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План 

проведення семінару – практикуму 

для музичних керівників ДНЗ та НВК 

 

Дата проведення: 14.04.2016 

Місце проведення:  

ДНЗ (ясла-садок) «Струмочок» 

с-ще Зелений Бір 

Час проведення: 10.00-13.00 

 

Використання українського народного фольклору як засобу патріотичного 

виховання в процесі музичної діяльності 

 

І. Практична частина. 

1. Перегляд музичного заняття в ІІ молодшій  групі з теми: «В гості курочка 

прийшла подарунки принесла». 

                                                                      Полтавець В.І.., музичний керівник; 

Рибчинська В.В. вихователь. 

2. Перегляд розваги у старшій групі з теми: «Лото пасхальне – незвичайно 

розважальне». 

                                                                         Полтавець В.І., музичний керівник; 

                                                                                       Борисенко І.В., вихователь.  

3. Обговорення та аналіз занять. 

Учасники засідання 

ІІ. Теоретична частина. 

1. Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку засобами музичного фольклору 

(з досвіду роботи). 

Дмітрієнко О.В.., вихователь-методист ДНЗ «Дюймовочка»  

2. Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку під час співочої 

діяльності. 

Іващенко Б.Б., музичний керівник ДНЗ «Дружба». 

3. Взаємодія музичного керівника та вихователя в підготовці та проведенні 

тематичних свят та розваг народознавчого напрямку. 

                                      Кичинська О.В. вихователь-методист ДНЗ«Струмочок». 

 

ІІІ. Практична частина. 

1. Виставка музично – дидактичних ігор. 

2. Підведення підсумків. Прийняття методичних рекомендацій. 

      

                                                   

      

Методист райметодкабінету                                          О.Г.Іліч  
 

 



Відділ освіти Васильківської райдержадміністрації 

Районний методичний кабінет 

Рекомендації 

семінару – практикуму для музичних керівників ДНЗ та НВК 

«Використання українського народного фольклору  

як засобу патріотичного виховання в процесі музичної діяльності» 

 

с-ще Зелений Бір                                                                                      14.04.2016р. 

 

          Враховуючи вимоги Базового компоненту дошкільної освіти і обраних освітніх програм 

змісту дошкільної освіти, Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 

інструктивно-методичних рекомендацій «Організація роботи в дошкільних закладах у 2015-2016 

н.р.» які з урахуванням актуальної суспільно-політичної ситуації в країні спрямовують педагогів 

на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої,оптимістично та патріотично налаштованої 

особистості,  рекомендуємо: 

1. У процесі музичної діяльності, роботу з патріотичного виховання спрямовувати за 

наступними напрямами: 

- формування уявлень про сім’ю,родину, рід, родовід; 

- краєзнавство; 

- ознайомлення з явищами суспільного життя;  

- формування знань про історію держави, державні символи; 

- ознайомлення з традиціями і культурою свого народу. 

                                                                            Музичний керівник, вихователі, постійно 

2. 3 метою формування національної самосвідомості, інтернаціональних почуттів у 

дошкільників, проводити тематичні тижні, у тому числі музичні заняття, родинні свята та 

розваги з наступної тематики: «Ми діти твої, Україно», «Моє рідне село (місто)», «Герої твої, 

Україно!», «Мова калинова», «Козацькі забави», «День Незалежності України» та ін. 

Музичний керівник, вихователі, постійно 

3. Організовувати з дошкільниками свята та розваги відповідно до традицій, звичаїв і обрядів 

українського народу упродовж року; забезпечувати проведення фізкультурних свят та розваг 

народознавчої тематики. 

                                                  Музичний керівник, вихователі, постійно 

4. Формувати співочі навички дітей,  використовуючи  український музичний фольклор. 

                                                  Музичний керівник, вихователі, постійно 

5. Під час організації роботи з дітьми щодо ознайомлення з різними музичними жанрами 

фольклору, слід враховувати те, що фольклорний матеріал для дітей повинен бути 

доступним, зрозумілим, відповідати віковим особливостям. 

Музичний керівник, вихователі, постійно 

6. Використовуючи музичний фольклор формувати звукову культуру мовлення дітей шляхом 

слухового сприймання, розвитку голосового апарату, темпу мовлення, фізіологічного та 

мовленнєвого дихання. виховання навичок голосового співу, формування артикуляційних 

укладів. 

Музичний керівник, вихователі, постійно 

7. У музичній діяльності широко використовувати ІКТ технології, інноваційні музичні 

технології як ефективний засіб пізнавальної діяльності дошкільнят. 

                                                                                           Музичний керівник, вихователі,постійно 

 

  

 


