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ЯК СРОДАК МУЗЫЧНАГА ВЫХАВАННЯ ДАШКОЛЬШКА
Цесная узаемасувязь развщця I навучання у дашкольным узросце абумоул1вае шырокае выка. 

рыстанне метадау I сродкау, яюя даюць магчымасць разв 1ваць здольнасц! Д31ЦЯЦ11 фарм1раваць перша- 
пачатковыя уя^ленш пра разнастайныя з'явы. У той жа час эфектыунасць гзтых метадау у значна^ 
ступен! залежыць ад IX адпаведнасц! узроставым магчымасцям дашкольжка. Адным з таих метадау 
традыцыйна выступав дыдактычная гульня, якая дазваляе вырашаць адукацыйныя задачы ускосныы 
шляхам праз гульнёвыя задачы, правшы I дзеянж.

У тэорьм I практыцы музычнага выхавання дашкольнкау пытанж выкарыстання музычных гульняу, 
у тым лису I дыдактычных, распрацаваны дастаткова усебакова (Н. А. Вятлупна, Л. М. Камюарава' 
Н. Г. Конанава, Э. П. Косцжа, Л. С. Хаданов1ч I жш.). Гульня разглядаецца даследчыкам! як сродак 
разв1цця музычна-сэнсорных здольнасцей, музычнага слыху I музычна-рытм 1чнага пачуцця, 
фарм 1равання уяуленняу аб якасцях музычных гукау I сродках музычнай выразнасц|, актыв1зацы1 

музычна-гульнёвай дзейнасц! I музычна-творчых здольнасцей дашкольжкау I жш.
Аднак вырашэнне задачы, якая, па меркаванж Т. С. Яюменка, з'яуляецца галоунай для музычнага 

выхавання сучаснай Беларус! -  «абуджэнне нацыянальна актыунага музычнага слыху нацьи» [1, 25] - 
патрабуе больш мэтанаюраванай працы па засваенн ‘1 ужо у дашкольным узросце нацыянальнай 
музычнай мовы. Па сцвярджэнж К. Ул. Тарасавай, музычная мова, як I мауленне, засвойваецца у 
дзяцжстве дастаткова рана 1 жту1тыуна, адразу як сютэма у адзжстве семантыю, лексм  I граматык! [2]. 
Пры успрыманж дастатковай колькасц! аднастылевых музычных узорау фарм1руецца «пачуцце стылю», 
наяунасць якога Дз. К. Юрнарская I прапануе Л1чыць паказчыкам разв1тасц] музыкальнасц! чалавека [3]. 
Неаднаразова успрынятыя музычныя жтанацьн становяцца звычным! для слыху Д31ЦЯЦ1, распазнаваль- 
ным 1, выкл1каюць эмацыянальна станоучыя адносжы, што з'яуляецца паказальнжам падсвядомага 
лазнання маленьюм слухачом моуных заканамернасцей пэунага пласта музычнай культуры. У сувяз! з 
гэтым рзпертуар, як‘( выкарыстоуваецца у працэсе музычнага выхавання дашкольжкау, у тым л ку  I 
матэрыял дыдактычных гульняу, мае прынцыповае значэнне для далейшага музычнага разв1цця 
дз'|цяц|. У гэтых аднос 1'нах каштоуным матэрыялам можа быць музычны фальклор, ужыванне якога у 
гульнёвай дзейнасц! сучасных дашкольжкау звязана пераважна з выкарыстаннем разнастайных 
традыцыйных гульняу (рухавых, карагодных, гульняу са спевам! I жш,).

Задача засваення злементау нацыянальнай музычнай мовы дашкольжкам! можа вырашацца праз 
аргажзацыю разнастайных в'щау музычнай дзейнасц! дзяцей -  успрыманне фапьклорных творау, выка- 
нальжцтва I творчасць падчас правядзення тыпавых I тэматычных музычных заняткау, фальклорных 
забау I святау. Але дыдактычная гульня на аснове фальклорнага рэпертуару дазваляе у  надзвычай 
прывабнай для дашкольжкау форме эфектыуна засвощь некаторыя нацыянальныя музычна-моуныя 
асабл1васц|, фарм^раваць I замацоуваць уяуленж пра музычныя жанры, музычныя жструменты. Праз 
фарм!раванне цкаунасц! да музычнай дзейнасц! \ рэпертуару, узбагачэнне вопыту выканальжцкай I 
творчай дзейнасц! дашкольжкау у падобных гульнях з'яуляецца магчымасць фарм 1равання асноу 
музычнай культуры дашкольжка.

На жаль, музычныя гульн! дадзенай нафаванасц! у айчьжнай навукова-метадычный лтаратуры 
прадстаулены недастаткова.

Мы прапануем серыю з васьм! дыдактычных гульняу I заданняу на аснове ф а л ь кл о р н а га  
рэпертуару для дзяцей 5 -6  гадоу, у яюх вырашаюцца наступныя задачы:
•  удакладнщь I пашырыць уяуленж дашкольжкау аб жанрах л 1чылк1 (гульня «Цвм»), калыханк! (гульня  

«Калыхани Коцжа»), жанрах каляндарна-абрадавага I Д31цячага фальклору (гульнёвае зад ани е  
«Жанры»);

•  замацаваць уяуленж аб знешжм выглядзе, назвах, гучанн! беларусюх народных музычных 
жструментау (гульня «Карагод жструментау»);
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ацаваць  уяуленж аб некаторых асабл 1васцях музычнай мовы беларускага фальклору: гучання
*  ^пцыевы х ладоу з субквартай (гульня «Калыханю Коц1ка»), характэрных для фальклорных узорау I 

лгютупных для дашкольжкау рытм1чных малюнкау (гульня «Музычныя рушжю»);
а л зе й ж ч а ц ь  развщцю музычнах здольнасцей: музычна-рытм 1чнага пачуцця (гульн! «Цв1ю» I 

«М узы чны я рушжю»), м е л а д ы ч н а га  слыху («Калыханю Коцжа», «Танцоры»), м узы ч най  памяц| 
(«М узы чны я старонк»», «Жанры», «Галерэя музычных загадак»),
зам ацаваць  веды аб некаторых музычных фальклорных творах (у гульнёвым заданн! «Танцоры» -  
танцавальныя мелодьн «Лявон1ха», «М1к1та», «Юрачка», у гульнёвым заданн'| «Музычныя старонк!» -  
разнастайныя песенныя узоры).

Музычны фальклор заусёды л1чыуся каштоуным матэрыялам, яю дазваляе не талью вырашаць 
задачы музычнага выхавання дзяцей, але \ уздзейжчаць на дз1ця усебакова. Дзякуючы анкрэтызму 
(злгтнасцО ус)х элементау фалыслорнага мастацтва, амаль што кожны узор музычнага фальклору 
дазваляе выкарыстоуваць у комплексе розныя вщы дзяцячай музычнай дзейнасц|. У адпаведнасц! з 
гэтай асабл1васцю фальклору музычныя гульж, яюя абашраюцца на гэты матэрыял, здольны гармажчна 
спалучаць музычнае успрыманне, выканальжцтва I творчасць. Дарэчы, у разв|цц| творчых здольнасцей 
дашкольжкау фальклор, яю варыятыуны па сваёй сутнасц!, можа адыгрываць значную ролю, 
дазваляючы дашкольжку ствараць разнастайныя уласныя варыянты фальклорага узору -  тэкставыя, 
рытм1чныя, меладычныя.

Так, у гульнях «Цвм», «Музычныя староню» асноуным вщам музычнай дзейнасц! з'яуляюцца 
спевы, яюя спалучаюцца з песеннай творчасцю I 1мправ1зацыяй рухау персанажа знаёмай песн!; у 
гульнёвым заданж «Жанры» магчыма выкарыстанне у ш  вщау музычнага выканальжцтва; у заданж 
«Танцоры» -  спалучэнне успрымання музыю, музычна-рытм 1чных рухау I 1гры на музычных 
1нструментах; у гульн! «Калыханю Коц!ка» -  1гры на музычных жструментах, спевау I песеннай творчасц|; 
у гульн! «Музычныя рушжю» -  успрымання музыю 1 1 гры на музычных мструментах. Гульня «Галерэя 
музычных загадак» з'яуляецца па сутнасц! В1ктарынай I заснавана на успрыманж знаёмых узорау 
фальклору I творау музыю шсьмовай традыцьн.

Гульнёвыя дзеянн! таксама разнастайныя I абумоулены прадугледжаным для серьн гульняу 
наглядным матэрыялам: парныя картю, яюя складаюцца па тыпе «пазл» («Музычныя ручжю»), парныя 
куб1ю, у яюх неабходна суаднесц! адпаведныя граж («Жанры»), дынам 1чныя круп («Карагод Ыстру- 
ментау»), мм-альбом з «фотаздымкамЬ> персанажау песенных узорау («Музычныя староню»), камплекты 
картак («Калыханю Коцка», « Ц в ш , «Галерэя музычных загадак») I Ыш. Дзеля стварэння гульнёвай 
атуацьн, надання сюжэтнасц! у гульнях з'яуляюцца персанажы -  Коц1к, Лявожха, М|'юта, Юрачка I жш.

Таюм чынам, выкарыстанне дыдактычных гульняу дадзенай наюраванасц! дазваляе вырашаць 
шэраг развщцёвых I адукацыйных задач, стымуляваць слыхавую, зрокавую, рухавую, творчую 
актыунасць выхаванцау, ц!каунасць да музычнай дзейнасц! I фалыслорнага рэпертуару. Разам з тым 
знаёмства з тэкстам! л!чылак у гульж « Ц в го  будзе садзейжчаць развщцю маулення I узбагачэнню 
лекс1ю дз1цяц|, матэрыял гульняу «Музычныя ручжю» I «Калыханю Коцка» пашырае уяуленж 
дашкольжкау аб традыцыйным быце беларусау, гульж «Жанры» -  аб каляндарных святах беларусау I 
'х С1мвол1цы, што садзейн!чае, таюм чынам, усебаковаму развщцю дашкольжкау.

Магчымасць выкарыстання таюх гульняу у самастойнай дзейнасц! дзяцей пад ускосным 
фаун|цтвам педагога дазволщь пашырыць сферу ужывання музычнага фальклорнага рэпертуару ва 
умовах установы дашкольнай адукацьн, далучыць да гэтай працы не толью музычнага юраужка, але I 
выхавацеля трупы, больш сютэмна ажыццяуляць працу па далучэнж дашкольжкау да нацыянальнай 
фальклорнай спадчыны.
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