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ГРА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ 
ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ 

НА ЗАНЯТТЯХ ХОРЕОГРАФІЇ 
 
Метою цієї статті є визначення впливу гри на заняттях хореографії 

на індивідуальні творчі здібності дітей. 
Становлення творчо активної особистості – важливе завдання 

сьогодення. Вона повинна вносити прогресивні зміни до суспільного 
життя, вміти здійснювати вибір, визначати та вирішувати проблеми, бути 
винахідливою, мати творчу уяву. Процес становлення, на основі вікових 
особливостей та за сприятливих психолого-педагогічних умов, розпо-
чинається вже у молодшому дошкільному віці. У цей період відбуваються 
якісні зміни в психіці, у результаті яких малюк стає істотою активною та 
діяльною. Зростають фізичні можливості, розширюються потреби, 
змінюються види і форми діяльності, закладаються основи вольової сфери, 
елементи свідомості та самосвідомості, відбуваються великі зміни у 
спілкуванні дитини з дорослими та однолітками [1]. 

З давніх часів відомо вплив поєднання руху і музики на стан 
здоров’я людини. Чим раніше дитина почне чути приємну їй музику і 
супроводжувати її ритмічними рухами, тим активніше почнеться розвиток 
усіх сенсорних каналів, необхідних у житті. 

Танцювальний напрям занять з малюком пов’язано з високою 
виразністю і емоційністю даної форми руху, її позитивним впливом на 
психічне самопочуття, вдосконалення координації рухів, формування 
красивої ходи. 

Оволодіння елементами хореографії, народних, сучасних та бальних 
танців підвищує упевненість в собі, комунікативну активність, добро-
зичливість, уважність до інших. Танцювальні ігрові композиції збагачують 
дітей яскравими образними рухами, створюють умови емоційної розрядки, 
покращують функції уваги. 

Дитина, як підростаюча особистість, розвивається, поступово 
накопичуючи свої особисті якості. Всі хто працює з дітьми в дошкільному 
закладі бажають, щоб їхні вихованці зростали хорошими людьми. Тому 
вихователі, вихователі-предметники шукають такі засоби, завдяки яким 
можливо всебічно розвивати дитину. Серед таких засобів основне місце 
посідає гра. Вона як перша сходинка у зростанні дитини. На сьогоднішній 
день проблему гри розглядали безліч спеціалістів у галузі педагогіки, 
психології. Під час аналізу дитячої гри психологи особливо виділяють 
роботу уяви та фантазії. 
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Творчість – це завжди творення, тобто побудова нового і оригіналь-
ного, нестандартне бачення у звичайному нових можливостей його 
функціонування або включення його як частини у нову систему. Що 
стосується творчих можливостей дітей, то вони реалізуються в різних 
видах їх діяльності, а саме: в грі, навчанні, спілкуванні, трудовій діяльності [2]. 

Саме гра дає дитині можливість проявляти активність, самостійність, 
уяву, дозволяє частково реалізувати свої інтереси та бажання. Радість 
творчої гри перевтілює дитяче життя, наповнюючи його чарівною казкою. 
Створюючи той чи інший образ в грі дитина відверто вірить в те, що 
відображує дитина в грі – їхати на потязі, летіти на місяць, стати моряком, 
перевтілитися в пірата чи будь-яку тварину. Адже у грі все умовно, все не 
насправді. Цікавій грі вона віддається повністю. Тому не випадково 
К. Станіславський радив акторам вчитись у дітей, як треба перев-
тілюватися. Але гра це не лише перевтілення. Вона цінна тим що її можна 
використовувати для розвитку дитини, так як в ній закладені безмежні 
виховні можливості. Що стосується рухливої гри – це відмінний додаток 
до занять з хореографії для дошкільнят. Всі відомі педагоги від древності 
до нашого часу відмічають, що рух – це важливий засіб виховання, а також 
життєво необхідна потреба дитини. Чим різноманітніші рухи, тим більше 
інформації отримує мозок, тим інтенсивніший інтелектуальний розвиток. 
Саме під час гри реалізується властива дітям висока потреба у рухах [3]. 

Гра включена до заняття з хореографії завжди має свої плюси і 
мінуси і потребує почуття міри. Дітям властиві азарт та захоплення, які 
можуть піти в збитки заняттям. Ось тут і потрібна допомога дорослого, 
який хоча й не приймає участь у грі-занятті, але дуже уважно спостерігає 
за її учасниками, корегує її виконання, поведінку, оцінює. Не слід під час 
одного заняття використовувати багато ігор. Діти повинні спочатку 
награтися в одну гру, добре вивчити правила. Заключний етап гри повинен 
бути яскравим і звичайно мати аналіз. Керівник може при бажанні 
провести все заняття у формі гри, а може використовувати ігрові прийоми 
у якійсь визначеній частині заняття. 

Отже, гра – це універсальний засіб спілкування з дітьми. Ігрові 
прийоми використовуються всюди і в навчанні дітей математики, мовам, 
під час занять з музичного розвитку та іншого, і в цьому розумінні заняття 
з дошкільниками з ритміки не є виключенням. Об’єднуючи багатий світ 
ігор з навчанням, отримується можливість зробити вивчення з точки зору 
дитини рухів, комбінацій, комплексів. Здійснюючи в ігровій формі, 
керівництво їх роботою викликає у дітей бажання оволодіти запропо-
нованим навчальним матеріалом без протистояння зі свого боку, 
приносячи дитині задоволення. Діти великі фантазери вони приносять у 
гру свої правила, змінюють зміст. Слідує підтримувати такий підхід. Але 
при цьому не забувати, що завдання керівника вміло створювати таку 
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умову гри в якій зберігалась її основна мета – перетворити навчання з 
допомогою гри в цікаву для дитини справу. 
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