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ПРО «ВЕСНЯНОЧКУ» ТА П АВТОРА 

Весняночка! Чи можна поетичніше назвати твір, де кожна сторінка, 

немов у сяйві весняного сонця, іскриться життєрадісним дитячим дзвін

коголоссям, де, що не гра, то викінчена за формою і глибока за змістом 

мініатюра, зігріта безмірною любов'ю до дітей, пройнята великою тур

ботою про їхнє виховання та лро їхній майбутній шлях у суспільстві. 

Гортаються сторінки книги, і перед читачем виникають одна по одніи 

усі пори року, оспівані в піснях, звеличені в іграх та забавах. 

Природа нескінченна у своїй красі. Нею можна вічно милуватись, 

у неї є чому повчитись, вона здатна навівати найкращі думи, вчинки 

й почуття. Ось чому для Василя Миколайовича Верховинця так важли

во було взяти собі за спільників Весну, Літо, Осінь, Зиму, аби вкупі 

з ними, як з вірними порадниками і побратимами, сіяти в довірливім 

дитячім серці зерна правди і добра. 

Працюючи над «Весняночкою», автор поставив перед собою і перед 

вітчизняною педагогікою конкретні завдання, суть я.ких полягає у вихо

ванні «фізично здорового, етично стійкого та інтелектуально розвинутого 

майбутнього члена суспільства». Отже, кінцеву мету виховного процесу 

В. Верховинець вбачав у тому, щоб у об'єкта педагогічного впливу сфор

мувались риси характеру та навички, властиві людині соціалістичного 

сьогодення та комуністичного майбуття. 

Одним із могутніх засобів досягнення бажаного результату у вихован

ні та забезпеченні гармонійного розвитку особи автор «Весняночки» 

вважав рухливі музичні ігри. Виступаючи на Третьому з'їзді працівни

ків дошкільних закладів Полтавщини у 1921 році, він говорив: «Гра 

є наймиліша хви.ттина, котрої потрібно дитині для всебічного виховання 

її молоденького тіла, розуму та її індивідуальних здібностей» 1• 

Ця думка домінує і в авторському вступі до «Весняночки», де він до

водить, що «завдяки іграм можна виховати у дитині всі властивості, 

котрі ми шануємо у людей і котрі нам хотілося б прищепити малечі 

різними оповіданнями, бесідами та навчанням». 

1 В ер х о в ин е ц ь В. Весняночка. Хар·ків, ДВУ, 1925, с. З. 
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Отже, усі різнотематичю ~гри, вміщені до збірки, об'єднує одна за

гальна риса: вони покликані у привабливій, доступній формі всебічно 

розвивати дітвору, спрямовувати у бажане русло формування дитячого 

світогляду. 

Репертуар «Весняночки» автор побудував на основі фольклорного ма

теріалу, власних творів та кращих зразків заново переосмисленої музич

но-ігрової дитячої літератури своїх сучасників. 

Гортаючи сторінки «Весняночки», леГ>ко помітити, що до неї увійшли 

ігри, здатні посісти важливе місце в процесі дитячого виховання. Кожна 

гра несе в собі глибоке смислове навантаження і має конкретно визна

чену мету. Шлях до мети лежить через виконання завдань, поставлених 

перед дитиною у грі. Ці завдання відзначаються винятковою різноманіт

ністю. Вони поступово ускладнюються, але, періодично повторюючись 

в іншому викладенні та в іншій ігровій ситуації, добре виконуються 

дітьми. Таким чином досягається необхідна послідовність у посиленні 

впливу на розвиток розумових та фізичних здібностей дитини. Немає 

сумніву, що дошкільнята і молодші школярі залюбки водитимуть ті ігри, 

а вихователі, піонервожаті й батьки - усі, хто матиме «Весняночку», 

не раз згадають теплим словом її автора. 

Переважна більшість ігор «Весняночки» - це невеличкі казки та на

nівказки, де дійсність тісно переплітається з вигадкою. В іграх реалі

стично-побутового плану, хороводах і танцювальних 'композиціях також 

існує певний елемент умовності, який відкриває простір для вільних до

мислів. 

Велика група ігор «Весняночки» призначена для фізичного розвитку 

дитини, для гартування її організму гімнастичними вправами, зумовле

ними самим змістом гри або способом її проведення. 

Торкаючись проблеми фізичного виховання, Верховинець писав: «ді· 

тям потрj,бна гімнасти1ка, але така, яка не розстроювала б їх нервів, 

а заспокоювала, приносила все нові враження і непомітно, без відома 

дітей, розвивала б у них не тільки силу фізичну, але єдна"1а б в собі 

виховання тіла й розуму» 1• Ці думки, висловлені ще на зорі становлен

ня радянської педагогічної науки, не втратили актуальності і в наш час. 

Значне місце у «Весняночці» займають ігри на тему праці, в яких 

діти під пісню виконують ритмічні рухи, властиві тому чи іншому тру

довому процесу. В своїх іграх «Весняночка» пропонує дитячій увазі 

широкий вибір різноманітних «робіт», від простих, призначених для 

однієї особи («Ладки, ладусі»), до складних гуртових («Дінь-дінь», 

«Вийшли в поле косарі», «два півники»). 

До групи ігор на тему праці приєднуються за своєю значимістю патріо

тичні ігри та пісні. Частина з них має чітко окреслений військовий ха

рактер («Старий батько», «Гей, Сірко», «Гей, військо йде»). В інших 

іграх та весняних хороводах («А вже весна», «Ой ходить Іванко») ідея 

захисту країни та визвольної боротьби подається в умовно алегорич

ному плані. 

Характерною рисою «Весняноч.ки» є надзвичайна багатосторонність 

1 В ер х о в и не ц ь В. Весняночка, с. З. 
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11 педагогічного та естетичного впливу на вихованців. Тут дитина від

чуває на собі благотворну дію музики й слова, танцю і ритмічних рухів, 

вона в захопленні від яскравих проявів прекрасного в природі, у повсяк

денному житті. 

Особливу привабливість всім іграм надають пісні, зібрані в народі 

або створені видатними музичними діячами України. На сторінках 

«Весняночки», окрім пісенного доробку її автора, можна зустріти чима

до творів М. Лисенка, М. Леонтовича, І(. Стеценка, П. Козицького, 

П. Демуцького, а також фольклорні записи І(. І(ві11ки, С. Титаренка, 

А. І(онощенка, С. Дрімцова. 

Своєю привабливістю пісні «Весняночки» завдячують поезіям Т. Шев

ченка, Лесі Українки, О. Олеся, М. Вороного, Д. Загула, П. Тичини 

та інших українських поетів, чиє образне слово надихало композиторів 

на створення високохудожньої пісенної літератури для дітей. 

Більшість пісень, що увійшли до збірки, належать В. Верховинцю. 

За своєю мелодикою і гармонічною основою (це стосується і його вели

ких хорових полотен) вони гранично наближаються до народних, бо уві

брали в себе усі найкращі, найхарактерніші риси, властиві українському 

народному мелосу. 

Щедра піснярська муза Верховинця подарувала дітям низку чудових 

творів - їхніх вірних друзів і супутників від колиски до юнацьких ро

ків. Пройняті глибоким оптимізмом, вони пробуджують у свідомості 

дітей потяг до прекрасного в музиці і в поезії. 

Для ігор «Весняночки» В. Верховинець написав чимало невеликих 

пісеньок, а точніше поспівок, в яких відчуваються інтонації дитячої роз

мовної мови ( «Равлику-павлику», «Печу, печу хлібчик», «Летів rоро
бейко», «Труби, Грицю, в рукавицю», «Зробим коло», «Не сварітеся» 

і багато інших). 

Побудовані з урахуванням ладотональних особл.~вос~:ей нар~дної 

пісні, вони в той же час нагадують маленькі мелод11-гов1рки, яю та'к 

часто люблять складати самі діти, коли звертаються один до одного 

або, жартуючи, передражнюють товаришів. Такі поспівки дітям дуже 

подобаються. Наспівуючи їх під час гри, чи при якійсь іншій нагоді, 

вони тим самим готують себе до сприймання більш розгорнутих пісен

них форм. 

Усім пісням, що складають музичне мереживо «Весняночки», власти

ва виняткова мелодійність і чітка ритмічна основа. Вони дуже зручні 

для виконання, тому діти їх легко запам'ятовують. На цих творах Вер

ховинець вчить дітей співати соло («А вже весна», «Розлилися води») 

і в ансамблі («Грими, грими, могутня пісне», «Вийшли в поле косарі»). 

Він обережно веде їх по важкому шляху долання музичних труднощів, 

пропонуючи спочатку легенькі пісеньки («диби-диби», «Сонечко»), а по

тім складні («Ми дзвіночки», «Щебетала пташечка» та інші). 

Разом з іграми та піснями до «Весняночки» увійшли й танцювальні 

рухи. Ще в своїй «Теорії українського танцю» В. Верховинець писав: 

«Пісня й танець - це рідні брат і сестра. Як у пісні виливаються жар

ти, радощі й страждання народні, так і в танці та іграх народ проявляє 
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свої почуття» 1• J щоб « ... дати змогу кожному громадянину не тільки 
ми.луватися своїм танцем, але і самому брати участь у танцях і водити 

їх аж до глибокої старості» 2, він потурбувався, аби вивчення народних 

танців починалося з самого дитинства. Так, на сторінках «Весняночки» 

можна зустріти багато весняних хороводів («Шум», «Кривий танок», 

«Дружба»), чимало народних українсЬ~ких танців, цілком доступних ді

тям («Перепілка», «Плету лісочку») і авторські обробки народно-тан

цювальних мотивів для виконання на естраді («При долині мак»). 

Поряд з цим автор вносив танцювальні рухи до багатьох ігор, коли 

цього вимагав їхній зміст або дозво.1яв характер пісні. 

Надзвичайно цінним є перший розділ книги, де знайшли своє місце 

педагогічні роздуми професора В. Верховинця, людини, за плечима якої 

був багатий досвід роботи з дітьми та їхніми майбутніми вихователя

ми - студентами вищих навчальних закладів. 

Безумовно, з того часу радянська педагогічна наука у своєму розвитку 

збагатилась новими визначними здобУ'гками, проте працівники дитячих 

установ та науковці не без цікавості ознайомляться з поглядами Вер

ховинця на проблеми виховання дітей і не без користі дJІЯ себе керува

тимуться його методичними порадами, перевіреними і ствердженими 

самим життям. 

Торкаючись практичної частини підручника, рецензент першого видан

ня «Весняночкю) професор Б. Яновський писав: «Тут автор пояснює 

зміст кожної пісні і спосіб, яким вона повинна виконуватися, тобто ви

кладає, якими повинні бути самі ігри відповідно до поданої пісні, інакше 

кажучи, дає малюнок драматичної дії. Це надзвичайно цінно і цікаво, 

тому що маємо можливість широко використовувати пісні з метою ви

ховання ритмічного чуття, привчати до ритміки рухів, що в свою чергу 

веде на шлях розвитку пластики» 3• 

Музико-педагогічна громадськість України тепло вітала перше видан

ня «Весняночки». З цього приводу професор М. Грінченко - відомий 

укра~нський музи.кознавець і фольклорист - у статті «Музична робота 

з дітьми» 4, зокрема, відзначив: «Для молодого керівника дитячими гру
пами це єдиний, найбільш свіжий і найбільш повний матеріал ... ». 
А ось як відгукнувся Максим Тадейович Рильський, коли йому стало 

відомо, що відділ морального та естетичного виховання Науково-дослід

ного інституту ·Педагогіки УРСР рекомендував перевидати «Весняночку» 

втретє: «У 1927 році Державне видавництво України видало методичний 
посібник до дитячих ігор зі співами «Весняночка» відомого українсько

го композитора, музикознавця і педагога В. М. Верховинця. Книжка 

ця відіграла надзвичайно велику роль в естетичному вихованні дітей. 

На жаль, тепер вона стала бібліографічною рідкістю 5• 

1 Верх о вин с ц ь В. Теорія уюраінського народного танцю. К., Мистецтво, 1968, 
с. 111. 

2 Т а м ж е, с. 112. 
3 Матеріали ЦДАЖР УРСР. Харків, фонд № 116, опис № 6, од. схову № 8924, 

с. 39 (Я. В.). 
4 «Музична газета». К., 1926, № І, с. 3. 
5 Мається на увазі друге видання (Я. В.). 
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Тому слід всіляко вітати ініціативу Науково-дослідного інституту пе

дагогіки УРСР, який порушив питання про перевидання цієї книги» 1• 

Підсумовуючи усе вище сказане, можна зробити висновок, що «Весня

ночка» займає особливе місце в творчості Василя Миколайовича Вер

ховинця. Вона ніби та колиска, де зростали його ідеї та задуми в галузі 

педагогіки, хореографії, композиції та інсценованої пісні. «Весняноч

ка» - перша книжка ігор з піснями для дітей, видана на Україні у ра

дянський час. Відігравши велику роль у справі виховання дітей у 20-
30-і рр" вона користується заслуженою пошаною і в наш час. 

Ії автор - В. М. Верховинець є одним з основоположників створення 

дитячого музично-ігрового репертуару. Разом із своїми сучасниками -
відомими музично-громадськими діячами України - він заклав міцний 

фундамент, на якому виросла нинішня музична література для дітей. 

Як відомо, Верховинець сам збирався видавати «Весняночку» втретє, 

але загинула уся розпочата ним робота. З тих матеріалів дещо пощасти

.по розшукати, а саме: 

І. Про інші форми музичного виховання школярів. 

2. Про роль виховательки під час гри. 
З. Класифікаційна таблиця. 

Ці матеріали стали здобутком нинішньої «Весняночки», що ж до інших 

змін, внесених у третє та четверте видання, то на них звернемо увагу 

далі. Для тих, хто бажає ближче познайомитись з автором цієї книги, 

подаємо короткий нарис про його життя і творчість. 

Василь Миколайович Верховинець належить до старшого покоління 

діячів українського мистецтва - учнів і послідовників Миколи Віталійо

вича Лисенка, які перенесли кращі традиції створеної ним школи в наше 

радянське мистецтво. 

Верховинець (!\остів) народився 5 січня 1880 року в селі Старий Мі
зунь, тепер Івано-Франківської об.1асті, в сім'ї малоземе.'Іьного селянина. 

Здобути освіту в умовах жорстокого переслідування усього українсько

го з боку австро-угорської монархії було надзвичайно важко. Але, не

зважаючи на труднощі, дванадцятирічний хлопець після закінчення 

сільської школи їде до Львова і влаштовується вчитись у бурсі при 

Ставропігійському інституті. Бурса готувала слухачів для духовної та 

учительської семінарій. 

Любов до народної пісні й танцю, а також виняткові музичні та пе

дагогічні здібності визначили майбутній життєвий і творчий шлях Вер

ховинця. У 1899 році він закінчує учительську семінарію в місті Самборі 
з дипломом «Городського народного вчителя» і починає ·викладати в на

родних школах мkта К:алуша, а потім у селах Бережниці та Угринові 

Калуського повіту. Майже всі, хто знав Верховинця, відзначали його лю

бов до дітей і вміння працювати з ними. 

Свою педагогічну діяльність Верховинець поєднує з роботою в театрі 

товариства «Руська бесіда». Там він працює хормейстером і виступає 

на сцені з провідними партіями в музичних постановках. 

1906 року в житті Верховинця відкривається нова сторінка. його чу
довий лірико-драматичний тенор і артистична обдарованість справили 

І Із листа М. Т. Рильського до міністра освіти УРСР від З квітня 1964 р" К. (Я. В.). 

7 



велике враження на видатного актора Миколу Карповича Садовського, 

який в той час гастролював на Галичині. Садовський запропонував мо

лодому співакові вступити до його трупи, і влітку 1906 року Верхови
нець переїхав на Україну. 

Згодом Садовський писав: «На літо до мене приїхав молодий ще тоді 

актор Костів, що пізніше грав під прізвищем Верховинця. Цей молодий, 

але дуже музикальний хлопець дав мені ідею перекласти опери «Галь

ка» і «Сільська честь». А тим часом ми почали разом розучувати оперу 

«Продана наречена», де я мав співати партію Кецала» 1• 

У Театрі Миколи Садовського В. Верховинець захоплюється май

стерною грою корифеїв української сцени М. Садовського, М. Занько

вецької, Г. Борисоглібської, О. Полянської та інших, виступає разом 

з ними, вчиться у них і сам з великим натхненням працює над створен

ням нових сценічних образів. Киян чарували його тенор і майстерна гра 

в ролях Петра («Наталка Полтавка» М. Лисенка), Андрія ( «Запоро
жець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського), Левка ( «Майська ніч» 

М. Лисенка), йонтека («Галька» С. Монюшка), Турідду («Сільська 

честь» П. Масканьї) та в інших, різних за своїм сценічним характером 

ролях. 

Та, незважаючи на виняткові акторські успіхи, Верховинець зали

шається вірним хормейстерській справі і незабаром цілком віддається 

їй, працюючи в театрі хормейстером, а згодом і диригентом. Водночас 

він успішно закінчує теоретичний клас школи Лисенка під керівництвом 

Г. Любомирського і, таким чином, завершує свою музичну освіту. 

У квітні 1915 року ряд .провідних акторів - Л. Ліницька, О. Полян

ська, С. Паньківський, М. Петлішенко, Н. Горленко, С. Бутовський, 

В. ВасиJІько, Є. Доля та В. Верховинець залишили Театр Миколи Садов

ського. Вони увійшли до «Товариства у.країнських акторів за участю 

М. К. Заньковецької та П. К. Саксаганського, під орудою І. О. Мар'я

ненка». Невдовзі до них приєднався Іван Семенович Козловський -
нині уславлений співак, народний артист СРСР. 

В. Верховинець здійснював музичне керівництво новим творчим ко

лективом - працював з хором та оркестром, розучував вокальні партії 

з акторами, ставив танцювальні номери у виставах. У цьому товаристві 

він пробув до 1919 року. 
Життя театру проходило в гастрольних поїздках по Україні. Кори

стуючись цією нагодою, а також за власною ініціативою молодий хор

мейстер виїжджає на села і, запалений порадами М. Лисенка, глибоко 

вивчає побут і творчість українсь.кого народу. Ці етнографічні та фоль

клорні дослідження дали Верховинцю можливість зібрати й обробити 

багатий матеріал, на базі якого він будує свої теоретичні узагальнення 

і практичну діяльність. У 1912 році виходить у світ його перша наукова 
праця «Українське весілля» (повний запис весілля в селі Шпичинці 

Сквирського повіту на Київщині). Автор глибоко аналізує українські 

народні пісні весільного ритуалу, робить екскурс у минуJІе і простежує 

їхній розвиток з часів родового суспільства аж до нашої епохи. 

1 Садовський М. К. Мої театральні згадки, 1881-1917 рр. Харків, ДВУ, 1930, 
с. 90-91. 
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«Весілля в Шпичинцях» - перший на Україні твір, у якому, крім 

повного запису весільного обряду, широко представлений музичний ма

теріал і зроблено надзвичайно цінні й цікаві теоретичні узагальнення. 

Дослідження народнопісенної творчості В. Верховинець поєднує із 

студіюванням народного танцю і уже в період роботи над «Українським 

весіллям» починає готуватись до здійснення аналогічної праці в галузі 

хореографії. Вставні балетні номери у виставах театру Садовського, хо

реографічні вечори гуртка молоді й семінаристів, які він влаштовував 

на сцені цього ж театру, підтверджували сміливу думку митця про ве

лике майбутнє народного танцю. 

Для утвердження народної хореографії необхідно бу.'Іо створити міцну 

теоретичну базу. 

З цією метою Верховинець пише «Теорію українського народного 

танцю», для якої він не тільки зібрав надзвичайно цінний матеріал, 

а й науково обгрунтував його, показав характерні рухи, які є основою 

української народної хореографії. Цікаво відзначити, що Верховинець 

перший серед наших фольклористів дав назву майже всім танцюваль

ним рухам, відповідно до їхнього характеру і внутрішнього змісту, роз

робив і запропонував оригінальний метод запису хореографічного мате

ріалу, який полягає в словесному описі рухів і їхніх комбінацій, ілюстро

ваних рисунками та схемами. його метод здобув шир0.ке визнання 

у хореографів і науковців. 

У книзі митець пропонує струнку, глибо,ко продуману систему подачі 

танцювального матеріалу. Перед нами ніби розгортається яскрава хо

реографічна картина, яка бере початок від ледь помітних підготовчих 

рухів, що поступово формуються у певні танцювальні. Непомітно змі

нюючись, вони переплітаються між собою в безлічі цікавих комбінацій 

і, нарешті, ви.11иваються в чудове мереживо фігурних таночків, описаних 

наприкінці книги. 

Видатні хореографи сучасності надзвичайно високо оцінюють згадану 

працю. У передмові до її третього видання народний артист СРСР ба

летмейстер В. Вронський зокрема писав: «Теорія українського народного 

танцю» професора В. М. Верховинця - це перша на Україні книга, яка 

по-науковому підходить до вивчення народного танцювального ми

стецтва. 

Поява її в світ дала нам дорогоцінний хореографічний матеріал, так 

ретельно і любовно зібраний серед народу і зосереджений в одному 

творі». І далі: «Крім того,- і це надзвичайно важливо,- робота 

В. М. Верховинця відіграє велику роль у справі вивчення, поширен

ня українського народного танцю в інших республіках Радянського 

Союзу» 1• 

Характеризуючи композиторську діяльність Василя Миколайовича, 

треба насамперед відзначити її глибоко народний характер. До нас 

не дійшли його ранні оригінальні твори, проте ми маємо багато записів 

народних мелодій та їхніх аранжировок, зроблених ним ще до 1917 року. 

1 Верх о винець В. Теорія українського народного танцю. К.. Державне видав

ництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1963, с. 8. 
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Найбільш визначні й 'Популярні твори Верховинця народились під 

впливом Великої Жовтневої соціалkтичної революції, громадянської 

війни і творчої праці людей нового соціалістичного суспільства. його 

численні хори та революційні масові пісні, серед яких заслуженою с.11а

вою користувались: «Грими, грими, могутня пісне», «Більше надії, бра

ти», «За Батьківщину», «Ми творці життя нового», «Заграй, кобзарю» 

та інші, вже на початку 20-х років були широко відомі на Україні. 

На цих патріотичних творах виховувалась радянська молодь у школах 

та колективах художньої самодія.11ьності, їх ви.конували в концертах, 

на зборах, мітингах і демонстраціях. Верховинець - автор найпопуляр

нішої аранжировки міжнародного робітничого гімну «Інтернаціонал». 

здійсненої ним у 1919 році. Користувалися популярністю також його 

аранжировки революційних масових пісень «Шалійте, шалійте», «Жа

лібний марш», «Марсельєза» та «Варшавянка». 

Верховинець написав багато романсів та солоспівів на слова Лесі 

Українки, І. Франка, О. Олеся, П. Тичини, М. Рильського та інших 

українських поетів. 

Бі.1ьш детально з хоровою та пісенною творчістю Верховинця можна 

ознайомитись, звернувшись до його збірок «Хорові твори» 1 і «Пісні та 

романси» 2, до яких увійшли най.кращі твори композитора. 

Значну частину свого життя Верховинець віддав педагогічній роботі. 

Так, у 1919-1920 рр. він працює лектором з методики хорового співу 

на диригентських курсах імені Лисенка у Києві та викладає дитячі ігри 

в Київському педагогічному інституті, а в 1920-1932 рр. керує кафед
рою мистецтвознавства Полтавського інституту народної освіти та ви

кладає українські народні танці в трудшколі імені Котляревського. 

Верховинець-педагог справ.1яв велике враження на слухачів своєю 

ерудицією, надзвичайною музикальністю, Глибоким знанням фольклору, 
умінням цікаво побудувати та провести лекцію. 

В основу музичнсго виховання учнів був покладений власний дослід

ницький матеріал, крім того, широко використовувалась спадщина 

українських, російських та західноєвропейських класиків. Вміло пока

зуючи кожну музичну фразу, керівник сприяв всебічному розвиткові 

художнього смаку студентів. Народні пісні, що були пов'язані з іграми, 

засвоювались практично: лектор подавав зміст гри, розподіляв ролі се

ред студентів, і після вивчення вокальної частини, учні закріплювали 

пройдений матеріал, ваконуючи пісню разом із рухами. Вражала кипуча 

енергія самого керівника, який не тільки робив цінні в.казівки щодо 

вокалу, а й ретельно відпрацьовував жести, рухи і міміку тієї чи ін

шої гри. 

«Зайде, бувало, Василь Миколайович до аудиторії,- згадував колиш

ній його учень і концертмейстер Сергій Амосович Шевченко,- усміх

неться до нас та й скаже: «Забудьте, будь ласка, про свій вік. Ви -
не студенти. Ви - дошкільнята. А тепер давайте гратись». І справді, 

кожен з нас немов відчував себе дитиною, а Василь Мико.1айович тим 

І верх о винець В. Хорові твори. к" «Мистецтво», 1966. 
2 В е р х о в и не и ь В. Пісні та романси. К" «Музична Україна:., 1969. 
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часом з'єднував наші ру.ки, сам підхош1ював переднього і, приспівую

чи: «диби-диби, диби-би ... » та пританцьовуючи, вів рядочком за собою. 
Вивчені у той спосіб ігри ми проходили з дітьми полтавських інтернатів. 

Там уже ми були вихователі! Там Василь Миколайович давав нам повну 

волю, а після тих занять детально розбирав роботу кожного». 

Така система подачі матеріалу захоплювала студентську молодь, лек

ції прохо..:rи.~ш жваво, весе.10 і продуктивно. 

Майже рік (1927-1928) Верховинець працював викладачем у Харків
ському музично-драматичному інституті. 

Випускник інституту, нині пенсіонер, доцент О. Перунов (він довгий 

час був художнім керівником Ансамблю пісні й танцю Харківського 

військового округу) розповідав автору цих рядків: «В той час до нашої 

навчальної програми бу.1и введені дитячі ігри та пісні. Дякуючи лекто

ру, новий предмет одразу став популярним серед студентської молоді. 

На уроки Василя Миколайовича збігались майже всі слухачі інституту, 

одні, щоб брати участь в іграх, інші - просто спостерігати. Серед остан

ніх можна було помітити педагогів трудових шкіл та вихователів дитя

чих садків, причому не тільки місцевих, а й приїжджих. 

Василь Миколайович викладав без записок і конспектів, працював 

натхненно, до самозабуття. Створювалось враження, ніби він, працюючи, 

творить і відкриває перед нами щось нове, ніким не знане досі. Захопле

ність педагога передавалась всім присутнім - аудиторія жила одним 

життям, одними думами, підкорена одному творчому пориву. Серед сту

дентів тільки й було мови, що про нового лектора та йо.го предмет». 

Саме в період активної педагогічної діяльності В. Верховинець оста

точно завершує свою довгорічну роботу над «Весняночкою» і випускає 

її в світ. Бажання скласти збірку дитячих ігор та пісень виникло ще тоді, 

коли він почав вчителювати в народних школах Галичини. Молодого 

класовода постійно хвилювало те, що багатющий ігровий матеріал, ство

рений народом та породжений дитячою фантазією, часом забувається 

і безслідно гине, ніким не записаний і не упорядкований. 

До здійснення ·свого задуму Василь Миколайович приступив відразу 

піс.11я опублікування «Українського весілля». Тоді автор уявляв «Весня

ночку» звичайною збіркою дитячих ігор та пісень, але згодом, бажаючи 

ознайомити вихователів з методикою своєї педагогічної роботи і, разом 

з тим, поглибити значимість посібника, вирішив ввести до нього теоре

тичний розділ. 

Дві лекції, прочитані дошкільним працівникам Полтавщини - одна 

на їхньому Третьому з'їзді (1921 р.), а друга- на конференції (1922 р.), 
.1ягли в основу теоретичного розділу першого видання «Весняночки». 

У другому виданні nей розділ значно збагатився. Автор включив до нього 

ще вісім нових параграфів. 

Варто відзначити, що скJІадання «Весняночки» збіглося з розпочатою 

раніше роботою над «Теорією українського народного танцю», і обидві, 

здавалось, різні за своїм призначенням, праці вияви"1ись по суті орга

нічно пов'язаними між собою: якщо в «Теорії українського народного 

танцю» автор подбав; аби значну частину танцювальних рухів та їхніх 

комбінацій пристосувати для дітей, то на сторінках «Весняночки» 
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постійно зустрічаються посилання на «Теорію танцю», коли описуються 

ігри або інсценовані пісні, в яких мають місце елементи хореографії. 

Отже, тенденція до інсценізації пісень, а також до створення хорео

графічних композицій на основі народнопісенного матеріалу була вла

стива творчості митця. Вона зародилась ще на початку його творчої 

діяльності, лейтмотивом пройшла .через усе його життя і остаточно за

кінчилася в роботі «Жіночого хорового театралізованого ансамблю». 

Цей колектив був останнім з багатьох, якими керував Василь Мико

лайович після закінчення своєї праці в Театрі Миколи Садовського та 

в Товаристві українських акторів. 

Відтоді Верховинець ні на мить не розлучається з хормейстерською 

справою. Довгий час він очолює хор Полтавського інституту народної 

освіти (1920-1932 рр.), на цей же період припадає створення Полтав
ської окружної хорової капели, якою він керував разом з Ф. Попадичем 

та О. Свєшниковим. Репертуар капе.'lи був дуже різноманітний: О. Свєш

ников диригував хоровими творами російських та західноєвропейських 

авторів, Ф. Попадич - творами українських композиторів, а В. Верхо

винець спеціалізувався в галузі української народної пісні. 

У 1923-1924 рр. Василь Миколайович працював у музично-драматич
ному інституті імені М. В. Лисенка як диригент хорового співу на ди

ригентському відділі і керував хоровою студією імені Стеценка при 

музичному товаристві імені Леонтовича. 

В 1927-1928 рр. Василь Миколайович керував Харківською окруж
ною капелою «Чумак», яка популяризувала твори радянських компози

торів, народні пісні й великі хорові твори світової класики та хором 

Харківського музично-драматичного інституту. 

Як бачимо, Верховинець зробив вагомий внесок у розвиток хорової 

справи на Україні. Він був не тільки чудовим хормейстером-організа

тором, але й талановитим педагогом-вокалістом, завдяки чому усі хоро

ві колективи, якими він керував, відзначались високою виконавською 

культурою, справжнім професіоналізмом. 

Значний внесок Верховинця та,кож у становлення й розвиток україн

ського балетного мистецтва. Деякий час він працював балетмейстером 

Харківського театру музичної комедії, який було створено у 1929 році. 
Разом з Верховинцем фундаторами цього ко.пективу були диригент 

Б. Крижанівський та режисер Б. Балабан. 

У 1930 році Харківський оперний театр розпочав роботу над поста
новкою першого українського балетного спектаклю «Пан Каньовський» 

(музика М. Вериківського, лібретто М. Вериківського та Ю. Ткаченка). 

Перед постановниками цього твору постало нелегке завдання: необхід

но було поєднати, здавалось, абсолютно несумісні стильові особливості 

класичного і народного танцю, створити на основі класичної хореографії 

український наuіональний балет. На той час такого балету ще не існу

вало, проте були цікаві ідеї, подані Верховинцем ще в 1920 році. У своїй 
«Теорії українського народного танцю» він писав: «Наш балет, якщо 

йому судилось коли-небудь народитись, мусить бути народним, своєрід

ним, а таким він стане тоді, коли в нього увіллється багатство народного 

танцю з його мальовничими фігурами й широкою, нічим не обмеженою 
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фантазією думок і коли він буде перейнятий духом веселих танцюваль

них пісень, повних кипучості, енергії, бадьорості та невимушеної щирої 

розваги справжнього народного життя» 1• 

Ось чому балетмейстер В. Литвиненко, який добре розумівся на кла

сиці, залучив до роботи над виставою В. Верховинця, що був фахівцем 

у галузі народної хореографії. Спільна праця двох митців дала плідні 

результати: в балетному мистецтві Радянської України прозвучало нове 

слово. Народився спектакль, за прикладом якого згодом почали ство

рюватись інші вистави, ЩО прикрашають НИНі репертуар театрів Опери 

і балету нашої республіки. 

Набагато пізніше, відзначаючи заслуги Василя Миколайовича перед 

балетним мистецтвом України, народний артист СРСР балетмейстер 

П. Вірський у своїй передмові до четвертого видання «Теорії україн

ського народного танцю» писав, що думки Верховинця про український 

балет, « ... висловлені ним ще в 1920 році, давно перестали бути лише 
предметом теоретичних дискусій і сміливих передбачень. Вони набули 

цілком реальної форми в творчих досягненнях митців від хореографії, 

які вивели наш національний танець у великий світ. 

Верховинець вніс неоцінимий вклад у розвиток української хореогра

фії. Він був одним із перших, хто стояв біля колиски українського про

фесіонального танцювального мистецтва і своєю практичною діяльністю 

прокладав йому шлях до визнання» 2• 

Творчі шукання В. Верховинця в галузі фольклору, композиції та 

хореографії логічно завершились створенням у Полтаві в 1930 році 
«Жіночого хорового театралізованого ансамблю» ( «Жінхоранс»), який 
за задумом його засновника мав подавати пісню в театралізованому 

плані, аби народна музика і танець прокJ1али собі дорогу і на естраду. 

Прийом театралізації пісні, підказаний змістом самого твору, відкри

вав перед колективом великі можливості. Пісня ніби народжувалась 

знову, твір сприймався не тільки з музичного боку, а й наочно. 

Новий жанр, який вперше показав на сцені саме В. Верховинець, ви

тримав випробування ча·сом і тепер до нього звертаються численні про

фесіональні та самодіяльні колективи нашої республіки і за її межами. 

Активну участь у створенні «Жінхорансу» та його роботі брала 

Є. Доля-Верховинець, яка була режисером цього колективу. 

Робота з «Жінхорансом», що 1935 року оформився в Державну капе
лу - справжній апофеоз творчої діяльності Верховинця. Побудований 

на принципах, розроблених у «Теорії українського народного танцю» та 

«Весняночці», «Жінхоранс» став своєрідною лаібораторією перевірки 

і запровадження в життя сміливих новатор.ських ідей ·Свого керівника, 

висококваліфікованим колективом-пропагандистом радянської хорової 

культури українськоі народної пісні і хореографії. 

Навесні 1935 року Всесоюзне товариство культурних зв'язків із закор
доном у Москві одержало від оргкомітету Першого міжнародного фе

стивалю народного танцю в Лондоні запрошення надіслати на цей 

1 В ер х о в и н е ц ь В. Теорія українського народного танцю, с. 114. 
2 Верх о винець В. Теорія українського народного танцю, с. 11. 
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фестива.ль делегацію від СРСР. Кращі танцюристи багатьох республік 

Радянського Союзу почали підготовку до майбутніх виступів. 

Головний балетмейстер Київського театру опери та балету імені 

Т. Г. Шевченка Л. Жуков укомплектував танцювальну групу із солістів 

Київського та Харківського оперних театрів. 

Для роботи з цією групою був запрошений В. Верховинець. Він пра

цював з танцюристами майже два місяці - вчив їх, як треба поводити 

себе в українському народному танці, звертав увагу на правильне поло

ження рук, корпусу і ніг та на взаємини партнерів у танцювальному 

колі. Професійні актори повинні були показати на великій сцені україн

ський народний танець у всій його привабливості і красі. 

Верховинець підібрав цікаву музику і поставив триколінний «Гопаю>. 

То був парубочий танець, в якому демонструвалась чоловіча віртуоз

ність, а дівчата своїми плавними, сповненими скромності рухами, ство

рювали ліричний контраст парубоцькому танцювальному хисту. Гопак 

виконувався в дуже швидкому іскрометному темпі. 

Друга частина танцю, віртуозна, стрімка, була поставлена Л. Жуко

вим і разом з триколінним «Гопаком» Верховинця становила єдине гар

монійне ці.1е. 

Успіх радянських митців у Лондоні перевершив усі сподівання. Після 

закінчення «Гопака» в найбільшому концертному залі Лондона «Аль

берт-холі» відбувалося щось неймовірне. Публіка не відпускала танцю

ристів зі сцени, примушувала їх виконувати на «біс» кілька разів. 

Українська танцювальна група одержала першу премію фестивалю. 

Коментуючи хід фестивалю, лондонська газета «Таймс» від 18 липня 
1935 року писала: «Все це було новим для нас. Російські танцюристи 
з України виконували «Гопаю> з такою професіональною майстерністю, 

що сколихнули публіку, розпалили її ентузіазм ... Ми побачили, як на
родні танці безпосередньо впливають на балет, хоча, незважаючи на вір

туозність, це, по суті, були чисто народні танці ... ». 
На Батьківщину радянські митці повернулись, окрилені великим успі

хом. «Шлях радянської делегації, і зокрема української групи, від 

радянських кордонів через Ленінград та Москву до столиці України,

писала газета «Пролетарська правда», - став шляхом заслуженого трі

умфу і творчих звітів, з якими виступали радянські танцюристи перед 

трудящими Ленінграда і Москви». 

«Успіх «трикоJ1інного гопака» на фестивалі в Лондоні був цілком за

кономірним, - згадує О. Соболь, заслужений артист УРСР, - адже 

його демонструвала танцювальна група, яка стала, по суті, першим 

хореографічним колективом, що підніс виконання народного танцю на 

високий професіональний рівень. Ця подія мала певний вплив і на даль

ший розвиток вітчизняного народно-танцювального мистецтва, оскільки 

дала поштовх створенню в союзних республіках ансамблів народного 

танцю» 1• 

На першій Декаді української літератури і мистецтва в Москві 

1 Див. «Культура і життя:., 1976, 19 серпня, ст. «Перший міжнар<>дний:., автори 

М. Сивкович та Я. Верховинець. 
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( 1936 р.) столичні глядачі знову побачили іскрометний танець Вер

ховинця - Жукова у виконанні артистів балету Київського оперного 

театру як заключний хореографічний номер опери «Запорожець за 

Дунаєм». 

Для участі в Декаді був запрошений і «Жінхоранс». Цей колектив 

виконував поставлені Василем Миколайовичем обрядові танці й хоро

води в опері «Наталка Полтавка». Виступи в складі трупи Київського 

театру опери та балету імені Т. Г. Шевченка, а також самостійні кон

церти капели знайшли гаряче схвалення мистецької громадськості та 

г.пядачів столиці. 

Радянський уряд високо оцінив творчу діяльність професора В. М. Вер

ховинця, нагородивши його після закінчення Декади орденом «Знак 

Пошани». 

Влітку І 936 року митець разом із «Жінхорансом» здійснив гастроль

ну подорож по Далекосхідному краю і протягом двох місяців дав 60 кон
цертів для воїнів Далекого Сходу. 

За час перебування на Далекому Сході Василь Миколайович органі

зував чимало хорових гуртків із військовослужбовців та жінок ко:манд

ного складу армії. 

Ця гастро.1ьна подорож була останньою в житті Василя Миколайови

ча Верховинця. Він помер 1 І квітня 1938 року. 
Розквітає і збагачується радянське мистецтво, зігріте піклуванням 

Комуністичної партії та уряду. На Україні виникло багато чудових 

ансамблів, художніх колективів, де використовується творча спадщина 

Верховинця. Всесвітню популярність здобув уславлений Державний 

ансамбль танцю Української РСР імені П. Вірського, в якому збері

гаються кращі традиції «Жінхорансу». Цей перший у нашій країні про

фесіональний ансамбль танцю створив у 1937 році народний артист 

СРСР Павло Вірський - послідовник хореографічної школи Верховинця. 

На будинку Полтавського педагогічного інституту встановлено мемо

ріальну дошку. На ній напис: «У цьому будинку в 1922-1932 рр. пра
цював відомий український композитор, педагог і етнограф Верховинець 

Василь Миколайович (1880-1938)». 
У Полтавському краєзнавчому музеї встановлено погруддя компози

тора, подароване полтавцям Київським театром опери та балету імені 

Т. Г. Шевченка в день відкриття меморіальної дошки. Погруддя створив 

київський скульптор С. Британ. 

Два інших погруддя того ж скульптора встановлено на батьківщині 

Василя Миколайовича Верховинця - у Старомізуньському сільському 

клубі та в краєзнавчому музеї міста Болехова Івано-Франківської 

області. 

20 лютого 19"10 року з ініціативи Музично-хорового товариства Україн
ської РСР у Київському будинку вчителя відбувся ювілейний вечір, при

свячений 90-річчю від дня народження Верховинця. На вечорі була 

прочитана лекція «В. Верховинець - автор українських революційних 

пісень» (лектор - музикознавець Т. Некрасова). 

Потім відбувся великий концерт, і в переповненому залі будинку вчи

теля, де свого часу диригував Верховинець, знову прозвучали його твори 
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у виконанні провідних солістів Київського оперного театру, солістів 

Республіканської філармонії та хору Українського радіо і телебачення. 

Влітку 1978 року в Полтавському музичному училищі імені М. В. Ли
сенка було відкрито кімнату-музей «Музична Полтавщина». Поряд 

з іншими унікальними документами в ньому широко представлені мате

ріали, які висвітлюють життєвий і творчий шлях В. Верховинця. 

Проявом глибокого визнання народом заслуг Василя Миколайовича 

перед українським мистецтвом став акт надання його імені вулицям 

у Полтаві та Києві. 

Про зміни, внесені до третього та четвертого видань 

Підтримані добрим словом Максима Тадейовича Рильського та маючи 

певний досвід у підготовці до друку творів В. Верховинця (третє та 

четверте видання «Теорії українського народного танцю», 1963 та 

1968 рр., збірка «Хорові твори», 1966 р.) ми розпочали редагування 

третього видання «Весняночки». 

В основу розпочатої праці було покладено такі принципи: 

1. Доповнити «Весняночку» оригінальними авторськими матеріалами, 
які пощастило розшукати. 

2. Вилучити незрозумілі для теперішньої дітвори ігри та пісні або ті, 
які в сучасних умовах втратили своє виховне значення. 

3. Виправити певною мірою окремі віршовані тексти, інші дописати 
з метою деякого осучаснення або зміни характеру чи поглиблення зна

чимості гри. 

4. Підібрати до цікавих ігор інші пі~сні, коли оригінальні з різних при-
чин виявились неприйнятними. 

5. Інсценувати ряд пісень з «Весняночки» за методом автора. 
6. Створити максимум зручностей для користування посібником. 
7. Розробити і включити до третього і четвертого видань новий роз

діл - «Хореографічний додаток», до якого увійшла більшість танuю

вальних рухів та їхніх комбінацій з «Теорії українського народного тан

цю», приз.начених для дитячого виконання. 

8. Рекомендувати конкретні танцювальні рухи до ігор чи інсценова
них пісень, в яких вони відсутні, але повинні бути. 

9. Створити схеми та рисунки до переважної більшості ігор. 
1 О. По можливості зберегти мову і стиль автора, враховуючи, зви

чайно, термінологічні та граматичні зміни, що сталися за період 

з 1925 року. 
11. Скрізь, де необхідно, дати редакторські помітки. 
Минуло більше півстоліття відтоді, як «Весняночка» вперше побачила 

світ. За цей період у житті й світогляді радянських людей сталися до

корінні зміни, а тому цілком природно, що до сучасної «Весняночки» 

не могли увійти деякі ігри та пісні, добре відомі в 20-30-х роках. 

У четверте видання «Весняночки» теж внесено ряд поправок і допов

нень. Дещо розширено вступну статтю за рахунок детальнішого аналізу 
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теоретичної та практичної частин збірки. Крім того, додано нові важливі 

біографічні відомості про В. М. Верховинця, котрі стали відомі остан

нім часом. 

У четвертому виданні збільшилась кількість схем та рисунків до ігор 

(другий і третій розділи) і, на відміну від попереднього видання, яке вий

шло в світ трьома випусками, нинішнє зібране воєдино, тобто виходить 

однією книгою. 

Передмову до четвертого видання «Весняночки» хочеться закінчити 

словами глибокої подяки усім особам, які допомогли нам у роботі над 

книжкою. 

Особливо хочеться відзначити неоціненну роль у цій справі дружини 

автора, колишньої артистки Театру Миколи Садовського і режисера 

«Жінхорансу» Є. Долі-Верховинець. 

У великій пригоді стали бесіди з концертмейстером В. Верховинця -
С. Шевченком, директором Полтавського музичного училища М. Фісу

ном, педагогом-методистом Т. Нацевич та кандидатом педагогічних наук 

Л. Хлєбниковою. 

Надзвичайно цінні поради в питаннях хореографії подали заслужена 

артистка УРСР Г. Березова та соліст балету Київської опери П. Баклан. 

Хочеться сподіватись, що четверте видання «Весняночки», як і по

передні три, тепло сприйметься музичною та педагогічною громадськістю 

України, а її репертуар, сонячно-іскристий, по-весняному звабливий, на

завжди западе в дитячі душі і серця. 

Ярослав Верховинець 
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Розділ перший 

ПРО РУХЛИВІ ІГРИ ЗІ СПІВАN\И 

Наукові дослідження в галузі педагогіки виявили, що найсильніше 

бажання у дитини - це бажання руху. Дитина рухається під час гри. 

В гру вона вкладає всю свою енергію, бо це зміст її життя. Якщо зали

шити дитину на самоті, вона може бавитися доти, доки не засне, втом

лена грою. 

У жодній порі свого життя людина не виявляє стільки рухливості, 

як під час забав у дитячому віці. 

Важко переоцінити значення ігор та забав у справі формування фі

зично здорового, етично стійкого та інтелектуаль.но розвинутого майбут

нього члена суспільства. Завдяки іграм можна виховати у дитини всі ті 

властивості, котрі ми шануємо у людей і котрі нам хоті.1ося б прищепи

ти малечі різними оповіданнями, бесідами та навчанням. Граючись, ди

тина зосереджує увагу, а це вже є початком виховання сильної во.11і. 

Залежно від ходу гри дитина мусить оцінювати зага"1ьну обстановку 

і швидко та самостійно вирішувати, що й коли їй треба робити. Хіба 

можна знайти кращий спосіб для розвитку самостійності та швидкості 

дійової рішучості у вихованців. 

Захоплена грою, дитина гартується в терпінні, бо ніколи не скаржить

ся на біль, якщо впаде або вдариться ненароком. Від такого болю за 

інших обставин вона пролила б чимало сліз. 

Граючись, дитина легко схоплює, розуміє та запам'ятовує гру, а ці 

якості, постійно розвиваючись, в свою чергу полегшують виконання 

складніших завдань. 
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Ігри виховують дружні, товариські взаємини між іх учасниками, 

між дітьми й вихователями, між учнями та вчителями. 

Під час гри у дітей виникає потреба співробітництва та необхідність 

виконання певних правил, вони привчаються володіти власними почут

тями, вчаться шанувати права іншого. Граючись, діти набувають чимало 

таких якостей, котрі можуть їм згодитись у майбутньому житті. 

Крім того, треба згадати ще про одну надзвичайно ці.пну властивість 

гри: вона веселить, радує, а здорова радість конче необхідна для здоро

вого розвитку душі й тіла. Весела людина легше переносить горе і не так 

швидко піддається лихим зовнішнім впливам. 

Проте не слід думати, що ігри та забавки - це єдиний засіб фізичного 

виховання дитини. Життєві обстави.ни часто суперечать потребам 

організму. 

В процесі повсякденної праці часто повторюються одні і ті ж рухи 

та положення корпуса, іноді шкідливі для здоров'я. Деякі органи не пра

цюють зовсім, слабнуть і через те втрачають здатність правильно функ

ціонувати, інші органи розвиваються аж занадто. Кровообіг стає нерів

номірним, порушується нормальний обмін речовин. 

У тих, хто працює сидячи, слабнуть м'язи, а тому вони не можуть 

тримати в правильному положенні окремі частини кістяка, через що 

спостерігаються неправильності в будові тіла, що дуже зле відбиваєть

ся на їхньому загальному здоров'ї. Викривлення, наприклад, хребта 

призводить до поступового, але невпинного руйнування організму. 

Здоров'я людини залежить від погодженої праці всіх органів, а це 

можливо лише за відповідних і сприятливих для них умов, а саме: чи

стоти тіла та рухові на свіжому повітрі, а також правильної постави 

корпуса в побуті і праці. Останнє набувається завдяки спеціальним 

гімнастичним рухам. Отже одних тільки ігор та забавок для виховання 

здорової людини ще не досить. 

Проте гра дає іншу користь. Для малечі вона найвідповідніша фор

ма руху. 

Теоретично майже всім відомо, яке велике значення для дітей мають 

ігри та забавки, але на практиці можна спостерігати зовсім іншу кар

тину. Навіть там, де є гарний, обладнаний майданчик, часто ніхто 

не грається. В чому причина? Не може бути й думки, щоб діти не люби

ли бавитись. 

Є дві причини: діти або не мають часу, або не знають жодної гри і че

рез те позбавлені радості, яку відчули б від ігор, якби їх знали. Ці дві 

причини - тяжкий докір вихователям, батькам та вчителям. 

Дитина мусить мати час на ігри, а справа їх поширення ці.пком зна

ходиться в руках вихователів. Це їхній обов'язок, яким не можна лег

коважити. 

Коли під час гри діти не веселі, не бавляться і не радіють, то винен 

у цьому сам керівник. Можливо, він вибрав гру, що не відповідає дитя

чому вікові, може, не вгадав слушного для гри часу або не зумів заціка

вити грою дітей, чи вже відразу придушив дитячу радість, не дозволяючи 

їм голосно тішитись, щоб, мовляв, були чемні та спокій.ні. Такі дії свід

чать про повне незнання дитини. 
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Радість є неперевершеним засобом пробудження дитячого мозку до 

активної діяльності, і це почуття під час гри слід всіляко підтримувати. 

Але не треба забувати про різницю між старшими і молодшими діть

ми. Старші діти завдяки деякому умінню володіти собою можуть тіши

тись в.нутрішньо - в собі, проявляючи радість виразом обличчя або 

звуком голосу. Цього молодші діти не вміють. У них радість вводить 

в дію все тіло: вони підскакують, плещуть у долоні, кричать, голосно 

співають тощо. Забороняючи їм так себе поводити, ми робимо дві серйоз

ні помилки: 

з великою шкодою для вихованців вбиваємо дитячу веселість в само

му її початку; 

бажанням стримати в забаві почуття дітей ми накладаємо на їхній 

мозок таке колосальне напруження, що малюкам надзвичайно важко 

зосередити на грі свою увагу. Це може відштовхнути їх від гри, і діти 

будуть позбавлені багатьох приємних хвилин відпочинку. 

А тому, пригадавши свої дитячі літа, ми не повинні сердитись на го

лосну дитячу радість, бодай хоч під час гри чи забави. 

Звичайно, це не означає, що діти можуть поводити себе як завгодно. 

Делікатно, ласкано, жартівливо можна привчити дітей до порядку та до 

спокійної поведінки, необхідних для продовження або пояснення відпо

відної гри, і з безумовною рішучістю підтримувати гру правильну 

та чемну. 

Нарешті, ще кілька с.1ів про пристосування гри до дитячого віку. Тут 

не можна абсолютно, раз і назавжди встановити постійні схеми, але в за

гальних рисах потрібно добре обдумати, яку саме гру можна проводити 

з вихованцями того чи іншого віку, маючи на увазі дитячу психіку, 

що з роками змінюється, як і самі захоплення, переживання та бажан

ня дитини. 

Дітям до 4-5 років не потрібні рухливі ігри. Вони ще не прагнуть 

до гурту однолітків, і їхні забавки зводяться, здебільшого, до обсервації, 

копіювання та наслідування прикладу старших. Тут роль вихователя 

полягатиме лише в тому, щоб дати дітям можливість більше бути на 

повітрі та на сонці, забезпечити їх піском, глиною, тачкою, лопаткою, 

дати кубики, коника, ляльку, машину або якусь іншу іграшку, і багата 

дитяча фантазія сама підкаже, як їм краще бавитися. 

В наступний віковий період, тобто після 4-5 років, дитині одній уже 
нудно. Вона тягнеться до товаришів, хоче, щоб хтось придумав їй різні 

ігри та забави. 

Тепер вихователь мусить активно проявляти свою ініціативу, пропо

нуючи дітям такі ігри, які в першу чергу мають задонольнити їхню 

потребу в русі та фантазії. Не треба тільки ставити надто великих вимог 

до здібностей вихованців, особливо до їхньої пам'яті та уваги. 

Пізніше, в процесі розв·итку дітей, необхідно додавати ігри щораз важ

чі та складніші, а також ті, що несуть в собі елементи гімнастики. 

Керівник, приступаючи до проведення гри з малечею, мусить добре 

ознайомитися з ігровим репертуаром, він повинен підбирати такі ігри, 

які змістом, формою і способом проведення відповідали б вікові дитини. 
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Цими трьома особливостями гри керівник має так зацікавити дітей, 

щоб ті полюбили її і прохали повторити при кожній нагоді. 

Найкраща форма гри - це замкнене або розірване коло. Воно може 

бути одне або складене із кількох кіл. 

Коло своєю будовою являє собою щось гарне, гармонійне, закінчене, 

ціле. Живе коло єднає і приваблює усіх дітей чимось світлим, чистиІМ, 

що тішить душу дитячу, ніби погожа картина небосхилу, зірок, місяця, 

сонця. До кола дитина біжить, наче хоче глянути на сонечко, коли воно 

вигляне із-за дощової хмари. Дитяче коло - то веселе сонечко. 

Щоб гра проходила весело і жваво, керівник мусить, по-перше, сам 

добре засвоїти гру, а по-друге, ознайомитися з методи;кою і способом 

проведення гри, зуміти провести її легко і якнайдоступніше для вихо

ванців. 

Під час забави керівник повинен звертати увагу на всі питання, заува

ження та доповнення дітей, що стосуються гри, її змісту або способу 

проведення. Різні дитячі доповнення керівникові слід приймати і дозво

ляти вносити їх у гру. 

Керівник мусить знати: кожне зауваження дитини є ознакою того, що 

вона цікавиться грою, що її індивідуальні зді1бності розвиваються, не 

сплять, а це головним чином і потрібно у вихованні. 

Керівник не повинен бути педантом у грі. Не слід, приміром, під час 

перших занять вимагати, щоб гра була проведена так, як вона вирі

шується в уяві вихователя. Чого .він не досяг сьогодні, те завершить 

завтра. 

Не варто також вимуштровувати гру, немов для демонстрації сторон

нім людям;· Діти граються самі для 1себе, для своєї користі. Хай дитина 

сміється, скаче, крутиться, кричить, бігає - це усе їй потрібне. Коли 

дитина помітить, що її муштрують для показу, вмить пропаде її щире, 

радісне зацікавлення грою, зникне весела ус~мішка, невимушеність рухів. 

Думка її буде роздвоюватись, бо замість того, щоб зосередитись на грі 

в своєму гуртку, дитяча увага мимоволі почне переключатись на ту 

обстановку, яка супроводжує прилюдні виступи перед незнайомими 

ГJ1Ядачами. 

Вище говорилось про велике значення ігор у колі. Проте керівник 

не повинен надуживати колом, у якому ма:1еча тримається за руки. Вра

ховуючи гігієнічні вимоги, треба постійно чергувати ігри в ко.1і з такими, 

в яких діти стоять або вільно ходять, не торкаючись одне одного руками. 

Всі ігри зі співами повинні виконуватись ритмічно. Тому керівникові 

необхідно самому бути підготовленим з музичного боку, щоб він міг 

легко передавати відчуття ритму дітворі. 

Педагогічну цінність мають лише ритмічно проведені ігри, бо вони 

об'єднують дітей (така вже властивість ритму) і перетворюють гру 

в серйозну гуртову працю, а учасників гри - у великий, об'єднаний 

спільною думкою колектив робітників. 

Якщо діти змалку привчаться до такої ритмічної колективної праці, 

полюблять її, з них виростуть серйозні робітники, яких саме й потребує 

наша Батьківщина. 
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З усіма іграми повинна, здебільшого, товаришувати пісня, легко до

ступна своєю мелодією вихованцям. Хай малеча бавиться, співаючи, 

і хай співає, граючись,- в цьому надзвичайно велика потреба у самої 

дитини, у її дитячого товариства та усього молодшого покоління нашого 

музичного народу. 

МЕТОДИЧНІ ПОЯСНЕННЯ ДО ДИТЯЧИХ ІГОР З ПІСНЯМИ 

Питання, які хвилюють музичних керівників дитячих садків, інтерна

тів та шкіл, а також численної громади викладачів педагогічних вузів 

(що видно з листування та з дискусій під час лекцій), примушують мене 

висвітлити такі теми: 

1. Про класифікацію ігор для дітей різного віку. 
2. Про повторення відомих ігор. 
3. Про пісні на різні теми. 
4. Про «кари» дітям .під час гри. 
5. Про диригування в дитячих установах. 
6. Про нотну грамоту. 
7. Про зв'язок ігор з математикою. 
8. Про використання «Весняночки» в школі. 

Класифікація ігор 

У передмові вже писалося: « ... не можна абсолютно, раз і назавжди, 

встановити постійні схеми, але .в загальних рисах потрібно добре обду

мати, яку саме гру можна проводити з вихованцями того чи іншого віку, 

маючи на увазі дитячу психіку, що з роками змінюється, як і самі 

захоплення та бажання дитини». 

Оскільки такі загальні міркування не дають відповіді на порушені 

питання, спробуємо іх конкретизувати і заодно порадити, як і в якій 

цослідовності проводити ігри з дітьми від 4 до 8 років, маючи під рукою 
матеріал, вміщений у «Весняночці». 

Ознайомившись із змістом цього репертуарна-методичного посібника, 

кожен, звичайно, зверне увагу на те, що ігри та пісні в ньому зібрано 

і укладено за певним принципом, а саме: у другому розділі пропонують

ся ігри та пісні на різні теми. Вони розташовані в порядку їх поступо

вого ускладнення. У наступних розділах всі ігри та пісні упорядковано 

відповідно до кожної пори року. 

Спробуймо тепер висловити думку, я·к пристосувати до дитячого віку 

репертуарний матеріал друг.аго розділу. 

Для 4-річних дітей можна використовувати №№ 1, 2, 3, 4. 
Для 5-річних- №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 27, 28. 
Для 6-річних повторити №№. призначені для 4- та 5-річних з тими 

відмінами, які внесуть в ігри самі діти, а також №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17. 
Для 7-8-річних- №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30. 
Колискових пісень під No№ 20-25 можна співати з дітwи 6, 7 та 

8 років. 
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Переглянувши подану вище програму, дехто, напевно, подумає, чи 

не забагато номерів, між якими немає жодної пісні весняної, літньої, 

осінньої та зимової, відведено, приміром, для 4-річних вихованців? 

Безумовно, такий розділ зовсім не означає, що рекомендовані ігри 

та пісні необхідно вивчити за один рік. Репертуар «Весняночки» розра

хований на декілька років, а тому його треба використовувати поступо

во, не перевтомлюючи дитячу па.м'ять та не відвертаючи уваги дошкіль

ників від інших програмових дисциплін. 

Отже, з 4-річними дітьми досить пройти не більше десяти номерів 

протягом року, і коли в якомусь закладі діти цього віку знають більше 

itop та пісень, то це означає, що вони віддають співам більше часу, ніж 
малюванню, казкам, екскурсіям і т. д., що виховання в такому закладі 

має небезпечний ухил, бо перевантаження дітей музикою може викли

кати у дошкільнят антипатію до неї. Таким чином, музичне виховання 

не досягне своєї мети. 

Складаючи програму на рік, можна включити до неі дві-три гри на 

різні теми з другого розділу, дві гри весняні, дві літні і одну-дві зимові, 

вміщені в наступних розділах. 

Для 4-річних дітей-Nо№ 1, 2, 3, 4, 31, 32, 81, 123, 137. 
Для 5-річних дітей -No№ 2, 6, 8, 33, 36, 41, 42, 95, 124, 125, 139 та 

повторити деякі номери з програми 4-річних. 

Для б-річних - NoNo 12, 13, 14, 17, 34, 39, 50, 53, 103, 104, 128, а також 
декілька номерів з програми 4-5-річних, але з внесеними до них 

змінами. 

Для 7-річних - №No 18, 43, 57, 65, 100, 126, 132, 137, 144. 
Для 8-річних-NоNо 19, 57, 58, 59, 60, 72, 117, 127, 129, 148. 

П р и м і т к а. Пісні, призначені для малечі дитячих садків, спі

ваються тільки одноголосо, разом з тим дітей можна привчати до 

слухання багатоголосних пісень. 

Про повторення відомих пісень-ігор 

у старших групах 

Візьмемо, наприклад, гру No 1, «Диби-диби». 
Ознайомившись з описом гри, вихователька може провести її з 4-річ

ною малечею. Гра буде ще цікавішою, коли вихователька · розкидає 
по кімнаті шматочки білого або кольорового паперу. Ті шматочки є «гри

би». Діти збирають іх під пісню, перекладають з правої руки в ліву, 

а тоді приносять їх до заздалегідь умовленого місця. 

Гру, проведену в такий спосіб, діти будуть повторювати досить довго 

і не скоро забажають нової. 

Зате 5-річні діти, що вже зн:ають багато пісень і звикли до ритму, 

забажають внести в цю гру такі відміни, які не під силу 4-річним і на 

які менші діти будуть дивитись збоку, як спостерігачі. 

Відміни ці зазначено в самій грі після примітки під цифрами І, 2, 3, 
4, 5, 6, 7. 
Звернемось далі до гри с:Равлик-павлик», No 6. 
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Ця гра призначається для 5-річних дітей, але її можна провести 

з 6-річними, ко.ІJи внести до неї такі змі.ни: 

І. Учасники гри стають у два рядочки. Один рядочок - це діти, які 

співають пісню, а другий рядочок - це «равлики», які, сидячи на стіль

чиках або стоячи, виставляють то «ріжки», то «ніжки». 

2. За другим разом діти і «равлики» міняються ролями. 

3. Діти поді.пяються на декілька кіл, і в кожному колі сидить на стіль

чику свій «равлик». 

З наведених прикладів вихователька може уявити, коли та за яких 

умов старші діти можуть повторювати відомий репертуар, призначений 

для молодших груп. 

Про пісні та ігри на різні теми 

Яскравими картинами, які назавжди запам'ятовуються, проходять пе

ред дітьми різні пори року - весна, літо, осінь і зима. 

Зміни в природі, людське оточення, птахи, тварини тощо дають чима

ло тем для оповідань, пояснень, а можливість робити екскурсії в ліс, на 

річку, на колгоспне поле, на заводи, в музеї, до воїнів Радянської Армії 

і т. д. задовольняють дитячу допитливість та цікавість, поглиблюють 

знання і швидким темпом розвивають розум дитини. 

Набуті враження стануть міцнішими, коли діти закріплять в пам'яті 

все побачене й почуте виконанням відповідно підібраного педагогом те

матичного репертуару. 

У «Весняночці» можна знайти ігри та пісні на такі теми: 

І. Домашні тварини та птахи (песик, котик, корови, коні, коза, куроч

ка, півник, голуб, качка) - №№ 10, 11, 12, 14, 16, 17, 30, 42, 52, 96, 100, 
103, 108, 139, 142. 

2. Поле (польові квіти, зілля, жито, пшениця, просо, гречка, льон, 

пташки, комахи) - №№ 18, 37, 39, 40, 48, 63, 64, 71, 72, 79, 80, 85, 92, 
94, 95, 104, 106, 110, 116, 117, 118, 126, 136, 141, 147, 156. 

З. Ліс (дерева: сосна, дуб, береза, ялина; гриби, зайчик, лис, ведмідь, 

пташки) - №№ І, 54, 105, 127, 140, 142, 143, 145, 147, 148, 151, 154. 
4. Сад (яблуня, слива, груша, вишня, малина, горіх, бджоли, терен) -

№№ 43, 66, 68, 70, 75, 87, 106, 107, 113, ІЗІ. 
5. Город (картопля, буряк, гарбуз, кавун, диня та інша городина) -

No№ 46, 68, 78, 109, 124. 
6. Вода (-струмок, річка, ставок, море, бо.ІJото, риба) - №№ 39, 40, 41, 

45, 46, 47, 50,53, 57, 64, 70,83, 84, 91, 100, 122. 
7. Трудовий процес - .N'o№ 8, 9, 19, 53, 72, 78, 11 О, 116, 117, 118, 119, 

125, 128, 129, 130, 132, 151. 
8. Патріотизм - №№ 13, 14, 38, 58, 59, 60, 61, 62. 
9. Весняний цикл - №№ 31-93. 

10. Літній цикл - №№ 94-122. 
11. Осінній цик.п - №№ 123-136. 
12. Зимовий цикл - №№ 137-156. 
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П р о «К а р И» п і д ч а с r р и 

У передмові «Про рухливі ігри зі співами» згадувалося: « ... під час гри 
у дітей виникає потреба співробітництва".». 

Однак часто трапляється, що не увесь дитячий гурт захоплюється 

грою. Одне-двоє прямують до кубиків, інші розглядають малюнки, хтось 

біжить до пісочку і через те, буває, до гри пристають не всі діти. 

Вихователька мусить пам'ятати, що силоміць притягати дітей до гри 

не можна і повинна дати волю тим, хто не пристав до гри, проте їй 

необхідно охоплювати своєю увагою і тих, хто грається, і тих, хто зай

мається якимось іншим ділом. 

Та буває, що в садок приходять діти з поганими звичками, шкідливі, 

непосидющі, з різними примхами. Над такими дітьми треба встановити 

особливий нагJlЯд і не карами, а ласкою, оповіданнями, казками нама

гатися притягти їхню увагу до того життя, що панує в садку, та до тієї 

гуртової праці, яка в ньому проводиться. 

Проте є особливий вид «кар», що практикується під час самої гри, 

наприклад: «покарання» «порушників» у грі «Гей, Сірко» (№ 14) або 

«хлопчиків-пустунів» у грі «Іде коза рогата» (№ 16) тощо. Такі «кари» 
є фактичним продовженням самої гри і мають певне виховне значення. 

Разом з тим треба згадати ще про подвійні «кари», які іноді вжи

ваються малосвідомими керівниками тоді, коли дитина ще не охопила 

своїм розумом гри або с.лабо орієнтується у великій громаді однолітків. 

Візьмемо для прикладу гру «Ходять діти в колі» (№ 123). Дитина 
почуває себе дуже покараною, коли вона не вгадає, хто залишив коло. 

В цьому випадку вона шукає допомоги і захисту у виховательки. Коли ж 

виховате.пька цього не розуміє та ще й сама прилучається до дитячого 

с:\-Ііху або дозво.11яє глузувати з «Миколки», то таким чином вона карає 

дитину «подвійно». Дитина почуває себе ображеною, виходить з гурту, 

деякі товариші їй співчувають, і гра розладнується. 

· Щоб не покарати дитину подвійно, треба їй допомогти: коли дитина 
не вгадає, хто вийшов з кола, то виховате.11ька наказує тому, хто сховав

ся, відгукнутися, .крикнути, назвати «угадька» на ім'я, зрештою, вийти 

із схованки, закривши руками своє обличчя. 

Тільки добре обдумані та простудійовані ігри можуть бути запорукою 

того, що вони сподобаються дітям, будуть бажані і досягнуть своєї мети 

без особливого силування з боку керівника. 

Про диригування в дитячих установах 

Звичайно мова йтиме про дитячі способи диригування відомими пісня

ми та про те, як вибрати поміж малечі керівників для дитячих хорових 

гуртків. 

Потяг до тактування, розмахування однією або двома руками, присту

кування ногами, плескання в долоні помічається серед дітей в садку 

завжди, коли керівник, вивчаючи пісні, допомагає собі диригуванням 

для підтримки ритму. Отаке дитяче тактування також є ігра, і нею за

хоплюються мало не всі діти. 
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Щоб привести до певного порядку це, на перший погляд, безладне 

«диригування», керівник мож~ викликати декого до себе або на середи

ну кола і дозволити йому одному диригувати всім дитячим гуртом. 

Це й буде перший урок показового диригування, і до цього охоче бу

дуть приставати інші діти, навіть наймолодші. 

Наступні уроки диригування - це зауваження щодо постави, краси 

і пластики рухів, зміни темпів та охоплення поглядом усього дитячо

го гурту. 

Проте усього цього можна добиватися тільки тоді, коли, крім вихова

тельки, в садку працює спеціальний музичний керівник, що має у своєму 

розпорядженні легкий, доступний репертуар. 

Виводити або виставляти маленьких дітей за диригентів у виставах, 

під час свят ми не радимо. Це втомлює і нервує вихованців: навіть де

сяток пісень, виконаних в гурті, або не менша кількість продекламова

них віршів не схвилюють дитину та·к, як пісня, один раз проведена на 

очах хоча б у небагатьох знайомих їй гостей або рідні. 

Безумовно, я не маю на увазі одиниць-вундеркіндів або вихованців 

з музичних шкіл, де діти виключно віддаються спеціалі.заціі на музич

ній ниві. 

Про нотну грамоту в дитячих садках 

Вивчати нотну грамоту з дітьми за допомогою гри можна тоді, коли 

діти вже вміють малювати або писати. 

Ось декілька варіантів гри «Ноти». 

І. Заготовляються чотири м'ячі різного розміру. На одному - найбіль

шому - треба намалювати цілу ноту, на другому - трохи меншому -
половинну, на третьому- чверть, а на четвертому- найменшому

одну восьму. 

Діти утворюють коло і перекидаються великим м'ячем, промовляючи 

при цьому: «ціла нота, ціла нота», потім граються меншим м'ячем і ви

гукують: «половинка». 

Під час підкидання третього м'яча вигукують: «чверть, чверть», а як 

гратимуться найменшим м'ячиком, то гукатимуть: «восьма, восьма». 

2. Діти поділяються на чотири кола, і кожне коло грається своїм 

м'ячем (нотою). За сигналом виховательки кола міняються м'ячами, 

і так декілька разів. 

3. Діти сидять на стільчиках. Хтось із гурту витягає м'яча із схован

ки і кидає його на землю. Дитячий гурт угадує ноту, дивлячись, який 

завбільшки м'яч. 

4. Діти сидять. Вихователька малює на всю сторінку зошита якусь 
ноту 1 і показує дітям. Ті відгадують. Варто навіть заздалегідь приго

тувати великі картки з нотами і витягувати, яку з книжки, яку з шапки, 

інші ще з якихось схованок. 

У такий спосіб можна ознайомити дітей з багатьма нотними знака:ми: 

ключами, дієзом, бемолем, бекаром, нотним станом тощо. 

1 Бажано, щоб у дитячому садку висіла на стіні велика дошка з нанесеним на ній 
нотним станом, тоді ВІиховательці буде легше проводити усі музичні заняття, пов'яза

ні з нотами. 
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Далі йде засвоєння тривалості нот на практиці. Вихователька пояс

нює, що цілу ноту треба витримувати голосом («та-а-а-а») протягом 

чотирьох приплескувань в долоні чи пристуків ноrою або помахів руки. 

Дітям показується ціла нота, і вони виспівують її разом із зазначеними 

вище рухами при рахунку «раз-два-три-чотири». . 
При тому ж рахункові виспівуються і половинні ноти, тільки тепер 

кожне «та-а» повинно звучати протягом двох приплескувань чи присту

ків, тобто одне «та-а» - на «раз-два», інше «ta-a» - на «три-чоти

ри» і т. д. 

Коли діти це зрозуміють, вихователька може чергувати в різних ва

ріантах цілу ноту з половинною, а також пояснювати, що ціла нота 

складається з двох половинних. 

Далі діти знайомляться, як витримується тривалість чверті. Для цього 

вони на кожне плескання чи пристук, тобто на кожну цифру рахунку, 

вигукують окреме «Та»: на «раз» - перше «Та>>, на «два» - друге «та», 

на «три» - третє «Та», на «чотири» - четверте «Та>> і т. д. 

Разом з тим діти засвоюють, що ціла нота складається з чотирьох 

четвертних, а половинна нота - з двох четвертних. 

Тривалість восьмих витримується так: на кожне плескання чи пристук 

вигукується по два «Та», а саме: на «раз» - перші «та-та», на «два» -
другі «та-та», на <(три» - треті «та-та»,. на «чотири» - четверті «та

та» і т. д. 

Таким чином діти усвідомлюють, що кожна чверть складається з двох 

восьмих, в половинній ноті тих восьмих будет чотири, а в цілій ноті -
вісім. 

Коли діти навчаться розпізнавати ноти за тривалістю, можна спро

бувати навчити їх ще й назвам нот. 

З цією метою вихователька малює на нотному стані на першій додат

ковій лінійці (або показує на таблиці) цілу ноту і промовляє: 

- Дивіться, діти, оця нота зветь·ся «до». Давайте її про·співаємо. 

Вихователька відшукує на фортепіано показану ноту, дає дітям тон 

і разом з ними виспівує: «до-о-о-о» протягом рахунку «раз-два-три

чотири». 

Після цього можна писати (або показувати на таблиці) ту ж саму 

ноту, але у вигляді половинних, чвертей та восьмих і відповідно їх ви

конувати. 

У такий спосіб вивчаються усі інші ноти першої октави. 

Таким чином діти будуть знати назви, тривалість і висоту нот. 

Слід тільки пам'ятати, що з кожною наступною нотою можна знайоми

тись лише тоді, коли буде добре засвоєна попередня. Ні в якому разі 

не слід форсувати ту науку, бо знання, набуті поспіхом, завжди повер

хові і несталі. 

Щоб міцніше засвоювався пройдений матеріал, треба постійно його 

повторювати, а далі закріплювати в іграх, пов'язаних зі співом по но

. тах, наприклад: 
1. Вихователька показує дітям таблицю з до-мажорною гамою і про

понує всім співати, називаючи кожну ноту. 
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Хто заспіває найвірніше, той переміг у змаганні, і його нагороджують 

оплесками. 

2. Вихователька записує нотами якусь відому дітям легеньку пісню, 
ну хоча б «Диби-диби», а тоді й каже: 

- Діти, заспіваймо пісню «диби-диби», але замість слів будемо на

зивати самі ноти. 

Не всякому пощастить з першого разу виконати це завдання, навіть 

при активній підтримці педагога, проте з кожним наступним заняттям 

виспівуючих ноти буде все більше й більше, і хто співатиме найвірніше, 

тому, як переможцеві в змаганні, аплодують. 

3. Коли діти вдосталь наспіваються по нотах, вихователька закриває 
нотний стан папером або виводить дітвору в другу кімнату, і малеча 

співає пісню, називаючи ноти напам'ять. 

Під час співу можна марширувати в розірваному колі з ритмічним 

плесканням у долоні та диригуванням. 

Математика та ігри 

У «Весняночці» є ігри, що їх можна використати для рахування від 

1 до· 10. 
Взяти, наприклад, гру «Гей, Сірко» (№ ~4). Коли в ній збільшити 

кількість дійових осіб, а саме - «порушниюв», то виловивши їх, під

раховують, скільки спіймав Прикордонник, скільки спіймав Сірко, на 

скільки «порушників» з.rювив більше Сірко чи Прикордонник і скільки 

усіх разом спійманих «порушників». 

У грі «Я коза-дереза» (№ 42) або «Іваночку, покинь схованочку» 

(№ 138) новою «Козою» чи «Іванком» буде не перша ЗJlОвлена дитина, 
а п'ята або шоста, чи ще якась інша, залежно від домовленості між 

дітьми. 

Те ж саме стосується усіх ігор, де новими дійовими особами стають ті, 

хто був спійманий під час біганини. 

Звернемось тепер до гри «Ой де ж ти була?» (№ 131). 
Після її закінчення вихователька запитує дітей: 

- Скільки груш одержав Левко? Скільки груш одержала дитина, що 

зловила Га.11оньку? На скі.1ьки груш більше (чи менше) у Левка, ніж 

у дитини, що зловида Галоньку? Скільки усіх груш разом? 

У грі «Зайчи.к і Бурчию> (№ І 42) можна поставити такі умови: 
І. У кожну заячу нору має право заховатися не більше, як п'ять 

зайчиків. 

2. Кожен зайчик, підбігаючи до нори, мусить перелічити усіх, хто там 
сховався, щоб не бути шостим. 

3. Бурчик має право витягти з нори усіх зайвих зайчиків. 
Гра «Павук сірий» (№ 126) призначається для дітей, що уміють писа

ти від 1 до 10. 
Кожне кружа.1ьце, «павутинки», позначаються якоюсь цифрою ( 1, 2, 3, 

і т. д. до І О). «Павук» ловить «мушок» і садовить їх в ті кружа.11ьця, 

біля ·яких він їх торкнув. Коли всі посідали, тоді кожна «мушка» на

зиває свою цифру, на якій вона сидить. 
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Новим «павуком» може бути той, хто сів на заздалегідь умовлену між 

колишнім «павуком» і вихователькою цифру. 

Можна також заготувати декілька ма.1еньких папірців, позначених 

цифрами, що відповідають кількості кружалець. Усі папірці складають 

у шапку або якусь скриньку. «Павук» витягає один папірець і голосно 

називає написану на ньому цифру; тоді «мушка», яка сидить на цій же 

цифрі в павутинні, буде новим «павуком». 

Із наведених прикладів видно, як можна використовувати ігри, вмі

щені у «Весняночці», для математичних вправ з дітьми. 

П р о в и к о р и ст а н н я «В е с н я н о ч ки» в шк о л і 

Ігри, що призначені для старших дошкільнят, можна пристосувати 

з деякими відмінами та ускладненннми до учнів початкових класів се

редньої школи, а веснянки з іграми, танцями та хороводами придатні 

навіть для учнів старших класів. 

Одначе треба зауважити, що захоплення грою через деякі причини 

не в усіх школярів однакові. З практики відомо, що дівчата граються 

веселіше і з більшою охотою, ніж хлопці. 

Причиною тому є: 1) мутація голосу у хлопців, що не дозволяє їм вже 

з 13 років, а часом і раніше, співати разом з дівчатами; 2) бажання 
хлопців вести гру, здебільшого, без співу. 

У першому випадку треба відокремити дівчат від хлопців і співати 

з хлопця,ми пісні, перетранспонувавши їх у нижчі тональності, доступні 

хлоп'ячим голосам. Під час самої мутації голосу хлопцям співати зовсім 

не можна. 

У другому випадку треба дати волю хлопцям проводити гру без співу, 

а також підбирати для них ігри з елементами гімнастики. 

Щодо вміщених у «Весняночці» пісень для одного, двох і трьох голо

сів, то треба сказати, що вивчення їх повинно йти за певним, добре 

обдуманим планом і мусить мати тісний зв'язок з елементарною тео

рією музики. 

Запропоновані далі пісні можуть бути ілюстративним матеріалом до 

теорії музики, до демонстрації інтервалів - чистих, великих та ма.пих -
від прими до октави. 

У зв'язку з цим ми радимо музичним керівникам перш за все добре 

вивчити кожну пісню самому, її будову, інтервали, голосоведення, то

нальність, ритм, темп, і під час співу звертати увагу дітей на ті місця, 

що можуть бути поясненням до обраної теми з теорії. 

Рекомендований репертуар: 

А. Пісні для одного голосу, що вміщені під нижчеподаними номерами, 

ідуть у такій послідовності, в якій їх можна вивчати з молодшими 

школярами: 

№№ 22, 23, 46, 79, 80, 58, 45, 54, 41, 86, 68, 87, 114, 113, 116, 152, 153. 
Б. Пісні для двох голосів, призначених для 4-8-х класів, подаються 

за №№ 34, 91, 38, 84, 60, 71, 72, 57, 119, 77, ї8, 67, 93, 69, 56, 88, 70, 92, 
89, 25, 35, 104, 121, 132, 115, 122, 154, 156. 
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П р и м і тк а І. СкJrадаючи програму з рекомендованих пісень, 

музичний керівник мусить до неї включити: 

а) пісні на різні теми; 

б) пісні весняні, літні, зимові; 

в) пісні патріотичні; 

г) пісні трудового процесу; 

д) пісні для повторення. 

Кожного року можна вивчати не більше 12 пісень для одного та двох 
голосів з поданого у «Весняночці» репертуару. Це число можна змен

шити, придбавши збірки пkень інших авторів та вибравши з тих збірок 

усе, що може бути доступним учням середньої школи. 

П р и м і тк а 2. Вивчаючи пісні для одного голосу, музичний ке

рівник мусить пам'ятати, що в майбутньому йому доведеться про

ходити з тими самими учнями пісні для двох чи трьох голосів, а то

му вже з перших років навчання він повинен готувати учнів до 

відчування другого голосу. Той другий голос, себто альт, педагог 

повинен уміло викли.кати і поступово виховувати, а також розбуджу

вати бажання співати альтом у тих дітей, які за своїми природними 

даними можуть пізніше бути тільки альтами. Викликають а;rьта 

по-різному, а найпевніший спосіб такий: 

а) коли діти добре вивчили пісню в один голос, керівник підбирає 

другий голос на інструменті або сам співає другим голосом разом 

з одноголосим дитячим хором; можна бути певним, що через деякий 

час до співу керівника приєднаються двоє, троє, а то і більше х.1оп

ців та дівчат, і хоч той альт буде ще несталий, боязкий, все ж він 

дасть початок двоголосному співу; 

б) коли під час музичної лекції чи концерту із старшими учнями 

в присутності дітей молодших класів педагог зверне особливу увагу 

на альта. 

Прим і тк а З. Якщо діти добре розрізнятимуть другий голос, 

то поділ на два голоси можна починати вже з перших років навчан

ня, а взагалі це бажано запроваджувати не пізніше четвертого 

класу. 

Пр и м і тк а 4. Нехай музичний керівник не думає, що яка-не

будь з рекомендованих пісень важка і недоступна дошкільнятам або 

учням школи. З практики відомо, що пісня, яка відразу здається 

важкою, .1еrко сприймається і запам'ятовується тоді, коли керівник 

сам її добре опанував і з любов'ю та захопленням передає ма.1ечі; 

і навпаки, діти не зможуть вивчити і найпростішої пісні, якщо керів

ник сам її не дуже добре знає або працює хо.1одно, без особливого 

захоплення. 

Про інші форми музичного виховання школярів 

Підбираючи і упорядковуючи музичний матеріал до першого видання 

«Весняночки», автор вже й тоді мав на увазі, крім дитячих садочків та 

інтернатів, ще й учнівські маси, і, щоб їх наб.тшзити до музичної ку.1ьту

ри, в підручник було додано чимало одно- і двоголосних пісень та декіль

ка пісень революційних. 
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Умови подальшого розвитку музичної культури вимагали нових думок 

та порад в музвихованні. З тією метою в другому виданні «Весняночки» 

поширено методичний роздіJІ та новий пісенний матеріал. 

Тепер 1, в добу великого соціалістичного будівництва, в добу бурхли

вого розквіту радянської культури, мусить бути піднесений також і темп 

музичного виховання трудових мас, і го:ювне, нашого молодого по

коління. 

На цій дідянці працює вже чимадо музпрацівників, композиторів, кри

тиків та диригентів; і хоч тепер, може, ще немає докладного порадника 

в галузі музичного виховання дошкільнят та учнів, проте відомо, що це 

питання стало актуальним, і в недалекому майбутньому воно мусить бути 

розв'язане не поодинокими особами, а спільною думкою колективу ква

ліфікованих педагогів та музичних фахівців. 

Маючи на увазі вищесказане, у третє видання «Весняночки» внесено 

теж певні зміни, що характером тем стосуються радянського сьоrодні, 

додано деякі доповнення в методичній частині та заново перекваліфіко

вано весь пісенний матеріал. 

Проте помилково було б думати, що «Весняночка» рекомендує тільки 

одну форму музвиховання, себто ігри та пісні. Відомо, що був час, коли 

в дитячих закладах і трудшколах умови дозволяли скупчувати всю 

науку виключно на іграх та співах, і доводилось користуватись тільки 

тими писаними матеріалами, які згодом увійшли в перше видання «Ве

сняночки». 

Але ті часи минулися, умови праці в школі покращали й саме життя 

висунуло гасло: 

а) поширити і прщтосувати до дітей інші форми виховання; 

б) створити нову музлітературу, яка могла б забезпечити усі можли

ві форми музвиховання. 

Отже, до основних форм роботи, що забезпечили б, в основному, пра-

вильне музвиховання в садку та школі, гадаю, можна віднести такі: 

1) дитячі ігри; 

2) шкільний хор; 

З) ритмовий оркестр; 

4) груповий спів; 
5) слухання музики; 
6) музичні екскурсії; 

7) мистецьке оформлення радянських свят. 

Не торкаючись пунктів 1 і 2, що для їх розвитку призначається вся 
збірка, треба сказати про мету тих форм, що зазначені в інших пунктах. 

В чому полягає мета ритмового оркестру? 

Відомо, що основним завданням музичного навчання взагалі є вихо

вання та підготовка такого слухача, який зміг би не тільки сприймати, 

але й сам пропагувати музичні цінності, створені людиною-генієм для 

людства, для широких мас. Всі ці цінності ми чуємо у виконанні то со

лістів, то хорів, то різних оркестрів: симфонічних, духових та ритмових 

або, як деякі музики висловлюються ритмо-тембрових. 

1 йдеться про період 1927-30 рр. (Я. В.). 
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Метою останніх, крім виховання ритмічного чуття, є розвиток від

чуття тембру, інтонації, нюансування, фразування та форми. Особливо 

цінною властивістю ритмового оркестру є залучення до його ансамблю 

тої музично обдарованої мо.1оді, яка через перехідний період, тобто 

мутацію голосу, не може брати участі в хоровій праці. Участь їх в орке

стрі буде корисною як для оркестру, так і для них самих, бо завдяки 

постійному поповненню та освіженню репертуару не пе.рерветься, а, нав

паки, тільки пошириться їх музична освіта. 

Найдоступнішим ритмо-тембровим оркестром для школи є оркестр, 

що складається з народних інструментів з додатком ударних, бубна, 

тамбура (малого бубна), трикутника, тамбурина (відкритого бубна), 

музичних брязкалець, кастаньєтів та ксилофона. 

Слідкуючи за музичною літературою, що з'явJІяється тепер, можна 

знайти чимало творів для такого оркестру. 

Груповий спів та музична грамота 

Груповий спів починається ще в дитячому садку. Вже тоді діти, спі

ваючи під час ігор чи просто співаючи, набувають добрий запас слухо

вих, ритмічних та інтонаційних навичок. Цей запас поширюється та по

глиблюється в школі з перших років навчання. 

Під час другого року навчання 1 треба починати знаїюмити дітей з му

зичною грамотою. 

Я не ставлю собі завдання детально опрацювати порадник, як навчати 

дітей музичної грамоти, проте хочу зазначити, що не доцільно було б від

окремлювати теоретичні відомості від пісенного матеріалу. Раджу всі 

моменти елементарної теорії музики (а пізніше навіть і гармонії) вивча

ти на прикладах з пісень і фіксувати піснями у дитячій пам'яті. 

Коли хочемо пояснити, приміром, інтервал приму, то найкраще під

шукати таку пісню, де той інтервал найчастіше повторюється. 

Візьмемо пісню «Подоляночка» (№ 67). Тут протягом першого і чет

вертого тактів прима повторюється 4 рази. Отже, коли діти усвідомлять, 
що всі чотири ск.1ади: «десь тут бу-ла ... » треба співати одним звуком 
та на одній висоті, ніде його не підвищуючи і не знижуючи, тоді ті.1ьки 

можна буде пояснити, що таке віддалення одного тону від другого -
це віддалення перше, тобто інтервал прима. 

Чимало прим можна знайти в перших тактах пісні «Перепілка» 

(№ 85), в багатьох тактах пісні «Шебетали горобці» (№ 139) та в остан
ніх тактах пkні «Качка йде» (№ 100). 
Поняття прими діти усвідомлять значно краще, коли після наведених 

прикладів додати ще ряд інших, аби діти ,самі могли відшукати той 

інтервал, а ми його маємо в №№ l, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 47, 49, 63, 72, 95, 98, 
127 та інших, хоч і не в такій кількості, як у вищезгаданих піснях. 

1 Автор має на увазі трудшколу 1927-30 рр., кол.я ;io першого к.1асу приймались 
діти восьми років (Я. В.). 
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Коли музичний керівник уважно співатиме наведені при.клади, то діти 

легко відчують ті місця, де той чи інший тон повторюється 2-3 або 
4 рази і ясно усвідомлять, що таке інтервал прима. . 
У такий спосіб можна ознайомити дітей з іншими інтервалами та 

з усією музичною грамотою, особливо з тими елементарними теоретич

ними відомостями, які треба пройти по плану в школі. 

Слухання музики 

Ще до вступу в садочок чи в школу дитина постійно чує різну музи

ку. Дома, у сусідів чи на вулиці дити•на має змогу слухати одноголосі 

пісні та хори або інструментальні твори - сольні чи оркестрові. Але 

таке безсистемне слухання музики - це ще не шлях до розвитку музич

них зді.бностей дитини, до вірного сприймання музики. 

Справжнє ж ·слухання музики іде іншим шляхом і починається в са

дочку або з першого року навчання в школі. Воно починається з вивчен

ня й слухання такого музичного матеріалу, який повинен відповідати 

вікові дитини та бути близьким до її рухливої природи. 

Найпевнішою допомогою в цьому може бути інструмент, а коли його 

немає, на перше місце виступає зразкове виконання пісень самим пе

дагогом, а далі - шкільний хор, тісний зв'язок з іншими шкільними 

хорами, концерти ритмового оркестру, однорідних або мішаних хорів, 

солістів, а також тематичні радіопередачі. 

Музичні екс,курсії 

Великий вплив на загальний музичний розвиток дитини мають музич

ні екскурсії. Іх можна влаштовувати, по-перше, до концертних залів або 

театрів, де можна почути таку музику, яка не виконується в школі, аса

ме: оперну та симфонічну, а також послухати концерти зразкових 

ансамблів, солістів-віртуозів на фортепіано чи на скрипці, солістів-спі

ваків. 

По-друге, слід познайомитись з виготовленням музичних інструментів, 

а при тій нагоді - з історією їх розвитку, що залежала від побутових 

та соціально-економічних умов, в яких розвивалось музичне мистецтво. 

По-третє, варто організувати екскурсії до найближчих сіл, де можна 

почути і записати цінний пісенний матеріал, яким так славиться наше 

радян·ське село. 

Хоч для .педагога всі наведені форми музичного виховання мусять 

бути рівноцінними, одначе дійсніс1ь дає найбільшу перевагу шкільному 

хорові та виявленню його праці під час радянських свят. 

Відомо, що жодне таке свято не може обійтись без художнього оформ

лення. 

Участь читців, художників, особливо шкільного хору, а подекуди 

і шкільного оркестру на кожнім святі обов'язкова. І так само, як кожне 

свято є одночасним підрахуванням здобутків на різних ділянках нашого 

історичного сьогодні, так продукція шкільного хору є підсумком досяг

нень керівника в його відповідальній музичній праці. 
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Отже, добре поставлений шкільний хор - це найактивніший авангард 

усієї школи, і заслуга його не тільки в тім, що він є одним з найважли

віших засобів оформлення свят, але й в тім, що він стимулює активність 

дітей, дає зразок дисциплінованого колективу та заохочує інших учнів 

до праці над самим собою та над своєю освітою. 

Не беручись на цьому місці давати методичні поради щодо постановки 

шкільного хору - групового чи масового, хочу, проте, зауважити, що 

обов'язком керівника співу .повинно бути залучення до музичної роботи 

загалом усієї учнівської маси. 

Щодо музичної продукції, то треба мати на приміті три моменти: 

а) продукцію зразкового шкільного хору, який повинен вести показо

ву роботу під час оформлення радянських та шкільних свят; 

б) продукцію кожної групи зокрема для виявлення її досягнень у пра

ці за певний відрізок часу; 

в) продукцію всієї учнівської маси на вільнім повітрі під час маївок, 

екскур·сій, походів тощо, коли школа мусить солідаризуватися з темпом, 

пульсом і думкою усього радянського суспільства та його керівних орга

нів і гучним бадьорим співом виявити себе як надійна молода зміна. 

Отже, з наведених форм музичного виховання, хоч вони тут не обго

ворені й не розроблені детально, видно, що завдання ·музкерівника дуже 

широкі. Він мусить бути не тільки музично освіченою людиною, але 

й освіченим педагогом, який, користуючись різними формами музвихо

вання, мусить навчати молоде радянсь·ке покоління сприймати і відтво

рювати музичні цінності, виховувати нові музичні таланти й бути в пер

ших рядах тих робітників, що ведуть маси з бадьорою піснею до нових 

перемог. 

Про роль виховательки під час гри 

Присутність виховательки та її роль під час .проведення гри та

кі ж важливі, як і під час іншого заняття з дітьми в дитячому садку. 

Коли діти довго не можуть самі організувати гру чи повторити вже 

відому, вихователька мусить сама взяти найактивнішу участь в органі

зації та проведенні гри. 

Проте, безумовно, найбільш цінні ті ігри, які діти водять самі, без осо

бистої допомоги з боку виховательки. Остання зобов'язана лише налад

нати гру, тобто розучити пісню, прослідкувати за призначенням дійових 

осіб, обговорити гру з малечею тощо, а безпосередня її участь .потрібна 

тільки під час першого проведення не знайомих досі ігор. При всякому 

повторенні вихователька мусить тільки збоку спостерігати за дітьми, 

обережно та своєчасно вносити деякі корективи і відповідно сприяти 

спокійному проведенню розпочатої гри. 

На практиці часто трапляється зовсім інше. Буває, що вихователька 

са'Ма веде перед навіть у звичайному марші чи хороводі, сама співає, 

танцює, сміється та виконує ролі дійових осіб. 

Така праця зовсім недоцільна, бо вона не дає змоги дітям виявити 

власної ініціативи, не розбурхує їхніх творчих сил, почувань, емоцій. 

Діти без особливого піднесення, неохоче і навіть без задоволення лише 

34 



копіюють виховательку та її рухи або виконують те, що вона велить, 

і дивляться на неї, як на особу, що їх просто розважає. 

Чи доцільна буде гра, коли педагог, приміром, скаже: «Діти, давайте 

гратися в залізнипю. Я буду паровозом, ти,- показуючи на кого-не

будь,- машиністом, ти - провідником, а ви всі - вагона•ми»? 

Чи не корисніше буде, коли діти самі виберуть поміж себе «парово

за», «машиніста», «провідника» та інших дійових осіб? Такий варіант, 

без особистої участі виховательки буде, здається, доцільнішим, бо вибра

на по волі і бажанню колективу дійова особа, по-перше, поставиться 

до своєї ролі з більшою увагою та любов'ю, а по-друге, довго не забуде 

того, що вона зробила для свого гурточка. 

Висновок: роль вихователІ>ки під час гри полягає в налагодженні її, 

коли та гра проводиться вперше. 

Безпосередня ж участь виховательки в грі можлива тільки за таких 

обставин: 

а) коли гра довго не налагоджується; 

б) коли треба підтримати тон і ритм пісні; 

в) коли розпочата гра може прийняти небажаний ухил; 

г) коли діти самі захочуть, щоб вихователька гралась разом з ними. 

Під час проведення ігор, як і під час інших занять в садочку, вихо-

вателька ближче познайомиться з дітьми, з їх різними характерами та 

типами, а це дає їй можливість робити висновки для досягнення все 

кращих успіхів у своїй роботі. 

ЕЛЕМЕНТИ ПОПЕРЕДНЬО! ПІДГОТОВКИ ДО ГРИ 

Утворення кола 

Вище говорилось, що найкраща форма гри - це замкнене коло або 

розірване коло. Воно може бути одне або складене із декількох кіл 

(рис. 1). 
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Як зробити дитяче коло - те веселе весняне садкове сонечко? 
Можна було б запропонувати чимало способі_в побудови кола, та най

легше і найпростіше утворюється воно в процес~ марширування. 

Перше заняття з мал~ками в~х~вате'!Іька по~и~на провести за допо

могою інших виховател~в або д1теи, яю вже вІДвІДують садок не мен-

ше року. 

Ведучий (Вд- хтось із 

Рис. 2 

вихователів, або дитина, запрошена із стар

шої групи) ходить попід стінами кімнати, 

а вихователька (Вх) стежить, щоб діти 

йшли за ним один по одному рядочком 

(рис. 2). 
Під час марширування малеча може 

розважатись: плескати ритмічно в долоні, 

вигукувати: «раз-два-три», розмахувати 

руками і т. п. 

Коли ведучий наблизиться до останньої 

в рядочку дитини, вихователька, яка 

стоїть посеред кімнати, зупиняє рух 

і каже: 

- А тепер, дітки, поверніться до мене 

лицем. 

Звичайно, дехто повернеться правиль

но, а декому доведеться допомогти. 

Переконавшись, що всі стали вірно, вихователька пропонує дітям по

дати один одному руки. Одночасно вона допомагає малюкам з'єднати 

руки, щоб утворилось замкнене коло. 

- От так, діти, так,- промовляє при цьому педагог,- щоб наше коло 

було рівненьке, кругленьке, як яблучко, як сонечко. Тримайтесь міцно 

за руки, і почнемо марширувати. 

- Тепер підемо в інший бік ... ще раз вліво, ще раз вправо. Ходіть, 
дітки, рівно, щоб наше коло стало кругле, як зіронька. 

Якщо в садку є фортепіано, то під музику Дитяче марширування буде 

до деякої міри рівним і ритмічним. Коли інструмента немає, вихователь

ка мусить голосно наспівувати якусь пісеньку, наприклад про коло: 

Зробим коло, заспіваймо 

І весело погуляймо. 

або 

Ходять діти в колі 

Раді, веселенькі, 

Ходять діти, марширують 

Тихо та чемненько. 

Можна запропонувати ще один спосіб утворення кола. 

У кожній групі в дитячій установі звичайно є велика кімната, присто

сована для ігор. 

Поки одна вихователька розказує дітям якусь байку чи казку, друга 

вихователька або ведучий виходить в ту кімнату, де діти мають гратись, 

і розставляє в ній стільчики широким колом. 
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Скінчивши розповідь, вихователька запрошує дітей перейти в примі

щення, щойно підготовлене для гри. 

- Ідіть, діт.ки, рядочком одне по одному,- навчає вона,- і кожен 

з вас хай сяде на стілець. Як посідаєте чемненько, то розповім вам ще 

одну казочку або заспіваю пісеньку. Розміщуйтесь спокійно та не ру

хайте стільців. 

Коли діти посідають, вихователька розказує їм обіцяну казку чи спі

ває пісню, а потім промовляє: 

- Ви казочку (пісеньку) прослухали, тепер встаньте кожен перед 

своїм стільцем. 

Оскільки діти стали лицем до середини, їм залишається тільки подати 

одне одному руки, і коло можна вважати побудованим. 

Далі діти починають під музику ходити за ведучим у замкненому колі, 

тримаючись за руки або одне по одному розірваним рядочком. 

У цей дитячий марш можна внести деяку різноманітність, а саме: 

рух перед стільцями, 

рух поміж стільцями, 

рух поза стільцями, 

рух з переходом в іншу кімнату та повернення назад, 

марширування з ритмічними гуртовими вигуками «раз-два-три», з під

німанням рук, плесканням в долоні та підскоками. 

Коли діти маршируватимуть так щодня по декілька хвилин, то згодом 

вони й самі без виховательки зберуться, щоб утворити коло, ходити 

в ньому та показувати різні вправи. 

Зробивши коло та з'єднавши в тісному дружньому гурті дітей, вихо

вателька приступає з ними до проведення рухливих ігор. 

У «Весняночці» можна знайти чимало таких ігор з піснями або без 

пісень, але, починаючи їх, вихователі мусять перш за все пам'ятати, що 

в ,садку для малечі вони заступають місце батьків, що кожну дитину 

треба однаково любити та оберігати від нещасного випадку, а тому 

перед всякою грою конче необхідно: 

1) перевірити, чи провітрена та чиста кімната, в якій відбудеться гра; 

2) при забавах на подвір'ї переконатись, чи вільний ігровий майдан

чик від каміння, скла, рівчаків, калюж та і.н., що може дітям покалічи

ти ноги. 

Крім того: 

слід уникати рухливих занять в кімнаті з зачиненими вікнами; 

ігри проводити тільки перед їжею. 

Треба пам'ятати, що розпалені в забаві діти часто просять води. Це ба

жання можна задовольнити лише тоді, коли вода буде не дуже холод

ною, і діти, напившись, знову повернуться до гри. 

Закінчивши гру, діти мусять чисто вимити руки. 

Розучування пісні 

Марширування - не тільки забава. Це колективна праця, що охоплює 

всіх дітей, коли ті відшукують коло, як форму для проведення пісні чи 

гри. Одначе перед грою треба дітей навчити пісні, причому невимушено 

і майже непомітно для них самих. 
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Тvт можна навести два .способи такого навчання: 

І." Після казки або оповідання, поки діти ще сидять на стільчиках, 
вихователька говорить: «А тепер слухайте, я вам заспіваю пісню про 

малесеньку Галюсю». 

Вихователька співає ясно, виразно, з захопленням та деяким пережи

ванням, чітко вимовляючи кожне слово. 

Проспівавши двічі, а то і тричі, вихователька запрошує своїх слуха

чів поступово приєднуватись до неї. 

- Співайте, діти, хто бажає,- заохочує вона,- а інші хай послу

хають нас. 

Це перше музичне заняття необхідно провести з великим тактом, 

ні в якому разі не примушуючи всіх співати одразу, щоб, бува, з самого 

початку не вбити у нес·міливих потяг до співу. 

Хто з дітей захоче, той повторить за вихователькою одне або декілька 

слів, частина малюків буде лише прислухатися, деякі просто соромити

муться співати. 

Звичайно, треба сподіватись, що не всі діти несміливі та боязкі. Серед 

них, безумовно, знайдуться більш-менш розвинуті в музичному відно

шенні (особливо із співочих родин),- вони швидко засвоять мелодію 

і почнуть підспівувати виховательці, вшшваючи своїм прикладом і смі

лив:стю на інших, нерішучих. Отже, через .певний час пісню співатимуть 

якщо не всі, то принаймні більша частина малюків. 

Так, поступово звикнувши до регулярних музичних занять, діти зго

до:v~ перестануть ніяковіти під час колективного співу, вони, навіть без 

запрошення, стануть підтягувати за вихователькою, коли та почне 

співати. 

Помітивши таку зміну, педагог може тепер безпосередньо приступати 

до розучування пісні, минаючи той етап, коли треба було спрямовувати 

дитячу увагу на це обережно і непомітно. 

2. Другий спосіб вивчення пісні полягає в сполученні музичних занять 
з якоюсь іншою роботою, наприклад з ліпкою або малюванням. 

Діти собі працюють, а вихователька, розмовляючи з ними, наглядаю

чи та зауважуючи, тихенько наспівує ту пісню, яка повинна увійти до 

дитячого репертуару. Навіть при безмірному захопленні основною ро

ботою майже кожен почне щось нас.півувати про себе вслід за вихова

телькою. 

Неодноразовим повторенням мелодії вихователька дає змогу дітям 

краще її запам'ятати, і в кінці занять, як це було при першому способі, 

пропонує всім, хто бажає, поспівати разом з нею. 

Призначення дійових осіб 

Для проведення тієї чи іншої гри необхідно призначити дійових осіб. 

Бувають випадки, коли дійовими особами одночасно хочуть стати майже 

всі виконавці. В групі може зчинитися галас, дехто образиться. 

Щоб бути справедливим, а також заради підтримки дисципліни та 

порядку при виборі дійових осіб треба дотримуватись певної черговості 

або користуватись жеребкуванням. 

38 



Найкраще призначати дійових осіб за допомогою рахування. 

Вихователька ходить між дітьми і промовляє, наприклад, таке: 

- А в нашому садочку всі граються гурточком". раз, два, три, Галя 

будеш ти! 

Одночасно з наголосами в реченні вона показує руками на кожну 

наступну дитину, і на котру із дівчаток припаде останнє слово, та буде 

Галею, котра стоїть поруч - буде її Мамою. 

Можна рахувати ще й так: - Раз, два, три, Галя будеш ти". Раз, два, 

три, Мама 1 будеш ти. 

Пkля призначення дійових осіб педагог знайомить вихованців із змі

стом гри, показує і роз'яснює, що кому в ній треба робити. Коли гра 

супроводжується танцювальними рухами, останні також необхідно вй

вчити з дітьми: 

Отже, перед тим, як починати гру, треба обов'язково провести певну 

попередню підготовку, до елементів якої входить: утворення кола чи 

рядочка, розучування пісні, призначення дійових· осіб, ознайомлення 

з грою, вивчення танцювальних рухів. · 
Далі, перед описом кожної гри, буде зазначатись склад дійових осіб, 

а якщо виникне потреба, то і відповідний реквізит. 

1 Або ім'я якоїсь іншої дійової особи, залежно від гри. 



Розділ другий 

ІГРИ ТА ПІСНІ НА РІЗНІ ТЕМИ 

1. ДИБИ-ДИБИ 

Дійові особи 

Б а б у сі - усі дівчатка. 

Д і д у с і - усі хлопчики. 

В ед у ч и й - старша дитина, 

що допомагає виховательці. 

Реквізит: 

хустиночки для Бабусь (за бажанням). 

Опис гри 

Піс.1я того, як діти утворять коло і вивчать пісню, вихователька з Ве

дучим розміщують їх у колі так, щоб кожен Дідусь став біля своєї Бабу

сі (рис. З). 

Далі вихователька (чи Ведучий) подає команду: 1 

І бабусі, й дідусі, 

Станьте парами усі! 

За цією командою кожен хлопчик бере правою рукою ліву руку своєї 

дівчинки, і кожна пара, звичайно, з допомогою старших, повертається 

І Текст команд наш (Я. В.). 
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наліво. Таким чином, утворилось два кола: зовнішнє - хлоп'яче, в нут-

рішнє - дівчаче 1 (рис. 4). 
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Риа. З Рис. 4 

Ведучий подає нову команду: 

І бабусі, і діди, 

В ліс рушайте по гриби. 

За цим сигналом діти «вирушають у дорогу»: вони починають ходити 

парами по колу вліво {або вправо), співаючи пісню: 

Диби-диби, диби-би, 

Пішла баба по гриби, 

А дід по опеньки \ . . 
В неділю раненько. Двtчt 

Як тільки пісня закінчиться, вихователька (або Ведучий) промовляє: 

Ми у лісі, ось дубочки, 

А під ними є грибочки. 

Діти зупиняються (або продовжують рух), починають співати знову 

і в ритмі пісні удають ніби збирають гриби: в одному такті «диби-диби» 

вони нахиляються і опускають праву руку додолу, в наступному такті 

«диби-би» - випростовуються і правою рукою торкаються долоні лівої 

руки, немов кладуть зірваний гриб у кошик і так далі, до кінця. 

Під час «збирання» пісня співається один раз або двічі, але не більше. 

Прим і тк а. Спочатку ця гра виглядатиме хаотично. Не всі бу

дуть нахилятись і випростовуватись разом, дехто втомиться і ста

не, дехто просто задивиться на «збирачів». Почується веселий сміх. 

Хай педагог не турбується, що не всі «збиратимуть» ритмічно, що 
---

1 Можна повернутися праворуч, тоді зовнішнє коло буде дівчаче, а внутрішнє -
хлоп'яче (Я. В.). 
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пісня буде перериватись веселим сміхом, а деякі завзяті «гриб

ники» навіть зовсім виб'ються із кола. Чим більше хаосу та без

ладдя, тим веселішою буде гра, головне - аби діти бавились з охо

тою. Одначе не можна дозволяти, щоб таке безладдя тривало 

довго. Через деякий час, подавши умовний знак (можна дзвіноч

ком), вихователька припиняє гру. Діти повертаються до кола, ста

ють парами, кожен Дідусь біля своєї Бабусі, і збирання грибів 

починається знову. Тепер хаосу і безладдя буде менше. 

Згодом, коли вихованці добре освояться з грою, на кожне чергове 

повторення пісні можна буде провести одну по одній такі дії: 

1. Закінчивши збирання грибів парами, Дідусі ніби втомлюються і сі

дають на підлогу, а Бабусі продовжують збирання, причому кожна Ба

буся кружляє навколо свого Дідуся. 

2. Потім відпочивають Бабусі, а Дідусі кружляють навко.10 них. 
3. Дідусі сідають знову і співають пісню самі, а Бабусі, збираючи 

гриби, мовчки рухаються по колу одна за одною, аж поки не підійдуть 

до своїх Дідусів. 

4. Сідають і продовжують спів одні Бабусі, а Дідусі рухаються по 

колу один за одним, аж поки не підійдуть до своїх Бабусь. 

5. Бабусі і Дідусі, співаючи разом, рухаються по колу в протилежних 

напрямках до зустрічі на своїх попередніх місцях. 

6. Бабусі і Дідусі, збираючи гриби, розходяться по всій кімнаті, хто 

куди захоче, а на умовний знак (дзвіночок) біжать на свої попередні 

місця. 

7. Як тільки усі пари опиняться в колі і настане тиша, Ведучий подає 

нову команду: 

Повні кошики грибів, 

Час додому йти під спів. 

Діти рушають парами по колу, ніби вертаються з лісу додому, остан

ній раз співаючи пісню «Диби-диби». 

Гра має цікавий вигляд, коли кожна її дія (між дзвониками) перехо

дить в іншу без перерви. 

М ет а гр и. Гартувати дитячий організм виконанням гімнастичних 

вправ (нахиляння корпуса із згинанням ніг в колінах та випростовуван

ня). Розвивати почуття ритму (ритмічні рухи під спів). Розвивати увагу 

(реакція на дзвоник та на команди Ведучого). 

ДИБИ-ДИБИ 

Слова народні Музика В. Верховин~рt 

Швидко 

~~im) ) } )1 h 
г • 

Ди_ би- ди - би, ди_ би- би. пі_ ш:н1 ба_ ба 

F J :11 
по гри _би, дiJl 110 0_11ettь_ ки н не_ 11.і _ .1ю оа _ нt~ttь _ ко. 
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Диби-диби, диби-би, 

Пішла баба по гриби, 

А дід по опеньки / 
В неділю раненько. Двічі 

2. ЛАДКИ, ЛАДКИ 

Дійові особи 

Ус і діти та Вед учи й (Вд), що допомагає виховательці (Вх). 

Опис гри 

Діти стоять розірваним колом лицем до середини. Ведучий ходить 

по колу і, торкаючись правого плеча кожної дитини, промовляє: «Пер

ший, другий, перший, другий» і т. д. 

- Перші, підніміть руки вгору,- каже вихователька, коли Ведучий 

закінчив рахувати.- Так, опустіть, а тепер підніміть руки усі другі. 

Звичайно, не всі одразу запам'ятають свої номери, тому Ведучий обхо

дить коло вдруге і нагадує кожному його номер. 

- Перші і другі, поверніться один до одного лицем,- веде далі вихо

вателька і знову активно допомагає дітям правильно виконати завдан

ня. Тепер можна розпочати гру (рис. 5). 
Діти стоять по двоє один проти одного, плещуть у долоні і співа

ють пісню: 

Ладки, ладки, 

Посварились бабки! 

За що? 

За кисіль, 

Що наївся Василь. 

Туги, туги, 

Ту-ги! 

Спочатку на перше «ладки» кожна дитина плеще один раз у долоні, 

а на друге «Ладки» - плеще в долоні свого товариша, з яким стоїть 

у парі, і так далі, аж до слова «Василь». 

Інакше кажучи: на першу долю в І, З, 5, 7-му тактах діти плещуFь один 
раз у власні долоні. А в 2, 6, 8-му тактах кожна дитина плеще обома 
долонями в долоні своєї пари. 

У 9-му такті на першу долю, тобто на склад «Ту-», пари беруться 

за руки, на другу долю (склад «-ги») - піднімають з'єднані руки вгору. 

Так на кожне «ту-» аж до самого кінця пісні з'єднані руки опускати

муться донизу, на кожне «-ги» - підніматимуться вгору. 

На останнє «ту-» руки тримаються внизу протягом цілого такту (дві 

чверті), а на останнє «-ги» - роз'єднуються вгорі, і гра починається 

знову. 
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