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Додаток А
МОДЕЛЬ ОСВІТНІХ МОДУЛІВ
ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ «НАДІЯ»

Групи
короткотри
валого
перебування

Курси підготовки
дітей до школи

2 групи
раннього віку
6 годин

Група
дошкільного віку
фізкультурнооздоровчого
спрямування
4години

4 вікові
дошкільні
групи
6 годин

Художньо-естетична
студія

Група
підготовки до
школи
2 години

Групи
«Разом з
мамою»
від 1,5 до
3років
2години

Адаптаційна
група
раннього віку
3години

Вокал
Ритміка та
хореографія

Художня
праця

Розвиваючі
ігри

Театральна

ГУРТКИ

діяльність

Англійска
мова

Малювання
«Один
вдома»

Вікові групи
загального
розвитку

Група молодшого
дошкільного віку

Соціальнопедагогіний
патронат

Група середнього
дошкільного віку

Центр
розвиваючого
досуга (влітку)

Група старшого
дошкільного віку

Консультпункт
«Готуємось до школи» з
бібліотекою вихідного
дня

№
з/п
Код

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ритміка

Інше

Іноземне мовлення

Соціально-моральна

Креативна

Укр.. мовлення

Логопед

Корекція

Фізична

Розв.діяльн.

Хореографія

ЛФК

Музична

Загальна

Физк. гр

Вокал

Художньо-естетична

Загальна

Малювання

Конструюв.

Ліплення

Пізнавальна

Аплікація

Мовленнєва активність

Елементи грамоти

Логіко-математичний

Ознайомлення з
навколишнім

Сенсорнорозвивальний

3

Модель індивідуального освітнього маршруту групи
Додаток Б

Психолог

4
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Освітній маршрут містить у собі обов'язкові знання (базовий компонент). У таблиці
він позначений основним шрифтом. Додаткова розвиваюча частина позначена жирним
шрифтом. Коректувальна робота з дитиною позначена курсивом. Додаткова і
коректувальна діяльність організована за допомогою гурткової й індивідуальної роботи,
тренінгів з дітьми.
На карті відзначається освітній маршрут усіх дітей групи. Для зручності і
можливості індивідуальної роботи з батьками, прізвище кожної дитини закодовані під
номером (список дітей додається). У примітці відзначаються додаткові рекомендації
вузьких фахівців центра, спрямовані на освіту дитини поза дошкільною установою.
Умовні позначки:
Освітній маршрут, що рекомендується, відповідно до норми - 
Освітній маршрут, що рекомендується, вище норми, розширення можливостей дитини - 
Освітній маршрут, що рекомендується, нижче норми, що вимагає додаткової
індивідуальної роботи - 
Логопедична допомога позначена способом надання послуги: К - консультування і
періодичний контроль; І – індивідуальна робота; і/п - індивідуально - підгрупова робота.
Психологічна коректувальна допомога включає корекцію, зв'язану з проблемою
дитини: А - агресивність, Т - тривожність, С - сором'язливість, У - стомлюваність, П корекція пізнавальних процесів.
Лікувальна фізкультура включає корекцію, за рекомендацією лікаря: О - порушення
постави, С - корекція стопи
Додаткове відвідування кружків за бажанням батьків позначається - !.
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Додаток В
Рівні і показники володіння знаннями, (можливий варіант)
Показники засвоєння знань, умінь та навичок з народної хореографії:
1. Визначають стиль та характер музики; починають і закінчують рух згідно музичного
супроводу.
2. Володіють основними елементами класичного екзерсису обличчям до станка та на
середині залу.
3. Виразно виконують етюди та комбінації, відображають характер і образи танцю;
координують положення частин свого тіла під час виконання рухів.
4. Знають основні позиції ніг та положення рук народно-сценічного танцю; назви вправ
класичного екзерсису.
5. Орієнтуються у малюнках композицій; виразно виконують етюди та комбінації,
відображають характер і образи танцю.
6. Виконують елементи народно-сценічного танцю, танцювальні комбінації та етюди
(елементи українського, російського, білоруського танців та інших народів світу).
7. Перешиковуються з одного танцювального малюнку в інший; виконують різні види
кроку та різні види бігу.
8. Володіють навичками майстерності, елементами та прийомами вивчених танців та
самостійно створюють танцювальні етюди під музику.
9. Вміють визначити зміст музичного образу і творчо підходять до створення
пластичної імпровізації характерного образу під музику.
10. Визначають танцювальні елементи в іграх, святкових дійствах різних народів;
вміють виражати образи в рухах, іграх-забавах, іграх-драматизаціях.
11. Наводять приклади фольклорних танців українських та інших народів і вміють
відтворити характерні пластичні інтонації та рухи танків.
12. Відчувають емоційно-образний зв’язок музики та хореографії; виявляють творчі
вміння, успішно їх застосовують як у хореографічно-музичній діяльності, так і в
повсякденному житті.
13. Розуміють естетичні еталони щодо свого зовнішнього вигляду, здорового та
естетично красивого способу життя.
14. Ставитись до хореографії як джерела позитивних, радісних емоцій, шляхетних
почуттів, патріотичних переживань.
Рівні засвоєння дітьми знань, умінь і навичок з хореографії
Старший дошкільний вік.
Низький: Діти не прагнуть до якісного виконання рухів у станка і на середині; не вміють
технічно точно, легко і виразно виконувати основні танцювальні та імітаційні рухи; не
координують основні положення рук. У завданнях, іграх, етюдах не виявляють
самостійність.
Середній: Діти не досить якісно виконують основні рухи екзерсису біля станка і на
середині; в рухах вони досить грамотні, але допускають неточності. Емоційний образ рухів
не яскраво виражений. У завданнях, іграх, етюдах немає творчої активності в створенні
характерних образів; не приймають участь в творі нескладних танцювальних етюдів як
вищому рівні виконання.
Високий: Міцно володіють основними рухами екзерсису біля станка і на середині;
грамотно і технічно виконують рухи координуючи з руками. Володіють навичками
танцювальної культури і термінологією. В процесі занять прагнуть до самостійної
творчості, якісного виконання завдань, етюдів, танців. Емоційно передають характер рухів,
вільно імпровізують під запропоновану музику.
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Додаток Г

Робота в театральній
студій

Вирішення проблемних
ситуацій

Організація навчальнопізнавальної діяльності

Організація гурткової
роботи

Форми роботи з формування хореографічної компетенції дітей.

Інтелектуальні ігри

Діяльність яка
організована
дорослими

Ігри-драматизації

Дитина

Самостійна
діяльність дітей

Сумісна діяльність
дорослого та дитини

Сюжетно-дидактичні ігри з
різним змістовим наповненням

Індивідуальна робота

Масові заходи ЦРД

Пошуково-дослідницька
діяльність

Дидактичні розвивальні ігри
різного змісту

Індивідуальна творча діяльність

Самостійна художня діяльність

Телефон
довіри

Ігротека

Відео семінари

Консультування

Групова робота

Робота с батьками

Індивідуальна робота
Семінар практикум

Круглий стіл

Батьківські заняття

Вікторини разом з
батьками та вихованцями

Консультації

Дні відкритих дверей

Відкриті заняття

Вечори-дозвілля

Наочна агітація
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Додаток Д

Форми роботи з батьками
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Додаток Є
Форми впровадження народної хореографії в освітній процес

заняття гуртка
"Танцювальні
витинанки"
танцювальні
хвилинки на
заняттях з
художньомовленнєвої
діяльності

родинні
народні
свята

танцювальна
діяльність
під час свят

впровадже
ння
народної
хореографії

участь у
фестивалі
дитячої
творчості

сумісна
діяльність
педагога та
дітей

використання
танцювальних
елементів в
рухливих іграх
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Додаток Ж
Зразки конспектів хореографічних занять для дітей старшого дошкільного віку
У старшому дошкільному віці створюються передумови для залучення дітей до
занять хореографією з метою їх всебічного й гармонійного розвитку. До них відносяться:
зміни у психічному розвитку (удосконалення рухової пам'яті, узгодження сприймання з
практичними діями, розвиток образного мислення та репродуктивної уяви, зростання
усвідомленості та довільності рухів); зміни у фізичному розвитку (розвиток кістковом'язової системи та рухової функції, покращення показників рухових якостей (швидкості,
гнучкості, спритності), збільшення темпів морфофункціонального розвитку, зростання
фізичної працездатності); зростання інтересу до виконавських видів мистецтва;
інтенсивний розвиток музичного сприймання, музично-рухового виконавства та художньотворчих здібностей.
Це дає підстави стверджувати, що в старшому дошкільному віці доцільно активно
використовувати навчально-виховні, розвиваючі та оздоровчі функції хореографічного
мистецтва.
Багаторічний досвід хореографічної роботи з дітьми дошкільного віку та результати
дисертаційного дослідження автора дозволяють навести зразки конспектів різних видів
хореографічних занять, які були неодноразово апробовані на практиці.
Конспект хореографічного заняття “Ми діти твої, Україно!”
Мета:
- розширити знання дітей про український народний танок та його характерні
особливості;
- засвоїти особливості виконання українського привітання-укліну (жіночого та
чоловічого), надати первинні навички виконання “зальотного бігу” та
“вихилясника”, познайомити з різними положеннями рук українського танцю;
- розширити уявлення про образну природу танцювальних рухів; поглибити знання
про хороводи, познайомити з хороводом “Кривульки” та назвою характерних для
нього танцювальних малюнків (“ланцюжок”, “равлик”);
- розвивати музично-ритмічну координацію, уміння виразно рухатися відповідно до
характеру музики, сприймати та розповідати про образне бачення музичного твору;
виховувати патріотизм, любов та інтерес до танцювальної культури України.
ХІД ЗАНЯТТЯ
Вступна частина
Вхід дітей до зали. Привітання (танцювальний уклін).
Педагог:
Діти, ми живемо з вами у великій, могутній, надзвичайно красивій державі. Наша Україна
має чарівну природу, співучу мову, неповторну музику, пісні та танці. Наші пращури
пестили й цінували свою культуру. І ми з вами сьогодні будемо знайомитися з
танцювальною культурою нашого народу. Все чим живе душа, чим серце володіє: Ясну
блакить небес, і зелень ранніх трав, Калинові гаї та пісні солов’їні Український танок усе в
собі зібрав. Зібрав і сплів, мов у яскравому віночку Дівочу лагідність і ніжну красу, І силу
козаків, що ім’я Батьківщини, Наче святу корогву правий бій несуть!
Педагог:
Спочатку ми з вами вивчимо українське привітання-уклін, яким радо зустрічають у нас на
Батьківщині гостей. Слухаючи вірш, ви почули, що в українськім танці відображаються
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важливі риси характеру нашого народу: жіноча врода, ніжність і гостинність, а також
чоловіча сила, могутність та непоборність. Усе це ми з вами зараз передамо у привітанні.
Педагог показує спочатку особливості жіночого уклону, а потім чоловічого. Після показу
діти повторюють за педагогом. Спочатку уклін виконують дівчата, а потім хлопці.
Уклін для дівчинки
В.П. - третя позиція ніг, права нога попереду, руки вздовж тулуба. На затакт “і” - трохи
підняти руки в сторони, кисті вільні.
1-й такт:
На “раз-і” - через низ підняти обидві руки до грудей (до намиста). На “два-і” - нахилитися
трохи вперед, тримаючи руки в попередньому положенні.
2-й такт:
на “раз-і” - підняти тулуб;
на “два-і” - опустити руки, тобто прийняти в. п.
Уклін для хлопчика
В. П. - третя позиція ніг, права нога попереду, руки вздовж тулуба. На затакт “і” - ледь
піднятися на півпальці.
1-й такт:
на “раз-і” - крок правою ногою вправо, праву руку відвести у сторону, голову підняти;
на “два-і” - праву руку підвести до лівого плеча, голову ледь опустити.
2-й такт:
на “раз-і” - підняти голову;
на “два-і” - опустити руку вниз.
Педагог:
Ось і добре. Як чудово у вас виходить. Тепер ми з вами радо можемо зустріти гостей, як
справжні діти України. А зараз вирушаємо в путь за новими знаннями та враженнями.
Готові? Тоді пригадайте, як ви повинні тримати тулуб під час руху, де повинні бути ваші
руки? Молодці, стали рівнесенько, підтягнулися, поклали руки на пояс і рухаємося
танцювальним кроком по колу.
Розігрів по колу може включати в себе різні види кроку (на півпальцях, із високим
підніманням стегна, дрібний, бокові кроки за шостою та першою не виворітною позиціями),
бігу (дрібний, із високим підніманням стегна, із закиданням гомілки назад), танцювальних
рухів (па польки, па галопу, підскоки).
Основна частина
Після розігріву по колу педагог показує дітям два основних українських рухи на
переміщення у просторі (“зальотний біг” і “бігунець”).
Педагог:
Діти, що спільного в цих двох рухах? Так, вони стрімкі і, виконуючи їх, ви наче
перестрибуєте через невеличкі ямки.
А чим відрізняються ці рухи один від одного? Правильно, виконуючи зальотний біг, ви весь
час стрибаєте й начебто пролітаєте над землею. Звідси, мабуть, і назва - “зальотний біг”. А
в бігунці ви ще робите притуп.
Давайте з вами спробуємо виконати “зальотний біг” (цей рух вивчається з дітьми першим,
тому що він служить основою для бігунця).
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Зальотний біг.
В. п. - шоста позиція ніг.
На затакт “і” - трохи підняти праву ногу.
На “раз-і” - невеликий крок-біг уперед на півпальцях із правої ноги, ліву відірвати від
підлоги, зігнувши її в коліні.
На “два-і” - невеликий крок-біг уперед на півпальцях із лівої ноги.
Педагог: В українськім танці рухи бувають повільними або дуже стрімкими. їхнє
виконання залежить від характеру музики. Зараз ми з вами пограємо в гру. Ви повинні
уважно слухати музичний супровід і добирати відповідні рухи. Коли буде звучати спокійна
мелодія, ви будете вільно, простим танцювальним кроком із носка рухатися по залу, а коли
заграє швидка мелодія - будете рухатися зальотним бігом.
Після гри педагог запрошує дітей встати на лінії.
Педагог:
Діти, у танці велике значення мають положення рук. Деякі народи за допомогою рук
можуть розповідати цілі історії. Наприклад, індіанці. У них кожен рух має якесь значення.
Добре, якщо педагог може навести приклади декількох положень і дати їм назву (сплетені
мізинці - символ дружби; схрещені вказівні пальці - символ ворожнечі; руки, стиснуті в
замок, крім великих пальців лівої та правої рук - посудина з водою).
В українському танцювальному мистецтві руки підкреслюють характерні особливості
нашого народу. Подивіться, що може виражати ось таке положення рук (руки зігнуті в
ліктях, долоні лежать на грудях, немов підтримуючи намисто,)? А таке (одну рука на талії,
а друга відведена в сторону долонею вгору, або ж обидві руки відведені в сторони)?
Педагог:
А тепер давайте під спокійну ліричну мелодію виконаємо танок рук, які притаманні нашій
нації. Я буду показувати, а ви уважно дивіться й повторюйте за мною.
В.П. - перша невиворітна позиція ніг, руки на поясі. Музичний розмір - 4\4.
На 1-й такт - права рука розкривається в сторону, долоня розгорнута вгору, голова
повертається за рукою.
На 2-й такт - рука й голова повертаються у вихідне положення.
На 3-й - 4-й такти - повторити те ж саме лівою рукою.
На 5-й такт - розкрити обидві руки в сторони, голова прямо, підборіддя трохи підняти. На
6-й такт - ліву руку зігнути в лікті, підвести до грудей, лікоть до тулуба не притискати.
На 7-й такт - підвести праву руку до грудей і покласти долоню зверху лівої.
На 8-й такт - руки через сторони опустити вниз.
На 9-й такт - праву руку через сторону підняти до рівня третьої позиції (руки підняті вгору),
долоні розгорнуті вниз, голова повертається за рукою.
На 10-й такт - так само підняти вгору ліву руку.
На 11-й такт - руки зігнути в ліктях і покласти долоні за голову.
На 12-й такт - утримати попереднє положення..
На 13-й такт - розкрити руки у третю позицію, долонями назустріч.
На 14-й такт - опустити руки до рівня другої позиції.
На 15-й такт - закрити праву руку на пояс.
На 16-й такт - закрити ліву руку на пояс.
Педагог:
Як граціозно танцювали наші руки, ніби розповідали про широкі лани, високі гори, про
щедрий, привітний та гордий характер українського народу.
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А ще українці дуже працьовитий народ. І це також виражається в рухах. Давайте виконаємо
відомий вам рух “колупалочку”. Що нагадує цей рух? Правильно, діти, ми ніби копаємо,
колупаємо землю то носком, та п'яткою.
Український танок містить у собі ще один рух, схожий на процес копання. Називається він
“вихилясник”. Перша частина руху така ж, яку “колупалочки” (носок- каблук), а друга
відрізняється. Дивіться, наче ми беремо землю (робоча нога наближається спереду до рівня
гомілки опорної ноги), а потім відкидаємо її від себе (нога в повітря виводиться в сторону).
Вихилясник
В. П. - перша позиція ніг, руки на талії. Музичний розмір - 2\4. На “раз” - злегка підскочити
на лівій нозі; водночас праву ногу відвести вбік і поставити на носок. На „і" - пауза.
На “два” - знову підскочити на лівій нозі, водночас праву ногу, вирівнявши в коліні,
поставити на каблук. На „і" - пауза.
На “три” - знову підскочити на лівій нозі, водночас праву ногу зігнути в коліні й підвести
до гомілки лівої ноги, коліно розгорнуто в сторону. На „і" - пауза.
На “чотири” - підскочити на лівій нозі й відвести праву ногу в сторону, вирівнявши її в
коліні. На “і” - пауза.
У тій же послідовності рух виконується з лівої ноги.
Педагог:
Отже, діти, кожен танцювальний рух обов'язково про щось розповідає. Як називається рух,
який ми щойно вивчили? А з яким трудовим процесом він асоціюється?
А ще багато цікавого може розповідати музика. У ній можна почути про красу нашої країни,
про її могутність та непоборність, про побут, про взаємовідносини між людьми та багато
іншого.
Давайте зараз ми з вами приймемо зручні пози (можна сісти або лягти на підлогу),
заплющимо очі й помандруємо разом із музикою у фантастичну подорож. Слухайте музику
уважно, не відволікайтеся. А по її закінченню розкажете, що ви бачили, які образи виникали
у вашій уяві.
Діти слухають українську мелодію, а потім розповідають педагогу про свої враження.
Можна використовувати дві контрасті мелодії. Наприклад, ліричну, героїчну або
жартівливу. Крім словесної образної характеристики музичного матеріалу, можна
запропонувати деяким дітям рухову імпровізацію своїх уявлень.
Педагог:
Діти, а ще в українськім танці зустрічається багато різних малюнків. Як називається танок,
в якому використовується багато перешикувань? Правильно, хоровод. А які хороводи ми з
вами виконували? А які фігури ми з вами будували?
Педагог:
У давнину хоровод був улюбленим танцем українського народу. У ньому брали участь усі:
і дорослі, і малята, бабусі й дідусі. Цей танок об'єднував усіх і вважався танком дружби,
тому що найчастіше під час його виконання люди трималися за руки або за хустинки чи
віночки, із якими водили хоровод.
Дуже поважною вважалася людина, яка вміла заводити хоровод. Цю людину називали
хороводницею або хороводником. Із цією справою міг не кожен впоратися. А секрети цієї
майстерності передавалися від покоління в покоління.

13
В Україні є багато видів хороводів. Усі вони цікаві й мають різні назви. Сьогодні ми з вами
познайомимося з простішим хороводом, який має назву “Кривульки”. Він так називається
тому, що в ньому немає чітких малюнків і велика роль відводиться саме хороводнику, який
виводить різнобарвні криві лінії. Давайте станемо один за одним, візьмемося за ручки і
спробуємо завести цей хоровод.
Педагог стає попереду, тобто виступає в ролі хороводника. І з початком мелодії він
розпочинає рухатися по залу, застосовуючи такі малюнки, як “ланцюжок” та “равлик”. Під
час руху педагог може називати малюнки, які застосовує: “Зараз ми з вами рухаємося
“ланцюжком”. А тепер заводимо “равлика”.
Якщо дозволяє час та діти не втомилися можна запропонувати дітям спробувати себе в ролі
хороводника.
Заключна частина
Педагог:
- Діти, чи сподобалося вам заняття?
- Що нового ми з вами сьогодні дізналися?
- Що ви можете сказати про український танок?
- З якими новими рухами ми з вами познайомилися?
- В якому танці використовується багато перебудов?
- Діти, а як звуть людину, яка є ведучою в хороводі?
- Який хоровод ми з вами сьогодні виконували?
Педагог:
Отже, український танок дуже різнобарвний. Він підкреслює характерні риси, притаманні
українському народові. Вивчаючи культуру нашої Вітчизни, ми будемо зростати гідними
синами своєю країни.
Батьківщина, земле рідна, Земле сонячна і хлібна, Ти на віку нас одна. Ти як мати
найрідніша, Ти з дитинства наймиліша, Найгарніша й красивіша - Наша отча сторона.
Педагог:
На подальших заняттях ми з вами дізнаємося багато цікавого: чим відрізняється танок
дівчат від чоловічого, які героїчні танці виконували козаки, якими танцями зустрічали
весну на Україні та багато іншого.
А ще спитайте своїх батьків, чи знають вони, як українці вітають гостей і чи вміють
виконувати уклін-привітання. Якщо ні, то покажіть і розкажіть їм про особливості
українського привітання. А в кого буде натхнення, то обоє 'язково складіть невеличкий вірш
про український танок.
Діти виконують український уклін і маршем виходять із зали.
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Конспект хореографічного заняття “Ми маленькі українці!”
Мета:
- поглибити знання дітей про український народний танок, його характерні
особливості; закріпити навички виконання українського привітання - укліну,
“зальотного бігу” та “вихилясника”, повторити основні положення рук;
- формувати первинні навички виконання “колупалочки в оберті”; познайомити дітей
з українським фольклорним хороводом “Кривий танок”;
- розвивати музично-ритмічну координацію, творчу ініціативу, емоційно-ціннісне
ставлення до національних танцювальних традицій, виховувати почуття
приналежності до свого народу, його духовної культури, яку слід оберігати та
збагачувати.
ХІД ЗАНЯТТЯ
Вступна частина
Вхід дітей до зали під козацький марш. Виконання українського привітання (спочатку його
виконують хлопчики, а потім - дівчатка).
Педагог: Діти, сьогодні ми продовжимо з вами знайомитися з особливостями українського
народного танцю.
Скажіть, а які слова ми можемо з вами підібрати, щоб влучно сказати про танцювальне
мистецтво нашого народу?
А, може, хтось із вас склав вірш про український танок? Тоді просимо в коло.
- Давайте пригадаємо, які рухи ми з вами вивчали на попередньому занятті? А чим
відрізняється жіночий уклін від чоловічого?
- А з яким хороводом ми знайомилися?
- Які малюнки в ньому були провідними?
Молодці, ви добре засвоїли матеріал попереднього заняття. Деякі навіть батьків та
знайомих познайомили з українським привітанням.
Сьогодні в нас теж цікаве заняття. Щоб не гаяти часу, ми вирушаємо в путь. Стали
рівнесенько, підтягнулися, поклали руки на пояс і рухаємося танцювальним кроком по
колу.
Традиційно розігрів по колу включає в себе різні види кроку (на півпальцях, із високим
підніманням стегна, дрібний, бокові кроки за шостою та першою напіввиворітною
позиціями), бігу (дрібний, із високим підніманням стегна, із закиданням гомілки назад),
танцювальних рухів (па польки, па галопу, підскоки). Бажано підібрати українські мелодії,
які б підкреслювали характер руху.
Педагог:
Діти, а яким рухом ми можемо з вами пересуватися в українськім танці? Нагадаю, ми його
вивчали на попередньому занятті. Звичайно, це - “зальотний біг”. Зараз я вам ще раз поясню
правила його виконання. Педагог показує рух, супроводжуючи його словесними
поясненнями. Після показу діти виконують його разом із педагогом, а потім самостійно.
Можна використати прийом змагання. Для цього слід розділити дітей на дві групи: перша це хлопці, які входять у центр і створюють маленьке коло, а друга - дівчата, які розширюють
коло. Таким чином утворюється два концентричних кола.
Першими рухаються хлопці, а дівчата плескають у долоні в такт музики та дивляться на
правильність виконання руху хлопцями. Після виконання обирають кращого (за оплесками,
за більшістю піднятих вгору рук). Педагог питає в дітей, чому їм сподобалось, як
виконувала цей рух та чи інша дитина.
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Потім по колу рухаються дівчата, а хлопці обирають кращу танцівницю. Діти, які були
визначені кращими виконавцями, заходять у коло й під загальні оплески виконують ще раз
показ “зальотного бігу”.
Педагог:
А, може, хтось із вас пригадає, який я вам ще показувала рух, схожий на зальотний? Однак
ми його не вивчали. Це - “бігунець”, від слова бігти. Виконується він ось так (педагог під
музичний супровід показує “бігунець”).
Скажіть мені, будь ласка, з яких рухів складається “бігунець”? Правильно, це “зальотний
біг” та притуп. Якщо ці два рухи послідовно виконувати, то вийде “бігунець”. А щоб не
забувати послідовність виконання, можна підспівувати під музику пісеньку: “біг-притуп,
біг-притуп” (це асоціюється з рахунком “раз-два-три”).
Після вивчення руху, педагог запрошує дітей встати на лінії.
Основна частина
Діти за педагогом виконують вправу для голови та ніг. Під час виконання педагог дає
вказівки та слідкує за правильним положенням тулуба.
В. П. - ноги в першій невиворітній позиції, голова анфас, руки на поясі. Музичний розмір 4\4.
На 1-й такт - голову повернути праворуч, але так, щоб не порушувалася пряма лінія шийних
хребтів.
На 2-й такт - повернутися у в. п.
На 3-й такт - голову повернути праворуч.
На 4-й такт - повернутися у в. п.
На 5-й - 8-й такти повторити теж саме, тільки під час повороту голови додати невеличке
напівприсідання.
На 9-й такт - нахилити голову праворуч (плечі вгору не піднімати) і одночасно виконати
невеличке напівприсідання.
На 10-й такт - повернутися у вихідне положення, добре витягуючи коліна.
На 11-й -12-й такти - повторити попередні рухи, нахиляючи голову ліворуч.
На 13-й такт - на перші півтакту нахилити голову в правий бік, на другі півтакти у лівий бік.
На 14-й такт - на перші півтакти знов нахилити голову у правий бік, на другі пів такту повернутися у в.п.
На 15-й такт - встати на півпальці, сильно витягнути коліна, маківкою тягнутися вгору,
плечі розкрити та опустити вниз.
На 16-й такт - на перші півтакти утримувати попереднє положення, на другі півтакти повернутися у в.п.
Вправу можна повторити декілька разів.
Педагог:
Діти, а зараз давайте пригадаємо, яке значення мають руки в українськім танці. Хто з вас
може показати характерні для українського танцю положення рук?
Під час показу педагог питає в дітей, про що розповідає те чи інше положення рук.
Після бесіди діти разом із педагогом виконують вправу для рук, яку вивчали на
попередньому занятті. Після цього вправу можна повторити, ускладнюючи її виконання
маленькими присіданнями та підйомами напівпальці.
В.П. - перша невиворітна позиція ніг, руки на поясі. Музичний розмір - 4\4.
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На 1-й такт - права рука розкривається в сторону, долонь розгорнута вгору, голова
повертається за рукою, одночасно з виведенням руки виконується маленьке присідання.
На 2-й такт - повернутися у вихідне положення.
На 3-й - 4-й такти - повторити те ж саме ліворуч.
На 5-й такт - розкрити обидві руки в сторони, одночасно піднімаючись напівпальці, голова
прямо, підборіддя трохи підняти.
На 6-й такт - утримуючи півпальці, ліву руку зігнути в лікті, підвести до грудей, лікоть до
тулуба не притискати.
На 7-й такт - підвести праву руку до грудей і покласти долонь зверху лівої.
На 8-й такт - руки через сторони опустити вниз, встати на повну стопу.
На 9-й такт - праву руку через сторону підняти до рівня третьої позиції (руки підняті вгору),
долоні розгорнуті вниз, голова повертається за рукою й одночасно виконати маленьке
присідання.
На 10-й такт - так само підняти вгору ліву руку, утримуючи положення напівприсяді.
На 11-й такт-руки зігнути в ліктях і покласти долоні за голову, коліна витягнути.
На 12-й такт - утримати попереднє положення..
На 13-й такт - розкрити руки у третю позицію, долонями назустріч і піднятися на півпальці.
На 14-й такт - опустити руки до рівня другої позиції, коліна витягнути.
На 15-й такт - закрити праву руку на пояс.
На 16-й такт - закрити ліву руку на пояс.
Педагог: Діти, а ви помітили, що коли ми з вами долали незначні рухи ногами, у нас вийшов
невеличкий танок на місці. Який цей танок за характером? Правильно, повільний, ніжний.
А під яку музику ще можуть виконуватися українські рухи? (швидку, запальну, гучну,
піднесену). Давайте пригадаємо, які рухи під жваву музику ми повторювали та вивчали на
попередньому занятті? (“колупалочка”, “вихилясник”). А з яким трудовим процесом
асоціюються ці рухи? Діти, а хто красиво, під музику може показати “колупалочку”?
Бажаючих запрошують стати біля педагога, обличчям до дітей.
Після виконання ними руху педагог питає в інших, чи правильно діти виконували цей рух,
чи слухали вони музику, чи правильно тримали руки та тулуб.
Після аналізу руху діти виконують “колупалочку” всі разом.
Педагог:
Діти, а чим відрізняється “вихилясник” від “колупалочки”? Правильно, у першому русі
немає притупу. Потім педагог нагадує правила виконання “вихилясника” й робить його
разом із дітьми.
Педагог:
Давайте ми з вами зараз позмагаємося й побачимо, хто краще може “копати”, а разом із цим
і танцювати - дівчата чи хлопці. Для цього спочатку будуть виконувати “колупалочку”
хлопці, а дівчата їх підтримувати оплесками, а потім навпаки. Після “колупалочки” хлопці
знов будуть танцювати, тільки покажуть нам “вихилясник”, а за ними дівчатка. Таким
чином у нас вийде танок-змагання. Будьте уважними, слухайте музику, намагайтеся вчасно
розпочати рух, щоб не підвести свою команду. Кожен рух ми будемо виконувати по чотири
рази. Подивіться, як ми з Оленкою зараз будемо змагатися. Педагог обирає когось із дітей і
показує зразок виконання цієї вправи. Після цього всі діти разом із педагогом та його
вказівками виконують декілька разів це завдання.

17
Педагог:
Молодці, діти! Усі намагалися виконувати рух старанно. Із завданням ми впорались і
можемо сказати, що перемогла дружба!
А зараз я вам покажу ще один рух, який нагадує попередній.
Подивіться!
Педагог виконує “колупалочку в повороті”. Діти, цей рух також називається
“колупалочка”, однак ми його будемо виконувати, повертаючись то спиною, то обличчям.
Після цього йде детальний показ руху.
Колупалочка в повороті
В.П. - шоста позиція ніг, руки на талії.
1-й такт:
На “раз - і” -зробити підскік на місці на лівій нозі, перенести на неї вагу тіла і трохи зігнути
в коліні; водночас праву ногу витягти назад і поставити на підлогу, на носок (п'яткою
догори), тулуб злегка нахилити вперед. На “два - і” - зробити другий підскік на лівій нозі,
повернутися через праве плече на 180°, тобто стати спиною до глядачів; одночасно праву
ногу поставити на п'ятку (носком догори) в ту ж точку, коліно правої ноги випрямити,
коліно лівої ноги вільне.
2-й такт:
На “раз - і - два” - зробити потрійний притуп за шостою позицією. На “і” - пауза. Потім
повторити те ж саме з іншої ноги, повертаючись ліворуч на 180° обличчям до глядачів.
Педагог:
Діти, як називається цей рух? На який рух він схожий? Який трудовий процес він нагадує?
Пам'ятаєте, на попередньому занятті ми з вами говорили, що кожен танцювальний рух
обов'язково про щось розповідає. Тільки треба його виконувати виразно, щоб було
зрозуміло, про що ви хочете розповісти. У народі кажуть, що танок - це німа мова, і кожен
танок розповідає якусь історію. А якщо танцювальний рух не виразний і нічого не передає,
він не буде танцювальним, це буде лише фізична вправа. Давайте ми з вами спробуємо
підібрати та виразно показати рухи, які б нагадували різні трудові процеси.
Педагог пропонує встати дітям у півколо. Усередину стає одна дитина, яка й буде
відгадувати імітаційні рухи інших дітей. Педагог стає останнім і виконує роль ведучого.
Він передає по півколу різні рухи, імітуючи робочі процеси, а всі учасники повторюють усе
за ним (шити, вишивати, косити сіно, поливати грядку, рубати дрова, місити тісто тощо).
Якщо дитина, яка стоїть у центрі відгадає робочий процес, то обирає собі заступника, коли
ж ні, то гра триває.
Педагог: Який же працелюбний наш український народ. Усе ми вміємо робити: і шити, і
косити і, тісто місити. А чого не вміємо, тому обов'язково навчимося. Отже, ми, українці,
привітна, життєрадісна, дружна і працелюбна нація. Усе це передається в танцювальній
культурі нашого народу. А ще ми дуже кмітливі. Ось послухайте, яку історію я вам
розповім.
Дуже давно, коли на нашу Україну нападали татари, батьки привчали дітей остерігатися
ворога й заплутувати свої сліди, щоб чужинці не потрапили в село. Діти дуже добре
справлялися з цим завданням, бо були дуже кмітливі. Пізніше з'явився хоровод, який
передавав цю дивну історію та підкреслював винахідливість дітей. За кривий малюнок його
почали називати “кривим танцем”. А хто з вас пам'ятає, який хоровод ми з вами заводили
минулого разу? Правильно “Кривульку”. А які малюнки в ньому були провідними?
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Зараз ми з вами, як у давнину, петляючи, заведемо кривого танцю. А щоб у лісі ви не
загубилися, у мене в руці буде червона хусточка (стрічка). Ще нам треба обрати дітей, які
будуть виконувати роль дерев.
Педагог обирає трьох дітей і розташовує їх трикутником. Інші діти шикуються один за
одним, руки з'єднують внизу (права - вперед, ліва - назад). Педагог співає гаївку й заохочує
дітей до повторного підспівування двох останніх рядочків.
На перший куплет педагог танцювальною ходою веде ланцюжок дітей навколо першої
дитини. На слова другого й третього рядків за показом педагога діти здіймають з'єднані
руки, на повторення слів - опускають. Ми кривого танцю не знайдемо кінця, Треба його
вести, Як віночок плести (два рази).
На другий куплет педагог продовжує вести ланцюжок, прискорюючи розвиток малюнку,
тобто вільно рухається повз другої та третьої дитини. На останні рядки діти знов піднімають
та опускають руки.
А кривого танцю та не вивести кінця
Вести - вести та не вивести,
Плести-плести та не виплести, (два рази)
На третій куплет педагог водить ланцюжок між трьома дітьми й на останній рядок виводить
дітей із малюнку, утворюючи одне велике коло або півкола.
А кривого танцю та не вивести кінця
Треба його виводити. Кінця йому та знаходити, (два рази).
Якщо дозволяє час та діти з інтересом виконують це завдання, можна спробувати більш
складний вид цього хороводу. Крім трьох дітей, які виконують роль дерев, педагог обирає
ще двох, які разом із ним будуть заводити “кривого танцю”. Поділивши всю групу дітей на
три команди, він ставить провідників першими й дає їм у руки червоні хусточки. Потім, як
і в попередньому варіанті, усі діти стають один за одним (першим стає педагог зі своєю
командою, до останньої дитини приєднується провідник другої команди і ...). На першому
куплеті всі рухаються один за одним, великим ланцюжком. Із початком другого куплету
провідники розривають руки з попередньою дитиною й розпочинають водити хоровод
навколо однієї дівчини зі своєю групою. На третій куплет ланцюжок знов з'єднується й
педагог “виводить дітей із лісу”.
Заключна частина
Педагог:
- Діти, чи сподобалося вам заняття?
- Що нового ми з вами сьогодні дізналися? З якими новими рухами познайомилися?
- Який хоровод ми з вами сьогодні виконували?
Педагог:
Отже, сьогодні ми з вами знов мали змогу залучитися до прекрасного мистецтва танцю,
познайомитися з чудовими рухами, послухати неповторну та чарівну українську музику,
пізнати традиції нашого народу. / це для нас дуже важливо, бо ми - УКРАЇНЦІ!
Діти виконують український уклін і маршем виходять із зали
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Хореографічне заняття з групою дівчат “Дівочі посиденьки”
Мета:
- Поглиблювати знання дітей про український народний танок, про характерні
особливості жіночого танцю та жіночого національного одягу;
- розповісти їм про вінок – народний символ України, про символічне значення квітів
і стрічок;
- Закріплювати навички виконання українських рухів (привітання, “бігунець”,
хороводний крок, “вихилясник”, “колупалочка в повороті”).
- Ознайомлювати дітей з українською традицією зустрічі гостей хлібом – сіллю на
вишитому рушнику;
- Розучувати етюдну форму привітального танцю;
- Розвивати музично – ритмічну координацію, творчу імпровізацію під час виконання
танцю з квіткою, емоційно – ціннісне ставлення до національних танцювальних
традицій;
- Виховувати національну гордість та інтерес до історичного минулого українського
народу.
Хід заняття
Вступна частина
Дівчата входять до зали. Виконують українське привітання.
Педагог: Дівчатка, сьогодні в нас із вами буде незвичайне заняття – справжні дівочі
посиденьки. А на посиденьках дівчата розповідають цікаві історії, діляться таємницями,
переймають досвід старшого покоління, співають, танцюють, грають в ігри. А щоб їм ніхто
не заважав, хлопців на посиденьки не запрошували. Так і ми будемо знайомитися з дівочим
українським танцем без наших козаків.
А розпочиналися посиденьки так… Дівчата наряджалися в найгарніший одяг, щоб
покрасуватися одна перед одною. Адже дівчатка в усі часи є модницями.
Скажіть мені, будь ласка, які ви знаєте елементи національного жіночого одягу? (
Сорочка – вишиванка, плахта, спідниця, фартух, віночок або хустинка).
А що взувають дівчата? (Чобітки).
А які прикраси характерні для українок? (Намисто). А якого воно кольору?
(Червоного). Так, і нагадує червоні плоди калини, які символізують красу і вроду
українських дівчат, здоров’я і силу. Ось послухайте, які є в народі висловлювання: “Пишна
та красива, мов червона калина”, “Щоки червоні, як кетяги калинові”, “Молода дівчина така
гарна, як калина”, “Стоїть на дворі дівонька, як над ставом калинонька”.
Ну ось, будемо вважати, що ми з вами причепурилися. А тепер, як у давні часи,
вирушаємо до хати, в якій будуть проходити посиденьки. Раніше дівчатка, йдучи вулицею,
співали пісень і заходили одна за одною. Ця традиція мала назву – « набірний хоровод».
Давайте ми з вами станемо в різні місця зали, тобто оберемо собі хатинки, і будемо
чекати подруг. А можна я теж буду вашою подругою? Тоді моя хатка буде стояти якнайдалі,
і я перша буду заводити хоровод. Добре? А поки ви будите чекати, коли до вас завітають,
можете виглядати подруг та причепурюватися.
Опис рухів
Звучить лірична українська мелодія, і педагог звичайним хороводним кроком рухається по
залі. Підходить до першої дівчинки і бере її за руку, потім та бере за руку наступну і так
далі. Таким чином утворюється великий ланцюжок. Коли всі дівчата приєдналися до нього,
педагог утворює велике коло. Тримаючись за руки, діти рухаються по колу.
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Дівчата, а давайте подивимося, чи нікого ми з вами не забули?
Дівчата повертаються обличчям у коло і ,продовжуючи триматися за руки, рухаються
приставним кроком. Педагог у цей час називає по черзі імена дівчаток (Оленка – є, Тетяна
теж…).
Щось не бачу я нашої хатинки. Давайте піднімемось навшпиньки і подивимось, чи
далеко нам ще йти.
Дівчата рухаються колом кроком на півпальцях ( коліна витягнуті, спина рівна).
Бачу попереду місток. Треба нам по ньому пройти. Він вузенький, тому будемо
швиденько бігти, щоб не гаяти часу. Ось подивіться як.
Педагог розриває коло і веде ланцюжок до дальнього правого кута зали. Кладе руки на
пояс і “зальотним бігом” рухається по діагоналі в протилежний кут. Після показу просить
дітей показати рух, яким треба пересуватися, і пригадати правила його виконання. Знаком
про початок руху кожній дівчині може бути оплеск, який педагог виконує разом з іншими
дітьми. Наприклад: на “раз” (два, три, чотири). Таким чином педагог стежить за правильним
виконанням руху кожною дитиною, дає вказівки та оцінює виконання.
Педагог
По місточку ми з вами пробігли. Але попереду ще є перешкоди – ями та канави. Яким рухом
ми з вами можемо перестрибувати через ямки? Так, “бігунцем”. Подивіться, як я це зроблю.
Опис рухів
Педагог встає у лівий дальній кут зали і рухається “бігунцем» по діагоналі до протилежного
кута. Потім по черзі цей рух виконують дівчата.
Педагог
Дивіться, яка чудова галявинка! Давайте назбираємо квітів, а потім будемо плести віночки.
Згодні? Які квіти тут ростуть? ( Педагог розкладає по залі штучні квіти двох видів : волошки
та маки або інші).
Кожна з вас має взяти лише одну квіточку і станцювати з нею невеличкий танок –
імпровізацію.
Опис рухів
Звучить лірична хороводна мелодія, під яку дівчатка вільно рухаються залою і шукають
свою квіточку, а потім виконують з нею невеличкий імпровізований танок. Педагог також
бере участь і власним прикладом показує, як треба обережно брати квітку, милуватися нею
та показувати іншим її неповторність і красу.
Основна частина
Педагог. Як усі добре танцювали і які чудові квіти назбирали. А зараз уявимо собі, що ми
зайшли до хати, і нам треба привітатися з господинею.
Опис рухів
Педагог разом з дітьми звертаються до музичного керівника( акомпаніатора): “Добрий
вечір, господине. Чи дозволите завітати до вашої хати?”. Потім педагог виконує
український уклін, діти повторюють за ним.
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Господиня
Я вже вас давно чекаю. І щиро запрошую вас до себе (відповідає гостям уклоном). Бачу
квіти у вас чудові. Може, сплетемо спільний віночок?
Педагог
Дівчатка, щоб віночок вийшов гарний, треба розподілитись на два півкола: з правого боку
стануть дівчатка з волошками, а з лівого – з маками.
Опис рухів
З початку музики педагог підходить до одного півкола і бере за руку крайню дівчинку.
Потім хороводним кроком веде її до протилежного півкола і пропонує стати на місце іншої,
яку забирає і веде у перше півколо. Потім через одну він міняє місцями інших дівчаток.
Врешті – решт два півкола зливаються в одне, утворивши своєрідний « віночок», в якому
квіти чергуються ( волошки та маки).
Гарний вийшов у нас віночок. Але в ньому лише два види квіточок. А у справжньому
українському віночку їх більше. Ось, подивіться, який віночок нам у подарунок сплела
господиня. (Педагог показує дітям вінок зі стрічками і пропонує їм сісти навколо себе).
Педагог
Розповідають, що раніше дівчатка одягали вінок лише на свята. Всі квіти у ньому мають
своє значення. Всього у віночку 12 видів квіточок, трав і листя дерев. Які ви тут впізнаєте?
(Барвинок, ромашка, безсмертник, калина, мак, деревій, біла лілія, волошка, мальва,
тюльпан, півонія, троянда), Ось деревій – це символ нескореності, ф це листя дуба – символ
сили. Троянда символізує кохання, біла лілія - чистоту і цнотливість. Тобто кожна квітка у
віночку має певне значення, до того ж ці рослини лікувальні.
В народі є багато висловлювань про вінок: “Хто вміє віночок вити, той вміє життя
любити”. “Який вінок – такий і голосок” та багато інших.
А чим ще прикрашений наш віночок? Так, різнокольоровими стрічками. Кожна стрічка,
як квітка, щось означає. Наприклад, коричнева – символ землі, жовта – усмішка сонця,
колосок з поля, червона – символ любові, зелена – життя, синя – вода і небо.
Ой, щось ми з вами засиділись. А чи не станцювати нам запальний танок? Ставайте
дружно в коло. Зараз господиня заграє нам веселий гопачок, а ми покажемо, які рухи
українського танцю знаємо. Пригадайте та назвіть ці рухи (“вихилясник”, “колупалочка в
повороті”, “бігунець”, “зальотний біг”). Я, як найстарша, першою буду розпочинати танок.
Спочатку я покажу рух, а потім ви його повторите. Чиє виконання руху мені сподобається
найбільше, той стане на моє місце і покаже наступний рух. Таким чином ми оберемо
найкращих танцівниць на наших посиденьках.
Дівчатка, ми щойно виконали з вами запальний, веселий танок – змагання. А взагалі,
жінки на Україні танцюють більш м’яко, стримано. Багато танців пов’язані з трудовими
процесами, отож вони імітують дії вишивальниць, ткаль, збиральниць врожаю та інших. У
деяких танцях вони передають красу української природи, своєрідність тваринного і
рослинного світів, обрядові дії, стосунки між членами родини.
Одним з головних українських танців є танок – привітання. Цим танцем вони
зустрічали коханих з воєнних походів, виражали повагу до батьків та інших людей, яких
щиро вітали хлібом – сіллю.
Давайте ми сьогодні з вами приготуємо сюрприз для наших хлопців – вивчимо
привітальний танок. А на наступному занятті покажемо його.
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ПРИВІТАННЯ
Ліричний етюд для дівчаток
(музичний розмір – 4/4)
Вихідне положення – дівчатка стоять по обидва боки задньої частини зали, ноги у третій
позиції, руки вільно опущені вниз.
На 1-й – 8-й такти – з правого боку виходить перша лінія дівчаток, рухаючись одна за одною
простим кроком з носка.
На 9 –й – 16 – й такти самим кроком з лівого боку виходить друга лінія дівчаток і
зупиняється позаду першої у шаховому порядку.
На 17-й – 18-й такти друга лінія виходить вперед, проходячи у проміжки, і стає попереду
першої, яка залишається стояти на місці.
На 19-й 20-й такти – перша лінія виходить вперед і стає перед другою.
На 21-й 22-й такти – обидві лінії рухаються вперед простим кроком з носка.
На 23-й -24 –й такти виконують привітання ( український уклін).
На 25-й – 32-й такти – дівчатка першої лінії одна за одною рухаються праворуч, утворюючи
там маленьке коло, дівчатка другої лінії рухаються ліворуч і також утворюють своє коло.
На 33-й -36-й такти – дівчатка продовжують рухатися колом і утворюють « маленькі
зірочки» ( з’єднують праві руки в центрі , а ліві угору та опускають вниз на кожний такт).
На 37-й – 40-й такти дівчатка розкривають коло та, рухаючись по задньому плану,
утворюють півколо.
Педагог
Після цього, за традицією, на вишитому рушнику виносять хліб – сіль, адже це найвища
ознака гостинності в українського народу.
Заключна частина
Педагог
- Ну що ж , мої любі дівчатка, час уже нам і додому вирушати.
- А чи сподобались вам наші посиденьки?
- Що нового ми з вами дізналися?
- Чим відрізняється танок дівчат від чоловічого танцю?
- А якого танцю ми навчилися? Чому він називається « привітальним»?
- Діти виконують український уклін ( дякуючи педагогові та музичному керівникові
за заняття) і ланцюжком під хороводну мелодію виходять із зали.
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Хореографічне заняття з групою хлопчиків “Козацькому роду нема переводу! ”
Мета:
- Поглиблювати знання про український народний танок та ознайомлювати з
особливостями чоловічого танцю та костюма;
- Давати уявлення про танці козаків ( «гопак», «козак»,» повзунець»), та про їхні
характерні особливості;
- Закріплювати виконання вже вивчених рухів української хореографії та розучити
нові рухи чоловічого танцю ( « присядка», «м’ячик”, « повзунець» );
- Розвивати музично – ритмічну координацію, увагу, орієнтацію у просторі, творчу
ініціативу, емоційно – ціннісне ставлення до національних танцювальних традицій;
- Виховувати інтерес до історичного минулого українського народу, почуття
приналежності до козацького роду, його духовної культури, яку слід оберігати та
збагачувати.
Хід заняття
Вступна частина
Діти входять до зали під козацький марш.
Педагог, одягнений в український чоловічий костюм або має в одязі елементи, виходить на
середину зали та промовляє:
Гей, я козак з України,
Козак з роду, козак з мини!
Нізащо я не заплачу
Гучу, кричу, граю, скачу!
Педагог
А ви, діти, якого роду? Думаю, якщо ви живите на запорізькій землі то, мабуть , теж
козацького роду. Чи не так? Ну тоді я вас вітаю по – козацькому! (педагог виконує
чоловічий уклін і запрошує дітей відповісти на його привітання).
Хлопці, а хто такі козаки? Чому їх так називають? Так, козаки – це сильні й мужні
чоловіки, які люблять волю й незалежність. А ще вони добрі воїни і вірні сини своєї
Батьківщини.
І сьогодні ми як справжні козаки вирушимо в похід. Готові? Тоді я як отаман наказую сідати
на коней (педагог імітує, ніби бере повіддя, тобто тримає руки зігнуті в ліктях попереду
себе), спину тримати рівно, рухи виконувати чітко, бути уважними і старанними.
Опис рухів
Звучить музика і діти разом з педагогом виконують по колу крок з високим
підніманням стегна, руки тримають попереду, трохи згинаючи їх у такт музики ( ніби їдуть
на конях).
Чи взяли ви, хлопці, шаблі? Давайте дружно дістанемо їх і візьмемо у праву руку.
Повторюючи рухи педагога, діти піднімають праву руку вгору, а ліва залишається у
попередньому положенні.
А чи спритні під вами коні, козаки? Давайте перевіримо (педагог дає вказівку класти
руки на пояс і виконує біг з високим підніманням стегна).
А тепер давайте пустимо коней в галоп (діти повертаються обличчям у коло і
виконують па галопу вправо та вліво (по 16 разів)).
Дивіться, попереду кущі. Нам на конях через них не продертися. Залишимо коней тут,
а самі “гусачком” проберемося через хащі.
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Опис рухів
Діти виконують глибоке присідання ( п’яти обов’язково відривати від підлоги, спину
тримати рівно). Таким чином рухаються по колу ( руки або тримають на поясі, або згинають
у ліктях
А зараз треба швидко пробігти через поле, щоб ворог нас не помітив. Який український біг
ви знаєте? Так, « зальотний біг». Тільки вам мій наказ – бігти поодинці і виконувати рух
старанно. Дивіться, як я вам покажу.
Опис рухів
Педагог розриває коло і веде хлопців до дальнього правого кута зали. Кладе руки на
пояс і “зальотним бігом” рухається по діагоналі в протилежний кут. Після показу пригадує
разом з дітьми правила його виконання. Знаком для початку руху кожній дитині може бути
оплеск або вигук «Гей!, який педагог виконує разом з іншими дітьми. Таким чином педагог
стежить за правилом виконання руху кожною дитиною, дає вказівки та оцінює правильність
виконання.
Молодці, козачата! А тепер нове випробування – пробігти через ями та канави. Який
же рух нам допоможе подолати ці перешкоди? Вірно, « бігунець». Подивіться як я це
зроблю.( Педагог стає у лівий дальній кут зали і рухається « бігунцем» по діагоналі до
протилежного кута. Потім по черзі цей рух виконують діти).
Добре справилися з завданням. А тепер знову сідаймо на коней і будемо виконувати
воєнний марш.
Опис рухів
Діти за вказівкою педагога стають у коло і виконують фігурне марширування.
Спочатку рухаються колом кроком з високим піднімання стегна. Потім розривають коло і
тим самим кроком ідуть за педагогом через центр, утворюючи одну колону. Руки, зігнуті в
ліктях, тримають попереду (це допомагає дотримуватися дистанції), Педагог повертається
обличчям до дітей, крокуючи на місці, дає команду розходитися через одного у правий та
лівий бік. Далі хлопці йдуть назустріч один одному і, утворивши пари, рухаються парною
колоною через центр. Дійшовши до педагога, знову розходяться у різні боки (пара –
праворуч, пара – ліворуч). Зустрівшись парами, утворюють четвірки і, розводячи руки в
сторони, йдуть лініями вперед. По закінченні музики педагог вигукує: “Козаки, стій!
Равняйсь, струнко!”.
Основна частина
Педагог. Ми прибули до військового табору і зараз будемо тренуватись і відпрацьовувати
окремі вправи. Ви показали, що добре вмієте їхати верхи та виконувати різноманітні
шикування. А ще справжні козаки обов’язково повинні мати рівну поставу, міцні м’язи,
сильні руки. Спочатку попрацюємо над спиною.
Педагог показує основне позування чоловіків в українському танці. Вихідне положення
– ноги розставлені трохи ширше другої напіввиворотної позиції, руки на поясі, кисті
затиснуті в кулак, лікті чітко розведені, спина рівна, грудна клітка розгорнута, шия
витягнута, підборіддя трохи при підняте.
Вправа 1 ( музичний розмір 2/4)
На 1-й – 4-й такти – утримувати вихідне положення.
На 5-й -8-й такти – утримуючи вихідне положення тулуба, виконувати підйом на півпальці
(на один такт, не згинаючи колін, піднятися на півпальці, на наступний такт повернутися у
вихідне положення).
На 9-й – 12-й такти – утримуючи вихідне положення тулуба, виконувати повороти голови(
на один такт повернути голову праворуч, на наступний такт – повернути у вихідне
положення, потім те ж саме повторити ліворуч).
На 13-й – 16-й такти – повторити підйоми на півпальці.
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Вправа 2 (музичний розмір 4/4)
На 1-й такт – утримуючи вихідне положення тулуба, розкрити праву руку в другу позицію
(відвести вбік долонею вгору), голова рухається за рукою (повертається праворуч).
На 2-й такт – повернутися у вихідне положення.
На 3-й – 4-й такти – повторити те ж саме, розкриваючи ліву руку.
На 5-й такт – на півтакту плеснути в долоні, на доступні півтакту розкрити обидві руки в
другу позицію.
На 7-й такт – на півтакту покласти праву руку на пояс, а потім ліву.
На 8-й такт – на півтакту, утримуючи руки на поясі, піднятися на півпальці, на другі
півтакту повернутися у вихідне положення.
На 9-й -16-й такти – повторити вправу спочатку.
Педагог. Молодці! Гарну поставу маєте! І пам’ятайте, що справжні українські хлопці
завжди повинні бути стрункими, стежити, щоб спина була рівною. А тепер хочу перевірити,
які у вас міцні ноги. Зараз я буду вам показувати рухи, а ви дивіться уважно і після мого
показу спробуйте повторити самостійно.
Опис рухів
Вихідне положення – ноги в шостій позиції , руки на поясі.
На 1-й – 4-й такти – педагог виконує чотири рази вправу зі стрибком (на “раз- три” - тричі
піднятися на півпальці, на «чотири» - стрибнути вгору із зігнутими колінами, намагаючись
торкнутися п’ятками сідниць).
На 5-й – 8-й такти – діти повторюють попередній рух, показаний педагогом.
На 9-й – 12-й такти – педагог чотири рази виконує вправу з оплесками (на “раз” - глибоке
присідання вниз за першою напіввиворотною позицією ( спина рівна, коліна тримати разом,
п’ятки відривати від підлоги), на “два” - повернутися у вихідне положення, на “три –
чотири” - два рази плеснути в долоні).
На 13-й – 16-й такти – діти повторюють ті самі рухи.
На 17-й – 20-й такти – педагог виконує вправу “м’ячик з притупом” (на “раз – три” - робить
“м’ячик” (сідає у глибоке присідання і, тримаючи прямий тулуб та руки на поясі, тричі
підстрибує навшпиньках), на “чотири” - повертається у вихідне положення, на “п’ять –
вісім” - чотири рази виконує притуп 9 поперемінно правою та лівою ногами).
На 21-й – 24-й такти – діти повторюють вправу.
На 25-й – 28-й такти – педагог чотири рази виконує вправу “присядка з оплеском” (на “раз”
- сісти у глибоке присідання (спина рівна, руки на поясі), на “два” підвестися і одночасно
поставити праву ногу на каблук, на “три” - плеснути в долоні, на “чотири” - покласти руки
на пояс, на наступний такт виконати присядку з лівої ноги).
На 29-й -32-й такти – діти повторюють вправу.
На 33-й -36-й такти – педагог виконує спрощену для дитячого виконання форму “повзунця”
(сідає на підлогу, руки ставить позаду себе, сідниці піднімає і, спираючись на руки,
перескакує з ноги на ногу, намагаючись витягувати в коліні висунуту вперед ногу).
На 37-й – 40-й такти - діти повторюють рух, а педагог, сидячи на підлозі, плескає їм в
долоні.
Педагог. Ой, бачу потомилися мої козаченьки. Давайте з вами посидимо та поговоримо. А
ви знаєте, що козаки після походу дуже полюбляли танцювати та змагатися між собою? У
своїх танцях вони демонстрували силу та відвагу, показували, як мужньо вони вступали в
бій з ворогом, як спритно скакали на конях та билися шаблею.
А який же найпопулярніший танок був у козаків? Правильно, « гопак». Це один із
найдавніших танців в Україні, і назва його пішла від слова гопати, тобто підстрибувати,
скакати, тупати. А які рухи використовуються в цьому танці? Це, перш за все, рухи,
характерні для чоловіків: “присядка!”, “м’ячик”, “повзунець”. А ще можна в танок
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включати “бігунець”, “зальотний біг”, “вихилясник”, “колупалочку в повороті”, оплески та
притупи. Козаки виконують цей танець гуртом, а потім поодинці, демонструючи дуже
складні рухи, які не кожен може виконати.
А ще в давнину в середовищі запоріжців – січовиків було створено танець, названий
іменем їх творців - “Козаком”. Його виконували дві особи, які вели між собою змагання.
Тобто танець “Козак” - це боротьба характерів, відкритий вияв емоцій, змагання в силі,
вправності і творчій фантазії. Танець “Козак” був символом волі та вільного козацтва. І
першою ознакою козацтва для хлопців було вміння танцювати по – козацькому, бо саме цей
танок тренував витримку, розвивав силу для праці й бою.
Хлопці, а хто з вас хоче показати, як вправно може танцювати та змагатися із
суперником? Чи є серед вас справжні козаки?
Педагог пропонує всім створити коло, а суперникам зайти в середину. Діти сідають і
з початком музики починають плескати в такт, допомагаючи імпровізаційному танцю
солістів. Після цього діти визначають, чий танок був кращим, хто використовував
українські рухи, добре слухав музику та з повагою ставився до суперника. Якщо хлопці
проявляють інтерес до цієї забави, то її можна повторити кілька разів зі зміною солістів.
Педагог
Гуляй, гуляй, козаченьку, гуляй разом з нами.
То тропака, то присядку викидай ногами.
Хлопці, а який одяг носили козаки? Так, вишиту сорочку, широкі штани, які звуться
шароварами, кушак – широкий пояс, яким вони підперезувалися кілька разів, на голові –
шапка , а на ногах – чоботи.
Подивіться на мене , чи схожий мій одяг на вбрання козаків? Цей одяг дуже зручний,
широкі штани дозволяють виконувати складну рухи, не заважають рухатися вільно. Ось,
подивіться, які трюки ( складні технічні вправи) можуть виконувати козаки. ( Педагог
демонструє ілюстративний матеріал, на якому зображено виконання трюкових елементів
професійними танцівниками).
Опис рухів – “повзунець”
Вихідне положення – хлопці стоять один за одним праворуч в передній частині зали; ноги
в шостій позиції, руки вільно опущені, долоні стиснуті в кулак.
На1-й – 2-й такти – рухаються по передньому плану зали, виконуючи вісім широких кроків
та динамічно змінюючи положення рук.
На 3-й -4-й такти – напівприсядки виконують вісім кроків, поступово заводячи коло.
На 5-й – 16-й такти -продовжують виконувати рухи 1-го – 4-го тактів, рухаючись по колу;
на 16-й такт стають у півколо.
На 17- такт – виконують чотири стрибки у напівприсіданні, тримаючи руки на поясі.
На 18 –й такт – виконують чотири оплески в долоні, залишаючись у напівприсіданні.
На 19-й – 20-й такти – повторюють рухи 17-го – 18-го тактів; наприкінці 18-го такту
ставлять руки на підлогу, сідають, широко розкриваючи ноги.
На 21-й такт – згинають по черзі ноги в колінах.
На 22-й такт – виконують чотири оплески в долоні.
На 23-й – 24-й такти – повторюють рухи 21-го – 22-го тактів.
На паузу всі хлопці вигукують:
Ой, дуб, дуба, дуба! У Миколи нема чуба!
Ти, Миколо, не журися, на всі боки повернися!
На 25-й такт – займають положення у напівприсідання та виконують присядку «м’ячик»,
тримаючи руки на поясі.
На 26-й такт – виконують присядку в повороті праворуч, руки закладають долонями за
потилицю, ніби притримують шапку.
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На 27-й – 28-й такти – повторюють рухи двох попередніх тактів, тільки під час присядки
повертаються ліворуч.
На 29-й – 32-й такти – швидко сідають на сідниці, ноги згинають у колінах, трохи
піднімають над підлогою і притискують до себе, руками спираються об підлогу. У такому
положенні крутяться праворуч, перебираючи позаду себе долонями. Наприкінці останнього
такту зупиняються у вільних позах.
На паузу усі хлопці вигукують:
« Годі, хлопці, жартувати! Може, досить танцювати!
На 33-й- - 36-й такти – діти займають положення в напівприсіданні, один за одним
рухаються по колу, виконуючи рухи 1-го – 4-го тактів.
Заключна частина.
Педагог. Хлопці, чи відчули ви себе справжніми козаками?
- Що повинен вміти робити кожен козак? Які чоловічі танці ви можете назвати?
- А чим відрізняється чоловічий український танок від жіночого?
- Які рухи чоловічого танцю ви сьогодні виконували?
- Назвіть елементи чоловічого українського одягу?
- Добре, думаю, що ви виростете гідними синами своєї Вітчизни, будете сильними,
мужніми, відважними, з повагою ставитиметеся до дівчаток та захищатимете їх,
любитимете та оберігатимете нашу рідну неньку Україну.
- Щиро дякую вам за те, що були уважними та старанними на занятті( педагог виконує
уклін). Діти відповідають.
- А тепер, рівняйсь, струнко! Під військовий марш один за одним із зали руш!!
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Конспект хореографічного заняття “Український парний танок”
Мета:
- Поглиблювати знання дітей про український народний танок, про образний характер
української народної музики та символіку танцювальних рухів.
- Закріплюваи та поглиблювати знання дітей про особливості дівочого та чоловічого
танцю.
- Ознайомлювати з особливостями виконаня парного танцю, вивчити деякі положення
рук у парі та спрощену етюдну форму українського танцю “Козачок”.
- Розвивати музично-ритмічну координацію, творчу ініціативу, емоційно-цінністне
ставлення до національних танцювальних традицій.
- Виховувати поважливе ставлення до партнера, інтерес до танцювальної
культури свого народу.
Хід заняття
Вступна частина.
Діти входять до зали, стають у коло виконують українське привітання.
Педагог: Діти, минулого разу ви знайомилися з особливостями чоловічого та жіночого
українського танцю.
Хлопці, що ви можете розповісти дівчаткам про свій танок? Пригадайте, які рухи ви
вивчали і які танці виконували. (Хлопці танцюють)
А тепер дівчатка поділяться з хлопцями знаннями про особливості жіночого
танцювального мистецтва. Які за характером рухи в дівчат? Який зміст несуть у собі рухи
дівочих танців? (Дівчата танцюють)
Отже, дівчатка і хлопчики можуть танцювати окремо, демонструючи свою
майстерність. А чи можуть вони танцювати разом у парах? Так, звичайно. На Україні багато
парних танців, вони цікаві й веселі. А для того, щоб ви навчилися їх виконувати, я відкрию
вам деякі секрети.
Секрет перший — треба добре танцювати й без помилок чітко виконувати
танцювальні рухи, щоб не заважати партнеру під час виконання танцю.
Для початку виконаємо прості рухи по колу. По-перше - розігріємо м’язи, а по-друге пригадаємо правила виконання українських рухів на переміщення в просторі.
(Діти виконують по колу па марте, хороводний крок на півпальцях, “зальотний біг” та
“бігунець”. Після цього стають лініями)
Основна частина.
Діти разом з педагогом виконують вправи для голови, шиї, рук та ніг.
Педагог: Ми повторили з вами основні положення. А зараз ознайомимося з деякими
положеннями рук в парному танці. Станьте в коло, подивіться з ким ви хотіли стати в пару?
Якщо ви вирішили, то не поспішайте до партнера. Тепер я відкрию вам другий секрет—як
запрошувати до танцю, важливо ставитися до партнерші. Подивиться, як я запрошу до
танцю Оленку.
(Педагог підходить танцювальним кроком до дівчинки і виконує уклін-привітання.
Потім пропонує дівчинці відповісти на запрошення)
Педагог: Бачите, як поважливо я поставилася до Оленки. Не поспішаючи підійшла до
неї, подивилася у очі, усміхнулася й виконала запрошення-привітання. А вона з радістю
відповіла на нього. А тепер, хлопці,ваша черга.
(Діти виконують запрошення, утворюють пари)
Педагог: Секрет третій — злагоджено виконувати рухи, бути уважним і старанним,
щоб не підвести партнера. А зараз ви виконаєте танцювальні завдання в парах.
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Педагог: Секрет четвертий — бути артистичним, весело виконувати рухи,
усміхатися, виразно рухатися. Я буду йти по колу і співати пісню. Той, хто захоче показати
свою майстерність та артистичність, повинен підняти руку. Чиє ім’я я назву, той піде в коло
танцювати.
Сумно чобіткам стояти—вони хочуть танцювати!
Той, хто чобітки візьме, в коло танцювать піде!
(Виконується імпровізаційний танок всіма бажаючими)
Дуже просять чобітки-чоботята:
Затанцюйте хлопчики і дівчата!
Тож заграймо веселий гопачок,
Хто танцює, стука каблучок!
(Виконується парний танок)
Педагог: Добре ми потанцювали, мабуть час і відпочити. Сідайте на підлогу, заплющуйте
очі й уважно слухайте, про що вам розповість музика.
(Діти слухають українські народні мелодії, діляться своїми асоціаціями)
Педагог: Ви вже переконалися, що музика робить рухи виразнішими й емоційнішими.
Тому дуже важливо вміти рухатися під музику, передавати її характер. Ось п’ятий секрет
парного танцю—партнери повинні уважно слухати музику, злагоджено рухатися,
відображаючи настрій музичного твору.
Ми з вами довели, що музика може нам розповісти дуже багато цікавого. А чи може
танок виконати таку функцію? Так, звичайно. Тому що танок - це німа мова. Рухами,
мімікою люди передають свої почуття, свої ставлення до навколишнього світу,
відображають трудові процеси, розкривають зміст історичних подій, літературних творів і
багато інших. А якщо виразність танцю підкреслює музика і виконавці емоційно і
правильно виконують рухи, то глядачам все зрозуміло й без слів.
І сьогодні ми з вами ознайомимося з одним цікавим парним таночком “Козачок”. Він
виник у Запорізькому краї, і танцювали його спочатку лише козаки, пізніше дівчата теж
почали брати участь у його виконанні. І танок став парним. Допомагати мені буде бубон.
Бубон дзвінко бубонить, жартівливо дзеленчить.
Він нагадує, що хлопцям час дівчаток запросить!
(Діти виконують “Козачок” разом з педагогом)
Педагог: Добре ви затанцювали “Козачка” і бубон за вами стежив.
Заключна частина.
Педагог: Ось і підійшло до завершення наше заняття.
Що нового ви дізналися про український танок?
Які секрети треба знати, щоб парний танок був красивим?
Який танок ми з вами вивчили?
Отже, український танок—це танок, в якому передаються відносини між партнерами,
поважне ставлення одне до одного. Під час його виконання треба не заважати партнеру,
добре знати і ритмічно виконувати рухи, вміти запрошувати партнера до танцю,бути
артистичним, уважним і старанним.
І на закінчення я хочу, щоб ви знов обрали собі пару і разом під музику залишили залу. (діти
виконують український уклін і парами під музику виходять із зали)
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Конспект домінантного заняття “Вас запрошує Фея танцю”
(домінантне заняття для середньої групи)
Мета
Спонукати дітей до рухливих дій (ігри, танці, хороводи), завдяки використанню
інформаційно-комунікаційних технологій. Формувати вміння використовувати теоретичні
знання у практиці. Підвищувати м’язову та емоційну витривалість в хореографічному
мистецтві.
Завдання
- Поповнити теоретичні та практичні знання дітей;
- Викликати бажання творчо працювати;
- Переглянути важливість та актуальність проблеми ІКТ у хореографічному мистецтві
та в дошкіллі загалом.
Хід
(діти забігають до зали на носочках, стають по колу)
Педагог:
Доброго дня! Я рада бачити вас, і для початку привітаємо один одного
(педагог дзвонить дзвіночком та каже)
Прислухайтесь – веселий дзвін
Швидко шикуйтесь на уклін
(діти стають урозтіч по всьому килимку – вітаються хореографічним прийомом – уклін)
Сьогодні ми з вами вирушимо в веселу подорож до Королівства Хореографія, до Феї
Танців. У дорозі нас чекають цікаві музичні зупинки, на них ми будемо слухати музику,
гратися, танцювати, співати. Давайте візьмемо з собою в дорогу чудовий настрій, (діти
виконують рух «ок») гарну поведінку (діти стають струнко) і головне – увагу! (діти
виконують рухи – все бачу, чую, відповідаю, співаю). Спочатку ми поїдемо з вами на поїзді.
Сідайте в вагончики, пора відправлятися в подорож (ведучий дудить у свистульку,
збираючи дітей, а вихователь тим часом каже слова)
Чу-чу-чу, чу-чу-чу!
Всіх на поїзді промчу.
Покатаю всіх діток,
Через ліс, через ярок.
Всі за руки ви тримайтесь,
З друзями не сперечайтесь.
Машиніст, вперед дивись,
Всім ти діткам посміхнись.
(ф-ма: “Потяг” - педагог йде попереду «ланцюгом», по діагоналі; потім по вертикалі) –
зупиняються.
Етюд – “Поїзд зупиняється”
Педагог:
Зупинка “Інформаційна”. Як ви гадаєте, чому вона так називається (відповіді дітей: тут ми
отримуємо знання, інформацію; ділимося нею)? Правильно, всі ті, хто тут живе,
спілкуються один з одним завдяки технічним засобам. І один з таких є комп’ютер або
ноутбук. Що ви знаєте про нього, розкажіть?(відповіді дітей)
Педагог:
Діти, наша подорож – до Королівства Хореографія. А що це взагалі таке? (відповіді дітей –
танець). Хочу вам сказати, що таночки можна класифікувати за трьома напрямками. Хто
знає за якими?(відповіді дітей – сучасний, народний, класичний). Правильно. Як 33 літери
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алфавіту – основи орфографічного словника, а 7 музичних нот – основа всієї музики, так і
класичний танець – основа всіх танцювальних напрямків. А основа класичного танцю є
що..? (відповідь дітей – балет). Бажаєте побачити його …? (відео - перегляд фрагменту з
м/ф “Барбі та Лускунчик” - муз. П.І.Чайковського на ноутбуці)
Педагог:
Але ж нам час вирушати в дорогу, на цей раз ми поїдемо на кониках (вихователь дзвенить
у дзвіночок – діти шикуються в коло) – (ф-ма: І.Штраус “Галоп”) – діти перешиковуються
та йдуть по колу маршем, а музичний керівник промовляє:
Як граційно йдуть конячки: спинка рівна, коліна піднімаємо високо, носочки гострі, як
голочки, тягнемо вниз, підборіддя припідняте! Ось конячки поскакали галопом! – (діти
скачуть по колу; вихователь дзвенить - на дзвін дзвіночку діти стають у розтіч)
Педагог:
Зупинка “Ігрова” - (діти грають в рухливо-хореографічну гру “Мишенята”. Крок на сюєві,
марш, закидання ніг назад, галоп) - проводить музичний керівник.
Педагог:
Вирушаймо далі. Вже трішечки залишилося. Тому пропоную цю відстань здолати пішки,
адже така краса навкруги – такі квітучі поля, луки, сади, ліси; грайливі річки, озера бо це –
наша мила, ненька - Україна! – (діти йдуть “равликом” - ф-ма: “Розкажу про Україну” К. Бужинська – зупиняються – перешиковуються по всьому килимочку)
Зупинка «Музична» - (ф-ма Я.Тірсона “Осіннє листячко” - заходить Фея Танцю – розкидає
листячко). Діти, погляньте на це диво! Так це ж сама Фея Танцю завітала до нас, а разом з
нею її друзі – краплинки-веселинки. Такий чудовий таночок для нас затанцювали, ніби
різнокольоровий дощик пройшов (діти співають пісню “Парасольки” - муз. І.Малицького)
Фея:
А чи бажаєте погратися з моїми краплинками-веселинками? (відповідь дітей – так!)
(Гра – “Різнокольорові відерця” - ф-ма: А.Вівальді – “Осінь”).
Фея:
Дякую, що погралися з моїми друзями краплинками-веселинками. Ви не тільки гарно
граєтесь, а ще й пречудово співаєте. Але я почула дуже знайоме мені слово – “полька”. Чи
знаєте, що це таке? (відповіді дітей – це танець). Правильно, хочу подарувати вам музичнохореографічний подарунок. Мої друзі, майбутні випускники нашої школи танцю –
продемонструють вам таночок. Увага, увага – запальна, весела, її величність
«Полька»! (вихователь дзвенить у дзвіночок – малеча
сідає на стільчики, а старша група виходить –
готується до таночку, ф-ма: І.Дунаєвський –
“Кубанська полька”»)
Педагог:
Мої любі, а давайте розкажемо Феї що ми знаємо про
танець. Таночки можна класифікувати за трьома
напрямками. Якими, діти - (відповіді дітей – сучасний,
класичний, народний)? Давайте послухаємо музичні
твори та скажемо, які ж звучать таночки за напрямками
- (діти сідають на килимочок).
Звучать фонограми:
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1. Народний танець – гопак,
2. Класичний – вальс,
3. Сучасний – “Танок маленьких каченят” - (діти встають та показують рухи таночку) –
сідають.
Педагог:
А тепер послухаємо музичні твори та скажемо, які ж назви мають народні танці.
Але… що це, подивіться на цю красу, діти (всі підходять до “чарівної дошки” - там, на
лавах, лежать різнобарвні фото та малюнки різноманітних таночків) – так це ж Фея Танцю
нам їх подарувала! Діти, візьміть собі той “таночок”, який сподобався вам найбільше (діти
беруть паперовий матеріал та сідають на килимочок, на п`яточки, положивши перед собою
той чи інший малюнок з зображенням таночку) Звучать фонограми:
1. Гопак – український народний танець – (діти у яких малюнок з відповідним
зображенням - прикріпляють на “чарівну дошку”)
2. Полька – чеській народний танець – (діти у яких малюнок з відповідним
зображенням - прикріпляють на “чарівну дошку”)
3. Гопачок – український народний танець – (діти у яких малюнок з відповідним
зображенням - прикріпляють на “чарівну дошку”).
4. Далі, будь ласка – слухаємо класичний танець та назвемо його. (Звучить ф-ма:
Вальс Анастасії – діти у яких малюнок з відповідним зображенням - прикріпляють
на “чарівну дошку”). А зараз – сюрприз, ми подивимося який же вальс, яке може
бути вбрання. Будь ласка, всі на екран (відео – “Вальс Анастасії”).
5. А основа класичного танцю – (відповіді дітей – балет)? – (діти у яких малюнок з
відповідним зображенням - прикріпляють на “чарівну дошку”).
6. І останній напрямок – це сучасні танці, послухаємо. Звучить ф-ма: “Капітошка” –
(діти у яких малюнок з відповідним зображенням - прикріпляють на “чарівну
дошку” - Відео – танок – “Капітошка”) - музичний керівник виходить з зали.
Фея:
Здається, хтось до нас поспішає – чую легесенькі кроки… мої дорогі друзі – до вас поспішає
справжнісінький вчитель з хореографії, який вчить дітей танцювати. Його запросила до нас
я, щоб ви мали змогу трішечки потренуватися перед тим, як потрапимо на бал до мого
королівства. Швиденько вставайте, займайте свої місця – зустрічайте вчителя – (вихователь
включає ф-му - “Вчитель танців” - заходить музичний керівник – всі танцюють таночок).
Педагог:
А тепер - всі на бал, швидше! – (всі діти беруться за руки, піднімаються на носочки – Фея
попереду, вихователь позаду – легкий біг «ланцюжком» - зникають з-зали. Останнім
виходить педагог).
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Додаток З
Конспекти сценаріїв свят та розваг в ЦРД
Сценарій “Танцю, до тебе прагне серце і душа ”
Мета заходу: Розвивати в дітей потяг до краси, виховувати повагу хлопчика до дівчинки,
прагнення виглядати красивим і галантним.
Ведуча: Доброго дня, дорогі друзі! Хто з вас не любить танцювати? Жодне свято не
обходиться без танців. І хай не всі вміють танцювати, але безумовно одне: краса танцю
зрозуміла всім.
Ведуча: Виявляється, що навіть птахи танцюють. Деякі породи танцюють завжди
велелюдно і зі запалом. Наприклад - чаплі, а шуліка – дуже мудро кружляє – туди, сюди.
Найцікавіші танці в деркачів: вони збираються чередою і влаштовують справжній бал.
Повитягавши шиї, сходяться, розходяться, вальсують. Потім одразу стають мов закам’янілі,
а тоді знов кидаються танцювати. А хто бачив танець журавлів, той запам’ятає цю красу на
все життя.
Ведуча: Танець – хвилюючий і найпрекрасніший вид мистецтва, бо не тільки відображає
життя, а й сам є життям. А ще він виховує, вчить культури поведінки. Танці – це емоційна
насолода. Вони розвивають почуття ритму, виробляють правильну поставу, піднімають
настрій.
Дитина: Мелодія птахом злітає,
Серця молоді окриля,
І юність Поліського краю
У дружньому танці кружля.
Ведуча: Що виникло раніше – танок чи музика – не знає ніхто, але добре відомо, що танцює
людство з давніх-давен під супровід пісні, музики.
Ведуча: Фольклорний танець має певні традиційні для даної місцевості рухи, ритми,
костюми. Серед народних танців світу можна відзначити такі як “Жок”, “Жемжурка ”,
класичні індійські танці, “Краков’як”, “Лезгінка”, “Болеро”, “Гальярда”, “Фламенко” та
інші.
Ведуча: Український народний танець народився разом із піснею, разом з нею він зростав,
збагачувався. “Пісня і танок – це рідні брат і сестра – слушно відзначив відомий
фольклорист і хореограф Василь Верховинець - в танцях є весняний подих вітру, тепле
лагідне літо, багата осінь і холодна зима”. Наш народ ще від віків зжився з незайманою
чистотою природи, передає в танцях усю її незрівняну красу.
Ведуча: Говорячи про українські народні танці, слід зазначити, що часто один і той же
танець у різних місцевостях може мати різні назви. Наприклад, такий відомий нині
український танець як “Гопак” має інші назви: “Гоцак”, “Козак”, “Козачок”, “Тропак”.
Танці отримують назви з різних причин: за якимось словом, що часто вживається в пісні,
під яку танцюють: від пісні “Ой дівчина-горлиця” назвали танок “Горлицею”. Те ж саме з
назвою “Полька”, що також походить від пісні, а не від того що ніби він польський танець.
Цей танець побутує в Україні та в деяких країнах Європи.

34
Звучить:
Полька “Вуйма” [Звукозапис] /укр. нар. пісня //Мелодії Полісся і Волині: у викон.
фольклорних колективів.
Ведуча: В одній з таких пісень, яка є супроводом до танцю, зокрема співається: “Біда
польку спокусила – пішла полька за русина …”. Деякі танці називаються за місцевістю, де
вони побутують: “Коломийка” (від м. Коломия), “Гуцулка” (від Гуцульщини). Крім назв
танців, у народі існує ряд назв танцювальних рухів. Василь Верховинець записав кілька з
них: доріжка, присядки, навприсядки, вихиляси. Нині відомі й інші народні назви рухів:
гопаки, витинанки, підскоки, підтупи, тропаки, закрутки та інші. Серед відомих
українських народних танців є “Гопак”, “Тропак”, “Гандзя”, “Чумак”, “Метелиця”,
“Козачок”, “Полька”, “Коломийка”, “Аркан” та інші. В українському народному танці часто
наявний елемент змагання: двох парубків, парубка з дівчиною, або танцюриста з
музикантом.
Ведуча: Досі етнографи не зібрали і не описали на належному науковому рівні всі
фольклорні танці українців. Перші докладні описи танців подали переважно письменники
в художніх творах: Григорій Квітка-Основ’яненко, Іван Котляревський, Іван НечуйЛевицький, Микола Гоголь, Марко Кропивницький. І хоча письменник не ставить собі за
мету наукове дослідження танцю, проте описи танцювального мистецтва українців,
зроблені досить ретельно і з художньою майстерністю, можуть служити водночас і цінним
етнографічним матеріалом.
Читець: Кожен крок – сліпуча блискавиця,
А душа – польовий буйний вітер.
Розгортаються уста і лиця
Неспокійним пурпуровим квітом.
Не впіймаєш! Я – вогонь, я - вихор,
А вони спинятися не звикли!
Але раптом усміхнуся тихо,
І в очах моїх заграє виклик.
А душа, розбещеністю п’яна,
Вип’є туги золоту отруту.
О, злови мене, злови, коханий,
Я так хочу біля тебе бути!
Бачиш – стіни зникли, мов примари!
Трави лізуть нам під закаблуки,А над нами рожевіють хмари!
Перед нами зеленіють луки!
Тільки зловиш – радісно і в’юнко
Закручу тебе звитяжним рухом,
А з оркестри бризне поцілунків
Весняна, бурхлива завірюха!
О. Теліга “Козачок”
Ведуча: В Україні й за кордоном українське танцювальне мистецтво репрезентує
переважно “Гопак”, культ якого склався на початку XX століття. Назва танцю походить від
дієслова “гупати” – плигати, скакати. Справжній фольклорний гопак був переважно
сольним чоловічим танцем, в основі якого лежала імпровізація і змагання. У народі його
танцюють так, щоб один одному не заважали. Популярності танцю сприяло, його
використання у спектаклях корифеїв українського театру.
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Виконується український народний танець
Ведуча: Вічно юний танець – вальс. Вальси… Їх співають, танцюють, грають… Вже понад
три століття він користується великою популярністю і не старіє! Щось є в цьому танці таке
незвичне, захоплююче, що підкоряє людей різних епох і національностей, складу життя і
віку.
Читець: Я дивлюся на Тебе здалека,
Моя ніжна, тендітна, струнка…
Несміливо торкаюся погляду,
Що тремтить коло мого плеча…
Я захоплюю стан тихим подихом,
Відчуваючи холод долонь,
Ти у танці моєму у вічності
Впала в рук моїх теплих полон.
Перший такт, немов крик в мою душу,
Загубився у твоїх зіниць.
Попливли ми з тобою у мареві,
Вже не бачачи інших облич…
Переможений ритмом звучання
Я несу Тебе вихорем мрій,
Ти смієшся й знесилено падаєш
У колиску казкових подій!
Моє серце твоїм вільним подихом
Мимоволі сягає зірок,
Й твоя вічність дарує, аж боляче,
Свій останній завершений крок…
Тетяна Мандзюк “Вальс”
Ведуча: У чому ж секрет вальсу? Давайте спробуємо відшукати відповідь на це запитання,
звернувшись до історії танцю. Свій родовід вальс веде з жвавого сільського танцю лендлер,
який був розповсюджений в Південній Німеччині та Австрії. У вальсі є спільні риси з
французькою вольтою, чеським фуріантом, польським куявяком.
У XVII столітті вальси творили такі великі композитори як Моцарт, Бетховен,
Шуберт.
Відомий польський композитор Шопен написав лише 14 вальсів. Як це мало в
порівнянні з трьомастами шубертівськими вальсами! Але 14 вальсів Шопена – це 14
неоціненних перлин, що втілили багатство шопенівського генія. Під музику цих вальсів не
танцювали, вони тільки для концертного виконання.
Читець: Шопена вальс… Ну хто не грав його
І хто не слухав? На чиїх устах
Не виникла усмішка примхлива,
В чиїх очах не заблищала іскра
Напівкохання чи напівжурби
Від звуків тих кокетно-своєвільних,
Сумних, як вечір золотого дня,
Жагучих, як нескінчений цілунок?
Максим Рильський “Шопен”
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Ведуча: Дослідники відносять народження вальсу, як танцю, до кінця XVIII століття. Він
бурхливо вривається в бальні зали і зустрічає опір аристократичних салонів. Дозвольте!
Запаморочливе обертання замість плавної ходи. А як же етикет? Дозволити публічно
обійматися танцюючим? Сором! І вальсу оголосили справжню війну! Проводились навіть
офіційні компанії по боротьбі з цим “аморальним” танцем. Його висміювали, таврували,
забороняли, але не перемогли. Зате в XIX столітті вальс одержав повне визнання і досягнув
всесвітньої популярності.
Ведуча: Спалахнувши, ніби феєрверк, засіяла на довгі літа, слава Іоганна Штраусамолодшого. У творчості Штрауса віденський вальс досягнув класичної довершеності.
Всесвітньо відомі вальси “Казки віденського лісу”, “Життя артиста”, “Весняні голоси”.
Мелодії Штрауса проникають у душу. Його вальси заполонили Відень. Відкривалися
величезні зали, спеціально призначені для балів. Понад 500 вальсів написав Іоганн Штрауссин. Під його музику кружляли у королівських палацах і казармах, містах і селах. Вальс
називають танцем закоханих. Скільки у ньому ніжності, граціозності, оптимізму,
життєрадісності, надії.
Читець: Земля кружляє у космічнім вальсі.
Вітри галактик – вічні скрипалі.
Гармонія крізь тугу дисонансів
Проносить ритми танцю по землі.
І не паркет, зачовганий до глянцю,
Не долівки, налиті до чобіт, Вже вся планета – п’єдестал для танцю,
Де сходять вальси з голубих орбіт.
Ліна Костенко “Смертельний падеграс”
Звучить:
Штраус І. An der schonen blauen Donau [Звукозапис] / І. Штраус // Бальные танцы: вальс.
Ведуча: А скільки вальсів подарували нам українські композитори! Творча співдружність
Платона Майбороди та Андрія Малишка започаткувала жанровий різновид пісні-вальсу в
українській пісенності… Його “Київський вальс” став своєрідним символом столиці
України. Часто чуємо його мелодію, коли звучать позивні радіопрограми: “Знову цвітуть
каштани, хвиля дніпровська б’є…” Говорячи про пісні-вальси Платона Майбороди, не
можна не згадати “Студентського вальсу”, “Пісні про вчительку”, “Пісні про рушник” та
останнього спільного твору з Андрійом Малишком – “Моя стежина”. Вальс став
своєрідними символом юності, весни, любові, світлих життєвих мрій.
Звучить:
Майборода П. Київський вальс [Звукозапис] / П. Майборода // Києве мій
Виконується танець вальс
Ведуча: XX століття принесло нові ритми: танго, фокстрот, рок-н-рол, бугі-вугі, твіст,
шейк, брейк.
Одним з найбільш популярних танців цього століття є танго. Вперше слово “танго” у
відношенні до танцю почали вживати десь у 90-х роках XIX століття. Більшість дослідників
погоджується, що танець виник злиттям різноманітних стилів, завезених емігрантами із
Європи до Буенос-Айресу, та Африканських танцювальних мотивів, таких як кубинська
хабанера, креольська мілонга. Танго тісно пов’язане із музикою та партнером. Хороший
танцюрист змушує “бачити музику”.
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Читець: В танці я тобі розкажу,
Як кохаю тебе безмежно.
Кожним рухом тобі покажу,
Як обожнюю обережно.
Стан тонкий і волосся дощ
Руки ніжні й веселе личко
В танці ти за мною ідеш,
Хай це щастя і невеличке.
Я дивлюся в твої очі щасливі,
Задоволено мружиш ти їх.
Ну, які ж твої очі красиві,
Очі щастя, кохання, втіх.
Оксана Вишневська “В ритмі танцю”
Ведуча: Париж був першим містом, де танець набув значної популярності на початку 1910х років. Пізніше він підкорив Лондон та Берлін. До 1913 року він досяг Нью Йорка та
Фінляндії. Період до 1955 року вважається Золотою Добою для танго. 1983 року у Парижі
відбулося відкриття шоу Tango Argentino, що стало своєрідною революцією. Практично всі
бажали навчитися танго.
Звучить:
Martin D., викон. Besame mucho [Звукозапис] / Romantic collection : Tet-a-Tet. – Germany,
2000. – 1 СD: зв., – 12 см.
Читець: І знову з’єднались в одну оману
О, дивне танго, – і сум і пристрасть.
Пливу на хвилях твого туману
Згубила керму, спалила пристань!
І б’ється серце, і гнеться тіло,
В твоїм повільнім і п’янім вирі –
Блакитне сонце мені світило,
А буде чорне, а може сіре…
Чекає прірва на кожнім схилі Та сум і пристрасть манять так п’яно.
Пливти все далі, віддавшись хвилі,
Та завтра, вранці, під перший промінь
Зрадливе танго, твого туману.
Мені не пристрасть туманна сниться –
Зоріє ясно в чаду і в томі,
О, світла ніжність, твоя криниця.
Олена Теліга “Танго”
Виконується танець танго
Ведуча: Сучасний танець модерн зародився наприкінці XIX столітті і став універсальним
засобом для імпровізацій та пошуку нових рухів. Рухи виконуються у різних позах, навіть
лежачи або рухаючись у горизонтальному положенні. Завданням артистів є передача
почуттів та настрою. Танець пост-модерн, який виник у Нью-Йорку, набув своєї
популярності у 60-х роках XX ст.. Його відрізняє широке використання імпровізації у
незвичних місцях, наприклад, у художніх галереях.
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Танець джаз – синтезувався з африканської та американської культури. Утворилися
три ранні стадії джазу: традиційний, соул та афрокарибський. Джазова музика й танець
стали дуже популярними як серед чорношкірого, так і серед білого населення.
Історія розвитку різновиду сучасного танцю чечітка (степ) походить від ірландської
джиги та сільської англійської чечітки – танців перших поселенців в Америці. Цим танцям
притаманні складні рухи ступні, яка вибиває ритм.
У 50-х роках XX ст. роках став популярним рок-н-рол. Він шокував і приваблював
людей своїм неприборканим, бунтарським темпераментом. У ці часи з’являються інші
подібні новинки: стейл, стролл, акробатичний рок-н-рол. У 70-х роках популярним став
брейк-данс. Його різновиди: боди-попінг, брейкін, апрок.
Звучить:
Бумбокс, вікон. Ким ми були [Звукозапис] / Золотой генофонд Украины.
Ведуча: Ці танці складаються з акробатичних рухів, стрімких обертань, які виконуються на
голові, на спині в різних позах. Вони потребують спеціальної атлетичної підготовки, одягу
та аксесуарів. Апрок – танець – змагання декількох команд у стилі брейк, де
використовуються також елементи різних спортивних єдиноборств. Хоча цей танець
виглядає агресивним, однак партнери не наносять шкоди один одному, вони навіть не
торкаються один одного. Кожний новий учасник змагання починає свій рух з тієї пози, якою
закінчив свій танець попередній виконавець. Переможця визначають глядачі. З танців рокн-рол, диско, брейк організовуються змагання, де беруть участь професійно підготовлені
виконавці різних вікових груп. На сучасній сцені все частіше виконуються спортивні танці.
Кожен рік сучасні танці поповнюються новими популярними зразками, які
створюються на основі уже існуючих або це зовсім нові композиції, стилі. Деякі з них
швидко забуваються, а інші залишаються у скарбниці хореографічного мистецтва. Нині
популярними є хіп-хоп, R&B… Процес розвитку хореографічного мистецтва не
припиняється тому, що широко використовується вільна імпровізація.
Виконується сучасний танець
Читець: Танець ніжний не звабливий,
Танець світлий дійсо щирий
Танець в котрім ти і я
Відчуваєм звук життя.
Сагайда “Танець”
Ведуча: Танцюйте, насолоджуйтесь, відпочивайте, адже рух – це життя й енергія!
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“Хай в серці кожної дитини живе любов до України”
(Сценарій свята для дітей старшої групи)
ВИХОДЯТЬ ВЕДУЧА З КОРОВАЄМ ТА ДІТЬМИ
Ведуча: Добрий день вам, люди добрі,
Раді з святом вас, вітати!
І від серця щирого
Щастя та добра бажати.
І на знак поваги хліб візьміть із сіллю,
Щоб жилось по правді, щоб жилось у мирі!
Дівчинка: Є з усіх одна країна,
Наймиліша нам усім.
То – прекрасна Україна,
Нашого народу дім!
Хлопчик: На свято вас просимо
Гуртом й поодинці,
На свято веселе,
Бо ми – українці!
ВХІД ДІТЕЙ “Запорізький марш”
Дитина. Гляньте, як гостей багато!
Прийшли вони на наше свято!
Радо нас усіх вітають,
І оплесками зустрічають!
Дитина. Вітають усіх українські малята!
Ми всі готувалися довго до свята:
Вивчали таночки, веселі пісні,
Для вас готували виступи свої.
1 дит.: Хоч маленькі ми ще діти,
Мов весняні дрібні квіти,
Величаємо в цю днину
Нашу матір – Україну!
2 дит.: Кохаю край наш дорогий,
Що зветься Україна.
Вітчизні хочу я своїй
Зрости достойним сином.
Ведуча: Слова палкі, мелодія врочиста …
Державний гімн ми знаємо усі.
Для кожного села, містечка, міста –
Це клич один з мільйонів голосів.
ЗВУЧИТЬ ГІМН УКРАЇНИ
Ведуча: Дитино, глянь навкруг, яка твоя земля:
Красива, дивовижна і єдина.
Усе тут дороге: ліс, гори і поля,
Бо це Вітчизна наша – Україна!
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1 дит.: Рідна моя Україно!
Земле люба і єдина,
Тут Тарасові стежки,
Солов’їнії пісні.
2 дит.: Тут калина і верба,
Тут і радість, і журба,
Ніжне материнське слово
І така чудова мова.
3дит.: Ніби птаха легкокрила,
Волелюбна і щаслива,
Краю ніжній і святий,
Я люблю тебе, ти – мій!
4 дит.: Україно, величава!
Ти для нас – єдиний дім,
Тобі – 25, ти – держава,
Розквітай на радість всім!
ПІСНЯ “НА НАШІЙ УКРАЇНІ” (Н.Май)
1 дит.: Моя Батьківщина – це вишеньки цвіт,
І верби над ставом, й калина.
Моя Батьківщина – це мрії політ,
Це рідна моя Україна!
2 дит.: Моя Батьківщина – це наша сім'я,
Затишний куточок і хата.
Це мама, татусь, бабця, дід мій і я,
Всі рідні і друзів багато.
3 дит.: Моя Батьківщина – це злагода й мир,
Та небо бездонне й чудове.
Це пісня чарівна, що лине до зір,
Й дитинство моє світанкове.
4 дит.: Моя Батьківщина – ліси і поля.
Від них в нас і радість, і сила.
Це та найсвятіша і рідна земля,
Що кожного з нас народила.
5 дит.: Прапорець, що я тримаю, для мене – єдиний,
Прапорець цей, що я маю – символ України.
Нема в світі більш святого й не буде ніколи,
Від край неба голубого над пшеничним полем.
ВПРАВА “МОЯ УКРАЇНО” (Н.Бучинська – М.Поплавський)
(Діти сідають на місця.)
1 дит.: Хоч сторона наша багата,
Красива квітами й людьми,
Найкраща в світі рідна хата
У Запорізькій стороні.
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2 дит.: Люблю над Дніпром своє місто зелене,
Одіте в каштани, тополі та клени.
На вулицях міста високі будинки,
Що дахом своїм достають до хмаринки.
Великі заводи і фабрики є,
Садочки та школи. Це – місто моє.
3 дит.: Є на карті України
Місто наше на Дніпрі.
Захищають честь країни
Вмілі, славні трударі.
4 дит.: Запоріжжя моє миле,
В ньому є район один,
Не старий він і не сивий,
Шевченківським зветься він.
5 дит.: Розквітай, Запоріжжя,
З кожним днем розквітай,
Ми подбаємо про тебе –
Це завжди пам’ятай!
“ПІСНЯ ПРО ЗАПОРІЖЖЯ”
Ведуча: Запоріжжя! Почуєш це слово і серце бринить любов’ю та гордістю, хлюпоче
хвилями Дніпро, повіває вітерець, з води підіймається острів Хортиця.
1 дит.: На острові на Хортиці, за порогами Дніпра
Там зійшлась козацька слава для народного добра.
2 дит.: Там стояли на сторожі
Запорожці січові.
Ой, не раз там до схід сонця
Грали сурми бойові.
3 дит.: Тут життя і кров віддали Запорозькі козаки.
Україну рятували від ворожої руки.
Ведуча: Хлопці, а чи знаєте ви, хто такі козаки?
1 хл.: Козак – це чесна, смілива людина,
Найдорожча йому – Батьківщина.
2 хл.: Козак – слабкому захисник,
Цінити побратимів звик.
3 хл.: Козак – усім народам друг
І лицарський у нього дух.
4 хл.: Козак – завжди борець за волю
І за народну добру долю.
5 хл.: Козак вкраїнську любить мову,
Він завжди держить своє слово.
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Ведуча: І веселі, і завзяті підростають козачата,
А тепер прийшов вже час
Спритність виявить для нас.
Гей, музико, гучно грай-но,
Всі на коней, і – рушаймо!
ТАНОК ХЛОПЧИКІВ (Козацькі забавлянки)
Ведуча: Тепер Хортиця – предивний куточок заповідної української природи.
Це тут України моєї початок,
Де волю плекали твої козаки.
Тут Хортиця, наче козацькая чайка,
В задумі легкій проплива скрізь віки.
ПІСНЯ “ЗАПОРІЖЖЯ-ХОРТИЦЯ”
1 дів.: Не дивися, ненько, що я ще маленька,
Пройде час швиденько – підросту, як слід.
По своєму роду я – козачка зроду –
Хай гордиться мною весь козацький рід.
2 дів.: Заплету в косичку я червону стрічку,
Одягну віночок – буде добрий знак, –
Вишиту сорочку, плахту на шнурочку,
Та, й почну веселий запальний гопак.
3 дів.: Я – козачка мала, україночка,
Мені татко вчора казав,
Що дідусь мій на острові Хортиця
Був у війську хоробрий козак.
4 дів.: Коники бистренькі, шабельки гостренькі –
Гей, виходьте, славні наші козаки!
Миттю приберуся, павою пройдуся –
Файно потанцюю з вами залюбки.
ТАНОК “ВИШЕНЬКА-ЧЕРЕШЕНЬКА”
Ведуча: У кожного народу є святині,
Святині є і в рідній Україні:
Батьківська хата, материнська пісня,
Рушник на образах пречистих,
Дівочий віночок, червона калина,
І хліб український – наша святиня.
Вони – наша спадщина, наш оберіг.
Вони – наша гордість на весь білий світ!
1 дит.: Подивись на квіти України.
Скільки квітів у її саду!
Кожна квітка – справжняя перлина.
Як намисто я вінок сплету.
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2 дит.: Виберу найкращі з усіх квітів,
Душу квітів зможу прочитати
І вінок найкращий в світі,
Буде неньк - Україна мати.
ПІСНЯ “ВІНОЧОК”
Ведуча: Український рушник… З вишитими квітами, зірками, птахами… Від сивої давнини
і до наших днів, у радості й горі він був і є невід’ємною часткою нашого життя та побуту.
Його порівнюють з піснею, вишитою нитками на полотні.
1 дит: Вишивала матінка рушники,
На долю щасливую, на роки.
І лягали ниточки по одній.
Ранком все всміхалося сонце їй.
2 дит: Вишивала матінка вечерком,
І лягали хрестики всі рядком,
Бо трудилась матінка до зорі,
Щоб щасливо жилося дітворі.
3 дит: Вчила рідна матінка всіх пісень.
І добру навчала нас кожен день,
Садила барвіночок край вікна,
Щоби доля була в нас не сумна.
ТАНОК З РУШНИКАМИ (“Пісня про рушник”)
Ведуча: Що ви, хлопці, зажурились?
Та невже ви, притомились?
Годі думати, гадати,
Нумо до дівчат гуляти!
Хлопчик: Дівчата! Знаємо ми, які ви гарні господині, то, може, ви нас почастуєте?
Дівчинка: Почастувати можемо! І улюблені страви знаємо! Одну страву ми приготували.
Відгадайте яку.
Місили, місили, ліпили, ліпили,
А тоді – хіп та в окріп,
В масло та сметану.
Хто зуміє відгадати,
Того будемо частувати!
Хлопці: Та це ж вареники!
Ведуча: Так-так, це вареники. То ви хочете вареників?
Хлопці: Хочемо!
Ведуча: Тоді виходьте, дівчата вас почастують варениками.
ТАНОК “ВАРЕНИЧКИ МОЇ” (М.Поплавський)
ДІТИ ВИХОДЯТЬ НА ШИКУВАННЯ
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1 дит.: Люблю тебе, Вітчизно, мила Україно,
Бо щастя жити ти мені дала.
Для мене ти одна – і рідна, і єдина,
Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла!
2 дит.: Я – твій громадянин, я прагну підростати,
Тягнусь пагінчиком до сонця і тепла.
Моя свята і рідна, Україно мати,
Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла!
3 дит.: Я хочу, щоб сонце світило яскраве,
Купало обличчя у водах Дніпра.
Буяли шовкові, уквітчані трави
І мирно вставала щоранку зоря.
4 дит.: “Ми вірим в майбутнє твоє, Україно!” –
Говорять сьогодні дорослі й малі,
Бо ти в нас – найкраща, бо ти в нас – єдина,
Немає другої такої землі!
Діти (на фоні музики):
· Я – україночка!
· Це – моя рідна земля.
· Тут мої любі мама і тато.
· Тут я зростаю щасливим.
· Нехай у кожної дитини буде любляча сім’я.
· Хай небо буде завжди чисте.
· Хай золотом колосяться наші поля.
· Хай серця повняться добром.
· Хай лихо оминає наш край.
· Хай злагода й добро увійде в кожен дім.
· Я безмежно люблю свою країну.
· Я гордий тим, що я українець.
· Ми твоє майбутнє, Україно.
Ведуча: Любіть свою країну,
пам’ятайте її минуле,
творіть щасливе сьогодні
і вірте в краще майбутнє!
ПІСНЯ “БОЖЕ, УКРАЇНУ БЕРЕЖИ! ”
Ведуча: Ось і добігає кінця наше свято.
Красивий, щедрий, рідний край
І мова наша солов’їна.
Шануй, люби, оберігай
Усе, що зветься…
Діти: Україна!
Ведуча: Храни Вас, Боже, храни нас, Боже, і нашу рідну неньку Україну. Нехай все буде у
Вас добре! Хай Вам щастить!
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Свято “Ми є діти українські”
(старша група)
Ведуча.
Доброго дня, наші шановні гості, низький вам уклін. Сподіваємося, що
сьогодні у нашому залі буде ясно від щирих посмішок, від аплодисментів, від святкового
вбрання. Сьогодні у нас буде тісно від пісень і жартів, від танців та ігор. Нам звеселять душу
і зігріють серця наші діти – українці.
Діти під музику заходять до залу
Дитина.

Дитина.

Дитина.

Ми малі, та всі ми друзі,
Ми одна родина.
А найбільша наша мати –
Рідна Україна.
Різні в світі є країни,
Різні люди є на світі,
Різні гори, полонини,
Різні трави, різні квіти.
А з усіх одна країна
Найрідніша нам усім:
То – прекрасна Україна,
Нашого народу дім.
Там шумлять степи безкраї,
Наче вміють говорити!
Там ясніше сонце сяє,
Там солодше пахнуть квіти…
Різні в світі є країни,
Є і гарні, і багаті.
Та найкраще – в Україні,
То найкраще – в рідній хаті
Пісня “Наша Україна” (муз. М. Катричка, сл. В. Кленца)

Ведуча.
Моя Україна – скільки тепла в цьому слові, ніжності рідної неньки. Моя
Україна – рідний край. Це поле, річка, зелений гай, сади і квітки, тополі, вінки, калина,
родина і рідна дитина. Скрізь простір і краса, добро і тепло. А найбільш чистоти і тепла у
душах наших дітей.
Український танок “Привітальний”
Ведуча.
Споконвіку славились українські дівчата і жінки: чепурні, роботящі, добрі,
веселі, гарні. Кажуть, що українські дівчата не люблять сидіти. Ще змалку допомагають
дорослим. На них так і кажуть: «маленькі господарочки».
Хоровод – інсценівка “Ой, ходила дівчина бережком”
Ведуча. Коли підростуть наші малі господарочки, віриться, що вони стануть добрими
мамами. Мати – берегиня людського роду. Мати народжує дитину, співає їй ніжні колискові
пісні, вчить добра і любові, охайності і працьовитості. Т. Г. Шевченко писав:
У нашім раї на землі
Нічого кращого немає,
Як тая мати молодая
З своїм дитяточком малим.
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Дитина.

Пісня колискова –
То найперша мамина розмова,
Пахне вона м’ятою і літом,
Чебрецевим і суничним цвітом.
Пісня в мандрівку нас закликає,
Чуєте? – десь колискова лунає.
“Колискова” (муз. В. Бабій, сл. народні)
“Колискова” (муз. М. Ведмеденя, сл. Н. Перелісної)

Дитина.

Ведуча.
Дитина.

Ведуча.

Згадали свою маму і дорогі слова.
Мамо, тобі низесенько вклонюсь,
Мамо, за тебе Богу помолюсь,
Мамо, прийду я знов на твій поріг,
Мамо, ти найдорожча за усіх.
А одягала мати дитину в яскравий, чудовий український одяг.
Мама вишила мені
Квітами сорочку.
Квіти гарні, весняні –
Одягайся, дочко.
В нитці сонце золоте,
Пелюстки багряні,
Ласка мамина цвіте
В тому вишиванні.
Вишиваночку візьму,
Швидко одягнуся.
Підійду і обійму
Я свою матусю.
Наші дівчатка теж люблять вишивати сорочки, рушники
“Рушничок” (сл. і муз. В. Бабій)
“Танок з рушниками” українська народна мелодія

Ведуча.
Як одягнуть наші дівчата нову спідницю, віночок, то радощів повна хата, від
дзеркала не відходять.
Пісня-гра “Віночок” (сл. і муз. В. Бабій)
Гра “Хто скоріш пов’яже стрічки на вінок”
Ведуча.

Із запорізької землі
До нас у гості прибули
Хлоп’ята – козачата
Ми раді їх вітати.
Танок “Повзунець” українська народна мелодія

Хлопчик.

За Дніпровськими порогами,
За південними дорогами,
За степами за широкими
Наші прадіди жили.
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Хлопчик.

Хлопчик.

Хлопчик.

Мали Січ козацьку сильную,
Цінували волю вільную,
Україну свою рідную,
Як зіницю берегли.
Гей ви, хлопці – запоріжці,
А де ж ваша сила?
Чи свою козацьку силу
Ви не розгубили?
Будем, хлопці-запоріжці,
Завжди пам’ятати:
Хто безсилий, той безкрилий,
Тому не літати!
Пісня “Козачата” (муз. М. Ведмеденя, сл. О. Яворської)

Ведуча.

Зараз хлопці – запоріжці покажуть себе, які вони спритні
Гра “Хто перший взує чобітки”

Ведуча.

Чоловіки та хлопці завжди були помічниками дівчатам і жінкам.

Усмішка “Помічник”
Допоможи, - прохає брата
Сестричка з іншої кімнати.
Немає часу, в мене справа, Сказав, потягуючись Сава.
Ти відмовляєшся? Дарма,
Тоді пиріг я з’їм сама.
Допоможу, - брат згодивсь вперше:
Удвох усе робити легше!
Ведуча.
Поки ми всі тут забавлялись, дівчата вареників приготували повну миску. А
хлопці їх будуть їсти, якщо спіймають у місці.
Гра “Вареники” (до гри запрошуються батьки)
Ведуча.
Вареники – смачна українська справа, але найголовніше в кожній хаті, - хліб.
Українці завжди піклуються, щоб виростити добрий врожай хліба. Навіть колядники на
весь рік бажають.
Дитина.

Хай Вам буде щастя й доля,
Урожай дорідний в полі.
Щоб у вашій світлій хаті
Ви завжди були багаті.

Ведуча.

А коли хліба багато, то й радощів повна хата
Танок “Хлібчик” українська народна мелодія
Виходить дівчинка – Калина

Ведуча.
Дівчинка.

Хто ти, дівчинко маленька?
Українка молоденька.
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Ведуча.
Дівчинка.

Діти.
Ведуча.

А як тебе звати?
Щоб дізнатись як мене звати, треба загадку відгадати.
За хатою у садочку, у зеленому віночку,
Та в червоним намистах стала пава молода.
І збігаються всі діти, щоб на неї поглядіти
За намисто кожен смик, та й укине на язик.
Калина.
Червона калина є символом отчого краю, усієї неньки України.
Пучечки калини беремо,
Хоровод свій почнемо.
Хоровод “Ой, є в лісі калина” українська народна пісня

Ведуча.
Нехай із покоління в покоління передаються наші національні пісні, наші
звичаї, любов до матері і України.
Дитина.

Дитина.

Дитина.

Дитина.

Мені все говорить щовечора ненька,
Що я – українка, мов квітка пишненька.
І ось я віночок сплела в цю хвилину,
Щоб ним уквітчати і матір, і Україну.
Іскриться крапелька роси
На золотім листку калини.
Світ молодіє від краси
Під небом України.
Мій добрий отчий теплий дім,
Немов гніздо пташине.
І я росту, співаю в нім
Під небом України.
Гей, Україно, ненько прекрасна,
Будь же до всіх справедлива.
Хай тобі світить сонечко ясне,
Хай будуть діти щасливі.
Добро хай панує у вашому домі
І мир нехай буде завжди.
Здоров’я міцного і щедрої долі
Бажаєм на довгі роки.
Пісня “Добрий день, матусю Україно! ” (муз. і сл. Н. Рубальської)
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Сценарій фестивалю дитячої творчості “Жайворонкові пісні”
(під час слів ведучої на екрані йде показ відеопрезентації із українськими пейзажами)
Ведуча:
Де живуть пісні жайворонкові?
Зустрічають в небі зорі нові.
Сиротіє без їх співу степ широкий,
Людську душу огортає сум глибокий.
Замете хурделиця зимою,
Від морозу лунко тріскається лід.
Забарилася весна з вербою
І не квапиться у ріднії краї.
Та ось, дзвінка, із вирію, так стрімко
Вертається додому вже весна.
З нею разом прилетіли жайворонки.
Їхня пісня над землею вже луна.
Під музику завіса відкривається, показ тіньового театру. А потім показ театру
рукавичок за ширмою зі сходом сонця понад луками.
Ведуча:
Ось вони злетіли в піднебесся,
Зазвучали не одна, а сотні цих пісень.
Їхні звуки, напоєні сонцем
Впали на родючий ґрунт: - Дзелень!
І з того посіву все зійшло, заквітло,
Забуяло і зазеленіло з краю в край.
Радістю пронизані простори.
Від обрію до обрію неначе рай.
Грає музика, з’являються пташки скріплені стрічками, які утворюють сонце,
з’являються паростки травички, квітів та птахи-рученята.
Перед завісою з’являються маленькі жайворонки, які віщують зміну картин та
декорацій. Картина “Зелені степи Батьківщини”
Ведуча:
Задзвеніла пісня над степами,
Бо скучала за привіллям на чужині.
І широкими, розлогими ланами
Смарагдовим оксамитом лягла нині.
Під музику виходять дівчата, зустрічають весну, виконують “Веснянку” та заводять
хоровод-змійку.
Діти:
Зима недаром злится
Прошла её пора –
Весна в окно стучится
И гонит со двора.
И всё засуетилось,
Всё гонит зиму вон.
И жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.
Мы сегодня рано встали.
Нам сегодня не до сна!
Жаворонки к нам вернулись!
Говорят, пришла весна!
Ждём, весна. Давным-давно,
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А ты бродишь где-то!
Без тебя ведь не придёт
Солнечное лето!
Надійшла весна прекрасна,
Многоцвітна, тепла, ясна,
Ніби дівчинка в вінку.
Ожили луги, діброви,
Повно гомону, розмови
І пісень в чагарнику.
Перед завісою з’являються маленькі жайворонки, які віщують зміну картин та
декорацій. Картина “Пшеничні лани”
Ведуча:
Звуки пісні гомінкої жайворонка
В чорнозем родючий перлами спадають.
Рясні сходи жита та пшениці
На полях під вітерцем зітхають.
Чим завзятіше співають жайворонки,
Тим дружніше колосяться ниви.
Виходять дівчата – колосся. Виконують танок колосків.
Діти. Золотим промінням сяє ясне сонечко з небес,
Колоситься в полі жито, і пшеничка, і овес.
А із жита виглядають різнобарвні квіточки.
І до сонця простягають свої ніжні голівки.
І метелики літають, і сідають на квітки,
І колише вітер квіти, золотенькі колоски.
Вітерець летить над полем і колише жита морем,
Пахне поле колосками, вабить очі квіточками.
На горе за рощей
Зреет хлеб хороший:
Зёрна наливаются
В ласковом тепле,
Колоски тяжёлые
Наклонили головы,
Благодарно кланяются
Матери – земле.
Перед завісою з’являються маленькі жайворонки, які віщують зміну картин та
декорацій. Картина “Біля криниці”
Ведуча:
Ось тут, біля степової кринички,
Де навесні дзвони пісні впали.
Задимів рожевим і суничним
Квітом кущ бузку, і ніжно бавить.
Діти що виходять під музику співають пісню про колодязь та джерельну водичку,
імітують, як вони набирають воду із кринички та поливають город.
Діти. “Мамо, мамо, глянь швиденько:
Під вікном розцвів бузок,
Наче хмаронька біленька
Опустилася в садок ”.
Простяглась аж в хату гілка,
Та пахуча, та густа,
А над нею в’ється бджілка,
Вся від сонця золота.
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Хто сховався в цім кущі?
Може, хмари і дощі,
Що такий він синьо-світлий
Фіолетовий, привітний,
Що не хочу йти нікуди –
Тут мені весняно буде.
Я ж у хмарах, у дощі,
У бузковому кущі…
Перед завісою з’являються маленькі жайворонки, які віщують зміну картин та
декорацій. Картина “Біля старовинного дубу”
Ведуча:
А побіля дубу, старого, сумного
Знов життя заграло та сміється.
Синіми пелюстками фіалки
Пісня жайворонка дзвінко в’ється.
Виходять дівчата. Танок з вінками,
дівчата сідають на лави, плетуть вінки із трав.
Весенние свежие травы
Покрыли луга и поля.
Оделись листвою дубравы,
Зелёною стала Земля.
В лесу теперь тень и прохлада,
И воздух – целебный настой.
Вновь слышатся птичьи рулады
В глуши потаённой лесной.
Перед завісою з’являються маленькі жайворонки, які віщують зміну картин та
декорацій. Картина “Веселі музики”
Ведуча:
Впала пісня жайворонка вздовж дороги,
І спалахнули сокирки так яскраво.
Повертаються музики з лану.
Грають музиченьки весело та жваво.
Під музику виходять хлопці музиканти. Виконують дитячий оркестр. Гра-загравання з
дівчатами.
Перед завісою з’являються маленькі жайворонки, які віщують зміну картин та
декорацій. Картина “Фінальна картина”
Ведуча:
Ось така, здається, непримітна сіра пташка
Здатна оновити світ піснями.
І на прудких крилах, аж до сонця
У блакитне небо злітай над степами.
Якби не водилось жайворонків,
Не була б земля така прекрасна.
Тож співай, щасливий жайворонку,
Засівай піснями світ наш рясно.
Танок жайворонків.
Жайворонки виводять усіх персонажів.
Діти утворюють карусель навколо великого віночка та стрічок.
Фінальна танцювально-спортивна композиція.
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Сценарій фестивалю дитячої творчості “ЯК ЗІРКА СТАЛА АЙСТРОЮ”
для дітей дошкільного віку
Діючі особи ДОРОСЛІ:
Ведуча-Весна
Місяць
Русалки
Дівчата Червона рута:
Діючі особи ДІТИ:
Дівчата-веснянки
Дівчата з віночками
Зірочки
Діти на трійцю
Лісовички
Русалоньки
Купальські дівчата
Хлопці на Купала
Вогники
Червона рута
Комбайнєри
Музики
Косарі
В залу під музику входить ведуча - Весна
Ведуча: Коли весна буяє ясним цвітом,
Запалює яскраві квіти у лісу,
Радіють сонцю, небу, квітам діти.
Дівчата заплітають стрічки у косу.
І чути дзвін пташиний вже навколо.
І сонце так яскраво пригріва,
Що майорять веселкою новою
Із квіточок барвистих радісні дива…
1 КАРТИНА
Під музику виходять дівчата парами обходять зал. Гуляють по лісу.
Діти читають вірші: Надійшла весна прекрасна.
Многоцвітна, тепла, ясна,
Ніби дівчинка в вінку.
Ожили луги, діброви.
Повно гомону, розмови
І пісень в чагарнику.
Дівчата співають “Сонячний віночок”
Танок-хоровод змійкою “Ой говорила чиста вода…”
Входять дівчата із квітами, плетуть вінки…
Дівчата: У віночку нашім різнобарвні квіти –
Символ України і дарунок літа.
Тож усім на нього подивитись любо:
Гілочку зелену узяли у дуба,
Квіточку любистку, щоб усіх любили,
У барвінку листя аби довго жили.
Чорнобривців квіти, щоб чорніли брови,
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Кетяги калини – для краси й любові.
У вінок вплітають колосочки жита,
Щоб могли багато ф в достатку жити.
А в червонім маку, що цвіте у полі,
Кров людей пролита, у боях за волю.
Є ще різні квіти в нашім ріднім краї,
Їх веселе літо у вінок вплітає…
Дівчата виконують танок “Дівчина – весна”
Дівчинка: У гаю, на лузі. В полі –
Скільки там квіток!
Ми нарвали їх доволі,
Потім посідали в колі,
Щоб сплести вінок.
От коли б ще до вінка
Впала зіронька яка.
А яка? А така,
Як у небі пломінка…(останні 4 рядки повторює двічі)
Дівчата убігають, завіса закривається
Ведуча: На землі дівчата гомінкі, щасливі,
Працьовиті, щирі, гарні та грайливі.
А на небі зорі сумно так зітхають.
Із небес на землю тихо споглядають.
2 КАРТИНА
На небі. Відкриваємо завісу. Вечір, входить зірка.
Сумно обходить та говорить.
Зірочка: Гляну із неба – не спиться мені,
Бачу гаї у моєму вікні.
Землю попрошу зустрітись зі мною,
Може сумую я за весною…
Хочу я впасти під ранок на землю,
І загойдатись на гілці зеленій…
В зал забігають веселі подружки зірки, грають.
Урок астрономії (на англійській мові)
Зірочка: На темному небі, холодному небі,
Самотньо і сумно мені.
А я все дивлюся, а я все дивлюся,
Як гарно внизу на Землі:
Діброви шумлять, струменять сині ріки,
Щебечуть пташки у гаях,
Всіма кольорами приваблюють квіти…
Чому ж бо не квіточка я? (звертається до Місяця)
О, місяцю-князе, я хочу, я мрію
Із квітками разом цвісти.
На землю прекрасну, на Землю далеку,
Благаю, мене відпусти!
Місяць: Я маю, Зіронька, тобі сказати,
Коли я стану Серпнем, лиш тоді
Настане час, коли зірок багато
Я відпускаю до далекої Землі.
Але одні із них згорять в дорозі,
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В моря глибокі інші упадуть,
Або загрузнуть в землю камінцями,
Метеоритами ті камінці назвуть…
Зірочка: Я не боюся, бо я точно знаю,
Що стану квіткою, хоч як ти не лякай.
Місяць: Ну, якщо так, тоді твій час настане,
Коли я стану СЕРПНЕМ, тож чекай…
Закривається завіса. Звучить лірична музика.
Ведуча: Чарівною повінню блакиті
Літні дні на землю пролились,
Щоб у полі визрівало жито
І бриніла жайворами вись.
Щоб раділи діти безтурботно
Жданій волі незабутніх днів
І вписали потім у полотна
Барви трав і подуви вітрів.
Щоби ми, тут правди ніде діти,
Взимку чимчикуючи шляхом, Зігрівались спомином про літо
І наповнювалися його теплом.
3 КАРТИНА
Відкривається завіса. Лісок, берези, галявина, хати, внутрішнє убранство хати,
застелене рушниками, вбране зеленими гілками.
Входять діти.
Діти: Як хочеться нам в казці побувати,
Бо ліс — це диво, загадка жива.
А гарно ж як! Аж хочеться співати,
Та й все у лісі і цвіте, й співа.
У лісі місце є для дива й дум,
Для загадок, для казок і пісень.
А кажуть, тут живе Зелений Шум
І хазяйнує навесні щодень.
А ти не віриш? Шум Зелений є!
Поглянь навколо, добре придивися.
Він між гіллям і по траві снує.
Ти лиш прислухайся, на хвильку зупинися...
Підемо до лісу гілочки ламати,
Щоб ними, зеленими хату прикрашати.
Назбираємо роси під пісні дівочі,
Щоб краплинами отими лікувати очі.
А на луках, біля річки, назбираєм трави,
Щоби ними лікувати хвороби і травми.
Я до гаю до розмаю
Йду в годину урочисту,
Там я клечання зламаю,
Й принесу у хату чисту.
Татар-зілля нашукаю,
І сокирок квіти сонні,
По кутках порозтикаю,
Розкладу на підвіконні.
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Чебрецю, васильок цвіту,
Стебла чепчику і м’ята –
Це додолу настелити,
Щоб святками пахла хата.
Клечається світ в зелене –
Листочками липи й клена,
Береза із вітром грається,
У кола гіллям сплітається:
А дівонькам – розплітати,
В берези долі питати.
Клечається світ в зелене –
Зелене свято у мене!
Зеленню все увібрали
І лепеху скрізь розклали.
Всі три дні для українця
Звуть зеленим святом... Трійця.
Дівчата виходять, грають на дзвіночках, пов’язують стрічки на берізки, хороводять
навколо березок.
Хлопчик: Подивіться-но дівчата,
Що там відбувається.
На галявині зеленій
Хтось в танок збирається.
Не звірята, не пташки…
Це малі лісовички.
Спортивний номер “Малі лісовички”
Лісовичок: І хто не вірить, що ми існуємо?
Я ж господар цього лісу! Не дивись, що я маленький.
І сила у мене така, що весь ліс на мені тримається. Кожне деревце, кожний кущик, звір і
пташка — все під моїм контролем. Але мене не кожен може побачити, бо я з’являюся лише
добрим, таким, що люблять свою рідну землю. Бо немає нічого кращого, ніж рідна земля.
Від неї у людини життя і сила. Це запам’ятайте!
Лісовичок: До води не йдіть нізащо,
Не будьте такі вперті,
Бо заманять вас русалоньки,
Залоскочуть до смерті.
Танок русалок дорослих.
Танок русалоньок дівчат.
Русалоньки: Навчимо вас вірші складати. Домовились? Починаймо!
До нас іде весна чудова,
Весела, світла, ... (веселкова).
Скрізь стало радісно і світло,
Все навкруги нараз ... (розквітло).
І світить сонечко згори
На поле, ліс і на ... (двори).
Зазеленіло зразу всюди.
Беруться до роботи ... (люди).
Бо й приказка така існує —
Що день весняний рік ... (годує)!
І от весна іде по краю:
Уже фіалка ... (зацвітає),
І скоро сад увесь розквітне,
Бо гріє сонечко ... (привітно).
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Весна багато вже зробила:
Всю землю дощиком ... (умила),
І квіти всюди зацвіли,
Щоб рідний край пташки ... (знайшли).
Така в весни велика сила —
Вона чудова, гарна, ... (мила).
Усі ми любимо весну.
Привітну, теплу, ... (осяйну).
Прийди до нас, весна чарівна,
Прекрасна, радісна і... (дивна)!
Дівчата розбігаються. Завіса закривається.
Діалог зірки з місяцем висвітлюємо в кутку…
Зірочка: Велике й нестримне бажання моє
Спокійно чекати мені не дає.
Дай відповідь, місяце-князю, мені…
Можливо летіти вже час до Землі?
Місяць: Я змушений знову тобі нагадати,
Що місяця серпня потрібно чекати.
А зараз ще, зіронько, час не настав,
Бо місяцем ЧЕРВНЕМ я тільки-но став.
Ведуча: Ой, заграли музиченьки та й у нашім краї,
Уквітчалась земля квітом, розмаєм.
І ми друзів всіх скликаємо на свято
На Івана, на Купала завітати.
Чарівний ліс! Дерева і трава,
І диво-квітка зіркою вогнить.
Ти покажи нам, ліс, свої дива
Хоч на хвилинку, на коротку мить!
4 КАРТИНА
Завіса відкривається. Ліс, вогнище, річка, кущі, дерева, гілки, квіти.
На галявину виходять діти.
Дівчата: На купальські зорі
Папороті цвіт
Вийди подивися
В цю чарівну ніч.
Нічко - чарівничко,
Не сховай від нас
Папороті квітку
Ніжну без прикас.
Хай щаслива доля
Усміхнеться всім,
Казкою чарівною
Поведе у світ.
Засвітилася зоря-чарівниця
Променистими вкрилась крильми,
Лине пісня купальська, мов птиця,
Над улюбленим краєм моїм.
Дівчата виконують пісню «Ми с подружками шукали…» на мелодію української
народної пісні “Цвіте терен”
Виходять хлопці із полотнами блакитної тканини.
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Хлопці: Ой, на Івана та й на Купала...
Там дівчинонька квіти збирала.
Квіти збирала, віночки плела,
Квіти збирала, до річеньки йшла.
Ой, на Івана та й на Купала...
Віночки плела, в річку кидала.
Ой, світи, сонце, світи та й не грій,
Щоби віночок бодай не згорів.
Щоби віночок живий зостався,
Щоби віночок бережка дістався.
Квітка до квіточки, спіле колосся,
Гілочка хмелю, барвінку лоза… –
Сонячний промінь лоскоче волосся,
Наче в короні голівка – краса!
Скільки століть цей віночок барвистий
На українських дівчатах цвіте –
Віру, надію, любов нашу чисту
З піснею в серце впліта золоте.
Танцювально-хореографічна композиція
“Спускаємо вінки на воду”
Діти: Віночки з квітів одягають
Та через вогнище стрибають.
Ще здавна папороть шукали
У ніч святкову на... Купали.
Гей-но, хлопці, нині свято Івана-Купала
І чекає всіх сьогодні весела забава.
Треба нам гілля сухого назбирати браття,
Треба вчасно розпалити яскраве багаття.
Через вогнище сьогодні будемо стрибати,
Гнати будемо нудьгу та страхи долати.
Ти гори-гори, багаття, гори-розгорайся.
І гарячим, і яскравим полум’ям займайся.
Спортивний етюд вогників.
Вогонь розпалюється, діти водять навколо вогню хоровод,
стрибають парами через багаття.
Дівчата: Чарівне літо і живе в нім казка.
Тепло, любов та материнська ласка.
А ще висока синява небес
І є багато радості й чудес!
А на травичці виграє роса,
У кожній квіточці своя краса.
І ночі зоряні, чарівні світлі дні,
Ліси зелені дорогі мені.
Пісня “Червона рута”, виконує дівчинка
із танцювальною композицією.
Завіса закривається діалог Зірки та місяця.
Зірочка: Велике й нестримне бажання моє
Спокійно чекати мені не дає.
Дай відповідь, місяце-князю, мені…
Можливо летіти вже час до Землі?
Місяць: Я змушений знову тобі нагадати,
Що місяця серпня потрібно чекати.
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А зараз ще, зіронько, час не настав,
Бо місяцем ЛИПНЕМ я тільки-но став.
Ведуча: Завітало Літо в гості,
Пахне сіно на покосі.
Хліб налився на полях,
Пісня й радість на вустах.
Ти таке чудове,
Літо кольорове!
Дощиком вмиваєшся,
Сонцем зігріваєшся.
Днем врожаю називають,
Рясне літо проводжають.
Яблуками вгостить нас
Щедрий і багатий... Спас.
5 КАРТИНА
Відкриваємо завісу. Панно осіннє, врожай, поля, колосся, снопи, колгоспна ланка.
Кошики із овочами, фруктами, коси, серпи, ціпки…
Під музику виходять діти
Хлопчики: В полі спала жара
Вже й косити пора.
А так здавна у нас повелося
Щоб спочатку скосить
На обжинки просить
За столом щоб сидіти прийшлося.
Добре хліб щоб родив
Нам з колгоспних ланів
Та так здавна у нас повелося,
Щоб було кожен рік
Краще жить, ніж торік,
Що хотіли, щоб завжди збулося.
Хлопчики виконують танок комбайнерів на степ-платформах.
Виходять музики із інструментами, кошиками з врожаєм.
Хлопці: Увага! Увага! Спішіть – поспішайте!
Господарі і гості глядіть, не минайте!
На свято вас просим гуртом й поодинці,
Чекають на вас там чудові гостинці.
На святі на нашім веселім, багатім
Є чим милуватись і є що придбати.
Тут щедрі дарунки із саду й городу.
Тут пісні і жарти усім в нагороду.
Мерщій-бо швиденько усі поспішайте,
Купуйте, милуйтесь, танцюйте і грайте!
Діти виконують “Грайлик” – гра на музичних інструментах.
Під музику діти уходять
Виходять косарі зі стільцями.
Хлопець: Як діждали літа
Та й нажали жита
Літечко тепленьке,
Жито зелененько.
З жита та пшениці
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Добрі паляниці.
Всіх ми почастуємо
Та ще й затанцюємо.
Ой, заспіваємо, хай дома почують,
Хай нам вечерю готують.
Хлопці: Гей, ставаймо в коло малята,
Будемо снопа прибирати,
Будемо снопа прибирати,
Квіточками рясно квітчати.
Квіточками рясно квітчати,
Ще й стрічками переплітати,
Щоб увесь народ дивувався:
Який у нас снопок удався.
Височенький ще й ваговитий:
Кожен колос зерном налитий.
Ой, ниво, наша ниво,
Верни нам нашу силу,
Ми на тобі жили,
Силоньку положили!
Діти складають снопики, створюють великий сніп, виходять із зали, завіса
закривається. Діалог Зірки із місяцем.
Місяць: Що ж, час прийшов.
Зірочка: Вітаю тебе, СЕРПНЮ!
Місяць: З зірками іншими ти полетиш на Землю,
Впадеш на неї, що дощем полита,
І що зігріта сонячним теплом,
Одні промінчики твої корінням стануть,
А інші стануть листям і стеблом.
Ти станеш, Зірко, квіткою прекрасною,
І будуть люди тебе звати Айстрою!
6 КАРТИНА
Зорепад. На землі проростають квіти.
Тіньовий театр, показ фільму на екрані.
7 КАРТИНА
Осінній ліс, галявина, осінні клумби із айстрами.
Під музику виходять дівчата, шукають квіти для віночків.
Дівчина: Добігає до свого кінця літо.
Відцвітають останнії квіти.
Де ж тепер нам диво-квітку відшукати,
Щоб могла вона віночки прикрашати.
Дівчата виконують пісню “Рідна сторона”,
знаходять на галявині айстри.
Дівчина: Яка ж гарна квітка ця, та яка пригожа
Промінцями гострими на зірочку схожа.
Айстра, айстра – станемо її називати.
З неї станемо віночки айстрові сплітати!
Дівчата радісні надівають айстрові вінки на вибігають із зали.
ФІНАЛЬНИЙ ВИХІД УСІХ УЧАСНИКІВ ФЕСТИВАЛЮ
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Додаток К
Ділова гра для вихователів ДНЗ “Розвиток народної педагогіки та формування
завдань виховання через залучення до джерел народного мистецтва ”
Мета: - активізувати знання педагогів з питань ознайомлення дітей з народним
мистецтвом;
- сприяти підвищенню рівня професійної майстерності;
- спонукати педагогів до творчого самовираження та самовдосконалення.
Для роботи педагогам пропонується обрати емблеми і утворити дві команди.
Так склалося в історії людства, що кожен народ від покоління до покоління передає
свій суспільний та соціальний досвід, духовне багатство як спадок старшого покоління
молодшому. Саме так створюється історія матеріальної та духовної культури нації, народу,
формується його самосвідомість.
Становлення і розвиток народної педагогіки своїми витоками сягає давніх часів.
Однак, поява першого обґрунтування принципу народності у навчанні та вихованні дітей
неподільно пов’язана з педагогічною діяльність К. Д. Ушинського.
Дещо новий підхід до вивчення народної педагогіки визначився у період діяльності
С. Ф. Русової. Вона постійно стверджувала думку про необхідність будувати систему
національного виховання дітей, розпочинаючи з дошкільного віку, на традиціях і з
урахуванням народної педагогічної мудрості. Важливим завданням дошкільного виховання
С. Русова вважала розвиток творчих здібностей дитини. При цьому вона надавала перевагу
таким засобам, як національне мистецтво.
Сьогодні, повертаючись до забутого, пробуджуючи до життя національні традиції,
необхідно вирішувати завдання щодо ознайомлення дітей з українським фольклором,
національно-декоративним мистецтвом, народними промислами, з картинами українських
художників, живописом, графікою, скульптурою; залучення дітей до активної
продуктивної діяльності; виховання інтересу до творчості українських художників,
майстрів, звичаїв та традицій українського народу, гордості за національне мистецтво.
Немає народу, байдужого до материнської мови, до рідного слова. Відомі українські
письменники: Тарас Шевченко, Марко Вовчок, Іван Франко, Леся Українка – високо
цінували усну народну творчість, радили використовувати її для виховання майбутніх
поколінь. Український фольклор є невичерпним джерелом розвитку мовлення дітей,
збагачення словника новими словами, образними виразами, виховання морально-етичних
навичок. Діти, виховані на фольклорі, як правило, більш чутливі до художньо-образного
слова, до рідної мови.
Що ми відносимо до українського фольклору?
Завдання 1. “Скарбниця народної мудрості”
Командам пропонується пригадати різні твори українського фольклору.
1. Прислів’я, лічилка, скоромовка, колискова, дражнилка.
2. Прикмета, загадка, закличка, забавлянка, мирилка.
У дитини дошкільного віку національна самосвідомість, патріотичні почуття
перебувають у процесі становлення, тому дуже важливим є цілеспрямований вплив на
формування громадянських рис особистості через пізнання національних та
загальнолюдських цінностей, ознайомлення з історією, культурою, звичаями та традиціями
українського народу.
Безмежний прояв творчої наснаги народу, його досвіду, знань і художнього смаку ми
бачимо у традиціях української хати. Народне житло було цікаве й оригінальне не тільки за
формою, а й за внутрішнім змістом. Кожна річ, предмет у ньому, крім свого практичного
значення, має ще й свій духовний образ.
Протягом багатьох віків створювалася українська кухня. Вона певною мірою відбиває
історичний розвиток українського народу, його звичаї, смаки, соціальні умови. Літописи та
інші пам’ятки свідчать про багатство і різноманітність української їжі.
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Історична доля, взаємовпливи культур інших народів знайшли відображення в
народному костюмі. Характерною рисою традиційного українського вбрання є його
декоративна мальовничість, яка відбиває розвиток ремесел, високу культуру виробництва
матеріалів для одягу, створення різноманітних його форм, володіння багатьма видами і
техніками опорядження та декорування. З молодшого віку дошкільників знайомлять з
традиційним українським вбранням.
Завдання 2. “Народний словничок”
Командам пропонується розподілити запропоновані слова на групи (предмети побуту,
посуд, страви, вбрання, матеріал (сировина).
Пундик, копистка, балабуха, юпка, вертута, лимпач, юхта, ночви, кучма, тиква,
полива, банька, луб, віхоть, коновка, руно, кадіб, путря, таган, очіпок, верета, плахта, слоїк,
чемерка, драглі.
Завдання 3. (Додаток 1) “Який то посуд?”
Учасникам пропонується впізнати і підписати різні види українського посуду.
Завдання 4. (Додаток 2) “Народний костюм”
Учасникам пропонується підписати назви до окремих елементів чоловічого та
жіночого українського одягу.
Одним із провідних засобів виховання дошкільників є формування художньоестетичної компетентності та розвиток здібностей дітей у процесі ознайомлення з
декоративно-прикладним мистецтвом України. Народне декоративно-прикладне мистецтво
є однією з важливих галузей художньої культури українського народу. Однією з історично
зумовлених організаційних форм народного декоративно-прикладного мистецтва є народні
художні промисли, які передбачають обов’язкове застосування творчої ручної праці. Що ж
включає в себе декоративно-прикладне мистецтво?
Завдання 5. “Мікрофон”
Учасникам пропонується називати по черзі різні види народного декоративноприкладного мистецтва.
(Плетіння, ткацтво, розпис, вишивка, витинанка, писанкарство, різьблення,
виточування, гончарство, гутництво, килимарство, ковальство, бондарство).
Залучення дітей до ознайомлення з українським мистецтвом відбувається через
пізнавальну та образотворчу діяльність. Тут в нагоді стає декоративне малювання. Для того,
щоб ознайомити дітей зі світом прекрасного, педагог має сам добре знати основи ремесел,
техніку розпису.
Завдання 6. (Додаток 3) “Впізнай мене”
Учасникам пропонується відгадати та підписати вид розпису та народну іграшку.
Важко переоцінити значення образотворчого мистецтва в житті дитини. Уже дітям
дошкільного віку доступне естетичне сприйняття творів образотворчого мистецтва, старші
дошкільники здатні оцінити художній твір (картину, скульптуру), висловити своє ставлення
до нього. Як засвідчують дослідження, дошкільникам доступне сприймання пейзажних та
сюжетних картин, портретів, натюрмортів, скульптури, графіки. У дитячому садку дітей
знайомлять з репродукціями картин художників-класиків із світовим ім’ям; з картинами
українських художників, як класиків, так і сучасних; з творчістю художників-митців свого
регіону. Хто ж відноситься до українських художників? (Трутовський Костянтин
Олександрович, Пимоненко Микола Корнилович, Івасюк Микола Іванович, Левченко
Петро Олексійович, Куїнджи Архип Іванович, Їжакевич Іван Сидорович, Орловський
Володимир Донатович, Світославський Сергій Іванович, Ткаченко Михайло Степанович,
Петрицький Анатолій Галактіонович, Тропінін Василь Андрійович, Гурін Василь Іванович,
Білокур Катерина Василівна).
Завдання 7. (Додаток, презентація) “Впізнай картину”
Протягом останніх років відбуваються значні зміни у вітчизняній освіті. Існує
тенденція до пошуку нових підходів до виховання та навчання, реалізації інноваційних
напрямків у діяльності освітніх закладів.
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Додаток Л
Семінар-практикум для вихователів
“ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ У ДОШКІЛЬНИКІВ”
МЕТА:
-

підвищити рівень теоретичної підготовки педагогів щодо питань патріотичного виховання дошкільників в умовах сьогодення;
розкрити необхідність посилення патріотичного виховання у ДНЗ;
удосконалити уміння і навички педагогів щодо організації патріотичного
виховання дошкільників;
розширити та уточнити знання педагогів щодо принципів, методів, приймів і
форм роботи з дітьми з основних напрямів патріотичного виховання дітей
дошкільного віку;
розглянути прийоми просвітницької роботи вихователя з батьками з
патріотичного виховання.
ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ: практикум
ОБЛАДНАННЯ: фішки: сонечка і зірочки на кожного учасника, папір, олівці, ручки,
ватмани, квіточки, листи з завданнями для кожної групи, кошик, українські абетки,
мішечок, стікери.
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ:
І. Вступна частина.
ІІ. Лекційний модуль.
2.1. Міні-лекція “Суть і принципи патріотичного виховання в сучасному українському
суспільстві”
2.2. Вправа “Різновиди патріотизму” (обговорення проблеми у загальному колі)
ІІІ. Семінарський модуль
3.1. Вправа “Асоціативний ряд”
3.2. Вправа “Сформулюй завдання”
3.3. Вправа “Закінчи речення”
3.4. Коротке інформаційно-підсумкове повідомлення “Треба пам’ятати”
3.5. Вправа “Мудра торбинка – для вихователів родзинка”
3.6. Вправа “Сплетемо віночки з художнього слова”
3.7. Вправа “Склади пам’ятку “Що повинно бути в національно-патріотичному куточку
групи”
3.8. Вправа “Розшифруй слова”
3.9. Вправа “Активне слухання” – “Виховання любові до рідного міста – найдієвіший засіб
патріотичного виховання”
3.10. Вправа “Читання по колу”
3.11. Вправа “Абетка роботи з батьками”
IV. Підведення підсумків.
4.1. Вправа “Валіза – кошик – м’ясорубка”
5. Підсумок. Методичні рекомендації для учасників семінару.
ХІД СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ:
І. Вступна частина.
Педагоги заходять до зали, вихователь пропонує їм витягнути фішки у формі сонечка
і зірочки, поділитися на дві команди, згідно витягнутих фішок.
“Патріотизм – це, образно кажучи, сплав почуття й думки, осягнення святині –
Батьківщини – не тільки розумом, а й передусім серцем… Патріотизм починається з любові
до людини. Патріотизм починається з колиски”.
(Василь Сухомлинський)
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ІІ. Лекційний модуль
2.1. Міні-лекція “Суть і принципи патріотичного виховання в сучасному українському
суспільстві”
Педагог: Видатний український педагог В. О. Сухомлинський у книзі “Народження
громадянина” писав: “Домогтися того, щоб вихованця вже з дитинства хвилювало
теперішнє та майбутнє Вітчизни, – одна з найважливіших передумов запобігання
моральним зривам у дитячі роки. Патріотичні думки, почуття, тривоги, патріотичний
обов’язок, громадянська відповідальність – це основа почуття людської гідності Той, у кому
ви сформували ці якості душі, ніколи не виявить себе в чомусь поганому, навпаки – він
прагнутиме виявляти себе тільки в доброму, гідному наших ідей, нашого суспільства”.
Патріотичне виховання – це система високоефективних ідей, принципів, методів,
доступних та емоційно наснажених засобів, приймів і форм роботи з дітьми.
Принципи патріотичного виховання визначають вихідні положення, згідно з якими
організовується навчально-виховний процес.
1. Принцип пріоритетності і української національної ідеї в вихованні. У преамбулі
Конституції України, в Декларації про державний суверенітет України, Законі “Про
дошкільну освіту” та інших державних документах визначено головну ідею
українського народу – побудову Української незалежної держави. Саме цю ідею
положено в основу в навчально–виховні дошкільні заклади. Ця ідея є основоположним
принципом патріотичного виховання і передбачає формування національно свідомої
особистості, людини, гідної своєї держави та суспільства.
2. Принцип поєднання національного та загальнолюдського у вихованні. Специфічно
національне і загальнолюдське – не альтернативні, а взаємозв’язані аспекти в процесі
пізнання дитиною особливостей життєдіяльності свого етносу, в її духовному розвитку
та становленні як громадянина. Діти в дитячому садку оволодіють мовою, засвоюють
духовно – культурні традиції народу. Від роду до народу, нації і далі до світової
спільноти – такий природний шлях становлення цивілізованої людини. Порушення
його спричинює деформації у розвитку особистості. Не можна сформувати патріота й
громадянина, виховати висококультурну людину, переступаючи через культурно –
історичні цінності своєї нації або загальнолюдські цінності.
3. Принцип систематичності й неперервності виховання. Він забезпечує послідовність і
наступність прилучення дітей до духовності народу, формування цілісної особистості
зі стійкими громадянськими і патріотичними якостями. Система патріотичного
виховання передбачає цілеспрямоване формування в підростаючого покоління якостей,
що відображають особливості психології українців: їхнього характеру, самосвідомості,
способу мислення тощо.
У сучасній літературі патріотичне виховання трактується як виховання, що формує
усвідомлення своєї причетності до історії, традицій, культури свого народу, любов до своєї
Батьківщини, вболівання за долю свого народу, його майбутнє.
Результатом ефективного патріотичного виховання є формування патріотизму.
Поняття “патріотизм” в різні періоди розвитку соціуму трактувалося неоднозначно.
Майже в усіх наукових роботах, публіцистичних статтях автори дотримуються думки, що
патріотизм – це, перш за все, любов до батьківщини і діяльність на її користь. Дані погляди
збігаються із визначенням одного із найавторитетніших енциклопедичних видань Larousse:
“Патріотизм – любов до вітчизни, тобто країни, міста, місця де народився, спільноти
індивідів, які мешкають на одній землі, єдині у своїх культурних прив’язаностях і в
прагненнях захищати свої цінності”.
У словниках та енциклопедичних виданнях патріотизм визначається через любов до
Батьківщини. Укладники “Словника іншомовних слів” під патріотизмом розуміють “любов
до своєї батьківщини, відданість своєму народові, готовність до подвигів і жертв в ім’я
інтересів своєї вітчизни”.
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2.2. Вправа “Різновиди патріотизму” (обговорення проблеми у загальному колі)
Мета: привернути увагу педагогів до проблемного питання, спонукати до пізнавальної
діяльності, актуалізувати опорні знання.
Педагог: Патріотизм є складним і багатогранним явищем. Багатоаспектність і складність
соціального явища, яким є патріотизм, обумовлює розмаїття його форм. У сучасній
педагогічній літературі виділяють щонайменше три різновиди патріотизму:
1. Н. Кисельова, базуючись на формаційному поділі історії суспільства, виділяє
античний, християнський, буржуазний і радянський патріотизм. У науковому світі
існують інші підходи. У випадку, коли держава розглядається як об’єкт патріотизму,
виникає форма “державного патріотизму”.
2. Державний патріотизм ґрунтується на остаточній меті нації – побудові власної
держави,
державному самовизначенні,
державницькому світогляді
та
державницькому почутті; це вищий патріотизм, який базується на державній
ідеології та пов’язаний з почуттям громадянськості. В.С. Мухіна неодноразово
наголошує, що формулою нового українського патріотизму має стати принцип:
Україна – держава для всіх громадян. Український громадянин, отримавши цей
статус, повинен усвідомлювати, що він бере на себе певні обов’язки. Таким чином,
сучасний український патріотизм слід визначати не лише за ознаками спілкування
рідною мовою чи любові до певних культурних цінностей, а і як мислення з повагою
до країни і з любов’ю до малої батьківщини.
3. Поряд із державним існує особистісний патріотизм. Ідея розуміння патріотизму в
особистісному плані набула теоретичного обґрунтування у П. Ігнатенка. Він
розглядав патріотизм як культурну творчість і національну напругу власних сил.
Саме цей особистісний акт, а не гола військова могутність створює, на його думку,
велич держави, формує праведну і благословенну любов до Батьківщини.
Особистість є продуктом діяльності суспільства, носієм і творцем суспільної
свідомості.
4. Окремі автори виокремлюють форму громадянського патріотизму. Як пише
В. Гонський, Україна вступила в нову епоху – епоху громадянського патріотизму.
Це передбачає спокійне сприйняття факту, що всі українці різні. Але всі вони також
рівні і однаково цінні для Батьківщини. Рівні перед державою, перед законом, перед
працедавцем, перед культурними смаками тощо. На думку А. Вирщикова і
Г. Табатадзе, в основі громадянського патріотизму “… лежить свобода,
рівноправність, почуття причетності до проблем суспільства і держави,
громадянська мораль і природна підтримка природних рефлексів: гордість за власну
оселю, двір, сусіда, спортивну команду, місто, регіон”.
5. Наступною формою патріотизму, що знайшла відображення в науковій літературі є
військовий патріотизм. Раніше зазначалось, що патріотизм найяскравіше проявлявся
у критичні для Вітчизни моменти.
6. Етнічний патріотизм - ґрунтується на почутті власної причетності до свого народу,
на любові до рідної мови, культури, до власної історії тощо.
7. Територіальний патріотизм базується на любові до того місця на землі (до
місцевості, ландшафту, клімату тощо), де людина народилася.
Головна функція патріотичних почуттів полягає у позитивному ставленні до свого
народу, Батьківщини.
Як зазначає В. Вугрич, суб’єктом патріотизму є людина як суспільна істота, а
об’єктом – народ, Батьківщина.
Таким чином, патріотичні почуття українського народу є емоційним аспектом
національного державницького світогляду, що включає почуття належності до України, її
історії, віру в майбутнє своєї держави. Найвищою формою патріотизму виступає почуття
любові до Батьківщини, готовність терпіти муки й навіть іти на смерть заради неї.
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ІІІ. Семінарський модуль
Завдання 1. Вправа «Асоціативний ряд»
Мета:
- дати визначення терміну «патріотизм»;
- розвивати вміння логічно і послідовно висловлювати свої думки
Вихователь: Пропоную вам дібрати асоціативний ряд до терміна «ПАТРІОТИЗМ».
Завдання полягає в тому, щоб навпроти кожної літери записати ті слова, які асоціюються у
вас із поняттям «патріотизм».
Висновок: на вашу думку, патріотизм – це…
Вихователі працюють в групах. Кожна група записує свої асоціації, презентує їх,
потім робиться загальний висновок. Практичний психолог записує всі асоціації на великому
аркуші паперу і озвучує в кінці.
Педагог: Нині, як ніколи, гостро набуло актуальності виховання громадянина-патріота,
відповідального, відданого своїй країні. Цей аспект виховної роботи у практиці сучасних
дошкільних закладів представлено нормативними документами.
Так, у новій редакції Базового компонента дошкільної освіти, як у державному
стандарті, зазначено, що старший дошкільник має орієнтуватися в тому, що рідна країна
має свою територію, на якій проживають українці, що мають свою культуру, звичаї, мову,
визначає ознайомлення дітей з поняттями “держава”; “народ”; “людство”, з правами та
обов’язками громадян України.
Завдання 2. Вправа «Сформулюй завдання»
Керуючись новою редакцією Базового компонента дошкільної освіти, ви повинні знайти в
кожній освітній лінії і сформулювати завдання з національно-патріотичного виховання
дошкільників відповідно до змісту нової редакції Базового компонента дошкільної освіти
(Робота в групах протягом 12 хв.).
Кожна група презентує свої завдання.
1. Освітня лінія “Особистість дитини” – Формувати елементарні уявлення дитини про
себе як носія свідомості та самосвідомості, сприйняття себе в контексті відносин з
іншими.
2. Освітня лінія “Дитина в соціумі” - Формувати уявлення дитини про країну, народи,
нації, суспільство, людство. Виховувати готовність сприймати соціальний досвід,
робити добрі вчинки.
3. Освітня лінія “Дитина у природному довкіллі” – Формувати моральні норми
гуманної взаємодії з природним довкіллям. Виховувати любов до природи рідного
краю.
4. Освітня лінія “Дитина у світі культури” – Залучати до надбань національної
культури, формувати ціннісне ставлення до українських мистецьких традицій та
творів українських митців. Виховувати інтерес до українського декоративноприкладного мистецтва.
5. Освітня лінія “Гра дитини” – Ознайомлювати з українськими народними іграшками
та місцями їх виготовлення. Вчити відповідально ставитися до обов’язків,
пов’язаних із роллю в грі.
6. Освітня лінія “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі” - Формувати інтерес до
довкілля та самої себе. Стимулювати активне сприймання людей та подій, що
відбуваються в соціумі.
7. Освітня лінія “Мовлення дитини” – Формувати уявлення дітей про українську мову
як державну. Вчити вести діалог, використовуючи етикетну українську лексику.
Утворені групи педагогів працюють над визначенням завдань відповідно до змісту кожної
освітньої лінії. Час для роботи – 8 хв.
Висновок: Ми визначили завдання, реалізуючи які, можна сформувати повноцінну, національно-свідому особистість, громадянина-патріота України.
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Розминка. Ерудит-лото “Козацькому роду нема переводу” (педагоги з декількох
відповідей вибирають правильний)
Кого називали в Україні козаком?
Де знаходилась козацька Січ?
Як називалось місце, де жили козаки?
Хто був першим козацьким гетьманом?
Що таке «козацькі маяки» ?
Як називались козацькі судна?
Яка їжа була в козаків найулюбленішою?
Завдання 3. Вправа “Закінчи речення” (інтерактивна вправа “Мікрофон”)
Педагог: Патріотизм як моральна якість має інтегральний зміст. З огляду на це в
педагогічній роботі поєднано ознайомлення дітей з явищами суспільного життя,
народознавство, засоби мистецтва, практична діяльність дітей (праця, спостереження, ігри,
творча діяльність та ін.), національні, державні свята.
- Якщо розглядати патріотизм через поняття “ставлення”, можна виділити кілька
напрямів формування ставлення.
- Я буду підходити до кожного бажаючого, починаю речення: “Формуємо
патріотизм у дітей через ставлення до…”, ви закінчуєте це речення своїм
визначенням.
природи рідного краю,
природи рідної країни;
рідного дому, рідного краю, дитячого садка, міста;
своєї сім’ї, родини, роду і родоводу;
людей, які живуть в рідній країні;
моральних цінностей;
історії держави;
державного устрою;
до державних символів;
традицій і звичаїв свого народу;
культури свого народу;
любові, поваги до своїх національних особливостей;
толерантне ставлення до представників інших національностей, до
ровесників, батьків, сусідів, інших людей;
гідності по відношенню до себе як представнику свого народу;
шанобливого ставлення до людини-трударя та результатів її праці;
рідної землі;
захисників Вітчизни;
загальнонародних свят.
В кінці педагог робить загальний підсумок усьому сказаному педагогами з доповненнями.
Потім разом читають, обговорюють, уточнюють.
4. Коротке інформаційно-підсумкове повідомлення “Треба пам’ятати”
Педагог: Кожен із цих напрямів може стати змістом освітньої діяльності з дітьми, і
кожен зробить свій внесок в соціалізацію особистості кожної дитини за умови врахування
особливостей її розвитку.
Для патріотичного виховання важливо правильно визначити віковий етап, на якому
стає можливим активне формування у дітей патріотичних почуттів. Найсприятливішим для
початку систематичного патріотичного виховання є середній дошкільний вік, коли
особливо активізується інтерес дитини до соціального світу, суспільних явищ.
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Цілеспрямоване патріотичне виховання повинно поєднувати любов до найближчих
людей з формуванням такого ж ставлення і до певних феноменів суспільного буття. З цією
метою факти життя країни, з якими ознайомлюють дошкільнят, ілюструють прикладами з
діяльності близьких їм дорослих, батьків залучають до оцінки суспільних явищ, спільної
участі з дітьми у громадських справах.
Досягти якісного рівня патріотичного виховання дошкільників не можна без
урахувань специфіки окремих регіонів, їх національних особливостей. Виховання любові
до Батьківщини, до своєї Вітчизни – завдання надзвичайно складне, особливо коли мова
йде про дітей дошкільного віку. Однак в значному ступеню така складність виникає при
спробі переносити на дітей “дорослі” показники проявів любові до Вітчизни.
Якщо патріотизм – це почуття приязні, відданості, відповідальності і т.д. до своєї
Батьківщини, то дитину ще в дошкільному віці необхідно навчити бути приязною (до чогонебудь, бути відповідальною в її малих справах, вчинках).
Перш ніж дитина навчиться співпереживати бідам та проблемам Батьківщини, вона
повинна навчитися співпереживанню взагалі як людському почуттю. Захоплення
просторами країни, її красою та природними багатствами виникає тоді, коли дитину
навчили бачити красу безпосередньо навколо себе. Також, перш ніж людина навчиться
трудитися на благо Батьківщини, необхідно навчити її добросовісно виконувати трудові
доручення, прищеплювати любов до праці.
Таким чином, базовим етапом у формуванні в дітей любові до Батьківщини необхідно
вважати накопичення дитиною соціального досвіду проживання у своїй Вітчизні та
засвоєння усталених норм поведінки, взаємовідносин.
Педагог: Особливу роль у вихованні патріотичних почуттів старших дошкільнят відіграє
рідна мова, що є духовною основою нації. Доповнити роботу з дошкільнятами допомагає
звернення до усної народної творчості, зокрема казок, легенд, прислів’їв, приказок, пісень,
балад, дум тощо.
Завдання 5. Вправа “Мудра торбинка – для вихователів родзинка”
Мета: Формувати вміння вихователів доносити народну мудрість до дітей в доступній
і цікавій формі.
Вихователі обох команд по черзі виймають конверти з завданнями (стосовно роботи
з прислів’ями та приказками) із торбинки, з національно-патріотичного виховання
дошкільників. (20 хв.)
Види завдань:
- Склади з частин прислів’я чи приказку.
- Поясни дитині прислів’я за допомогою використання цікавої форми, методу,
прийому.
- Розіграйте прислів’я чи приказку за допомогою пантоміми.
- Продовжить прислів’я.
- Розплутайте павутинку і звільніть прислів’я чи приказку.
- Запам’ятай слова і назви прислів’я чи приказку.
- Прислів’я та приказки додаються.
Інтелектуальна розминка “Кольорові стрічки до українського віночка”
- Стрічка якого кольору в’яжеться на початку і в кінці віночка? (біла)
- Скільки всього стрічок у віночку? (13)
- З якого року починали носити віночок дівчатка? (з 3-х років)
- Скільки і які квіти вплітали до віночку (12: деревій, мальва, півонія, безсмертник,
цвіт вишні, цвіт яблуні, любисток, волошка, ромашка, калина, троянда, барвінок)
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Які кольори стрічок у віночку? (білий, малиновий, оранжевий, синій, світлозелений, жовтий, світло-коричневий, темно-зелений, блакитний, фіолетовий,
рожевий)
- Як ви гадаєте, що означають ці кольори?
Завдання 6. Вправа “Сплетемо віночки з художнього слова”
Мета: Розширити знання педагогів про художні твори патріотичного спрямування, які
використовуються в національно-патріотичному вихованні дошкільників 4-го, 5-го і 6-го
років життя.
Педагоги діляться на дві команди. Кожній команді роздаються квіточки, за
допомогою яких вони плетуть віночок із квіточок, називаючи по черзі художній твір.
Термін (6 хв.). Чия команда сплете більший вінок за цей час, та і виграє.
-

Завдання 7. Вправа «Склади пам’ятку “Що повинно бути в національнопатріотичному куточку групи” (згідно віку дітей).
Вихователі складають пам’ятки для кожної вікової групи. Робота в групах за
відповідними освітніми програмами (15 хв.).
Завдання 8. Вправа “Розшифруй слова”
Мета: Уточнити знання педагогів про те, які риси характеру свідомого патріота і
громадянина треба виховувати з дошкільного віку.
І команда: відповідальність, мужність, самосвідомість, ініціативність, активність,
готовність, повагу, доброзичливість.
ІІ команда: правосвідомість, дисциплінованість, працьовитість, творчість, турбота,
гуманність, толерантність, любов.
Кожна команда витягує з кошика по 7 зашифрованих слів. Вихователі за допомогою
української абетки розшифровують слова із цифр, які позначають риси характеру дитини
як свідомого патріота і громадянина і зачитують їх. Педагог в кінці підводить загальний
підсумок (6 хв).
Педагог: Як підсумок можна сказати, що виховати свідомого патріота і громадянина
означає сформувати в дитині комплекс певних особистісних якостей і рис характеру, що є
основою специфічного способу мислення та спонукальною силою у повсякденних діях,
вчинках, поведінці.
– Про що може йтися мова в даному випадку?
Йдеться про:
- патріотичну відповідальність і мужність, самосвідомість, громадську
ініціативність та активність, готовність працювати для розвитку Батьківщини,
захищати її;
- повагу до Конституції, законів Української держави, прийнятих у них правових
норм, сформовану потребу в їх дотриманні, високу правосвідомість;
- повагу до батьків, свого родоводу, традицій та історії рідного народу;
- знання української мови;
- дисциплінованість, працьовитість, творчість, турботу про природу та екологію
рідної землі;
- гуманність, шанобливе ставлення до культури, традицій та звичаїв, високу
культуру спілкування тощо.
Отже перед педагогами дошкільної ланки стоїть завдання надзвичайної ваги – виховати
патріота – громадянина своєї Батьківщини, культурну, освічену людину, яка гідно
представлятиме свою державу у всесвітній спільноті.
9.Вправа “Активне слухання” - “Виховання любові до рідного міста – найдієвіший
засіб патріотичного виховання”
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Педагог: Ознайомлення з рідним містом – один із засобів патріотичного виховання
дітей дошкільного віку.
Успішний розвиток дошкільнят при ознайомленні з рідним містом можливий лише за
умови їх активної взаємодії з оточуючим світом емоційно-практичним шляхом, тобто через
гру, предметну діяльність, спілкування, працю, навчання, різні види діяльності, властиві
дошкільному віку.
Необхідно зазначити, що національно-патріотичне виховання дошкільнят на
краєзнавчому матеріалі ґрунтується на таких засадах:
Формування особистісного ставлення до фактів, подій, явищ у житті міста, створення
умов для активного залучення дітей до соціальної дійсності, підвищення особистісної
значущості для них того, що відбувається навкруги.
Здійснення діяльнісного підходу до залучення дітей до історії, культури, природи
рідного міста, тобто вибір самими дітьми тієї діяльності, в якій вони хотіли б відобразити
свої почуття, уявлення про побачене та почуте (творча гра, придумування оповідань,
виготовлення поробок, придумування загадок, аплікація, ліплення, малювання, проведення
екскурсій, участь у благоустрої території, охороні природи і т. п.).
Залучення дітей до участі в міських святах з тим, щоб вони могли долучитися до
атмосфери загальної радості та піднесеного настрою. Познайомитися із жителями рідного
міста – носіями соціокультурних традицій в народних ремеслах, танцях, піснях.
Створення відповідного розвивального середовища в групі та дошкільному закладі,
яке б сприяло розвитку особистості дитини на основі народної культури з опорою на
краєзнавчий матеріал (міні-музей народного побуту, предмети народного ужиткового
мистецтва, фольклор, музика тощо), і яке б дозволило забезпечити потребу в пізнанні його
за законами добра та краси.
Завдання 10. Вправа “Читання по колу”
Мета: Сформулювати алгоритм роботи по ознайомленню дітей з рідним містом».
Педагоги працюють в групах (8 хв.), потім кожен учасник групи по колу озвучує один
вид роботи з дітьми з ознайомлення дітей з рідним містом.
Педагог в кінці робить підсумок і виводять загальний алгоритм, яким можуть
користуватися педагоги в своїй роботі з дітьми.
Завдання 11. Вправа “Абетка роботи з батьками”
Вихователі називають види роботи, які можна провести з батьками, згідно
української абетки.
IV. Підведення підсумків.
4.1. Вправа “Валіза – кошик – м’ясорубка” (практичний психолог), 6 хв.
Мета: Підведення підсумків кожним учасником.
Практичний психолог: Наше заняття підходить до кінця. Я пропоную висловити вам
свої враження від тренінгу на стікерах та наклеїти на ватман, де намальовано валізу, кошик
та м’ясорубку.
На блакитному стікері написати той найважливіший момент, який кожен з вас
особисто виніс із тренінгу, який він бажає забрати із собою та використовувати у своїй
діяльності. Свою відповідь розмістіть, будь ласка, на «валізі».
Рожевий стікер – це те, що виявилось цікавим для вас, але поки що ви не готові
застосовувати його в своїй роботі, тобто це те, що необхідно доопрацювати, домислити,
«докрутити». Рожевий стікер наклейте на зображення «м’ясорубки».
Жовтий стікер – те, що було не потрібним, не цікавим, те, що ви не
використовуватиме. Цей стікер необхідно наклеїти на зображення «кошик для сміття».
10. Висновок (5 хв.). Заключне слово ведучого.
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Додаток М
Схеми танців
Опис танцю НА ГАЛЯВИНІ
Танець виконують парами шість дівчат і шість хлопчиків, які стоять в третіх кулісах
по діагоналі шість дівчат і в перших кулісах шість хлопчиків з іншого боку. Танець за
характером веселий, жвавий, ритмічний необхідно виконувати м’яко, але водночас
грайливо, виразно та весело. Композиція побудови здебільшого на таких рухах, як крок з
пружинкою, припадання і зміні положень рук в парах.
Дівчата весело танцюють відображаючи залицяння до хлопчиків, які вийшли на
галявину відпочити.
Опис танцю по фігурах
Перша фігура
На 1-й – 6-й такти – З правих третіх та лівих перших куліс по діагоналі “кроком з
пружинкою” (Рух №1) рухаються 6 дівчат і 6 хлопчиків по діагоналі до центру зали.
На 7-й – 12-й такти – Виконують уклін з правої ноги всі і стають парами,і рухаються
парами на півколо рухом №1 “крок з пружинкою”.
На 13-й – 14-й такти – Зупинившись лицем до глядачів утворивши пів коло, і вкінці
14 такту стають парами спиною один до одного, а руки в положенні права попереду вправо,
а ліва – позаду вправо .
На 15-й – 24-й такти - Рухаються рухом №1 “Крок з пружинкою” по колу, кожна до
глядача.
На 24-й – 30-й такти – Рухом №2 “припаданням” всі танцюристи утворюють коло
посередині зали.
Друга фігура
На 31-й 36-й такти - Виконуючи рух №2 дівчата і хлопчики рухаються по колу за
годинниковою стрілкою Руки на плечах.
На 37-й – 42-й такти - Виконуючи рух №2 дівчата і хлопчики рухаються по колу за
годинниковою стрілкою Руки піднімаючи в верх у 3 позицію і опускаючи назад у
положення на плечі іншим учасникам .
На 43-й -48-й такти - Виконуючи рух №2 дівчата і хлопчики рухаються по колу за
годинниковою стрілкою Руки на плечах, а кінці 48 такту стають парами обличчям один до
одного по колу.
Третя фігура
На 49-й – 60-й такти - Дівчата і хлопчики рухаючись по колу рухом №1 виконують
“плетенку по колу” підходячи один до одного вітаються то правими, то лівими руками, а
вкінці такту стають парами один до одного, дівчата у внутрішньому колі, а хлопці у –
зовнішньому. Руки в положенні на плечах один одному.
На 61-й – 66-й такти - Утворивши коло дівчата та хлопці парами, руки в положенні
на плечах, рухом №1 рухаються по своєму колу і вкінці такту стають всі обличчям в коло,
посередині залу.
На 67-й- 72-й такти - Хлопчики - виконують рух №3 на місці, дівчата – рухом №1
рухають до середини кола, руки на краю спіднички, утворюючи ще одне коло. В кінці 72
такту дівчата піднімають руки у 3 позицію.
На 73-й – 78-й такти - Повернувшись вправо обличчям до хлопчиків. Вони рухом №
1, руки на спідничках, просуваються до своїх хлопчиків, які в той час виконують рух № 3,
чекають на свою пару.
Четверта фігура
На 79-й – 82-й такти - Дівчата стають в пару, спиною до центру кола. Руки в положенні
на плечах один одному рухом №1 рухаються по колу. Закінчивши танцювати в парі вони
тим самим рухом №1 просуваються у дві лінії.
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На 83-й- 88-й такти - Вистроївшись у дві лінії, по парах виконують рух №4, вперед і
назад. Руки в положенні: дівчинки – ліва рука на спідничці, права – на плечі хлопчика.
Хлопчик: права рука – позаду на поясі, ліва – обнімає партнерку за пояс.
На 89-й – 94-й такт - Пари виконують рух №5
П’ята фігура
На 95-й – 100-й такти - Вистроївшись у дві лінії, по парах виконують рух№4, вперед і
назад. Руки в положенні: дівчинки – ліва рука на спідничці, права – на плечі хлопчика.
Хлопчик: права рука – позаду на поясі, ліва – обнімає партнерку за пояс.
На 101-й- 106-й ткати - Пари виконують рух №5
На 107-й – 112-й такти - У двох лініях пари виконують рух №4 міняючись вліво і
право. При виконанні руху руки в положенні: витягнені руки вперед один до одного.
На 113-й – 118-й такти - Повертаються навколо себе виконуючи рух №1 вправо.
Руки в положенні на плечах один одному.
Виконують уклін, пари виходять за куліси одні вправо, другі вліво.
Опис танцювальних рухів
Рух №1
“Танцювальний крок з пружинкою”
Виконується на один такт музики. Вихідне положення – шоста позиція ніг, крок
виконується з правої ноги, руки у хлопчиків – позаду за плечей, у дівчат – на краю
спіднички, голова піднята вверх.
На “раз” — зробити крок правою ногою, на всю ступню, злегка присідаючи, коліно
злегка зігнуте і спрямоване вверх, підйом вільний.
На “два” — повторити рух, з лівої ноги.
Рух №2
“Припадання”
Виконується на один такт музики. Вихідне положення – третя позиція ніг, права нога
попереду.
На затакт «і» — ледве помітно піднятися на півпальці лівої ноги, відриваючи праву
ногу від підлоги.
На “раз” — зробити крок вправо правою ногою, на всю ступню, злегка присідаючи.
Ліву ногу відняти від підлоги і наблизити ступню ззаду до правої ноги, трохи нижче кісточки, коліно злегка зігнуте і спрямоване вбік, підйом вільний.
На “і” — переступити на низькі півпальці лівої ноги, поставивши її коло п'ятки позаду
правої, злегка випрямляючи у коліні.
На “два” — повторити рух, що виконувався на «раз».
На “і” — повторити рух, виконуваний на «і».
У лівий бік рух виконується так само, але починати необхідно з лівої ноги.
Рух №3
Виконується хлопчиками на один такт музики. Вихідне положення — шоста позиція
ніг.
Із затакту зробити винос правої ноги вправо на п’ятку.
На “раз” — з легким ударом опустити праву ногу на підлогу. Вага корпусу
залишається на лівій нозі, права відокремлюється від підлоги, виконуючи невелике
вистукування.
Руки в положенні позаду спини.
Рух №4
Виконується на один такт музики. Вихідне положення — шоста позиція ніг.
На “раз” — зробити м'який крок вперед з правої ноги.
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На “і” — зробити невеликий крок уперед з лівої ноги.
На “два” — переступити на праву ногу.
На “і” — поставити ліву ногу на каблук вперед .
Потім рух повторюється вже з лівої ноги назад, тільки вкінці такту права нога іде на
носок.
Рух виконується вперед з правої ноги, а назад - з лівої.
Рух№5
“Присідання з поворотом”
Виконується на два такти музики, в парі. Вихідне положення — шоста позиція ніг.
Руки в положенні: у дівчинки – ліва рука на спідничці, права – на плечі хлопчика. Хлопчик:
права рука – позаду на поясі, ліва – обнімає партнерку за пояс.
На “раз” — присісти один до одного.
На “і” — повернутись у вихідне положення.
На “два” — виконати теж саме, що і на «раз».
На “і” — повторити рух, який виконується на - «і».
На “три”, “і”, “чотири” - дівчата виконують поворот, а хлопці на місці проводять
партнерку.
На “і” - пауза
Повороти виконуються вправо і вліво.
Хореографічна композиція “Полька”
Музичний матеріал – українська народна пісня “Ой лопнув обруч” в обробці.
Педагог:
Станьте, діти, у рядок, руки ставте на бочок.
Почніть з легкого підскоку – танцюватимемо польку!
Заверніть в таночку коло, а тоді – в рядочок знову.
Зробіть, як Наталочка, спритну “колупалочку”:
Ставте руки на бочок,ну а ноги – на носок,
Потім всі на каблучок, та робіть дружно притоп.
Наче дзиги, закружляймо. Тихо, хто поруч, не чіпляймо!
А тепер-бо всі завзято спритно йдемо у присядку.
Інші – у півколо станьте і в такт музики плескайте.
Відбивайте ритм всі вчасно, створюйте святковий настрій!
Опис танцю
Перша фігура
На 1-й – 8-й такти – діти рухаються по колу підскоками;
На 9-й – 16-й такти – виконують “колупалочку”;
На 17-й – 32-й такти – вивертають коло;
На 33-й – 40-й такти - хлопчики плескають в долоні, дівчатка кружляють;
На 41-й – 48-й такти – хлопчики виконують присядку, дівчата плескають в долоні;
Друга фігура
На 1-й – 8-й такти – діти рухаються по колу підскоками;
На 9-й – 16-й такти – виконують “колупалочку”;
На 17-й – 24-й такти – ведуть криву лінію.
На 25-й – 32-й такти – рухаються по колу м’яким хороводним кроком з носка;
На 33-й -40-й такти – об’єднуються в пари “хлопчик – дівчинка” і виконують
«вертушку»;
На 41-й – 44-й такти – рухаються по колу підскоками;
На 45-й – 48-й такти – стають рядком і вклоняються.
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Танок “Метелиця”
Метелиця — український народний масовий хороводний танець жвавого характеру і
темпу. Кількість виконавців необмежена. Всі встають у коло обличчям до центру і беруться
за руки. Заздалегідь вибирають ведучу пару виконавців.
Виконується в двохдольному розмірі.
Виконується в парі з переплетінням рук і швидким кружлянням, що ним нагадує
снігову заметіль (метелицю).
Танець супроводжується співом з текстами жартівливого характеру.
Опис танцю
Перша фігура (16 тактів)
На 1—8-й такти всі, починаючи рух з правої ноги, «простим танцювальним кроком»
йдуть по колу проти руху годинникової стрілки. На другу чверть останнього такту, не
роз'єднуючи рук, повертаються в протилежний бік.
На 9—16-й такти танцюристи, починаючи крок з лівої ноги, йдуть за рухом
годинникової стрілки; на кінець останнього такту в тому місці, де стоїть визначена
заздалегідь пара, двоє з учасників кола роз'єднують руки. Пара піднімає з'єднані руки
високо вгору, утворюючи “ворота”.
Друга фігура (32 такти)
На 1—16-й такти всі виконавці проходять за ведучою парою під з'єднаними руками в
“ворота”. На останній такт виконавці, які утворювали “ворота”, опускають з'єднані руки
вниз, а вільні подають ведучій і останній з кола. Всі стають спиною до центру кола. Потім
повторюють усе спочатку.
Третя фігура (16 тактів)
На 1—16-й такти танцюристи повторюють І фігуру, тільки виконавці з 1-го по 8-й
такти йдуть за стрілкою;
З 9-го по 16-й — проти руху годинникової стрілки.
Четверта фігура (32 такти)
На 1-й—32-й такти виконавці повністю повторюють фігуру, але ведучий веде
учасників у протилежному напрямку.
На останній такт всі повертаються і стають у вихідне положення фігури (замкнуте
коло, учасники якого стають обличчям до центру).
Хореографічна постановка “Калинонька”
Перед початком чотири дівчинки стають з правої сторони, чотири дівчинки - з лівої
сторони. Розмір 4/4. Вступ – 2 такти.
Перша фігура ( 14 тактів)
На 3-й – 4-й такти – із правої та лівої сторони виходять дівчата простим танцювальним
кроком: на “раз” - крок правою ногою, на “два” - крок лівою ногою і т.д. Дівчинка,яка
виходить з правої сторони, прямує по діагоналі у лівий нижній кут, дівчинка, яка виходить
з лівої сторони, йде по діагоналі у правий нижній кут. Дівчинка з правої сторони проходить
першою. У руках дівчатка тримають китиці калини, руки опущені.
На 5-й -6-й такти – із-за куліс виходять третя та четверта дівчинки та прямують по
діагоналі за попередніми.
На 7-й-8-й такти – із-за куліс виходять п’ята та шоста дівчинки та прямують по
діагоналі за попередніми.
На 9-й-10-й такти – із-за куліс виходять сьома та восьма дівчинки та прямують по
діагоналі за попередніми. Утворюється “клин”.
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На 11-й -12-й такти – дівчатка, зберігаючи “клин”, нахиляють голови – на “раз, два”
праворуч, на “три, чотири” ліворуч і т.д.
На 13-й – 14-й такти – дівчатка, зберігаючи “клин”, піднімають руки в третю позицію
(вгору над головою) і обертаються на високих півпальцях навколо себе праворуч.
На 15-й – 16-й такти – дівчатка повторюють рухи 13-й – 14-й тактів, лише
повертаються ліворуч.
Друга фігура (14 тактів)
На 17-й- 22-й такти – дівчатка сходяться з “клину” в одну лінію кроком на півпальцях:
на “раз” - крок правою ногою, на “два” - крок лівою ногою і т.д. Руки з китицями калини
опущені.
На 23-й такт перша, четверта, п’ята та восьма дівчинки обертаються спиною до
глядача.
На 24-й такт – всі дівчатка підіймають праві руки у третю позицію, утворюючи «
ворітця» по парах.
На 25-й -30-й такти – дівчатка підіймаються на півпальцях й у парах, тримаючи
“ворітця”, обертаються навколо себе праворуч. На третю і четверту долі 30-го такту
дівчатка, які стояли спиною до глядача, повертаються до нього обличчям.
Третя фігура (14 тактів)
На 31-й такт сьома та восьма дівчинки із середини йдуть уперед кроком на півпальцях:
на “раз” - крок правою ногою, на “і” - крок лівою ногою і т.д.
На 32-й такт – ті самі дівчатка роблять помах рукою одна до одної через третю
позицію у другу та закривають і підготовчу, потім розходяться у різні боки, починаючи
побудову кола.
На 33-й – 34-й такти - рухи 31-32 тактів роблять п’ята і шоста дівчинки.
На 35-й – 36-й такти – рухи 31-32 тактів роблять третя та четверта дівчинки.
На 37-й – 38-й такти - рухи 31-32 тактів роблять перша та друга дівчинки.
На 39-й -42-й такти – усі дівчата утворюють коло.
На 43-й- 44-й такти – дівчатка повертаються боком до середини кола, обличчям до
центру кола, і повільно підіймаються на півпальцях. Руки піднімають у другу позицію, а
потім опускають.
Четверта фігура (16 тактів)
На 45-й – 48-й такти – дівчатка йдуть по колу на високих півпальцях: на “раз” - крок
правою ногою, на “і” - крок лівою ногою і т.д. Обличчям повернуті у центр кола, руки
опущені.
На 49-й такт – перша, четверта, п’ята та восьма дівчинки заходять у центр кола,
піднімаючи руки в третю позицію.
На 50-й такт – вертаються на свої місця, опускаючи руки донизу. Інші дівчатка весь
час роблять нахили головою, зостаючись на свої місцях: на “раз, два” - праворуч, на “три,
чотири” - ліворуч.
На 51-й такт – у центр кола заходять друга, четверта, шоста та сьома дівчинки,
піднімаючи руки догори.
На 52-й такт – вертаються на свої місця, опускаючи руки.
На 53-й- 56-й такти - усі дівчатка на півпальцях з кола розходяться на півколо.
На 57-й – 60-й такти – дівчатка, зберігаючи півколо, роблять уклін: спочатку роблять
маленьке присідання, нахиляючи голову,потім виходять із присідання й підіймають голову.
Уклонившись, дівчата йдуть на свої місця у залі.
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Танок дівчат на пісню “Ой під вишнею, під черешнею”
Дівчата виконують танок з рухами українського народного танцю. Танок складається
з чотирьох фігур. Кожна фігура відповідає куплету пісні, який щоразу повторюється.
Опис танцю
Перша фігура (12 тактів)
На 1-й – 8-й такти – дівчата рухаються бігунцем по колу, тримаючи у руках стрічки з
віночків.
На 9-й – 12-й такти – повторюють рухи 5-8 тактів. Дівчата шикуються у дві лінії.
Бігунець
Вихідне положення – шоста позиція ніг. Злегка присісти на лівій нозі і підняти
невисоко вперед праву ногу,вільну в коліні. Потім зробити правою ногою широкий
стрімкий крок вперед,ніби пролітаючи у довжину. Опустившись на всю ступню правої ноги
із трішки зігнутим коліном, носок витягнути вперед у напрямку руху. Ліву ногу, вільну в
коліні, відірвати від підлоги. Потім виконати невеличкі стрімкі кроки лівою і правою ногою
вперед на низьких півпальцях. На кінець лівою ногою зробити широкий стрімкий крок
вперед.
Друга фігура (8 тактів)
На 1-й – 4-й такти – дівчата стоять рівно, руки зігнуті у ліктях і складені на рівні
грудної клітки “поличкою” - одна поверх другої. Дівчата виконують викиди ногами
почергово вперед, із затримкою випрямленої ноги на другу долю такту.
На 5-й – 8-й такти – дівчата тримають руки на поясі і кружляють з припаданням
навколо себе.
Третя фігура (8 тактів)
На 1-й -8-й такти - дівчата виконують “колупалочку”, руки тримають на поясі.
Вихиляс (колупалочка)
Вихідне положення – третя або шоста позиції ніг.
Здійснити легенький підскік на лівій нозі. Одночасно праву ногу, трохи зігнуту в
коліні, вивернути п’яткою догори і поставити на носок праворуч від себе. Корпус трішки
повернути вперед правим плечем. Потім знову здійснити легенький підскік на лівій нозі, а
праву ногу поставити на каблук носком догори на те місце, де стояв носок. Ту саму
послідовність рухів виконати з легкого підскоку на правій нозі.
Четверта фігура (8 тактів)
На 1-й -6-й такти – дівчата тримають одна одну за руки. За принципом ланцюжка,
почергово по дві дівчини на кожен такт пісні присідають з поворотом вліво, кладучи свою
праву руку собі на ліве плече. Злегка присівши, дівчата завмирають до кінця шостого такту.
На 7-й – 8-й такти – дівчата випрямляються, повертаються до глядачів і піднімають
руки вгору.
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Хореографічна композиція “Веселка”
Хореографічна композиція “Веселка” створена на основі пісні “Райдуга”, слова і
музика Зої Красуляк, у виконанні Маші Федун.
Як реквізит у таночку використано сім відрізів легкої тканини відповідно до семи
кольорів веселки.
До початку хореографічної композиції сім пар (у кожній парі – хлопчик і дівчинка)
стають у колону скраю музичної зали в порядку веселкових кольорів, відрізки тканин
тримають обома руками й злегка натягують.
Опис танцю
Перша фігура
Інструментальний вступ до пісні.
Пари одна за одною підходять до глядачів, легенько вклоняються і відходять трохи
назад, поступово будуючи “веселкове” півколо. Усі діти стоять обличчям до глядача.
Друга фігура (перший куплет пісні)
Усі пари одночасно відводять руки з відрізами тканин праворуч, одночасно
відставляючи праворуч також і праву ногу, а потім виконують той самий рух ліворуч.
Утворюється ніби суцільна хвиля. Фігуру повторюють двічі.
Третя фігура (приспів після першого куплету)
Діти не випускають тканини з рук. Хлопчики стають спинами в маленьке коло і йдуть
дрібними кроками, ніби ведучи дівчаток по більшому колу.
Четверта фігура (другий куплет пісні)
Пари зупиняються на місцях, утримуючи коло. Усі пари декілька разів одночасно
змахують відрізи тканин вгору, потім опускають вниз (“веселкові хвилі”).
П’ята фігура (приспів після другого куплету)
Спочатку “червона” пара, а за нею й усі інші виходять з кола і йдуть залою,
утворюючи колону. Утримуючи колону, діти стають перед глядачем.
Шоста фігура (інструментальний програш і останній приспів)
Усі пари одночасно присідають, нахиляють голову ліворуч-праворуч, потім встають,
нахиляють голову ліворуч-праворуч. Цей рух повторюють двічі. Після цього дівчинка й
хлопчик у кожній парі повертаються одне до одного обличчям. Усі пари одночасно
змахують відрізи тканин вгору, утворюючи “веселковий коридор”, потім опускають відрізи
тканин донизу. Цей рух повторюють чотири рази. Після цього усі пари повертаються
обличчям до глядача. За “червоною” парою усі йдуть колоною до ведучої, по черзі віддають
їй відрізи тканин і сідають на свої місця.
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Танок “Коломийка”
Діти у парах стають поруч, рівномірно по колу (хлопчик у внутрішньому колі,
дівчинка – у зовнішньому колі, права рука хлопчика і ліва рука дівчинки з’єднані внизу,
вільні руки трохи відведені від тулуба).
Перша фігура (1-ша частина музики)
На 1-й-4-й такти – діти рушають по колу (проти ходу годинникової стрілки).
Виконують, злегка пружинячи, дрібний крок з каблука (на кожну чверть). Усмішки
спрямовують одне на одного.
На 5-й – 8-й такти – кожний у парі кружляє (хлопчик ліворуч, дівчинка – праворуч),
виконуючи тропітку.
“Тропітка”
Вихідне положення для руху: ноги по 6-й позиції ледь зігнуті в колінах, п’яти підняті
над підлогою, подушечки стоп міцно тримаються на підлозі. Тропітка танцюється як
дріботіння на подушечках стоп на кожну вісімку).
На 1-й – 8-й такти (повторення) – на повтор музичної частини діти повторюють
попередньо виконані рухи. Усі завершують кружляння обличчям до середини кола, руки
з’єднують внизу.
Друга фігура ( 2-га частина музики)
На 9-й -12-й такти – у великому колі діти танцюють вправо чотири бокові пружинні
приставні кроки. Одночасно з кроком нахиляють голову до правого плеча, а потім
повертають її у вихідне положення. У загальному колі кожен бачить усіх – навпаки, а потім
усмішки щиро сяють на обличчя дітей.
На 13-й такт – трохи згинають у коліні ліву ногу, а праву ногу виставляють вперед на
підбор, нахиляючи тулуб до неї. Одночасно усі виводять з’єднані внизу руки вперед,
спрямовуючи їх теж до підбору.
На 14-й такт - усі випростовуються і приставляють праву ногу до опорної лівої.
На 15-й – 16-й такти – діти повторюють рухи попередніх двох тактів.
На 9-й – 16-й такти (повторення) – на повтор музичної частини діти повторюють
відповідні рухи (рухаються так само вправо, або вліво).
Якщо діти втомилися і на кожні чотири такти їм складно змінювати рухи, то можна
виконати на 9-й – 16-й такти бокові кроки вправо, а на повтор музичної частини – вліво.
Третя фігура
На 17-й – 24-й такти ( з повторенням) - діти, не роз’єднуючи рук, розвертають тулуб
вправо і за ведучою рухаються змійкою. Виконують як на початку танцю на чотири такти
8 кроків з каблучка, а на наступні чотири такти рухаються кропіткою, потім знову кроки з
каблучка. На завершальні чотири такти тропітку виконують обличчям до глядача. Усі
виконують уклін.
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Додаток Н
Схеми позицій рук та ніг
Позиції ніг
У народно-сценічному танці застосовуються ті ж позиції ніг, що і в класичному
танці. Однак ці позиції виконуються дещо інакше, а саме, менш виворотного, ніж в класиці.
Крім того, в народно-сценічному танці можливі не тільки виворітні позиції ніг, але
й також:
- Паралельні II і IV позиції, в яких шкарпетки обох ніг спрямовані уперед;
- Зворотні I і II позиції, в яких шкарпетки обох ніг спрямовані всередину, тобто
один до іншого;
- У народно-характерному танці прийнята VI позиція ніг, опис якої наводиться
нижче.
• Перша позиція - п'яти зімкнуті, носки одно рівномірно тобто
симетрично, розведені в сторони

Перша зворотна позиція - ноги рівномірно розведені в сторони,
носки зімкнуті, п'яти розведені.

Друга позиція - одна нога відставлена в сторону на відстані стопи від
іншої, п'яти спрямовані одна до одної, носки рівномірно розведені в
сторони.

• Друга паралельна позиція - одна нога знаходиться на відстані
стопи від іншої, обидві стопи розташовані паралельно, носками
вперед.

• Друга зворотна позиція - одна нога знаходиться на відстані стопи
від іншої, носки направлені всередину, п'яти рівномірно в сторони.

• Третя позиція - п'ята однієї ноги поставлена спереду до середини
стопи іншої ноги, носки рівномірно розведені в сторони. У цій позиції
попереду буває то права, то ліва нога.
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• Четверта позиція - одна нога попереду іншої на відстані стопи, п'ята
однієї ноги знаходиться проти носка іншої ноги, носки рівномірно
розведені в сторони. У цій позиції попереду буває права то права, то
ліва нога.

• Четверта паралельна позиція - одна нога попереду іншої на
відстані стопи, носки спрямовані уперед.

• П'ята позиція - п'ята однієї ноги щільно приставлена до носка іншої
ноги, носки рівномірно розведені в сторони. У цій позиції попереду
буває то права, то ліва нога.

• Шоста позиція - обидві стопи розташовані поруч, паралельно одна
одній і зімкнуті, так що носок стикається з носком, п'ята з п'ятою, носки
направлені вперед.

Положення стопи і підйому
• Підйом витягнуть, тобто стопа опущена пальцями донизу, носок
відтягнуть вниз.

• Підйом не витягнуть (скорочено), тобто стопа тильною
поверхнею піднята до передньої поверхні гомілки.

• Підйом вільний

• Підйом скошений, тобто стопа повернута тильною стороною
назовні, зовнішня сторона стопи опущена, внутрішня сторона піднята
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Позиції та положення рук
• Позиції рук відповідають позиціям класичного танцю:
вихідна позиція - напрям рук вниз,
перша позиція - напрям рук вперед,
друга позиція - напрям рук в сторони,
третя позиція - напрям рук вгору.
• Положення рук на противагу позиціях рук надзвичайно різноманітні і
різнохарактерні. За своїм характером положення рук можуть бути розділені на такі види:
- Прості положення, де руки розташовані симетрично, тобто одна так само, як
інша;
- Складні положення, де розташування однієї й іншої руки різна;
- Комбіновані положення, де одна рука знаходиться в одній з основних
позицій, інша в іншій позиції або в одному з раніше описаних простих
положень.
Рухи кисті
Кисті згинаються в зап'ясті (в лучезап’ястном суглобі),
приймаючи такі положення.
• кисть відігнута (розігнута).

• кисть пряма.
• кисть опущена (кілька зігнута).
• кисть скинута (сильно зігнуто).

• кисть припіднято
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Додаток О
Опис основних рухів українського народного танцю
Танцювальні кроки
Простий танцювальний крок (спільний для жінок і чоловіків).
Вихідне положення — шоста позиція ніг.
На “раз” — крок вперед правою ногою; на “два” — крок вперед лівою ногою.
Ставати слід на всю ступню, починаючи крок з носка. Руки можуть бути в різних
положеннях.
Варіант простого танцювального кроку (жіночий). Вихідне положення — третя або
шоста позиція ніг.
На “раз” - крок правою ногою вперед; на “і” - крок лівою ногою вперед; на “два” —
крок правою ногою вперед; на “і” - пауза.
Кроки роблять м’яко, стаючи з носка на всю ступню. Корпус і голова виконавиці
повертаються ліворуч, погляд спрямований через ліве плече на носок лівої ноги, яка
на рахунок “два” стає на півпальці.
Далі рух починається з лівої ноги.
Боковий крок (спільний для жінок і чоловіків).
Вихідне положення — шоста позиція ніг. Плечі трохи відведені назад. На “раз” —
крок правою ногою праворуч. Поставити її на всю ступню, коліно випрямити, корпус
і голову трохи нахилити праворуч;
на “два” приставити ліву ногу до правої у шосту позицію, ставши на всю ступню.
Коліна обох ніг трохи зігнути, корпус і голову ледь нахилити ліворуч. Потім
починається все спочатку.
Перемінний крок (спільний для жінок і чоловіків).
Часто цей крок виконують, човгаючи ступнями ніг по підлозі. Тоді його називають
“човгунець”.
Вихідне положення — третя позиція ніг.
На “раз” — крок правою ногою вперед; на “і” — невеликий крок лівою ногою вперед;
на “два”— невеликий крок правою ногою вперед; на “і” — пауза.
Той самий рух виконується з лівої ноги.
Перший варіант перемінного кроку (спільний для жінок і чоловіків).
Вихідне положення — шоста позиція ніг.
На “раз” — невеликий крок правою ногою вперед на низькі півпальці; на “і”
приставити ліву ногу до правої на низькі півпальці; на «два» — невеликий крок
правою ногою вперед на всю ступню; на “і” підняти ліву ногу і підвести її до правої,
не торкаючись підлоги. Далі крок починають з лівої ноги.
Другий варіант перемінного кроку (спільний для жінок і чоловіків).
Вихідне положення — шоста позиція ніг.
На “раз” — дрібний крок правою ногою вперед; на “і” приставити ліву ногу до правої.
на “два” — дрібний крок правою ногою вперед. Ліва нога залишається позаду правої,
а каблук лівої ноги відокремлюється від підлоги. Вагу корпусу перенести на праву
ногу. Корпус різко повернути праворуч. Голову нахилити до правого плеча;
на “і” — пауза, залишитись у цій же позі.
Те ж саме повторюється з лівої ноги.
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Третій варіант перемінного кроку (спільний для жінок і чоловіків).
Вихідне положення — шоста позиція ніг.
На “раз” — невеликий крок правою ногою вперед; на «і» приставити ліву ногу до
правої;
на “два” — невеликий крок правою ногою вперед. Ліва нога залишається позаду
правої, а каблук лівої відокремлюється від підлоги. Вагу корпусу перенести на праву
ногу. Корпус різко повернути праворуч. Голова схилена до правого плеча;
на “і” — пауза, залишитися на цій нозі.
Те ж саме повторюється з лівої ноги, потім знову з правої і т. д
Крок з притупом (чоловічий).
Вихідне положення — третя позиція ніг. Руки на талії. Голова повернута до лівого
плеча.
На затакт “і” трохи присісти на правій нозі. Ліву ногу, ледь зігнуту в коліні, підняти
вперед;
на “раз” — невеликий крок лівою ногою вперед, легенько притупнути нею. Праву
ногу перевести назад на півпальці, випрямивши коліно. Вага корпусу — на лівій нозі;
на “і” поставити праву ногу до лівої ззаду по третій позиції і ледь присісти на правій.
Ліву ногу легенько підняти вперед, зігнувши в коліні. Далі рух повторюється в тій же
послідовності.
Крок з ударом каблуком (спільний для жінок і чоловіків).
Вихідне положення — шоста позиція ніг. Руки на талії.
На “раз” — ковзний удар об підлогу каблуком правої ноги, відразу ж простягнути її;
на “і” поставити праву ногу з ударом всією стопою об підлогу на відстані невеликого
кроку. Вагу тіла перенести на праву ногу. Ліва нога переходить на носок;
на “два-і” — те, що й на «раз-i», але рух починають з іншої ноги. Боковий крок з
притупом (спільний для жінок і чоловіків). Вихідне положення — перша позиція ніг.
На “раз” — крок правою ногою вперед у сторону;
на “і” ліву ногу з ударом об підлогу приставити до правої.
Рух виконується з обох ніг.
Крок з приставлянням ноги (спільний для жінок і чоловіків).
Вихідне положення — шоста позиція ніг.
На “раз” — крок правою ногою вперед; на “і” приставити ліву ногу до правої.
Далі все повторюється, але з іншої ноги.
Галоп (спільний для жінок і чоловіків).
Вихідне положення — шоста позиція ніг.
На затакт “і” легко присісти на обох ногах;
на “раз” — “ковзний крок” правою ногою праворуч на всю ступню; на “і” —
невеликий стрибок на правій нозі, ліву ногу підтягнути на пів — пальцях до правої
ноги, в шосту позицію, обидві ноги на півпальцях; на “два-i” виконується все те, що й
на “раз-і”.
Цей рух можна виконувати і ліворуч, починаючи його з лівої ноги.
Аркан (чоловічий).
Вихідне положення — третя або шоста позиція ніг.
На “раз” першого такту — акцентований крок правою ногою з випадом вперед
праворуч, поставити її на всю ступню. Ліву ногу підняти назад, трохи зігнувши її в
коліні. Корпус нахилити до правої ноги;
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на “два» поставити ліву ногу праворуч на півпальці навхрест ззаду правої ноги;
на “раз” другого такту — крок правою ногою праворуч, поставити її на всю ступню;
на “два” легенько підстрибнути на всю ступню правої ноги. Ліву ногу, ледь зігнуту в
коліні, трохи підняти праворуч навхрест поперед правої ноги. Корпус випрямити,
плечі трохи відвести назад, голову повернути праворуч;
на “раз” третього такту — крок лівою ногою ліворуч, поставити її на всю ступню;
на “два” легенько підстрибнути, ставши на всю ступню лівої ноги, праву ногу, трохи
зігнувши в коліні, підняти ліворуч навхрест поперед лівої ноги. Голову повернути
ліворуч.
Цей крок завжди починається з правої ноги з просуванням праворуч.
Варіант аркану (чоловічий).
Вихідне положення — третя або шоста позиція ніг. Весь рух виконується на трохи
зігнутих колінах.
На “раз” першого такту, ледь присівши на обох ногах, зробити крок правою ногою
праворуч і поставити її на всю ступню;
на “два” — легенький підскік на правій нозі, ліву ногу одночасно винести попереду
правої ноги праворуч; коліно при цьому трохи зігнуто, підйом вільний.
На “раз” другого такту — крок лівою ногою ліворуч;
на “два” — легенький підскік на лівій нозі.
Права нога одночасно виноситься ліворуч попереду лівої; коліно трохи зігнуто,
підйом вільний.
На “раз” третього такту — крок правою ногою праворуч, поставити її на всю ступню;
на “два” ліву ногу поставити на носок ззаду правої в четверту позицію.
На “раз-два” четвертого такту — те, що й на “раз-два” третього такту.
Під час виконання корпус на перший і другий такти тримати рівно, на третій і
четвертий трохи нахилити вперед. Голову на “раз-два” першого такту повернути
праворуч, на “раз-два” другого такту — ліворуч; на третій і четвертий такти тримати
прямо.
Крок «стрибунець» (жіночий).
Вихідне положення — шоста позиція ніг.
На затакт “і”, злегка присівши на лівій нозі й піднімаючи невисоко вперед праву ногу,
вільну в коліні, зробити стрімкий крок правою ногою вперед.
на “раз” опуститися на всю ступню правої ноги, коліно трохи зігнути, носок витягнути
вперед у напрямку руху. Ліву ногу, вільну в коліні, підняти невисоко вперед;
на “і” — невеликий стрімкий крок лівою ногою вперед на низьких пів — пальцях;
на “два” — невеликий стрімкий крок правою ногою вперед на низьких півпальцях.
Ліва нога швидко, ніби ривком, піднімається невисоко вперед, коліна вільні, підйом
витягнутий, носок — вперед у напрямку руху;
на “і” — широкий стрімкий крок лівою ногою, як на затакт “і”.
Рух виконується так само, починаючи з іншої ноги.
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Танцювальні біги
Простий біг (спільний для жінок і чоловіків).
Вихідне положення — третя або шоста позиція ніг.
На “раз” — стрибок вперед на півпальці правої ноги, одночасно ліву ногу відірвати
від підлоги, трохи зігнувши її в коліні;
на “і” — стрибок вперед на півпальцях лівої ноги, одночасно праву ногу відірвати від
підлоги, зігнувши її в коліні, і т. д.
Бігунець (спільний для жінок і чоловіків).
Вихідне положення — шоста позиція ніг.
На затакт “і”, злегка присівши на лівій нозі і піднімаючи невисоко вперед праву,
вільну в коліні, зробити широкий стрімкий крок правою ногою вперед, ніби
пролітаючи в довжину.
На “раз” опуститись на всю ступню правої ноги; коліно трохи зігнути, носок
витягнути вперед у напрямку руху. Ліву ногу, вільну в коліні, відірвати від підлоги;
на “і” — невеликий стрімкий крок лівою ногою вперед на низьких півпальцях;
на “два” — невеликий стрімкий крок правою ногою вперед на низьких півпальцях;
на “і” — широкий стрімкий крок лівою ногою, як на затакт “і”.
Так само рух виконується, починаючи з другої ноги.
Біг з підскоком (спільний для жінок і чоловіків).
Вихідне положення — шоста позиція ніг.
На “раз” першого такту — крок правою ногою вперед;
на “і” ковзнути вперед з невеликим підскоком на правій нозі. Одночасно ліву ногу
відірвати від підлоги і, зігнувши в коліні, ледь відвести назад;
на “два” — крок вперед лівою ногою;
на “і” — виконати те, що й на попереднє “і”.
Біг з підскоком і пробіжкою (спільний для жінок і чоловіків).
На “раз-і-два-і” першого такту виконується “біг з підскоком”.
На “раз-і-два-і” другого такту виконати чотири простих танцювальних біги.
Танцювальний біг з потрійним притупом (спільний для жінок і чоловіків).
Цей рух можна виконувати і в такий спосіб; на три такти музики зробити шість кроків
танцювального бігу, а на четвертий — “потрійний притуп” (див. “Дрібушки”).
Вихідне положення — шоста позиція ніг.
На “раз-два” першого такту — танцювальний біг.
На “раз-і-два” другого такту — “потрійний притуп”.
Доріжки (припадання)
Проста доріжка (спільна для жінок і чоловіків).
Вихідне положення — третя позиція ніг.
На “раз” — невеликий злегка “виворітний” боковий крок правою ногою праворуч на
всю ступню, трохи присідаючи. Ліву ногу відірвати від підлоги і наблизити ступню
ззаду до правої, трохи нижче кісточки; коліно злегка зігнути і спрямувати вбік, підйом
вільний;
на “і” ліву ногу опустити позаду правої на півпальці, злегка випрямляючи її в коліні
Варіант доріжки на носок (спільний для жінок і чоловіків).
Вихідне положення — шоста позиція ніг.
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На “раз” — невеликий крок правою ногою вперед на всю ступню, трохи зігнувши її в
коліні;
на “і” ліву ногу поставити на півпальці поряд з носком правої, коліно зігнути. Коліно
правої ноги випрямити і т. д.
Корпус прямий або повертається то праворуч, то ліворуч .
Плетена доріжка (жіноча).
Вихідне положення — третя позиція ніг.
На “раз” — крок правою ногою вперед навхрест лівої ноги на всю ступню, трохи
присідаючи. Каблук лівої ноги відірвати від підлоги;
на “і” — невеликий крок лівою ногою ліворуч на всю ступню, коліно вільне;
на “два” — крок правою ногою назад навхрест лівої ноги на півпальцях, трохи
присідаючи;
на “і” — невеликий крок лівою ногою ліворуч на всю ступню, коліно вільне.
При кроці правою ногою вперед корпус трохи повернути правим плечем вперед,
голову нахилити до правого плеча, при кроці правою ногою назад корпус трохи
повернути лівим плечем вперед, голову нахилити до лівого плеча.
Цей же рух можна виконувати з лівої ноги з просуванням праворуч.
Вихиляси та інші спільні рухи
Простий вихиляс (колупалочка) (спільний для жінок і чоловіків).
Вихідне положення — третя або шоста позиція ніг.
На “раз” — легенький підскік на лівій нозі, одночасно праву ногу, трохи зігнуту в
коліні, вивернути п’яткою догори і поставити на носок праворуч від себе. Корпус
трохи повернути вперед правим плечем. Можна також нахилитися вперед;
на “два” — знову легенький підскік на лівій нозі, а праву ногу поставити на каблук
носком догори на те місце, де стояв носок. Корпус вирівнюється.
На наступний такт все повторюється з другої ноги
Варіант вихиляс у — чобіток (жіночий).
Вихідне положення — третя або шоста позиція ніг.
На “раз-два” першого такту — “простий вихиляс”.
На “раз” другого такту — робочу ногу піднімають трохи догори. Одночасно руки
злегка розводять в сторони, начебто показуючи на чобіток (звідки походить назва
руху), а корпус нахиляють донизу;
на “два” — повернутись у вихідне положення цього руху
Вихиляс з потрійним притупом
Вихідне положення — третя або шоста позиція ніг.
На “раз-два” першого такту — “вихиляс простий”.
На “раз-і-два” другого такту — “потрійний притуп”.
Вірьовочка (спільна для жінок і чоловіків).
Вихідне положення — третя позиція ніг, права нога попереду.
На затакт “і” з ледь помітним підскоком прослизнути вперед на низьких півпальцях
лівої ноги, коліно вільне. Праву ногу, зігнуту в коліні, підняти попереду лівої і
перевести назад за ліву ногу; коліно спрямувати вбік і трохи вперед, підйом витягнути,
але не напружувати;
на “раз” опустити праву ногу на низькі півпальці позаду лівої в третю позицію; коліно
вільне або злегка зігнуте;
на “і” з трохи помітним підскоком прослизнути вперед на правій нозі.
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Ліву ногу підняти вперед і перевести назад за праву ногу, як на затакт “і”;
на «два» опустити ліву ногу на низькі півпальці позаду правої, як на “раз” .
Припадання з потрійним притулом (в основному для жінок).
Вихідне положення — третя позиція ніг.
На “раз” першого такту зробити крок правою ногою вперед і, ніби падаючи з носка на
всю ступню, легенько присісти на неї. Ліву ногу, зігнуту в коліні, в цей час відірвати
від підлоги ззаду навхрест правої. Корпус нахилити вперед правим плечем до правої
ноги;
на “два” ступити лівою ногою, а праву відвести невисоко вперед праворуч,
випрямивши корпус.
Другий такт — “потрійний притуп”, який починають з правої ноги.
Руки — див. положення 1 та ін.
Вихиляс (колупалочка) з стрибком (чоловічий).
Вихідне положення — перша позиція ніг. Руки відведені в сторони, кисті стиснуті в
кулаки.
На “раз” і “два” першого такту виконується “простий вихиляс”.
На “раз” другого такту трохи присісти на обох ногах; на “два” — стрибок на обох
ногах. Ноги підтягуються і викидаються одночасно назад праворуч або назад ліворуч.
Потім рух повторюється, але вже з другої ноги.
Дрібушки
Прибивка, або прибій (спільна для жінок і чоловіків).
Вихідне положення — шоста позиція ніг.
На затакт “і“ присісти на лівій нозі, одночасно праву, згинаючи в коліні, відірвати від
підлоги;
на “раз”, акцентуючи, всією ступнею ударити об підлогу.
Руки можуть бути в різних положеннях.
Прибивки можуть бути подвійні і потрійні. Вони виконуються однією ногою. В
залежності від того, як високо вгору піднімається нога і від сили удару нею об підлогу,
в народі цей рух називають малий або великий “прибій”.
Потрійний притуп (спільний для жінок і чоловіків).
Вихідне положення — шоста позиція ніг.
На “раз” притупнути всією ступнею правої ноги; на “і” притупнути всією ступнею
лівої ноги; на “два” притупнути всією ступнею правої ноги; на “і” — пауза.
Рух можна робити як на місці, так і просуваючись вперед.
Руки можуть бути в різних положеннях.
Чесанка (спільна для жінок і чоловіків).
Вихідне положення — шоста позиція ніг. Під час виконання руху коліна не
згинаються.
На затакт “і” праву ногу винести трохи вперед;
на “раз” праву ногу поставити на низькі півпальці на попереднє місце. Одночасно ліву
ногу винести трохи вперед і т. д.
Крок робиться на місці або з просуванням вперед.
Корпус ледь нахилити вперед або лишити прямим.
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Тинки
Малий тинок (спільний для жінок і чоловіків).
Вихідне положення — третя позиція ніг, права нога попереду.
На затакт “і” злегка присісти на ліву ногу, піднімаючи невисоко вперед праву, вільну
в коліні;
на “раз” перескочити на праву ногу вперед, коліно злегка зігнути. В момент перескоку
права нога трохи відводиться праворуч, описуючи в повітрі невелику дугу. Ліва нога
невисоко піднімається вперед, коліно вільне, підйом витягнутий, але не напружений;
на “і” ступити лівою ногою на півпальці попереду і навхрест правої ноги;
на “два” поставити праву ногу позаду лівої на всю ступню, злегка згинаючи її в коліні.
Ліву ногу підняти невисоко вперед.
Так само рух виконується з другої .
Голубці
Низький голубець (спільний для жінок і чоловіків).
Вихідне положення — шоста позиція ніг.
На “раз” — крок правою ногою вперед всією ступнею, злегка присідаючи; носок
спрямований вперед. Ліву ногу підняти ліворуч, коліно й підйом вільні;
на “і”, підскочивши на правій нозі, легко підбити нею в повітрі ліву, яка відскакує
трохи вище в сторону. Удар робиться внутрішньою стороною ступні об ступню,
коліна вільні;
на “два” опуститися з підскоку на всю ступню правої ноги, злегка присідаючи. Ліва
нога залишається піднятою вбік;
на “і” — пауза.
Так само рух виконується з другої ноги. Голова трохи повертається в сторону піднятої
ноги, корпус злегка нахиляється у протилежному напрямку .
Низький голубець з потрійним притупом (спільний для жінок і чоловіків).
Вихідне положення — третя або шоста позиція ніг.
На перший такт — те, що й у попередньому русі.
На другий такт — “потрійний притуп”, який починають з лівої ноги.
Присядки
Проста присядка (чоловіча).
Вихідне положення — перша позиція ніг.
На “раз” — з невеличкого підскоку рвучко опуститися вниз на півпальці обох ніг.
Каблуки тримати разом, а носки й коліна розвести в сторони;
на “два” з невеликим підскоком трохи піднятися з глибокого присідання, залишивши
всю вагу корпусу на лівій нозі, а праву, сильно зігнуту в коліні, виворітно підняти
вперед, доводячи стопу до коліна лівої ноги. Коліно правої ноги повернути праворуч,
підйом витягнути, але не напружувати. Корпус прямий, погляд направлений прямо
перед собою
Варіант простої присядки — гайдук (чоловічий).
Вихідне положення — шоста позиція ніг.
На “раз” з невеличкого стрибка зробити глибоке присідання на півпальці обох ніг
(коліна і ступні разом);
на “два” з невеличкого підскоку ледь піднятися на півпальці лівої ноги. Одночасно
праву ногу, злегка зігнуту в коліні, трохи підняти ліворуч навхрест попереду правої
ноги, голову повернути ліворуч.
Далі рух повторюється з другої ноги. Корпус прямий, плечі трохи відведені назад.
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Варіант гайдука (чоловічий).
Вихідне положення — шоста позиція ніг.
На “раз” з невеличкого стрибка опуститися в повне присідання на півпальці обох ніг
(коліна і ступні разом);
на “два” з невеликим підскоком піднятися на півпальцях лівої ноги, одночасно праву
ногу, злегка зігнувши в коліні, підняти ліворуч навхрест попереду лівої ноги, голову
повернути ліворуч.
Присядка з почерговим винесенням ноги навхрест другої (чоловіча).
Виконується як “проста присядка” з почерговим витягуванням ноги навхрест перед
другою. Хлопець, витягуючи праву ногу ліворуч, спрямовує погляд ліворуч,
витягуючи ліву ногу праворуч, спрямовує погляд праворуч.
Бокова присядка з підніманням ноги в сторону (чоловіча).
На “раз” те, що й у “простій присядці”;
на “два” рвучко і невисоко піднятися з глибокого присідання і трохи підстрибнути на
низькі півпальці лівої ноги, коліно зігнути. Праву ногу підняти невисоко праворуч,
коліно і підйом вільні. Корпус прямий або трохи відхилений в лівий бік. Погляд
спрямований на носок відведеної в сторону ноги. Ліва рука відводиться ліворуч на
рівні лівого плеча, права рука лежить на талії.
З початком наступного такту рух починається з другої ноги. Напрямок корпусу і рук
відповідно змінюється; цей рух можна виконувати лише з однієї ноги .
Присядка з ударом по підошві (чоловіча).
Виконується все те, що робилося в рухові “присядка з ударом по халяві”, але ударяють
рукою по підошві .
Присядка з вихилясом і ударом по халяві (чоловіча).
Вихідне положення — перша позиція ніг.
На “раз” першого такту — “проста присядка”; руки відведені в сторони;
на “два”, трохи піднявшись на лівій нозі, праву поставити праворуч від себе на носок,
повернувши її каблуком догори, коліно зігнути і повернути до підлоги. Погляд
спрямований на каблук правої ноги.
На “раз” другого такту знову “проста присядка”. Права рука відводиться ліворуч на
рівні грудей. Ліва рука залишається в початковому положенні;
на “два” трохи підстрибнути на лівій нозі, відкидаючи праву широко в сторону, коліна
і підйом витягнути. Кистю правої руки вдарити по халяві правої ноги. Погляд
спрямований на праву ногу.
Повзунець (чоловічий).
Вихідне положення — шоста позиція ніг.
На “раз”, трохи підскочивши, але не піднімаючись з глибокого присідання,
перескочити на півпальці лівої ноги. Права піднімається вперед, випрямляючись у
коліні; підйом витягнутий, але не напружений;
на “два”, не піднімаючись з глибокого присідання, перескочити на півпальці правої
ноги. Ліва піднімається вперед, випрямляючись у коліні; підйом витягнутий .
Варіант повзунця (чоловічий).
Вихідне положення — шоста позиція ніг.
Зігнувши ноги в колінах, спертися правою рукою на підлогу, перенісши на неї основну
вагу корпусу. Ліву руку із згорнутою кистю або із сокиркою підняти вверх.
Знаходячись у такому положенні, на кожну вісімку по черзі викидати вгору перед
собою ноги.
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Мітелочка (чоловіча).
Вихідне положення — глибоке присідання за шостою позицією.
На “раз”, не піднімаючись з глибокого присідання, зробити правою ногою крок вперед
на півпальці. Вага тіла переноситься на праву ногу;
на “і” ліва нога ковзним рухом внутрішньої сторони стопи по підлозі описує півколо,
починаючи трохи ззаду і прослизаючи збоку вперед; коліно зігнуте і звернуте вперед;
на “два”, не піднімаючись з глибокого присідання, переступити на півпальці лівої
ноги, поставивши її перед правою і роблячи ніби крок вперед. Вага тіла переноситься
на ліву ногу;
на «і» права нога ковзним рухом внутрішньої сторони стопи по підлозі описує
півколо, починаючи трохи ззаду і прослизаючи збоку вперед; коліно злегка зігнуте і
спрямоване вперед, корпус і голову тримати прямо.
Підсічка (чоловіча).
Рух виконується на одній нозі на глибокому присіданні. Другою ногою описати коло,
підсікаючи попереду опорну ногу. У момент підсікання упертися долонями обох рук
в підлогу, а ліву ногу відірвати від підлоги.
Під час глибокого присідання на півпальцях лівої ноги коліна й носок спрямовані
вперед. Права нога відведена праворуч і торкається підлоги внутрішньою стороною
ступні, коліно вільне або злегка зігнуте. Корпус дуже нахилений вперед. Долоні обох
рук упираються в підлогу на відстані плечей.
Починаючи з ковзного руху каблука по підлозі, висунути праву ногу вперед; носок
підняти вгору. Щоб дати змогу нозі описати півколо перед собою, відривати по черзі
праву, потім ліву руку від підлоги і, пересуваючи ногу, опускати долоні на підлогу.
Далі відсунути праву ногу назад ковзним рухом зовнішньої сторони ступні по підлозі
і на сильну долю такту підбити ліву ногу попереду. В цей момент міцно упертися
долонями в підлогу, переносячи вагу тіла на руки. Права нога рівномірно описує коло,
ніде не затримуючись. Після підсікання ліва нога опускається на підлогу на півпальці,
а права ковзним рухом носка по підлозі переводиться назад праворуч, закінчуючи
повне коло
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Додаток П
Консультативний банк за проблемою досвіду.
Історія українського народного танцю
Характерні особливості загальнослов'янської культури почали формуватися в
далекому минулому це стосується пісень, танців, одягу і навіть зачісок. Перші танці
виникли як прояв емоційних вражень від навколишнього світу. Танцювальні рухи
розвивалися також і внаслідок імітації рухів тварин, птахів, а пізніше — жестів, що
відображали певні трудові процеси (напр., деякі хороводи). Первісний танець, як і пісня,
виконував магічну роль, тому серед календарно-обрядових танців збереглося чи не
найбільше архаїчних рис.
В Україні специфіка життя давніх східнослов'янських племен — древлян,
дреговичів, в'ятичів, сіверян, волинян, білих хорватів, бужан та інших — слугували за
основу самобутнього, оригінального, хореографічного мистецтва українського народу. Усі
обряди, магічні звертання, заклинання, тощо безпосередньо залежали і були органічно
пов'язані з землеробством та анімалістичним культом.
Танцювальні рухи характерні для “Гопака”, “Козачка”, “Метелиці”, становлять
основу танців Центральної України, визначають головні національні риси української
народної хореографії, якщо переглянути українські хороводи і сюжетні танці, легко
помітити, що серед цих творів є однойменні твори. Усі українські народні танці, що
збереглися в художньому побуті народу, виконують під музичний супровід. Український
народ створив своє самобутнє, оригінальне хореографічне мистецтво, яке посідає одне з
провідних місць в світовій духовній культурі.
Український народ протягом століть створював самобутню культуру, яка відбиває
його багатогранне життя. Одним з її найцінніших скарбів є танцювальне мистецтво. Кращі
художні зразки народних танців збереглися і дійшли до наших днів. Вони стали
невід'ємною частиною художнього життя Радянської України.
Серед танців, які побутують тепер, можна відзначити хороводи, метелиці, гопаки,
козачки, коломийки, гуцулки, кадрилі, польки і ряд сюжетних танців – “Коваль”, “Гречка”,
“Льон”, “Лісоруби”, “Опришки”, “Аркан” та багато інших.
Вчення зібраного хореографічного і музичного матеріалу дає можливість визначити
три основних жанри українських народних танців: хороводи, сюжетні та побутові.
Класифікація та характеристика українських народних танців:
Український танець займає значне місце серед культурних надбань нашого народу.
Широка популярність українського танцю в нашій країні та за кордоном пояснюється
невичерпним багатством тем і сюжетів, щирістю, життєрадісним запалом, гумором. У
танцювальних образах розкривається національний характер народу, відображаються
явища, взяті безпосередньо з його побуту та праці, рідна природа тощо. Наявність яскравих
побутових рис і особливостей, поєднаних з віртуозною технікою, надає українському танцю
своєрідного колориту.
Танець – мистецтво, що існує в часі й просторі. Воно живе в момент виконання. Без
виконання його можна уявити тільки на підставі свідчень. Протягом багатовікової історії
народу танець збагачувався і видозмінювався. У ньому знаходили своє відображення
героїзм боротьби, радість праці, ігри, пов'язані з різними порами року, ліричні мотиви.
Танці, що існують в Україні, можна поділити на три основні жанри:
• Танці хороводного плану (веснянки, купальські хороводи та інші);
• Сюжетні танці – відтворення явищ природи, народного побуту, тема праці, народна
героїка тощо;
• Побутові танці (гопак, козачок, кадрилі, гуцулки, коломийки та інші).
Хороводи
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Хороводи – один із найдавніших видів народного танцювального мистецтва.
Виконання їх пов'язувалось колись з обрядовими діями, традиційною зустріччю весни
(весняний цикл танців), відзначенням літа (купальський цикл танців), зустріччю Нового
року. Найбільш поширеними були веснянки, гаївки, танки. Автори об'єднали їх під
загальною назвою хороводи. Тепер хороводи втратили своє обрядове значення. Вони міцно
увійшли в репертуар професіональних і самодіяльних виконавських колективів, особливо
дитячих.
За темами хороводи можна поділити на три групи:
До першої належать хороводи в яких відображаються трудові процеси (“А ми просто
сіяли, сіяли”, “Мак”, “Шевчик”, “Бондар”, “Коваль” та ін.);
До другої – хороводи, де відбито родинно-побутові відносини трудового народу
(“Перепілка”, “Ой, гілля-гілочки”, “Пташка” тощо);
До третьої – хороводи, в яких знайшли всій вираз патріотичні почуття народу,
оспівується рідна природа (“А вже весна”, “Марена” та ін.)
Ідеальний зміст того чи іншого хороводу розкривається піснею. У зв'язку з цим для
хореографів-практиків текст в обрядових танцях має першорядне значення, бо він диктує
хореографічний малюнок хороводу в цілому.
Хореографія хороводів
Хореографічний малюнок хороводів зумовлюється текстом. Наприклад, в тексті
хороводу “Кривий танець”, говориться про те, що:
А в кривого танця,
Та не вивести кінця,
Треба йому та виводити,
Кінця йому та знаходити і т.д.
Отже, зміст танцю пояснює його хореографічний малюнок: лінія, яку описували
виконавці, мала вигляд кривої.
За таким принципом визначаються назви й інших хороводів.
Часто малюнок хороводу обумовлюється формою викладу тексту: якщо зміст тексту
розкривається у діалозі, виконавці розподіляються на дві групи, або з них виділяється
соліст-танцюрист, який виходить у центр кола. Коли ж зміст тексту розкривається у формі
звичайної розповіді, то учасники водять хоровод без будь-якого розподілу на групи.
Текст відповідно впливає і на хореографічні засоби учасників хороводу. Так,
наприклад, у хороводах, в яких відображаються трудові процеси, основну роль відіграє
пантоміма-ілюстрація. За допомогою рухів і жестів розкривається зміст.
В групі орнаментальних хороводів виконавці відповідно до змісту тексту створюють
візерунчастий хореографічний малюнок.
В деяких орнаментальних хороводах використовується відповідний до їх змісту
реквізит. Так, наприклад, в хороводі “Марена” велике художнє значення має уквітчане
гільце, навколо якого учасники снують тонкі хореографічні візерунки.
Мелодії хороводів, як правило, глибоко змістовні і емоційно виразні. Разом з тим вони
дуже прості, а тому й зручні для виконання.

Сюжетні танці
Цей жанр танцювального мистецтва українського народу виник пізніше, ніж
хороводи.
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В сюжетних танцях засобами народної хореографії відображаються конкретні явища
з навколишнього життя і природи. Назва танцю визначається його змістом. Так, наприклад,
танець “Лісоруби” дістав таку назву тому, що сюжетом його є трудовий процес рубання
лісу.
В загальній композиції танців цього типу, тобто у послідовності танцювальних фігур,
ясно видно логічний і чіткий розвиток сюжетної лінії.
Щодо тематики сюжетні танці можна розподілити на групи, де основною темою є:
А) праця (“Шевчик”, “Коваль”, “Косар”, “Лісоруби”, “Льон” та ін.);
Б) народна героїка (“Опришки”, “Аркан” тощо);
В) народний побут (“Катерина”, “Коханочка”, “Волинянка”, “Горлиця”);
Г) окремі явища природи і зображення виробничих знарядь селянина в дії (“Гони
вітер”, “Зіронька”, “Віз” та ін.);
Д) звичаї птахів і тварин (“Гусак”, “Козлик”, “Бичок” та ін.).
Побутові танці
Побутові танці беруть свій початок в хороводах. Цей жанр найстаріший і є основою
української народної хореографії. В побутових танцях відображаються істотні риси
характеру українського народу: волелюбність, героїзм, завзяття, винахідливість,
дотепність, нестримна веселість тощо.
Ці танці супроводжуються мелодіями, дуже різноманітними за характером і ідейноемоціональним змістом, значна частина яких виконується в народі як самостійні
інструментальні п'єси.
Побутові танці є невід'ємною частиною щоденного життя народу, Їх виконують на
масових вечорах, гулянках і т.д.
До жанру побутових танців належать метелиці, гопаки, козачки, коломийки, гуцулки,
верховини, польки і кадрилі. На основі спільних стилістичних особливостей хореографії та
музики їх можна розподілити на три групи:
1) метелиці, гопаки, козачки;
2) коломийки, гуцулки, верховини;
3) польки та кадрилі.
В побутових танцях народ зовсім відмовився від тексту, залишивши лише окремі
вигуки в кульмінаційні моменти танцю.
Хореографія побутових танців та їх характеристика
Побутові танці дуже різноманітні щодо хореографічного малюнку. Проте всі вони в
своїй основі побудовані на одних і тих же танцювальних рухах: “перемінний крок”,
“тинки”, “присядки”, “вихилястими”, “голубці”, “дрібушки”, “притупи” тощо.
Метелиця. Зміст танцю передається активною динамікою рухів, швидкою зміною
фігур і різноманітними крутіннями, що ніби відтворюють хуртовину-метелицю.
Гопак. Назва цього танцю походить від вигуку “гоп!”. Танець в основному
імпровізаційний. В народі танцюють так, щоб танцюристи один одному не заважали.
Гопак масовий танець, який у давнину виконувався лише чоловіками, котрі змагалися
в стилі, спритності, мужності. Танець будувався за принципом, хто кого перетанцює.
Танець-змагання, провідна роль належить чоловікам, які виконують складні рухи,
присядки, стрибки, повзунки, технічне обертання. Мелодії гопаків часто змінюють свій
характер: від мужнього й героїчного до радісного й запального.
В танці використовують стрибки, присядки і різноманітні примхливі крутіння. Ці та
інші танцювальні рухи танцюристи намагаються виконати якнайкраще, і між ними ніби
виникає своєрідне змагання, аналогічне до російського “переплясу”.
В минулому гопак виконувався тільки чоловіками і, поряд з метелицею, був одним з
улюблених танців запорізьких козаків.
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Тепер цей танець виконують жінки і чоловіки разом. Поряд з ним, гопак може
виконуватись одним (обов'язково чоловіком), двома, трьома і більше танцюристами. Отже,
у виконанні цього танцю основна роль належить чоловікам.
В сценічній обробці гопак має композиційну структуру, яка складається з окремих
танцювальних фігур. В чергуванні цих фігур все підпорядковане тому, щоб зобразити в
танці героїку, силу. Мужність тощо.
Козачок. Походження назви цього танцю пов'язане з життям воїнів-козаків. В кінці
ХУІ, на початку ХУІІ століття виникла народна драма “Вертеп”). Це лялькове видовисько
складалося з двох частин. Перша з них – варіант епізоду із “священної історії”, легенди про
народження Христа. В другій частині центральним персонажем був козак-запорожець. Він
добре грав на бандурі, співав і танцював. Цей танець дістав назву козачка. У “Вертепній”
дії козачок характеризував молодечу відвагу, завзяття і невичерпний оптимізм
непереможного козака-запорожця.
Коломийка. На відміну від інших народних танців, коломийка збереглась до
останнього часу як пісня, інструментальна п'єса і танець. Дуже часто в народі всі ці
різновидності коломийок об'єднують в одне ціле: під спів хору в супроводі оркестру
танцюють коломийку. Отже, коломийка є однією з форм синтетичної народної творчості.
Текст коломийок найрізноманітніший що до змісту. Він складається з окремих строф
(куплетів). Кожна строфа – це коротка зарисовка типового моменту, взятого з навколишньої
дійсності. Зміст цих зарисовок відтворює різноманітні прояви життя народу в тих чи інших
історичних умовах. Ці строфи мають між собою внутрішній зв'язок.
Коломийка-танець відзначається багатством танцювальних рухів, барвистістю
хореографічного малюнка, жвавим темпом виконання, вражає глядача яскравим колоритом.
Гуцулка і верховина – в музичному відношенні є варіантами коломийок. Проте
верховина, на відміну від коломийки і гуцулки, починається з широкого, ліричного за
характером вступі у розмірі 6/8 або 3/4. Далі йде звичайна мелодія коломийки.
На Україні з давніх-давен люблять і цінять танці інших народів, особливо тих, які
межують з Україною. Так. У нас охоче танцюють російські “Камаринську” і “Бариню”,
білоруську “Лявониху”, чеську польку, польські краков’як і мазурку і багато інших танців.
Любовно й дбайливо зберігає український народ особливості танцювального
мистецтва інших народів. Виконуючи російську частушку, чеську польку або французьку
кадриль, він вносить деякі зміни в їх хореографічний малюнок і мелодичний матеріал
відповідно до особливостей українського національного мистецтва.
Полька, яка широко побутує серед народу, в хореографічному відношенні дуже
проста (складається з двох танцювальних фігур). Полька-танець сценічного типу
створюється на основі народних польок з безлічі фігур (до 12-ти). В ній використовується
принцип змагання (“перепляс”) між групами виконавців або парами, ускладнюється
хореографічний малюнок.
Мелодії польок емоційно виразні і дуже різноманітні за змістом. Багато з них мають
конкретну назву: “Тетяна”, “Попадя”, “Псальма”, “Військова”, “Соловейко” і т.д.
Кадриль, як і полька, широко побутує на Україні. Вона складається з багатьох фігур
(до 12-ти) і відзначається різними хореографічними варіантами танцю. Музичний матеріал
кадрилі в більшості випадків становлять пісенні мелодії (“Ой, не ходи Грицю”, “Баламуте”
і ін.) в інструментальному викладі, а також мелодії польки тощо.)
Горлиця. Широко розповсюджений танець серед селянства та міщанського
середовища. Був відомим уже в кінці ХVІІ ст. Згадує його в безсмертній “Енеїді”
І.Котляревський. Документи ХVІІ ст. Розповідають про поширення цього танцю і серед
запорізького козацтва. Виконувався він при дворах козацької старшини, не кажучи вже про
міщанство, ремісництво та дрібне шляхетство. Знали його і при дворах польських магнатів.
Зміст танцю. Дівчина, котру парубок запросив до танцю, стає посеред хати. Парубок танцює
навколо неї навприсядки, то взявшись у боки, то плескаючи в долоні, то цокаючи
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підківками нога об ногу. Дівчина, що стоїть посередині хати, називається горлиця, отже, як
бачимо, це сольний танець двох закоханих.
Основні рухи українського народного танцю:
1. Танцювальні кроки:
- простий танцювальний крок;
- боковий крок;
- перемінний крок;
- ковзний крок;
2. Танцювальні біги:
- простий біг;
- бігунець;
- біг з підскоком;
- танцювальний біг з потрібним притупом;
3. “Доріжки” (припадання)
- доріжка проста;
- доріжка плетена;
4. “Вихилясники”:
- “вихилясник” простий;
- “вихилясник” з вигинанням ноги;
- “вихилясник” з постійним приступом.
5. “Вірьовочка”
6. “Тинки”:
- “тинок” малий;
- “тинок” великий (чоловічий).
7. “Голубці”:
- “голубець” низький;
- “голубець” низький з потрійним “притупом”;
- “голубець” високий (чоловічий);
- крок з “голубцем”;
- “підбивка” (чоловічий).
8. Присядки:
- проста присядка;
- бокова присядка з підніманням ноги в сторону;
- присядка з просуванням в сторону;
- присядка з виносом ніг вперед на каблуки і розведенням їх в сторони на каблуки;
- присядка з ударом по халяві;
- присядка з ударом по подошві;
- “повзунець”.
9. Танцювальні поклони та запрошення.
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Хореографія для дошкільнят: навіщо і як?
Останнім часом мистецтво танцю посіло чільне місце в системі художньої освіти
дошкільнят. Навчати свою доньку або сина у хореографічній студії нині модно і престижно.
Уроки танцю суттєво впливають на формування індивідуальності дитини,
спричинюють її глибокі внутрішні зміни. Щоб найповніше застосувати різноманітні
розвивальні можливості хореографічного заняття, слід пам’ятати, що уроки танцю, це
передусім, уроки мистецтва, яке є могутнім чинником становлення емоційно-особистісного
життя людини. На жаль, чимало дорослих вважають танець лише своєрідної гімнастикою.
Між тим, виховання емоційності, духовності – найважливіший аспект хореографічних
занять.
Хореографічні вправи дають уявлення про класичний танець. Класичний танець - це
вид хореографічної пластики, побудований на певних строгих законах. Він являє собою
чітко вироблену систему рухів. Проте саме в дитячому віці закладаються основи
класичного танцю, дається початкова освіта. Класичний танець спрямований на вироблення
необхідних хореографічних навичок: розвиток виворітності, зміцнення мускулатури, стоп і
підйому, розвиток еластичності зв'язок і м'якість рухів. Якщо дитина прагне виразити себе
за допомогою руху, не обмежуйте її, допомагайте розвивати виразність, пластичність,
загальну культуру руху
На колективних заняттях вивчаються найпростіші танцювальні елементи і композиції.
Діти вчаться працювати у взаємодії один з одним, розуміти і відчувати партнера. Всі
навички та вміння, придбані на колективних заняттях, стануть в нагоді дітям в подальшому
житті. Дитина, яка вміє танцювати, розвивається швидше і гармонійніше своїх однолітків.
Існує думка: чим раніше розпочати формування фізичних умінь, потрібних для
мистецтва хореографії, тим більшого успіху буде досягнуто.
Чимало викладачів, зважаючи на таку ідею, заради творчої самореалізації або високої
оцінки збоку керівництва та батьків ставлять за мету створення танців для показових
виступів. Вихованці для таких спеціалістів є лише своєрідним матеріалом (як фарби для
художників), а уроки цих педагогів передбачають вивчення складних для малят рухів і
отримання дітьми фізичного та нервового навантаження. Чи отримує дитина задоволення
від таких занять? Чи покращується її здоров’я, чи розвиваються творчі здібності у той час,
коли її змушують виконувати непосильні завдання?. Звісно ж, ні. Адже здоров’я дитини
залежить від фізичного та емоційного комфорту.
Тому не варто добиватися швидкого
зовнішнього результату за будь-яку ціну.
Пам’ятаймо: головне – не нашкодити здоров’ю
дитині.




Під час організації та проведення хореографічних
занять з дітьми дошкільного віку слід
дотримуватися наступних методичних вимог:
 постановка перед кожним заняттям навчальних,
виховних, розвиваючих та оздоровчих завдань;
 добір змісту заняття відповідно його тематиці,
меті й завданням;
 використання
різнохарактерного, образного
музичного матеріалу, що відповідає завданням
певної частини заняття;
повторення попереднього й подача нового матеріалу, з обов'язковим його закріпленням
шляхом багаторазового, варіативного використання;
зміна видів діяльності, місця розташування дітей, оптимальне дозування припустимого
навантаження;
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поєднання репродуктивного й продуктивного видів діяльності, надання дітям свободи у
виборі способів рішення творчих завдань;
здійснення
індивідуально-диференційованого
підходу
(урахування
фізичних
можливостей, психічних та статевих особливостей, інтересів дитини);
використання різноманітних методів і прийомів, що стимулюють рухову, розумову,
пізнавальну й творчу активність дітей;
створення цікавої ігрової атмосфери, що сприяє підвищенню інтересу до заняття;
створення атмосфери захищеності й комфортності під час заняття, доброзичливий
характер спілкування з педагогом, заохочення навіть незначних досягнень дітей;
особиста участь педагога у виконанні танцювальних рухів;
підведення підсумків з аналізом діяльності дітей, повідомлення мети наступного заняття
для підвищення інтересу та мотиваційної готовності.
Поради батькам:
НЕ ОБМЕЖУЙТЕ розвиток дитини
надто
ранньою
хореографічною
спеціалізацією. Коли дитині 3-5 років,
ви не можете передбачити, чи схоче
вона стати артистом балету.
НЕ
ОЧІЙКУЙТЕ
від
занять
хореографією швидкого зовнішнього
результату.
Правильно
оцінюйте
психофізіологічні можливості дитини.
Наслідком занять має бути поступовий
розвиток її здібностей.
НЕ СМИКАЙТЕ дитину під час занять,
якщо вам здається, що вона порушує дисципліну або неточно повторює рухи за педагогом.
Поважайте її творчість, не руйнуйте радісну, безпечну атмосферу заняття.
НЕ ВВАЖАЙТЕ свого малюка “жахливою дитиною”. Ваша донька або син – це маленьке
диво.

Українські народні танці. Гопак та Козачок
Українські народні танці, так само як і інші види народної творчості, розвивалися
протягом всієї сторії українського народу. У народному танці знайшли своє відображення
радість, завзята веселість, м’який гумор та інші риси, притаманні українському
національному характеру.
Найбільш популярний на Україні танець – “Гопак” за своїм походженням також
належить до цієї групи танців. Раніше він виконувався лише чоловіками і виявляв їх
мужність, силу, завзятість, спритність. Але поступово танець видозмінювався і в народному
побуті став переважно парним танцем. Виповнюється він, як і колись, імпровізовано, без
певної композиції.
Парубок, обійшовши коло, зупиняється перед обраною ним дівчиною і викликає її на
танець. Потім починається самий танець, що містить зазвичай кілька “колін”. Дівчина,
повна гідності, танцює скромно, але з прихованим бешкетом, підкреслюючи трохи іронічне,
глузливе ставлення до парубка. Парубок в’ється біля неї, намагаючись блиснути вигадкою
і майстерністю «колін». Дівчина хоче перехитрити парубка, уникаючи його, але парубок
слідкує за нею, прагнучи перепинити їй дорогу.
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У сценічному виконанні “Гопак” будується зазвичай як парно-масовий танець, хоча і
зберігає характерні риси народного танцю. Починається «Гопак» зазвичай загальним
виходом усіх пар, які стрімко рухаються по колу. Потім із загальної маси танцюючих
виділяються окремі пари, трійки, групи, які танцюють порізно. Під час цих самостійних
шматків танцю юнаки, як і в парному “Гопаку”, показують свою силу, спритність, мужність,
дівчата весело підохочують хлопців. Іноді в танці дівчата виділяються в окрему групу, їх
вихід змінює бурхливий чоловічий танець. Закінчується “Гопак” загальним танцем,
побудованимна веселих, завзятих і технічно важких рухах.
Інший поширений на Україні танець – “Козачок” можна характеризувати як танець
юнака-підлітка, спритного, легкого і швидкого в рухах. У народному побуті «Козачок»
виповнюється найчастіше як сольний танець одного юнака. У сценічній обробці танець
може виконуватися двома і більше юнаками, а також юнаком і дівчиною: обидва вони
виконують приблизно одні й ті ж “коліна” в порядку перепляс, змагання у вправності і
майстерності. Ці танці особливо зігріті м’яким народним гумором.
Український театр ввібрав в себе кращі традиції українського народного танцю і
очистив це спадщина від усього чужого, наносного. В умовах дійсності танцювальне
творчість набула нового змісту.
У сучасному танці народжуються нові виразні засоби, збагачується хореографічна
мова. У повоєнні роки хореографічне мистецтво України збагатилося народними танцями
Закарпатської Україні. Життєрадісні, повні своєрідного запалу танці Закарпаття мають свої
відмітні особливості, свої характерні рухи, яких немає в інших українських танцях,
наприклад: своєрідний пружинний хід, хід кроками які переплітаються (одна нога навхрест
інший), гвинтоподібні рухи (“свердло”, “Зміна”) , часто використовувані парні обертання і
т. д. Особливо цікаві з цих танців – швидка, іскриста “Коломийка”, що виконується в
супроводі жартівливої пісні; забавна “Стежкою-тянка”, заснована на пружинному кроці;
“Увіванец”, побудований на парному обертанні.
Найбільш популярний в Закарпатській України чоловічої масовий танець “Аркан”.
Він дуже динамічний і чіткий. Виконавці, ставши в коло або в півколо, кладуть руки один
одному на плечі і починають танець основним ходом, в якому великі, стрімкі бічні кроки
чергуються з невеликими підскоками, під час яких вільна нога піднімається вперед,
навхрест опорної. Цей основний хід в танці повторюється кілька разів, упереміж з іншими
рухами. Серед виконавців один є провідним, він вигуком дає знак до зміни рухів і ритмів.
Надзвичайно своєрідна в цьому танці зміна відтінків виконання: на вигук ведучого “Батько
спить” танцівники згинаються і тихо, стримано, на полупальцях виконують рухи основного
ходу; на вигук “батько встав” танцівники випрямляються і рухаються сильно, бадьоро,
темпераментно.
Патріотичне виховання дошкільників на
заняттях з музичного виховання

Одним із майданчиків, на якому можна виховати в
дітей патріотизм та заглибити їх у дивовижно
розмаїтий світ українства є музичні заняття.
Патріотизм- це не тільки парад вишиванок, рушників і спів народних пісень. Це і висока
внутрішня культура, шанобливе ставлення до пам'яток історії, любов до Батьківщини, до
ближнього, гідність, ввічливість, повага до свого минулого, чесність і решта рис,
притаманних нашому народу. Тому педагог, перш за все, повинен сам усвідомити, що таке
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патріотизм, а потім лише доносити його до дітей, а не лише підходити до цього формально
лише з приуроченням до знаменних дат.
Виховання патріотичних почуттів дошкільників на музичних заняттях здійснюємо через
такі форми взаємодії музичного керівника з дітьми як:
 слухання високохудожніх зразків української класичної музики та бесіда з приводу
прослуханого твору;
 цікаві бесіди про відомих українських співаків, композиторів, їх творчий шлях;
 ознайомлення і зацікавлення дітей українськими народними інструментами, грою на
них;
 використання народних звичаїв, обрядів, ігор на святах, розвагах;
 розгляд ілюстрацій народознавчого змісту та бесіда у поєднанні з музикою;
 вивчення елементів народного танцю;
 вивчення українських народних пісень та їх виконання тощо.
Найпоширенішою формою патріотичного виховання дошкільників у дитячому садку є
проведення народних свят, розваг, вечорниць, інсценізацій українських народних казок, де
використовуємо доступні дітям українські народні пісні, забавлянки, потішки, частівки,
коломийки;українські таночки: гопак, козачок, полька, метелиця, гречаники, кривий
танець;гра на дитячих музичних інструментах: бубон, сопілка, свищик, цимбали, трембіта,
трикутник, маракаси, дзвіночок та інші.
Виховання
патріотизму,
формування
у
дошкільників національної самосвідомості на
заняттях з музичного виховання та у повсякденному
житті стає сьогодні чи не одним з найголовніших
завдань музичного керівника та кожної української
родини.
Шановні батьки!Давайте разом вже з раннього віку
виховувати у наших дітей дух українського
патріотизму, формувати у них морально-духовні
цінності та бажання підтримувати, захищати і
примножувати національні ідеї, звичаї й традиції
українського народу.
Навчання дітей танцям в дитячому садку
Органічна єдність музики і рухів необхідна і природня.
Рухи повинні розкривати зміст музики, відповідати характеру, формі, динаміці,
темпу і ритму музичного твору. У той же час руху спонукають до свідомого сприйняття
музичного твору. А музика стає зрозумілішою і легше засвоюється, надаючи рухам
особливу виразність, чіткість, ритмічність . Відомо, що як у співі, так і в русі необхідно
досягти повної відповідності з музикою. Яскраві приклади взаємозв'язку музики і рухів
демонструють такі види спорту, як художня гімнастика, фігурне катання, синхронне
плавання .
Значне місце в музично - ритмічному вихованні дошкільнят відводиться танцям .
Навчити дитину передавати характер музичного твору не лише через його образний зміст
через пластику рухів під музику - саме на це спрямована робота над танцем. Відомо, що
діти дуже люблять танцювати. У танцях вони задовольняють свою природну потребу в русі.
У виразних, ритмічних рухах танцю розкриваються почуття, думки, настрій, виявляється
характер дітей.
Танець - мистецтво синтетичне. Воно спрямоване на вирішення музично ритмічного, фізичного, естетичного та психічного розвитку дітей. Рухи під музику
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привчають їх до колективних дій, сприяють вихованню почуття колективізму, дружби,
товариства, взаємної поваги.
Рухи під музику зміцнюють дитячий організм. Задоволення, отримане дитиною в
процесі рухових дій, побічно супроводжуються значними фізіологічними змінами в його
організмі, покращується дихання і кровообіг .
Весела музика збуджує нервову систему, викликає посилену діяльність вищих
відділів головного мозку, пов'язаних з асоціативними, інтелектуальними та вольовими
процесами . Діяльність скелетної мускулатури в дошкільному віці має важливе значення,
так як у зростаючого організму відновлення витраченої енергії характеризується не тільки
поверненням до вихідного рівня, але і його перевищенням . Тому в результаті заняттями
танцями відбувається не трата, а придбання енергії. Музично-ритмічні рухи сприяють
формуванню моторики, покращує поставу. Систематичні заняття танцями дуже корисні для
фізичного розвитку дітей : поліпшується постава, вдосконалюються пропорції тіла,
зміцнюються м'язи . Поступово діти починають легше, граціозніше рухатися, стають
розкутими . У дітей з'являються такі якості рухів, як легкість, польотність, пружність,
спритність, швидкість і енергійність . Завдяки музиці руху дошкільнят стають більш
чіткими, виразними і красивими.
Помічено: якщо музика подобається, у хлопців виникає бажання рухатися, їм важко
всидіти на місці, вони буквально “вихлюпують” свої емоції. Ритм можна “переживати”. І
дітям легше передати своє розуміння музики не словом, а за допомогою рухів. А це гарна
передумова для творчого процесу. Здобуваючи знання та навички в області танцювального
мистецтва, діти починають розуміти, що кожен танець має свій зміст, характер, свій образ.
Щоб передати виразність танцювальних образів, дитина повинна запам'ятати не тільки самі
руху, але і їх послідовність (що само по собі позитивно впливає на розвиток пам'яті та
уваги), але й мобілізувати уяву, спостережливість, творчу активність.
Танець привчає дітей до норм культурного спілкування. У дітях виховується
скромність, доброзичливість, привітність . Хлопчики починають дбайливо ставитися до
своєї партнерки . Танець стає одним із засобів морального виховання дитини.
Танці складаються з простих народних і класичних танцювальних рухів. Їх можна
розділити на кілька видів:
- Танці й танці із зафіксованими рухами, побудова яких визначається структурою
музичного твору;
- Вільні танці й танці, в яких найбільш яскраво проявляються творчі здібності
виконавців ;
- Комбіновані танці, які включають зафіксовані руху і вільну імпровізацію ;
- Народні танці й танці, побудовані на справжніх елементах народного танцю ;
- Характерні танці, що виконуються різними персонажами ;
- Дитячі бальні танці, які включають кроки польки, галопу, вальсоподібні рухи та
інші .
В даний час увага дітей і педагогів привертають сучасні ритми музики, нові танці .
Але іноді доводиться стикатися з тим, що діти, спостерігаючи в побуті танці дорослих,
наслідують найгіршим зразкам їх виконання (вони кривляються, ламаються, танцюють
грубо, немузично) . Це викликає велику тривогу, так як саме в дошкільному віці
закладаються основи художньо-музичного смаку.
Існує два шляхи в роботі над створенням дитячих танців. Перший шлях - це робота
над полегшеним, доступним для дітей варіантів вже існуючих бальних танців для дорослих
з використанням тієї ж музики . У них зберігаються рухи танцю для дорослих, його
малюнок, але скорочується кількість фігур, спрощується композиція, виключаються
найбільш важкі для дитячого виконання елементи .
Інший шлях - це створення нового дитячого танцю на вподобану дітям і підходящу
по музичній структурі, формі музику. У такі танці включаються обов'язкові для дошкільнят
програмні танцювальні навички (пружинки, підскоки, кроки галопу, приставний, ритмічні
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хлопки та ін..), багато з яких виконуються в новій сучасній манері. Одночасно вводяться і
нові елементи.
При складанні нових танців для дітей дошкільного віку необхідно керуватися цілою
низкою художньо-педагогічних вимог. Кожен дитячий танець повинен мати яскраве
емоційне зміст, своєрідний колорит. Танці повинні бути доступні дітям, відповідати їх
технічним можливостям. В іншому випадку, навчання перетвориться на виснажливий
тренаж і втратить свою виховну цінність .
Дитячий танець повинен бути дуже концентрованим, компактним. Не
рекомендується в нього включати велику кількість різних фігур - це стомлює дітей. Треба
враховувати психофізичну особливість дітей-дошкільнят, ретельно лімітувати фізичне
навантаження, контроль над якою необхідно здійснювати. А саме:
- Стежити за поставою дітей на заняттях, характером рухових завдань;
- Визначати дозування фізичного навантаження, враховуючи побажання лікаря;
- Звертати уваги на скарги дітей під час занять танцями ;
- У бесідах з вихователями та батьками з'ясовувати всі дані про здоров'я дитини, її
індивідуальних особливостях.
Танець для дітей повинен мати чіткий малюнок рухів. Необхідно пам'ятати про
збереження точності і закінченості танцювальної форми, тільки в цьому випадку танець
буде зручний для багаторазового повторення. Необхідні органічний взаємозв'язок рухів з
музикою, облік не тільки загального характеру музики, а й основних засобів музичної
виразності (динамічних, темпових, метроритмічних, гармонійних особливостей, реєстрової
забарвлення, форми побудови цього твору). Важливо також різноманітність репертуару
дитячого танцю (за змістом, настроєм). Цікавим для дітей моментом може з'явитися зміна
партнерів в танці, елемент гри, жарти, незвичайних атрибутів, костюмів.
Щоб зацікавити дітей танцем, педагог повинен дати загальну характеристику танцю,
відзначити його особливості. Велике значення має слухання музики танцю, з'ясування її
змісту та особливостей, розбір її структури (окремих частин, музичних фраз). Дітям можна
запропонувати відзначити ударами акценти, ритмічний малюнок, початок нової частини,
музичної фрази і т.д. У процесі розучування танцю педагогові доводиться неодноразово
повертатися до змісту і особливостям прослухати музику, допомагати дітям знаходити
відтінки руху, що відображають характер музики. Необхідно ввести дітей у світ тієї музики,
під яку вони будуть танцювати.
Першорядну роль відіграє правильний, чіткий, виразний показ рухів педагогом.
Хороший показ викликає у дітей бажання скоріше навчитися так само гарно танцювати.
Педагог повинен спеціально готуватися до цього показу, проробляти окремі танцювальні
елементи перед дзеркалом. Важливо ясно показати всі нюанси танцювальних рухів. Показ
може супроводжуватися словесними поясненнями, вказівками. Це допоможе зробити
процес навчання більш свідомим і доступним.
Педагог заздалегідь аналізує, які помилки можуть зустрітися у дітей при оволодінні
тим або іншим рухом, знаходить точні слова для пояснення окремих деталей, продумує
образні порівняння, чіткі короткі вказівки .
У роботі над танцем велике значення мають підготовчі танцювальні вправи .
Рекомендується спочатку розучити з дітьми окремі танцювальні елементи, які в міру
засвоєння можуть з'єднуватися в танцювальні фігури. Діти можуть стояти врозтіч або в
загальному колі, в цьому випадку вони добре бачать показ педагога (ніхто не стоїть до нього
спиною або боком), а педагог у свою чергу має можливість контролювати якість рухів.
Якщо діти стоять врозтіч, показ педагога повинен бути дзеркальним .
Частіше треба використовувати і показ дітей, добре виконують той чи інший рух .
Зустрічаються випадки, коли в практиці виключається всяка попередня робота над танцем
або елементами. Танець розучується цілком, діти виконують руху невпевнено, часто
помиляються, отримують багато зауважень від педагога . Все це знижує інтерес до танцю,
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прочісування навчання подовжується, стає малоефективним . Без оволодіння технікою руху
неможливо добитися і його виразності.
Музичний супровід - справа першорядної важливості. Музика повинна вибиратися
відповідно до вимог гарного смаку. Що стосується його критеріїв (щодо музичного
оформлення занять танцями), вони визначаються такими поняттями, як ясність,
дохідливість, закінченість мелодії. Вибираючи музичний твір, фахівці повинні досконально
знати його в цілому. Тільки тоді можна розташовувати вихідним матеріалом, варіюючи
його в різних поєднаннях для різних педагогічних цілей.
Робота під фонограми музичних творів дає можливість педагогу спостерігати за
кожною дитиною, коригувати руху прямо в процесі виконання, захоплювати дітей власним
показом. І, звичайно, приємно бачити результати такої роботи : чіткість, синхронність,
ритмічність, виразність, образність, - всі ці якості досягаються із захопленням, і головне усіма дітьми. Яскрава, цікава музика викликає бажання рухатися, танцювати, дозволяє
розкритися кожній дитині, показати, на що він здатний. Передбачається певний рівень
розвитку у дітей музичних здібностей, і в першу чергу музично - ритмічного почуття, а
також хороші якість їх рухової підготовки. Звичайно, необхідно враховувати основні
напрями навчання в кожній віковій групі.
Вплив українського народного танцю
на виховання дітей у хореографічному гуртку.
Українські народні танці (традиційні і сучасні) широко пропагуються численними
професіональними і самодіяльними виконавськими колективами. Балетмейстери
створюють свої, оригінальні композиції танців, в яких використовують засоби виразності
народної хореографії, спираючись на існуючи народні традиції.
Педагог повинен всю свою увагу спрямувати на те, щоб танцювальні рухи, фігури,
як і хореографічний малюнок, допомагали глибокому і всебічному розкриттю змісту танцю.
Розробляючи танець для різного віку вихованців, слід зберігати його етичні особливості, та
мелодії які властиві тому чи іншому танцю. Найбільше значення в танці мають одяг та інші
атрибути. Одяг збагачує національний колорит танцю, часто відтіняє його обласні
особливості. Дотримання цих вимог сприятиме збереженню і розвитку національних
традицій, стилістичних особливостей кожного танцювального жанру, а також поступовому
зближенню народної хореографічної творчості з професійним хореографічним мистецтвом.
Практика ведення народно-сценічного танцю на середині залу дає змогу закласти
фундамент для цілого ряду важливих виконавських якостей. Відсутність технічних
складностей дає змогу педагогу в цих умовах приділити головну увагу виконавчій культурі,
навчальним здібностям ансамблевого виконання, вмінню передавати у рухах стильові
особливості народної музики.
В процесі вивчення матеріалу педагог повинен ретельно дотримуватись принципу
"від простого до складного".
Подальше збільшення навантаження м'язів упродовж всього навчального періоду
надавати поступово та планомірно і ускладнення лексичного матеріалу, введення нових
технічних прийомів.
Гра в дошкільному віці вносить в життя дитини радість, яскраві враження, викликає
естетичні почуття, створює широкі можливості для виявлення ініціативи, збуджує
активність, розвиває творчі здібності, уяву, фантазію, вчить самостійності. Свою трудову
діяльність дитина проявляє через гру. Тому естетичне виховання засобами хореографії
повинно будуватися на грі через гру.
Підбирати рухи до ігор, етюдів, танців, хороводів слід не дуже складні, чергуючи
моменти навантаження зі спокоєм. Не слід також довго затримувати увагу дітей на одному
рухові, тому, що вона у них ще нестійка. Новий матеріал краще подавати у невеликому
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обсязі. Хореографічні рухи українського народно-сценічного танцю, які можна вивчати у
віці 5-6 років :
1.
Простіші кроки
2.
Кроки з приступом
3.
Легкий біг
4.
Зальотний біг
5.
Приступи (однією ногою, поперемінно, обома ногами)
6.
Вихилясник (простий)
7.
Підскоки (до гуцульських танців)
8.
Боковий хід (до гуцульських танців)
9.
Простіші положення рук в українському танці: на талії; перед груддю
(складені одна на одній); друга позиція народно-сценічного танцю.
10.
Присядки (прості, м'ячики)
Для учбового матеріалу на перший рік навчання можливі такі постановки, як:
“Коломийка”- Закарпатський танець
“Полька-стрибунець”- Центральна Україна (обіграти стрибки через стрічку).
На другому році навчання можливо приступити до вивчення лексики Буковини та
поглибити знання рухів українського танцю. Наприклад : “голубці”, “тинки”, “бігунець”,
присядки, синкоповані приступи та інші.
З лексики буковинських танців, це ходи з п'ятки, стрибки, чоловічі присядки та інші.
На третьому році навчання педагог приступає до ретельного вивчення лексичного
матеріалу, до танців Волині, Полісся. Ускладнюються рухи до лексики українського танцю.
Вправи які пропонує педагог більш ускладнені ніж на першому та другому роках навчання.
До постановчих робіт можливо взяти образчик танцю “Плескач” П.Вірського, та
обов'язково якісь жартівливий танець для юнаків (танець-змагання у юнацький швидкості,
силі). На цьому році навчання до лексики чоловічого танцю можливо включити вправи з
шаблею чи списами (виховувати у юнаків гордість та любов до Батьківщини)
ПОБУТОВІ ТАНЦІ
Виконується “Козачок” парами у масових танцювальних композиціях. Більше
танцюється дівчатами, на відміну від сольного гопака, що виконують тільки чоловіки.
Побутує сольний варіант для дівчини та дуету.
Лексика. Комбінації бігунців, падебасків, доріжок, припадань, голубців, нескладних
присядок, повзунців.
Композиція. Різновиди колових побудов з солістами і без півкола, спіралі та ін. На
відміну від гопака, козачок не розподілу на чоловічі та жіночі масові танцювальні епізоди.
Музика. Музичний розмір 2/4. Темпи швидкі, що переходять нерідко в дуже швидкі
з дрібним ритмічним малюнком. Для козачків характерні внутрішньоладові інтонації,
нюанси. Мелодії складаються з двох-трьох і більше періодів, що повторюються у нових
розробках.
Кращі зразки. Емоційно-виразні мелодії приваблювали і приваблюють
композиторів, які використовують їх у своїх творах. Ще у XVIII ст. польські композитори
вводили козачки у балети та опери. Зустрічаються вони і в перших російських валетах
“Нова героїня, або Жінка-козак”, “Торжество Росії” та українських “Маруся Богуславка” і
“Ніч перед Різдвом” А.Свєшникова, “Лілея” К.Данькевича; операм - “Катерина” Аркаса,
“Різдвяна ніч” та “Тарас Бульба” (народна музична драма) М.Лисенка, “Богдан
Хмельницький” К.Данькевича; танцювальній сюїті А.Коломійця, а також у п’єсах
С.Гулака-Артемовського, І.Котляревського, Г.Квітку-Основ’яненка, Карпенка-Карого,
М.Кропивницького, М.Старицького.
Цікаві й окремі твори для симфонічного оркестру, присвячені тільки цьому танцеві
- “Малоросійський козачок” Даргомижського та “Козачок” Л.Ревуцького, по-сучасному
звучать, написані спеціально для сольного виконання жіночий козачок І.Іващенка і його ж
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“Весняний козачок”, що сьогодні є кращим сценічним варіантом цього танцю в масовому,
мішаному виконанні. Окремого слова заслуговує "Козачок" у постановці А.Кривохижі та
Г.Клокова.
Чабарашки: живі танцювальні мелодії в ритмічному та інтонаційному аспектах
нагадують формою козачок, але явним музичним діалектом західних областей України.
Кращі зразки. Цікаві обробки С.Турули, О.Кольберга, п’єси ІІІ скрипки та
фортепіано “Чабарашки” С.Людкевнча.
Сценічних варіантів нема.
ШУМКА (від польського - ягілка) - жартівлива танцювальна пісня у західних
областях України та Польщі або (танцьовка до танцю, окремий танець, за темпом тяжіє до
коломийок:
Ой, мій милий умер, умер
Та в коморі дуду запер,
А я пішла муки брати,
Стала мені дуда грати.
Лексика. Прості ходи, рухи-пози, особливо в парах, присядки, повороти в парах і
окремо у чоловіків та жінок.
Композиція. Колова побудова танцю у парному танцюванні. Музика. Музичний
розмір 2/4. Темпи швидкі. Характерні внутрішньоладові нюанси.
Кращі зразки. Форму шумки використовував Т.Шевченко у пісні Кобзаря (поема
“Гайдамаки”):
Отак чини як я чиню:
Люблю дочку абичию
Хоч попову, хоч дякову,
Хоч хорошу мужикову.
Поезія Т.Шевченка “Ой, на горі ромен цвіте”, усіма любима пісня “Повій, вітре, на
Вкраїну” С.Руданського написані у розмірі шумки.
Цікаві шумки М.Завадського. Сценічний зразок тепер відсутній та чекає на рішення
хореографів.
ДУМКИ - пісенні й танцювальні мелодії з повільним темпом та ліричним або лірикоепічним забарвленням. Термін “думка” введено фольклористами у XIX ст.
Лексика та композиція схожі з шумками. Музика. Музичний розмір 2/4.
Кращі зразки. Оригінальні думки у М.Завадського, який використовував у них
гармонійні та мелодичні малюнки шумок.
П.Чайкозський, М.Балакирєв, В.Заремба, А. Коціпінський, А.Дворжак вживали
назву “думка” у своїх інструментальних та вокальних п'єсах. М.Лисенко використав думку
у другій український рапсодії для фортепіано, С.Монюшко - в опері “Галька”,
М.Мусоргський - у “Сорочинському ярмарку” як окремі розділи твору.
КОЛОМИЙКА. Трансформувалася з синкретичного жанру-хороводу. Про це
свідчать нинішні коломийки - пісні, коломийки - танці, коломийки - інструментальні п'єси.
Дуже часто ці складові компоненти поєднуються. Побутує на Гуцульщині, Буковині,
Закарпатті. З хороводом зв'язана й одна з гіпотез (на наш погляд, найбільш припустима)
щодо походження назви "коломийка" від давньослов'янського “коло”.
“Коло” - давньослов'янське колесо, про що свідчать хорватське, сербське,
македонське коло.
На початку розвитку коломийки як жанру слово виконує, без сумніву, підлеглу
функцію. Воно супроводжує танець, тема якого, як правило, має любовний або побутовий
сюжет. У подальшому жанр коломийки почав використовуватись для розкриття значимих
соціальних тем і це, звичайно, не вкладалося у вузькі рамки словоспівки, триндички до
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танцю. Саме з розширенням сюжетно-тематичної основи коломийки і зв'язаний розрив
пісні й танцю. Процес цей проходив упродовж тривалого часу.
КОЛО (князівське, циганське, підскочиця та ін.) болгарське коло (шопське),
жерновське, смоковськета ін., польське "до кола" і “окромглн” (круговий), слов'янське "до
колеса", угорське “коричка” (коло). Доповнимо, що цю гіпотезу підтримав ще у ХІХст. Іван
Браник, мовлячи, що наша “коломийка” похідна теж від "кола", танцювалась первісно на
честь сонячного колеса і що не утворилась від назви міста Коломия, а існувала вже тоді, як
Коломиї ще не було.
Саме такою уявляється гіпотеза Жеготи Паулі, що виводить назву від міста Коломиї,
назва якого, в свою чергу, пішла від імені князя Коломана (Коломака) - засновника міста
(1214 р.). Припуститись можна й цієї гіпотези, позаяк назич міста є старовинне “коло”,
утворене, як ми згадували, від давнього слова “коло”. Назви ж багатьом “коломийкам”, як
танцям інших народе (“Краков'як” від м.Кракова та ін.), надано за місцевістю, де танець
побутує, і це також певною мірою виправдано.
Досліджуючи взаємовпливи угорської, німецької, словацької, румунської, сербської,
хорватської і української музики, видатний угорський композитор та музикознавець,
фундатор порівняльної музичної фольклористики Бела Барток відзначав, що так звані
чабанські (вівчарські) угорські пісні відповідають українським коломийкам та їх більш чи
менш зміненим формам. В угорському фольклорі існує 30 груп варіантів цих пісень. Усе це
дає підстави вважати, що угорська “каламайка” - не що інше, як трансформована українська
коломийка.
Слово “коло”, від якого пішла “коломийка”, також слов'янського походження. Це
аргументовано доводить К.Голейзовський: “незважаючи на фонетичний зв'язок з грецьким
“хорос” (хоровод.-К.В.), слов'янський хоровод – явище самостійне. Важко уявити,
наприклад, що південні слов'яни, які завжди були безпосередньо близькими до греків і
найбільш підпадали під їхній вплив, не використали б грецьке “хорос”.
Проте, здавна і до наших часів вони називали хоровод – коло.
За це свідчать і сербське, і болгарське, і македонське - коло, і російський хоровод, і
чеське - “до колечка”, словацька карічка (карічка - коло).
Р.Герасимчук називає коломийкові танці "найдревнішими"; зазначаючи, що їхні
головні метроритмічні одиниці відомі нам уже з XV століття, а мелодично-тональні дані
з'являються у табулатурах XVII століття. Дослідник абсолютно точно поділяє коломийкові
танці на дві групи - давні й пізніші (ХІХ-ХХ ст.).
О.Дей у передмові до збірника “Коломийки” зауважує: "Багатовікова популярність
коломийкового розміру, ритмомелодична спорідненість української коломийки із
старовинними танковими та пісенними жанрами інших слов'янських народів, а також
збережене ще й досі народом виконання її в синкретичній формі, тобто в органічному
поєднанні слова, музики і танку, - все це дає підстави твердити , що коломийка належить
до древніх жанрів народної творчості, що корені її заховані глибоко у фольклорному
процесі минулого.
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Додаток Р
Естетичний словник
Естетика – (від греч. – чуйний, чуттєвий), філософська наука, що вивчає сферу
естетичного як специфічний прояв ціннісного відношення між людиною і світом і область
художньої діяльності людей.
Виховання – участь дорослих в процесах розвитку, дорослішання і соціалізації дітей.
Естетичне виховання – це формування певного естетичного відношення людини до
дійсності.
Естетичний смак – здатність людини до миттєвої оцінки дійсності, творів мистецтва
крізь призму естетичних категорій і власного досвіду, поняття ширше, ніж художній смак.
Естетичний ідеал - це вид естетичного відношення, що є образом належної й бажаної
естетичної цінності, найважливіший критерій естетичної оцінки явищ дійсності і
мистецтва.
Метод виховання (від гр. methodos – шлях до чогось, спосіб пізнання, дослідження)
– шлях досягнення визначеної мети виховання, спосіб практичної діяльності педагога, який
використовується для вироблення у дітей якостей, завданих метою виховання.
Хореографічне мистецтво – танцювальне мистецтво у всіх його різновидах.
Хореографія – (від грецьких слів “хорео – танець”, “граф – пишу”) з початку цим
терміном позначали записування танців умовними значками. Термін хореографії означає
танцювальне мистецтво в цілому.
Народний танець – один з видів народної творчості, який був частиною народних
вистав на святах, фестивалях та ярмарках.
Сценічний танець – один з основних видів хореографічного мистецтва, призначений
для глядачів і який передбачає створення хореографічного образу на сцені.
Народно-сценічний танець – вид сценічного танцю, що передбачає художній синтез
елементів народної хореографії на основі класичного танцю.
Характерний танець – вид сценічного танцю, що є системним синтезом елементів
народних танців різних етносів на основі класичного танцю.
Український танець – це народний або сценічний танець. Український народний
танець – фольклорний танець, який побутує у своєму природному середовищі і має певні
традиційні для кожної області України місцевості рухи, ритми, костюми тощо.
Патріоти́чне вихова́ння – планомірна виховна діяльність, спрямована на
формування у вихованців почуттяпатріотизму, тобто доброго відношення до Батьківщини
та до представників спільної культури або країни. Таке виховання включатиме розвиток
любові до батьківщини, національної самосвідомості й гідності; дбайливе ставлення до
рідної мови, культури, традицій; відповідальність за природу рідної країни; потребу
зробити свій внесок у долю батьківщини; інтерес до міжнаціонального спілкування;
прагнення праці на благо рідної країни, її народу. Має застосовування як у сім'ї та школі,
так і в державних і громадських організаціях, засновуючись на впевненості в позитивному
ефекті такого ж відношення.
Патріоти́зм (грец.— патріот) — сукупність емоційної прив'язаності до Батьківщини,
яка визначає особу як громадянина. Містить кілька етнічних, культурних, політичних та
історичних аспектів. Включає в себе кілька понять тісно пов'язаних з націоналізмом.
Патріотизм (від греч. (грецький) patriótes — співвітчизник, patrís — батьківщина,
вітчизна), любов до вітчизни, відданість йому, прагнення своїми діями служити його
інтересам.

