
 

 

1 Ірина Іваськів «Музичні вправи для дошкільнят з музичною драбинкою» 

Дивись, що я принесла на урок. Це драбинка. Але ця драбинка – незвичайна. Ця 

драбинка – музична. Ось послухай (повільно проспівати вгору від Ре до Ля в Ddur, 

а потім вниз від Ля до Ре). На цій музичній драбинці кожна сходинка звучить по-

різному: ось найнижча сходинка (Ре), ось сходинка трохи вища (Мі), а ось 

найвища сходинка (Ля). Давай ми з тобою походимо по цій драбинці. Спочатку 

підемо вгору (повільно проспівати: топ-топ-топ-топ-топ). А тепер підемо вниз 

(повільно проспівати: топ-топ-топ-топ-топ). І ще раз. Співай зі мною. Вгору. … І 

вниз. …  

А тепер спробуй відгадати, куди я по сходинках піду, вгору чи вниз. Я куди захочу, 

туди і піду. А тобі це треба буде відгадати. Давай ти закриєш очі (тільки не 

підглядай). Послухай уважно, куди я по сходинках йду, вгору чи вниз. (Проспівати 

вгору). Одкривай очі. Ну що скажеш? Куди я по сходинках ходила? Так, вгору! 

Точно! А ну, давай, я ще раз тебе перевірю! Закривай очі, слухай! (Проспівати 

знову вгору). Одкривай очі. Що скажеш? Куди я по сходинках ходила? Так, знову 

вгору! Ой, який ти уважний! (Повторити вправу ще раз, співаючи доріжку вниз).  

Слухай, а ти рахувати вмієш? А до скількох ти вмієш рахувати? До п’яти? Аж до 

десяти? А давай пройдемося по нашій музичній драбинці, але на кожній сходинці 

будемо стрибати по 2 рази (повторити вправу 2 рази вгору і вниз). А якщо на 

кожній сходинці по 3 рази стрибати, зможеш? (Повторити вправу 1 раз вгору і 

вниз). 

Так, рахувати ти вмієш. Ну, ладно, то просто вправа легенька була. А зараз я для 

тебе придумала таку вправу складну: тобі треба буде рахувати звуки із 

заплющеними очима! Давай ти закриєш очі. Послухай уважно, скільки звуків ти 

чуєш: два, чи, може, один, чи аж три. Закрив очі? Слухай! (Проспівати: топ-топ на 

ноті Ре). Одкривай очі. Ну що скажеш? Скільки звуків ти почув? Встиг 

порахувати? Точно! Два! А ну, давай, я ще раз тебе перевірю! Закривай очі, слухай! 

(Проспівати знову два звуки на ноті Ре). Одкривай очі. Що скажеш? Скільки звуків 

прозвучало? Так, знову два! Ой, який ти уважний! (Повторити вправу ще 2 рази, 

співаючи спочатку 1, потім 3 звуки на ноті Ре). 

Ой, чого тільки не можна робити на цій музичній драбинці. Наприклад, я можу 

стрибати на одній сходинці (проспівати: топ-топ-топ на одній ноті Ре). А, як схочу, 

то можу перестрибувати с однієї сходинки на іншу (проспівати: топ-топ-топ на 

нотах Ре-Мі-Ре). Давай ти зараз відгадаєш, на одній сходинці я стрибаю чи 

перестрибую з однієї на іншу. Заплющуй очі. Слухай. … А тепер розплющуй. Що 

скажеш? Як тобі здалося? На одній сходинці я стрибала чи на різних? (повторити 

вправу 3 рази). 

Є багато пісень, які співаються на одній музичній сходинці. Ось послухай: 

Дощик, дощик, кап-кап-кап, 

Ти не капай довго так! 

Досить землю поливати – 

Нам пора іти гуляти! 

Кап-крап-хлюп-бульк! 

           Ирина Иваськив


