
Домінантне музичне заняття «Школа вокалу для Сніговичка» 

(старша група). 

Програмовий зміст: використовувати прості графічні рисунки для 

роз’яснення  музичних понять: мелодична лінія, висхідний та низхідний рух, 

гліссандо, стаккато, легато, тощо. Закріпити прийоми «малювання голосом», 

а саме: прямою лінією позначати довгий звук, який звучить на одній висоті, 

або плавно рухається згори-донизу і навпаки, вчити відтворювати графічні 

рисунки: хвилясті лінії, «спіральку», «крапки», кола. Розвивати дихання, 

тривалий видих із вимовлянням, інтонаційну виразність мовлення, 

координацію рухів, відчуття ритму, артикуляцію, увагу. 

Обладнання: м’ячики, сніжинки, ілюстрації, мольберт, ноутбук, 

мультимедійні презентації. 

Попередня робота: розучування артикуляційних вправ, поспівок, 

пісні, вправляння у «малюванні» голосом графічних рисунків. 

Хід заняття. 

Діти заходять до музичної зали, і разом з музичним керівником 

виконують пісню-привітання «Добрий день» (сл.. і муз. Т. Березовської). 

Муз.керівник: Діти, скажіть, будь ласка. Яка нині пора року? 

Музичний керівник: А чи любите ви зиму? 

Музичний керівник: За що ви любите зиму? Які зимові розваги 

знаєте? (відповіді дітей).  

Музичний керівник: а що можна зробити із снігу?(Снігову бабу, 

зліпити сніжки). 

Музичний керівник: так, усі діти раді, коли йде сніг. Усе на очах 

змінюється, перетворюється на чарівну казку. Але снігопади приносять із 

собою і клопоти, треба ж сніг відкидати на стежинках і дорогах, але ця 

робота зовсім не засмучує дітей, а ще можна і в сніжки погратися. От і ми 

зараз попрацюємо трішки, а потім пограємось. 

Скільки снігу! Скільки снігу! 

На деревах, на дахах, 

По дворах і у садках. 

Беремо свої лопати  

Сніг з дороги відкидати. 

Ух – ух – ух! Ух – ух – ух! (імітують рухами відкидання снігу 

лопатою, вдих – затримка дихання – видих із вимовлянням). 

Всі прочистили доріжки. 

Вже летять зі снігу кулі, 

Ти не бійсь, не буде гулі, 

Ех –ех – ех! Ех –ех – ех!  (імітують рухами  кидання сніжок , вдих – 

затримка дихання – видих із вимовлянням). 

Гарна гра, весела  - сніжки, 

Тільки руки змерзли трішки, 

Та це зовсім не біда, 

Ми погріємо їх ось так: 



Ху – ххх, ху – ххх…( глибокий вдих носом – затримка дихання – 

тривалий теплий видих). (Діти сідають на стільчики). 

Музичний керівник: які чудові зимою розваги. А сьогодні на занятті 

ми будемо не тільки гратись, ми ще й зможемо  навіть намалювати 

Сніговичка, а малювати будемо голосом. Давайте пригадаємо, як це можна 

зробити (співає мелодії, які зображені схемами, поруч відповідні  малюнки, 

діти відтворюють їх голосом («гірка»  - катання на санчатах : вихід на гірку, 

потім поступовий спуск; зигзаг (гліссандо), змійка (звиваючись рухається 

вгору у висхідному порядку, потім у низхідному, спіраль (завірюха на звук 

«у»). А тепер будемо малювати Сніговика. Спочатку малюємо маленьке коло, 

потім більше, тоді іще більше. Ось який вийшов симпатичний Сніговичок, а 

ви хочете, щоб він став справжнім? Тоді давайте подмухаємо на нього, і він 

оживе (діти дмухають, з’являється Сніговик). 

Сніговичок: Доброго дня, малята, я так радий, що ви мене 

намалювали, але намалювали якимось дивним способом, не пензликами, не 

олівцями, а голосами… у вас це так чудово вийшло, що і мені теж захотілось 

навчитись так співати, ви мене научите? 

Музичний керівник: щоб навчитись співати, потрібно прикласти 

багато зусиль, потрібно тренувати голос, ти готовий до цього? 

Сніговичок: так, готовий, з чого потрібно починати? 

Музичний керівник: спершу потрібно навчитися вірно дихати 

Музкерівник роздає дітям сніжинки на ниточках. 

Музичний керівник: 

Сніг летить, кружляє. Мов легкі пушинки, 

А мені на носик всілася сніжинка. 

- Ф-ф-ффф, (глибокий вдих через ніс – затримка дихання – 2-3 

коротких видихи) сніжку я здмухнути хочу. 

На мою пухнасту теплу рукавичку 

Впали дві сніжинки, крихітки – сестрички. 

Краще вам в таночку знову покружляти, 

Я здмухну вас разом, не візьму до хати. 

- Ф-ф–ффф! (глибокий вдих через ніс – затримка дихання – тривалий, 

спрямований видих через рот). 

Музичний керівник: далі – треба зробити вправи для язичка та 

ротика. 

Сніговичок: навчіть мене скоріше. 

Діти виконують артикуляційні вправи. 

«Зима» 
Вранці заїнька прокинувся, 

Потягнувся (мова тягнути вгору), 

посміхнувся (усмішка) 

Про зарядку не забув, «гойдалки» 

Вікна широко відкрив.( Відкрити рот) 

Подивився за вікно - 

Там все снігом замело 



Хуртовина завиває, (язиком по губах водити) 

Ялинкам пісеньки співає. (На видиху У-У-У)  

Зайчик чашечку дістав ( «Чашечка») 

Чай з варенням випивав.( «смачне варення») 

І у двір зібрався швидко 

Сніг лопаткой чистив чисто.( «Лопаточка») 

 Потім він ішов гуляти, 

Всіх тваринок  зустрічати. 

Там в барлозі   - храпу-храпу, 

Мишко спить, він смокче лапу. (Втягувати і відпускати щоки) 

Дятел гучно стукотить, («Дятел») 

А в дуплі білчатко спить. («лопаточка») 

Провідав друзів в завірюху 

І поспішив додому він чим духу. 

Сніговичок: а тепер навчіть мене малювати голосом. 

Музичний керівник: а що би ти хотів намалювати? 

Сніговичок: мені б дуже хотілось намалювати намисто для моєї 

подружки Снігової баби. 

Музичний керівник: добре, Сніговичку, намалюємо. 

Щоб утворити музичне намисто нам його треба нанизати на ниточку, 

тому що наші намистинки розсипались, ось так: (коротко співаю на різній 

висоті звук «у»,  за допомогою вказівного пальця зображуючи хаотичне 

розміщення намистинок). А тепер ми нанизаємо його на ниточку (співаємо 

«крапки» на одній висоті). Діти, якого кольору були намистинки: одного чи 

різних? (перевіряємо слухову увагу дітей щодо висоти звуків, потім 

пропоную послухати, як звучить інше «музичне намисто» - «крапки» у 

плавному русі інтервалом малої терції, моделюючи відповідний рух рукою. 

Діти  відгадують, скільки «кольорів» має це намисто. 

Сніговичок: можна мені намалювати кольорове намисто? 

Музичний керівник: звичайно можна, давайте його разом намалюємо. 

(діти і Сніговичок виконують мелодію). 

З’являється зображення кольорового намиста. 

Сніговичок: я дуже вам вдячний малята, за такий подарунок, і за те, 

що ви навчили мене «малювати голосом», я вам подарую ці сніжки. 

Музичний керівник: дуже дякуємо тобі, Сніговичку, ми з ними зараз 

разом пограємось. 

Діти виконують поспівку «Ось прийшла до нас зима»( муз. С. 

Бойченко), (сидячи на підлозі , один навпроти одного, підкидаючи сніжки, 

виконують стаккато, співаючи на легато, котять сніжки один до одного). 

Музичний керівник: ви сьогодні молодці, гарно співали, малювали 

такі чудові малюнки, але малювати вміє ще й повноправний господар Зими, 

хто це, діти? (Мороз), от тому, я зараз,  пропоную вам разом виконати пісню 

«Дід Мороз  - художник» (сл.. і муз. С. Демидової). 

Діти виконують пісню, прощаються і виходять. 
 


