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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ РИТМІКИ ТА 
ХОРЕОГРАФІЇ В ШКОЛІ 

 
Уроки ритміки і хореографії мають велике значення для розвитку 

дитини. У спеціальних рухах, іграх, танцях діти цілком сприймають емо-
ційний зміст того чи іншого музичного твору. Правильне вивчення танців 
виробляє в учнів граціозність, підтягнутість. Діти набувають стрункої пос-
тави, легко та вільно рухаються [1, 3].  

На уроках ритміки вивчаються елементи музичної виразності, які 
найбільш природно і логічно виявляються в рухах. Щоб виховати у дітей 
здібності до емоційного та цілісного сприймання музики, необхідно озна-
йомити їх із засобами музичної виразності і навчити рухатися в характері і 
темпі музики; точно починати і закінчувати рухи разом з музикою; переда-
вати рухами динамічні відтінки музики; виконувати нескладні ритмічні 
малюнки; розрізняти і виконувати в рухах музичні тривалості.  

Музичний матеріал, що використовується на уроці, повинен бути ху-
дожній, доступний дитячому розумінню та сприйманню. В кожному музи-
чному прикладі має бути яскраво виявлений зміст музичного тексту.  

Важливим елементом уроків ритміки і хореографії є гра. У грі діти 
самостійно рухаються, колективна форма гри дозволяє їм ближче позна-
йомитися зі своїми партнерами, привчає їх підкорятися загальним прави-
лам. Діти правильно й виразно рухаються, якщо їм підказати зміст гри, до-
ступний їхньому розумінню, ввести конкретний образ [1, 3].  

На уроках ритміки і хореографії також вивчається народна хореог-
рафічна лексика. Учні повинні знати особливості манери виконання тан-
цювальних рухів різних народів [1, 4]. При вивченні народних танцюваль-
них рухів слід допомогти дітям зрозуміти національний характер і загаль-
ний стиль окремого народного танцю. Важливо, щоб педагог правильно 
вказав і пояснив дітям ці особливості [2, 14-15]. 

У педагогічній практиці нерідко доводиться зустрічатися із надмір-
ним захопленням технічно важкими для дітей рухами. Це призводить до 
небажаних наслідків – механічного перенесення віртуозних рухів класич-
ного чи народного танцю на аматорську сцену, що частіше робить танці 
дітей поганою пародією на професійні і в той же час формує у дітей хибне 
розуміння своїх танцювальних можливостей. 

Під час занять у кожної дитини, відповідно до її індивідуальних осо-
бливостей, виявляється певний темп розвитку танцювальних здібностей і 
своє ставлення до мистецтва, яке вона вивчає. Деякі діти досягають прек-
расних результатів, і танець для них стає назавжди близьким і улюбленим 
мистецтвом. Інші не досягають високих показників, однак і ті, і інші одер-



жують належну підготовку, певне уявлення про мистецтво танцю, хореог-
рафічну і загальнолюдську культуру.  
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