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      Музичне мистецтво має величезне значення в розумовому, моральному, 

естетичному і фізичному вихованні. Починаємо працювати з дітьми у віці від 

півтора до семи років і проводжаємо їх в школу. На цьому етапі шляху 

тривалістю в шість років дітки систематично, послідовно займаються всіма 

видами музичної діяльності. Вчаться слухати музику, співати, танцювати, 

грати на музичних інструментах, виконувати ролі у театралізованих 

виставах. 

     В процесі розучування, співу в дітей розвивається пам’ять, міцніють 

голосові зв’язки, уміння правильно дихати. Йде постійна робота над дикцією. 

Дитина вчиться правильно наспівувати звуки, слова, речення, виразно, 

ритмічно, красиво танцювати, висловлювати в танці свої почуття і емоції, 

запрошувати на танець один одного і проводжати після танцю. 

Танцювати дуже корисно для здоров’я. У дитини розвивається правильна 

постава; надалі вона буде почувати себе впевнено в будь-якій ситуації. 

Також прищеплюємо любов до класичної музики, розширюємо кругозір. При 

систематичному слуханні музики у дітей виробляється посидючість, увага. 

Це вже підготовка до школи та подальшого життя. Ми бачимо в кожній 

дитині таланти і здібності, допомагаємо їх розкрити. 

     Музика – засіб виховання, коли воно усвідомлено сприймається дитиною. 

Людина, якій в дитинстві розкрили вікно в світ прекрасного, вміє повніше і 

радісніше сприймати життя, бачити світ багатосторонньо. І ми, дорослі, 

допомагаємо дітям побачити красу в природі, в праці, вчимо хвилюватися і 

радіти. Кожному з батьків потрібно пам’ятати, що дітей несприйнятливих до 

музики немає. Навчаючи музиці, ми впливаємо на загальний розвиток і 

духовний світ дитини. 

     Заняття музикою впливають на інтелектуальний розвиток і емоційне 

самопочуття дитини. Прискорюється ріст клітин, що відповідають за інтелект 

людини. Під дією музики активізуються енергетичні процеси організму, 

спрямовані на фізичне оздоровлення. Тому на музичних заняттях ми 

ретельно відбираємо музичний матеріал. 

     Розвиток музикальності у кожної дитини індивідуальний, тому не 

потрібно засмучуватися, якщо у малюка не відразу виходить співати і 

танцювати, для цього потрібен час. 

    На музичних заняттях ми розвиваємо кожну дитину і підходимо до кожної 

дитини індивідуально. Велика увага приділяється такому інструменту як – 

голос. Саме голос здатний стати основою музичної культури людини в 

майбутньому. 

    На ранках ми часто показуємо музичні казки. Казкові вистави 

користуються у дітей незмінною любов’ю. Їх можна використовувати як 

чудовий ключик, який відкриває дверцята в навколишній чарівний світ 

образів, фарб, звуків, рухів. 



     Навчаючи співу, ми враховуємо фізіологічні особливості дитини, 

методику роботи над диханням, темпом, дикцією. Пісенний і танцювальний 

репертуар підбирається відповідно до вікової групи. 

     Навчання передбачає індивідуальний підхід і знання фізіології кожного 

віку. На музичних заняттях ми вчимо дітей любити співати пісні, вміти 

слухати музику різних жанрів, правильно, красиво і естетично рухатися. 

Хочеться і батькам побажати, щоб удома, на відпочинку, під час прогулянок 

зі своїми дітьми ви приділяли увагу музичному вихованню малюків і 

допомагали реально сприймати дійсність у всій красі і різноманітті, не 

руйнуючи чудовий світ дитини. 

 


