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Розвиток творчих здібностей дітей у музичній діяльності шляхом 

 застосування елементів системи Карла Орфа 

 

І. Теоретична частина 

1. Використання елементів ОРФ-педагогіки у дошкільному навчальному закладі.  

Соловйова С.М., вихователь-методист 

2. Ігрова система Карла Орфа на  музичних заняттях у дошкільному навчальному 

закладі. 

                                             Іліч О.Г., методист райметодкабінету 

 

ІІ. Практична частина: 

1. Перегляд розваги в середній групі «Чарівні віконця» з елементами системи 

Карла Орфа. 

                                                                                    Григор’єва Н.П., вихователь 

      Іліч О.Г., музичний керівник 

2. Активація творчих проявів через елементарне музикування у дітей 

дошкільного віку за системою Карла Орфа.  

Соловйова С.М., вихователь-методист 

Снітко О.А., музичний керівник  

3. Відомі ОРФ-педагоги та послідовники. 

                                            Іліч О.Г., методист райметодкабінету 

4. Практикум: «Елементи Орфської системи музичного виховання в практиці 

роботи».  

        Іліч О.Г., методист райметодкабінету 

Соловйова С.М., вихователь-методист 

5. Виставка нетрадиційних музичних інструментів виготовлених власноруч. 

 

Методист райметодкабінету                                                    О.Г.Іліч   

 



Відділ освіти  Васильківської райдержадміністрації 

        районний методичний кабінет 

 

Рекомендації 

педагогічної майстерні з теми: «Формування творчих здібностей у дошкільників у процесі 

музичної діяльності» для вихователів-методистів, музкерівників ДНЗ та НВК 

 «Розвиток творчих здібностей дітей у музичній діяльності шляхом застосування    

елементів системи Карла Орфа» 

 

смт Глеваха                                      від 08.11.2017р. 

 

Зважаючи на те, що актуальним завданням дошкільної освіти є виховання художньо-

естетичних засад особистості дитини через відкриття їй світу мистецтва, зокрема музичного, 

залучення до нього і творчого освоєння, а сучасний освітній процес вимагає від педагогів 

нового підходу до своєї діяльності, впровадження новітніх форм, методів і технологій 

виховання, розвитку і навчання дітей, враховуючи листи МОН України від 02.09.2016р. №1/9-

454 інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи з музичного виховання 

дітей у дошкільних навчальних закладах, від  16.06.2016р. № 1/9-315 «Про організацію 

освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», 

рекомендуємо:  

                                                                                                                  

1. Для творчого і нетрадиційного здійснення організації освітнього процесу використовувати 

музично-педагогічну систему Карла Орфа, яка заснована на розумінні нерозривності 

музики, руху і слова. 

Музкерівники. Протягом навчального року. 

2. Дотримуватись педагогічної концепції «елементарного музикування» Карла Орфа:  

- здійснювати творчий процес навчання за принципом «від простого до складного»; 

- використовувати різні види спільних досліджень, що ведуть до імпровізації; 

- поєднувати музику, рухи, слова, образи; 

- віддавати пріоритетне виховання почуттю ритму; 

- надавати перевагу високій руховій активності; 

- використовувати музичного фольклору своєї країни, своєї місцевості; 

- здійснювати музичне виховання, що сприяє розв’язанню низки комунікативних та 

соціальних завдань.          

Музкерівники. Систематично.  

3. З метою активізації творчих проявів дітей в музичній діяльності використовувати такі 

елементи: мовленнєві вправи, музично-рухові вправи, ігри з інструментами, елементарний 

музичний театр. 

Музкерівники. Постійно. 

4. Під час музичної діяльності за системою К.Орфа:  

- підбирати доступний матеріал, який спонукає дітей фантазувати, придумувати, 

імпровізувати;  

- використовувати такі форми роботи, як: мовленнєві ігри з музичним супроводом, ігри із 

«озвученими жестами», ігри з музичними інструментами, імпровізацію в рухах, 

комунікативні ігри, ігрові танці, танці-пісні різних країн, дитячі музичні інструменти, 

голосові та звукові імітації для супроводу різних видів театру, переказу улюблених 

казок, обігрування малих фольклорних жанрів;   

- дотримуватись традиційної структури заняття: комунікативна гра-привітання, ігри з 

ім’ям, ігри з музичними інструментами, співи з підігріванням на музичних інструментах, 

коловий комунікативний танець або гра, гра-прощання.  

 Музкерівники. Постійно. 

5.  Для створення необхідного музично-розвивального середовища залучати батьків до 

виготовлення музичних інструментів, атрибутів. 

Музкерівники. Постійно. 


