Завжди викликає захоплення людина інтелектуально розвинена, яка вміє
логічно мислити, концентрувати увагу, фізично здорова. Але на думку багатьох
учених, для того, щоб людину вважали всебічно розвиненою, цих якостей
недостатньо. Тому дуже важливо з раннього віку розвивати не тільки інтелектуальні,
а й творчі здібності дошкільника.
Розвиток музичних здібностей починається в утробі матері, оскільки дитина
може сприймати звуки, що досягають її через амніотичну рідину і оболонки, в які
вона поміщена.
У часи, коли не було телевізорів, радіо, магнітофонів, заняття музикою вдома
було одним із головних розваг. Тому елементарні основи музичних знань мали
практично всі діти із «благородних» сімей.
Як відомо, музика – вид мистецтва, який істотно впливає на становлення
особистості в дошкільному віці. Вона збагачує почуття та уявлення дитини, сприяє
виробленню вміння відчувати ритм та мелодійність твору, формуванню здатності
адекватно реагувати на них своїм голосом та рухами, розвитку інтересів до різних
музичних інструментів та бажанню на них грати.
Вивченням впливу класичної музики на дитину загалом займалися німецькі
вчені. Можливо тому спеціалісти, як правило, рекомендують слухати Моцарта,
Шуберта, Гайдна, Баха. Мелодії цих композиторів дійсно подобаються маленьким
слухачам. А твори таких композиторів, як Шенберг, Шнітке чи Губайдуліна, дітям
поки що протипоказані, тому що музика для дитини повинна бути ясною і
мелодійною, бо вони з часом намагатимуться її наспівати.
Твори Моцарта досконало відповідають всім вимогам: прості, гармонійні,
оптимістичні, і навіть печаль у цього великого композитора світла. Із творів Моцарта
дитина може слухати практично все, крім «Реквієму». Не можна забувати про музику
Чайковського: вона принесе справжнє задоволення не
тільки дітям, а ще й батькам, які звикли до сучасних
ритмів.
Музична мова – частина можливості здібностей
дітей до спілкування. Дитяча музичність проявляється
в рухах та піснях, допомагає дитині передати світу
інформацію, яку вона поки що не готова транслювати
через словесну мову. Вона допомагає їй увійти у світ
однолітків, завести друзів, подати сигнал про
допомогу, продемонструвати особливості своєї
особисті.
Найперший і найкращий музичний інструмент, з
яким знайомляться діти, – це мамин голос, який ніжно наспівує колискову.
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Якщо під колискові дитині подобається засинати, то під веселі, ритмічні дитячі
мелодії приємно купатися, повзати, розкидати іграшки і займатися іншими справами.
У цьому випадку незамінні будуть касети чи диски з дитячими піснями з
мультфільмів.
Головне в музичному розвитку дошкільника – «занурити» його у розмаїття
музики, навчити «жити» нею, ознайомити з різними засобами виразності, образними
рухами, навчити орієнтуватися в просторі, бачити себе серед інших, бути
сприятливим до музики, вправним, оптимістично налаштованим. Тому можна
виділити такі завдання розвитку музичної культури у дитини:
 підтримувати у дітей бажання слухати музику, емоційно на неї
відгукуватися, розповідати про неї;
 формувати досвід музичних вражень;
 розвивати музичні здібності;
 розвивати мислення й творчу уяву;
 спонукати дітей самостійно визначати настрій, характер музичного твору,
засоби музичної виразності;
 вдосконалювати вміння слухати музику, розрізняти її інтонації,мелодію,
змістове наповнення;
 вчити слухати та диференціювати тембри інструментів;
 вправляти в умінні визначати жанрову належність музичного твору;
 формувати здатність створювати музичний образ;
 розвивати бажання та вміння втілювати у творчих рухах настрій, характер
музичного образу;
 підтримувати бажання дітей передавати настрій музичного твору в
малюнку, театральному дійстві літературній творчості.
Робота з навчання дітей гри на музичних інструментах розпочинається
приблизно з п’ятого року життя. Тому для того, щоб сформувати у дітей певні
навички, можна пропонувати їм грати не тільки на дитячих музичних інструментах, а
й на незвичайних, тих, що діти виберуть або виготовлять самостійно чи з допомогою
дорослого.
Спочатку слід дати дітям можливість задовольнити інтерес до матеріалів,
нашуміти ними. Пізніше можна буде шуміти більш організовано – у дитячому
оркестрі шумових інструментів.
Якщо для дорослого музика нерозривно пов’язана з піснями і грою на музичних
інструментах, концертами і радіоефірами, то дитина здатна знаходити музичність
навіть у таких непомітних звуках як шум холодильника чи автомобільні.
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Гра на скрипці чудово стимулює
пальці дитини. Це допомагає включенню
мовної зони, іншими словами, розвитку
мови. Майже на кожному уроці малюку
пропонують «пальчикові ігри» під якийнебудь віршовий текст. Ці ігри дуже
популярні і у логопедів. Практика
показує, що, чим раніше дитина з
проблемами мови почала грати на
скрипці, тим ефективніше і швидше
корегується мова. Причому у дворічних
дітей цей процес може продовжуватися
всього від одного місяця до чотирьох, у
трирічних – розтягнутися до року. Чим
старша дитина, тим більше знадобиться
зусиль. Також розвивається дрібна
моторика, кістки рук набувають більшої
рухливості, зникає скутість рухів і дитині буде легше навчитися писати. Розвивається
координація рухів. Скрипка – чудова розвиваюча іграшка для покращення
координації: різноманітні рухи рук. Отже, активно стимулюються всі центри мозку.
Удосконалюється здібність поєднувати слухове, зорове сприйняття і рухову
координацію, а це допомагає бути уважним і терплячим.
Скрипка розвиває багатоканальність – здібність чути те, що кажуть, виконувати
потрібні дії, не відволікатися. Обидві півкулі мозку розвиваються. У три роки діти, як
правило, «одноканальні». Вони можуть слухати одну людину і швидко відволікатися,
при цьому зі складністю по вертаються «на попередній канал».
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