формувати вміння: 

     - супроводжувати спів грою на музичних та шумових інструментах; 

     - відтворювати «звучними жестами» ритмічний малюнок твору; 

     - створювати елементарний інструментальний супровід казок. 

       9. Збагатити емоційно-чуттєвий досвід дошкільнят через впровадження інноваційних форм 

роботи, таких як: рухові імпровізації, арт-терапія, 

технологія Т. А. Боровик «Хор рук».  

           

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Тема: «Розвиток 

креативності дошкільників 

засобами музичного 

виховання». 
 

 

     На своєму досвіді я переконалася, що розвиток 

творчих здібностей засобами музичного виховання 

сприяє загальному творчому розвитку особливості, що 

в свою чергу виховує чуйність, художню уяву, образно 

– асоціативне мислення, активізує пам’ять, 

спостережливість, інтуїцію, формує внутрішній світ 

дитини. Саме на цій підставі й було створено музично 

–розвивальний гурток «Зірнички», метою якого є: 



 

 
                             Від занять гуртка я очікую такі результати: 

1. Творчо ставляться до музики. 

2.  Емоційно сприймають і позитивно реагують на 

музику.   

3. Володіють вірними навиками гри на різних дитячих 

музичних інструментах. 

4. Ритмічно грають на дитячих музичних та шумових 

інструментах. 

5. Розрізняють за тембром дитячі музичні та шумових 

інструменти. 

6. Ритмічно проплескують та простукують знайому 

мелодію. 

7. Виразно грають в оркестрі. 

8. Пластично та ритмічно виконують рухові 

композиції. 

         Протягом  навчального року з дітьми була проведена 

робота з музичного мистецтва за власно     складеною    

програмою   музично-розвивального    гуртка     

«Зірнички».        Програма розрахована на дітей старшого 

дошкільного віку й відповідає їх віковим особливостям та 

можливостям. Робота гуртка передбачає комплексний 

підхід до  побудови і проведення занять, включає матеріал 

з різних видів музичного  виконання : спів, гра на дитячих 

музичних інструментах, інструментальний супровід  казок, 

мовно-ритмічні ігри та вправи, творчість у пластиці та русі 

рук; сценічний  етикет і виконавську  майстерність.    Гурткові  заняття  проводжу у другій половині 

дня. Тривалість одного заняття в групі дітей 6-го року життя не перевищує 25 хвилин. Кількість 

занять – одне на тиждень, чотири на місяць.  

         Робота гуртка  спрямована  на виявлення та розвиток творчо обдарованих дітей. На своїх 

заняттях із гуртківцями я впроваджую такі інноваційні форми роботи, як рухові імпровізації, арт-

терапію, методику К. Орфа та технологію Т. А. Боровик «Хор рук», завдяки яким у дітей 

розвивається емоційно-чуттєвий досвід, креативність, індивідуальність, творчість, самостійність, 

фантазія, мелодійний та ритмічний слух, пластичність рухів, артистичність. Завдяки систематичній 

роботі гуртка діти мають змогу приймати активну участь на святах, розвагах, загальних заходах 

садочка. Також щорічно вихованці є учасниками  

міського конкурсу дитячої художньої 

самодіяльності, виступи яких завжди відмічає 

журі. Я гадаю, що створення музично-

розвивального гуртка є актуальним для розвитку 

особистості дитини.   

 

 

 

                                    

 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вокальний гурток «Домісолька» 

Тема: «Розвиток вокальних здібностей дошкільників». 
Музичні здібності дитини базуються на їх психомоторній та емоційній природі. 

Саме у процесі співу розвивається музичний слух дитини, як найважливіший 

чинник розвитку інших її музичних здібностей та музичної культури.  

Вокальний досвід для розвитку маленького співака є необхідним. Звісно, що 

потрібно обов’язково враховувати вікові можливості дошкільника, не 

перевантажувати його психічні можливості та 

слідкувати за охороною голосу і слуху.  

Для ефективного розвитку вокальних здібностей 

дошкільників важливо дотримуватись основних 

вимог щодо організації і проведення вокального 

заняття. 

Метою гуртка є розвиток музичних здібностей та 

інтересів дітей, формування патріотичних почуттів 

засобами народної пісні. Засвоюючи музично - 

поетичні твори, діти вчаться розуміти красу рідного 

слова. Участь у вокальному гуртку: його буднях й 

святах є доброю школою навчання дітей 

спілкуванню, а виступи на концертах - джерелом 

радості й натхнення.Заняття гуртка« Домісолька» 

проводяться у другій половині дня. Тривалість 

одного заняття в групі дітей 6-го року життя не 

повинна перевищувати 25 хвилин. Кількість занять – одне на тиждень, чотири на 

місяць.  

Відбір дітей до гуртка проходить в формі індивідуального прослуховування дітей, 

під час якого дитина має без помилок чисто, чітко, ритмічно відстукати долонями 

запропоновані ритмічні малюнки різної фактури, проспівати просту знайому 

пісеньку, на музичних паличках простукати ритмічний малюнок, чітко інтонуючи 

задану мелодію. 

 Відвідування дошкільниками гуртка  «Домісолька» - це не лише  засіб 

забезпечення виконання естетичних та освітніх завдань з музичного виховання, а 

й важливий засіб укріплення психічного та фізичного здоров’я,  розвитку та 

мовленнєвих здібностей дитини. 

 

 

 



 

 

Модель роботи гуртка «Домісолька» - 

концертно-показова. Такий підхід  до 

розвитку дітей  дозволяє зрозуміти 

важливість послідовного навчання,  яке має 

специфічну логіку та закономірність. 

Вихованці вокального нашаго гуртка 

«перетворюються» у «трупу артистів-

універсалів». Пісенна творчість сприяє 

розвитку музичних  здібностей дошкільників, 

естетичного смаку, впливає на них  всебічно й 

гармонійно. У дитячих піснях, так як у казці чи байці, через явища природи, 

повадки тварин можна показати людські радощі і печалі, особливості побуту, 

звичаї національного світобачення. Відвідування гуртку «Домісолька» впливає на 

розвиток мови, слуху, ритму, голосу дітей, формує у них яскраву уяву.   

      Основними завданнями на заняттях гуртку «Домисолька»-є розвиток 

музичного слуху дітей, чистоту інтонації, формування вміння інтонаційно 

правильно передавати мелодію, розвиток навичок співу,формування співочіх 

вмінь, формувати відчуття ансамблю, розвивати у дітей звуковисотний слух, 

розвивати музичну пам’ять і мислення, розвиток співочого дихання, розширення 

діапазону голосу. 

       Очікуваними результатами роботи гуртка «Домісолька» є : розвинення 

природних  вокальних задатків дитини,формування досвіду музичних вражень, 

розвиваючи музичні здібності. 

 формування у дошкільників вміння 

діяти у колективі, допомагати одне 

одному, розвиток художнього смаку та 

емоційної сфери дитини. 

      Результативність роботи гуртка 

«Домісолька» підтверджена 

практичними успіхами дітей: ці 

вихованці охоче  створюють пісеньки, 

мелодії на дитячих музичних 

інструментах. Жодне свято в ДНЗ не 

проходить без активності участі  в них 

учасників. 

  
 

 


