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МЕТОДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

Соціо – ігрові методи як спосіб проводити уроки музичного мистецтва цікаво 

 Гра – найбільш вільна діяльність людини, вона завжди бажана і цікава. Вона не існує без 
задоволення та наснаги, несе з собою енергетичний підйом, веселий настрій, захоплення та 

натхнення. 

 Якщо в навчанні відчуття невідомого іноді лякає учнів, і вони інстинктивно від нього 

віддаляються, захищаються, втрачаючи віру в свої сили, то у грі людина з величезним бажанням йде 

на зустріч невідомому. Дитина може бути неуважною, працювати на уроці без повної віддачі 
розумових та творчих сил. Але виконуючи яку-небудь роль у грі, вона перевтілюється, стає активною, 

зацікавленою, набуває позитивних якостей. Використання ігор веде до підвищення творчого 

потенціалу учнів, до більш глибокого, осмисленого та швидкого засвоєння матеріалу. 

 Використання ігрової діяльності на уроках – ідея не нова. Дитяча гра спрямовується на 

пізнання соціокультурних явищ, імітує й відтворює дії дорослих, стосунки між ними, є одним із 

засобів фізичного, розумового, морального, естетичного виховання дітей. В ігровій формі можна 
проводити як окремі етапи уроку музики, так і весь урок. До кожної теми уроку, окремого виду 

діяльності можна придумати гру. Завданням гри має бути – активний розвиток музичних здібностей, 

засвоєння теоретичного матеріалу. Вона має викликати сильні і тривалі позитивні емоції, бажання 

навчатися без примусу. 

Дидактична структура уроку музики: 

 повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація учіння школярів; 

 перевірка, оцінка і корекція засвоєних раніше знань, навичок, умінь; 

 відтворення і корекція опорних знань учнів; 

 сприймання та осмислення, узагальнення та систематизація учнями нових знань; 

 підсумки уроку, повідомлення домашнього завдання.  
Структурні компоненти уроку музики та їх зміст: 

 Організаційний момент. Перші хвилини зустрічі та контакту учнів з учителем впливають на 
хід уроку, його ефективність, ділову атмосферу. Початок уроку має стимулювати учнів до 

роботи. Вчитель має визначити настрій класу, окремих дітей, у найкоротший час вгамувати 

емоційне збудження чи зняти емоційну напругу. 

 Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація учіння школярів. 
(бесіда, розповідь, презентація) 

 Слухання музики. 
(розповідь про композитора і слухання його творів,музикування, рухи, гра, творчі форми 

роботи) 

 Хоровий спів 
(розспівування, вокально-хорові вправи, робота над піснею) 

 Гра на елементарних музичних інструментах. 
(музикування, гра за партитурою, творче музикування) 

 Рухи під музику. 
(виконання пісні-танцю, диригування, інсценізація твору) 

 Творчі завдання на уроках музики. 
(ритмічні, мелодичні, мовні, вокальні, інструментальні, комплексні) 

 Теоретичне вивчення музики. 
(вивчення музичної грамоти, сольфеджування, закріплення поняття, диктант) 

 Висновки. 
(висновки і оцінювання) 

 Домашнє завдання. 
 У програмі підкреслюється, що цілісність уроку музики як уроку мистецтва – необхідна умова 

його організації й проведення. Дане положення стосується підбору й розподілу музичного матеріалу, 

зіставлення різних видів і форм музичних занять. До особливостей драматургії уроку музики слід 

віднести нетрадиційну структуру поєднання традиційних видів діяльності та музичних творів: 

 урок-гра;  урок-інтерв’ю; 

 урок-казка;  урок-подорож; 

 урок-концерт; урок-КВК; 

 урок-вікторина; картинна галерея; 

 урок-конкурс; пісенно-танцювальний практикум; 
 Такі типи уроків у своїй структурі містять ті ж самі форми роботи (види діяльності), що й 

стандартні уроки. Але нестандартність ситуації, що вони створюють, підвищують зацікавленість і 

активність учнів. 
 Існує ціла низка науково розроблених способів, різноманітних форм роботи, вибір яких 

дозволяє підвищити внутрішню мотивацію дітей у навчальному процесі. Однією з форм 



зацікавленості учнів до творчої роботи на уроках музики, є виконання творчого завдання через ігри – 

музичні та не пов’язані з музикою. Діти не просто люблять ігри – гра для них це реальне життя, а ще 

навчання, засіб пізнання навколишнього світу, праця і серйозна форма виховання. Ігри не лише 
дозвілля, у них поєднуються спритність і фізичне загартування, вправність і кмітливість, гнучкість і 

винахідливість, наполегливість і витривалість. Вони розвивають пам'ять, увагу, зосередженість, 

гартують волю, почуття колективізму та взаємовиручки. Ігри мають і організуюче значення. Дитина 

розуміє, чому потрібно дотримуватись правил гри. Ігри, що вимагають додержання правил, дуже 

дисциплінують. Треба тільки, щоб вони не були нудними, тому слід активніше вводити в ігри співи, 

танці, інсценізацію, робити театральні сценки. У процесі гри дитина навчається долати труднощі, 
пізнає навколишнє середовище, шукає виходу з певних ситуацій. Такі ігри виховують дітей як 

організаторів, які вміють наполегливо іти до мети і вести за собою інших, організовувати їх. Діти, які 

беруть участь в іграх, особливо пов’язаних з музикою, стають справжніми творцями. Вони вчаться 

творчо підходити і до мистецтва, до  будь-якого завдання, яке ставить перед ним життя. 
Гра «Кубики» (з буквами). Дитина кидає кубик і на букву, що випала, має назвати музичний термін. 

Гра «Музичний рибалка». Музичні терміни записуються на кольорових рибках. Учні з акваріума 

витягують рибу і пояснюють термін. Хто не може пояснити, кидає рибу в акваріум. Кращий той, хто 

наловив більше риби. 
Ритмічна гра «Естафета». Дві команди стають у колони. Останній у колоні тихенько постукує 

ритм по плечу того, хто перед ним, - так передається ритм аж до першого учасника. Перший учасник 

біжить до дошки і записує на ній ритмічний рисунок, який йому передали. Виграє та команда, яка 

швидше і точніше відтворить рисунок. 
Гра «Три картки». Кожен з варіантів гри можна використовувати під час тематичного оцінювання: 

1. Учень, чи група учнів витягує на вибір одну із запропонованих карток і виконує зазначену на 

ній пісню, яку вже вивчали. 

2. Учень, чи група учнів витягує на вибір одну із запропонованих карток. Потрібно виконати 

куплет відповідно до номера, зазначеного на картці. Якщо випаде картка з четвертим 

номером, а куплетів три, треба виконати всю пісню (або відповісти на додаткове запитання із 
вивченої теми). 

3. Викликається або вибирається три учні, які тягнуть картки з номерами. Хто витягнув перший 

номер, ставить запитання з вивченої теми. Другий – відповідає. Третій – оцінює відповідь. 

4. Викликається або вибирається три учні, які тягнуть картки з номерами. Хто витягнув перший 

номер – конферансьє, оголошує пісню і виконавця. Другий – артист, виконує пісню. Третій – 
рецензент, аналізує виконання. 

Гра «Намалюй ілюстрацію». Під час виконання класом пісні по одному представнику від кожного 

ряду малюють ілюстрації до пісні. Після чого клас аналізує, чий рисунок найвдаліше передає 

характер і зміст пісні. Ця гра навчає точно виражати свою думку, творчо мислити, шукати і 

знаходити зв’язки між видами мистецтва. 

Гра «Паперова дуель». На аркушах, які роздав учитель, учні повинні записати по три запитання з 
матеріалу, вивченого на минулому уроці, усієї теми, або семестру (залежно від мети). За вибором 

учителя або за допомогою лічилки викликаються по черзі по два учні. Із зібраних аркушів з 

запитаннями витягують довільно по два. Після чого по черзі один зачитує запитання, а інший 

відповідає. Кожна змістовна відповідь оцінюється в 2 бали. Ця гра дає учням можливість 

активізувати пам'ять, образно мислити, формулювати думку та перевіряти себе, а вчителю – 
актуалізувати навчання і швидко перевірити знання учнів. 

Гра «Світлофор». Лічилкою вибирається учень регулювальник, який, піднімаючи, то червону, то 

жовту, то зелену картку, подає сигнали учням, як виконувати пісню. Є кілька варіантів цієї гри: 

1. На зелений колір світлофора діти притупують, на жовтий – проплескують, на червоний – іде 

тактування. 

2. Завдання світлофора можна змінювати. На зелений сигнал – співати вголос, на червоний 
співати – «про себе», на жовтий – мовчати. 

3. Учні діляться на 2-3 групи. Співати починає одна група, далі продовжує та, на яку показує 

регулювальник. Ця гра розвиває увагу, ритмічний та мелодичний слух. 

4. Учні діляться на 3 групи. Перші співають, як киці, другі, як собачки, треті, як корівки. 

Співають по черзі ті, на кого вказує вчитель. 
Гра «Десять музичних слів». 

1. Учні повинні назвати десять слів, пов’язаних з музикою, - музичні терміни, прізвища 

композиторів, назви музичних інструментів тощо. 

2. Підібрати 10 музичних слів так, щоб вони мали від двох до десяти літер. 

Кожна рольова гра починається з розподілу ролей. Найпоширеніший спосіб – лічилки: 

1. Йшла Маринка на стежинку, загубила там корзинку, 
А в корзинці паляниця, хто її з’їв, тому жмуриться. 

2. Раз, два, три, чотири, п’ять, вийшов зайчик погулять. Як нам бути, що робити? 

Треба зайчика ловити. Будем знову рахувать, раз, два, три, чотири, п’ять. 

3. Попіл, попіл, попільниця, а де ж наша зозулиця? Понад морем літала, синім оком кивала. 

А ти, друже, не кивай, а з города утікай! 


