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Педагогічна концепція 

«елементарного музикування» 

Орфа – це: 
• творчий процес навчання  за 

принципом «від простого до складного» 

• різні види спільних досліджень, що 

ведуть до імпровізації 

• поєднання музики, руху,слова, образа 

• пріоритетне виховання почуття 

ритму 



• висока рухова активність 

• використання музичного фольклору 

• музичне виховання, що сприяє 

розв’язанню низки комунікативних та 

соціальних завдань 



Основні принципи педагогіки Карла 

Орфа:  
* креативність  

* варіативність  

* комунікативність  

Основна ідея Карла Орфа – самостійний 

пошук дітьми музикантів всередені себе 

через навчання грі на простих музичних 

інструментах, таких як цимбали, 

маракаси, дзвоники, трикутники, 

ксилофони, металлофони тощо. 

 



     Композитор увів термин «елементарне 

музикування», тобто процес, який складається  з 

декількох елементів: співи, імпровизація, рухи та 

ігри на інструментах. Елементарне – не 

приметивне, а усім доступне.  
     Карл Орф розробив дитячі пісні, п’еси та вправи, 

які можна легко змінювати та придумувати нові 

разом з дітьми. 

     Доступний матеріал для занять спонукає дітей 

фантазувати, придумувати та імпровізувати. 

Таким чином, на музичних заняттях досягається 

мета розвитку творчого початку дитини. 



Орфівська система музичного 

виховання містить такі 

елементи: 
 
 

• мовленнєві вправи; 
 

• музично-рухові вправи; 
 

• ігри з інструментами К.Орфа; 
 

•елементарний музичний театр. 



Доцільні для загального музичного 

розвитку, бо легкі й доступні для всіх дітей. 

Основою для мовних вправ є дитячий 

фольклор: лічилки, дражнилки, заклички, 

потішки, забавлянки, пісеньки тощо.  
  

Використання мовленнєвих вправ 

допомагає розвивати в дитини почуття 

ритму, формувати хорошу дикцію, 

артикуляцію. 

  

 

Мовленнєві вправи 
 



Щоб словесний текст перетворився на 

матеріал для мовленнєвого музикування, 

потрібно: 

- рівно, метрично декламувати текст;  

- ритмізовано вимовляти окремі слова, 

ланцюжки слів і тексту.  
 

Поетичне музикування: допомагає дітям 

відчути гармонійне звучання поезії та музики. 

Діти легко та з задоволенням заучують вірші, 

надалі декламують їх виразно, розуміючи 

зв’язок музики та слова. 



Мовленнєва вправа  

“На городі цап” 



   

Активні вправи готують дітей до 

спонтанних рухових виражень, вчать 

відображати настрій і звуки за допомогою 

елементарних рухів: плескання, 

виляскування пальцями, тупотіння ногами 

тощо.  
  

Виконуючи музично-рухові вправи дитина 

одночасно і виконує і створює, вона 

починає сприймати музику через рух. 



У дітей розвивається швидкість 

реакцій, уміння чекати та знаходити 

момент вступу.  

Заняття включають різні форми 

рухів: 

- фіксованих, 

- спонтанно-імпровізованих.  

Завдання вихователя – спонукати 

дітей до рухової фантазії, знаходити 

інші варіанти. 



Музично-ритмічна вправа 

“Гра з тарілочками” 

 

 



Музично-ритмічна вправа 

“Гра з горішками” 

 



Музично-ритмічна вправа 

“Гра з палочками та 

тарілочками” 

 



Ігри з інструментами К.Орфа 

Цей вид діяльності удосконалює раніше 

надбані дитиною навики володіння темпом, 

динамікою, ритмом. Діти вчаться спільно 

діяти між собою і легко розвивати почуття 

ансамблю.  
Завдання музичного виховання – 

стимулювати і спрямовувати творчу 

фантазію, вміння імпровізувати, творити в 

процесі індивідуального та колективного 

музикування. 



Інструменти Карла Орфа 



“Оркестр Долоньок” 



“Оркестр Дзвіночків” 



Елементарний музичний театр 
 

як інтегративна ігрова форма здійснює 

загальний вплив музики, мовлення, руху, 

танцю і художнього образу в образотворчій 

грі.  

Особливі прийоми організації 

театралізованої діяльності — ігротренінги 

— крім широкого спектра розвивальних 

завдань, розв'язують проблему 

захоплюючого і корисного проведення часу 

в дружньому колі. 
 


