
 

 
           Шановні батьки! Знайдіть, будь ласка, зовсім небагато часу і послухайте 

зі своїм малюком музику. Долучати дитину до музики вдома можливо і 

потрібно з самого раннього віку. 

 Музика доволі сильно впливає на малюка. Вона спроможна підняти 

настрій, або заспокоїти. Тож слід ретельно підбирати музичні твори. 

 Дітям до трьох років не рекомендується слухати сумні, тривожні і 

трагічні мелодії.  Для слухання слід відбирати класичну, народну, авторську 

дитячу музику, зрозумілу дитині. 

     Колискова пісня має велике значення для розвитку дитини раннього і 

молодшого віку. Діти, яким співають колискові пісні, раніше починають 

вимовляти звуки, у них швидше розвивається гортань, а отже, і мова. Фахівці 

стверджують, що діти, яким мами співали колискові пісеньки, менше схильні 

до психічних розладів, вони більш спокійні, а рівень інтелектуального 

розвитку у них вище, ніж у однолітків, яким не співали колискових. 

  

Колискові пісні для ваших малюків: 

  

1. Українська колискова пісня «Сонько-дрімко» у виконанні Алли Мігай. 

2. Колискова пісня «Тане вечір – ніч близенько» у виконанні Алли Мігай. 

3. Колискова пісня «Котику сіренький» у виконанні Росави. 

4. Колискова пісня «Котику сіренький» у виконанні дитячого хору. 

5. Колискова пісня «Ніченька іде» у виконанні Ніни Матвієнко. 

6. Колискова пісня «Ой, люлі, люлі» у виконанні Мерьем Узерлі. 

7. Колискова пісня «Спи, моє  янголя» у виконанні Росави. 
 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B2PaWLYgPsh9NEZqWHg4MDVzajA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2PaWLYgPsh9dWZLVnVPNWtObjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2PaWLYgPsh9WjB0U01Oalhwdms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2PaWLYgPsh9cUR0aWtpYWtBSVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2PaWLYgPsh9a1ZteWlrS2xCNTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2PaWLYgPsh9Ykc3X1Z6TDBLQjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2PaWLYgPsh9VGRPTkhTdmliZ2c/view?usp=sharing


Танцювальна музика 

  

При слуханні танцювальної музики заохочуйте відповідні мімічні, 

пантомімічні, рухові дії дитини, викликайте бажання порівнювати музичний 

настрій із власним станом (весела танцювальна музика — нам весело). 

1.    «Вальс», музика Ж.Колодуб 

2.     «Вальс», музика К.Данькевича з балету «Лілея» 

3.     «Козачок», український народний танець 

4.   «Ой, лопнув обруч», українська народна пісня 

5.   «Полька», музика С.Майкапара 

6.    «Гопак», український народний танець 

 

Образотворча музика 

  

Привертайте увагу малюка до звуків навколишнього середовища (капотить 

дощик, співає пташка, стрибає зайчик тощо) і порівнюйте їх з музичними 

звуками. Прислухайтеся, як музика зображує звірят і птахів. 

1. «Сумний дощик», музика А.Лядова 

2. «Пташка», музика Е.Гріга 

3. «Зайчик», українська народна пісня обробка М.Лисенко 

4. «Білка»,музика Римського-Корсакова 

5. «Два півники», українська народна пісня 

6. «Качечка - прачечка», українська народна пісня 

   
 

https://drive.google.com/file/d/0B2PaWLYgPsh9S2drZmFwS2lKV00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2PaWLYgPsh9ZUxkMTlqWlY3OUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2PaWLYgPsh9eklyWjhxRDJXNEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2PaWLYgPsh9UWhrQVVBd2ZxWk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2PaWLYgPsh9S2drZmFwS2lKV00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2PaWLYgPsh9dG9Mc2VyVGFKRzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2PaWLYgPsh9dG9Mc2VyVGFKRzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2PaWLYgPsh9Q1N1RHpQdXQ5Unc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2PaWLYgPsh9ZG8ydmdGZk1kNGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2PaWLYgPsh9dnpzX1JqNnNxc3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2PaWLYgPsh9LUVDQ3YzS3MzcjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2PaWLYgPsh9ckFVVnp5V3R6ZkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2PaWLYgPsh9aHN6NlhQdXE2V1k/view?usp=sharing

