Із кн. Р.Дверія "МУЗИКА. 1-2 клас. Домашні завдання учня". Львів: ЛОІППО, 2001.*

ВЕРЕСЕНЬ. Перший тиждень занять.
Вельмишановнi батьки. Ваша дитина хоче порозмовляти, порозмiрковувати
вголос, хоче щоб її думку почули iншi.
А у класi – 20-30 учнiв. Учитель не в змозi вислухати кожного.
Вiзьмiмо на себе частинку вчительської працi. Щодня, хоч 5-10 хвилин
уважно послухаймо нашу дитину. Щиро, доброзичливо поговорiмо з нею про
все, що її зацiкавило сьогоднi. Витраченi на розмову хвилинки принесуть
згодом неоцiненнi плоди – взаємоповагу, взаємодовiру; зроблять i Вас, i Вашу
дитину щасливiшими, добрiшими.
Прочитайте вашiй дитинi:
У тебе, друже, є двi музичнi книжечки. У школу, на уроки музики
принось "Музичний букварик". А ось цю – другу книжечку ("Музика. Книга
для батькiв") тримай вдома. Дорослi читатимуть її вголос, розмовлятимуть з
тобою про написане, задаватимуть запитання. Тобто готуватимуть тебе за
допомогою цiєї книжечки до шкiльних урокiв. Домовилися? А тепер до
роботи...
Запам’ятай: Щебетання пташок, кумкання жабки, шум лiсу, гул грому –
все це музика природи. Вслухайся, як дзвенять поодинокі краплини води, як
плюскочуть хвилі, як дзичить комарик, як заклопотано гуде джмелик. Яке
розмаїття, яке різнобарв’я звуків! Учися чути музику природи, насолоджуватися нею, берегти її від непотрібного шуму, гамору, крику.
А скажи-но, друже, із якого будівельного матеріалу складається музика?
– Із звуків. Із звуків довгих та коротких, високих та низьких, тихих та гучних.
– Молодець!
Домашнє завдання учня (1 клас):
1. Спiвати батькам вивченi у школi пiснi ("Їхав лис", "Пiд березу їжачок").
2. Запам’ятати значення слiв: сiнце (сiно), стiжок (стiг).
3. Розуміти значення слів меодія, гимн, музика природи.
Домашнє завдання учня (2 клас):
1. Розповiсти батькам про Державнi символи України: Державний прапор,
Державний герб та Державний гимн.
2. Грати на фортепiано, ксилофонi пiснi "Їхав лис", "Пiч регоче".
3. Бавитися з батьками в музичнi iгри "Куди бiжать нотки?", "Скiльки чуєш
звукiв?" та iн.
________________________
* Книга для батьків ("Домашні завдання учня") є частиною навчального комплексу, до якого
входять [окрім цієї] ще дві книги для учнів ("Музичний букварик", "Нотний зошит-співаник"),
дві книги для вчителя ("Методичний матеріал для вчителя" [ч.І, ІІ], "Акомпанементи") та
магнітофонні касети із записами. [див. Лист МО України № 1/11-1878 від 30.09.1997 р.]
Два комплекти книг навчального комплексу [плюс програма “Бджілка”] були надіслані
напочатку 2001 року в Київ на конкурс підручників і програм. Та досі – ні книг, ні відомостей про результати оцього, оголошеного МОНУ, конкурсу ...
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ВЕРЕСЕНЬ. Другий тиждень занять.
Ще нiколи музика не займала в життi людей, особливо молодi, стiльки
мiсця, як зараз. Завдяки радiо, ТV земну кулю огорнула щiльна атмосфера, зiткана зi звучань найрiзноманiтнiших iнструментiв, голосiв. Вiд ангельськи нiжних, чистих – до вiдверто брутальних, бiснуватих.
Єдиний спосiб побороти музику, розраховану на грубий, нерозвинений
смак – виховати потребу в гарнiй, добрiй музицi – невичерпному джерелi радостi та духовної насолоди.
Не впадаймо у вiдчай, коли наш маленький меломан заслухується “шедеврами”, вiд яких у нас вуха в’януть. Iз часом все стане на свої мiсця, якщо
тактовно, власним прикладом виховуватимемо смак дитини, якщо навчимо
вiдчувати, чути, бачити красу прекрасного.
Раймонд Паулс [16]
ВЕРЕСЕНЬ. Третiй тиждень занять.
Музика – прекрасна i необхiдна частина нашого життя. В основi сприйняття музики – образне мислення.
Якщо батьки прихильно ставляться до мистецтв – цiкавляться живописом, архiтектурою, хореографiєю, кiномистецтвом i т.п., то і в дитини образне
мислення розвинене добре.
Якщо ж у сiм’ї дбають тiльки про матерiальне, то дитина (навiть iз кращими задатками) не так яскраво, не так глибоко вiдчуває-переживає музику. А,
отже, отримує вiд життя значно менше втiхи, витонченої насолоди. [13]
Яку б кар’єру ми не планували нашiй дитинi, дбаймо про розвиток її художньо-образного свiтосприймання, дбаймо, щоб з раннього вiку вона була
оточена атмосферою справжнього мистецтва.
ВЕРЕСЕНЬ. Четвертий тиждень занять.
Мандруючи хвилями радiоефiру, ми в одну мить можемо перенестися iз
концерту в берлiнськiй фiлармонiї – на виставу у паризькiй Ґранд-оперá, iз виступу чергової попзiрки на столичному стадiонi у невеличку музейну кiмнату,
озвучену голосом незрiвняної Соломiї.*
Вченi Стародавнього свiту приписували музицi магiчну силу. Музика
змушувала людей плакати й радiти, любити й ненавидiти. Послухати добрий
спiв, гарну гру було тодi великим щастям.
Нинi ми пересиченi музикою. Вона всюди – у "Вечірній казці" та в iнтерв’ю з мiнiстром, у передачi "Сад-город" та у кожній радіорекламці. А може
зтишити наш приймач? I, згадавши пораду філософа-гумориста (I в мистецтвi
______________________
* Соломiя Крушельницька (1873-1952). Славетна спiвачка, яка своїм чистим, "як роса на
польових квiтах", голосом, небаченим артистичним хистом, змогла заслужити найурочистiшi
почестi та визнання навiть в Iталiї – батькiвщинi бельканто. Спiвала на кращих сценах свiту
разом із Маттіа Баттiстiнi, Федором Шаляпiним, Тiтта Руффо, Енрiко Карузо [3].
Дверій Роман Євстахович ; e-mail: dverij@bigmir.net ; тел.моб.: 8-066-21-40-510 ; http://dverij.lviv.name

2

потрiбна дiєта), розпочати наше слухання музики маленькими дозами? Уважно, зосереджено; пропускаючи її крiзь душу й серце?
Зупинiмо потiк музичного шуму. Вернiмо музицi її життєдайну силу.
ЖОВТЕНЬ. Перший тиждень занять.
Твiр мистецтва дозволяє побачити свiт очима iнших. Щоб дитина глибше
вiдчула красу мистецького твору, вона повинна силою уяви поставити себе на
мiсце персонажiв твору, сприйняти душею часточку їх почувань, настроїв, переживань. Саме в час спiвчуття-спiвпереживання проходить розширення людського досвiду. Людина творить себе, збагачує свiй духовний свiт. [12]
Зараз багато говорять про паралельнi свiти, про сили Зла i Добра. Зважмо
на це. Зараховуймо до творiв Мистецтва лише тi, якi несуть в собi "iскру Божу",
якi лiкують нашу душу, а не калiчать її.
ЖОВТЕНЬ. Другий тиждень занять.
При нинiшнiй перевантаженостi навчальних програм не завадило б поцiкавитися: чи музика не є зайвим предметом у школi?, чи не гальмують заняття музикою розумовий розвиток дiтей?
Дослiдники дають однозначну вiдповiдь: мистецтво (музичне, образотворче) сприяє опануванню точними науками, пробуджує уяву, фантазiю в галузi наукової творчостi, загострює, вiдшлiфовує iнтелект людини. Ось данi естонських колег-освiтян: скоротивши кiлькiсть годин на математику, там збiльшили години, вiдведенi мистецтву. В результатi знання математики ... полiпшилося.
Угорськi педагоги виявили цiкаву закономiрнiсть: у дiтей, яких вчать музики (хорового спiву, iмпровiзування), мiняється сам характер iнтелекту. Для
них знайти вирiшення нешаблонної задачi є дiлом, яке не вимагає великої напруги. Продемонстрували діти й високорозвинену здатнiсть до колективних
дiй, до спiльної працi. Вони i тут значно перевершили своїх однолiткiв. [14]
ЖОВТЕНЬ. Третiй тиждень занять.
Гра на музичних iнструментах розвиває руки дитини, робить рухи рук
точнiшими, економнiшими. Без добре розвинених рук не обiйтися хiрургам, художникам, монтажникам радiоелектронної апаратури, фахiвцям багатьох iнших
не менш потрiбних спецiальностей.
Розвивати руки можна й спецiально дiбраними вправами. Наприклад,
фiзкультхвилинкою для пальчикiв (див. праворуч), театром тiней (коли руки
зображають звiрят, птахiв), ручними знаками (дiти ознайомляться з ними на
уроках музики в школi).
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ЖОВТЕНЬ. Четвертий тиждень занять.
У наших умовах найдоступнiшим для дiтей музичним iнструментом є дитячий металофон. В економiчно заможніших країнах (Нiмеччинi, Канадi, Японiї) учнi загальноосвiтнiх закладiв мають змогу опановувати основами гри на
цілому сімействі духових та струнних iнструментах. Широко вживаються в
роботi з дiтьми електроннi iнструменти, якi одразу гармонiзують та оркеструють загранi мелодiї. Тобто дитина грає на iнструментi одноголосну мелодичну
лiнiю, а звучить (згiдно заданої програми) цiлий оркестр.
Подбаймо, щоб i нашi дiти мали змогу виконувати домашнi завдання з
музики на подiбного роду iнструментах.
ЛИСТОПАД. Перший тиждень занять.
Уява – одна з найважливiших здатностей людського мозку. У життi дуже
часто виникають ситуацiї, якi вимагають нетрадицiйних, неформальних дiй та
вирiшень. I тут без уяви не обiйтися. Найкраще розвивають дитячу уяву мистецтво та гра.
Якщо дiти не пробуватимуть свої сили у складннi пiсень, вiршiв, казок;
якщо дiти мало бавитимуться (в школу, в театр, в iнопланетян на лiтаючiй
тарiлцi й тому подiбнi iгри), то виростуть людьми, здатними жити i дiяти тiльки
за чужою пiдказкою, за спущеною згори директивою.
Тож стимулюймо розвиток уяви дiтей, фантазуймо разом з ними i пiд час
спiлкування вдома, i пiд час шкiльних занять.
ЛИСТОПАД. Другий тиждень занять.
Дiти молодшого вiку легко вiдкликаються на рiзноманiтнi творчi завдання. Вони можуть зiнсценiзувати знайому пiсню або iнструментальну п’єсу зображувального характеру, можуть iмпрозувати на заданий або придуманий ними
самими словесний образ (вокальне iмпровiзування), можуть створювати ритмiчнi та мелодичнi iмпровiзацiї на музичних iнструментах тощо.
Творче начало може проявлятися в особливiй своєрiдностi вiдповiдей
(а не тiльки в їх правильностi), в намаганнi самим задавати питання вчителеві
(а не тiльки вiдповiдати на його запитання), у власних припущеннях щодо характеру виконання того чи iншого музичного твору; в гостротi спостережливостi, що проявляється, наприклад, в розповiдях про музику, почуту поза школою.
О.Апраксiна [11]
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ЛИСТОПАД. Третiй тиждень занять.
Творчi здiбностi з вiком згасають, а школа часто не розвиває, а подавляє
їх. На думку Вольфґанґа Гартмана (Клягенфурт, Австрiя) дитяче мистецтво повинно розвиватися за своїми – “дитячими” законами.
Якщо дiти малюють, нема потреби попередньо примушувати їх до оволодiння знанням перспективи i пропорцiї (щоб пристойнiше творили). Якщо пишуть вiршi, необов’язково наполягати на вiршованих ритмах i римах. Хiба дитячi малюнки й вiршi не виразнi саме тому, що мають власну естетику?
Те саме i з музикою. Чи повинна дитяча музика вiдповiдати нашим дорослим нормам? Хiба вона не має права промовляти дитячою мовою?
На жаль, традицiйнi вчителi професiйно не готовi до того, щоб пiдтримувати творчiсть юних.
Музика повинна посiдати у навчальному планi самостiйне, незалежне
мiсце. Учитель музики – не “придворний капельмейстр”, i вiн не зобов’язаний
цiлий рiк думати лише про святковi вистави (до Рiздва або закiнчення навчального року). Його завдання – творчо розвивати й виховувати дітей засобами
мистецтва.
Л.Хлєбникова [9]
ЛИСТОПАД. Четвертий тиждень занять.
Вплив музики на людський органiзм величезний. Твiр радiсного характеру збадьорює втомлених дiтей. Негучна, наспiвна музика заспокоює, а iнодi й
заколисує-присипляє.
Прискорене чи сповiльнене серцебиття, змiни в диханнi, дрож, “гусяча
шкiра” – це лише частина з того широкого спектру органiчних змiн, якi проходять пiд дiєю музичних вражень-переживань. Музика впливає на роботу буквально усiх органiв дитини, усiєї системи залоз внутрiшньої секрецiї, виявляючи цим глибокий i тривалий вплив на поведiнку дiтей, на розвиток дитячого органiзму. [18]
Через запущений у вiдповiдному темпi метроном може загинути цiла
зграйка акварiумних рибок. Бо їх серця починають битися у такт з метрономом.
Подiбне буває пiд час та пiсля “важких” концертiв, коли не витримує виснажений гуркотом, спалахами свiтла, отуплююче одноманiтним гупанням великого
барабану людський органiзм.
Оберiгаймо дiтей вiд такої музики. Пам’ятаймо ще й таке: за допомогою
“важкої” музики її спонсори-замовники (власть iмущi) манiпулюють свiдомiстю молодi, насаджуючи далеко не найкращi стереотипи поведiнки й уподобань.
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ГРУДЕНЬ. Перший тиждень занять.
Кожен iз нас мрiяв у дитинствi мати молодшого братика чи сестричку.
Мрiють про такий подарунок i нашi дiти. Не вiдмовляймо ж їм. Народити здорового, розумного малюка допоможе нам музика. Послухаймо фахiвцiв.
Видатний пренатальний психолог, доктор медичних наук Томас Вернi
стверджує, що вже через чотири мiсяцi пiсля зачаття дитина добре чує, реагує
на звук, упiзнає мелодiю. Включiть Вiвальдi, i навiть найнеспокiйнiша дитина
розслабиться. Включiть Бетговена, i навiть найспокiйнiший – почне крутитися
та штовхатися нiжками.
Аудiолог Мiшель Клеменс у результатi своїх дослiджень прийшла висновку, що одним iз улюблених композиторiв ще не народжених дiтей є Антонiо
Вiвальдi, другий їх улюбленець – Вольфґанґ Амадей Моцарт. Музика ж Брамса,
Бетговена часто викликає спротив дитини, приводячи її у стан непотрiбного
хвилювання.
А рок-музика? – починаючи iз 25 тижня дитина болiсно здригається, буквально пiдстрибує у такт ударiв великого барабана...
Кожна вагiтна жiнка просто зобов’язана хоч декiлька хвилин на день слухати спокiйну музику. Необхiдно пiдкрiплювати розвиток нашого ще не народженого малюка й власним спiвом. Вивчаймо, спiваймо вже зараз пiснi, якими за
декiлька мiсяцiв будемо супроводжувати купання дитини, одягання, пробудження, годування тощо. [18]
ГРУДЕНЬ. Другий тиждень занять.
Найбiльше вiльного часу дiтей поглинає нинi перегляд телепередач. Ми
пiдставно обурюємося, що через отой телевiзор дiти не вчать урокiв, не йдуть
побавитися на свiжому повiтрi, не допомагають батькам i т.д. Що ж робити? –
телевiзор не викинеш.
А якщо б дiтей заставляти дивитися телепередачi? З обов'язковим обговоренням удома з батьками та у школi з вчителями та однокласниками?
Такий пiдхiд до TV утримуватиме дiтей вiд бездумного перегляду усiх
передач поспiль. Заставить їх критичнiше ставитися до телепродукцiї. Зактивiзує свiдомiсть вiдбору. I найголовнiше: обговорення телепередач навчить
дiтей формувати й відстоювати власну думку, власний погляд – без озирання на
пiдручник, без боязнi за свою “неправильнiсть”.
Перетворюймо телевiзор на нашого помiчника. Вчiмо дiтей працювати з
телевiзором, як працюємо iз книгою, газетою, журналом.
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ГРУДЕНЬ. Третiй тиждень занять.
Роздуми про життя та смерть, про сенс життя людини; уславлення величі
Творця; світла вдячність Матері Божій, Ісусові Христові, Духові Святому – суть
більшості творів духовної музики. Найвидатнiшi композитори свiту писали вокальну та інструментальну музику для церкви. Ряд прекрасних хорових творiв
створено українськими авторами. Їх музика полонить красою, допомагає духовному самозаглибленню, самовдосконаленню людини.
Iван Золотоустий (344-407) великий християнський фiлософ і богослов
говорив: Нiщо так не возвишує душу, нiщо так не окриляє її ... як божественний пiснеспiв. Музика, яка є однiєю з опор релiгiї, призначена розм’якшити
душу, пiдготувати її до сприйняття Божого Слова.
Звукова атмосфера церкви вражає. У незвичнiй тишi, заповненiй напруженою увагою сотень людей, неголосно промовляє священник, стиха наспiвує
хор. Звуки легко заповнюють величезне примiщення i нiби линуть згори, несучи слова Правди, слова християнської моралi.
Звернiть увагу: дiти, якi бувають у церквi, які знають і люблять церковний піснеспів, завжди ведуть себе статечнiше. Вони стриманiшi, серйознiшi,
працелюбнiшi. Подбаймо, щоб наші діти частіше чули музику Березовського,
Бортнянського, Веделя, Вербицького, Лисенка, Людкевича. І не тільки в записах, але й в живому виконанні церковного хору. [2]
ГРУДЕНЬ. Четвертий тиждень занять.
Нашi дiди-прадiди, передчуваючи смерть, прощалися з усiма та просили
пробачення. Вiдходити у вiчнiсть годилося спокiйно, достойно. Можна зрозумiти, а значить i прийняти як неминучiсть, смерть у результатi старостi, хвороби, стихiйного лиха. Та не приймає нi серце, нi розум насильницьку смерть.
Надто ж мiльйони смертей, “дарованих” Українi бiльшовизмом.
Кремлiвськi сатанiсти добре знали, що людина без Бога у серцi – це шмат
глини в їх руках (що захочуть – те й вилiплять). Тому почали iз нищення Церкви – стрижня української духовностi: розстрiли священникiв, масове спалення
iкон, книг-стародрукiв, предметiв релiгiйного культу, розбивання дзвонiв, руйнування храмiв.
Ми (батьки, вчителi) в боргу перед релiгiєю, перед духовною музикою.
Вивчаємо ж їх. Не бiймося переборщити. Щоб дитина зросла Сином нацiї, вона
мусить повiрити в Бога. Бо вiра в Бога – життєдайне джерело духовної чистоти
та досконалостi людини. [2]

Дверій Роман Євстахович ; e-mail: dverij@bigmir.net ; тел.моб.: 8-066-21-40-510 ; http://dverij.lviv.name

7

СІЧЕНЬ. Перший та другий тижнi занять.
Щоденнi життєвi ситуацiї свiдчать, що нинi люди страждають не вiд неуцтва, вiдсталостi, тупостi, а вiд невмiння створювати нормальнi мiжособистiснi взаємини, вiд своєї нечулостi, завистi, злостi, агресивностi. Не “всебiчний
розвиток”, не кількість знань є визначальними в людинi, а совiснiсть, вдячнiсть,
увага до iнших. Основним нинi є моральне виховання: виховання особистостi
гуманної, особистостi доброї, щирої, милосердної.
Слiд визнати, що головними вихователями дiтей є батьки, а не школа.
Саме вони несуть вiдповiдальнiсть за своїх дiтей перед Богом i державою. Необхiдно гуманiзувати стосунки мiж школою та батьками, вiдновити культ сiм’ї,
рiдного дому. Вчителi у виховнiй роботi повиннi спиратися на авторитет батькiв, а батьки – повиннi пiдтримувати авторитет учителя.
Дитина повинна знати, що вона – плiд свого батька, надiя дiда, тiнь прадiда, свiчадо свого роду. Батьки ж, пильним оком, добрим прикладом, повиннi
постiйно дбати за тiло та душу дитини.
Нагадуймо, що те є добре, що є Боже. Що кожен може стати Ангелом порятунку iншiй людинi (вислуханням, словом, дiлом). Будьмо милосерднi, довготерпеливi. Плекаймо духовнiсть нашої дитини. Нагадуймо слова Василя Щурата, що всi ми є Господнiй твiр, сотворений на Божий взiр. Тому не маємо
права ганьбити своєю негiдною поведiнкою образ i подобу Божу, честь свого
роду, української нацiї.
А.Калашник
СІЧЕНЬ. Третiй та четвертий тижнi занять.
У всiх цивiлiзованих країнах свiту виховання є нацiональним. Нiколи не
переставали виховувати у Францiї француза, в Англiї – англiйця, в Японiї –
японця. Так що таке нацiональне виховання?
– Це створена самим народом система iдей, поглядiв, переконань, iдеалiв,
традицiй, звичаїв. Мета її – зберегти, вiдтворити, розвинути типовi риси представника цієї нацiї.
Наше завдання (батькiв, учителiв) – зберегти типовi якостi українського
нацiонального характеру, свiй, вiдомий усьому свiтовi, портрет: побожнiсть,
свободолюбство, працьовитiсть, акуратнiсть, щирiсть, щедрiсть, лiризм, гостиннiсть, гумор. Маємо пам’ятати й те, що український народ у всiх сферах
життя надає прiоритету моралi, тобто у всiх справах i вчинках має переважати
моральний аспект.
Якщо кращi риси української ментальностi слiд всiляко пiдтримувати та
плекати, то окремi риси необхiдно вiдкорегувати, а деяких взагалi варто було б
позбутися. Наприклад, дуже шкодять нам брак єдностi ("Де два українцi – там
три гетьмани"), надмiрна толерантнiсть (завдяки якiй нахабнiє антиукраїнський
елемент), непунктуальнiсть, невмiння дотримувати даного слова.
А.Калашник
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ЛЮТИЙ. Перший тиждень занять.
Чи не найбiльш глибоко iдеал нацiонального виховання розкритий у працях видатного українського педагога Григорiя Ващенка.
Нацiональне виховання, на його думку, повинно ґрунтуватись на двох
цiлях: служiннi Боговi та своїй нацiї. У книзi "Виховний iдеал" Г.Ващенко пише: Вiддайте кесарю кесареве, а Боговi Боже, – цими словами Христос поклав
межу мiж Церквою та державою. Цi двi iнституцiї мають рiзнi завдання.
Церква пiклується про душi вiруючих, про виховання.
Держава пiклується про лад – порядок, захист прав i свобод людини. Це,
однак, не означає, що мiж ними має бути антагонiзм. Держава має допомагати
Церквi поширювати християнство, об’єднувати нарiд до мирної творчостi,
прагнути, щоб у всiх громадянських установах здiйснювалися заповiти Христа.
Роль Церкви в тому, щоб виховувати своїх членiв у дусi християнської
любовi та правди, вносити гуманнiсть у стосунки в судах, адмiнiстрацiї. I взагалi, чим бiльший вплив Церкви на державу, тим бiльше гуманностi виявляє
держава по вiдношенню до людини. [5]
ЛЮТИЙ. Другий тиждень занять.
Держава сильна свiдомiстю своїх громадян. Нацiю цементує свiдомiсть
нацiональна. Нинi, на жаль, у значної частини громадян України нацiональну
свiдомiсть розмито, стерто. Це й не дивно, бо протягом десятилiть комунiстичний режим фiзичного винищував нацiонально свiдомих робiтникiв, селян, працiвникiв освiти, науки, культури. Щоб вижити, необхiдно було вiдректися вiд
своєї вiри, переконань, а ще краще – ще й переписатися на -iн, -ов (ВерещагаВерещагiн, Антонiв-Антонов).
Провокацiйно звучать твердження про iснування якихось свiтових стандартiв, яким, буцiмто, має вiдповiдати виховання українця. Немає й рецепту виховання громадянина Європи. В ментальностi українця є стiльки людяного,
благородного, що достатньо лише позбутися наносного, чужого, невластивого
нашiй духовнiй природi, i ми, українцi, з легкiстю вливаємося у вiльну сiм’ю
народiв Європи. Тож найближче завдання – корiнням в етнос, гiллям у свiтову
цивiлiзацiю.
Щодо виховання дiтей iнших нацiй. Не та мати, що народила, – а та, що
виховала. Не намагаймося “переробити” їх на українцiв (пам’ятаймо принизливий досвiд полонiзацiї та русифiкацiї України). Однак допоможiмо оволодiти
українською мовою, допоможiмо ознайомитися зі звичаями, традицiями українського народу. Зробiмо все можливе, щоб викликати прагнення працювати
для України, а якщо треба, то й стати грудьми на її захист.
А.Калашник
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ЛЮТИЙ. Третiй тиждень занять.
Нацiональна свiдомiсть ґрунтується на iсторичнiй пам’ятi. Тому так важливо розповiдати дiтям про борцiв за волю України – Хмельницького, Мазепу,
Сiрка, Довбуша. Розповiдi про них пiдкрiплюймо звуковими документами епохи – думами, iсторичними пiснями, спiванками-хронiками.
Слухання фрагментiв iз численних музичних творiв, написаних на українськi сюжети М.Гоголя, послужить доброю нагодою для розподiлi про українцiв, чий талант привласнюється iншими народами.
Так Василя Єрошенка свiт знає як класика японської лiтератури. Юрiй
Кульчицький сприймається всiма як нацiональний герой Австрiї. Феофан Прокопович, Михайло Щепкiн, Кость Ушинський, Юрiй Кондратюк та багато
iнших наших видатних спiвгромадян досi “належать” Росiї.
Мистецтво – потужне, благородне джерело защеплення нацiонального
духу. Воно допомогло нам вберегтися вiд асимiляцiї. Беручи до уваги той факт,
що дуже стiйкими рисами українця є естетизм i артистизм, необхiдно вчити
дiтей умiлого декламування творiв української класики патрiотичного змiсту,
спiву вiдповiдних пiсень (у тому числi "Боже великий, єдиний", "Не пора").
Виконуючи мудру пораду етнопедагогiки (починаймо день радiстю, а закiнчуймо миром), плекаючи в дiвчинцi нiжнiсть, душевнiсть, а в хлопчику – витривалiсть, силу, – не забуваймо виховувати нашу дитину в дусi нацiонального
патрiотизму. Бо тiльки нацiонально свiдомі люди здатні смiливо долати життєвi перешкоди та терпеливо зносити удари долi.
А.Калашник
ЛЮТИЙ. Четвертий тиждень занять.
При органiчному ураженнi центральної нервової системи може спостерiгатися повна або часткова втрата зору. Пониження гостроти зору може виникнути в результатi уражень очного яблука, очного нерва, iнших вiддiлiв зорового аналiзатора. Батькам слiд пам’ятати, що психiчний розвиток дiтей iз
дефектами зору в значнiй мiрi залежить вiд початку корекцiйної роботи. Тому
вже з другого-третього мiсяця життя дитини батькам слiд особливу увагу звернути на стан її зорового сприйняття.
Як показала практика, в розвитку дiтей із вадами зору – навчання музицi
вiдiграє одну iз ведучих ролей. У незрячих та слабозорих дiтей найбiльше
страждає просторова орiєнтацiя та мобiльнiсть. За допомогою музики у дiтей
вiдточується почуття ритму, дiти починають краще розумiти i засвоювати ритмiчнi характеристики рухiв, що є важливим компонентом координацiї рухiв.
Дуже корисною є ритмiка (рухи пiд музику). Заняття нею сприяють
пiдвищенню працездатностi органiзму, збереженню та укрiпленню здоров’я,
корекцiї рухових порушень та недолiкiв фiзичного стану.
Позитивно насичений емоцiйний фон, який створюють музика, ритмiка,
благотворно впливає на дiтей, змiцнюючи, насамперед, їх психiчне здоров’я.
В.Ремажевська
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БЕРЕЗЕНЬ. Перший тиждень занять.
Серед дiтей з недолiками iнтектуального розвитку досить значне мiсце
займають дiти, у яких дiагностовано синдром Дауна. Вони добре вiдчувають
радiсть, втiху, гнiв, страх. Та бiльшiсть із них виявляє свої почуття не так яскраво, як здоровi дiти.
Вiдомо, що дiтям iз синдромом Дауна дуже подобається слухати музику.
Вона заспокоює їх та пiдсилює енергiю, необхiдну їм для виконання нескладних трудових завдань (не дивлячись на пониженi iнтелектуальнi можливостi, цi
дiти вмiють добре повторювати те, що роблять оточуючi).
Слухаючи музику, дiти-дауни стають добрiшими, врiвноваженiшими, ласкавiшими, контактнiшими. Тож дiтям iз синдромом Дауна можна багато в чому
допомогти (насамперед допомогти адаптуватися в нашому життi), якщо працювати з ними регулярно та доброзичливо.
В.Ремажевська
БЕРЕЗЕНЬ. Другий тиждень занять.
У значного вiдсотка дiтей-першокласникiв можна помiтити дислалiю –
часткове порушення звуковимови (-пропускання звукiв у словах, замiну одних
звукiв iншими, спотворення вимови звукiв).
Дiтям iз вадами мовлення важче вчитися, бо неправильне вимовляння
слiв призводить до помилок у їх записуваннi. Боязнь стати об’єктом насмiшок
пiд час усного мовлення та пiд час прочитування текстiв уголос розпорошує
увагу дитини, вiдбиває охоту до навчання у школi.
Причиною дислалiї можуть бути дефекти в будовi щелеп та зубiв. Найкращий вiк для виправлення органiчних вад мовного апарату – 5-6 рокiв.
Другою причиною дислалiї є педагогiчна занедбанiсть дiтей.
Пам’ятаймо: дитина iз раннього вiку повинна чути тiльки правильну,
чiтку мову дорослих. Особливо чiтко, виразно вимовляймо новi, незнайомi слова. Не можна “ковтати” закiнчення слiв, не можна “сюсюкати” (iмiтувати
дитяче лепетання), бо це загальмовує розвиток мовлення, уповiльнює психiчне
зростання дитини.
Знаймо, що мовнi недолiки не виправленi в дитинствi, iз дуже великими
трудностями долаються у подальшi роки. Тому, починаючи iз найбільш раннiх
рокiв життя дитини, активно формуймо її мовлення. Вчiмо вимовляти-розспiвувати окремо взятi звуки, склади, слова та цілі вислови. Привчаймо дитину
дивитися пiд час розмов на спiврозмовника. Бо це сприяє кращому розумiнню
мовленого, допомагає перейняти вiд дорослих правильну артикуляцiю.
Т.Пiчугiна
БЕРЕЗЕНЬ. Третiй тиждень занять.
Заїкання – мовна вада, що виявляється у мимовiльному повтореннi окремих звукiв, складiв або в затримцi їх вимови. Найчастiше причиною заїкання є
психiчна травма. Судомний стан м’язiв мовного апарату дитини-заїки може
iрадiювати (поширюватися) на iншi м’язи у тому числi на м’язи обличчя, тулуДверій Роман Євстахович ; e-mail: dverij@bigmir.net ; тел.моб.: 8-066-21-40-510 ; http://dverij.lviv.name

11

ба, кiнцiвок. Iнколи в момент судоми дiти заплющують очi, нахиляють голову,
пiднiмають плечi, похитують тулубом; можуть нервово теребити носову хустинку, смикати краї одягу, крутити гудзики i таке iнше.
Щоб дитина пiд час спiлкування з iншими говорила спокiйно, впевнено,
необхiдно розвивати її волю, активнiсть, самостiйнiсть, iнiцiативнiсть. Робити
це можна за допомогою сюжетно-рольових iгор, творчих вправ (-уяви собi, що
ти розмовляєш iз учителем, лiкарем, мiлiцiонером, Президентом). А також за
допомогою виступiв перед уявним мiкрофоном, участi у святкових ранках,
концертах (із сольним та хоровим спiвом, водiнням хороводiв, iнсценівками у
супроводі музики тощо).
Для вироблення плинностi мови необхiдно проводити з дитиною i спецiальнi логопедичнi вправи на вироблення вiдчуття мовного ритму, на координацiю дихання, артикуляцiї та подачi звуку, вправи на вмiння керувати мiмiкою
обличчя i т.д. Усе вище перелiчене допомагає дитинi перебудувати вiдношення
до спiлкування, до учасникiв комунiкацiї, до оточуючого середовища та до свого мовного порушення.
Т.Пiчугiна
БЕРЕЗЕНЬ. Четвертий тиждень занять.
Із глибокої давнини, з часiв зародження медицини, у якостi профiлактичного та лiкувального засобу використовувалися найрiзноманiтнiшi вияви рухiв
нашого тiла. Нинi для означення даного виду терапiї застосовують термiн кинезiтерапiя – лiкувальна ритмiка.
Складовою частиною лiкувальної ритмiки є логопедична ритмiка (логоритмiка), яка застосовується до осiб iз мовною патологiєю. Ґрунтується логоритмiка на поєднаннi слова, iмпровiзованих та запрограмованих рухiв тiла та
музичного супроводу. Логоритмiст розвиває зорову та слухову увагу дитини,
оптично-просторовi уявлення й навички, зкоординовує загальнi рухи тiла із
тонкою моторикою й мiмiкою, чим у результатi, цiлеспрямовано впливає на
мовне порушення.
Засоби логопедичної ритмiки – це цiла система ритмiчних (рух i музика),
логоритмiчних (слово, рух i музика) та пластичних iгрових завдань. Дiючи як
неспецифiчна терапiя, вони пiдвищують загальну тренованiсть органiзму, вдосконалюють нервоворефлекторнi механiзми регуляцiї, пiдтримують збереженi
функцiональнi системи i корегують та компенсують пошкодженi. Iз їх допомогою логоритмiст виробляє вiдчуття ритмiки слова, фрази, усiєї мови у заїкуватих; знiмає назалiзацiю (мовлення через нiс) у дiтей з ринолалiєю; укрiплює
необхiднi м’язи у дiтей, хворих на дизартрiю i т.д.
Не зволiкаймо з оздоровленням дiтей. Нинi в Українi є достатньо широка
мережа закладiв у яких надається допомога дiтям iз мовними порушеннями. Є
там i спецiалiсти з логоритмiки, якi, як правило, мають двi освiти – музичну та
логопедичну.
О.Ковальчук
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КВІТЕНЬ. Перший тиждень занять.
Не кожному вдається побувати у Дрезденськiй картинній галереї чи у Парижському Луврi. Чи не єдиний замiнник – альбом репродукцiй.
За допомогою платiвок, магнітофонних записів, CD, ТV ми можемо почути найкращих виконавцiв свiту. Та як не може альбом замiнити вiдвiдин виставки, так не може запис вiдтворити дивовижного чару концерту. Де слухач –
завжди очевидець маленького чуда – народження музики. Де слухач й виконавцi – єдине цiле. I нехай виконавцi не такi iменитi, як на платiвцi. Враження
вiд почутого в концертi завжди сильнiшi, бо пiдсилюються незримим єднанням
духовних порухiв усього слухацького загалу.
Допомагаймо вчителям влаштовувати у школах виступи дiтей-учнiв
ДМШ та музичних студiй. Привчаймо дiтей слухати один одного. Водiмо дiтей
на концерти професiйних музикантiв.
Найдоступнiшими формами є концерт-бесiда, концерт-лекцiя, концертекскурсiя, концерт-бiографiя (композитора, виконавця). [8]
КВІТЕНЬ. Другий тиждень занять.
Ми, на жаль, не читаємо дiтям вiршiв. А вiрш це ж не тiльки рифмована
iнформацiя. Це, насамперед, – тонкий звукопис лiтерозвуками.
100-жарiв нами100
гу100, тлу100, чи100, промени100, –
про100рово на100яне мi100.
Микола Мiрошниченко. "Київ увечерi" [6]
Добрий вiрш допомагає осягнути образний стрiй, технiку, душу iнших –
сумiжних мистецтв. Хiба б завадило перед переглядом картин художникамодернiста прочитати дитинi ось такого вiрша?
Диб, диб, диб – муха, прамуха чи мамонтомуха?
Диб, диб, диб – вулицею супроти руху!
Диб, диб, диб, наступаючи на автомобiлi,
бузковi, жовтi, червонi й бiлi.
Диб, диб, диб, ледь не перекидаючи автомобiлi,
бузковi, жовтi, червонi й бiлi.
Це мамонтомуха? – ну що ви, лиш муха!
Ой, може, прамуха? – та що ви, лиш муха!
А все то те я побачив,
коли дивився в вiкно (з нудьги, а чи скрухи)
на шибi якого мухенцiя-одиначка
розминалася пiсля зимової сплячки.
Микола Мiрошниченко. "Оце так новина – весна".
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КВІТЕНЬ. Третiй тиждень занять.
Нашi дiти не декламують, а доповiдають. Не вслухаючись нi в ритм, нi в
метр, нi в тембрально-iнтонацiйнi вiдтiнки. Тобто не вслухаючись у музику мови. Поступово атрофується дароване природою, вроджене вiдчуття-розумiння
самої власне музики (немовлята значно чутливiшi вiд нас!). Школярi починають вимагати вiд музики конкретного, як в газетi, змiсту. Не знайшовши такого,
оголошують музику беззмiстовною, безпотрiбною...
Повернути школярам втрачену чутливiсть можна за допомогою музикування – тобто гри на музичних iнструментах. I найкраще для цього надається
скрипка. Варто було б запозичити досвiд Японiї, де для школярiв випускають
цiлi серiї відеодисків iз записами скрипкових творiв. Прослухавши їх, дiти намагаються якнайточнiше вiдтворити-скопiювати почуте.
Важливою умовою визнається звертання до одних i тих же творiв у
рiзному вiцi та на рiзних рiвнях розвитку учня (Менше творiв – бiльше їх повторень).
Багато часу вiдводиться на ансамблеву гру в унiсон. Уся увага дiтей зосереджується на точностi ритму, чистотi iнтонування, красi звуку.
Заняття починають iз гри штрихом стакато, бо вiн виробляє слухову зосередженнiсть, самоконтроль, навики вслухання у кожен окремо взятий звук
(Зупинись, подумай, заграй). [11]
КВІТЕНЬ. Четвертий тиждень занять.
Як добитися того, щоб діти, закінчивши школу, почували себе у житті, як
риба у воді ? – Вміли самостійно заробити гроші, самостійно влаштуватися на
роботу, поступити в інститут. А ще вміли користуаватися комп’ютером, побутовою технікою, водити автомобіль, знати фінанси. Вміли спілкуватися з однолітками та батьками, людьми знайомими та незнайомими. Щоб знали тричотири іноземні мови, вміли грати на кількох музичних інструментах і т.д. Тобто, щоб уміли свідомо будувати свою кар’єру.
Нині на українському ринку робочої сили не вистачає спеціалістів. І, водночас, майже 90% випускників вузів не знаходять застосування одержаним
знанням (бо керівників новоутворених фірм не влаштовує просоціалістична
ситуація, за якою перший інструктаж молодого фахівця на робочому місці починався словами: Забудь чому тебе вчили 5 років).
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Тож якщо хочемо, щоб наша дитина стала в майбутньому добре підготованим, конкурентноспроможним фахівцем, – вже зараз думаймо, що повинна
вона знати та вміти. Збагачуймо і себе знаннями та вміннями, бо працювати з
дитиною повинні насамперед самі батьки.
Якщо спеціально підготована кар’єра і вдале життя власної дитини стане
для батьків цінністю важливішою за розваги, курорти, меблі, килими; якщо батьки усвідомлять, що їх син чи донька – не якийсь будяк на узбіччі, а сортова
яблуня, яка потребує спеціального догляду, – то, без сумніву, вони почнуть
приділяти своїй дитині значно більше уваги ніж досі. Знайдуть їй добрих, розумних учителів. Віддадуть у таку школу, де шанують особистість і здібності учня, де дають ґрунтовні знання, де по справжньому піклуються про фізичне й
духовне здоров’я дітей.
О.Орленко, В.Співаковський [7]
ТРАВЕНЬ. Перший тиждень занять.
В лабораторії швейцварського психолога Фрітца Ауґліна проводився
наступний експеримент. Сто дітей (віком від семи до п’ятнадцяти років) протягом восьми місяців систематичо масували під наглядом лікарів свої вуха, ніс,
підборіддя.
Вже після трьох тижнів експериментувань у 80% дітей лікарі помітили
значне підвищення активності мозку. А декотрі з дітей (як, наприклад, Джіммі
Стиллауберґ – у минулому двійочник) вибилися, за свідченням однокласників,
у справжні інтелектуальні зірки.
Тепер Джіммі щодня перед початком занять у школі виконує серію ось
таких вправ: добре вимитими руками (!) потягує вперед, а пізніше назад, вуха
(вправу виконує 6 разів, рахуючи повільно за кожним разом до десяти).
Після того розминає протягом хвилини щоки.
Услід за цим (рахуючи до тридцяти) двома пальцями ніби малює-витискає кола на підборідді та лобі.
Потім (не заплющуючи очей) – розтирає протягом хвилини нижні повіки.
Далі Джім переходить до масування носа подушечками пальців, натискаючи
ними шкіру від основи носа до ніздрів (20 разів).
Остання вправа – рухи щелепою (10 разів): хлопець відкриває рот і нижньою щелепою робить різкі рухи (спочатку зліва-направо, згодом навпаки).
Масування обличчя знімає втому, сонливість, поліпшує кровообіг, обмін
речовин у тканинах. Його можна проводити (як своєрідну фізкультхвилинку) і в
школі, і під час виконання дитиною домашніх завдань.
Є дані, що масаж лиця (за методом професора Ауґліна) діє на дорослих
ще ефективніше ніж на дітей. [19]
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ТРАВЕНЬ. Другий тиждень занять.
Ми готуємо дiтей до життя. Але ж дитина уже живе. I наше завдання –
збагатити її життя, створити умови для дiйсно всебiчного її розвитку, насамперед духовного.
Педагогiка – це i наука, i мистецтво, i релiгiя, i фiлософiя. Педагогiка не
може обiйтися без релiгiйних вiрувань, бо без них усе зводиться лише до грубого матерiалiзму, егоїзму, авторитаризму.
1-й постулат. Дитина для мене – Явище. Вона народжується, – бо мусила
народитися Душа. Душа безсмертна. Це моя глибока вiра, iнтуїтивне чуття істини, вiчних знань. Якщо дитина – явище, то для кого є вчитель? – Для явища!
Лiкар має справу з тiлом, учитель – iз Душею. Та тiльки-но вчитель береться за справу, як тут же забуває про душу й одразу починає натоптувати голову дитини знаннями, одними лише знаннями.
2-й постулат. Дитина – носiй своєї долi, виконавець свого призначення,
своєї мiсiї на Землi. Згадаймо "Синього птаха" Метерлiнка: Що роблять оцi –
ще не народженi дiти? – Вони обдумують справи, якi повиннi звершити протягом життя. Без цього їх не пустять на Землю...
Є мiсiї великi, а є малi – непомiтнi. Але усi вони необхiднi людству (Не
було б нянi – не було б Пушкiна). У Свiтобудовi кожна мiсiя необхiдна (незалежно вiд того, чи помiтять її у цьому життi, чи нi), бо вона задана Богом,
Творцем.
Людина народжується не для себе, а для iнших. То чи я маю право (як
учитель, як вихователь) виганяти дитину зі свого класу тільки через те, що вона
менi не подобається?
3й постулат. Дитина – носiй невичерпної енергiї. Дивлячись на зернятко,
ми не знаємо що з нього виросте. А виросте те, що у ньому закладено, що у
ньому записано (Я садив, поливав, а Бог виростив...). Своїм паростком воно
проб’є асфальт i свою мiсiю, свою програму таки виконає.
Перші слова, які мусить сказати мама до своєї новонародженої крихітки:
Ти усе зможеш!
Породити в дитинi вiру у свої сили – перша заповiдь учителя.
Ш.Амонашвiлi [10]
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ТРАВЕНЬ. Третiй та четвертий тижнi занять.
Енергiя дитини проявляється у трьох аспектах: потребi розвитку, потребi
виростання, потребi свободи.
1. Розвиток. Це стихiя, пристрасть дитини. Вона раб її. Дiти самi шукають труднощi: меншi лiзуть пiд лiжко (у страшну темряву, у невiдомiсть),
старшi ходять по бордюрах, з’їжджають по перилах. Це необхiдно їм як для
фiзичного розвитку, так i для емоцiйного, вольового.
А якщо задавити пристрасть до розвитку, загнати її усередину?
У такім разі: що не сьогоднi, те уже нiколи. Тодi, – як iз жалем констатував Екзюперi, – не всi родом з дитинства.
2. Виростання. Дитина нiколи не бавиться у молодшу за себе, а тiльки за
старшу. Вона тягнеться до старших, шукає всi способи для цього.
Якщо не має змоги спiлкуватися iз добрими людьми, то опиняється в компанiї, в якiй навчать курити, лаятися i т.п., ще й похвалять: Молодець! Ти вже
дорослий! – не те, що твої молокососи-однокласники.
3. Свобода. Дитина прагне вiльно вибирати гру. Але ж у грi є твердо встановленi правила. Тож дитина свiдомо обмежує свою свободу правилами гри,
зате вiльно вибирає головне – саму гру. У цiй несвободi, – парадокс, – свобода
дитини.
Коли смiється вiд душi майбутня мама, – усмiхається в її лонi її дитинка
(є томографiї).
Пiсля народження – дитинка раптово опиняється у новому середовищi. І
треба, щоб воно було здоровим для неї. Створюємо ж середовище ми самi, у тім
числi – вiдношенням матерi до батька, батька до матерi i т.д.
Кожнiй дитинi даруються унiверсальнi данностi (бачити, розумiти, запам’ятовувати тощо) та особливi обдарування, якi необхiднi її Душi для виконання своєї Мiсiї на Землi.
Щоб утворилась Особистiсть, ми повиннi допомогти розкритися цим обдаруванням, допомогти проявитися "вогню душi" дитини.
Екологiчно чиста педагогiка радiє потребам, запитам, пристрастям дитини. Фiлософiя екологiчної, гуманної педагогiки (а її вершиною є творчiсть
В.Сухомлинського) – завжди iти назустрiч дитинi, щоб її Душа (безсмертна
Душа!) могла повнiстю задовiльнити закладену у нiй пристрасть до саморозвитку.
Ш.Амонашвiлi [10]
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