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Роль шумового оркестру в розвитку  
творчих здібностей учнів

Видатний німецький педагог Карл Орф, автор системи дитячого музичного 
виховання “Шульверк”, підкреслював значення активних форм музичної діяль-
ності, зокрема грі в  дитячому оркестрі, як основи розвитку музикальності всіх 
дітей. У процесі навчання музиці гра на “елементарних” музичних інструментах 
допомагає виявляти і розвивати:

— музичні здібності в захоплюючій грі в оркестрі;
— індивідуальність дітей, їх здатність до імпровізації;
— уміння фантазувати, бачити й чути навколишній світ по-своєму;
— емоційність учнів, їх уміння співчувати;
— навички спілкування в групі;
— різні види уваги, швидкої реакції, уміння слухати, активно сприймати.
Цей вид виконавської діяльності допомагає розвитку музичних і творчих 

здібностей, вмінню грати в ансамблі, виховує на ранньому етапі почуття волі, 
колективізму, відповідальності, дисциплінованості.

Слід виділити особливу роль шумового оркестру під час формування музич-
но-ритмічного відчуття — одного з найважливіших моментів у вихованні учнів. 
Це відчування метру в різних темпах, чергування сильних та слабких долей, усві-
домлення, відтворення сполучення звуків різних тривалостей, тобто ритмічного 
рисунку твору. Практика роботи з учнями молодшого шкільного віку показала, 
що виконання навіть нескладного ритмічного акомпанементу дає можливість ці-
лісного сприйняття мелодико-ритмічної фактури творів різних жанрів, а згодом 
і  точнішого інтонування. Ритмічне виховання повинне стати складовою части-
ною слухання, розучування і виконання творів.

Слід відзначити особливу важливість гри на елементарних інструментах для 
дітей, які ще не змогли проявити свої музичні здібності. Навчання та гра у шу-
мовому оркестрі допомагають активізувати сприйняття музичних творів, уміння 
слідкувати за ходом розвитку музики, фіксувати момент вступу того чи іншого 
інструмента і т. д.

Знайомство з інструментами слід починати за таким планом:
— характер звучання та зовнішній вид інструмента;
— різниця високих та низьких звуків (дзвіночки, металофон, фортепіано);
— різниця тембрів ударних інструментів (бубон, брязкальце, барабан, ложки, 

маракас, трикутник).
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Поступово набір інструментів розширюється (діатонічний і  хроматич-
ний ксилофони, хроматичний металофон і т. д.). Усі заняття бажано проводити 
в ігровій формі з повторенням попереднього та вивченням нового матеріалу.

Учень найпівніше розкриває свої можливості у грі. Гра дозволяє зробити на-
вчання цікавим і  привабливим. У  шумовому оркестрі повинна панувати атмо-
сфера рівного партнерства. Можливість бути сприйнятим без зайвих обмежень 
дозволяє дитині проявити свою індивідуальність. В ігровій формі всі виконавці 
повинні робити те ж саме, що інші, але кожний за своїм особистим досвідом бере 
участь у грі. Повторна структура уроків допомагає дітям швидко орієнтуватися, 
створювати образи, допомагати один одному, разом радіти успішним знахідкам. 
При використанні творчих форм роботи відзначається позитивна динаміка у всіх 
дітей: спостерігається підвищення психічної активності, креативності, рівня са-
морегуляції, розвиток емоційно-особистісної сфери, розширення комунікатив-
них навичок. Реалізується основна мета — розвиток активного образно-смисло-
вого слуху в процесі дитячої музичної творчості.

Ігрові вправи з використанням елементарних музичних інструментів є важ-
ливим етапом навчання учнів. Заняття слід починати з  мовних вправ. Мовні 
вправи (виголошення імен, назви дерев, квіток, забавлянок, чотиривіршів) до-
зволяють дітям орієнтуватися у співвідношенні звуків по тривалостях і застосо-
вувати набуті навички гри на інструментах.

Виховання творчих навичок

Ритмічне відлуння.

Підбір та проговорювання слів на ритм, наприклад:  (  ) — “бу-бон”, 
“рум-ба”, “лож-ки”;  (  ) — “му-зи-ка”, “па-у-за”;  (  ) — “ба-ра-
бан”, “ма-ра-кас”, “кси-ло-фон”;  — “па-лич-ки”;  — “ка-ста-ньє-ти”.

    

  
Виконання віршів з ритмічним  акомпанементом.
Створення тексту на вказаний ритм.
Створення ритмічного акомпанементу до пісень, маршів, танцювальних жанрів.
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Імітація звуків природи (вітер, дощ, гроза, шурхіт листя тощо). 
Елементарні імпровізації на металофоні, ксилофоні.
Імпровізації на задану ритмічну формулу різними інструментами індивіду-

ально та по групах ланцюжком. 
Музично-дидактичні вправи на розвиток метроритмічного, тембрового, дина-

мічного слуху з даного посібника: “Прогулянка”, “Поїзд”, “Хто йде?”, “Дерева 
і квіти”, “Слухай фразу”, “Слухай плескання в долоні”, “Брязкальце та бубон”, 
“Пташки та ведмеді”, “Почуй сигнал”, “Музична стежка”, “Передай по колу”, 
“Загадка”, “На що схожий звук?”, “Тембр і образ”, “Концерт зозуль”, “Дзвін”, 
“Лісова симфонія”, “Гроза”, “Прикрась музику”, “Не запізнись”, “Кого кличе 
музика”, “Прикрась вірші музикою”, “Оркестрові картинки”, “Музична казка”, 
“Склади свою мелодію і ритм”, “Голосно й тихо”, “Соліст і оркестр”, “Співай зі 
мною”, “Створи ритм”, “Підіграй ритм”, “Відіграй ритм”, “Диригуй під музику”, 
“Створюй в різних ритмах”, “Створи мажорну (мінорну) музику”, “Твори свою 
музику”.

Розвиток почуття метроритму 

Рух під музику.
Плескання долонями пульсу музики, акцентування сильної долі.
Повторення ритмічного рисунку ритмоскладами.
Відбивання ритмічного рисунку по ритмічних таблицях, картках.
Опрацювання розмірів , , , , .
Виконання простих і складніших ритмічних оstinatо, наприклад:

    

  

Виконання ритму на ритмосклади або на тексти (за вибором викладача), 
наприклад:
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Засвоєння затакту:

Використання ритмічних прикладів у роботі з шумовим оркестром, а також  
як основи для створення ритмічних партитур.

Читання з листа нескладних ритмічних партитур за вибором викладача з да-
ного навчального посібника.

Приклади затактів: ,  ,  .

Виконання канонів на ритмосклади, наприклад: 

  

Виконання ритмічного двоголосся і триголосся:

  

Опрацювання характерних жанрових ритмічних рисунків у різних сполученнях:

марш 
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галоп 

козачок 

гопак 

полька 

вальс 

танго 

румба 

мазурка 

полонез 

хабанера 

регтайм   

самба 

бугі-вугі: елементи ходу баса 

Характерні ритми в естрадно-джазовій музиці:
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Творчі вправи, які активно сприяють музичному розвитку учнів

Усі вправи з використанням інструментів бажано виконувати:
— хором;
— соло (розподіляти ролі);
— чергуючи хор і соло;
— голосно або тихо;
— з динамічними відтінками — крещендо, димінуендо;
— у різних регістрах та теситурі;
— у різних темпах:
а) зміна темпу з поступовим прискоренням та уповільненням;
б) зміна темпу без поступового переходу (швидко — повільно та навпаки);
у різних ритмах і розмірах;
— канонічно — на два та більше голосів.
Прикладами деяких моделей вправ можуть бути ігри:

“Назви ім’я”

Учні, знайомлячись з музичними інструментами, промовляють і грають влас-
не ім’я. При цьому графічно відзначаються короткі та тривалі звуки. Імена про-
мовляються в  різних варіантах. Зміна завдань розвиває увагу, зосередженість, 
творчі здібності.

Варіанти вправ:
1. Зіграти та назвати ім’я, чергуючи форте і піано.
2. Зіграти та назвати ім’я дитини:
— на яку подивився вчитель;
— біля якої зупинився вчитель;
— біля якої зіграв учитель;
— до якої доторкнувся вчитель;
— біля якої викладач назвав означене слово (наприклад, “грай”).
3. Учні ходять по класу і пошепки промовляють і грають власне ім’я, по сиг-

налу (наприклад, удар бубна) вони сідають на місця або присідають.
4. Діти промовляють ім’я сусіда та грають на інструментах.
5. Вчитель вказує динаміку (крещендо), поступово відсуваючи долоні — гра 

стає голоснішою (таким же чином досягається димінуендо).
6. Діти грають ім’я без виголошення.
7. Діти визначають ім’я, яке потрібно зіграти, за кількістю плескань, зробле-

них учителем.



9

“Поїзд”

Учні плескають ритм потяга, який рухається. Перша група плескає сильну 
долю, друга  — слабку. Вправа виконується accelerando на текст: “Колеса вперед 
покотились, як м’ячики. Так-тікі, так-тікі, так-тікі-так-тікі”.

“Дерева та квіти”

Слова для ритмізації:

 — перша команда

 — друга команда
Діти розподіляються на дві команди. У кожної команди власне “ім’я” та влас-

ний інструмент.
Перша команда учнів з  трикутниками  — “Вишня”, друга команда з  румба-

ми — “Айстра”.
Варіанти вправ:
— вчитель показує вступ однієї з команд, учні грають та промовляють слово 

декілька разів, доки не почне гру інша команда;
— показують динаміку розширенням і звуженням рук;
— виконують тільки в жестах, які “звучать”;
— вчитель грає на інструменті одне із слів та ставить питання: “Яке зіграно 

слово?”;
— вчитель грає одне із слів тихо, діти повторюють його, потім грає інше сло-

во голосно, учні повторюють з іншою динамікою.
Текст промовляється та виконується канонічно:
Перша команда — вишня, айстра;
Друга команда — вишня, айстра;
— спочатку партію другого голосу виконує вчитель, потім хто-небудь із дітей 

одночасно з учителем, потім група учнів;
— учням пропонуються таблички зі словами-моделями, учні повинні вгада-

ти, де яке слово записано, та зіграти його на інструменті.
Варіанти вправ:
— вчитель, називаючи слова, навмисно грає з  помилками, учні визначають 

помилки і грають правильно;
— учні поділяються на дві групи: перша виконує текст, а друга грає ритм; по 

команді групи обмінюються ролями;
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— діти поділяються на два кола (одне всередині іншого); діти, які стоять 
у зов нішньому колі, виконують і грають текст на початку тихо, а потім голосно; 
діти у внутрішньому колі ходять і після останнього слова “Вишня” обмінюються 
ролями; вчитель може додати ostinato на трикутнику або інших інструментах;

— “ритмічне відлуння”;
— рондо за рахунок збільшення кількості слів. 
Наприклад:
Усі: “Пролісок, вишня”.
Перший соліст: “Дуб, дуб, дуб, дуб.”
Усі: “Пролісок, лілія, незабудка, вишня”.
Другий соліст: “Незабудка, незабудка”.
Усі: “Пролісок, лілія, незабудка, вишня”.
Третій соліст: “Лілія”.
Усі: “Пролісок, лілія, незабудка, вишня”.
Завдання — додати другу фразу. Наприклад:
Перша команда: “Пролісок, лілія, незабудка, вишня”.
Друга команда: “Незабудка, айстра, вишня, дуб”.
Для засвоєння пауз та активізації внутрішнього слуху дітей слід один склад 

грати на інструменті, інший  — мовчати. Пауза сприймається як “ритмізоване” 
мовчання. Наприклад, “Виш” — хлопати, “ня” — мовчати. Слова-моделі як сим-
воли різних ритмів повинні бути постійними тривалий час, потім можна підби-
рати нові.

“Прогулянка”

Перша доріжка з четвертними тривалостями.
Друга доріжка з восьмими тривалостями.
Гра на інструментах:
— по черзі;
— гра одночасно;
— варіювання сполучення тривалостей.

“Музична сходинка”

Гра розвиває звуковисотний слух. Металофон ставлять нахилено, прикріп-
люють до палички іграшку. Паличкою ударяють по пластинках  — “сходинках”, 
а учні відгадують, куди пішли іграшки: вгору чи вниз, стрибком через сходинки 
чи плавно по сходинках тощо.
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“Хто йде?”

Використовуючи казку О. Корольової “Дружна сім’я”, виконувати різні три-
валості на різних інструментах:

— кроки прабабусі; 

— кроки бабусі; 

— кроки мами; 

— кроки дітей. 

Завдання у цій грі можуть бути такими:
— зіграти кроки будь-кого з героїв;
— грати одночасно з  учнями на іншому інструменті “кроки” інших героїв 

(учні повинні відгадати, хто крокує поряд з “прабабусею”, “бабусею” тощо);
— попросити учнів назвати тривалість, якою крокує герой казки у виконанні 

вчителя.

“На конячці”

Перший та другий рядки грає вчитель, а звуконаслідування грають на відпо-
відних інструментах діти.

Вчитель: На конячці їхали,
 До рога доїхали.
Діти грають на ложках: Гоп, гоп, гоп,
 Гоп, гоп, гоп.
Вчитель: На машині їхали,
 До річки доїхали.
Діти грають на дудці та свистку: Бі, бі, бі,
 бі, бі, бі.
Вчитель: Мотоциклом їхали,
 До гори доїхали
Діти грають на дудках: Ду, ду, ду,
 ду, ду, ду.

“Слухай фразу”

Знайомство учнів із простою мелодією у формі періоду. Фрази закінчуються 
довшими звуками. Учень повинен зіграти закінчення фраз, “спіймати” їх своїм 
інструментом. Мелодії мають бути різноманітними.
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“Слухай плескання долонями”

Діти крокують під музику. Вчитель грає на бубні. На одне плескання (один 
раз), діти зупиняються та приймають позу “лелеки”: стоячи на одній нозі, роз-
водять руки в сторони. Вчитель вдаряє в бубон два рази. Учні приймають позу 
“жаби” (сісти, п’ятки разом, носки урізнобіч).

“Брязкальце та бубон”

Під звуки брязкальця учні бігають по класу, на різкий удар бубна присідають. 
Для гри добре використовувати контрастні за звучанням інструменти та різно-
манітні прийоми гри на них.

“Пташки та ведмеді”

Гра на засвоєння регістрів. Діти створюють два образи:
— “пташки”: високий регістр (грають на дзвіночках, брязкальцях, трикутни-

ках);
— “ведмеді”: низький регістр (грають на бубні, барабані, ложках).

“Почути сигнал”

Гра розвиває увагу і швидкість реакції. Діти крокують під звуки маршу з ін-
струментами. Один учень зображує “зайчика” (дзвіночки), другий  — “коника” 
(ложки), третій  — “ведмедя” (бубон), четвертий  — “рака” (маракас). На слові 
“зайчик” усі учні зупиняються, а “раки” відступають назад та грають на інстру-
ментах. Усі завдання пояснюються заздалегідь та згодом варіюються за вказівкою 
вчителя.

“Музична стежка”

Вчитель роздає учням різні інструменти і говорить, що піде разом з ними на 
прогулянку, а  допомагати йому будуть інструменти. Вчитель починає оповіда-
ння: “Ми з вами спускаємося по сходинках (викладач грає рівномірно четверт-
ними тривалостями на власному інструменті, діти повторюють ритмічний рису-
нок), а тепер вийшли на вулицю. Сяє сонечко, усі зраділи і побігли. Ось так! (грає 
восьмими, діти повторюють). Взяли м’яч і  стали повільно кидати один одному 
(вчитель повільно грає на інструменті, учні повторюють). Але раптом на небі 
з’явилася хмара, закрила сонечко і  пішов дощ. Спочатку дощ крапав повільно, 
потім почалася злива (вчитель поступово прискорює темп та посилює динаміку, 
учні повторюють). Діти злякалися і  побігли до дому”. (Учні грають шістнадця-
тими тривалостями). Після неодноразового повторення вчитель може створити 
інше музичне оповідання.
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“Передай по колу”

Гра знайомить учнів із  динамікою. Учні стають у  коло, беруть який-небудь 
інструмент та під музику передають його один одному на форте, а коли звучить 
піано, притискають інструмент до себе. У цій грі можна використовувати твори 
різних жанрів, виконуючи їх у різних темпах.

“На що схожий звук”

Знайомство учнів з тембрами різних дитячих інструментів, наприклад: мета-
лофон — барабан; бубон — ксилофон; трикутник — румба. Слід показати учням 
виражальні можливості інструментів та прийоми гри на них. Гру можна прово-
дити в формі загадки. Поступово слід ускладнювати гру, порівнюючи звучання 
інструментів, близьких за тембром. Наприклад: румба  — бубон; трикутник  — 
металофон, кастаньєти — ложки.

“Тембр і образ”

Показати дітям картки з різними тваринами. Потім спитати їх, на якому му-
зичному інструменті краще передати кроки ведмедя, політ птахів, стук дятла 
тощо. Запропонувати учням озвучити картини тембрами музичних інструментів: 
як крокує ведмідь, як крапає дощик, як стукає дятел тощо.

Учень повинен самостійно вибрати музичний інструмент, ритмоформулу. 
Можна також використовувати яскраві слова: чудеса, зіронька. Діти повинні 
озвучити їх на відповідних інструментах.

“Концерт зозуль” 
(звуконаслідувальна імпровізація)

Попросити учнів пригадати, як співає зозуля. Спочатку зобразити голосом, 
потім напрямком руки, куди спрямована мелодія. Після цього учні повинні зігра-
ти на мелодичних ударних інструментах цю інтонацію по створених ритмофор-
мулах.

“Дзвін”

Перша група виконує четвертні тривалості (трикутник, румба), друга група 
виконує восьмі тривалості (бубон, ложки).
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“Лісова симфонія”

Учні мають відтворити музичними інструментами голоси лісу. Почати слід 
з  обговорення: “Чиї голоси можна почути в  лісі?”. Кожному учню доручаються 
різні ролі: пташки, жаби, дятла, бджоли, комара тощо. Пропонується підібрати 
музичний інструмент відповідно до персонажу і показати, як він буде зображу-
ватися. Потім вчитель імпровізує текст: “Зранку я вийшов до лісу й почув ціка-
ві звуки. Високо на дереві співала пташка”. Відповідно дитина повинна зіграти 
імпровізацію на своєму інструменті, дотримуючись динаміки, штрихів, темпу. 
“Потім у траві заскрекотав коник”. Другий учень грає ритмічну формулу згідно 
зі своїм персонажем. “Біля самого болота заспівала пісню жаба (імпровізація зі 
словами “ква-ква”). Раптом на сосні почувся стукіт. “Хто це? — подумав я. То був 
дятел”. (Учень на своєму інструменті виконує ритмічну імпровізацію, змінюючи 
темп, динаміку, тривалості) тощо. Закінчити імпровізацію можна одночасним 
звучанням усіх інструментів. Гра проводиться в супроводі фортепіано.

“Порівнюємо”

Діти вчаться грати на металофоні і барабані. Гра розвиває фантазію та уяв-
лення, знайомить з музичними інструментами. Учні порівнюють дзвінкий “мета-
левий”, “кришталевий” звук металофона і сухий звук барабана. З’ясувати, як від-
різняється звук барабана і металофона за висотою? Попросити учнів визначити 
по схемі, де зображена висота звуків барабана, а де металофона:

1. ______________________  2._____ _____ _____ _____
  _____________________
  ______________________

“Загадка”

Текст для ритмізації “Без вікон, без дверей, повна хата людей” (Гарбуз, мак).
Завдання:
1. Відгадати загадку.
2. Проговорити текст низьким голосом.
3. Підібрати інструмент відповідно до тексту. Текст проговорити на фоні гри 

маракаса, румби і т. д.
4. Розділити дітей на дві групи; одна група зображує кущі (високий, широкий 

і т. д.), а друга грає на ударних інструментах ритм загадки.
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“Відгадай пісеньку”

За ритмічним рисунком вивчених пісень відгадати і зіграти запропонований 
варіант. Наприклад:

Вий-ди, вий-ди, со - неч - ко,   під  мо-є      ві  -  ко - неч-ко

“Визнач по ритму”

Використовуються картки (на одній половині  — ритм знайомих пісень, 
а інша — порожня) і малюнки, які ілюструють зміст пісні або дитячі музичні ін-
струменти. Кожному гравцю дають два-три малюнки. Вчитель виконує ритм піс-
ні на одному з  інструментів. Діти визначають пісню та відповідним малюнком 
накривають порожню половину картки. У  цій грі перемагає той, хто жодного 
разу не помилився.

“Вгадай”

1. Барабан, білка 

2. Карусель, зіронька 

3. Сонечко, книга 

4. Іграшки та пісня 

До кожного з  чотирьох рядків запропоновано ритм. Потрібно поєднати 
стрілками та зіграти на інструментах подані ритмічні моделі.

“Визнач інструмент”

Інструменти: металофон, трикутник, бубон, ложки, румба, маракас.
Діти сидять спиною до вчителя, який виконує ритм на будь-якому інструмен-

ті. Учні по черзі визначають інструменти і на цих же інструментах повторюють 
ритм.

“Не запізнись”

Гра розвиває слухову увагу і  почуття ритму. Викладач проплескує пульс 
музики, потім виконує нескладний ритм, учні по черзі повторюють ритмічний 
рисунок.


