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МУЗИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ ГРИ НА МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ 

 

Гра на інструментах, зокрема дитячих, є однією з найдоступніших 

форм роботи з молодшими школярами. Вони швидко засвоюють нотну 

грамоту, набувають елементарні навички інструментального виконання, 

ознайомлюються з музичними творами. Активна участь у заняттях сприяє 

розвитку в дітей чуття ритму, тембрового і гармонічного слуху. Гра на 

інструментах сприяє залученню до активної музичної діяльності всіх без 

винятку дітей, незалежно від рівня їхніх здібностей. 

Питанню навчання учнів гри на музичних інструментах присвячені 

праці В. Сугаутайте, М. Лисенка, Ю. Юзбашяна, Р. Амлінської, В. Лапченка, 

Б. Тихонова та ін. Слід зазначити, однак, що у дослідженнях згаданих авторів 

домінуючим є музичний розвиток школярів в позакласній та позашкільній 

роботі, а проблема використання інструментів на уроках музики в 

початкових класах потребує ще наукового вивчення. 

Важливим моментом є переведення учнів з нижчої підгрупи у вищу. Це 

стимулює в них інтерес і прагнення до успішного навчання. Здебільшого 

робиться це в кінці семестру або півріччя. 

Досвід використання ударних інструментів у 1-му класі і 

звуковисотних у 2-му і 3-му переконує, що гра на музичних інструментах у 

початкових класах повинна гармонійно вплітатися в усі складові компоненти 

уроку, а не виступати додатковим самостійним видом діяльності. Вона 

повинна допомагати свідомому набуттю знань з музичних дисциплін і 

застосуванню їх на практиці, формуючи в дітей самостійні виконавські 

уміння і навички. 



Ефективним видом виховання ритму є відстукування ритмічного 

рисунка дерев'яними паличками завдовжки з олівець, виготовленими з 

бамбука, сухого бука або сосни. 

Ритмічний супровід мелодій за допомогою паличок має ряд варіантів. 

Найпоширеніший — це удари паличкою об паличку. Інший, складніший, 

полягає в тому, що паличка, притримувана рукою, лежить на столі, а другу 

тримаємо в руці так, що один кінець її спирається на поверхню стола, а 

іншим, протилежним, вдаряємо по першій, розміщеній перпендикулярно. 

При таких ударах звук різкий, чіткий і значний за силою. 

У результаті залучення до активної виконавської діяльності вже в кінці 

навчального року першокласники можуть легко добирати ритмічний 

супровід до простих мелодій. Усе це створює практичні передумови для 

роботи з звуковисотними  музичними  інструментами. 

Перш ніж розпочати роботу з музичними інструментами, слід 

запровадити вправи з «імітаційними табличками», на яких в натуральну 

величину зображений звукоряд клавікорду. Ці вправи сприяють розвитку в 

учнів навичок елементарної гри. На цьому етапі вчитель називає ноти, а учні 

знаходять звуки на інструментах. Такі тренувальні вправи ефективно впли-

вають на засвоєння звуків і вироблення у другокласників відповідної 

орієнтаційної  реакції на них. 

В результаті цього школярі вчаться практично оперувати стійкими 

звуками ладу та супроводжувати прості мелодії, виконувані голосом іншими 

підгрупами класу. 

Ударні інструменти використовуються для ритмічного супроводу 

інструментальних п’єс, пісень, а звуковисотні інструменти для підголосків та 

акомпанементу. 
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