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ТЭМПАВАЕ РАЗВІЦЦЁ МУЗЫКІ 

 (ПЛАН-КАНСПЕКТ УРОКА МУЗЫКІ Ў 3 КЛАСЕ) 

Анціпава Марына Чаславаўна, настаўніца музыкі   
 

                       

 
Мэта: стварэнне ўмоў для  фарміравання ўяўленняў аб тэмпавым  развіцці 

музыкі. 

Задачы:  

фарміраваць уменні сачыць за тэмпавым развіццѐм музыкі,  ствараць музыку 

з дапамогай паскарэння, запавольвання, кантраснага супастаўлення тэмпаў; 

развіваць музычныя здольнасці вучняў (вакальна-харавыя навыкі, музычны 

слых, памяць,  рытмічныя навыкі), творчыя здольнасці ў вобласці 

выканальніцкага развіцця; 

выхоўваць пачуццѐ прыгажосці і мастацкага густу, асэнсаваных адносін да 

музыкі. 

Музычны матэрыял: 

“Песенка солнечных зайчиков” муз. В. Казеніна, сл. Ф. Лаубэ – распяванне; 

“У пячоры горнага караля” муз. Э. Грыга – слуханне; 

“Раніца ” муз. Э. Грыга – уваход і выхад з класа; 

“У оленя дом большой” – фізкультхвілінка; 

“Поезд” муз. М.Мятлова – развучванне; 

“Зімовы лес” (інструментальная кампазіцыя) – стварэнне музычнай карціны; 

“Как под мельницей”, муз. М. Андрэевай – слуханне. 

 Абсталяванне: акардыѐн, ноўтбук, шумавыя музычныя інструменты, 

рознакаляровыя  ноты, выразаныя з паперы, партрэт кампазітара Э. Грыга. 

 

Музыка  –  мастацтва, якое раскрываецца перад слухачом 

у руху, паступова, крок за крокам, гук за гукам. Таму няма 
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музыкі без развіцця, нават калі яна імкнецца адлюстраваць 

поўны спакой і нерухомасць. 

                                                                          Э.Грыг 

                                                 Ход урока 

1.Арганізацыйна – псіхалагічны момант (1 хвіліна) 

(Вучні ўваходзяць у клас пад музыку Э.Грыга «Раніца») 

Настаўнік. Я рада бачыць вас у гэтым утульным прасторным класе. 

Дакраніцеся далонькамі адзін да аднаго і паглядзіце адзін аднаму ў вочы, 

перадайце часцінку свайго добрага настрою. Усміхніцеся адзін аднаму і 

падарыце мне сваю ўсмешку. Ад вашых усмешак стала ярчэй і святлей у 

класе. І паколькі ўрок у нас музычны, давайце павітаем адзін аднаго на 

музычнай мове.  

Музычнае  прывітанне, стварэнне  эмацыянальнага  настрою. 

Настаўнік. Добры дзень, дзяўчынкі!     Добры дзень, хлопчыкі!      

Добры дзень!  Добры дзень!  Прывітанне! Рада ўсіх вас бачыць я! (Вучні 

вітаюцца). 

Весела прагучала наша музычнае прывітанне. З такім настроем мы і пачнѐм 

працаваць.  

2.Распяванне (3 хвіліны) 

 Настаўнік. Вы не заўважылі нічога?  Убачыўшы, якія вы прыгожыя, 

вясѐлыя, да нас завітаў сонечны зайчык. Давайце  выканаем яго любімую 

песню, якая так і называецца “Песенка сонечных зайчыкаў” [1,69; 2,104].    

Селі як выканаўцы. Ногі цвѐрда стаяць на падлозе, спіна прамая, рукі на 

парце. 

3. Актуалізацыя ведаў (4хвіліны) 

Настаўнік. Што такое развіццѐ музыкі? 

Вучні. Гэта яе змяненне.  

(Звяртаецца ўвага на эпіграф). 

Настаўнік. Што дапамагае развіваць музыку?  
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Вучні. Сродкі музычнай выразнасці. 

Настаўнік. А давайце ўсе разам, паколькі за акном яшчэ зіма, скатаем 

“снежны ком”, выкарыстоўваючы сродкі музычнай выразнасці. (Словы 

“мелодыя”, “інтанацыя”, “тэмбр”, “рэгістр” “дынаміка”, “тэмп” 

змяшчаю на дошцы). (Дадатак 1). 

Настаўнік. Я хачу прапанаваць вам невялікую гульню. Па правілах 

гульні вам неабходна заплюшчыць вочы і не падглядваць. Да каго я падыду і 

пакладу руку на плячо, той вучань павінен сказаць слова “музыка”. Ваша 

задача -  сказаць, хто з вашых аднакласнікаў сказаў. (Гульня «Адгадай, хто 

гаворыць?») 

  Настаўнік. Малайцы, правільна адказалі. А як вы распазналі галасы 

сваіх сяброў?  

Вучні. Па тэмбру.  

Настаўнік. Так і ў музыцы: кожны музычны інструмент мае свой 

непаўторны тэмбр. І калі ў музычным творы адну і тую ж музыку для таго, 

каб яна гучала прыгажэй, выконваюць розныя па тэмбру музычныя 

інструменты, то мы гаворым аб якім развіцці музыкі? Можа, хто ўжо 

здагадаўся?  

Вучні. Аб тэмбравым.  

Настаўнік.Так, гэта тэмбравае развіццѐ музыкі. Скажыце мне, якімі 

бываюць гукі па вышыні выканання? (Дэманстрацыя на акардэоне).  

 Вучні. Высокія, нізкія і сярэднія. 

  Настаўнік.Правільна. Яшчэ можна сказаць, што музыка гучыць у 

высокім, сярэднім або нізкім рэгістры. А ці можна паказаць, у якім рэгістры 

гучыць музыка з дапамогай рухаў?   Так. Давайце паспрабуем зрабіць гэта 

разам. Я папрашу вас устаць з-за парт. Слухаем гучанне акардыѐна і калі 

пачуем высокія гукі, мы цягнем рукі ўверх, калі нізкія – прысядаем. Калі ж 

гучаць гукі сярэдняй вышыні, то мы будзем пляскаць у далоні. (Гульня 

“Пакажы правільна”). 

Настаўнік.Якое гэта развіццѐ музыкі, калі мяняецца рэгістр?  
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Вучні. Рэгістравае. 

Настаўнік.Вы зайшлі ў клас пад музыку. Назавіце твор і кампазітара, 

які яго напісаў? (Э.Грыг “Раніца”). Якое развіццѐ музыкі пачулі?  

Вучні. Дынамічнае, меладычнае. (Словы “тэмбравае”,” рэгістравае”, 

“дынамічнае”, “меладычнае” змяшчаю на дошцы). (Дадатак 2). 

4.Стварэнне праблемнай сітуацыі, паведамленне тэмы і задач 

урока (2 хвіліны) 

           Настаўнік.Праслухайце два варыянты  песні “Як пад мельніцай”  

[1,75; 2,111]. Паспрабуйце адказаць, чым адрозніваецца адно выкананне песні 

ад другога?  

Вучні. Тэмпам. 

Настаўнік.Вы заўважылі, што пры другім выкананні  ў песні змяніўся 

тэмп. Скажыце, як будзе гучаць тэма сѐнняшняга ўрока?  

Вучні. Тэмпавае развіццѐ музыкі. 

Настаўнік. А якую мы паставім задачу перад сабой на дадзеным 

уроку?  

Вучні. Навучыцца сачыць за тэмпавым  развіццѐм, выконваць музыку, 

выкарыстоўваючы тэмпавае развіццѐ, і, канечне, паспрабуем свае сілы ў ролі 

кампазітараў.  

Настаўнік. А мая задача – дапамагчы вам у гэтым.  

5.Вывучэнне новага матэрыялу (17 хвілін) 

Настаўнік.Праслухайце, калі ласка, песню “Поезд” і скажыце, якое 

развіццѐ музыкі вы пачулі? Слухаем уважліва. Не забывайце нашы асноўныя 

правілы: услухоўваемся, прыслухоўваемся, падслухоўваем. (Мастацкае  

выкананне песні «Поезд»). [1,76; 2,112].     

А). Праверка першаснага ўспрымання  

Настаўнік.Якая  выразная інтанацыя ляжыць у аснове песні?  Якія 

сродкі музычнай выразнасці  гэты настрой, гэту інтанацыю ствараюць? 

Можна карыстацца карткай – дапаможнікам. (Дадатак 3). 
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Вучні. Мінорны    лад, рухавы    тэмп, плаўная    мелодыя, раўнамерны    

рытм, ціхая,  нягучная дынаміка. 

Настаўнік. Якія змяненні тэмпу вы заўважылі? Чым вызваны гэтыя 

змяненні? Як разумееце выраз “змеѐй извиваясь”? 

Б.  Развучванне песні  

Настаўнік. Развучым гэту песню. Памятаем пра пасадку. Сочым за 

дыханнем. (Развучванне песні традыцыйнае, па фразах). 

6. Фізкультхвілінка   «У оленя дом большой»  (2 хвіліны) (Дадатак 

4). (Звяртаецца ўвага на тэмпавае развіццѐ мелодыі). 

7. Замацаванне новага матэрыялу (12,5 хвілін).  

 Настаўнік. Каб зразумець, як развіваецца музыка і якія бываюць віды 

развіцця, трэба ўважліва слухаць музыку. Давайце прасочым, як кампазітар 

робіць развіццѐ музыкі ў вялікім музычным творы на прыкладзе знаѐмства з 

творчасцю нарвежскага кампазітара Э. Грыга. (Дадатак 5). Музыка Грыга 

прасякнута цеплынѐй, душэўнасцю, любоўю да роднага краю, да яе суровай 

прыроды.  Нарвегія – паўночная краіна, дзе заўсѐды холадна, шмат снегу і 

мала свеціць сонца. Кампазітар на аснове казкі стварыў сюіту “Пер Гюнт”. 

Пер Гюнт – гэта імя юнака, галоўнага героя сюіты. Ён ідзе з роднага дому у 

далѐкае падарожжа, спадзеючыся разбагацець і знайсці сваѐ шчасце. Шчасце 

і каханне ѐн знайшоў, але толькі вярнуўшыся на радзіму. У сваіх падарожжах 

юнак сустракае розных герояў, сярод іх  - усходняя танцоўшчыца Анітра, 

гномы і казачныя жыхары пячоры– тролі. Вось адзін выпадак з яго 

падарожжа. Герой трапляе ў чароўную пячору. Прылѐг адпачыць. Як толькі 

ѐн сабраўся заснуць, пачуўся лѐгкі рух, ціхі шоргат. З розных шчылін, 

куткоў, дзірачак пачалі выглядваць тролі. Хто такія тролі?  

Вучні. Казачныя істоты. [1,78].   

Настаўнік. Іх станавілася ўсѐ больш і больш, яны акружалі юнака з 

усіх бакоў. І вось тролі ўжо сталі будавацца ў калоны з ваяўнічымі крыкамі, 

як з'явіўся горны кароль.  Вызначце па характары  музыкі, на дабро ці зло 
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сабраліся тролі? Хто з вас пачуе больш змяненняў, той лепш адгадае задуму 

кампазітара. (Слуханне музыкі Э. Грыга "У пячоры горнага караля”). 

Настаўнік. Што вы сабе ўявілі пад гэтую музыку?  Што змянялася ў 

музыцы?  

Вучні. Тэмп – вельмі добра  перададзены рух ад павольнага шэсця да 

хуткага, дынаміка – ад ціхага да гучнага, тэмбр – ад ціхага да ўзбуджанага, 

характар – ад злога да агрэсіўнага, мелодыя паўтаралася, але ў розным 

выглядзе. (Дадатак 3). 

Настаўнік. Якое развіццѐ музыкі вам удалося вызначыць?  

Вучні. Дынамічнае – ад ціхага да гучнага, кампазітар малюе троляў, іх 

шэсце: здалѐк – зблізку, тэмпавае – хуткасць выканання змянялася, тэмбравае 

– з мяккіх гукі ператварыліся ў выразныя, адрывістыя, жорсткія, рэзкія. 

Настаўнік. Якую ролю ў развіцці музыкі адыгрывае тэмп?  

Вучні. Дапамагае стварыць карціну,настрой,  характар музыкі. 

Настаўнік. Ці захаваўся б настрой твора, калі б тэмп быў нязменным?  

Развіццѐ зрабіла музыку цікавай, падзеі мяняюцца, і музыка пра гэта нам 

расказвае. На прыкладзе музычнага твора Э. Грыга "У пячоры горнага 

караля" мы пераканаліся, што, выкарыстоўваючы разнастайныя прыѐмы 

развіцця музыкі, кампазітар стварыў яркую карціну імклівых скокаў 

казачных істот. У аснове твора ляжыць адна нязменная  тэма, але на працягу 

ўсяго гучання музыкі мы з цікавасцю назіраем за яе развіццѐм: змяненнем 

характару ад насцярожанага, затаенага да хвалюючага, узбуджанага; 

паступовым нарастаннем дынамікі ад ледзь чутнага піяна да гучнага фортэ; 

паскарэннем тэмпу – ад павольнага да імклівага. Таямнічае шэсце паступова 

перарастае ў дзікія скокі гномаў і троляў – насельнікаў казачнай пячоры. Мы 

запамінаем музыку лѐгка, калі яна пабудавана на яркіх, запамінальных 

інтанацыях, нам цікава слухаць музыку, яна захапляе нас тады, калі ў ѐй ѐсць 

цікавае развіццѐ.  

(Стварэнне музычнай карціны).  
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Настаўнік. (Словы на фоне інструментальнай кампазіцыі”Зімовы 

лес”). 

Пер Гюнт падарожнісае ў пошуках шчасця 40 гадоў. І куды ѐн вяртаецца?  

Вучні. На Радзіму.  

Настаўнік .А якая наша Радзіма? Наша прырода, нашы лясы таксама 

прыгожыя. Я прапаную вам адправіцца ў падарожжа ў зімовы лес (Дадатак 

6). А дапаможа нам музыка. Мы з вамі ўжо былі выканаўцамі, калі спявалі, 

слухачамі, а зараз станем кампазітарамі. Мы створым музычную карціну, 

выкарыстоўваючы шумавыя інструменты і тыя шляхі развіцця музыкі, з якімі 

пазнаѐміліся. (Дзеці выконваюць замалѐўку.) 

Настаўнік. Ідзѐм па снезе  (дзеці раўнамерна храбусцяць цэлафанам), 

бяжым (храбусцяць у хуткім тэмпе), прыпыніліся, прыслухаліся (паўза), 

завыў вецер (голасам паказваюць выццѐ ветру), зашумелі галінкі дрэў  (дзеці 

шапацяць лістамі паперы),  убачылі ледзяшы (гучыць званочак ці 

металафон), 

стукае дзяцел (стукаюць алоўкам па стале). Ці падабаецца вам створаная 

музычная карціна? 

8. Самакантроль і самаацэнка вучняў (2,5 хвіліны) 

Настаўнік.Наш урок заканчваецца. На наступных уроках мы 

працягнем знаѐмства з развіццѐм музыкі. Ацаніце, калі ласка, сваю працу ў 

сшытках самаацэнкі [4,27].  Падыміце рукі тыя, хто паставіў усе плюсы, хто 

зразумеў тэму ўрока.  Малайцы,  вельмі добра! 

9. Падвядзенне вынікаў урока (2 хвіліны) (Пытанні з «Музычнай 

скарбонкі». Дзеці дастаюць ноту з нумарам пытання і адказваюць). 

(Дадатак 7). 

10. Рэфлексія (1 хвіліна). 

Настаўнік. Падыміце ноту высока ўверх, калі лічыце, што на ўроку 

было цікава, вы даведаліся шмат новага. Падыміце ноту высока ўверх, калі 

лічыце, што было не зусім  цікава, тэму вы не зразумелі, у вас засталіся 
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пытанні. Дзякуй за актыўную працу на ўроку.   (Дзеці выходзяць з класа пад 

музыку Э.Грыга “Раніца”) 
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А.Р.Гуляева, М.Б. Гарбунова, І.В. Яшчэмбская-Калѐса. – Мінск : 

маст.літ.,2008. С.135. 

2. Гуляева, Е.Г, Музыка. 3 класс. Нотная христоматия: пособие для 

учителей учреждений общ.сред. образования с белорус. и рус. 

яз.обучения / Е.Г.Гуляева, М.Б. Гарбунова, И.В. Ящембская-Колѐса. – 

Минск : Адукацыя и выхаванне,2013. С.184. 

3. Гуляева, Е.Г, Музыка в  3 классе: учеб.-метод. пособие для учителей 

общ.еобразоват. учреждений  с белорус. и рус. яз.обучения / 

Е.Г.Гуляева, В.И. Гуляев. – Минск : Выш.шк.,2010. С.40. 

4. Гуляева, Е.Г, Музыка:   3 класс: тетрадь самооценки: пособие для 

учащихся учреждений общего среднего образования с рус. яз.обучения / 

Е.Г.Гуляева. –  2-е из. - Минск : Зорны Верасок,2014. С.48. 

5. Игры на уроках музыки: muz-urok.ru›igraem_na_urokah.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muz-urok.ru/
http://www.muz-urok.ru/igraem_na_urokah.htm
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Дадатак 1 

Тэрміны для актуалізацыі ведаў 

 
МЕЛОДЫЯ, ІНТАНАЦЫЯ, ТЭМБР, РЭГІСТР, ДЫНАМІКА, ТЭМП. 

 

 

Дадатак 2 

Тэрміны для актуалізацыі ведаў 

 

МЕЛАДЫЧНАЕ, ІНТАНАЦЫЙНАЕ, ТЭМБРАВАЕ, ДЫНАМІЧНАЕ, 

РЭГІСТРАВАЕ. 

 

 

Дадатак 3 

Картка-дапаможнік “Сродкі музычнай выразнасці” 

Мелодыя: плаўная,замілаваная, напеўная, усхваляваная. 

Рытм: маршавы, танцавальны, раўнамерны, спакойны, выразны. 

Лад:  мажорны (вясѐлы, светлы, радасны); мінорны (сумны, ціхі, 

цѐмны). 

Тэмп: хуткі, павольны, спакойны, умераны, ажыўлены, жвавы. 

Дынаміка: ціха (піяна), гучна (фортэ), паступовае ўзмацненне               

гучання (крэшчэнда), паступовае заціханне (дымінуэнда). 

Тэмбр (афарбоўка гуку): светлы, цѐмны, звонкі, яркі. 

Рэгістр: высокі, сярэдні, нізкі. 

Інтанацыя: пытальная, сцвярджальная, нясмелая, спакойная,    ласкавая, 

пяшчотная, напеўная, замілаваная, чароўная, грозная, трывожная. 

 

 

Дадатак 4 
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Матэрыял для фізкультхвілінкі 

У оленя дом большой. 

Он глядит в своѐ окошко. 

Зайка по лесу бежит, 

В дверь к нему стучит: 

- Тук, тук дверь открой 

     Там в лесу охотник злой 

          Зайка! Зайка, забегай, 

          Лапу мне давай. 

 

Дадатак 5 

Партрэт Э. Грыга  

 
 

Дадатак 6 

Ілюстрацыя “Зімовы лес” 
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Дадатак 7 

 

 Пытанні з музычнай скарбонкі 

1. Пра якое  новае для вас развіццѐ музыкі вы даведаліся? (Тэмпавае развіццѐ 

музыкі). 

2. З творчасцю якога нарвежскага кампазітара  зноў сустрэліся на ўроку? 

(Грыга). 
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3. Які сродак музычнай выразнасці дапамагае стварыць тэмпавае развіццѐ 

музыкі? (Тэмп). 

4. Што такое развіццѐ музыкі? (Гэта яе змяненне). 

5. Як называецца музычны твор Э.Грыга, герой якога трапляе ў чароўную 

пячору, дзе жывуць гномы і тролі? (“У пячоры горнага караля”). 

6. У якой песні, развучанай сѐння на ўроку, прысутнічае тэмпавае развіццѐ 

музыкі? (“Поезд”.) 

- Не хвалюйцеся, калі хто не зразумеў да канца тэму. На наступным занятку 

паўторым і замацуем сѐнняшні матэрыял. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 8 

Фотарэпартаж “Цікавыя моманты ўрока”  

 

 



 
 

13 
 

Стварэнне эмацыянальнага настрою 

 

Падчас фізкультхвілінкі   «У оленя дом большой» 

 

У час музычнай замалѐўкі 
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Развучванне песні 


