
Конспект музичного заняття «Сторінками казки  

про низькі і високі звуки» (за методикою А. Автодьевої) 

(Середня група) 

Мета: навчити дітей звукоутворенню на штрих staccato та legato, робота над 

чистотою інтонації, спонукати до розвитку легкого звучання, розширення 

діапазону дитячого голосу. 

Попередня робота: 

Атрибути: лялька, ілюстрації, палички, дзвіночки. 

Хід заняття: 

 Діти під музичний супровід заходять до музичної зали, сідають на 

стільчики. 

Музичне привітання. 

Музичний керівник: Добрий день! 

Діти: Добрий день, добрий день! 

        Заспіваємо пісень! 

Музичний керівник: А щоб гарно заспівати пісеньку, потрібно правильно 

навчитись співати. 

Діти виконують поспівку «Щоб навчитися співати». 

Музичний керівник: Діти, сьогодні ми з вами відправимось у подорож до 

музичної країни. (Діти сідають на стільчики і «Їдуть» під музичний 

супровід). 

-За синіми морями, за густими лісами, у тридев’ятому царстві знаходилась 

Музична країна. Правили країною: Музичний Король та Принцеса Музика. 

Прокинувшись раненько, Принцеса виглядала у вікно і слухала музику 

природи: спів пташок, шум моря, звуки звірів і все-все, що її оточувало. У 

принцеси промайнула думка, що всі звуки не схожі один на одного, а мають 

різне забарвлення: одні – низькі, інші – високі. 

- Діти, а ми якими звуками співаємо? ( високими та середніми). 

- А низькими? (низькі – не співаємо, тільки слухаємо). 

- Одного разу наша Принцеса,захотіла дізнатись, чому ж звуки  такі 

різні, і тому  вирішила провести подорож по Королівству. Неподалік, 

біля лісу, вона побачила озерце, і почула цікаву розмову. 

Діти виконують поспівку «Бабка і рибка». 

(спів на «стаккато» і «легато» з ролевим виконанням, зміна темпу 

виконання та діапазону). 

- Ось і ведмедик ловить рибку, а  тут і бджілка пролітає по своїх справах. 

Діти виконують поспівку «Ведмідь і бджілка». 

(спів на «стаккато» і «легато» з ролевим виконанням зміна темпу 

виконання та діапазону ). 

- Заходить принцеса у ліс. А на дереві сидить горобчик, та сперечається 

з лисичкою. 

Діти виконують поспівку «Лисиця і горобчик». 

(спів на «стаккато» і «легато» з ролевим виконанням). 

- Ой, що це за галас у лісі? Підбігає Принцеса до ялинки, а там білочки 

граються у «Салочки». 



Діти виконують поспівку «Білочки». 

( стрибки терціями). 

- Виходить принцеса з лісу, а перед нею широке поле, а біля поля мишка 

живе у своїй нірці. А кіт уже тут як тут! Хоче виманити мишку з нірки. 

Діти виконують поспівку «Кіт і мишка». 

- Піднімаючись до вершини гори,  раптом Принцеса здогадалась, що 

кожен звук має свою сходинку і тому  має інше забарвлення, а для того, 

щоб краще їх запам’ятати, вона придумала імена для звуків: До, Ре, Мі, 

Фа, Соль, Ля, Сі. Принцеса так зраділа, що почала співати, і у неї 

склалась ось така пісенька (муз керівник виконує пісеньку «Музична 

сімейка»). 

- Принцеса, повернувшись додому до свого палацу, зробила книжечку, 

яку назвала «Книжка музичних відкриттів» і записала в неї свою 

знахідку під загальною назвою «Ноти». 

- А нам час повертатись додому, до свого дитячого садка, займаємо 

місця у вагончиках, і вирушаємо…. 


