


Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

Ресурсний центр 
 

 

 

 

 

 

Альманах 

психолого-педагогічного 

досвіду 
 

 

№ 2, 2016 

Науково-методичний журнал 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слов’янськ – 2016 



 Альманах психолого-педагогічного досвіду №1/2016 

 

 3 

Альманах психолого-педагогічного досвіду 

Науково-методичний журнал. Виходить 2 рази на рік. 
 

Засновник: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
 

  Рекомендовано вченою радою ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», протокол №4 від 24.11.2016 р. 
 

Мова видання: українська. 

Видавник: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». 
 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ 

Головний редактор: 

Омельченко С.О., ректор ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 

доктор педагогічних наук, професор. 
 

Відповідальний секретар: 

Аматьєва О.П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практичної психології 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». 
 

Члени редакційної колегії: 

Набока О.Г., Перший проректор ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет», доктор педагогічних наук, професор; 

Коношенко С.В., декан педагогічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», доктор педагогічних наук, доцент; 

Курінна С.М., завідувач кафедри дошкільної освіти ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», доктор педагогічних наук, професор; 

Панасенко Е.А., завідувач кафедри практичної психології ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет», доктор педагогічних наук, професор; 

Сипченко В.І., завідувач кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет», кандидат педагогічних наук, професор; 

Корнєєва О.Л., завідувач ДНЗ №31 «Мир» м. Костянтинівка, кандидат педагогічних 

наук; 

Ракітянська О.Л., методист із дошкільної освіти НМЦ відділу освіти Слов’янської 

міської ради. 
 

СКЛАД РЕДАКЦІЇ: 

Бондаренко Н.Б., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти; 

Крайнова Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти; 

Демченко М.О., асистент кафедри практичної психології. 
 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

Піроженко Т.О. − доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії 

психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка; 

Євтухова Т.А. − завідувач кафедри природничо-математичних наук ДДПУ, кандидат 

педагогічних наук, доцент; 

Стягунова О.О. − завідувач відділу дошкільної освіти Донецького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент. 

 

Фото на обкладинці: театр-студія «Гротеск» ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» (художній керівник – Філіппова Наталія Яківна), педагоги та 

вихованці дошкільних навчальних закладів №55 «Лелека» м. Словʼянська (завідувач 

Шевченко Галина Валентинівна), №2 «Суничка» м. Краматорська (завідувач Батуріна Олена 

Сергіївна. 

 

© Ресурсний центр, 2016 



З М І С Т 

 

 

Вступне слово   4 

   

Тимошенко І.В. Створення театрального осередку у групі раннього 

віку  

 

5 

   

Шерстюк Н.В. Система роботи з активізації пізнавального 

розвитку дітей раннього віку засобами 

театралізованої діяльності  

 

 

13 

   

Мудранінець Л.Ф. Перспективне планування діяльності театральної 

студії у середній та старшій групах дошкільного 

навчального закладу  

 

 

25 

   

Лантух Т.В. Художньо-естетичний розвиток дошкільників 

засобами театралізованої діяльності  

 

52 

   

Янишевська С.І. Театральна студія «Вернісаж»: авторська 

інтегрована система роботи профільної групи 

художньо-естетичного виховання  

 

 

80 

   

Толстих Н.В. Розвиток мовленнєвої культури дітей дошкільного 

віку через театралізовані ігри  

 

107 

   

Відомості про авторів  121 

  

Вимоги до оформлення матеріалів для розміщення на сторінках 

Ресурсного центру  

 

122 

 

 

 

 



 Альманах психолого-педагогічного досвіду №2/2016 

 

 

 
5 

Вступне слово 

 

Театр повинен просвітляти розум. 

Р. Роллан 

 

Останні роки нашого буремного та стрімкого життя, на жаль, засвідчили, 

що все менше часу ми приділяємо відвідуванню театрів, музеїв тощо. Хоча, ще 

Карло Гоцці зауважив: «Ми ніколи не повинні забувати, що театральні 

підмостки слугують всенародною школою». 

Історія людства доводить, що в найскладніші часи, які, як бачимо, зараз 

переживає наша країна, кожен із нас тягнеться до прекрасного, яким є й 

театральне мистецтво. Адже театр покликаний вчити бачити найцінніше в 

житті (Батьківщина, сім’я, друзі тощо), виховувати людські чесноти (доброта, 

толерантність, вірність, чесність і под.).  

Однією з особливих рис театру є його всеохопність, бо театральне 

мистецтво розраховане на будь-який вік: від вихованців дошкільних заходів до 

людей похилого віку. 

Ми, педагоги, повинні пам’ятати про те, на чому наголошував ще 

Вольтер: «Театр повчає так, як цього не зробити жодній книзі». Кожен учитель 

зобов’язаний навчати й виховувати дітей не лише під час занять, спираючись на 

провідні наукові досягнення, а й долучаючи до  театру.  

Розуміючи це, у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» було створено театр-студію «Гротеск» (художній керівник – 

Н.Я. Філіппова). Завдяки цьому ми не лише змогли підвищити інтелектуальний 

рівень здобувачів вишу, ознайомивши їх із творами як вітчизняної, так і 

зарубіжної літератури, а й виконали одне із основних завдань освіти – 

виховання високоморальної особистості.  

Мусимо констатувати, що українство лише почало повернення до 

вітчизняного театру, який, до речі, має давню історію, коли риси театрального 

мистецтва виявлялися в іграх, піснях, танцях та обрядах, а театральні вистави 

відомі з 11 століття. Проте ми маємо сподівання, що український театр, 

цінністю якого є передусім його освітянська мета, знову посяде чільне місце в 

житті кожної прогресивної людини, зокрема молоді. Адже молодь – майбутнє 

України. Велика роль у навчанні й вихованні громадян, які є 

високоінтелектуальними, патріотичними та високоморальними представниками 

нації, належить театру.  

Ректор ДВНЗ «Донбаський державний  

педагогічний університет» Світлана Омельченко  
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Тимошенко Ірина Вікторівна, 

вихователь ДНЗ №2 «Суничка» 

м. Краматорська Донецької області 

 

Створення театрального осередку у групі раннього віку 
 

 

Консультант: 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної освіти 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

Крайнова Любов Валентинівна 
 

Прищеплювати у дітей любов до української спадщини необхідно, 

починаючи з самого дитинства. Протягом багатьох століть створювалися й 

удосконалювалися неповторні зразки літературного мистецтва, які допомагають 

дітям освоювати багатогранність художнього слова. Залучаючи їх до художньо-

мовленнєвої діяльності, ми створили цікаве предметно-розвивальне  

середовище – осередок театру за мотивами казок, суть якого полягає в тому, 

щоб зростити в дитячій душі насіння любові до рідної мови.  

Завдання створення театрального осередку у групі раннього віку: 
− розвивати художньо-мовленнєву діяльність, залучаючи до відтворення, 

інсценування, розігрування змісту добре знайомих забавлянок, пісеньок, 

віршиків, колискових, казок за допомогою дорослого;  

− формувати у дітей ціннісне ставлення до культурно-історичної 

спадщини засобами українського фольклору; 

− познайомити з іграшками-персонажами як об’єктами сенсорних 

еталонів (різні за кольором, формою, величиною, матеріалом, звучанням, 

місцем розташування тощо); 

− збагачувати та постійно оновлювати предметно-розвивальне 

середовище; 

− виховувати інтерес, дбайливе ставлення до театральних ляльок. 
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Народне слово як один із засобів виховання здавна використовується 

педагогікою, бо вона включає сукупність засобів і методів навчання 

підростаючого покоління, закріплених у національній свідомості, народних 

традиціях, поезії, усній народній творчості. Художня форма фольклорних 

жанрів використовується як важливий засіб формування основ комунікативно-

мовленнєвої компетентності дітей раннього віку. 

Кожного героя представлено в різному художньо-естетичному 

оформленні. Дитина може не тільки роздивитися, відтворити окремий епізод, 

пов’язаний із ним, а й пізнати, які вони за розміром, кольоровою гаммою, з 

якого матеріалу. Таким чином ми формуємо багатогранне ціннісне ставлення 

дошкільників до довкілля. Театралізована гра має розвивальний і виховний 

вплив на дитину, пробуджує відчуття рідного коріння, дає паростки зародження 

духовності. В ранньому віці діти цікавляться іграми з лялькою, їх вражають 

невеликі сюжети, показані вихователем, тому вони із задоволенням передають 

свої емоції в рухових образах – імпровізаціях. 

Методичні рекомендації по створенню осередку театру у групі раннього 

віку: 

− театр необхідно розташувати в доступному місці, щоб надати дітям 

свободу вибору; 

− слід починати знайомство вихованців зі світом театру саме з лялькового, 

як найбільш близького дитині; 

− герої-ляльки мають бути стійкими, різними за розміром та матеріалом, 

відповідати художньо-естетичним вимогам; 

− для того, щоб діти активно гралися самостійно, необхідно давати зразки 

для накопичення художніх вражень (читати, показувати вистави, інсценізувати 

епізоди з казок); 

− вихователю необхідно пам’ятати про обов’язкове формулювання 

художньо-мовленнєвих завдань на кожному «тренувальному» етапі гри з 

ляльками; 

− робота в осередку театру повинна бути пов’язана з усіма видами 

освітньо-виховної діяльності малюків (навчально-розвивальною, пізнавальною, 

руховою, художньою, художньо-мовленнєвою); 

− казкові герої можуть бути представлені в інших видах театрів 

(настільний, на ширмі, на фланеліграфі, на магніті тощо); 

− матеріали осередку театру повинні змінюватися відповідно тематичного 

циклу; 

− основна умова успішного спілкування вихователя з дітьми – створення 

атмосфери радості та творчості. 

Створення осередку театру – це важлива складова залучення дітей до 

світу мистецтва, розширення їх культурного й національного світогляду. Дитина 

може бути і активним слухачем, і маленьким організатором: брати вироби у 

руки, розглядати їх, обстежувати, а також переставляти на інше місце, 

відтворювати зміст фольклорних форм.  
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Осередок театру – це засіб активізації мовлення та формування ціннісного 

ставлення до навколишнього світу.  

 

Перспективний план освітньо-виховної роботи у групі раннього віку 

на жовтень за тематичним напрямом «Ріпка» 

 

Тижні 

Навчально-

розвивальна 

діяльність 

(тематика 

занять) 

Пізнавальна 

діяльність 

Ігрова 

діяльність 

Художньо-

продуктивна 

діяльність 

Рухова 

діяльність 

Художньо-

мовленнєва 

діяльність 

I 1. Читання 

казки 

«Ріпка». 

2. Кошик з 

овочами. 

Бесіда про 

овочі (помідор, 

картопля, 

капуста, ріпа, 

буряк). 

Розглядання 

овочів. 

Мета. Вчити 

називати овочі, 

визначати 

форму (круглі). 

Спостереження 

за збиранням 

бадилля на 

городі. 

Гра «Назви 

городину». 

Гра «Упізнай 

за формою». 

Гра « Склади 

у кошик» 

(великий – 

маленький). 

Рольова гра 

«Помічники». 

Конструювання  

«Хатинка». 

Малювання 

«Доріжка». 

Аплікація 

«Кошик для 

бабусі». 

«Пройди по 

стежці», 

«Біжить до 

мене», 

«Через ворота», 

«Пташки 

літають». 

Психогімнастика 

«Листочок». 

Вправа 

«Покажи та 

розкажи». 

Пальчикова 

гімнастика 

«Ріпка». 

Гра 

«Доскажи 

словечко». 

Розповідання 

казки 

«Курочка 

Ряба». 

II 1. Переказу-

вання казки 

«Ріпка». 

2. Допомо-

жемо дідусю 

зібрати овочі 

на городі. 

Розгляд 

ілюстрацій. 

Мета. Вчити 

називати овочі, 

визначати 

колір. 

Спостереження 

за сорокою, 

листочками. 

Гра «Чарівна 

торбинка». 

Гра «Зваримо 

борщик». 

Гра «Чого не 

стало?». 

Гра із 

прищіпками 

«Листячко у 

ріпки». 

Рольова гра 

«Почастуємо 

ляльок». 

Малювання 

«Тягнемо, 

потягнемо». 

Ліплення 

«Ріпка». 

Конструювання  

«Будинок для 

собачки». 

«Докоти сир у 

нірку», 

«Сонечко та 

дощик», 

«Скоти з гірки», 

«Пташки 

літають». 

Мовленнєво-

ритмічна гра 

«Пиріжки та 

калачі». 

Потішка 

«Сорока-

ворона». 

Настільний 

театр 

«Ріпка». 

III 1. Лялько-

вий театр 

«Ріпка». 

 

2. Компотик 

для онучки. 

 

Розглядання 

фруктів у вазі. 

Розгляд 

картинок – 

добери пару. 

Логічна гра 

«На що 

схоже?» (колір, 

форма). 

Розповідь 

вихователя 

«Кому сонечко 

потрібне». 

Гра «Упізнай 

за смаком». 

Гра «Знайди 

свій колір». 

Гра «Фрукти 

на тарілочці». 

Гра «На що 

схоже 

сонечко?» 

(предметні 

картинки). 

Рольова гра 

«Дідусю на 

Аплікація 

«Яблучка на 

дереві». 

Малювання 

«Прикрасимо 

відерце». 

Конструювання  

«Парканчик». 

«У ворота», 

«Дожени мене», 

«Принеси м’яч», 

«Пройди по 

стежинці». 

Оздоровча 

хвилинка 

«Мишенята-

танцюристки». 

Цільова 

прогулянка до 

саду. 

Настільний 

театр 

«Ріпка». 

Вправа 

«Продовжи 

розповідь». 

Відгадування 

загадок про 

героїв казки. 

Гра 

«Упізнай, 

хто я». 
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Потішка 

«Сонечко». 

допомогу». 

 

IV 1. Театр на 

фланеліграфі 

«Ріпка». 

2. Дідусева 

дружна 

родина. 

Бесіда «Що 

росте у 

дідуся». 

Бесіда «Хто 

піклується про 

мене?». 

Розповідь «Де 

живуть 

вітаміни?». 

«Склади 

фрукти у 

вазу, овочі − 

у кошик» 

Гра-

привітання 

«Подарунки 

для 

мишенятка». 

Гра «Фрукти 

розглядай і 

потрібні 

відбирай». 

Рольова гра  

«Готуємо 

обід». 

Ліплення 

«Рум’яні 

яблучка». 

Малювання 

«Кошик для 

яблук». 

Конструювання 

«Казкова 

хатинка». 

«Переступи 

через палицю», 

«Сонечко та 

дощик», 

«Пройди по 

місточку» 

«Хто тихіше?». 

Вправа 

«Казка 

загубилася». 

Мовленнєва 

гра 

«Хто який?». 

Слухання 

казки 

«Ріпка» у 

аудіозаписі. 

 

Картотека до планування освітньо-виховної роботи 

на жовтень місяць 
 

Пальчикова гімнастика 

«Ріпка» 

Дідусь ріпку доглядав, 

Щодня її поливав. 

Сонечко її вітало, 

Ріпка кругла стала 

(імітація рухів). 

Гра «Зваримо борщик» 

Мета. Вчити правильно 

добирати овочі для 

борщу. 

Хід гри. Діти сидять 

півколом, перед ними 

стоїть каструля. 

Вихователь читає 

віршик, діти додають 

слова. Потім по черзі 

беруть овоч, кладуть і 

називають. 

На плиті каструля … 

(біла). 

В ній водичка … 

(закипіла). 

Буль – ( буль – буль), − 

вона… (булькоче). 

Що вона сказати хоче? 

Поклади … 

Буль, буль, буль. 

Гра «Упізнай за 

смаком» 

Мета. Закріплювати 

вміння дітей відгадувати 

фрукти за смаком. 

Хід гри. На столі перед 

дітьми лежать фрукти на 

тарілочці. Діти 

розглядають та 

називають. Потім 

вихователь викликає 

одну дитину (вона 

заплющує очі) і 

пропонує їй скуштувати, 

а потім назвати, що це за 

фрукт. 

Потішка «Ладки» 

Ладки, ладки, ладки! 

Напечу оладки –  

Гра-привітання 

«Подарунки для 

мишенятка» 

Оздоровча хвилинка 

«Мишенята-

танцюристки» 
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Пишні та рум’яні. 

Для кого? 

Для Тані. 

Хід гри. Вихователь 

співає:  

Я − маленьке 

мишенятко. 

Хочу з вами я погратися, 

День народження 

відсвяткувати. 

Діти передають один 

одному мишенятка та 

називають подарунок, 

який хотіли б 

подарувати. 

Діти сидять. Вихователь 

показує мишенятко, яке 

вміє танцювати під 

музику, пропонує дітям 

теж потанцювати. Коли 

музика стихає, діти 

сідають на місця. 

Конструювання 

«Будиночок для 

мишки» 

У мене гарний світлий 

дім, 

Світлий дім, світлий дім. 

Мені не страшен дощ і 

грім,  

Дощ і грім, дощ і грім. 
 

 

 

Мовленнєво-ритмічна 

гра «Пиріжки та 

калачі» 

Хід гри. Діти сидять за 

столом, за сигналом 

вихователя «пиріжок» 

діти плескають у долоні, 

а за сигналом «калачі» − 

стукають по столу.  
 

Пальчикова гра 

«Сорока-ворона» 

Сорока-ворона на 

припічку сиділа, 

Діткам кашу варила: 

Цьому дам, цьому дам, 

цьому дам і цьому дам, 

А цьому не дам: 

Він дрова не рубав, води 

не носив, каші не їв. 

Киш-киш-киш-киш! 

Полетіли-полетіли-

полетіли, 

На голівку сіли. 

Фізхвилинка 

«Кізонька-козуля» 

Кізонька-козуля 

маленька (руки на поясі), 

Кізонька-козуля 

гарненька (тупотять 

ніжками), 

Підійшла козуля до річки 

(рухаються за 

вихователем), 

Чистої напитися водички 

(нахиляються). 

Гра «Упізнай за 

формою» 

Мета: закріплювати 

вміння називати коло, 

квадрат. 

Вихователь пропонує 

дітям роздивитися 

картки, назвати городину 

та підібрати форму  

(коло, квадрат), на яку 

вони схожі. 

Спостереження за 
осінніми листочками. 

Вихователь звертає увагу 

на красиві осінні 

листочки. Під ногами 

листя жовте та червоне 

лежить, давайте по 

ньому ходити. 

Гра «Чого не стало?» 

Мета: вчити розрізняти 

овочі. 

Вихователь дістає з 

Гра «Назви городину» 

Мета: закріплювати 

вміння називати овочі. 

Вихователь пропонує 

Гра «Овочі розглядай – 

потрібні відбирай» 

Мета: закріпити вміння 

розрізняти овочі за 
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кошика різні овочі і 

розкладає їх на столі. 

Просить дітей 

заплющити очі, а сам у 

цей час прибирає один з 

овочів. Діти 

розплющують очі за 

сигналом вихователя і 

називають, чого не 

стало. 

Гру повторюють декілька 

разів. 

дітям роздивитися 

картки та назвати 

городину.  

А потім скласти їх у 

кошик. 

зовнішнім виглядом та 

називати їх. 

Малюкам пропонується 

розглянути овочі та 

розкласти за однією 

ознакою: 

- відібрати круглі овочі; 

- відібрати червоні 

(зелені…). 

 

Конспект заняття 

Тема. Дідусева дружна родина 

Мета. Вчити дітей відтворювати зміст казки за ілюстрацією, 

відповідаючи на запитання вихователя; розуміти мовлення дорослого, 

звернення до всіх та до конкретної дитини. Закріплювати вміння розповідати 

знайомі вірші та потішки, розпізнавати та називати овочі за кольором та 

формою. Розвивати дрібну моторику рук за допомогою пальчикової гімнастики, 

вміння підпорядковувати рухи змісту динамічних хвилинок. Виховувати 

бажання допомагати один одному, не сваритися, а жити в мирі та злагоді. 

Матеріал: ширма, іграшки (кішка, мишка, овочі, маска котика), 

ілюстрація Ю. Васнєцова до казки «Ріпка». 

Хід заняття 

Вихователь: 
Ще недавно в небі синім  

Пролітали журавлі. 

А сьогодні в безгомінні 

Ходить осінь по землі. 

(Гомін за ширмою). 

Вихователь: Хто це там кричить? 

Мишка: Я сильніша… 

Котик: Ні, я сильніший. 

Мишка: Я допомогла дідусевій сім’ї. 

Котик: А я овочів назбирав багато.  

Вихователь: Чого ви сваритесь? 

Котик: Я кажу мишці, що я сильніший. 

Мишка: Я допомогла дідусевій сім’ї витягнути ріпку. 

Котик: А я допомагав овочі збирати.  

Вихователь: Котик, можна нам подивитися, що у тебе в кошику? 

Котик: 
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У хазяйки бабці Насті 

Різні овочі вродили: 

Є і круглі, і довгасті –  

Овочів силенна сила. 

Вихователь: А ми знаємо, як ці овочі називаються? (Роздивляються). 

Вихователь: Діти, що це? Якого він кольору? А це? Якої вона форми? А в 

якій казці росте цей овоч? 

Діти, я вам пропоную помандрувати до казки.  

Динамічна хвилинка. 
На гостини до казки 

Ми підемо у гості (йдуть по колу). 

Сідаємо на пеньочок (присідають), 

З’їмо пиріжечок. 

Зустрінемо онучку (показують сукню), 

А потім і собачку Жучку (вітаються). 

Вихователь: Діти, а в якій казці живе Жучка? Пригадаємо як це було 

(пальчикова гімнастика). 

Дідусь ріпку доглядав,  

Щодня її поливав, 

Сонечко її вітало, 

Ріпка кругла стала. 

Вихователь: Що далі було? (Роздивляються ілюстрацію Ю. Васнєцова до 

казки Ріпка»). 

Кого ви бачите? 

Що вони роблять? 

Кого покликав дід? 

Кого покликала баба? 

Кого покликала онучка? 

Кого покликала Жучка? 

Кого покликала киця Мурка? 

А хто останній допомагав витягнути ріпку? 

Мишка: Ось, бачиш, котик, діти знають хто сильніший? 

Вихователь: Усі звірі допомагали витягати ріпку. Тому всі сильні і 

дружні. 

Мишка: А я знаю потішку про дружну дідусеву сім’ю. Допоможіть мені 

її розказати. 

Оцей пальчик − мій дідусь, 

Оцей пальчик – моя бабуся, 

Оцей пальчик – наша онучка, 

Оцей пальчик – наша Жучка, 

Оцей пальчик – наша киця. 

Оце − моя сім’я і я. 
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(Діти по черзі загинають пальчики і стискають у кулачок). 

Котик: Яка дружна в нас сім’я, я теж хочу з вами погратися у гру «Мишка 

та котик». 

Мишка з норки визирала, 

Бо допитливою стала.  

Та як пробігала кішка, 

Присідала в норці мишка. 

(Діти на перші два рядки потішки ходять, роздивляються, на останні 

два – присідають). 

Кішка та мишка (разом): Дякуємо, дітки, що з нами погралися, нас 

помирили та ще і казку розповіли. 
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Система роботи з активізації пізнавального розвитку дітей 

раннього віку засобами театралізованої діяльності 
 

Консультант: 

кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри практичної психології 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

Аматьєва Олена Петрівна 
 

Дитинство – особливий період життя, який треба прожити радісно і 

яскраво, цікаво та змістовно. Наше завдання як педагогів – створити для цього 

всі необхідні умови. У цьому може допомогти театралізована діяльність. Беручи 

участь у ній, діти знайомляться з довкіллям у всьому його різноманітті через 

образи, фарби, звуки. 
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Театр для дитини – це завжди свято, яскраві незабутні враження. Адже 

театралізована діяльність – це найпоширеніший вид дитячої творчості. Вона 

близька і зрозуміла дитині, глибоко лежить в його природі, знаходить своє 

відображення стихійно, тому що пов’язана з грою. Малюки дуже полюбляють 

театралізовані вистави. Чарівництво, перетворення, казка зачаровують їх. Це 

особливо вірно, якщо мова йде про дітей раннього віку. Крім того, лялькова 

вистава справляє на дітей велике емоційне, пізнавальне, моральне та естетичне 

враження. 

Дитина у дошкільному віці емоційно пізнає, освоює та сприймає 

довкілля. Спираючись на практичний досвід, можна із впевненістю сказати, що 

театралізована гра добре розвиває пам’ять, фантазію, художньо-образне 

сприйняття, уяву, активізує мислення, мовлення малюка. Театралізоване дійство 

забезпечує емоційне сприйняття явищ та подій. Відомо, що яскраві емоційні 

переживання забезпечують стійкість знань про предмети, явища, об’єкти. 

Дитина вчиться сприймати дії героїв, довкілля і адекватно реагувати на події, 

які розгортаються по ходу сюжету музичного чи літературного твору. Тому 

вважаємо найбільш ефективним пізнання світу дитиною через театралізацію.  

Основною метою роботи із пізнавального розвитку в групах раннього віку 

є заохочення до проявів пізнавальної активності, спостережливості, 

допитливості у процесі ознайомлення з природним і предметним довкіллям; 

формування інтересу дітей до театралізованої діяльності. 

Провідні завдання: 

– підтримувати у дітей пізнавальну активність через театралізовані дії;  

– стимулювати ігрову, комунікативну та мовленнєву активність дитини; 

– сприяти розвитку психічних процесів; 

– викликати емоційний відгук дитини на події та явища довкілля за 

допомогою театралізованої діяльності; 

– розвивати дрібну моторику рук; 

– спонукати дітей до різноманітних дій із ляльками різноманітних видів 

театру, з метою ознайомлення з ними; 

– формувати за допомогою театралізованої діяльності досвід моральної 

поведінки, шанобливе ставлення до однолітків; 

– цілеспрямовано збагачувати словник дітей назвами предметів 

найближчого оточення, об’єктів та явищ живої і неживої природи. 

Даний досвід роботи ґрунтується на принципах: 

– від простого до складного; 

– вікова адресність (доступність); 

– наочність. 

Для результативної організації роботи з пізнавального розвитку засобами 

театралізованої діяльності в групі створені умови: 

– оформлені осередки для сюжетно-рольових ігор «Кухня», «Сім’я», 

«Будівництво», «Крамниця», «Цирк», «Лікарня»; 

– оформлені куточки: ряження, театралізації, книжковий куточок. 
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У групі раннього віку використовуються такі види театру: 

– настільний ляльковий театр (театр на плоскій картинці, театр іграшок 

(готова саморобка), Бі-ба-бо, театр на конусах); 

– театр живої ляльки (театр із «живою лялькою», ростові, люди-лялькі, 

театр масок); 

– театр на руці (пальчиковий, картинки на руці, рукавички); 

– стендовий театр (фланелеграф, тіньовий). 

Атрибути надягаються на руку, звичайно діють на ширмі. Після показу 

дітям надавали можливість погратися з ляльками, ляльки хвалять їх за те, що 

вони уважно слухали і дивилися, інтерес дітей після цього не згасає, діти із 

задоволенням продовжують грати з ними. У процесі гри діти вчаться 

взаємодіяти один із одним, грати дружно, не сваритися, улюблені персонажі 

брати по черзі. 

Найулюбленішим видом театру для дітей став настільний театр. Він 

простий і доступний, не потребує певних умінь, діти самі діють з іграшками-

персонажами, охоче перевтілюються в діючих персонажів (колобок, заєць, 

лисиця і т.ін.), намагаються передати характер героя (мімікою, змінюючи 

інтонацію, повторюють фрази, які запам’яталися («Колобок, я тебе з’їм»). 

Використовуються різноманітні іграшки і саморобки. Головне, щоб вони 

стійко стояли на столі і не створювали перешкод під час переміщення. Беручи 

участь у театралізованих іграх, діти відповідають на запитання ляльок, 

виконують їх прохання, дають поради, входять в образ, перевтілюються в нього, 

живуть його життям. 

Увага дітей фіксується на тому, що в кінці ляльки кланяються і просять 

подякувати їм, поплескати в долоні. Від їх особи дорослий дякує і хвалить 

дітей, вітається і прощається. 

Рукавичні та інші театральні ляльки використовуються в спеціально-

організованій діяльності і в повсякденному спілкуванні. 

Для того, щоб домогтися визначених успіхів у пізнавальному та 

мовленнєвому розвитку за допомогою театралізованої діяльності, враховуються 

вікові і психофізичні особливості дітей. 

Найбільшу виховну цінність мають іграшки, виготовленні самими дітьми, 

що розвиває образотворчі навички, ручні вміння, творчі здібності (ляльки-

мотанки, аплікації персонажів). Іграшки для настільного театру зроблені із 

паперу, картону, поролону, тканини, природного матеріалу. 

Отже, під час організації театралізованої діяльності особлива увага 

приділяється створенню декорацій та підтримці їх в охайному стані, що 

дозволяє не тільки розвивати творчість малюка, а й виховує бережливе 

ставлення до речей. 

Робота з пізнавального розвитку за допомогою театралізованої діяльності 

здійснюється поетапно. 
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І етап. Ознайомлення дітей із сюжетними іграшками. Вихователь показує 

і називає різноманітні дії з ними (лялька йде, співає, танцює і т.ін.). Одні і ті ж 

слова при наступних повтореннях вимовляє, змінюючи інтонацію, силу голосу і 

темп мовлення. 

На цьому етапі дуже важливо надавати дітям можливість розгортати 

різноманітну діяльність з іграшками, у процесі якої активізується їх мовлення і 

закріплюються ігрові дії. 

ІІ етап. Робота з потішками. Зміст потішок дозволяє наочно відтворювати 

сценки з кількома діями, які послідовно змінюються. Потішку легко можна 

інсценувати навіть тоді, коли діти ще не володіють активним мовленням. Діти 

можуть зображувати рухи діючих осіб або виконувати дії з іграшкою. 

ІІІ етап. Проведення ігор-театралізацій. Добирається художній твір із 

віковими можливостями дітей і програмними вимогами. («Курочка ряба», 

«Ріпка», «Колобок», «Теремок», «Вовк і семеро козенят»). Текст твору повинен 

бути добре знайомий дітям. Вони впізнають персонажів на картинках і 

іграшках. Наприклад, перш ніж провести гру-театралізацію «Колобок», 

проводяться дидактичні ігри з ознайомлення з персонажами казки з метою 

уточнення уявлення дітей про зайця, ведмедя, лисичку. Вихователь навчає 

зображати цих персонажів казки (брати на себе роль) і викликати позитивне 

емоційне ставлення. Спочатку дорослий сам промовляє і сам виконує рухи, а 

діти слухають і дивляться. Потім вони точно виконують рухи відповідно до 

тексту. Наприклад, «Зайчик сіренький сидить і вухами ворушить... » 

До 3 років вихованці знайомляться з персонажами казок, знають зміст 

казок («Курочка Ряба», «Ріпка», «Колобок», «Теремок», «Рукавичка», «Вовк і 

семеро козенят»). 

Даний напрям педагогічної діяльності здійснюється за перспективним 

планом роботи групи раннього віку, який доповнено театралізованими іграми. 

Раз на тиждень під час ігор-занять із ознайомлення дітей раннього віку з 

довкіллям використовуються атрибути різних видів театру, які викликають 

емоційний відгук дитини, активізують її мовлення. 

Щодня вводяться у спеціально організовану діяльність і у повсякденне 

життя ігри-інсценування із сюжетними іграшками, персонажами із різних видів 

театру, використовується при цьому фольклорний матеріал. 

Щомісяця планується демонстрація казки з використанням різних видів 

театралізованої діяльності.  

До роботи з ознайомлення дітей раннього віку із засобами театралізованої 

діяльності активно залучаються батьки. Для проведення занять, розваг і вистав 

вихователем і батьками спільно з дітьми виготовляються декорації, атрибути, 

маски, костюми казкових персонажів. 

Висновки 
Саме вік раннього дитинства – час дозрівання всіх основних функцій є 

найбільш сприятливим для виховання і навчання дитини. Період від 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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народження до 3 років має важливе значення для всього майбутнього життя 

дитини.  

Завдяки створеній у ДНЗ №31 «Мир» м. Костянтинівки Донецької обл. 

системі розвитку пізнавальної активності за допомогою взаємозв’язку з 

театралізованою діяльністю становлення образу світу у малюків відбувається в 

цікавій, захоплюючій та різноманітній діяльності. Саме театр забезпечує 

емоційне сприйняття явищ та подій, забезпечує стійкість уявлень про довкілля. 

У створеному розвивальному середовищі, спостерігаючи і наслідуючи дії 

дорослого, діти знайомляться з обʼєктами та суб’єктами найближчого оточення, 

вчаться дбайливо ставитися до предметів. Ефективності формування основ 

пізнавального, дбайливого, творчого ставлення до довкілля сприяє організація 

пізнавальної діяльності та ознайомлення з різними видами театру.  

Театралізована діяльність сприяє не тільки розвитку розумової діяльності, 

але і тісно пов’язана з удосконаленням мовлення: працюючи над виразністю і 

репліками персонажів, власними висловлюваннями, дитина активізує свій 

словник, удосконалює звукову культуру мовлення, її інтонаційний лад. Роль, яку 

виконує дитина, ставить її перед необхідністю ясно, чітко, зрозуміло 

висловлюватися. При цьому поліпшується діалогічне мовлення, його 

граматичний склад. 

Театралізована діяльність є джерелом розвитку почуттів і емоцій, вчить 

розпізнавати емоційний стан за мімікою, жестами, інтонацією. 

Звичку до виразного публічного мовлення можна виховувати тільки 

шляхом залучення до виступів перед аудиторією. Такі ігри допомагають долати 

боязкість, невпевненість у собі, сором’язливість тощо. 

  

Орієнтовне перспективне планування пізнавального розвитку  

у групі раннього віку (І півріччя) 

 

Місяць Тижд. Тема Завдання Театралізовані ігри Матеріали 

В
ер

ес
ен

ь 

І 

У 

дошкільному 

закладі 

Мета: Формувати 

уявлення про 

дошкільний заклад; 

ознайомити з 

обладнанням 

кожної кімнати в 

групі та 

призначенням; 

учити 

орієнтуватися в 

груповій кімнаті. 

Викликати 

емоційний настрій 

під час читання 

«Передай кульку». 

Викликати 

емоційне почуття 

дітей. Формувати 

комунікативні 

навички. 

«Назви своє ім’я». 

Формувати 

відчуття 

впевненості у новій 

обстановці. 

Виховувати 

комунікативні 

якості дітей. 

Повітряна 

кулька 

«Веселий 

гномик». 

  

  

Театр 

рукавичок – 

зайчик. 
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забавлянок. 

Виховувати увагу, 

спостережливість, 

дбайливе 

ставлення до 

речей. 

ІІ 

Діти нашої 

групи 

Мета: Формувати 

поняття про те, що 

в групі багато 

дітей: є хлопчики 

та дівчатка; 

познайомити дітей 

з іншими дітьми, з 

дорослими. Вчити 

називати своє ім’я, 

імена своїх друзів, 

використовувати 

зменьшувально-

пестливі форми. 

Виховувати 

бажання гратися 

разом. 

«Відгадай, хто 

прийшов». 

Прищеплювати 

любов до театру. 

Викликати 

позитивні емоції до 

театральних 

персонажів. 

Ігрова вправа 

«Виразні рухи». 

Формувати вміння 

спокійно рухатися 

під музику, 

виконуючі вправи з 

вихователем. 

Викликати 

емоційний відгук. 

Театралізо-

вані ляльки  

Бі-ба-бо. 

Театральний 

куточок. 

Іграшки-

ляльки в 

різнокольо-

ровому 

одязі. 

ІІІ 

До бабусі на 

дачу 

Мета: Закріпити 

знання дітей про 

овочі; вчити 

називати розмір, 

колір, форму, 

розуміти та 

використовувати у 

мовленні 

узагальнююче 

слово «овочі». 

Вправляти у 

називанні овочів 

(огірок, ріпа, 

помідор, капуста, 

морква, буряк, 

цибуля, горох). 

Мова жестів «Де 

ми були, ми не 

скажемо». 

Вчити слухати 

віршований текст і 

співвідносити з 

виразністю рухів 

під музику. 

Інсценування казки 

«Ходить гарбуз по 

городу». 

Розвивати 

мовлення, дитячу 

ініціативу, 

самостійність. 

Шапочки 

овочів. 

Декорація 

«Город». 
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ІV 

Фрукти Мета: Поширити 

знання дітей про 

фрукти (яблуко, 

груша, слива, 

вишня), вміти 

розрізняти їх за 

зовнішнім 

виглядом, смаком, 

кольором. 

Ознайомити зі 

способом 

вживання фруктів в 

їжу, які страви 

готують із них 

(компот, варення). 

Виховувати 

позитивне 

ставлення до свого 

здоров’я. 

Гра «Веселі груші, 

яблука у садочку». 

Розвивати 

акторські здібності, 

вміти презентувати 

себе і розповідати 

віршик. Викликати 

бажання грати 

разом. 

«Якось сіреньке 

козеня». 

Мета: вміння 

виконувати рухи за 

текстом, імітувати 

настрій персонажа. 

Муляжі 

фруктів. 

Шапочка 

козлика. 

Ж
о

в
те

н
ь 

І 

Осінні 

роботи 

(спостереже

ння за 

роботою 

двірника, 

посадка 

цибулі) 

Мета: Дати дітям 

елементарні знання 

про осінні роботи 

(прибирання листя, 

перекопка землі), 

спостерігати за 

працею двірника. 

Формувати 

навички посадки 

цибулі, закріпити 

знання про те, що 

земля буває волога, 

суха. Виховувати 

бажання 

допомагати 

дорослим. 

Гра-імпровізація 

«Листячко для 

ведмедика». 

Познайомити дітей 

із поняттям 

«міміка», «жести». 

Викликати 

емоційний відгук. 

Показ театру 

«Ріпка».  

Розвивати 

креативність під 

час показу дітьми 

театру. 

Театр на 

столі 

«Ріпка». 

Театр 

рукавички – 

ведмедик. 

Різноманітне 

листя. 

ІІ 

«Свійські 

птахи» 

Мета: Формувати 

уявлення дітей про 

свійських птахів, 

де живуть, чим 

живляться, як 

кричать; вчити 

помічати поведінку 

свійських птахів. 

Закріпити уявлення 

про особливі 

Ляльковий театр 

«Курочка Ряба». 

Викликати інтерес 

до театру, 

формувати увагу, 

мовлення, пам’ять. 

Виховувати 

дисциплінованість. 

Гра «Хто як 

кричить?». 

Театральний 

куточок. 

Ляльковий 

театр. 
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ознаки півня, 

качки, гусака. 

Виховувати 

позитивне і 

турботливе 

ставлення до 

птахів. 

Імітація рухів, 

звуків тварин. 

ІІІ 

«Птахи» Мета: Дати дітям 

уявлення про 

диких птахів нашої 

місцевості (голуб, 

сорока, горобець), 

ознайомити їх із 

зовнішнім 

виглядом, звуками, 

формувати вміння 

імітувати рухи 

птахів; викликати 

пізнавальний 

інтерес до живої 

природи. 

Розвивати увагу, 

слух. Виховувати 

турботливе 

ставлення до 

птахів. 

Гра «Сорока-

білобока». 

Вчити дітей 

уважно слухати 

віршик, 

повторювати, 

супроводжуючи 

показом 

пальчикового 

театру. Виховувати 

увагу, любов до 

народних творів. 

Гра «У лісі». 

Вміння 

перевтілюватися у 

птахів за звуковим 

сигналом. 

Пальчиковий 

театр 

«Сорока-

білобока». 

Аудіозапис 

«Голоси 

птахів». 

ІV 

Розглядання 

картини 

«Осінь» 

Мета: Формувати 

уявлення про осінь 

як пору року; 

учити помічати і 

вірно називати 

об’єкти та явища 

природи (жовте 

листя, хмара, дме 

холодний вітер, 

йде дощ). 

Виховувати 

естетичні почуття 

від розмаїття барв 

у природі. 

Етюд «Сонячні 

зайчики». 

Виконання рухів, 

емоцій, міміки. 

Гра «Емоції». 

Формувати поняття 

«емоціональний 

стан», «вигляд». 

Розвивати творчі 

здібності. 

Дзеркало, 

аудіозапис 

«Барви 

осені». 

Іграшка – 

зайчик. 

Картинки із 

зображенням 

різних 

емоцій. 
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Л
и

ст
о

п
ад

 

І 

«На 

бабусиному 

подвірʼі» 

Мета: Збагатити 

знання дітей про 

свійських тварин 

(коза, корова, кінь, 

свиня), їх 

характерні 

особливості: 

будова, що їдять, 

як пересуваються, 

яку користь 

приносять людям; 

розширити 

уявлення дітей про 

догляд людини за 

свійськими 

тваринами. 

Виховувати 

позитивне й 

турботливе 

ставлення до 

тварин. 

Читання віршиків 

«Корівка», «Іде 

коза рогата», 

«Киця». Вміння 

слухати, 

запам’ятовувати 

віршики. 

Гра «Хто у хатинці 

живе?». 

Вчити розрізняти 

та називати тварин. 

Театр 

рукавичок. 

Театральний 

куточок. 

Картинки 

тварин. 

ІІ 

«У лісі» Мета: Формувати 

знання дітей про 

диких тварин 

(білка, заєць, їжак, 

ведмідь, вовк); 

характерні ознаки 

їх зовнішнього 

вигляду, деякі 

повадки, 

особливості життя, 

спосіб харчування; 

впізнавати 

дорослих тварин та 

їх дитинчат. 

Виховувати 

позитивне й 

турботливе 

ставлення до 

тварин. 

Показ театру 

«Теремок». 

Викликати 

позитивні емоції 

під час перегляду 

театру. Вміти 

відповідати на 

запитання за 

змістом казки. 

Відгадування 

загадок. Вчити 

викладати 

картинку із двух 

частин. Розвивати 

увагу, логіку. 

Театр на 

пальцях 

«Теремок». 

Розрізні 

картинки за 

темою «Дикі 

тварини». 
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ІІІ 

«Ось і вся 

моя сім’я» 

Мета: формувати у 

дітей уявлення про 

сім’ю та її склад; 

взаємини між 

членами родини; 

розвивати 

мовлення; 

продовжувати 

навчати уважно 

слухати маленькі 

оповідання про 

сім’ю; виховувати 

ввічливість, 

чуйність, почуття 

поваги до старших. 

Розучування 

віршика «Моя 

сім’я». 

Розвивати у дітей 

уяву, пам’ять, 

мовлення, 

фонематичний 

слух, творчість. 

Гра «Хто який?». 

Вчити дітей 

надавати 

характеристики 

героям казок. 

Пальчиковий 

театр «Моя 

сім’я». 

ІV 

«Транспорт 

возить 

пасажирів» 

Мета: Формувати 

уявлення про види 

пасажирського 

транспорту, його 

назви та 

призначення. 

Продовжувати 

вчити малят 

уважно слухати 

вірші та розуміти 

їх зміст. 

Збагачувати 

словниковий запас, 

розвивати 

емоційне 

спілкування з 

дорослими та 

однолітками. 

«Їдемо на потязі». 

Розвивати у дітей 

мовленнєву 

активність. 

Гра «Потяг» (звук 

гу-гу). 

Стільчики, 

атрибути 

керівника 

потягу, 

іграшки, 

іграшковий 

потяг. 

V 

«У гості до 

казки» 

Мета: Закріпити 

знання дітей про 

види транспорту та 

способи 

подорожування. 

Продовжувати 

вчити елементарної 

культури 

поведінки у гостях 

та у транспорті. 

Виховувати 

самостійність. 

Слухання казки 

«Рукавичка». 

Вчити уважно 

слухати казку, дати 

уявлення про 

життя лісових 

звірят. Проявляти 

дбайливе 

ставлення до 

тварин. 

Гра «Лісові 

звірята». Вміння 

добирати 

Ілюстрації 

до казки 

«Рукавичка». 

Куточок 

ряження. 
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предмети, атрибути 

до костюмів, діяти 

за текстом. 

Г
р

у
д
ен

ь 

І 

«Оселя, 

будинок» 

Мета: Формувати 

знання дітей про 

види будинків 

(одноповерхові, 

багатоповерхові), 

про основні 

частини будинку 

(стіни, дах, вікна, 

двері), пояснити, 

що будинки для 

людей створюють 

будівельники; 

розширити 

уявлення дітей про 

житло свійських та 

диких тварин. 

Виховувати 

бережливе 

ставлення до праці 

будівельника. 

Гра 

«Будівельники». 

Формувати вміння 

викладати із 

картонних коробок 

будівлі для звірят. 

Добирати атрибути 

до гри. 

Інсценування казки 

«Теремок». 

Удосконалити 

вміння діяти за 

змістом казки, 

передавати 

характерні ознаки 

тварин. 

Пальчиковий 

театр 

(тварини). 

Іграшки. 

ІІ 

«Меблі, 

інтер’єр» 

Мета: Ознайомити 

дітей з 

особливостями 

зовнішнього 

вигляду, 

призначенням та 

назвою меблів (стіл, 

стілець, ліжко, 

шафа); продовжити 

вчити малят 

відповідати на 

запитання 

вихователя, 

відгадувати за його 

допомогою загадки. 

Виховувати 

бережливе 

ставлення до 

предметів 

домашнього 

вжитку. 

Гра «Хованки». 

Формувати     

поняття «меблі», 

розвивати увагу, 

мислення. 

Гра «Влаштуємо 

ляльці кімнату». 

Вміння добирати 

предмети, меблі за 

зразком. 

Іграшки – 

ведмедик і 

зайчик. 

Ляльки         

Бі-ба-бо. 

Меблі, 

картинки. 
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ІІІ 

«Побутова 

техніка» 

Мета: ознайомити 

дітей із побутовою 

технікою (піч, 

телевізор, праска, 

пральна машина), 

вміти 

використовувати її 

за призначенням (у 

грі); дати знання 

про безпечне 

поводження із 

технікою. 

Виховувати 

бережливе 

ставлення до 

побутової техніки. 

Гра «Впізнай 

героя». 

Удосконалити 

вміння передавати 

образ героя казок. 

Спонукати до 

рухової активності. 

Читання казки 

«Вовк і семеро 

козенят». 

Виховувати вміння 

слухати. 

Театральний 

куточок. 

Герої 

знайомих 

казок. 

Казка «Вовк 

і семеро 

козенят». 

ІV 

Розглядання 

сюжетних 

картинок 

«Новий рік» 

Мета: Ознайомити 

дітей із головними 

народними святами 

(Новий рік, Різдво), 

розвивати 

спостережливість, 

зв’язне мовлення, 

уважність. 

Виховувати у дітей 

бажання брати 

участь у 

святкуванні. 

Гра «Доберемо 

сукні лялькам». 

Формувати вміння 

співвідносити 

предмет за 

кольором. 

Вистава. 

Читання віршиків 

новорічної 

тематики. 

Ляльки-

мотанки. 

  

Костюми 

тварин. 
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Мудранінець Любов Федорівна, 

вихователь дошкільного навчального закладу       

№2 «Суничка» м. Краматорська Донецької області 

 

Перспективне планування діяльності театральної студії у 

середній та старшій групах дошкільного навчального закладу 
 

Консультант: 

кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри практичної психології 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

Аматьєва Олена Петрівна 

 

Театр – мистецтво синтетичне, поєднує мистецтво слова і дії з музикою. 

Мистецтво театру, будучи одним із найважливіших чинників естетичного 

виховання, сприяє всебічному розвитку дошкільників, їх нахилів, інтересів, 

практичних умінь. У процесі театралізованої діяльності складається особливе, 

естетичне ставлення до навколишнього світу, розвиваються загальні психічні 

процеси: сприйняття, мислення, уява, пам’ять, увага і т.ін. Спільне обговорення 

вистави, колективна робота щодо їх втілення, саме проведення вистави – все це 

зближує учасників творчого процесу, робить їх однодумцями у спільній справі, 

партнерами. 

Актуальність. Театральне мистецтво має незамінні можливості духовно-

морального впливу. Дитина, що опинилася у позиції актора-виконавця, 

проходить усі етапи художньо-творчого осмислення світу, а це значить – 

задуматися над тим, що і навіщо людина говорить і робить, як це розуміють 

люди, навіщо показувати глядачеві те, що ти можеш і хочеш зіграти, що ти 

вважаєш дорогим і важливим у житті. 

Новизна полягає у тому, що навчально-виховний процес здійснюється 

через різні напрями роботи: виховання основ глядацької культури, розвиток 

навичок виконавської діяльності, накопичення знань про театр, які 

переплітаються, доповнюють одне одного, що сприяє формуванню моральних 

якостей у вихованців гуртка. 
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Мета: розвиток творчих здібностей дітей засобами театрального 

мистецтва. 

Завдання: 
– створити умови для розвитку творчої активності дітей, що відвідують 

театральний гурток; 

– навчити дітей прийомам маніпуляції в лялькових театрах різних видів; 

– удосконалювати артистичні навички дітей у плані переживання і 

втілення образу, а також їх виконавчі вміння; 

– ознайомити дітей із різними видами театрів; 

– залучити дітей до театральної культури, збагатити їх театральний 

досвід; 

– націлювати дітей на створення необхідних атрибутів і декорацій до 

майбутньої вистави; 

– проявляти ініціативу у розподілі обов’язків, ролей; 

– розвивати творчу самостійність, естетичний смак у передачі образу, 

виразність мовлення; 

– вчити використовувати засоби художньої виразності (інтонаційно 

забарвлене мовлення, виразні рухи, музичний супровід, відповідний образному 

ладу вистави, освітлення, декорації, костюми); 

– виховувати любов до театру; 

– виховувати гармонійно розвинену особистість у процесі співтворчості і 

співпраці. 

Для батьків 

Мета: створення умов для підтримки інтересу дитини до театралізованої 

діяльності. 

Завдання: 
– обговорювати з дитиною перед виставою особливості тієї ролі, яку їй 

належить грати, а після вистави – отриманий результат; відзначати досягнення 

та визначати шляхи подальшого вдосконалення; 

– пропонувати виконати роль у домашніх умовах, допомагати розігрувати 

улюблені казки, вірші тощо; 

– поступово виробляти у дитини розуміння театрального мистецтва, 

специфічне «театральне сприйняття», засноване на спілкуванні «живого 

артиста» і «живого глядача»; 

– по можливості організовувати відвідування театрів або перегляд 

відеозаписів театральних постановок, дитячих вистав; 

– розповідати дитині про власні враження, отримані в результаті 

перегляду вистав, кінофільмів тощо; 

– розповідати знайомим у присутності дитини про її досягнення. 

 

 

 

Очікувані результати: 
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діти повинні вміти: 

– розігрувати нескладні сценки за знайомими літературними сюжетами, 

використовуючи засоби виразності (інтонацію, міміку, жести); 

– із цікавістю виготовляти та використовувати театралізовані образні 

іграшки з різних матеріалів; 

– відчувати і розуміти емоційний стан героїв, вступати в рольову 

взаємодію з іншими персонажами; 

– виступати перед однолітками, дітьми молодших груп, іншою 

аудиторією. 

повинні знати: 

– деякі види театрів, 

– деякі прийоми маніпуляції, що застосовуються у знайомих видах 

театрів: гумовий, пластмасовий, м’якої іграшки (ляльковий), настільний, 

конусної іграшки. 

повинні мати уявлення: 

– про театр, театральну культуру; 

– ролі артистів, ляльок; 

– про правила поведінки у театрі; 

– абетку театру. 

Форми роботи: 
– розповіді вихователя та бесіди про театр; 

– театралізовані ігри; 

– ігрові вправи на розвиток інтонаційної виразності, артикуляційного 

апарату та мовленнєвого дихання; 

– нескладна театралізація: етюди, міні-казки, обігрування віршів, 

забавлянок, пісень, пальчикові ігри; 

– читання художніх творів; 

– індивідуальні творчі завдання; 

– вигадування казок та історій для вистави; 

– виготовлення атрибутів до вистав; 

– показ різних концертів та вистав дітьми, спільно дітей і дорослих; 

– оформлення альбому про результат роботи гуртка. 

  

Перспективне планування театральної студії в середній групі 

 
№ 

з/п 
Тема Мета Обладнання Зміст 

Жовтень 

1. Вступне 

заняття. 

Дати дітям уявлення про 

театр; ознайомити із 

театральною ширмою та 

ляльками театральної 

студії; виховувати інтерес 

Ширма, 

ляльки, 

настільний 

театр. 

Бесіда: «Хто працює у 

театрі»; перегляд 

слайдів із зображенням 

акторів театру. 

Розглядання ляльок 
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до театрально-ігрової 

діяльності. 

студії та ширми. 

Вправа «Допоможи 

ляльці знайти свій 

будиночок». 

2. Розкажи 

вірші рухами. 

Учити дітей самостійно 

обирати рухи, передавати 

сюжет вірша, а також свої 

емоції за допомогою 

міміки, жестів; розвивати 

інтонаційну виразність, 

дикцію, увагу, пам’ять. 

Виховувати бажання 

співпрацювати з 

дорослим. 

Запис веселої 

музики, 

ілюстрації. 

Вправа «Вітаємось 

як…» 

Вірш-гра «Плескаємо у 

долоні!» 

Етюд на виразність 

жестів «Два півники» 

(забавлянка). 

Гра «Наш оркестр». 

Листопад 

1. Ритмопласти-

ка. 

Учити дітей чути і 

відчувати початок та 

кінець музичного твору, 

відображати голосом 

різноманітну динаміку; 

розвивати творчу уяву 

засобами музично-

ритмічних рухів, а також 
чуття ритму, дрібну 

моторику, слухово-

моторну координацію; 

виховувати любов до 

музичного, 

танцювального мистецтва. 

Музичні 

записи, квіти, 

зернятка. 

Музичне привітання 

«Привіт, привіт» (муз. 

М. Протасової). 

Вправа «Виростимо 

чарівну квітку». 

Фонопедична вправа 

«Жук літає». 

Танцювальна 
імпровізація 

«Танцювальна полька» 

(муз. Л. Соколова). 

2. Акторська 

майстерність. 

Учити дітей 

контролювати увагу, 

зосереджуватись на 

своєму тілі, створювати 

певний образ; розвивати 

увагу, артистичність, 

творчість. 

Аудіозапис 

твору «Нова 

лялька» 

П. Чайковсь-

кого. 

Вправа «Радість». 

Вправа «Не 

сумуватимемо!». 

Артикуляційна 

гімнастика 

«Годинник». 

Психогімнастика «Різне 

обличчя». 

3. Читання укр. 

нар. казки 

«Колосок». 

Продовжувати вчити дітей 

слухати казки; розвивати 

асоціативне мислення, 

виконавче вміння через 

імітування поведінки 

тварин, їх рухів та голосу; 

виховувати любов до 

тварин, інтерес до казок. 

Ілюстрації до 

казки 

«Колосок». 

Мовленнєва розминка 

«Жук». 

Дихальна вправа 

«Вередлива муха». 

Дидактична гра 

«Упізнай героя казки» 

(загадки). 

Гра-пантоміма 

«Упізнай кого покажу». 

Читання казки 

«Колосок». 

4. Мовленнєва Учити дітей розпізнавати Настільний Вправа «Закінчи 
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розминка. 

Настільний 

театр 

«Колосок», 

розподіл 

ролей. 

героя за характерними 

ознаками; 

удосконалювати вміння 

дітей передавати образи 

героїв казок; розвивати 

зв’язне мовлення, 

мовленнєве дихання, 

пам’ять, увагу; 

виховувати самостійність 

та ініціативність. 

театр до казки 

«Колосок». 

Аудіозапис 

казки, 

олівці та 

аркуші паперу 

(для кожного 

учасника). 

речення». 

Вправа «Вірний друг». 

Слухання аудіозапису 

казки «Колосок», 

розподіл ролей. 

Показ настільного 

театру, відпрацювання 

голосів Півника і 

Мишенят. 

Вправа «Намалюй 

свого персонажа». 

Грудень 

1. Інсценування 

казки 

«Колосок». 

Удосконалювати 

володіння навичками 

зображувати героїв казки, 

передавати характерні 

риси персонажів; 

розвивати артистичність, 

творчість, інтонаційну 

виразність мовлення; 

виховувати 

працелюбність, добрі 

товариські відносини.  

Костюми для 

інсценування 

казки 

«Колосок». 

Вправа «Закінчи 

речення». 

Вправа «Вірний друг». 

Читання тексту казки за 

ролями, 

відпрацьовування рухів 

Півника і Мишенят. 

Інсценування казки 

«Колосок». 

2. Настільний 

театр 

«Новорічна 

казка». 

Відпрацюван-

ня віршів до 

новорічного 

свята. 

Учити дітей 

користуватися 

інтонаціями, 

промовляючи фрази 

сумно, радісно, сердито, 

здивовано.  

Вчити будувати діалог; 

розвивати інтонаційну 

виразність мовлення, 

увагу, пам’ять; 

виховувати витримку, 

терплячість. 

Настільний 

театр 

«Новорічна 

казка». 

Мовленнєва розминка 

«Скринька з чарівними 

словами». 

Дихальна вправа 

«Нічна пригода». 

Пальчикова гра «Веселі 

фантазії». 

Робота над виразністю 

читання віршів до 

свята. 

Ігри «Фраза по колу», 

«Порозмовляймо!». 

Настільний театр 

«Новорічна казка» з 

виразним читанням 

віршів. 

3. Інсценування 

казки 

«Новорічна 

казка». 

Удосконалювати 

володіння дітьми 

навичками зображувати 

героїв казки, передавати 

характерні риси 

персонажів; розвивати 

артистичність, творчість, 

інтонаційну виразність 

мовлення. Виховувати 

доброзичливість, бажання 

Костюми для 

інсценування 

казки 

«Новорічна 

казка». 

Вправа «Вмію − не 

вмію». 

Вправа «Вірний друг». 

Читання тексту казки за 

ролями, 

відпрацьовування рухів 

тварин. Інсценування 

казки «Новорічна 

казка». 
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йти на допомогу. 

4. Театралізація 

казки 

«Новорічна 

казка» 

(виступ перед 

батьками та 

дітьми 

молодшої 

групи). 

Розвивати здатність 

вільно триматися перед 

глядачами; виховувати і 

підтримувати бажання 

приносити задоволення 

своїм виступом батькам, 

малюкам. 

Костюми для 

театралізації, 

декорації, 

музичний 

супровід. 

 

Січень 

1. Театр двох 

акторів 

(основи 

ляльковеден-

ня). 

Детальніше ознайомити 

дітей із театральною 

ширмою, прийомами 

ляльковедення; розвивати 

координацію рухів, дрібну 

моторику, увагу. 

Театральна 

ширма, верхові 

ляльки, ляльки 

до етюду. 

Вправа «Сопілка». 

Вправа «Пісенька 

зеленої пані». 

Розглядання ширми та 

ляльок, демонстрація 

дорослим способів 

керування верховими 

ляльками. 

Гра «Театр двох 

акторів». 

Етюди: «Дівчинка 

гуляла», «Дві мишки». 

2. Міміка 

нашого 

обличчя. 

Учити дітей передавати 

емоцію, з якою 

ознайомилися на занятті; 

розвивати артикуляційний 

апарат, мовленнєве 

дихання, увагу, 

виховувати співчуття. 

Сюжетні 

картинки, 

картинки із 

зображенням 

різних 

емоційних 

станів, аркуші 

паперу, олівці 

(за кількістю 

дітей). 

Вправа «Сопілка». 

Вправа «Пісенька 

зеленої пані». 

Гра «Сніжинка». 

Бесіда «Чому не можна 

їсти сніг?». 

Етюд «Хлопчик 

захворів». 

Гра «Намалюй 

емоцію». 

3. Читання укр. 

нар. казки 

«Зайчикова 

хатинка». 

Удосконалювати вміння 

слухати казки; розвивати 

асоціативне мислення, 

творчу уяву. Виховувати 

інтерес до казок. 

Ілюстрації до 

казки 

«Зайчикова 

хатинка». 

Гра-пантоміма 

«Упізнай кого покажу». 

Дидактична гра 

«Упізнай героя казки». 

Читання казки 

«Зайчикова хатинка». 

Лютий 

1. Хто б лисичці 

допоміг? (за 

мотивами 

казки 

«Зайчикова 

хатинка»). 

Учити передавати зміст 

казок за допомогою 

пантоміми, 

запам’ятовувати задані 

пози й образно передавати 

їх; розвивати 

пластичність, увагу, 

мислення. Виховувати 

співчуття до тварин, 

Музичний 

супровід до 

кожного 

казкового 

героя, атрибути 

до етюду, 

маски 

персонажів 

казки. 

Етюди на виразність 

основних емоцій. 

Вправа з 

ритмопластики 

«Запам’ятай і повтори». 

Пантомімічна гра 

«Упізнай кого покажу». 

Театралізація казки 

«Зайчикова хатинка». 
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бажання їм допомагати. 

2. Показ казки 

«Зайчикова 

хатинка» на 

новий лад. 

Учити складати казку по-

новому, перетворюючи 

характер хитрої лисички 

на доброзичливий. 

Вправляти в умінні 

якомога точніше 

передавати емоційний 

стан кожного персонажа 

казки; розвивати 

виразність мовлення, 

увагу, артистичність; 

виховувати бажання 

показувати вистави для 

інших дітей, гостей. 

Елементи 

костюмів до 

казки, 

музичний 

супровід. 

Гра «Добресенькі 

слова». 

Етюди: «Лисичка», 

«Зайчик». 

Артикуляційна вправа 

«Скоромовка». 

Дидактична гра 

«Продовжи прислів’я». 

Інсценування казки 

«Зайчикова хатинка» 

(на новий лад). 

3. Театралізація 

казки 

«Зайчикова 

хатинка». 

Розширювати образний 

склад мовлення, стежити 

за його виразністю. 

Розвивати бажання 

виступати перед дітьми 

молодшого віку. 

Виховувати сміливість, 

самостійність, 

впевненість. 

Декорації до 

казки, 

костюми, 

музичний 

супровід. 

 

4. Музичні 

імпровізації 

(ритмопласти

ка). 

Учити дітей відчувати 

характер музики, 

передавати його у жестах: 

розвивати увагу, 

пластичність; виховувати 

дисциплінованість. 

Музичний 

запис із різним 

характером 

музики, 

ілюстрації із 

зображенням 

весни. 

Бесіда «Зима з весною 

зустрічається». 

Слухання музики та 

обговорення, що вона 

характеризує. 

Вправа «Будь 

уважним!». 

Березень 

1 «Добридень, 

Весно!» 

Робота над 

виразністю 

читання 

віршів до 

свята 8 

Березня 

Закріплювати вміння дітей 

регулювати мовленнєве 

дихання, вправляти в 

промовлянні фраз із 

різною інтонацією. 

Розвивати увагу, пам’ять, 

мовлення. Виховувати 

бажання підготувати свято 

для мам і бабусь. 

Запис музики 

М. Лисенко 

«Мак». 

Картина 

«Мамине 

свято». 

Бесіда за картиною 

«Мамине свято». 

Вправа на розвиток 

мовленнєвого дихання 

«Я нарвала б тих 

квіток». 

Гра «Мак». 

Виразне читання віршів 

до свята 8 Березня. 

2. Робота над 

виразністю 

жестів та 

міміки. 

Вправа 

«Одягання 

костюмів». 

Учити дітей 

користуватися засобами 

інтонаційної виразності, 

працювати в парі; 

розвивати виразність 

жестів, міміку, голос. 

Активізувати словник 

дітей. Виховувати дружні 

Фонова 

спокійна 

музика, 

костюми для 

одягання. 

Дихальна вправа 

«Змагання». 

Читання чистомовки 

«Тупу-тупу-тупенята». 

Вправи «Піаніст», 

«Зміню себе я». 

Вправа «Одягання 

костюмів». 
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стосунки в колективі. Імітаційний етюд 

«Здогадайся, хто я». 

Інсценування вірша 

А. Малишко 

«Сперечався із Сонцем 

Сніг». 

3. Драматизація 

уривків казок. 

Учити дітей розігрувати 

нескладні вистави за 

знайомими літературними 

сюжетами, 

використовуючи засоби 

інтонаційної виразності. 

Формувати інтонаційно 

насичене мовлення. 

Розвивати уяву, 

артикуляційний апарат, 

мовленнєве дихання, 

виховувати зацікавленість 

в іграх-драматизаціях. 

Атрибути до 

драматизації 

казок, 

картинки із 

зображенням 

сюжетів казок. 

Вправи «Фарбуємо 

парканчик», 

«Бегемотик і мавпеня», 

«Відпочинок». 

Вправа «Руки вгору – 

руки вниз». 

Дидактична гра «Хто 

на гостини завітав» (за 

мотивами знайомих 

казок). 

Об’єднання дітей у 

групи. 

Драматизація уривків 

казок: «Вовк і семеро 

козенят», «Івасик-

Телесик», «Лисичка та 

Журавель». 

4. Акторська 

майстерність. 

Учити дітей 

користуватися жестами. 

Розвивати здатність 

правильно розуміти 

емоційно виразні рухи. 

Декорації до 

етюдів, 

музичний 

супровід. 

Вправи на позбавлення 

зайвого м’язового 

напруження. 

Пальчикова гімнастика 

«Квіточка», «Віяло». 

Вправа «Пташиний 

двір». 

Етюди: «Це я!», «Це 

моє!» 

Вправа «Тінь». 

Квітень 

1. Імпровізація, 

драматизація 

з використа- 

нням ляльок 

Бі-ба-бо. 

Учити дітей керувати 

ляльками Бі-ба-бо, 

передавати рухами 

потрібні емоції та дії; 

вчити добирати потрібні 

за змістом слова і 

закінчувати фразу; 

удосконалювати загальну 

моторику; розвивати 

артикуляційний апарат, 

фонематичний слух, 

дихання, зорову та 

слухову увагу; виховувати 

готовність прийти на 

допомогу другові. 

 

Паперові 

синички, 

прив’язані на 

паличку (за 

кількістю 

дітей); 

комплект 

ляльок Бі-ба-бо 

до казки. 

Артикуляційна зарядка: 

вправи «Смачне 

варення», «Грибочок», 

«Посмішка», «Бублик». 

Дихальна вправа 

«Синички». 

Віршована пауза «Ой, 

на дворі вже весна».  

Міні-етюди «Будинок», 

«Ідемо в гості». 

Робота над казкою 

«Котик і Півник». 
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2. Інсценування 

казки «Котик 

і Півник». 

Учити дітей 

запам’ятовувати і 

повторювати виразні 

жести, міміку, поведінку 

персонажів. Стимулювати 

прояв творчої 

індивідуальності. Вчити 

узгоджувати свої дії з 

діями інших дітей на 

сцені. Розвивати дрібну та 

артикуляційну моторику, 

логічне мислення, уяву. 

Виховувати вміння 

товаришувати. 

Атрибути до 

інсценування 

казки,  

музичний 

супровід. 

Вправа «Скринька із 

чарівними словами». 

Артикуляційна вправа 

«Пісенька Півника». 

Розподіл ролей. 

Пантоміма «Котик і 

Півник». 

Робота на сцені – 

інсценування уривків 

казки. 

3. Репетиція 

казки «Котик 

і Півник». 

Учити дітей узгоджувати 

свої дії з партнером на 

сцені. Розвивати 

мовленнєве дихання, 

слухову, моторну пам’ять, 

інтонаційну виразність, 
творчість. Виховувати 

самостійність, 

доброзичливість. 

Декорації, 

атрибути та 

костюми до 

казки. 

Гра-привітання 

«Півники та Котики». 

Вправа «Вітер». 

Робота на сцені з усім 

складом акторів, 

атрибутами та 
декораціями. 

4. Вистава 

«Котик і 

Півник». 

Стимулювати розвиток 

творчої індивідуальності 

дітей. Виховувати почуття 

товариства, бажання 

допомагати друзям. 

Декорації, 

костюми, 

музичний 

супровід. 

 

Травень 

1. Маленькі 

фантазери. 

Допомогти дітям обіграти 

казку, яку вони придумали 

для настільного театру. 

Розвивати творчі 

здібності. 

Настільний 

театр, 

персонажі з 

різних казок, 

музичний 

супровід. 

Вправи «Лопата», 

«Бегемотик і мавпеня», 

«Вип’ємо молоко», 

«Ритмічне дихання». 

Дидактична гра 

«Розіграємо епізоди 

казок». 

Настільний театр казки. 

2. «Котик 

захворів», 

«Котик 

одужав». 

Учити дітей розрізняти 

веселу та сумну музику, 

передавати образ 

«хворого» та «здорового» 

котика. Вправляти у 

передаванні образу 

«хворого» і «здорового» 

котика. Інсценувати 

коротенькі пісні. 

Сумна і весела 

музика, 

колискова 

«Котику 

сіренький» 

Н. Матвієнко. 

Вправи «Лопата», 

«Бегемотик і мавпеня», 

«Вип’ємо молоко», 

«Ритмічне дихання». 

Етюди: «Котик 

захворів», «Котик 

одужав». 

Інсценування 

колискової «Котику 

сіренький». 

3. Концерт. Повторити з дітьми 

вивчений за рік матеріал. 

Атрибути до 

різних казок, 

Бесіда «Театр. Який 

він?». 
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Вправляти дітей в умінні 

користуватися набутим 

досвідом під час 

розігрування знайомого 

сюжету. 

елементи 

костюмів, 

настільний та 

пальчиковий 

театр. 

Перегляд фотовиставки 

вистав, що відбувалися 

протягом року, та 

бесіди за їх змістом.  

Вікторина «Згадаймо 

все про театр». Гра «А 

я зроблю так!». 

 

Перспективне планування театральної студії в старшій групі 

 
№ 

з/п 
Тема Мета Обладнання Зміст 

Жовтень 

1. У світі 

театра. 

Театр 

іграшки. 

Картинки на 

фланелегра-

фі. 

Уточнити і поширити 

знання дітей про види 

театру. Бесіда про види 

театру (драматичний 

театр, театр ляльок, 

музичний театр, 

академічний театр). 

Закріпити правила 

поведінки в театрі. 

Ілюстрації, 

фотографії. 

Артикуляційна вправа 

«Казка про веселий 

язичок». 

Гра «Равлик». 

Етюди «Знайомство», 

«Зустріч із другом», «В 

театрі». 

2. Театр 

іграшок та 

картинок на 

столі. 

Закріпити правила 

дорожнього руху, 

з’ясувати залежність руху 

транспорту і людей від 

роботи світлофора. 

Презентація 

«Дорожній 

рух», 

зображення 

світлофора, 

сюжетні 

картинки.  

Гра «Подорож містом», 

«Паровозик». 

Дихальна вправа 

«Насос». 

Мовленнєва гра «Ой, 

який я молодець!», 

«Літак». 

Гра-інсценування 

«Випадок на дорозі». 

3. Усна 

народна 

творчість. 

Поглибити знання дітей 

про народний фольклор, 

його виникнення. 

Картинки, 

ілюстрації, 

український 

народний 

костюм. 

Забавлянки, 

українські 

пісні. 

Читання забавлянок. 

Пальчикові ігри 

«Сорока-білобока», 

«Пальчик, де ти був?». 

Гра «Сміливі 

мишенята». 

Мовленнєва вправа 

«Півник-золотий 

гребінчик». 

Інсценування 

забавлянок, віршиків. 

4. Трафарет-

ний театр. 

Збагачувати знання дітей 

про види театру, види 

казок (чарівні, побутові, 

казки про тварин) 

поглибити знання про 

можливість використання 

трафаретів для 

Забавлянки, 

скоромовки, 

ілюстрації до 

казки. 

Читання казки 

«Солом’яний бичок». 

Вправа «Дзеркало». 

Мовленнєві вправи «На 

подвір’ї», «Вітерець». 

Артикуляційні вправи 

«Усмішка», 
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виготовлення персонажів. «Лопаточка-голочка». 

Виготовлення 

атрибутів за допомогою 

трафаретів. 

Театралізація епізодів 

казки «Солом’яний 

бичок». 

Листопад 

1. Театр тіней. Продовжувати 

збагачувати знання дітей 

про види театру. Дати 

знання про особливості 

показу тіньового театру 

(за допомогою плоскісних 

персонажів та яскравого 

світла). Учити 

зображувати персонажів 

за допомогою пальців рук. 

Бесіда «У царстві світла і 

тіней». 

Обладнання 

для тіньового 

театру, 

атрибути  

Пальчикові ігри 

«Човник», «Зайчик». 

Мовленнєва хвилинка 

«Хто довше?», 

«Пташка». 

Етюд «Де були – не 

скажемо, а що бачили – 

покажемо». 

Виготовлення 

площинних персонажів 

із чорного паперу. 

Тіньовий театр, 

елементи казки 

«Солом’яний бичок». 

2. Створи 

настрій 

(заняття з 

опорою на 

дидактичну 

гру). 

Розширювати і 

поглиблювати уявлення 

дітей про настрій, 

почуття. Розвивати 

спостережливість, 

емпатію, уяву. 

Виховувати позитивне 

ставлення до довкілля, 

гуманні почуття. 

Картки із 

зображенням 

різних емоцій. 

Вправи: «Яка емоція», 

«Зобрази емоцію», 

«Вирости квітку». 

Музичне привітання 

«Привіт, привіт» (муз. 

М. Протасової). 

Психогімнастика «Різне 

обличчя». 

3. Пальчико-

вий театр. 

Детальніше ознайомити 

дітей із пальчиковим 

театром, розвивати 

координацію рухів, дрібну 

моторику, увагу, бажання 

виступати перед 

молодшими 

дошкільниками. 

Атрибути до 

казки, 

декорації, 

музичний 

супровід. 

Пальчикові ігри 

«Сім’я», «Сорока-

ворона». 

Показ пальчикового 

театру за казкою 

«Солом’яний бичок». 

Грудень 

1. Ігри-

драматизації 

з ляльками 

Бі-ба-бо. 

Продовжити знайомити 

дітей із технікою 

управління ляльками Бі-

ба-бо. Вчити створювати 

міні-етюди, 

використовуючи засоби 

виразності (силу голосу, 

інтонацію).  

Ляльки бібабо, 

ширма, 

музичний 

супровід. 

Мовленнєва вправа 

«Інтонації персонажів», 

чистомовки. 

Етюди: «Знайомство», 

«Пожмемо руку», 

«Привітання». 

Пантоміма «Варимо 

кашу», «Поливаємо 

квіти». 
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Інсценування з 

ляльками Бі-ба-бо. 

2. Ігри-

драматизації 

з ляльками 

Бі-ба-бо. 

Казка 

«Снігуронь-

ка». 

Підтримувати бажання 

дітей брати участь у 

лялькових виставах. 

Спонукати шукати в 

реальному світі аналоги 

до казкових ситуацій, 

розвивати 

спостережливість, 

пізнавальну активність, 

уміння фантазувати. 

Виховувати моральні 

риси. 

Ширма, 

декорації до 

казки, ляльки. 

Вправи «Яка емоція?», 

«Не сумуватимемо». 

Читання тексту казки за 

ролями, робота над 

дикцією. 

Показ настільного 

театру – казка 

«Снігуронька». 

3. Акторська 

майстерність. 

Закріплювати вміння 

контролювати увагу, 

зосереджуватися на 

своєму тілі, створювати 

певний образ, розвивати 

увагу, артистичність, 

творчість. 

Аудіо запис 

твору «Нова 

лялька» 

П. Чайковський

. 

Артикуляційна 

гімнастика 

«Годинник». 

Дидактична гра 

«Упізнай героя казки». 

Вправа «Радість». 

4. Імпровізація, 

драматизація 
з використан-

ням ляльок 

Бі-ба-бо. 

Вправляти дітей у 

керуванні ляльками Бі-ба-
бо, передавати рухами 

потрібні емоції та дії; 

вчити добирати потрібні 

за змістом слова; 

удосконалювати загальну 

моторику; розвивати 

артикуляційний апарат, 

фонематичний слух, 

дихання. Виховувати 

готовність прийти на 

допомогу один одному. 

Паперові 

синички, 
прив’язані на 

паличку (за 

кількістю 

дітей); 

комплект 

ляльок 

Бі-ба-бо. 

Артикуляційна зарядка 

«Посмішка». 
Вправи «Смачне 

варення», «Грибочок». 

Дихальна вправа 

«Синичка». 

Віршована пауза «Ой, 

на дворі студенейко!». 

Міні-етюди «Ідемо в 

гості», «Будинок». 

Січень 

1. «Добрий 

вечір тобі, 

пане 

господарю». 

Продовжувати 

ознайомлювати дітей з 

українськими традиціями 

та звичаями. Заохочувати 

брати участь у 

театралізованій 

діяльності. Розвивати 

творчі та сценічні 

здібності, пластику, 

артистизм. Виховувати 

інтерес до народних 

звичаїв. 

 

Збірки колядок, 

щедрівок. 

Мовленнєва розминка 

«Скринька із чарівними 

словами». 

Дихальна вправа 

«Нічна пригода». 

Етюд на виразність 

жестів «Дзеркало». 

Виконання дітьми 

колядок, обігрування 

їхнього змісту. 

2. «Щедрий Розширювати уявлення Декорації, Мовленнєва розминка 
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вечір, 

добрий 

вечір». 

дітей про жанри 

українського фольклору. 

Вправляти у чіткій вимові 

слів та словосполучень, 

розвивати творчі та 

сценічні здібності. 

Викликати бажання 

виступати перед рідними. 

Виховувати позитивне 

ставлення до 

навколишнього. 

костюми, 

атрибути; 

збірки колядок 

та щедрівок, 

посівальних 

пісень. 

«скринька із чарівними 

словами». 

Вправа «Закінчи 

речення». 

Виконання дітьми 

щедрівок, посівальних 

пісень. 

3. «Угадай, 

уяви, назви, 

покажи». 

Продовжити вчити дітей 

створювати виразний 

образ у етюдах. Вчити 

впізнавати професії за 

діями та інструментами. 

Викликати бажання 

оволодівати пластикою 

рухів, виразною мімікою, 

жестами. Виховувати 
впевненість у власних 

силах. 

Атрибути до 

ігор. 

Ігри «Професії», «Уяви 

собі». 

Етюди на виразність 

основних емоцій. 

Вправа з 

ритмопластики 

«Запам’ятай і повтори». 

Гра «Де були – не 

скажемо, а що бачили – 
покажемо». 

4. Читання 

казки 

«Дюймовоч-

ка». 

Спонукати створювати 

казку, творчо обігрувати її 

зміст, імітувати голоси. 

Виховувати доброзичливі 

стосунки між дітьми. 

Ілюстрації до 

казки 

«Дюймовочка». 

Дихальна вправа 

«Вередлива муха». 

Дидактична гра 

«Упізнай героя» 

(загадки). 

Гра-пантоміма «Вгадай, 

кого покажу». 

Читання казки 

«Дюймовочка». 

Лютий 

1. Показ 

настільного 

театру. 

Казка 

«Дюймовоч-

ка». 

Розподілити ролі 

відповідно до бажань та 

здібностей дітей. Звертати 

увагу дітей на 

відповідність виконання 

діалогів, характеру 

персонажів. Розвивати 

дрібну моторику, творчі 

здібності. 

Настільний 

театр до казки 

«Дюймовочка». 

Аудіозапис 

казки. 

Олівці, аркуші 

паперу для 

кожної дитини. 

Вправа «Закінчи 

речення». 

Вправа «Вірний друг». 

Слухання аудіозапису 

казки «Дюймовочка». 

Розподіл ролей. 

Показ настільного 

театру, відпрацювання 

голосів героїв. 

Вправа «Намалюй 

свого героя». 

2. Драматиза-

ція казки 

«Дюймовоч-

ка». 

Розвивати ініціативу і 

самостійність у створенні 

образів персонажів казки; 

мовне дихання, 

інтонаційну виразність 

мовлення. 

Декорації, 

костюми до 

казки. 

Музичний 

супровід. 

Театралізація казки 

«Дюймовочка». 
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3. Бесіда 

«Професія 

актор». 

Поширювати знання дітей 

про працю дорослих, про 

професію актора. 

Альбом із 

фотографіями 

видатних 

акторів 

минулого та 

сучасності. 

Артикуляційна вправа 

«Маляр», «Насос». 

Етюди «В магазині», 

«На пошті», «В 

лікарні», «В театрі», 

«Розмова по телефону». 

4. «Не дивись, 

що я малий. 

Я – актор, та 

ще й який!». 

Залучати дітей до 

розігрування етюдів. 

Надавати можливості 

експериментувати, 

фантазувати, 

імпровізувати. Розвивати 

сценічні здібності. 

Виховувати уважність. 

Елементи 

костюмів, 

картки із 

зображенням 

сюжетів казок. 

Етюди: «Ображений 

пінгвін», «Футболіст, 

що влучив не в м’яч, а в 

камінь». 

Об’єднання дітей у 

групи. 

Драматизація уривків із 

казок: «Вовк і семеро 

козенят», «Червона 

Шапочка», «Івасик-

Телесик». 

Березень 

1. Весняне 

свято (п’єса-

казка). 

Учити дітей «входити в 

образ». Підтримувати 

бажання брати участь у 

театрально-ігровій 

діяльності. Розвивати 
емоційність та виразність 

мовлення, дикцію, 

пам’ять; вміння 

передавати ходу різних 

персонажів, добирати 

жести для створення 

образу. Виховувати 

бажання інсценувати, 

імпровізувати. 

Декорації 

весняного лісу, 

музичний запис 

із різним 

характером 
музики; 

ілюстрації із 

зображенням 

весни. 

Вправа «Створи 

настрій». 

Вправа «Відпочинок». 

Бесіда «Одягання 

костюмів». 
Слухання музики, та 

обговорення того, що 

вона характеризує 

навесні. 

Інсценування вірша 

А. Малишко 

«Сперечався із сонцем 

сніг». 

2. Техніка 

взаємодії 

ляльок за 

ширмою. 

Знайомити дітей із 

технікою взаємодії ляльок 

за ширмою на короткому 

літературному фрагменті. 

Вчити вести діалог.  

Ширма, ляльки 

Бі-ба-бо. 

Мовленнєва вправа 

«Прокричи, 

прошепочи». 

Вправа «Сопілка». 

Етюди на виразність 

основних емоцій. 

Гра «Театр двох 

акторів». 

3. Пластика 

рухів 

персонажів. 

Вправляти дітей в 

оволодінні силою, темпом 

голосу, емоційністю. 

Вчити відчувати характер 

героя, передавати його у 

жестах. Розвивати 

пластичність. Виховувати 

дружні відносини у 

колективі.  

Фонова 

спокійна 

музика, 

костюми для 

перевдягання. 

Дихальна вправа 

«Змагання». 

Робота над 

чистомовками, 

скоромовками. 

Етюд «Дзеркало». 

Вправа «Руки вгору-

руки вниз». 

Вправа «Розіграємо 
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епізоди казок». 

4. «А у нас в 

Україні». 

Ознайомлювати дітей з 

українськими весняними 

обрядами. Продовжувати 

вивчати заклички, 

співанки, веснянки, 

хороводи. Розвивати 

творчі здібності, уяву, 

фантазію. Виховувати 

повагу до народних 

традицій. 

Демонстрацій-

ний матеріал 

«Моя Україна», 

українські 

віночки. 

Бесіда «Ой весна – 

красна». 

Етюди «Я – лагідне 

сонечко», «Я – 

весняний дощик». 

Водіння хороводів, 

інсценування веснянок, 

закличок. 

Квітень 

1. «Окуляри 

мрійника». 

Спонукати дітей до 

вигадування, 

фантазування, 

винахідливості. Розвивати 

творчу ініціативу. 

Виховувати впевненість, 

спостережливість. 

Кольорові 

окуляри, 

музичний 

супровід. 

Музичний супровід 

(діти одягають рожеві 

окуляри, розповідають 

про свої мрії та 

бажання). 

2. Читання 

казки «Коза-

дереза». 

Розвивати вміння слухати 

і розуміти зміст казки, 

виводити моральне 

правило. Продовжити 

вчити імітувати голоси 

тварин, викликати 

радісний настрій у дітей 

від доброї кінцівки казки. 

Ілюстрації до 

казки. 

Дихальна вправа 

«Вередлива муха». 

Дидактична гра 

«Упізнай героя» 

(загадки). 

Гра-пантоміма «Вгадай, 

кого покажу». 

Читання казки «Коза-

дереза». 

3. Ляльковий 

театр. 

Казка «Коза-

дереза». 

Розвивати вміння 

будувати діалоги між 

героями; розвивати 

зв’язне мовлення, 

виразність образу. 

Виховувати моральні 

якості. 

Театральна 

ширма, верхові 

ляльки, ляльки 

до етюду. 

Вправа «Сопілка». 

Вправа «Пісенька 

зеленої пані». 

Гра «Театр двох 

акторів». 

Етюди «Мама гуляла», 

«Дівчинка гуляла», 

«Дві мишки». 

Розподіл ролей. 

Показ лялькового 

театру – казка «Коза-

дереза». 

4. Драматиза-

ція казки 

«Коза-

дереза». 

Розвивати в рухах почуття 

ритму, швидкість реакції, 

координацію рухів, 

вдосконалювати 

пластичну виразність, 

розширювати діапазон і 

силу звучання голосу. 

Костюми 

казкових 

персонажів, 

декорації, 

атрибути до 

казки, 

музичний 

супровід. 

Театралізація казки 

«Коза-дереза». 

Травень 
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1. Драматиза-

ція з 

елементами 

імпровізації. 

Монолог. 

Вправляти дітей у 

розігруванні сюжету 

знайомих віршів без 

попередньої роботи. 

Розвивати монологічне 

мовлення. 

Знайомі 

віршики, 

елементи 

костюмів. 

Вправи «У дзеркала», 

«Зобрази емоцію», 

«Іграшки». 

Гра «Вгадай, хто я». 

2. «Ми 

вчимося 

добро 

творити». 

Ігри-

інсценізації. 

Продовжувати 

збагачувати уявлення 

дітей про моральні 

цінності. Сприяти 

формуванню духовно 

здорової, компетентної 

особистості. Виховувати 

позитивне емоційно-

ціннісне ставлення до 

довкілля, чуйність. 

Проблемні 

ситуації 

«Бабуся 

захворіла», «Як 

поводитися у 

гостях». 

Вправа «Закінчи 

речення». 

Вправа «Вірний друг». 

Дихальна вправа 

«Змагання». 

Робота над 

чистомовками, 

скоромовками. 

Етюд «Дзеркало». 

Вправа «Створи 

настрій». 

Гра «Подаруй 

комплімент». 

3. Казка 

навпаки. Гра 

з 

елементами 

ТРВЗ. 

Формувати в дітей вміння 

знаходити порушення у 

знайомих казкових 

сюжетах. Спонукати 

складати нові оповідання, 

продовження казок, 

виділяти позитивне і 

негативне. Розвивати 

уяву, винахідливість. 

Виховувати бажання 

імпровізувати. 

Ілюстрації до 

казок, 

демонстрацій-

ний матеріал, 

загадки. 

Мовленнєва розминка 

«скринька із чарівними 

словами». 

Вправа «Закінчи 

речення». 

Етюди «Море 

хвилюється», «Тінь». 

Творча гра «Наведи лад 

у казках». 

4. «Казковий 

світ театру». 

Вікторина. 

Повторити вивчений за 

рік матеріал. 

Спонукати дітей до 

обігрування змісту казок, 

імпровізації. Розвивати 

творчі здібності. 

Виховувати вміння 

отримувати задоволення 

від власної творчості. 

Книжки казок, 

персонажі 

настільного 

театру, 

ілюстрації, 

фотовистав. 

Мікрофон. 

Гра «Вгадай казку», 

«Цирк». 

Мовленнєва вправа 

«Інтерв’ю». 

Пальчикова гра «Одна 

сімʼя». 

Перегляд фотографій 

вистав, що відбувалися 

за рік. 

Вікторина «Згадаємо 

все про театр». 
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Конспект заняття «Лисичка на гостинах» 

Завдання. 
Освітні: 

– закріплювати рівень знань, умінь і навичок акторської майстерності, 

пластики; 

– формувати здібності до імпровізації; 

– розвивати пам’ять, мислення, уяву; 

– зняти м’язові і психологічні затиски. 

Розвивальні: 

– розвивати емоційно-естетичну сферу, образне мислення, фантазію, уяву, 

пам’ять, увагу, спостережливість, почуття ритму, прагнення до самовираження; 

– розвивати здатність до перевтілення через розігрування етюдів; 

– розвивати фізичні можливості тіла, через тренінг м’язового 

розслаблення; 

– розвивати вміння взаємодіяти з партнером, навички вільного 

спілкування, комунікабельності. 

Виховні: 

– виховувати вміння працювати в колективі; 

– виховувати доброзичливе ставлення один до одного, партнерські 

відносини, допитливість; 

– мотивувати на подальші заняття театральним мистецтвом. 

Завдання за лініями розвитку. 
Пізнавальний розвиток: продовжувати вчити дітей інсценувати відому 

казку. 

Фізичний розвиток: удосконалювати рухові вміння орієнтуватися в 

обмеженому просторі приміщення, розвивати міміку, жести. 

Соціально-моральний розвиток: виховувати гуманні почуття, бажання 

приходити на допомогу, а також заохочувати бажання дитини виконувати 

інструкції дорослого. 

Емоційно-ціннісний розвиток: сприяти емоційному розвитку вихованців, 

створювати у групі доброзичливу атмосферу.  

Мовленнєвий розвиток: збагачувати словник прикметниками, пестливими 

словами; розвивати силу голосу, інтонаційну виразність мовлення; спонукати 

дітей до відповідей поширеними реченнями; закріпити знання прислів’їв про 

дружбу, вчити використовувати їх у мовленні; продовжити формувати вміння 

спілкуватися, підтримувати бесіду; розвивати зв’язне мовлення дітей. 

Художньо-естетичний розвиток: підтримувати стійкий інтерес до 

театрально-ігрової діяльності; вдосконалювати акторські вміння дітей у 

здійсненні художнього образу; розвивати уміння рухатися під музику; 

виховувати естетичний смак; розвивати уяву, здатність до перевтілення через 

створення етюдів; закріплювати вміння рухатися під музику та інтонаційно-

виразно промовляти слова героїв.  
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Креативний розвиток: розвивати фантазію, вчити підходити до проблеми 

творчо з різних точок зору; спонукати дітей до самовираження, до пошуку і 

виразного виконання рухів героїв казки. 

Матеріал: 

– театральні атрибути; 

– технічні засоби навчання (usb-накопичувач із відеоматеріалом, ноутбук, 

синтезатор); 

– картки із зображенням героїв казки за кількістю дітей. 

Хід заняття: 

Вихователь: 

Ми візьмемося за руки,  

Веселіше стане нам, 

Бо у групі всі ми друзі, 

Усмішки даруємо вам (діти дарують усмішки гостям). 

 

Треба разом привітатись – добрий день! 

Дружно голосно сказати – добрий день! 

Вліво, вправо поверніться, 

Своїм друзям усміхніться. Добрий день! 

Звучить музика. 

Вихователь: Діти, ви чуєте? Це хтось до нас завітав (бере в руки 

Лисичку). 

Вихователь: Здрастуй, Лисичко! (Лисичка: Здрастуйте, дітки!). 

Дитина (за бажанням) бере Лисичку, розмовляє далі від її імені.  

Діти задають питання Лисичці, вона відповідає:  

– Як твої справи, Лисичко?  

– Розкажи, Лисичко, а яка ти?  

– А в тебе є дітки?  

– Де ти живеш, Лисичко?  

– Який у тебе настрій? 

– Лисичко, в тебе друзі є? 

Лисичка (вихователь) питає:  
– Діти, а ви знаєте казки? В яких казках ви мене зустрічали? (відповіді 

дітей). 

Лисичка: Молодці, діти! Ви багато знаєте про мене казок. 

Вихователь: А скажи нам, Лисонько, чому ти засумувала? В тебе поганий 

настрій?  

Лисичка: Так, тому що крім Вовчика-братика ніхто в лісі не хоче зі мною 

дружити. Кажуть, що я хитра, зла. А я хочу, щоб мене всі любили, поважали, 

дружили зі мною. І я вигадала, що для цього зроблю: я знімуся у фільмі і всі 

побачать яка я добра. А ви мені допоможете?  

Вихователь: Діти, допоможемо лисичці? Давайте спочатку навчимо 

Лисичку казати добрі слова. 
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Гра «Добрі слова» 

Лисичка: 

В мене голос ніжний (в тебе ніжнесенький голосок). 

В мене хвіст м’який (в тебе хвостик м’якесенький). 

В мене погляд ясний (в тебе погляд яснесенький). 

В мене очі малі (в тебе оченята малесенькі). 

В мене ноги тонкі (в тебе ніжки тонесенькі). 

Я дуже добра (ти добресенька). 

Я ходжу тихо (ти ходиш тихесенько). 

Я така гарна (ти така гарнесенька). 

Лисичка: Ой, які добрі дітки, ви мені дуже подобаєтеся! Ви навчили мене 

казати добресенькі слова! Дякую! А ще ви гарні актори! Я вас запрошую до 

своєї кіностудії. 

Вихователь: Лисичко, за якою казкою ти хочеш знімати фільм? 

Лисичка: Послухайте загадку і вгадаєте. 

Я вигнала його із хати, 

І пішов малий блукати. 

У ведмедя і у псів 

Допомоги він просив. 

Півник теж допомагав, – 

Із хатки він мене прогнав. 

Діти відгадують казку («Зайчикова хатинка»). 

Лисичка: Так, мені подобається ця казка і зайчика мені шкода. Я хочу 

бути добрішою і не такою хитрою.  

Вихователь: Ну, добре, Лисичко, ми тобі допоможемо. Діти, ми дивилися 

із вами мультфільм, а зараз давайте його озвучимо і згадаємо, як все починалося 

(сідають до комп’ютера, озвучують початок мультфільму). 

Вихователь: А тепер давайте складемо казочку по-новому. 

 …Зайшла Лисичка до Зайчика в хатинку і каже… 

А Зайчик відповідає… 

Ідуть повз хатки собаки, побачили у віконце Лисичку у зайчиковій хатці і 

питають… 

А Лисичка відповідає… 

І собаки кажуть…, і зайшли до них у хатку. 

Йде мимо хатинки Ведмідь косолапий. Побачив Лисичку в зайчиковій 

хатці і питає… 

Ведмідь каже…, і теж в хатку зайшов. 

А ось і Півник мимо хатки йде. Побачив у віконце Лисичку в зайчиковій 

хатці і питає… А в мене є … І теж зайшов у хатку.  

Зайчик усіх чаєм пригостив. І звірі всі разом пішли Лисичці нову хатку 

будувати. 
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Вихователь: А щоб наш язичок чітко й гарно слова промовляв, давайте з 

ним пограємо. 

Скоромовка 

Сів шпак на шпаківню, 

Заспівав шпак півню: 

Ти не вмієш так, як я, 

Так, як ти – не вмію я. 

Для гостей-молодців 

Лиска напекла млинців. 

І хвалили молодці 

Ті млинці на молоці. 

Вихователь: А зараз час обирати собі роль і переодягнутися у костюм 

героя.  

Скажіть, будь-ласка, як називається кімната, де актори переодягаються? 

(відповіді дітей). 

Так, проходьте за ширму в грим-вбиральню, час акторам одягнутися для 

зйомки фільму. А ти, Лисичко, займай своє місце біля камери, будеш фільм 

знімати. 

Інсценівка казки «Зайчикова хатка» на новий лад.  

Вихователь: Діти, звірі збудували хатку, яка вона вийшла? (відповіді 

дітей). 

Лисичка: Діти, я дуже вдячна вам за допомогу! Коли мій фільм буде 

готовий, я до вас прийду і ми разом його подивимося.  

Вихователь: Добре, будемо на тебе чекати, Лисичко! Нам теж цікаво 

фільм подивитися. І візьми із собою ось цю пам’ятку: 

Дружба та братство – найбільше багатство. 

Дерево міцне корінням, людина – друзями. 

Старий вірний друг – краще нових двох. 

З добрим дружись, а лихих стережись. 

Людина без друзів, як дерево без коріння. 

 

Конспект інтегрованого заняття 

«Прийди, прийди, весно-красна!» 

Програмовий зміст: закріпити з дітьми знання про пору року – весну, 

уточнити і активізувати словник дітей словами, що позначають весняні явища; 

вчити добирати прикметники, узгоджувати дієслова з іменниками. Вправляти 

дітей у називанні геометричних фігур; закріпити вміння малювати 

нетрадиційним способом – паличкою-тичком; продовжувати розвивати в дітей 

естетичне сприймання, відчуття кольору. Виховувати любов до рідної мови, 

інтерес до малих фольклорних форм; бажання прийти на допомогу один одному 

у потрібну хвилину. 
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Матеріал: набір дрібних геометричних фігур різного кольору, паперові 

рушники на кожну дитину; фарба-сік із моркви та буряка, палички-тички, 

печиво у формі жайворонків.  

Хід заняття 
Вихователь: Доброго дня вам, діти! Заходьте до моєї оселі. Ви, мабуть, 

втомилися в дорозі? Сідайте, будь-ласка, відпочиньте (діти сідають на лаву). 

Ясне сонечко нам всміхається, 

Зима біла вже лякається, 

Зима холодна з хуртовинами 

За горами вже, за долинами.  

– Її час скінчився і настала яка пора року? 

– Весна. 

– Так, а яка вона – весна? 

– Тепла, сонячна, лагідна, весела, квітуча, яскрава, тепла, гарна, ніжна, 

зелена... 

– Діти, ми з вами вчили багато віршиків про весну. Давайте їх згадаємо. 

 

Весно-красна, ти прекрасна! 

Рідну землю ти квітчаєш, 

Значить вічно жити маєш! 

 

Весна мандрує лугами, лісами, 

Встеляє землю килимами, 

Своїм теплом людей зігріє, 

Здоров’я їм усім навіє. 

 

Весна іде! Весна іде!  

Весну стрічайте, діти! 

Вона пісні вам принесе, 

Вінки, чудові квіти! 

 

– Малята, а які зміни відбуваються у природі навесні? 

– Тане сніг, розквітають квіти, зеленіє травичка, гріє сонечко, з’являється 

листячко, іде дощик... 

– Діти, а давайте покличемо дощик, нехай він поллє нашу землю, поллє 

квіточки (діти стають у коло й співають закличку). 

Іди, іди, дощику, 

Зварю тобі борщику. 

Тобі каша, мені борщ, 

Щоб густіший падав дощ! 

– Так, і квіточки поллє дощик, і пшеничку на полях, щоб добре росла! 
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− Малята, весною треба багато працювати, щоб восени зібрати багатий, 

щедрий урожай. А які прислів’я про весну і працю ви знаєте? 

Весняний день рік годує. 

Весна ледачого не любить. 

– Діти, а ще в народі є таке прислів’я: «Хто весною лежить на печі, той 

зимою не їсть калачі». А ви любите їсти калачі? 

– Так. 

– А які ще вироби з муки ви знаєте? 

– Хліб, булка, бублик, пряники, батон, печиво... 

– А в яких казках герої пригощають одне одного печеним? 

– Колобок, Маша і ведмідь, Гуси-лебеді, Івасик-Телесик. 

– Любі мої діти, до нас сьогодні завітали герої однієї казки. Сідайте 

рядком та послухаємо ладком. 

Виходить дід. 

– Я – дід Микита. Ой, а де ж моя баба? Бабо Валю, йди сюди! 

– Іду, Микито, іду! 

– Бабо, спечи мені колобка! 

– Та муки ж немає!  

– А ти помети, пошкреби та й збереш муки. 

– Ну добре, Микито, спечу. Ходімо до хати. 

Вибігає Колобок. Співає свою пісеньку. А назустріч йому Зайчик. 

– Ти хто такий? 

– Я – Колобок-рум’яний бік, а ти хто такий? 

– А я − Зайчик-побігайчик. Ой, як ти смачно пахнеш, я тебе з’їм! 

– Не їж мене, Зайчику, я тобі пісеньку заспіваю! 

– Та чув я вже твою пісеньку. Ти мені краще загадку загадай. 

– Ой, а я не знаю загадок. Діти, допоможіть мені, будь-ласка! 

Діти загадують загадки, Зайчик відгадує. 

– Ну ладно, не буду тебе їсти, давай із тобою дружити! 

– Давай! (Потискують одне одному руки, Зайчик йде до лісу). 

Колобок котиться далі, зустрічає Вовка. 

– Ти хто такий? 

– Я − Колобок-рум’яний бік, а ти хто такий? 

– А я − Вовчок-сірий бочок. Я тебе з’їм! 

– Не їж мене, Вовчок, я тобі пісеньку заспіваю! 

– Та чув я вже твою пісеньку, ти краще допоможи мені візерунок скласти. 

– Ой, а я не вмію. Діти, допоможіть мені! 

Діти сідають за столи, викладають візерунки на паперових рушниках. 

– Ну добре, не буду тебе їсти, – каже Вовчок, – давай із тобою дружити. 

– Давай! (Потискують одне одному руки). 

Колобок котиться далі, зустрічає Лисичку. 

– Ти хто такий? 

– Я – Колобок-рум’яний бік, а ти хто така? 
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– Я – Лисичка-сестричка. Як ти смачно пахнеш, я тебе з’їм! 

– Не їж мене, Лисичко-сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. 

– Ні, я чула вже твою пісеньку, краще затанцюй для мене. 

– Добре, затанцюю і друзів своїх покличу. Друзі, йдіть сюди! 

(Усі танцюють весняний хоровод). 

– Добре, не буду тебе їсти, давай із тобою дружити. 

– Давай! (Потискують руки). 

Вихователь: Тут і казочки кінець, а хто слухав − молодець. А ви, діти, 

молодці ще й тому, що визволили Колобка із біди, не дозволили звірятам його 

з’їсти. 

Весну в Україні закликали ще й тим, що пекли пташок. Ось і я сьогодні 

поралась біля печі і напекла вам жайворонків. Але вони вийшли якісь невеселі, 

сумні. Що треба зробити, щоб вони повеселішали? 

(Відповіді дітей). 

– Треба їх розфарбувати. А допоможуть нам в цьому чарівні фарби. Якого 

кольору ця фарба? 

– Помаранчева. 

– А ця? 

– Темно-червона. 

– Ці фарби подарували нам овочі: морква і бурячок, тому вони солодкі і їх 

можна їсти. Ну що ж, любі мої, зробимо пряники-жайворони веселими? 

Сідайте до столу, кожен із вас буде розмальовувати свій пряник-жайворон. 

А щоб наші пальчики гарно працювали, давайте з ними пограємо. 

Гра з пальчиками. 
– Пальчик, пальчик, де ти був? 

– Я із цим братом в ліс ходив, 

А із цим братом – борщ варив, 

А із цим – кашу куштував, 

А з маленьким заспівав-заспівав! 

Пальчики зустрілись, привітались,  

Обійнялись і поцілувались. 

Діти тичками-паличками розмальовують пряники-жайворонки під музику 

(спів пташок). 

– Молодці, діти! Наші пряники-жайворони повеселішали. Ви сьогодні 

гарно працювали, були уважними і слухняними. Тож весна обов’язково прийде 

до нас, зігріє нас теплим сонечком, порадує своїми квіточками і веселим співом 

пташок. 

Жайворони, жайворони, прилітайте! 

Весну-красну закликайте! 

Зиму холодну забирайте!  
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Конспект комплексного заняття 

«До Простоквашино підемо, нових друзів ми знайдемо» 

Мета: вчити дітей передавати сюжет казки та її жанрові особливості, 

настрій і характер героїв, використовуючи засоби виразності; закріпити знання 

про диких і свійських тварин, вміння їх класифікувати. Вчити діяти за 

вказівкою, сприймаючи сигнал різними аналізаторами: зоровими і слуховими. 

Закріпити вміння рахувати до 5, знаходити відповідність між кількістю 

предметів та цифрами від 1 до 5. Продовжувати закріплювати знання про 

геометричні фігури.  

Вправляти у добиранні прикметників; збагачувати словник дітей 

прислів’ями. Прищеплювати інтерес до народної мудрості. Виховувати 

організованість, доброзичливість, гостинність, чемність, взаємоповагу, 

скромність, товариськість. 

Хід заняття 

У нас сьогодні ніби свято, 

Гостей зібралося багато. 

Тепер на мене подивіться 

І веселенько посміхніться. 

Вихователь: Добре, що в усіх сьогодні гарний настрій. А якщо сумно 

комусь, невесело, що може розвеселити, підняти настрій? (Відповіді дітей). 

Вихователь: Так, мультфільми теж піднімають настрій. А які 

мультфільми ви знаєте? (Відповіді дітей). 

Гуркіт, стукіт. Вбігає поштар Пєчкін із кермом у руках. 

Пєчкін: 
Гей, тікайте всі з дороги – 

Пєчкін лімузин купив. 

Правила не в зуб ногою, 

Я ніколи їх не вчив! 

І дороги я не знав – в дитсадок до вас попав. 

Тук, тук, я – поштар Пєчкін! Приніс посилку для вашого хлопчика! 

Вихователь: Добрий день, добродію! Хіба ж так можна на машині їздити, 

не знаючи правил, що одне кермо від неї залишилося?  

Діти: Ні, не можна! 

Вихователь: Так, діти, це дуже небезпечно для здоров’я і життя! 

Пєчкін: Так, так, я зрозумів! Так тільки ж я приніс посилку для вашого 

хлопчика. Ой, а тут багато хлопчиків… 

Вихователь: А хто надіслав посилку і кому? 

Пєчкін: Із Простоквашино посилка, а хто і кому (розглядає посилку) – не 

написано. 

Вихователь: Що ж робити? Давайте вирушимо у подорож до 

Простоквашино, з’ясуємо, хто і кому надіслав посилку. Пєчкін, показуй нам 
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дорогу! Пєчкін, а йти треба через ліс. Ну що, всі готові? Тоді вирушаймо у 

дорогу! Ставайте за мною, щоб ніхто не загубився! (Йдуть по корекційних 

доріжках). 

Пєчкін: Діти, а яка зараз пора року? (Осінь). А звідки ви знаєте, що 

осінь? Може зима чи літо? (Діти називають ознаки осені). 

Пєчкін: І у нашому лісі осінь господарює. Подивіться, скільки листочків 

гарненьких вітер гойдає! Давайте й ми пограємо з листочками (дмухають на 

листочки). 

Вихователь: А як багато листочків на землі лежить. Давайте позбираємо 

їх. Кожен візьміть листочок такого кольору, як ваш значок.  

Ці листочки хочуть теж пограти. 

Треба цифру на листочку відшукати. 

(Діти виконують завдання). 

Вихователь: 

А листочки кольорові, барвисті, 

І на дотик вони різні. 

Долоньками до листочків доторкніться, 

Осінньому лісу посміхніться. 

Які на дотик листочки? (Відповіді дітей). 

Вихователь: Давайте поприбираємо у лісі. Поскладайте листочки за 

розміром у ці кошики (великі, менші, найменші). 

(Діти виконують завдання). 

Пєчкін: Тож вирушаємо далі! 

Вихователь: 
Ой, як чисто в лісі стало, 

Тож малята прибирали! 

Лісу ми допомогли – 

Скрізь порядок навели! 

Пєчкін: Ой, і працювали ми багато, і ходили. Утомилися наші ніжки. 

Давайте сядемо, відпочинемо, а я вам пригоду розповім, яка сталася у нашім 

Простоквашино. Жив був дід. І посадив він ріпку (ножний театр. Казка 

«Ріпка»). 

Пєчкін: Ось така історія трапилась у нашому Простоквашино. Вставайте, 

діти, треба поспішати!  

(Звучить голос кота Матроскіна). 

Пєчкін: Ось ми і прийшли! Матроскін, зустрічай гостей! 

Матроскін: Добре, добре! Я гостей люблю! Проходьте до моєї оселі! 

Пєчкін: Матроскін, це ти надіслав посилку у дитячий садок?  

Матроскін: Так, я! Віддавай, Пєчкін, мою посилку! 

Пєчкін: А які в тебе документи є? 

Матроскін: Лапи, вуса і хвіст – ось мої документи! 
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Пєчкін: А на документах завжди є номер і печатка. А у вас на хвості є 

печатка? А вуса і приробити можна. Так що, посилку я вам не віддам! Пішов я, 

в мене роботи багато (виходить). 

Матроскін: Ой, біда, біда! Що у мене сталося! Поки я з вами розмовляв, 

усі мої тварини розбіглися. Допоможіть мені, друзі, зібрати їх! 

Вихователь: Діти, давайте допоможемо Матроскіну зігнати звірів у 

сарай. А дикі, хижі звірі нехай живуть у лісі! (Діти виконують завдання). 

Матроскін: Ну, тепер я заспокоївся! Я люблю порядок. Крім моєї корови 

Мурки в мене тепер багато тварин! Ну, спасибі вам, діти, за допомогу! А 

пригостити мені вас нічим. Я тільки збирався пекти колобка. Допоможете? 

Разом і пообідаємо. 

Вихователь: Сідайте за столи, давайте допоможемо Матроскіну зліпити 

колобка. 

Колобочок, ліпись, по долонькам котись, 

Ручками тебе погладимо, випікати тебе посадимо. 

Будеш ти кругленький, м’який, запашненький, 

І рум’яні теплі щічки посміхнуться нам із пічки. 

Матроскін: Мій колобочок вже готовий, поставлю його в піч, а ваші? 

Давайте, давайте! 

Вихователь: Ой, які гарні колобочки в нас вийшли! Діти, а хто вам 

допоміг? (Ручки, пальчики, Матроскін …). 

Вихователь: Так, наші пальчики працювали, утомилися. Давайте 

пограємо з ними. 

Гра з пальчиками. 
Пальчик, пальчик, де ти був? 

Я із цим братом в ліс ходив, 

А із цим братом борщ варив, 

А із цим – кашу куштував, 

А з маленьким заспівав, заспівав! 

Пальчики зустрілись, привітались. 

Обійнялись і поцілувались! 

Заходить Пєчкін. 

Пєчкін: Ой, як гарно у вас пахне! Проходив мимо і вирішив зайти. 

Матроскін: Заходь, Пєчкін, заходь! Ми тебе пригостимо печеним, тільки 

посилку нашу віддай! 

Пєчкін: Ну добре, віддам, якщо допоможете мені прочитати, що в 

журналі написано. 

Вірний приятель – … (то найбільший скарб). 

Чоловік без друга, … (що їжа без солі). 

Нових друзів наживай, … (а старих не забувай). 

З ким поведешся, … (того й наберешся). 

Не май сто рублів, … (а май сто друзів). 

Пєчкін: Ну добре, дякую вам за допомогу! Беріть свою посилку. 
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Матроскін: Пригощайся, Пєчкін, печеним! (віддає печиво). 

Пєчкін прощається з дітьми, виходить. 

Матроскін: Я посилав посилку самому доброму, уважному, розумному 

хлопчикові – дяді Федору, а виявилося, що ви теж усі розумні, добрі, уважні. 

Тому я хочу пригостити усіх вас. Я дуже радий, що в мене з’явилося багато 

нових друзів. Я знаю, що у кожного з вас теж є друг. Станьте парами, хто з ким 

дружить (роздає яблука). 

Матроскін: Але ці яблучка не прості, а із сюрпризом! Відкрийте своє 

яблучко і скажіть один одному і нашим гостям добрі, теплі слова, а картинки 

вам у цьому допоможуть.  
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Діти повинні жити у світі краси, гри,  

казки, музики, малюнку, фантазії, творчості. 

В. Сухомлинський 

Сьогодні проблема розвитку творчих здібностей дітей перебуває у центрі 

уваги багатьох дослідників і педагогів-практиків дошкільної ланки освіти. Адже 

одним із завдань дошкільної освіти є формування дитячої творчості. 

Проаналізувавши попередню діяльність художньо-естетичного розвитку, ми 

дійшли висновку, що потрібно змінити свій підхід до цієї проблеми. Ставлячи 

за мету виховання творчої, компетентної особистості та користуючись Базовим 

компонентом дошкільної освіти, ми вирішили надати основну увагу саме 

художньо-естетичному розвитку дитини, який полягає, насамперед, у тому, щоб 

розвивати індивідуальні потенційні можливості кожної дитини, формувати її 

здібності. Але як зробити кожне заняття з дитиною цікавим і захоплюючим, 

просто і ненав'язливо розповісти їй про найголовніше – про красу і розмаїття 

цього світу, як цікаво можна жити в ньому? Як навчити дитину всьому, що стане 

їй у нагоді в цьому складному сучасному житті? Як виховати і розвинути 

основні її здібності: чути, бачити, відчувати, розуміти, фантазувати і 

вигадувати? 

Життя дітей насичене грою. Кожна дитина хоче зіграти свою роль. Але як 

же це зробити? Як навчити малюка грати, брати на себе роль і діяти?  

Серед безлічі засобів впливу на формування особистості дитини 

дошкільного віку важливе місце посідає театр. Цей особливий синтетичний вид 
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мистецтва органічно поєднує в собі художнє слово, драматичну дію, поетику, 

музику, живопис і літературу. Він дозволяє вирішити безліч актуальних проблем 

сучасної педагогіки і психології, пов’язаних із: 

 художньою освітою та вихованням дітей;  

 формуванням естетичного смаку;  

 моральним вихованням;  

 розвитком комунікативних якостей особистості;  

 вихованням волі, розвитком пам’яті, уяви, ініціативності, фантазії, 

мовлення (діалогу і монологу);  

 створенням позитивного емоційного настрою, зняттям напруги, 

вирішенням конфліктних ситуацій через гру. 

Головне − театр розкриває духовний і творчий потенціал дитини і надає 

реальну можливість адаптуватися їй в соціальній сфері. 

За твердженням К. Станіславського, театр − це найкращий засіб для 

спілкування людей, для розуміння їх потаємних почуттів. Це диво, здатне 

розвивати в дитині творчі задатки, стимулювати розвиток психічних процесів, 

удосконалювати тілесну пластичність, формувати творчу активність; сприяти 

скороченню духовної прірви між дорослими і дітьми. Тому театралізована 

діяльність – унікальний засіб збагачення художньо-мовленнєвого досвіду дітей, 

розвитку зв’язного мовлення. Вона є джерелом розвитку почуттів, глибоких 

переживань і відкриттів дитини, залучає її до духовних цінностей. 

Саме у театралізованій діяльності реалізується потреба дитини у 

самовираженні, спілкуванні, пізнанні себе через відтворення різних образів. 

Саме тому для реалізації завдань художньо-мовленнєвого розвитку ми 

використовували театралізовану діяльність, яка користується у дітей незмінною 

популярністю та суттєво впливає на всебічний розвиток. Адже для дітей показ 

різних видів театру: пальчикового, настільного, тіньового, лялькового, театру 

іграшок та театру на фланелеграфі перетворюється на справжнє свято, вони 

почуваються самостійними, впевненими у собі, емоційно розкутими. 

Театралізована діяльність сприяє розвитку гарного, образного, літературного 

мовлення, що є запорукою успішного навчання у школі. 

У будь-якому віці в казках можна відкрити щось таємне і хвилююче. 

Слухаючи їх в дитинстві, людина несвідомо накопичує цілий «банк життєвих 

ситуацій», тому дуже важливо, щоб усвідомлення «казкових уроків» 

починалося з раннього віку, з відповіді на питання: «Чому нас вчить казка?». 

У душі кожної дитини криється бажання вільної театралізованої гри, в 

якій вона відтворює знайомі літературні сюжети. Саме це активізує її мислення, 

тренує пам'ять і образне сприйняття, розвиває уяву і фантазію, удосконалює 

мовлення. А переоцінити роль рідної мови, яка допомагає людям, насамперед 

дітям, свідомо сприймати довкілля і є засобом спілкування − неможливо. 

С. Рубінштейн писав: «Чим виразніше мовлення, тим більше воно мовлення, а 

не тільки мова, тому що чим виразніше мовлення, тим більше в ньому виступає 
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той, хто говорить: його обличчя, він сам». Використання дітьми різноманітних 

засобів виразності мовлення − найважливіша умова своєчасного 

інтелектуального, мовленнєвого, літературного і художнього розвитку. 

Виразне мовлення містить вербальні (лексика, морфологія і синтаксис) і 

невербальні (інтонація, міміка, жести, поза) засоби. 

Для розвитку виразного мовлення необхідно створення умов, за яких 

кожна дитина могла б передати свої емоції, почуття, бажання і погляди, як у 

звичайній розмові, так і публічно, не соромлячись слухачів. Величезну 

допомогу в цьому надають заняття з театралізованої діяльності. Виховні 

можливості театралізованої діяльності величезні: її тематика не обмежена і 

може задовольнити інтереси і бажання дитини. Беручи участь у ній, діти 

знайомляться з довкіллям у всьому його різноманітті − через образи, фарби, 

звуки, музику, вміло поставлені запитання спонукають думати, аналізувати, 

робити висновки і узагальнення. У процесі роботи над виразністю реплік 

персонажів, власних висловлювань активізується словник дитини, 

вдосконалюється звукова культура мовлення, її інтонаційний лад, поліпшується 

діалогічне мовлення, його граматичний лад. 

Театралізована діяльність є джерелом розвитку почуттів, глибоких 

переживань і відкриттів дитини, залучає її до духовних цінностей. 

Театралізовані заняття розвивають емоційну сферу дитини, примушують її 

співчувати персонажам, співпереживати подіям, які розігруються. «У процесі 

співчуття, − як зазначав психолог, академік Б. Теплов, − створюються певні 

відносини і моральні оцінки, які мають незрівнянно більшу примусову силу, 

ніж оцінки, що просто повідомляються і засвоюються». Таким чином, 

театралізована діяльність − найважливіший засіб розвитку у дітей емпатії, тобто 

здатності розпізнавати емоційний стан людини засобами міміки, жестів, 

інтонації, уміння ставити себе на її місце в різних ситуаціях. «Щоб веселитися 

чужими веселощами і співчувати чужому горю, потрібно вміти за допомогою 

уяви перенестися в становище іншої людини, подумки стати на її місце», − 

стверджував Б. Теплов.  

Театралізована діяльність дозволяє формувати досвід соціальних навичок 

поведінки завдяки тому, що кожен літературний твір або казка для дітей 

дошкільного віку завжди мають моральну спрямованість (дружба, доброта, 

чесність, сміливість та ін.). 

Театралізована діяльність дозволяє дитині вирішувати проблемні ситуації 

опосередковано від імені якогось персонажа. Це допомагає долати боязкість, 

невпевненість у собі, сором'язливість. Таким чином, театралізовані заняття 

допомагають всебічно розвивати дитину. 

Тому саме театралізована діяльність дозволяє вирішувати багато 

педагогічних завдань, що стосуються формування виразності мовлення дитини, 

інтелектуального та художньо-естетичного виховання. Вона − невичерпне 

джерело розвитку почуттів, переживань і емоційних відкриттів, спосіб 

залучення до духовного багатства. В результаті дитина пізнає світ розумом і 
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серцем, висловлюючи своє ставлення до добра і зла; пізнає радість, пов'язану з 

подоланням складнощів спілкування, непевності в собі. У нашому світі, 

насиченому інформацією і стресами, душа просить казки − дива, відчуття 

безтурботного дитинства. 

Вивчивши сучасну методичну літературу, ми вибрали матеріал для 

впровадження його у практику своєї групи, щоб підвищити інтерес до 

театрально-ігрової діяльності, розширити уявлення дітей про довкілля, 

удосконалити вміння зв'язно та виразно переказувати казки. 

На першому етапі роботи на початку навчального року була проведена 

констатувальна діагностика дітей для виявлення творчої активності, цікавості, 

ініціативи, швидкості обмірковування завдання та виконання його без допомоги 

дорослого, емоційності, виразності мовлення. 

Проаналізувавши результати констатувальної діагностики, було 

зробилено висновок, що діти проявляють низький інтерес до театралізованої 

діяльності, слабко володіють виразністю мовлення, здатністю розуміти 

емоційний стан іншої людини та висловлювати свій, вмінням вживатися у 

створюваний образ та використовувати міміку, жести, рухи. 

Тому були поставлені завдання: 

1) розвивати стійкий інтерес до театрально-ігрової діяльності; 

2) удосконалювати виконавські вміння дітей у створенні художнього 

образу, використовуючи ігрові імпровізації; 

3) розширювати уявлення дітей про довкілля; 

4) закріплювати уявлення дітей про різні види лялькових театрів; 

5) збагачувати та активізувати словник дітей; 

6) удосконалювати інтонаційну виразність мовлення; 

7) розвивати діалогічне та монологічне мовлення; 

8) удосконалювати вміння зв'язно та виразно переказувати казки; 

9) розвивати пам'ять, мислення, мовлення, уяву, увагу; 

10) учити дітей правильно оцінювати свої та чужі вчинки; 

11) виховувати бажання грати театральними ляльками; 

12) розвивати вміння використовувати ігрові імпровізації в самостійній 

діяльності.  

Шляхи і методи роботи добирали найбільш прийнятні для конкретної 

дитини, її здібностей, нахилів, потреб, інтересів. Плануючи ігрову діяльність 

дітей, намагалися враховувати емоційний, психологічний стан кожної дитини, її 

унікальність та індивідуальність.  

Під час оволодіння дітьми новими знаннями та навичками були 

використані такі методи та прийоми: наочні (перегляд лялькових вистав та 

бесіди за їх змістом, показ різних видів театрів), словесні (бесіди, розповіді, 

читання художніх творів), практично-ігрові (пальчикові ігри, ігри-драматизації, 

артикуляційна гімнастика, ігри-перетворення, вправи на розвиток дитячої 

пластики). Поставивши мету та завдання, вибравши методи і прийоми 
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навчання, ми зайнялися добором матеріалу, пошуками різних педагогічних 

технологій, підготовкою наочного і демонстраційного матеріалу, виготовленням 

різних видів театрів. Ми були впевнені, що епізодична діяльність не може дати 

позитивного результату. Для досягнення бажаного було необхідно зробити 

роботу з художньо-естетичного розвитку дітей регулярною, використовуючи 

різні форми роботи. 

Разом із батьками ми оформили театральний куточок. Оскільки 

предметно-розвивальне середовище повинно забезпечувати право вибору та 

свободу кожної дитини на театралізацію улюбленого твору, у куточку були 

розміщені різні види лялькового театру − пальчиковий, ляльок Бі-ба-бо, театр 

рукавички, а також маски, реквізит, декорації. Крім того, періодично 

оновлювали матеріал, орієнтуючись на інтереси різних дітей. Це створило 

умови для індивідуального спілкування з кожною дитиною. Оскільки розвиток 

допитливості та дослідницького інтересу побудовано на створенні спектра 

можливостей для моделювання, пошуку та експериментування, в зоні 

театралізованої діяльності розмістили також природний матеріал, тканину, 

костюми для ряження. 

Театралізовані заняття виконують одночасно пізнавальну, виховну та 

розвивальну функції. Тому через їх зміст, форму та методи прагнули до 

досягнення трьох основних цілей: 

− розвиток мовлення та навичок театрально-виконавської діяльності; 

− створення атмосфери творчості; 

− соціально-емоційний розвиток дітей. 

У різних вікових групах використували різні методи для досягнення 

поставленої мети. 

У віці 2−3 років малята жваво цікавляться іграми з лялькою, їх вражають 

невеликі сюжети, розіграні вихователем, вони із задоволенням висловлюють 

свої емоції в рухових образах-імпровізаціях під музику. На основі перших 

вражень від художньої гри розвиваються здібності дітей. Спочатку ми 

розглядали ляльку, потім просили її станцювати. Діти із задоволенням 

повторювали за лялькою ритмічні рухи під музику. Показуючи міні-п’єски в 

настільному театрі, на фланеліграфі, у техніці Бі-ба-бо, за допомогою окремих 

іграшок та ляльок намагалися передавати палітру переживань через інтонацію, 

зовнішні дії героя. З метою усунення внутрішньої скутості малят проводили 

спеціальні етюди, вправи на розвиток емоцій. 

У середньому віці у дітей поглиблюється інтерес до театралізованих ігор. 

Діти починають поєднувати у ролі рух і текст, рух і слово, розвивати почуття 

партнерства, використовувати пантоміму двох-чотирьох дійових осіб. 

Театрально-ігровий досвід дітей розширюється за рахунок освоєння гри-

драматизації. У роботі з дітьми були використані:  

− багатоперсонажні ігри-драматизації за текстами двох-трьохчасткових 

казок про тварин («Гуси-лебеді»); 

− ігри-драматизації за розповідями на задану тему («Праця дорослих»); 
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− постановка спектаклю за твором. 

Змістовну основу становлять ігрові етюди репродуктивного та 

імпровізаційного характеру («Відгадай, хто?»). 

У старшому віці діти продовжують удосконалювати свої виконавчі 

вміння, в них розвивається почуття партнерства. Дуже цікавими та корисними 

виявилися прогулянки зі спостереженнями за поведінкою людей та тварин, їх 

інтонації, рухи. Для розвитку уяви використовували таке завдання, як-от: «Уяви 

собі…». Створюючи атмосферу свободи та розкутості, намагалися спонукати 

дітей фантазувати, змінювати, комбінувати, складати, імпровізувати з 

урахуванням вже наявного досвіду. В роботі також використовували мімічні і 

пантомімічні етюди, а також етюди на запам'ятовування фізичних дій. Діти 

активно брали участь у створенні оформлення казок, відображенні в 

образотворчій діяльності. У драматизації діти проявлялися дуже емоційно і 

безпосередньо, процес драматизації захоплював дітей набагато більше, ніж 

результат. 

У нашому дошкільному навчальному закладі проходили вистави різних 

театрів, які приїздили на гастролі у наше місто. Діти з цікавістю спостерігали за 

дійством, яке відбувалося на сцені, будь-то лялькова вистава чи театр дорослих 

акторів. Дітям було дуже цікаво побачити казку у виконанні справжніх акторів 

театру. А ще цікавіше було спілкування дітей з акторами, які розповідали про 

театр, про роботу акторів та всіх працівників театру. Діти ставили дуже цікаві 

питання, а дорослі давали поради, ділилися акторською майстерністю.  

Після перегляду ми вели з дітьми жваві бесіди, в яких вони ділилися 

своїми враженнями від побаченого. Зміст переглянутих вистав був взятий за 

основу таких вправ як «Перероби казку», «Придумай нових героїв», «Як би ти 

вчинив на місці героя?». Герої цих вистав ставали темою для дитячих малюнків. 

Така робота сприяла справжньому інтересу дітей до театралізованої діяльності. 

Театралізація – це такий вид діяльності, який може виступати як 

самостійно (розваги, драматизації, різні види театрів), так і бути елементом 

спеціально організованої діяльності та використовуватися в повсякденному 

житті. Прикладом цього можуть слугувати проведені відкриті заходи у різних 

вікових групах. 

Цікавим експериментом у поєднанні різних видів театру була музична 

казкова вистава для дітей старшого дошкільного віку «Іменини у Кози 

Мокрини». В ній були використані такі види театрів, як-от: ляльковий, тіньовий, 

театр іграшок, драматизація. Цей захоплюючий мікс був цікавим не тільки 

глядачам казки, але й маленьким акторам, які брали в ньому участь.  

Звичайно, робота з дітьми стає більш ефективною та продуктивною за 

допомогою активної участі батьків. Для них проводили консультації, 

індивідуальні бесіди з окресленої проблеми, давали поради, оновлювали 

матеріал у батьківському куточку, намагаючись дібрати цікаві та доступні за 

змістом ігри, завдання, вправи, які б вони могли самостійно використовувати 
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вдома, запрошували на відкриті заходи. Ознайомившись з роботою, батьки 

зацікавилися нею. Вони активно допомагали у створенні костюмів та атрибутів, 

доборі літературного матеріалу. Наші творчі будні так захопили батьків, що 

викликали в них бажання створювати власні сімейні свята. Все це надихнуло на 

спільне створення цікавих сценаріїв сімейних свят. 

В. Сухомлинський любив повторювати: «Тримаючи в руках скрипку, 

людина не здатна скоїти поганого». Завдання театру, мистецтва − вкласти таку 

скрипку в душу дитини і допомогти заграти їй на ній. 

Любов до театру стає яскравим спогадом дитинства, відчуттям свята, 

проведеного разом із однолітками, батьками і педагогами у незвичайному 

чарівному світі. І поки діти малі, важко сказати, ким вони стануть, − 

інженерами чи художниками, математиками чи поетами, але важливо, щоб 

кожен, у якій би галузі він не працював, міг розуміти, любити і творити 

прекрасне. 

Наведемо приклади вправ, конспектів занять, сценарії вистав, які були 

використані у експериментальній роботі з дітьми. 

 

Артикуляційні вправи 

Вправи для язика 
«Лопатка». Широкий язик висунути, розслабити, покласти на нижню 

губу, тримати 10−15 с. 

«Чашечка». Рот широко розкрити, широкий язик підняти догори, потягти 

до верхніх зубів, але не торкатися їх, тримати 10−15 с. 

«Голочка». Рот відкрити, язик висунути далеко вперед, напружити його, 

зробити вузьким, утримувати 10−15 с. 

«Трубочка». Висунути широкий язик, бічні краї язика загнути догори. 

Дмухнути в трубочку, що склалася. Виконувати у повільному темпі 5−6 разів. 

 

Гімнастика для губ 

«Усмішка, трубочка, п'ятачок». По черзі виконувати названі вправи. 

«Трубочка». Витягнути вперед складені докупи губи і виконувати ними 

рухи праворуч-ліворуч, угору-вниз. 

«Покажемо наші зубки». Підтягнути вгору верхню губу − показати 

верхні зуби; опустити вниз нижню губу − показати нижні зуби. Зуби при цьому 

щільно стиснути. 

«Оскал». Губи розтягнути у різні боки, щільно притиснути до щік, 

відкрити обидва ряди зубів, погарчати, наслідуючи собаку. 

 

Голосові вправи 

Вправи на розвиток сили голосу 
«Драбинка». Проспівувати голосні звуки, склади за малюнком драбинки. 

На першому щаблі − тихо, на другому − голосніше тощо. 



№2/2016 Альманах психолого-педагогічного досвіду  
 

 

 
60 

«Розкажи віршик». Діти розказують вірш. Голосно, помірно, тихо, 

пошепки. 

«Крокуємо по поверхах». Діти тримають праву руку перед собою 

долонею вниз і тихо промовляють: «Перший поверх», піднімають руку 

трішечки вище і промовляють голосніше: «Другий поверх» і так аж до десятого 

поверху. Треба весь час підвищувати силу голосу. 

«Луна». Вихователь промовляє слова з різною силою голосу, діти 

повторюють їх із такою самою силою. 

 

Вправи на розвиток темпоритму голосу 

«Розкажи вірш». Декламування вірша помірно, швидко, повільно, із 

поступовим збільшенням швидкості, із поступовим зменшенням швидкості. 

«Добери до вірша темп голосу». 
На городі цап, цап, 

Капусточку хап, хап,  

Ніжками туп-туп,  

Капусточку хруп-хруп. 

 

А тут зайчик скік-скік, 

Вушками тріп-тріп,  

Ніжками туп-туп,  

Капусточку хруп-хруп. 

 

Бум-бум барабан, 

Чути тут, чути там.  

 

Спить ведмедик у теплі, 

Бачить сни він чарівні: 

І ромашки, і малину,  

І погожу теплу днину. 

 

Ми веселі жабки,  

В нас зелені лапки. 

Ква-ква, ква-ква-ква!  

Де поділася трава? 

Котик прокидається,  

Лапкою вмивається.  

Миє котик ротик,  

Спинку і животик. 

 

Йшла лисичка через ліс, 

Ось і лапки, ось і хвіст.  
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Ти, лисичко, зупинись 

І довкола подивись.  

 

Вправи на розвиток тембру голосу 

«Скажи як...» («Привітайся як...»). Вихователь говорить фразу, а діти 

повторюють із різним тембром голосу як: зайчик; лисичка; ведмедик; змія; 

дідусь; маленька дитинка тощо 

«Розкажи віршик як…» зайчик, лисичка, вовк, змія, баба Яга, 

старенький дідусь, маленька дитинка, жабка-скрекотушка. 

 

Інтонаційні вправи 
«Розкажи віршик, ніби тобі...» (за «Абеткою настроїв»): весело, сумно, 

сердито, байдуже, хитро, злякано, здивовано, плачучи. 

«Визнач настрій героя». Вихователь читає будь-який твір, а діти 

добирають настрій до кожного персонажа і промовляють слова персонажів із 

різним настроєм. 

 

Вправи на вироблення правильної дикції 

Приспівування голосних та приголосних звуків (під будь-яку мелодію). 

Вимова фраз із різним положенням язика: із витягнутим за зуби 

язиком; із втягнутим язиком. Вимова фраз із різним положенням губ: верхня 

губа виступає вперед; нижня губа виступає вперед. 

 

Вправи на вміння робити логічний наголос та логічні паузи 
«Знайди в реченні головне слово». Вихователь пропонує дитині 

послухати будь-яке речення і просить дитину знайти в ньому головне слово і 

вимовити речення таким чином, щоб виділити голосом головне слово. 

«Зроби головним різні слова». Вихователь пропонує дитині речення, 

наприклад: «Мама купила іграшку», виділяючи різні слова: мама купила 

іграшку; мама купила іграшку; мама купила іграшку. 

«Знайди головні слова у віршах і виділи їх». 

Я мишка маленька, 

В мене шубка сіренька, 

В мене хвостик, як шило, 

Не сиджу я без діла. 

 

А я жабка: ква-ква-ква! 

Рукавичка ось нова. 

Буде де мені жити, 

Де голівку прихилити. 

А я вовк − зубами клац, 

Збудувати хотів палац. 

Та нагрянула зима, 

А хатинки ще нема. 

 

А я заєць, куций хвіст, 

Приморозив уже ніс. 

Наступає вже зима, 

А хатиноньки нема. 

Я лисичка, я сестричка, 

Не сиджу без діла: 

Я ведмідь клишоногий, 

Дуже мерзнуть лапи-ноги. 
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Я гусяток пасла, 

Полювати ходила. 

Наступає вже зима, 

А хатинки нема. 

 

Вправи на розвиток мовлення 

«Похід у магазин». Вихователь посилає дитину до «магазину» і пропонує 

зробити всі необхідні «покупки», які він назве. Дитина добирає зі значної 

кількості предметів або картинок ті, що назвав вихователь, повертається з 

«магазину» і розповідає, що вона купила. Вправа розвиває пам'ять і сприяє 

активізації словника.  

«Який за величиною». Вихователь пропонує дітям зображення трьох 

різних за величиною предметів (квітка, дерево, будинок) і пропонує назвати їх 

величину (маленький, великий, найбільший). Потім діти відповідають на 

запитання: 

Який предмет вищий за будинок? 

Який предмет більший за квітку? 

«Доручення». Вихователь добирає 15 різних предметів. Потім пропонує 

дітям дібрати іграшки, овочі, фрукти, посуд тощо. Після цього пропонує дібрати 

металеві, скляні, дерев'яні, пластмасові, тверді, м'які, легкі, важкі предмети, 

однокольорові тощо. Вправа сприяє розвитку словника, мислення, умінню 

класифікувати та систематизувати. 

 

Музична вистава «Іменини у кози Мокрини» 

(старший дошкільний вік) 

Мета. Розвивати творчі здібності дітей за допомогою різних видів театру 

(театру акторів, лялькового театру Бі-ба-бо, театру іграшок, тіньового 

театру), пам'ять, активний словник дітей, вміння передавати характери героїв 

п’єси емоційно, рухами, інтонаційно. 

Виховувати артистичність, креативність, вміння працювати спільно, 

підтримуючи та допомагаючи один одному; інтерес до театру. Викликати 

бажання брати участь у масових заходах. 

Обладнання та декорації. Будиночок; ширма; ширма тіньового театру з 

фігурками; іграшки Бі-ба-бо (вовк, сорока); святково прикрашений стіл 

(скатертина, ваза з квітами, чайний сервіз та самовар). 

Атрибути для героїв казки. Хлібина на тарілці, грибок, подарунок, 

жбанок із медом, корали, яйце, букет квітів, паперові квіти для таночку. 

Дійові особи. Коза Мокрина, Цап Мартин, Вовк, Зайчиха, Зайченя, 

Ведмідь, Білочка, Сорока, Курочка, Півник, Сонячний промінець. 

Хід вистави 
Вихователь: Діти, розкажіть, будь ласка, що таке театр? (Це дивовижне 

місце, де ми можемо переміститися у світ казки. Це приміщення, в якому 

показують вистави). 
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− Ой, дивіться, а ось і афіша. Тут написано, що у театрі незабаром має 

розпочатися вистава. Я вас запрошую переглянути цю виставу. Ви згодні? (Так). 

− А чи знаєте ви, як треба себе поводити в театрі? (Тихенько, спокійно. 

Під час вистави не можна розмовляти, щоб не заважати іншим глядачам та 

акторам). 

− Молодці. А що треба зробити, щоб потрапити на виставу? (Щоб 

потрапити до театру, треба купити квиток на виставу, а продає його касир у 

касі театру). 

− А навіщо квитки до театру? (Там вказано ціну, час коли розпочнеться 

вистава, а також ряд і місце глядача в залі).  

− Давайте підійдемо до касира та придбаємо квитки. 

Купують квитки. 

Вихователь: А що ж нам робити далі? (Пройти до зали, там на вході 

стоїть контролер, він перевірить наші квитки). 

− Йдемо скоріш. А що це контролер нам роздає? (Це програма. В ній 

написано про те, яку виставу ми будемо дивитися, з якими героями 

зустрінемося під час вистави, а також, які актори будуть виконувати ролі). 

Дзвенить дзвоник. 

Вихователь: Ой, вже перший дзвоник пролунав. А хто знає, навіщо в 

театрі дається три дзвоника? (Щоб глядачі встигли зайняти свої місця до 

початку вистави. Після третього дзвінка гасне світло в залі і починається 

вистава). 

Вихователь: Прошу проходити до зали. Уважно подивіться в свої квитки. 

Який там вказано ряд та номер крісла, щоб правильно зайняти своє місце. 

Звучить другий дзвоник. Діти займають свої місця. 

Звучить третій дзвоник. 

Відкриваються завіси, виходять актори, розпочинається вистава. 

Цап Мартин поливає на городі капусту. З хати виходить коза Мокрина. 

Коза Мокрина: 

Це ж сьогодні в мене свято, 

Прийдуть гості, їх багато: 

Дятел, сойка та лелека, 

Любий дядечко здалека, 

Цілий виводок зайчат 

І п’ятірко білченят, 

Три ворони, дві сороки... 

Іменини – то морока! 

Із-за тину визирає цап Мартин. 

Цап Мартин: 
Ме-е-е! 

Тетерук і тетеручка, 

Ще й зозуля − добра штучка, 

Джміль, косуля, чорна ґава, 
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Сойка, мов барвиста пава.... 

Цап Мартин виходить із-за тину. 

Тож берімось до роботи, 

Ох турботи, ну й турботи! 

Цап Мартин і коза Мокрина виносять із хати стіл, накривають його 

скатертиною. 

Коза Мокрина: 

Доки гості всі зберуться, 

Побіжу і приберуся! 

Коза Мокрина і цап Мартин швидко прямують до хати. З’являється вовк 

(іграшка на ширмі). 

Вовк: 
З голоду звело живіт, а тут козами пахтить. 

Обіцяю я усім, що козу Мокрину з’їм! 

Вовк іде геть. З’являється Зайчиха із зайченям (іграшковим) і співає. 

Зайчиха: 
Як тут гарно, як чудово 

Сяє двір, немов обнова, 

Так прибрала все Мокрина, 

Славні будуть іменини. 

Зайченя (радісно): 

Я − маленьке Зайченятко, 

Стрибаю, як мама й татко. 

Дуже весело мені у такі чудові дні! 

Зайчиха: Ми тебе вітаємо, щастя, радості бажаємо! 

Вручають подарунки. Сідають на місця. 

Звучить музика, виходять ведмідь та білочка. 

Ведмідь: 
Іменини − дивовижа! 

Меду я приніс на з’їжу. 

Будемо всі ласувати, 

Іменинницю вітати! 

Вручає козі бочку з медом. 

Білочка: 

А я − білочка маленька, 

З лісу я прийшла швиденько. 

По галявині стриб, стриб. 

І знайшла великий гриб! 

Дарує Мокрині грибок. 

Коза Мокрина: Дякую, друзі! 

Звучить музика «Летить Сорока-білобока». 

На ширмі з’являється сорока, летить і співає. 
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Сорока: 
Принесла я до млина добрий клуночок зерна, 

І для нашої Мокрини я спекла пухку хлібину. 

Сорока дарує козі хлібину. 

Звучить музика, співаючи «Ку-ку-рі-ку» виходить Півник, разом із ним 

Курочка. 

Курочка: 
Для сусідоньки Мокрини  

Я яєчко знесла, 

І в дарунок принесла. 

Дарує яйце. 

Півник (одягнувши Мокрині корали): 

З іменинами вітаєм, 

Щастя, радості бажаєм! 

Коза Мокрина: 

Любі гості, славні, милі! Я сюди вас запросила, 

Щоб могли ви поспівати, весело потанцювати. 

Звучить музика. Всі стають у коло, Мокрина − в центрі, співають пісню. 

Пісня «День народження» (сучасна обробка). 

Гості розходяться по галявині, збирають квіти, а коза Мокрина танцює.  

По закінченні музики гості підходять до іменинниці і вручають квіти. 

Коза Мокрина: Любі гості, веселіться, а я приготую каву. Цапе, включи 

телевізор, там передача поздоровлень іде. 

Показ тіньового театру. 

Буратіно, Чебурашка, П’ятачок, Слон, Колобок вітають Козу Мокрину. 

Вітаємо Мокрину щиро! 

Бажаємо добра і миру! 

Світанків сонячних, привітних, 

І днів прекрасних, теплих, світлих. 

А щастя стільки − скільки хочеш! 

Здоров’я вдосталь і удачу, 

Та здійснення бажань в придачу! 

Коза в цей час накриває на стіл. 

Вовк: 
Всі її поздоровляють, 

І нічого не чекають. 

А я хочу Мокрину з’їсти! 

Підкрадається, хапає козу Мокрину й тягне її в сторону. 

Коза: Ме-ме-ме! 

Гості захоплено дивляться телевізор, нічого не помічають. 

Вбігає Сонячний промінець, ведучи за собою Мокрину. 

Промінець (співає): 
Я веселий і сміливий промінець, 
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Я заброду подолав і злу кінець. 

Припалив йому я ніс, ха-ха-ха! 

Сів на спину і на хвіст, ха-ха-ха! 

Добре Вовка налякав! 

Добре Вовка налякав! 

Коза Мокрина: 
Ой, Промінчику хоробрий, 

Вдячна я тобі, що добрий. 

Злого вовка ти прогнав 

І мене порятував. 

Вовк: 
Я тебе вже не лякаю, 

З Днем народження вітаю! 

Дарує козі подарунок. 

Коза Мокрина: Дякую, Вовчику! 

А зараз прошу всіх святкувати! 

Таночок «Сонячний віночок» 

 

Інтегроване заняття із пріоритетом мовленнєвих завдань 

«Подорож до казки» 

(молодший дошкільний вік) 

Програмовий зміст. Удосконалювати вміння дітей розпізнавати казки, 

називати головних героїв; закріпити знання правил дорожнього руху; вміння 

оперувати знайомими цифрами, розрізняти та називати геометричні фігури; 

доцільно вживати ввічливі слова. Розвивати активний словник дітей, логічне 

мислення, пам’ять, дрібну моторику м’язів рук. Виховувати дбайливе ставлення 

до тварин, бажання допомагати тим, хто потрапив у біду, інтерес до занять, 

любов до казок. 

Матеріал. Ширма, іграшки: лисичка, вовчик, зайчик, ведмедик, Червона 

Шапочка, Буратіно, світлофор; ТЗН; великий аркуш паперу для колективної 

аплікації, серветки, клей, пензлі, фігурки звіряток; ялинки штучні. 

Попередня робота. Систематичне проведення занять з математики, 

розвитку мовлення, художньої літератури, ознайомлення з довкіллям, художньої 

діяльності (малювання, аплікації). Проведення дидактичних ігор на знання 

казок, відгадування загадок; ігри-драматизації. 

Хід заняття 
Вихователь показує дітям книжку з казками. 

Вихователь: Діти, погляньте, яка у мене гарна книжка. У ній живе багато 

різних казок. Мабуть, кожна людина іноді мріє хоча б на мить опинитися в 

чарівній казці, зустрітися з улюбленим героєм, допомогти комусь у біді чи 

просто побачити чудеса. А чи хотіли б ви потрапити до казки? (Так, хотіли б). 
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− Але туди можна потрапити тільки за допомогою чар. А для цього нам 

потрібен чарівник (виходить чарівник). 

Чарівник: Добрий день, діти! Я – Чарівник! Почув, що ви хочете 

потрапити у казку. Я вам вкажу дорогу до Країни казок. Але і ви допоможіть 

мені, будь ласка! 

Вихователь: А що трапилося? 

Чарівник: В моєму чарівному лісі живе багато різних тваринок. Вони 

дуже дружні і поважають один одного. А ще всі вони люблять зиму, сніг та 

разом весело розважатися. А ви любите зиму, малята? (Так, любимо). 

Чарівник. А що можна робити взимку, як розважатися? (Кататися на 

лижах, санчатах, ковзанах, грати в сніжки). Ось і звірята, які живуть в моєму 

чарівному лісі теж гралися, каталися на лижах та ковзанах, але раптом налетіла 

страшна завірюха і розкидала всіх звірят по різних казках. Допоможіть, будь 

ласка, їм всім знову зібратися разом. А щоб ви не заблукали, я вам дам чарівний 

сніжок (передає вихователю чарівний сніжок). 

Вихователь: Дякуємо тобі, Чарівнику! (Чарівник йде). Нам треба 

поспішати за сніжком. Тож, вирушаємо в путь! (Звукозапис супровідної музики). 

− Ой, погляньте, малята, тут крижаний будиночок, а в ньому лисичка. 

Щоб її визволити, нам треба розплутати казки. Діти, назвіть, будь ласка, казки, 

які ви знаєте («Ріпка», «Колобок», «Котик і півник», «Колосок» і т.ін.). 

На ширмі з’являються герої казок. 

Дидактично-ігрове завдання «Плутанина». 
Бігла мишка, хвостиком зачепила, колобок упав і покотився (яєчко). 

Схопив ведмідь півника і поніс його, а півник кричить: «Мій, котику, мій 

братику, несе мене ведмідь за темні ліси, за високі гори» (Лисичка). 

Якось лисичка замітала двір і знайшла колосок (Півник). 

Стала кішка Мурка кликати на допомогу їжачка: «Ходи, їжачку, не лежи, 

ріпку витягнути допоможи!» (Мишка). 

Вихователь: Ось ми з вами визволили лисичку. Подивіться, наш чарівний 

сніжок поспішає далі! (Діти разом із вихователем переходять до наступної 

зони). 

− Що це там за дівчинка стоїть біля дороги? Ви її впізнали? (Так, це 

Червона Шапочка). Так, це вона і здається мені, що вона кудись поспішає.  

− А як ви вважаєте, куди вона прямує? (Провідати свою бабусю). Вірно. 

Стежка до бабусиного будиночка лежала через ліс, от вона й заблукала. Вийшла 

Червона Шапочка на дорогу і не знає тепер, як їй правильно перейти вулицю. 

Давайте їй допоможемо і навчимо правилам дорожнього руху. 

− Де їздить транспорт? (По дорозі). 

− Де ходять пішоходи? (По тротуару). 

− В якому місці можна переходити вулицю? (Через пішохідний перехід). 

− А якщо немає пішохідного переходу? (За допомогою сигналів 

світлофора). 

− Скільки кольорів має світлофор? (Три). 
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Дидактична гра «Світлофор». 

(Діти на відповідний колір світлофора виконують рухи). 

Вихователь: Діти, Червона Шапочка дякує нам за допомогу. Погляньте, 

ось у нас вже скільки іграшок? (Дві іграшки). 

− Наш чарівний сніжок прямує далі! Поспішаємо за ним! Ой, погляньте, 

які незвичайні звірята виглядають з-під ялинки! Хто це? (Зайчики). Вірно. А на 

які геометричні фігури схожі тулуб, лапки, вушка звіряток? (Діти називають 

геометричні фігури). 

− Але вони чомусь сумні. Виявляється, що вони загубили свої будиночки. 

Це не біда, вірно? Ми спробуємо їм допомогти (відповіді дітей). 

− Матуся-зайчиха пришила їм ґудзики, кількість яких відповідає номерам 

їх будинків. Розставте, будь ласка їх в будиночки (діти виконують завдання). 

− Як же зраділи зайчики! А ось і третя іграшка знайшлася – зайчик! 

Прямуємо далі за нашим сніжком?! 

Вихователь: Нас тут хтось зустрічає! (На ширмі з’являється Буратіно). 

Буратіно: Діти, послухайте віршик, який я знаю: 

Сію дитині в серденько ласку. 

Сійся, родися ніжне, будь ласка, 

Вдячне спасибі, вибач тремтливе. 

Слово у серці, як зернятко в ниві. 

Доброго ранку, світлої днини! 

Щедро даруй ти людям, дитино! 

Буратіно: Але я не розумію, про що він. 

Вихователь: Малята, назвіть, чарівні слова які ми почули у віршику. 

(«Будь ласка», «Спасибі», «Вибач», «Доброго ранку»). Давайте допоможемо 

Буратіно їх запам’ятати і використовувати щодня. Як ще можна назвати ці 

слова? (Ввічливі). Наприклад, якщо ми хочемо до когось звернутися, то 

говоримо: «Будь ласка, подайте мені ляльку». Спробуйте попросити у Буратіно 

його іграшки («Будь ласка, Буратіно, дай мені книжку!). 

Діти по черзі звертаються із проханням до Буратіно. 

− Що ж, настав час трішечки відпочити. 

Фізкультхвилинка. 

Завітала знов зима (діти піднімають руки вгору і кистями роблять 

«ліхтарики»). 

На дерева та будинки (плавно опускають руки, виконуючи м’які рухи 

кистями) 

Падають сніжинки, біленькі пушинки. 

Землю побілили (плавно хитають руками перед собою з боку в бік) 

Поле, ліс укрили. 

Замели стежинки (кружляють навколо себе, сідають) 

Пухнасті сніжинки. 
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− Ось і відпочили. Подивіться, ще одну іграшку дає нам Буратіно. Це – 

ведмедик. Ми з вами зібрали всіх звірят. Але вони чомусь сумні, невеселі. Вони 

хочуть повернутися у свій чарівний ліс. Давайте разом виготовимо чарівну 

картину із зображенням лісу й подаруємо її звірятам. 

Діти проходять за столи, роблять картину зимового лісу, дарують її 

звірятам. 

− Ми з вами виконали прохання Чарівника, виручили з біди всіх звіряток, 

побували в багатьох казках. А чи сподобалася вам наша подорож?  

(Діти діляться своїми враженнями). 

 

Заняття-подорож «До ведмедів на гостину» 

(ранній вік) 

Програмовий зміст. Удосконалювати вміння дітей відповідати на 

запитання вихователя, правильно називати предмети гігієнічного призначення; 

чітко вимовляти слова, на запитання відповідати зв’язними реченнями. 

Розвивати пам’ять, спостережливість, мовлення, увагу. Виховувати культуру 

поведінки, повагу до інших. 

Матеріал. Площинний паперовий театр із фігурками дідуся, бабусі, 

Марійки; лялька-рукавичка − дівчинка Марійка, сервірований іграшковим 

посудом столик; театр іграшок – «Три ведмеді»; дидактична гра «Прикрась 

рушничок» (кольорові геометричні фігури), кошик, гребінці червоного, жовтого 

та зеленого кольорів; кошик із яблуками. 

Хід заняття 

Діти з вихователем заходять до групи і зупиняються біля площинного 

паперового театру. 

Вихователь: Малята, сьогодні ми з вами пригадаємо нашу улюблену 

казку «Три ведмеді». Ви мені допоможете? (Так). Жили-були… хто? (Дід та 

Баба). 

Вихователь виставляє фігурки Діда і Баби. 

− І була у них…хто? (Онука Марійка). 

Виставляє фігурку онуки. 

Вихователь: Зібралися якось діти в ліс… По що вони зібралися? (По 

гриби та ягоди). 

І Марійку із собою покликали. Пішла дівчинка до Дідуся з Бабусею 

проситися. Як вона просилася? (Будь ласка, відпустіть мене!). 

Що відповіли старенькі онучці? (Іди, але від подружок не відставай, а то 

заблукаєш.). 

Прийшли діти до лісу, почали збирати гриби та ягоди. Ось дівчинка кущик 

за кущик, деревце за деревце і заблукала. Ходила-ходила лісом поки не 

натрапила на будиночок. Хто жив у тому будиночку? (Три ведмеді). 

Давайте пригадаємо, як їх звали? (Михайло Іванович, Анастасія 

Петрівна, Мишутка). 

Стук у двері. 
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Вихователь: Хтось до нас прийшов! 

(Вихователь виходить і повертається з лялькою-рукавичкою на руці). 

Хто це до нас прийшов? (Марійка). 

Треба привітатися з Марійкою! (Доброго ранку, Марійка). 

Марійка: Доброго ранку, малята!  

Вихователь: Подивіться, яка Марійка гарна! Що це в неї? (Вказує на 

ручки. Діти відповідають). 

− А у вас є ручки? Покажіть. (Показують). 

− А це що в дівчинки? (Очі). 

− А навіщо вони потрібні? (Щоб дивитися). 

− Покажіть, де у вас очі? (Показують). 

− А оце що? (Носик). 

− А у вас де носик? (Показують). 

− А він вам навіщо? (Дихати і нюхати). 

− А чим Марійка нам посміхається? (Ротиком). 

− У вас є ротик? (Показують). 

− Навіщо він потрібен? (Щоб дихати, розмовляти). 

Марійка (вихователь імітує голос): Які ви молодці! Я до вас прийшла, 

бо почула, що ви про мене казку розповідаєте. Малята, хочу вам сказати, що 

ведмеді зовсім не злі, я з ними подружилася і ходжу до них у гості! А давайте 

разом до них підемо! 

Вихователь: Підемо до ведмедів у гості? (Так, підемо! Діти разом із 

вихователем рухаються імітованим лісом). 

Вихователь: Давайте привітаємося з ведмедиками! (Доброго ранку!). 

Ведмеді: Доброго ранку, діти! 

Марійка: Ой, ви снідати сіли! І я з вами буду! 

Вихователь: Марійка, а ти руки мила перед тим, як за стіл сідати? 

Марійка: Ні. Я не вмію. 

Вихователь: Діти, ви вмієте руки мити? (Так). 

Давайте Марійку навчимо ! (Добре, навчимо). 

Що треба зробити спочатку? (Закотити рукава). 

А потім? (Намочити руки водою і намилити милом, а потім мити). 

Покажіть, як ми миємо руки. (Імітують). 

Марійка: Навіщо мило? (Воно змиває бруд і вбиває мікроби). 

Вихователь: А потім, що потрібно помити? (Обличчя. Діти показують 

послідовність виконання процесу вмивання та те, як слід користуватися 

рушничком). 

− Мої любі малята, давайте разом для Марійки прикрасимо рушничок і 

подаруємо їй. 

Дидактична гра «Прикрась рушничок». 

Вихователь: Подивіться, в нас є такий рушничок. Якого він кольору? 

(Білий). Скільки в нас рушничків? (Один). 
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А ось прикраси. Скільки прикрас? (Багато). 

Візьміть кожен по одній прикрасі.  

Індивідуальні запитання: Яка в тебе фігура? Якого кольору? 

Вихователь: Давайте дівчата прикрасять своїми фігурами рушничок, 

адже хлопчики вже знають, що дівчаток треба пропускати вперед! А тепер 

хлопчики.  

Марійка: Ой, який гарний рушничок вийшов!  

Вихователь: Марійка, а щоб ти краще запамʼятала як правильно 

вмиватися, ми тобі розповімо забавлянку про водичку: 

Водичко, водичко, умий моє личко, 

Щоб очки блистіли, 

Щоб щічки рум’яніли, 

Щоб сміявся роток, 

Щоб кусався зубок! 

− Діточки, щоб зубки були міцними і здоровими за ними потрібно 

доглядати? (Діти показують процес чищення зубів). Давайте разом розповімо 

Марійці наш улюблений віршик.  

Зайченята, глянуть любо 

Об морквинки чистять зуби! 

І тому в них зуби цілі, 

Гострі-гострі, білі-білі! 

Діти, а ви чим чистите зубки? (Зубною щіткою та пастою.). 

Марійка: Дякую вам! Ви навчили мене бути охайною. Я побігла мити 

руки і вмиватися! А ще обіцяю завжди буди чистою, охайною (Марійка йде). 

Вихователь (звертається до ведмедиків): А вам, ведмедики, щоб ви 

завжди були охайними, і на згадку про нашу зустріч ми принесли подарунок.  

Діти, що це ми принесли ведмедикам? (Гребінці). 

Давайте розповімо, навіщо вони потрібні. (Щоб розчісувати волосся). 

Навіщо його потрібно розчісувати? (Щоб бути гарними). Давайте 

пригадаємо про це віршик: 

Волосся чорняве, волосся русяве, 

Волосся пряме і кучеряве 

Довге, коротке, але усім 

Подобається воно чепурним! 

− Ви, ведмедики, будете розчісувати свою шубку і завжди будете 

чепурними.  

− Діти, а ведмедики різні чи однакові? (Різні). 

− Тому і гребінці ми приготували для них різні. Який гребінець ми 

віддамо Мишутці? (Маленький). 

− Чому? (Тому, що Мишутка маленький). 

− А Михайло Іванович який? (Великий) 

− І гребінець ми йому подаруємо великий.  

− А оце який гребінець в нас залишився? (Середній). 
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− І віддамо ми його кому? (Анастасії Петрівні). 

− Ведмедики, ми багато казок про вас читали і навіть навчилися ходити як 

ви. 

− Діти, покажіть, будь ласка (імітують рухи ведмедів). 

Ведмеді: Дякуємо вам, діти, за те, що приходили в гості і за подарунки. 

Ми теж хочемо вас пригостити. 

Дарують дітям кошик з яблуками. 

Вихователь: Давайте подякуємо (Дякуємо). 

− А нам вже час повертатися до групи («повертаються» до дошкільного 

закладу). 

Вихователь: Діти, де ми з вами були? (Ходили в гості, вчили Марійку 

охайності та чистоті). 

− Молодці! Чистими і охайними бути дуже важливо. І про чистоту ми теж 

знаємо гарного віршика: 

Ми − дітки маленькі, 

Ми − всі чепурненькі. 

Всі миємо ручки 

І ніжки, і личка. 

Чистенькими бути − 

То є наша звичка! 

 

Інтегроване заняття із пріоритетом логіко-математичних 

та мовленнєвих завдань «Витівки чаклуна» 

(старший дошкільний вік) 
Програмовий зміст. Закріпити вміння добирати прикметники до 

іменників та, навпаки, називати слова-антоніми. Закріпити знання дітей про 

голосні та приголосні звуки, удосконалювати вміння робити звуковий аналіз 

слова. Закріплювати знання дітьми цифр у межах десяти, вміння визначати 

суміжні числа, між ними більше та менше число, вміння вирішувати логічні 

завдання, орієнтуватися у днях тижня та розрізняти їх. Розвивати логічне 

мислення, увагу, пам’ять, вміння розуміти емоційний стан людини за 

допомогою міміки. 

Матеріал. Картинки із зображенням сонця, кулі, торта, дерев, кущів, 

грибів та ягід, цифри, літери, каси для звукового аналізу слова, аудиоапаратура. 

Хід заняття 

Вихователь: Діти, я знаю, що ви всі любите різні цікаві історії та 

пригоди. Отже, слухайте ще одну: 

Не любив чаклун людей, бо вони все знають. 

І предмети всі навколо якось називають. 

Вирішив усі знання в них він відібрати: 

− Лише я один на світі усе буду знати! 

Люди вранці розплющили очі, зрозуміли, 
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Що хтось їм наврочив. 

Не можуть ці люди нічого впізнати, 

Хочеться людям плакати, кричати. 

Хто це і що це – великий секрет, 

Загубив свою назву кожен предмет. 

Дружно давайте ти, він і я 

Повернемо предметам назву й ім’я. 

Навколо нас існують багато предметів. Тож назвіть їх, будь ласка (книги, 

іграшки, меблі). 

Гляньте-но! Скільки слів ви назвали! Це були слова, які називали 

предмети, слова-назви. А ще існують слова, які розповідають про предмет, 

тобто про те, який він. Я зараз буду називати ознаки предметів, а ви відгадайте, 

про що іде розмова. 

Тепле, яскраве, лагідне, кругле (сонце). 

Легка, повітряна, кольорова, гумова (куля). 

Смачний, солодкий, кремовий, апетитний (торт). 

А зараз я буду показувати вам предмети, а ви будете називати їх ознаки 

(вихователь показує дітям овочі і фрукти, діти називають їх ознаки). 

Ще існують слова, які позначають дії предмета, тобто розповідають, що 

робить предмет. Розгляньте малюнки і назвіть слова-дії (вихователь показує 

одній дитині картинку, вона дивиться й імітує дії, які побачила на картинці, а 

інші діти відгадують). Які ви молодці! Подивіться, не тільки всі предмети 

переплутав чаклун, а ще і у природі безлад навів. Все переплуталося: і дерева, і 

кущі, і гриби, і ягоди. Треба все це розібрати і поставити на місця (діти 

виконують поставлене завдання). 

Дуже добре, а для того, щоб все стало на свої місця остаточно, вам треба 

дібрати слова протилежного значення (гарячий, чорний, сухий, вгору, далеко, 

добрий, старий, колючий, легкий, день, вправо, високо, веселий, широкий, 

чистий, початок, товстий, великий). 

Ви − молодці, але чаклун не хоче повертати все назад. Давайте ми з вами 

покажемо, який зараз чаклун (діти показують обличчям, мімікою: злість, сум, 

роздратованість). 

А тепер покажіть, яким би ви хотіли бачити чаклуна (діти показують 

радість, посмішку). 

А чаклун не угавав, він всі цифри заховав. Діточки, допоможіть, усі 

цифри ви знайдіть. А тепер тихенько сідайте, допоможемо знайти всі цифри (на 

столах у дітей карточки з перемішаними літерами та цифрами). Вам потрібно 

серед усіх знаків знайти цифри та обвести їх. 

Чаклун сердитий не сидить 

І не лежить тим паче. 

Ось він для вас приготував 

Складні такі задачі. 

Злий чаклун по лісу йшов, 
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На обід гриби знайшов: 

Під березою один, 

Двоє під дубочком. 

Скільки буде в чаклуна в кошику грибочків? 

Шість веселих ведмежат 

За матусею біжать 

Та один малюк втомився, 

На дорозі залишився. 

Швидко відповідь знайдіть: 

Скільки їх тепер біжить? 

Настала довгоочікувана зима.  

Спочатку зацвіла одна яблуня,  

А потім три сливи.  

Скільки дерев зацвіло? 

− Які ви молодці! А ще чаклун переплутав всі цифри і вони загубили 

своїх «сусідів». Допоможіть їм встати на свої місця (дидактична гра «Назви 

сусіда числа»). Ви дуже добре справилися із завданням. 

Фізкультхвилинка. 
Раз! Два! Час вставати. Будемо відпочивати. 

Три! Чотири! Присідаймо, швидко втому проганяймо. 

П’ять! Шість! Засміялись, кілька раз понахилялись. 

Сім! Вісім! Час настав повернутися до справ. 

Дев’ять! Десять! Посміхніться і на дошку подивіться! 

Поки ми з вами відпочивали, прийшов лист. Хочете дізнатися, що в 

ньому? (Так). Тут загадка. Ось, послухайте. 

Семеро діток батечко мав, 

Всіх їх голубив, всіх доглядав. 

Перший синок працювати почав, 

Другий його естафету прийняв. 

Третьою стала до праці сестра. 

Батько радіє: росте дітвора. 

Ось і четвертого руки робочі, 

П’ята і шоста до праці охочі. 

Сьома ж нічого робити не хоче. 

Як ви гадаєте, про кого це загадка? (Це дні тижня). 

Скільки їх всього? (Сім). 

Назвіть їх, будь ласка, по черзі (понеділок, вівторок, середа, четвер, 

п’ятниця, субота, неділя). 

З якого дня починається тиждень? (З понеділка). Вірно, промовте, будь 

ласка, слово «понеділок». На який звук починається це слово? (На звук «П»). 

Вірно, а який це звук, голосний чи приголосний? (Приголосний. При 

вимовлянні цього звука заважають губи). 
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А на який звук закінчується це слово? (На звук «К»). Він голосний чи 

приголосний? (Приголосний. При його вимовлянні заважає тверде піднебіння). 

Молодці! А на який звук закінчується слово «середа»? (На звук «А». Він 

голосний, тому, що при його вимовлянні нічого не заважає, його можна 

співати). 

Нагадайте, будь ласка, чим позначається голосний звук? (Кружечком). А 

приголосний звук чим позначається? (Однією рисочкою). 

Звучить аудіозапис голосу Чаклуна: «Ви мене перемогли, справилися з 

усіма завданнями, подолали всі перешкоди. Я визнаю свою поразку, а за те, що 

ви були розумні, сміливі, добрі, дружні, ви отримаєте подарунок, а я обіцяю, що 

більше не буду заважати людям. Прощавайте!» 

 

Заняття з театралізованої діяльності 

«Знайдемо фарби для весняної картини» 

(старша група) 

Програмовий зміст. 

Креативний розвиток: закріпити вміння вправно і влучно передавати 

образи героїв, використовуючи жести, міміку, пантоміміку. Показувати вистави 

за допомогою різних видів театру: площинного, тіньового, лялькового, 

пальчикового та драматизації знайомих казок. Розвивати сприйняття 

театрального дійства, запам’ятовування, спостережливість, дикцію, інтонаційну 

виразність мовлення, пам’ять; естетичний смак; збагачувати активний словник 

дітей. Виховувати вміння за допомогою казок розрізняти добрі та погані 

вчинки, інтерес до театралізованої діяльності, бажання брати в ній участь. 

Пізнавальний розвиток: закріпити знання дітей про державний прапор 

України, значення його кольорів; називати пори року, впевнено визначати їх 

характерні ознаки; усвідомити вплив сонця на зміни у рослинному світі. 

Розвивати вміння розрізняти та називати птахів. Вправляти пам’ять, мислення, 

спостережливість у природі. Виховувати любов до рідної природи. 

Мовленнєвий розвиток: закріпити вміння чітко і правильно вимовляти 

всі звуки рідної мови, вміння знаходити слова на заданий звук, визначати 

перший звук у слові. Розвивати вміння регулювати силу голосу. Під час розмови 

використовувати поширені речення, мовленнєвий етикет. Виховувати вміння та 

бажання спілкуватися рідною мовою. 

Матеріали та атрибути: площинний театр (фігурки лисички, зайчика, 

півника, пінь), мольберт; тіньовий театр (фігурки лисички, журавля, 2 глечики), 

лампа, ширма; пальчиковий театр (фігурки лисички, вовка), ширма для 

пальчикового театру; костюми Червоної Шапочки та Вовка, кошик; ширма, 

ляльковий театр (фігурки півника, двох мишенят, мішечок, колосок, пиріжки); 

мультимедійна та аудіоапаратура; палітра, пензлик, фарби. 

Хід заняття 

Вихователь у костюмі художника з пензликом заходить до групи. 

Вихователь: Добрий день, любі малята, 
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Я − художниця завзята! 

Скоро настане прекрасна тепла весна і мені так хотілося намалювати 

чарівну весняну картину, але зима ніяк не хоче віддавати свої права і уступати 

місце весні, тому вона вирішила мені завадити.  

День і ніч я малювала, 

Раптом тут зима настала 

Й снігом все навколо вкрила, 

І палітра стала біла, 

Фарби всі зима сховала 

Під пухнасте покривало! 

Допоможете, малята, 

Мені фарби відшукати? 

Діти: Так, ми згодні. 

Вихователь: У пошуках першого кольору нам допоможе віршик: 

Зима морозяна на дворі.  

Замети білі на землі.  

Зоріють у небі ясні зорі, 

Заснули зайчики малі.  

Який звук у цьому вірші ви чули найголосніше і зустрічався найчастіше? 

Діти: Звук «З». 

Вихователь: А чи є фарба, назва якої починається із цього звука? 

Діти: Є. Це − зелена. 

Вихователь: Щоб фарба зелена з’явилася у мене, потрібно пригадати 

казку, назва якої починається на цей звук. 

Діти: «Зайчикова хатинка». 

Вихователь: Вірно, а ви хочете подивитися, що зараз відбувається в цій 

казці? 

Діти: Так, хочемо. 

Вихователь: Тоді сідайте тихенько та дивіться дуже уважно. 

Діти показують фрагмент казки «Зайчикова хатинка» (площинний 

театр). 

Вихователь: Ви подивилися, що відбувалося у казці. Розкажіть, будь 

ласка, про лисичку, яка вона була. Чи добра це героїня казки? (відповіді дітей). 

Зараз я чарівним пензликом змахну, а ви допоможіть промовити мені чарівні 

слова: «Чарівний пензлик, допоможи, фарбу зелену ти знайди!». 

Звучить музика, виходить дівчинка в зеленій сукні і кладе зелену фарбу на 

палітру художниці. 

Вихователь: Ми з вами знайшли перший колір − зелений. Що у природі 

буває зеленого кольору? (Листочки, травичка). Правильно, а завдяки чому 

листочки та травичка мають такий яскравий, насичений колір? (Завдяки 

сонечку). Правильно, давайте пригадаємо, що станеться з рослиною, якщо її 
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поставити в тінь. Чи зміниться колір листочків? (Так, він стане тьмяним, не 

красивим). 

Діти, а якого кольору сонечко? (Сонечко жовтого кольору). А є фарба 

такого кольору? (Жовта). 

Тепер ми з вами будемо шукати жовту фарбу. 

А що в природі ще буває жовтого кольору? (Квіти, колоски пшениці). 

Подивіться на картинку (показує дітям на екрані картинку, на якій 

зображене поле пшениці). Які кольори ви тут бачите? (Жовтий та блакитний). 

А що вам ці кольори нагадують? (Прапор України). Що означають кольори 

прапору України? (Жовтий − колір пшениці, блакитний − колір неба). Дуже 

добре, діти. А скажіть, навіщо в нашій країні вирощують пшеницю? (Для того, 

щоб готувати з неї хліб). 

Поміркуйте, будь ласка, хто ще полюбляє їсти пшеничку? (Різні пташки). 

Вірно, нагадайте, будь ласка, фарбу якого кольору ми з вами шукаємо? (Фарбу 

жовтого кольору). Давайте разом промовимо слово «жовта». Який перший звук 

у цьому слові? (Ж). А яких пташок ви знаєте, щоб їх назва починалася зі звуку 

«Ж»? (Журавель). Ми з вами знаємо українську казку, у якій одним із головних 

персонажів був Журавель. Як вона називається? (Лисичка і Журавель). От як раз 

зараз Журавель приймає у себе Лисичку. Хочете подивитися? (Так). 

(Діти показують тіньовий театр «Лисичка і Журавель»). 

Ми подивилися казочку. А тепер, скажіть, будь ласка, як пригощали один 

одного Лисичка та Журавель? (Відповіді дітей). Як ви вважаєте, чому так 

вчинив Журавель? (Тому що він хотів показати Лисиці, що так робити не 

можна. Як вона до нього поставилася, так і він вчинив). А як би Лисичка не 

вчинила погано, що було б? (Вони продовжили б товаришувати). Молодці, ви 

дуже гарно про все розказали. Зараз я чарівним пензликом змахну, а ви 

допоможіть промовити мені чарівні слова: «Чарівний пензлик, допоможи, 

фарбу жовту ти знайди!». 

Звучить музика, виходить дівчинка у жовтій сукні і кладе жовту фарбу 

на палітру художниці. 

Фізкультхвилинка. 
Фарба синя любить грати, 

У таночку танцювати (діти стоять, руки на поясі). 

І ви, дітки, не баріться, 

У таночок становіться. 

Сплески два і два притопи, 

На носок, на каблучок. 

Руку вліво, руку вправо, 

Затанцюєм гопачок. 

Раз − присядем, два − присядем, 

Настрій гарний − покружляли, повертілись 

І тихенько всі ми всілись. 

(Діти імітують описані рухи). 
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Вихователь: Дітки, поки ми з вами танцювали знайшлася синя фарба. 

Звучить музика, виходить дівчинка в синій сукні і кладе синю фарбу на 

палітру художниці. 

Вихователь: Найніжніший колір білий: 

Білі у лелекі крила. 

І лілея, і ромашка, 

Молоко й молочна кашка. 

Разом будемо, малята, 

Білу фарбу ми шукати.  

Яка пора року має білий колір?  

Діти: Зима. 

Вихователь: Які ви знаєте зимові казки? А яка ваша улюблена зимова 

казка? 

Діти: Лисичка Сестричка і Сірий Вовк. 

Вихователь: Зараз ми подивимося, чим же зайняті герої казки. 

(Діти показують уривок із казки за допомогою пальчикового театру). 

Скажіть, діти, як ви вважаєте, вовк у цій казці який герой? (Відповіді 

дітей). 

Зараз я чарівним пензликом змахну, а ви допоможіть промовити мені 

чарівні слова: «Чарівний пензлик, допоможи, фарбу білу ти знайди!». 

Звучить музика, виходить дівчинка в білій сукні і кладе білу фарбу на 

палітру художниці. 

Вихователь: Дітки, як ви вважаєте, яка фарба сама яскрава і сама гаряча? 

(Червона). Скажіть, будь ласка, у назві якої казки зустрічається цей колір? (У 

казці «Червона шапочка»). Давайте зараз подивимося зустріч Червоної 

Шапочки з Вовком. 

(Діти показують фрагмент драматизації казки «Червона Шапочка»). 

Діти, пригадайте, будь ласка казку. Чи були спочатку знайомі Вовк із 

Червоною Шапочкою? А як треба поводитися з незнайомцями? (Відповіді 

дітей).  

Зараз я чарівним пензликом змахну, а ви допоможіть промовити мені 

чарівні слова: «Чарівний пензлик, допоможи, фарбу червону ти знайди!». 

Звучить музика, виходить дівчинка в червоній сукні і кладе червону фарбу 

на палітру художниці. 

Психогімнастика. 

«Квітка» 

Діти, уявіть собі, що настало літо, розквітло безліч квітів на луках, у лісі, 

в квітнику. Вони такі гарні, яскраві, різнобарвні! Хочете бути гарною квіткою на 

луці? Уявимо, що ви всі гарні квіточки. 

Сонечко ще не зійшло, квіточки сплять. Очки у них закриті, дихають 

глибоко, рівно, спокійно. 
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Але ось: «Дзинь», − виглянув перший промінчик сонечка. Погладив по 

голівці квіточку − Киру, квіточку − Назара ... (Гладить). 

Квіточки відкрили спочатку одне око, потім друге, подивилися очима 

вниз, вліво, вправо, вгору. Зажмурилися від яскравого сонечка. 

Відкрили очі широко і посміхнулися. 

Як раді квіточки сонечку! 

Задзвеніли дзвіночки: «Дінь-дінь-дінь». 

Їм відповіли ромашки: «Тік-так, тік-так» ... Стали квіточки вмиватися 

росою: щічки, вічка, плічка, спинку. 

Ось які чисті і свіжі! 

Подивилися один на одного і всі разом сказали: «Доброго дня». 

Вихователь: Назвіть, будь ласка, фарби, які ми з вами вже знайшли 

(Зелену, жовту, синю, білу, червону). А яку фарбу ми зможемо отримати, якщо 

змішати фарбу зелену та червону? (Якщо змішати червону та зелену фарбу, то 

отримаємо коричневу). Давайте промовимо «Коричнева». На який звук 

починається це слово? «К». Пригадайте казочку, назва якої починається на звук 

«К» («Колосок»). 

(Діти показують ляльковий театр «Колосок»). 

Ви подивилися казочку. Скажіть, як потрібно було поводитися 

мишенятам, для того, щоб півник покликав їх до столу (відповіді дітей). 

Зараз я чарівним пензликом змахну, а ви допоможіть мені промовити 

чарівні слова: «Чарівний пензлик, допоможи, фарбу коричневу ти знайди!» 

Звучить музика, виходить дівчинка у коричневій сукні і кладе коричневу 

фарбу на палітру художниці. 

Вихователь: 
Дякую, любі малята,  

Що допомогли шукати  

Фарби всі мої яскраві,  

Нам вони в нагоді стануть...  

Ми з вами повернули всі чарівні кольори на палітру, щоб намалювати 

чарівну картину весни. Ось подивіться як фарби розмалювали всі ваші 

долоньки, давайте разом із фарбами затанцюємо веселий таночок. 

(Виконується танок «Веселка» з долоньками). 

(На екрані з’являється весняна картина). 

Вихователь: Діти, подивіться, яка чарівна картина весни з’явилася, поки 

ви танцювали (діти роздивляються картину). Чи всі кольори, які є на палітрі 

використані у цій картині? (Відповіді дітей). 
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ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

Аматьєва Олена Петрівна 

 

В узагальненому досвіді розкривається сутність театралізованої 

діяльності дошкільників як системи занять із пізнання себе та довкілля за 

допомогою творчості. Авторська інтегрована система роботи спрямована на 

розвиток особистості дітей, творчих здібностей, на позбавлення м’язових та 

психологічних затисків.  

Розрахована на дітей від 3 до 6−7 років. 

Система роботи може бути використана в дошкільних навчальних 

закладах усіх типів. 

Провідна діяльність дітей дошкільного віку – гра, саме гру потрібно 

використовувати для того, щоб навчити дитину володіти собою, стримувати 

політ власної фантазії і тим самим підпорядкувати всі свої дії свідомості. 

Особливого значення при цьому набуває театралізована гра, яка вводить дитину 

у світ мистецтва. 

Поринаючи у світ мистецтва, діти поступово починають розуміти як 

багато дає мистецтво (на початку на елементарному рівні), а коли зрозуміють – 

то й самі прагнуть знань, навичок, стануть домагатися більшого, щоби йти 

вперед і розширювати межу доступного їхньому розумінню. 

Все, що починається в дитинстві, залишиться з дитиною на все життя. За 

словами Л. Виготського: «Мистецтво – це організація всього подальшого 

життя». 

Театр – найдоступніший із видів мистецтва для дітей. 

Так чому ж не пограти у справжній театр? 
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Знайомлячись із працями класиків театру, зокрема з роботою 

В. Мейєрхольда, який є творцем акторської системи роботи, яка поєднала у 

єдине ціле наукові ідеї, принципи, пошуки, задуми було вирішено 

використовувати деякі його думки у дитячій театралізованій грі і в роботі 

театральної студії «Вернісаж». 

Театральна доросла робота починається зі створення ролі-каркаса, 

визначення темпо-ритму вистави, роботи над роллю і роботи актора над самим 

собою – акторською майстерністю, створенням наскрізної, прохідної дії 

вистави, звільненням від затискання, умінням творити в просторі уяви: 

– на сцені без декорацій, почуттям партнерства та партнера й створенням 

активного глядача; «сцена без декорацій» – це наша група, діти у своїй уяві 

намалюють їх; 

– «активний глядач» – діти здатні стати творцями своїх думок; 

– «роль-каркас» – ставиться проблема спільно з дітьми та визначаються 

прийоми, методи й шляхи реалізації цієї проблеми в практичній діяльності; 

«роль-каркас» дозволяє легко перейти на дитячу імпровізацію і так само легко 

повернутися до теми, яка досліджується; готуючись до ролі, доводиться 

працювати над собою, необхідно вчитися стримувати свої почуття і емоції, 

підпорядковувати їх свідомості; 

– «робота над роллю» і «робота актора над собою» – дають зрозуміти, що 

зіграти «з листа» роль не вийде, слід ретельно підготуватися; 

– «наскрізна дія» – заняття, вистави – в нашому випадку це подорож, ми 

їдемо, летимо чи пливемо з піснями, танцями, ритмами, а у подорожі діти самі 

вигадують різні пригоди. Завдання педагога у даному випадку – обробити і 

піднести дітям їх знахідки; 

– «уривки і завдання» – (під час роботи над справжнім спектаклем – 

спектакль на репетиції розбивається на дрібні уривки), у нашому випадку в 

процесі роботи з дітьми завдання педагога – це об’єднати окремі уривки, які 

вигадані дітьми; 

– «почуття партнера» – вміння бачити, дивитися на себе з боку, вміння 

скласти «план» як реалізувати на практиці готові ідеї, вміння працювати 

спільно; 

- «звільнення від затискання» – діти входять у роль, вигадують нові події, 

героя, від заняття до заняття розвиваючи сюжет, поповнюючи його новими 

вправами, і, як висновок, всі знахідки складаються у казки, історії, розповіді, 

продумуються нові пози, дії, образи. У результаті діти стають більш вільними, 

розкутими, але разом із тим більш зосередженими і свідомими; 

– «темпо-ритм» − це коли знайомий матеріал засвоюють у більш 

швидкому темпі, а новий матеріал вивчають, розглядаючи його з усіх боків; 

– «ритм» – відіграє важливу роль у мистецтві, без нього немає ні музики, 

ні танцю, ні поезії. Всі шари мистецтва охоплюються ритмом. Основа ритму – 

повтор. Ритм є організуюча, координуюча, суспільно значуща одиниця. 
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Говорячи про ритм слід, пам’ятати про особливості дитячої психіки − 

«синкретизм» (осмислення всього предмета за якоюсь однією випадковою 

деталлю, без попереднього аналізу) і про «синкретичне дійство», яке посідає 

проміжне місце між теоретичними знаннями і матеріально-практичною 

діяльністю. Усі дії дитини супроводжують мімічні дії, пантоміма, ритмічні рухи, 

ритмічні вигуки. Поступово зменшується питома вага руху і співу, збільшується 

значення слова: «слово вже не звук, не матеріал, в якому відливається ритм, а 

думка, ставлення, воно увібрало в себе ритм, дійство». Це − шлях від 

елементарної дії до складних форм свідомої діяльності. 

Для прикладу розглянемо деякі види запропонованих далі занять 

театральної студії стосовно запропонованих основ театральної педагогіки. 

Ритмопластика (середня група). Будь-яке заняття з ритмопластики 

починається з ходьби (ритм). Відбиваємо ритм маршу – діти відразу починають 

марширувати, прискорюємо темп, діти реагують на зміни, починають рухатися 

швидше і зовсім швидко. Педагог звертається до особистого досвіду дітей, 

вдаючись до питання «На що схожий такий рух?», «Із чим у житті можна його 

порівняти?», «Що у житті може рухатися з таким темпом?» і т.ін. (синкретичне 

дійство). Створюємо спільно БДМ (банк дитячих думок) і доходимо висновку, 

що рух у заданому темпі нагадує рух паровоза, потягу. Це вже починається 

подорож. Питаємо: хто знає пісні, вірші про паровоз, потяг, визначаємо рівень 

знань із даного питання. За відповідями визначаємо репертуар, найближче поле 

нашої театралізованої діяльності. 

Дитина входить у роль, коментує кожен рух жестом – це синкретичне 

дійство. Виникає приплив почуттів та емоцій. У ході гри виділяються діти – 

виконавці, які привертають до себе більше уваги як виконавці й основна маса 

гравців (сцена без декорацій, активний глядач, робота над роллю і робота над 

самим собою). Проте в ході гри неминуче настає спад інтересу, і щоб пробудити 

його заново, вдаємося до пошуку нового образу – ставимо перед дітьми 

проблему: «хто в природі може так швидко рухатися?»; знаходимо аналогію, 

порівнюємо потяг, його швидкість та рух із швидкістю руху, наприклад, коника. 

Далі граємо роль коника, відзначаємо риси, аналізуємо знання, набираємо 

літературний матеріал, творимо новий, висловлюємо свої думки, пов’язуємо все 

у єдиний сюжет, створюємо «літературний шедевр», доповнюючи його 

пантомімою і ритмопластикою (застосовуємо «уривки й завдання», «роль-

каркас», «почуття партнера», «звільнення від затискання», а «темпо-ритм» 

змінюється упродовж усієї гри). 

Театр – один із самих демократичних і доступних видів мистецтва для 

дітей, він дозволяє вирішити багато актуальних проблем сучасної дошкільної 

освіти. 

Під час театралізованої діяльності враховується психологічна 

комфортність, яка передбачає: 

– зняття усіх стресоутворювальних факторів; 
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– розкутість, яка стимулює розвиток духовного потенціалу і творчої 

активності; 

– розвиток театральних мотивів; 

– внутрішні особистісні мотиви мають переважати над зовнішніми, 

ситуативними, що виходять із авторитету дорослого; 

– внутрішні мотиви повинні обов’язково включати мотивацію успішності, 

просування вперед («у тебе вийде, я впевнена»). 

Театралізована діяльність являє собою органічний синтез: 

– художньої літератури; 

– музики; 

– танцю; 

– акторської майстерності. 

Вона поєднує у собі засоби виразності, сприяє розвитку естетичного 

сприйняття довкілля, дитячої фантазії, уяви, пам’яті, пізнавальних процесів, 

знання про навколишній світ і готовності до взаємодії з ним. 

У театралізованій діяльності дитина вчиться: 

– колективно працювати над роллю, задумом майбутньої вистави; 

– створюючи художні образи, обмінюватися інформацією; 

– планувати різні види художньо-творчої діяльності (добір характеристик 

персонажів, робота над роллю і т.ін.). 

 

Актуальність театральної студії «Вернісаж» 
Виразність мовлення розвивається упродовж усього дошкільного віку – 

від мимовільної емоційності у малюків до інтонаційної мовленнєвої у дітей 

середньої групи і до виразності мовлення у дітей старшого дошкільного віку.  

Для розвитку виразності мовлення необхідне створення таких умов, за 

яких кожна дитина могла би виявити свої емоції, почуття, бажання і погляди, 

причому не тільки у звичайній розмові, але і публічно, не соромлячись 

присутності сторонніх слухачів. У цьому велику допомогу можуть надати 

театралізовані вистави. 

Виховні можливості театралізованої діяльності широкі. Беручи участь у 

ній, діти знайомляться із навколишнім світом у всьому його різноманітті через 

образи, фарби, звуки, а вміло поставлені запитання змушують їх думати, 

аналізувати, робити висновки і узагальнення. У процесі роботи над виразністю 

реплік персонажів, власних висловлювань, активізується словник дитини, 

вдосконалюється звукова культура її мовлення, інтонаційна виразність. 

Мета. Розвиток дитячої особистості, творчих здібностей, творчої 

самостійності, естетичного смаку в передачі образу, позбавлення м’язових та 

психологічних затисків; виховання любові до театру, театралізованої діяльності.  

Завдання: 

1. Спонукання інтересу до театралізованої діяльності, створення 

необхідних умов для її проведення. 
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2. Закріплення уявлень про навколишній світ, предмети, вміння називати 

предмети театрально-ігрового обладнання. 

3. Розвиток у дітей інтересу і дбайливого ставлення до іграшок, 

театральних ляльок. 

4. Виховання навичок, умінь стежити за розвитком дії у драматизації і 

лялькових виставах. 

5. Розвиток мовлення, збагачення словника, формування вміння будувати 

речення, домагаючись правильної і чіткої вимови слів. 

6. Формування вміння передавати мімікою, жестом, позою, рухом 

основних емоцій. 

7. Формування вміння концентрувати увагу на іграшці-театральній ляльці. 

8. Розвиток ініціативи і самостійності дітей в іграх із театральними 

ляльками. 

9. Розвиток бажання виступати перед батьками, працівниками 

дошкільного навчального закладу. 

Очікувані результати: 

1. Розкриття творчих здібностей (інтонаційне обговорювання, емоційний 

настрій, мімічна виразність, навички імітації). 

2. Розвиток мислення, мовлення, пам’яті, уваги, уяви. 

3. Розвиток фантазії. 

4. Розвиток особистісних якостей: дружні, партнерські стосунки, 

комунікативні навички, любов до світу природи. 

 

Розділи програми «Вернісаж» 

Театралізована діяльність як засіб корекції та розвитку дітей 

дошкільного віку 
 

Мета: формування і корекція соціального, емоційного, інтелектуального 

потенціалу дитини, її позитивної самооцінки і позитивних якостей особистості 

Завдання: 
– розширювати уявлення про довкілля; 

– розвивати почуття емпатії; 

– вчити соціально-адекватним форм самовияву і самовиразу; 

– розвивати творчі здібності; 

– формувати адекватну самооцінку; 

– формувати позитивне ставлення до світу. 

 

Театралізована гра 

Завдання: 

– формування живого інтересу до гри; 

– виховувати бажання брати участь у загальній дії та використовувати 

весь навколишній простір; 

– спонукати до активного спілкування; 
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– розвивати мовлення і вміння будувати діалог; 

– розвивати рухову активність; 

– стимулювати емоційне сприйняття казки дітьми; 

– поповнювати словник лексикою; 

– вчити знаходити виразні засоби в міміці, жестах, інтонації; 

– розвивати фантазію, творчі здібності, асоціативне мислення; 

– поєднувати рухи й мовлення; 

– розвивати імітаційні навички, вміння імітувати рухи персонажів; 

– бажання колективно розповідати казки; 

– розвивати пам’ять фізичних відчуттів; 

– розвивати пантомімічні навички; 

– розвивати уважність. 

 

Театралізована вистава 

Завдання: 
– розширити й поглибити знання про довкілля; 

– розвивати увагу, пам’ять, уяву; 

– стимулювати розумові операції; 

– стимулювати розвиток різних аналізаторів: зорового, слухового; 

– активізувати та удосконалювати словниковий запас, граматичний склад 

мовлення, звуковимову, навички зв’язного мовлення, мелодико-інтонаційну 

виразність мовлення; 

– удосконалювати моторику, координацію, плавність перемикання, 

цілеспрямованість рухів; 

– розвивати емоційно-вольову сферу, коригувати поведінку; 

– розвивати відповідальність один за одного, формувати досвід моральної 

поведінки; 

– стимулювати розвиток творчої пошукової активності, самостійності; 

– доставляти радість, викликати активний інтерес, захопленість; 

– створити умови для спільної театралізованої діяльності дітей та 

дорослих. 

Правила підготовки до вистави: 
1) не перевантажувати; 

2) надати можливість спробувати себе у різних ролях. 

Етапи роботи над виставою: 

1) добір, читання, обговорення; 

2) поділ на епізоди, переказ; 

3) робота над епізодами у формі етюдів з імпровізованим текстом; 

4) пошук музично-пластичного матеріалу; 

5) створення декорацій і костюмів із дітьми і батьками; 

6) перехід до тексту обраного твору: робота над епізодами, виразністю 

мовлення, автентичністю поведінки в сценічних умовах; 
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7) репетиція окремих картин у різних варіантах обʼєднання дітей із 

деталями декорацій і реквізиту, з музичним оформленням; 

8) уточнення темпоритму вистави; 

9) генеральна репетиція; 

10) прем’єра, обговорення з дітьми, глядачами; 

11) повторний показ, підготовка виставки малюнків дітей за темою 

вистави, стенда або альбому зі світлинами. 

 

Ритмопластика 
Включає в себе комплексні ритмічні, музичні, пластичні ігри та вправи, 

покликані забезпечити розвиток природних психомоторних здібностей; набуття 

відчуття гармонії свого тіла з навколишнім світом, розвиток свободи і 

виразності рухів. 

Завдання: 

– розвивати вміння довільно реагувати на команду або музичний сигнал, 

готовність діяти узгоджено, включаючись одночасно або послідовно; 

– розвивати координацію рухів: вчити запам’ятовувати задані пози і 

образно передавати їх; 

– розвивати здібності щиро вірити у будь-яку уявну ситуацію; 

– домагатися створення образу тварин за допомогою виразних пластичних 

рухів; 

– виховувати гуманні почуття. 

Обґрунтована необхідність занять ритмопластикой 

Дошкільний вік – один із найбільш відповідальних періодів у житті 

кожної людини. Саме у ці роки закладаються основи здоров’я, гармонійного 

розумового, морального і фізичного розвитку дитини, формується особистість 

людини. 

У період від трьох до шести років дитина інтенсивно росте і розвивається, 

рухи стають її потребою, тому фізичне виховання особливо важливо в цей 

віковий період. 

У даний час існує багато ритмопластичних напрямів, і один із найбільш 

доступних, ефективних та емоційних – це танцювально-ритмічна гімнастика. 

Доступність цього виду ґрунтується на простих загальнорозвиваючих вправах. 

Ефективність – в її різнобічному впливі на опорно-руховий апарат, серцево-

судинну, дихальну і нервову системи людини.  

На заняттях у театральній студії «Вернісаж» ритмопластика представлена 

різними розділами, але основними є: 

– танцювально-ритмічна гімнастика; 

– нетрадиційні види різних вправ; 

– креативна гімнастика. 

Усі частини заняття об’єднує ігровий метод проведення. Так, у 

танцювально-ритмічну гімнастику входять розділи: ігроритміка, ігрогімнастика 

і ігротанець. Нетрадиційні види вправ представлені: ігропластикою, 
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пальчиковою гімнастикою, ігровим самомасажем, музично-рухливими іграми та 

іграми-подорожами. Розділ креативної гімнастики містить: музично-творчі ігри 

і спеціальні завдання. 

Ігровий метод надає навчально-виховному процесу привабливої форми, 

полегшує процес запам’ятовування та освоєння вправ, підвищує емоційний фон 

занять, сприяє розвитку мислення, уяви та творчих здібностей дитини. 

Основною метою занять із ритмопластики є сприяння всебічному 

розвитку особистості дошкільника засобами танцювально-ігрової гімнастики. 

Передбачається, що освоєння основних розділів програми допоможе 

природному розвитку організма дитини, морфологічному і функціональному 

вдосконаленню його окремих органів і систем. Заняття ритмопластикою 

створює необхідний руховий режим, позитивний психологічний настрій, що 

сприяє зміцненню здоров’я дитини, її фізичному та розумовому розвитку. А 

також є нестандартною оздоровчо-розвивальною програмою з фізичного 

виховання дитини та підготовки до навчання у школі. 

Основні завдання занять ритмопластикою: 

1. Зміцнення здоров’я: 

– сприяти оптимізації росту і розвитку опорно-рухового апарату; 

– формувати правильну поставу; 

– сприяти профілактиці плоскостопості; 

– сприяти розвитку й функціональному вдосконаленню органів дихання, 

кровообігу, серцево-судинної і нервової систем організму. 

2. Удосконалення психомоторних здібностей дітей дошкільного віку: 

– розвивати м’язову силу, гнучкість, витривалість, швидкісно-силові і 

координаційні здібності; 

– сприяти розвитку почуття ритму, музичного слуху, пам’яті, уваги, 

вміння узгоджувати рухи з музикою; 

– формувати навички виразності, пластичності, граціозності і 

витонченості танцювальних рухів; 

– розвивати ручну умілість і дрібну моторику. 

3. Розвиток творчих здібностей дітей: 

– розвивати мислення, уяву, винахідливість і пізнавальну активність, 

розширювати світогляд; 

– формувати навички самостійного вираження рухів під музику; 

– виховувати вміння емоційного вираження, розкутості і творчості в 

рухах; 

– розвивати лідерство, ініціативу, почуття товариства, взаємодопомоги і 

працьовитості. 

Складові розділи ритмопластики: 

− ігроритміка; 

− ігрогімнастика; 

− ігротанці; 
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− танцювально-ритмічна гімнастика; 

− ігропластика; 

− пальчикова гімнастика; 

− ігровий самомасаж; 

− музично-рухливі ігри; 

− ігри-подорожі; 

− креативна гімнастика. 

Характеристика розділів ритмопластики 

«Ігроритміка» є основою для розвитку почуття ритму і рухових 

здібностей дітей, дозволяє вільно, красиво і координаційно правильно 

виконувати рухи під музику, відповідно до її структурних особливостей, 

характеру, ритму, темпу та інших засобів музичної виразності. У цей розділ 

входять спеціальні вправи для узгодження рухів із музикою, музичні завдання 

та ігри. 

«Ігрогімнастика» слугує основою для засвоєння дитиною різних видів 

рухів, що забезпечують ефективне формування умінь і навичок, необхідних під 

час подальшої роботи з програмою. До розділу входять стройові, 

загальнорозвивальні, акробатичні вправи, а також вправи на розслаблення 

м’язів, дихальні, а також на зміцнення постави. 

«Ігротанці» спрямовані на формування у вихованців танцювальних рухів, 

що сприяють підвищенню загальної культури дитини. Танці мають велике 

виховне значення і доставляють естетичну радість дітям. У цей розділ входять: 

танцювальні кроки, елементи хореографічних вправ і такі танцювальні форми, 

як-от: історично-побутовий, народний, бальний, сучасний і ритмічний танці. 

«Танцювально-ритмічна гімнастика» представлена образно-

танцювальними композиціями, кожна з яких має цільову спрямованість, 

сюжетний характер і завершеність. Фізичні вправи, що входять в таку 

композицію, мають певний вплив на дітей, вирішують конкретні завдання 

програми. Усі композиції об’єднуються в комплекси вправ для дітей різних 

вікових груп. 

«Ігропластика» ґрунтується на нетрадиційній методиці розвитку м’язової 

сили і гнучкості малюків. Тут використовуються елементи гімнастичних рухів і 

вправи стретчинга, що виконуються в ігровій сюжетній формі. 

Використання даних вправ, крім радісного настрою і м’язового 

навантаження, дають можливість дитині досхочу покричати, погримасничати, 

вільно виявляють свої емоції, знаходячи заспокоєння, відкритість і внутрішню 

свободу. 

«Пальчикова гімнастика» у програмі слугує основою для розвитку ручної 

вправності, дрібної моторики та координації рухів. Вправи перетворюють 

навчальний процес на цікаву гру, не тільки збагачують внутрішній світ дитини, 

але й позитивно впливають на поліпшення пам’яті, мислення, розвивають 

фантазію. 
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«Ігровий самомасаж» є основою загартування та оздоровлення дитячого 

організму. Виконуючи вправи самомасажу в ігровій формі, діти отримують 

радість і гарний настрій. Такі вправи сприяють формуванню у дитини свідомого 

прагнення до здоров’я, розвиваючи навички власного оздоровлення. 

«Музично-рухлива гра» містить вправи, що застосовуються практично на 

всіх заняттях, і є провідним видом діяльності дошкільника. Тут 

використовуються прийоми імітації, наслідування, образні порівняння, рольові 

ситуації, змагання – все те, що потрібно для досягнення поставленої мети. 

«Ігри-подорожі» (або сюжетні заняття) включають всі види рухової 

діяльності, використовуючи засоби попередніх розділів програми. Даний 

матеріал слугує основою для закріплення умінь і навичок, набутих раніше, 

допомагає згуртувати малюків, дає можливість стати тим, ким мрієш, побувати 

там, де захочеш і побачити, що побажаєш. 

«Креативна гімнастика» передбачає цілеспрямовану роботу педагога із 

застосуванням нестандартних вправ, спеціальних завдань, творчих ігор, 

спрямованих на розвиток фантазії, творчої ініціативи, створює сприятливі 

можливості для розвитку творчих здібностей, пізнавальної активності, 

мислення, вільного самовираження і розкутості. 

Культура і техніка мовлення 

Ігри та вправи, спрямовані на розвиток дихання і свободи мовленнєвого 

апарату. 

Завдання: 
– розвивати мовленнєве дихання і правильну артикуляцію, чітку дикцію, 

різноманітну інтонацію, логіку мовлення; 

– розвивати зв’язне образне мовлення, творчу фантазію, вміння складати 

невеликі розповіді і казки, добирати прості рими; 

– вчити вимовляти скоромовки й вірші, тренувати чітку вимову 

приголосних у кінці слова; 

– вчити користуватися інтонаціями, що виражають основні почуття; 

– поповнювати словниковий запас. 

Основи театральної культури 

Мета: забезпечити умови для оволодіння дітьми елементарними 

знаннями і поняттями, професійною театральною термінологією. 

Теми: 
– особливості театрального мистецтва; 

– основи акторської майстерності; 

– культура поведінки. 

Завдання: 
– познайомити дітей із театральною термінологією; 

– ознайомити з основними видами театрального мистецтва; 

– виховувати культуру поведінки в театрі. 

Загальні програмні завдання: 
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– формувати й активізувати пізнавальний інтерес дітей; 

– знімати скутість; 

– розвивати зорову й слухову увагу, пам’ять, спостережливість, 

винахідливість, фантазію, уяву, образне мислення; 

– розвивати музичний слух; 

– розвивати уміння узгоджувати свої дії з іншими дітьми; 

– розвивати уміння спілкуватися з людьми в різних ситуаціях; 

– розвивати інтерес до сценічного мистецтва; 

– розвивати здатність вірити в будь-яку уявну ситуацію (перевтілюватись і 

перетворювати); 

– розвивати навички дій з уявними предметами; 

– вчити імпровізувати в іграх-драматизаціях за темами знайомих казок; 

– розвивати почуття ритму і координацію рухів; 

– розвивати рухові здібності, спритність, рухливість; 

– вчити створювати образи живих істот за допомогою виразних 

пластичних рухів; 

– розвивати вміння користуватися різноманітними жестами; 

– розвивати мовленнєве дихання і правильну артикуляцію; 

– розвивати дикцію на основі читання скоромовок, віршів; 

– тренувати чітку вимову приголосних у кінці слова; 

– поповнювати словниковий запас; 

– вчити будувати діалог; 

– навчитися користуватися інтонаціями, що виражають різні почуття; 

– знайомити з театральною термінологією, видами театрального 

мистецтва; 

– знайомити з устроєм глядацької зали та сцени; 

– виховувати культуру поведінки в театрі; 

– забезпечити взаємозв’язок театралізованої діяльності з іншими видами 

діяльності в єдиному педагогічному процесі. 

Передбачувані вміння та навички дітей: 
1) уміють діяти узгоджено, включаючися в дію одночасно або послідовно; 

2) уміють знімати напругу з окремих груп м’язів; 

3) запам’ятовують задані пози; 

4) запам’ятовують і описують зовнішній вигляд будь-якого персонажа 

(дитини); 

5) знають 5-8 артикуляційних вправ; 

6) уміють робити довгий вдих, не переривають дихання в середині фрази; 

7) уміють вимовляти одну і ту ж фразу, скоромовку з різними інтонаціями; 

8) уміють виразно прочитати діалогічний віршований текст, правильно і 

чітко вимовляючи слова з потрібними інтонаціями; 

9) уміють складати речення із заданими словами; 

10) уміють будувати найпростіший діалог. 
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Театралізовані ігри 
Розвивають емоційну сферу дитини, дозволяють формувати соціально-

етичну спрямованість (дружба, доброта, чесність, сміливість та ін.). 

Заняття розраховані на дітей старшого дошкільного віку (5−7 років), в 

групі – 10 осіб. 

Мета: розвивати інтонаційну виразність мовлення, здатність сприймати 

художній образ літературного твору і творчо відтворювати його в сценках, 

театральних діях. 

Завдання: 
– розвивати у дітей інтонаційну виразність мовлення; 

– розвивати уміння відчувати характер літературного твору; 

– розвивати у дітей виразність жестів, міміки; 

– розвивати уміння розрізняти жанри: забавлянка, казка, розповідь, 

виділяти позитивні і негативні якості персонажів; 

– розвивати вміння оцінювати вчинки героїв, ситуації, відчувати гумор; 

– розвивати уміння дітей брати участь в інсценізаціях за сюжетами 

знайомих художніх творів; 

– заохочувати ініціативу, творчість; 

– розвивати уміння чисто і чітко вимовляти всі звуки; узгоджувати слова в 

реченнях; 

– виховувати доброзичливе ставлення один до одного.  

Організація: проводиться один раз на тиждень у другій половині дня. 

Тривалість – 30 хвилин. Орієнтовна кількість занять на рік – 18. 

Логоритміка 
Система вправ, знань, ігор на основі поєднання музики, руху, спрямована 

на вирішення корекційних, загальноосвітніх і оздоровчих завдань. 

Девіз логоритміки: «Через синтез музики, руху і слова – до правильного 

мовлення». 

Завдання: 

– розвиток слухового і зорового сприйняття; 

– збільшення обсягу пам’яті; 

– розвиток рухових кінестезій; 

– розвиток соматопросторової орієнтації і зорово-моторної координації; 

– формування рухових навичок. 

На заняттях логоритмікою, крім мовленнєвих, вирішуються також етичні 

завдання, розвивається естетичний смак. 

Елементи логоритмічного заняття: 

1) логопедична (артикуляційна) гімнастика; 

2) чистомовки для автоматизації та диференціації всіх звуків; 

3) пальчикова гімнастика для розвитку дрібної моторики; 

4) вправи під музику на розвиток загальної моторики; 

5) вокально-артикуляційні вправи для розвитку дихання; 
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6) вправи для прищеплення навичок мовленнєвого дихання; 

7) пісні і вірші, які супроводжуються рухами рук, для розвитку плавності, 

виразності мовлення, мовленнєвого слуху й пам’яті; 

8) музичні ігри, що сприяють розвитку мовлення; 

9) комунікативні ігри й танці для розвитку динамічної сторони 

спілкування, невербальних засобів виразності; 

10) вправи на розвиток словотворчості, розширення активного словника 

дітей. 

У роботі з дітьми молодшого дошкільного віку, замість занять 

логоритмікою, проводяться заняття з фонетичної ритміки. 

Фонетична ритміка 
Система рухових вправ, в яких різні рухи (корпусу, голови, рук, ніг) 

поєднуються з проголошенням спеціального мовленнєвого матеріалу. 

У всіх вікових групах на заняттях використовують прийоми 

мнемотехніки. 

Мнемотехніка − сукупність правил і прийомів, що полегшують процес 

запам’ятовування інформації. 

Мета мнемотехніки: 

– розвивати асоціативне мислення; 

– розвивати зорову та слухову пам’ять; 

– розвивати зорову і слухову увагу, уяву. 

 

Сітка занять театральної студії «Вернісаж» 

 

Час проведення: друга половина дня. 

Тривалість: 30−40 хвилин. 

Понеділок: основи театральної культури. 

Перегляд відеозаписів, діафільмів, вистав на відео, ілюстративного 

матеріалу, читання літератури, бесіди-діалоги. 

Вівторок: культура і техніка мовлення. 

Складання казок, придумування історій для постановок, індивідуальні 

творчі завдання, ігри та вправи, спрямовані на розвиток дихання і свободи 

мовленнєвого апарату. Вміння володіти правильною артикуляцією, чіткою 

дикцією, різноманітною інтонацією, логікою промови, орфоепією. 

Середа: ритмопластика / логоритміка. 

Комплексні ритмічні, музичні, пластичні ігри та вправи. 

Четвер: театралізована гра / робота над виставою. 

Театралізована гра спрямована на розвиток ігрової поведінки, 

естетичного почуття, здатності творчо ставитися до будь-якої справи, вміти 

спілкуватися з однолітками і дорослими людьми в різних життєвих ситуаціях.  

Робота над виставою (грою-драматизацією) базується на авторських 

сценаріях і включає в себе: 

– знайомство з п’єсою (художнім твором); 
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– від етюдів до вистави. 

П’ятниця: театральна майстерня. 

Виготовлення та ремонт атрибутів, декорацій, добір та виготовлення 

театральних костюмів, робота над гримом. 

 

Таблиця використання розділів програми 

театральної студії протягом дня 

Види діяльності 
Розділ програми або складові розділу 

програми 

Ранкова гімнастика Ігроритміка, ігрогімнастика, ігротанці, 

танцювально-ритмична гімнастика. 

Коригуюча гімнастика Ігоровий самомасаж, ігропластика, креативна 

гімнастика. 

Рухливі ігри Музично-рухливі ігри, ігри-подорожі, 

пальчикова гімнастика. 

Заняття Ігри-подорожі, ігровий самомасаж, пальчикова 

гімнастика, ігрогімнастика, ігротанці, 

логоритміка, фонетична ритміка, 

мнемотехніка. 

Прогулянка Ігроритміка, ігрогімнастика, ігри-подорожі, 

музично-рухливі ігри, креативна гімнастика. 

Друга половина дня Спеціально-організована робота за розділами 

програми згідно розкладу та сітки занять. 

 

Тематичний план роботи театральної студії «Вернісаж» 

(старша група) 

Напрям 

роботи, вид 

діяльності 

Театральна освіта 
Репертуар. 

Театральні вистави 

Слухові 

уявлення 

Розвивати інтерес до художньої 

літератури, бути уважним і 

зацікавленим слухачем. 

Театральні 

постанови 

пальчикових ігор. 

Театральні вистави: 

«Теремок», 

«Суперечка овочів», 

«Кума-лисиця», 

«Чиполліно», 

«Новорічна казка». 

Різдвяні пісні, співи; 

«Як вовк та лисиця 

колядувати ходили», 

«Для найкращої 

Мовленнєві 

ігри 

Удосконалювати навички 

управління власним голосом, 

диханням, артикуляцією та 

дикцією. 

Розвиток 

дрібної 

моторики 

Опосередковано впливати на 

розвиток мовлення, 

правильного звукового 

мовлення, уваги, пам’яті. 

Образно-

пластичні 

Розвивати пластичну 

виразність, природність, 
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рухи невимушеність у передачі 

театрально-ігрового образу 

(образ тварини) 

Використовувати міміку, жести 

для більш точної передачі 

характеру персонажа, вчити 

самостійно знаходити місце на 

сцені, не стискаючись та не 

заважаючи один одному. 

мами на світі», 

«Один день на 

телебаченні», «Кіт, 

лисиця та півень», 

«Дюймовочка», 

«Кривенька 

качечка», «Вовк та 

семеро козенят», «До 

побачення, дитячий 

садок», «Лісова 

школа», «Теремок». 
Розвиток 

творчої 

самостійності 

Учити самостійно виготовляти, 

добирати й використовувати 

посібники та атрибути в ігровій 

діяльності. 

Створювати умови, що дають 

можливість показувати свої 

театральні досягнення 

одноліткам, батькам, гостям. 

Музично-

театральна 

освіта 

Ознайомлення з театральними 

жанрами, професіями. 

Організувати відвідування 

театру, знайомство з його 

внутрішнім устроєм (глядацька 

зала, куліси, гримерна). 

  

Зміст театралізованих занять: 

1) перегляд лялькових вистав і бесіди за ними; 

2) ігри-драматизації; 

3) розігрування різноманітних казок та інсценувань; 

4) вправи на формування виразності виконання (вербальної та 

невербальної); 

5) вправи для соціально-емоційного розвитку дітей. 

 

Рекомендації до занять. 

Молодша група: формувати у дітей найпростіші образно-виразні вміння – 

вміти імітувати характерні рухи казкових тварин. 

Середня група: навчати елементам виразності (інтонація, міміка, 

пантоміміка). 

Старша група: удосконалювати художньо-образні виконавські вміння; 

розвивати творчу самостійність у передачі образу, виразність мовленнєвих і 

пантомімічних дій. 
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ПЛАНУВАННЯ ТЕАТРАЛІЗОВАНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Молодша група 

Вересень 

Давайте познайомимося (ігри – дидактичні, рухливі). 

Для Діда і Баби знесла курочка яєчко (розповідання казки). 

Ми не просто діти, а діти-курчатка (переказ із використанням театру 

рукавичок, рухлива гра «Курочка і курчатка»). 

«Курочка і курчатка» – рухлива гра з розігруванням казки. 

Жовтень 

Розповідання казки з використанням театру, бесіда за змістом, рухлива гра 

«Кошенятка». 

Розповідання казки, вправа «Зобрази героя», пантоміма-танець. 

Чарівна скринька (відгадування загадок, переказ казки «Чому плакало 

кошеня?»). 

Кошенятко наїлося молочка, стало задоволеним і веселим (рухлива гра, 

драматизація казки «Чому плакало кошеня?»). 

Листопад 
Жовтий маленький клубочок (відгадування загадок, імітаційні вправи, 

знайомство з казкою К. Чуковського «Курча», рухлива гра «Курочка ряба». 

Розповідання казки «Курча» разом із дітьми, бесіда за змістом, імітаційні 

вправи. 

Чарівна скринька (відгадування загадок, імітаційні вправи «Зобрази 

героя»). 

Мішок із сюрпризами (сюрпризний момент, драматизація казки «Курча»). 

Грудень 
Знайомство з казкою С. Маршака «Рукавички», бесіда за змістом, рухлива 

гра «Сумний котик». 

Відгадування загадок, мімічні етюди, драматизація казки «Рукавички». 

Розглядання ілюстрацій, слухання казки в аудіозапису, імітаційні вправи. 

Переказ казки з використанням театру рукавичок, імітаційні вправи. 

Січень 
Відгадування загадок, ряження у костюми, імітаційні вправи «Зобрази 

героя». 

Гра «Зобрази героя», драматизація казки «Ріпка». 

Гра «Назви друга ласкаво», розповідання казки «Як собака друга шукала», 

бесіда за змістом. 

Відгадування загадок, розповідання казки «Як собака друга шукала» 

разом із дітьми, рухлива гра «Песик-собака». 

Лютий 

Розповідання казки «Як собака друга шукала» разом із дітьми, 

пантомімічні вправи. 
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Відгадування загадок. Драматизація казки «Як собака друга шукала». 

Сюрпризний момент, розповідання казки «Чому кіт миється після їжі», 

імітація рухів та голосів героїв казки. 

Рухлива гра «Кіт і горобці», розповідання казки «Чому кіт миється після 

їжі» разом із дітьми. 

Березень 

Відгадування загадок, ряження у костюми, розповідання казки з імітацією 

дій персонажів. 

Рухлива гра «Кіт і горобці», драматизація казки «Чому кіт миється після 

їжі». 

Розповідання казки «Лисиця, заєць і півень», розглядання ілюстрацій. 

Рухлива гра «Лисиця і зайці». 

Бесіда за сюжетом казки, імітаційні вправи. 

Квітень 

Розповідання казки разом із дітьми, імітаційні вправи під музику із 

використанням елементів костюмів. 

Відгадування загадок, ряження у костюми, імітаційні вправи під музику. 

Відгадування загадок, драматизація казки «Лисиця, заєць і півень». 

Розповідання казки, показ настільного театру, бесіда за змістом казки, 

вправи на інтонаційну виразність. 

Травень 

Гра «Угадай, про кого кажу», розповідання казки разом із дітьми, 

імітаційні вправи. 

Відгадування загадок, гра-імітація «Здогадайтеся, про кого я говорю», 

веселий танок. 

Відгадування загадок за змістом казки, імітаційні вправи, веселий танок. 

Відгадування казки за костюмами, драматизація казки «Теремок». 

Підсумкове заняття (для батьків): 

– імітаційні вправи; 

– імітаційні ігри; 

– драматизація казки (на вибір). 

 

Середня група 

Вересень 
Вступне заняття – знайомство (ігри «Назви своє ім’я», «Радіо»). 

Бесіда, ряження у костюми, імітаційні етюди. 

«Зрозумій мене» – відгадування загадок, бесіди, ігрові вправи. 

Мова жестів – гра «Де ми були, ми не скажемо, а що робили − покажемо» 

– бесіда, рухлива гра «Сміливі мишки». 

Жовтень 
Ігри з бабусею Забавою – створення ігрової мотивації, ігри і вправи 

«Диктор», «Зобрази героя». 
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Слухання казки С. Біанкі «Колобок – колючий бік» із показом настільного 

театру, питання за змістом, розглядання картинок і обговорення характерних 

особливостей героїв. 

«Колобок не той, а інший» – відгадування загадок із зображенням героїв, 

показ і розповідання казки за допомогою дітей. 

Створення ігрової мотивації, ведення діалогу з дітьми у процесі показу 

казки «Колобок – колючий бік». 

Листопад 

Розглядання костюмів, ряження, драматизація казки. 

Читання віршів, розповідання казки «Кращі друзі», бесіда за змістом 

казки, гра «Скажи про друга лагідно». 

Відгадування загадок за змістом казки, етюди на виразність передачі 

образу. 

Бесіда, розповідання казки «Кращі друзі», загальний танок «Танцювати 

ставай». 

Грудень 

Підготовка до драматизації, драматизація казки «Кращі друзі». 

Гра «Що я вмію», читання вірша Б. Заходера «Ось, як я вмію». 

Вправи на виразність рухів і міміки, читання казки «Як качка лисицю 

вилікувала», вправи на інтонаційну виразність, повторне читання казки. 

«Хитра качечка» – вправи на виразність рухів і мімічні етюди біля 

дзеркала. 

Січень 

Розподіл ролей, визначення ігрового простору, драматизація казки. 

Етюди на виразність рухів, етюди на вираження основних емоцій. 

Щеня спало біля дивану. Раптом почуло голосно: «Няв» – розповідання 

казки В. Сутєєва «Хто сказав «Няв»?», пантомімічні етюди. 

Розповідання казки дітьми за допомогою вихователя, пантомімічна гра 

«Угадай, кого покажу». 

Лютий 
Вправи в інтонуванні діалогів, пантоміміча гра «Угадай, кого зустріло 

щеня». 

Підготовка до драматизації, драматизація казки «Хто сказав «Няв»?». 

Читання вірша «Добрі слова», гра «Назви ввічливе слово», розповідання 

казки про невиховане мишенятко, бесіда за змістом, проблемна ситуація. 

Загадування загадок про казку, бесіда за змістом, гра на інтонування 

ввічливих слів, розповідання казки дітьми. 

Березень 
Щоб друзів повернути, вирішило мишеня бути ввічливим – читання 

вірша, бесіда за змістом, робота над виразністю виконання (вираження емоцій 

смутку і радості). 
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Сюрпризний момент, розповідання історії про двох їжачків, бесіда, 

придумування закінчення історії дітьми і показ. 

Гра на виразність міміки, розповідь казки В. Сутєєва «Яблуко», бесіда за 

змістом, імітаційні вправи. 

Квітень 
Загадки, розглядання особливостей героїв казки В. Сутєєва «Яблуко», 

розігрування діалогів і етюдів із казки. 

Сюрпризний момент, розповідання та розігрування казки (театр 

рукавичок), пантомімічна гра «Зрозумій мене». 

Підготовка до драматизації, драматизація казки В. Сутєєва «Яблуко». 

Рухлива гра «Дощ», розповідання казки В. Сутєєва «Під грибом», бесіда 

за змістом. 

Травень 
Сюрпризний момент – загадка, розповідання казки «Під грибом», гра-

конкурс «Попросися під гриб». 

Загадування загадок, розглядання ілюстрацій до казки та бесіда за ними, 

гра – імітація «Угадай, хто сховався під грибом». 

Гра-імітація «Зрозумій мене», драматизація казки «Під грибом», 

заключний танок. 

Підсумкове заняття – відгадування загадок, драматизація казок дітьми за 

вибором (бажанням), веселий танок. 

 

Старша група 

Вересень 
Наш театр знову дуже радий зустрічати друзів – формувати почуття 

впевненості в новій обстановці, сприяти виникненню дружніх відносин, гра 

«Назви своє ім’я лагідно». 

Створити емоційно сприятливу атмосферу для дружніх відносин, 

розвивати здатність розуміти співрозмовників, продовжити знайомство з 

поняттями «міміка», «жест», вправляти у зображенні героїв за допомогою 

жестів. 

Розвивати фантазію, творчість у процесі придумування діалогів до казки, 

вчити виявляти свою індивідуальність і неповторність, активізувати словник, 

закріпити вміння користуватися поняттями «міміка», «жест». Гра «Театральна 

розминка», «Конкурс». 

Розвивати виразність жестів, міміки, голосу, активізувати словник, 

закріпити вміння користуватися поняттями «міміка», «жест», ігри на виразність 

жестів, міміки, голосу. 

 

Жовтень 
Сприяти об’єднанню дітей для спільної діяльності, вчити засобами 

міміки, жестів передавати найбільш характерні риси персонажів казки, 
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розширити словник «жестів і міміки», пантомімічна гра, введення поняття 

«пантоміма», творча гра «Що це за казка?». 

Учити характерній передачі образів рухами рук, пальців, закріплювати у 

мовленні поняття «пантоміма». Пантоміма, ігрові вправи «За допомогою 

пальчиків». Гра-інсценізація «Пальчики розповідають». 

Розвивати фантазію, удосконалювати виразність рухів, активізувати увагу 

під час знайомства з новою казкою і викликати позитивний емоційний настрій, 

гра-загадка «Упізнай, хто це?», знайомство із казкою В. Біанки «Теремок», етюд 

на розслаблення і розвиток фантазії «Розмова з лісом». 

Створити позитивний емоційний настрій, вчити зрозуміло, логічно 

відповідати на запитання за змістом, розвивати вміння характеризувати героїв, 

удосконалювати інтонаційну виразність, бесіда за змістом, характеристика 

персонажів. Вправи на розвиток інтонації. 

Листопад 

Розвивати вміння послідовно і виразно переказувати казку, 

удосконалювати вміння передавати емоційний стан героїв мімікою, жестами, 

рухами тіла. Заохочувати творчість, фантазію, індивідуальність у передачі 

образів. Переказ казки В. Біанки «Теремок» дітьми по частинах, вправи-етюди, 

які відображають образи персонажів казки і предметів. 

Учити впізнавати героя за характерними ознаками, удосконалювати 

вміння передавати образи героїв казки. Формувати дружні взаємовідносини. Гра 

«Угадай героя» – драматизація казки. 

Вчимося говорити по-різному – звернути увагу на інтонаційну виразність 

мовлення, вправляти у промові фраз із різною інтонацією. Розвивати 

комунікативні здібності. Пояснення поняття «інтонація», вправи, ігри, ситуації 

на відпрацювання інтонаційної виразності. 

Вчимося говорити чітко – за допомогою казки розвивати фантазію, 

відпрацьовувати дикцію під час промовляння скоромовок. Введення понять 

«скоромовка», гра-вправа «Їдемо на паровозі», фізхвилинка-гра «Буратіно», 

узагальнення. 

Грудень 

Уточнити поняття «скоромовка», розвивати дикцію, поповнити 

словниковий запас дітей новим поняттям «рима», вправляти у вигадуванні рими 

до слів, вчити працювати разом, спільно, дружно. Гра «Їдемо потягом», 

«Придумай риму», придумування віршів спільно дітей із вихователями. 

Створити позитивний емоційний настрій, вправляти в підборі рими до 

слів, заохочувати спільне віршування. Гра «Придумай якнайбільше слів». 

Розповідаємо про улюблені казки та ігри – показати, що кожна людина 

індивідуальна, має свої інтереси і уподобання, вчити словесно і логічно 

передавати думки, допомогти зрозуміти зміст казки Я. Пенясова «Хвостатий 

хвалько», удосконалювати засоби виразності в передачі образу. Розповіді дітей 

за асоціаціям, знайомство з казкою «Хвостатий хвалько». 
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Учити логічно і повно відповідати на запитання за змістом казки, 

використовуючи у мовленні складнопідрядні речення, дати поняття, що музика і 

ілюстрації − теж дуже гарний і важливий засіб виразності, тому що допомагає 

зрозуміти образ героїв. Удосконалювати вміння давати характеристику 

персонажа. Бесіда за змістом, слухання казки, розглядання ілюстрації та 

характеристика персонажа. 

Січень 
Удосконалювати вміння передавати образи персонажів казки, 

використовуючи різні засоби виразності. Виховувати впевненість у собі, у своїх 

силах. Занурення у казку, пантомімічні, інтонаційні вправи. 

Удосконалювати вміння драматизувати казку, виховувати доброзичливе 

ставлення один до одного, вчити колективно і злагоджено взаємодіяти, 

проявляючи свою індивідуальність. Відгадування загадок, вправа біля дзеркала 

«Зобрази настрій», драматизація казки, заключний танок. 

Розвивати творчу уяву, вчити послідовно викладати думки за сюжетом, 

удосконалювати навички групової роботи. Знайомство з казкою В. Сутєєва 

«Кораблик», бесіда за змістом, складання продовження казки. 

Розвивати у дітей творчу уяву, учити виразно передавати характерні 

особливості героїв казки, розвивати самостійність та вміння узгоджено діяти в 

колективі (соціальні навички). Занурення у казку, придуману дітьми, 

пантомімічна гра «Упізнай героя», драматизація казки. 

Лютий 
Учити розпізнавати емоційні стани за мімічними проявами: «радість», 

«смуток», «страх», «злість», вчити добирати потрібну графічну картку з 

емоціями в конкретній ситуації і зображати відповідну міміку на своєму 

обличчі, удосконалювати вміння зв’язно і логічно викладати свої думки. 

Розглядання сюжетних картинок, бесіда, вправа «Зобрази емоцію», практичне 

завдання, обговорення. 

Удосконалювати вміння зображати ту чи ту емоцію, закріплювати вміння 

логічно, зв’язно викладати думки, використовувати у мовленні складнопідрядні 

речення. Етюди на зображення емоцій смутку, радості, страху, злості. 

Учити розпізнавати емоції за мімічними проявами й інтонаціями голосу, 

вправляти у зображенні цих емоцій, використовуючи жести, рухи, голос, 

сприяти збагаченню емоційної сфери дитини, гра «Угадай емоцію» 

(«Зіпсований телефон»). 

Допомогти дітям зрозуміти і осмислити настрій героїв казки, 

закріплювати вміння розпізнавати емоційні стани за різними ознаками, сприяти 

відкритому прояву емоції і почуттів різними засобами. Знайомство з казкою 

К. Чуковського «Айболить і горобець», бесіда про настрої героїв казки, 

практичне завдання. 

Березень 

Виховувати у дітей емпатію (співчуття, бажання прийти на допомогу один 

одному), удосконалювати вміння передавати настрій персонажів казки, 
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використовуючи різноманітні засоби виразності, закріплювати вміння 

послідовно викладати думки, використовуючи у мовленні складнопідрядні 

речення. Слухання пісні «Якщо з другом вийшов у дорогу» (слова М. Танича, 

музика С. Шаїнського), бесіда про друга, повторне слухання казки 

К. Чуковського «Айболить і горобець», вправа «Зобрази настрій». 

Допомогти дітям зрозуміти взаємозалежність людей та необхідність їх 

один одному, удосконалювати уміння зрозуміло висловлювати свої почуття й 

розуміти переживання інших людей, закріплювати вміння логічно 

висловлювати свої думки, удосконалювати виразність у передачі образів 

персонажів казки. Читання віршів про друга, розповідь з особистого досвіду, 

бесіда про казки, гра-загадка «Дзеркало». 

Удосконалювати вміння драматизувати казку, виразно передаючи образи 

героїв, розвивати навички спілкування. Відгадування загадок, ряження у 

костюми, драматизація казки «Айболить і горобець». 

Викликати емоційне налаштування на казку, продовжити розвивати у 

дітей уміння розрізняти основні людські емоції (страх, радість), зображати їх, 

знаходити вихід із ситуацій, продовжувати вчити грамотно відповідати на 

запитання за змістом казки. Слухання казки «У страха очі великі», бесіда за 

змістом казки, зображення емоції страху, розповіді з власного досвіду. 

Квітень 
Продовжити вчити давати характеристики персонажам казки, 

удосконалювати вміння виразно зображувати героя, закріплювати вміння 

розпізнавати основні людські емоції (радість, смуток, страх) за певними 

ознаками. Бесіда за казкою «У страха очі великі», пантомімічна гра «Зобрази 

героя», повторне слухання казки. 

Закріпити вміння зображати страх, вчити долати цей стан, 

удосконалювати вміння логічно і виразно переказувати казку. Розглядання 

ілюстрації «страшно», бесіда, зображення різних ступенів страху, гра 

«Подолаємо страх», розповідання і показування (настільний театр) казки «У 

страха очі великі». 

Удосконалювати виразність міміки, жестів, голосу під час драматизації 

казки, вчити безконфліктно розподіляти ролі, поступаючись один одному або 

знаходячи інші варіанти. Розподіл ролей, ряження у костюми, драматизація 

казки «У страха очі великі». 

Показати як легко можуть виникати конфлікти, вчити знаходити вихід із 

конфліктних ситуацій, закріпити вміння розрізняти і вдавати злість, 

удосконалювати вміння логічно і зв’язно висловлювати свої думки. Розглядання 

картини із зображенням двох хлопчиків і бесіда за її змістом, знайомство з 

казкою «Як посварилися Сонце і Місяць», гра «Знайди і покажи настрій». 

Травень 

Продовжити вчити розпізнавати злість, удосконалювати вміння 

передавати відповідний настрій героїв казки за допомогою різних інтонацій, 



 Альманах психолого-педагогічного досвіду №2/2016 

 

 

 
103 

закріплювати вміння повно і логічно відповідати на запитання за змістом казки. 

Розглядання картинки із зображенням злості, слухання казки «Як посварилися 

Сонце і Місяць» та бесіда за її змістом, вправи на виразність голосу, міміки, 

жестів. 

Закріпити вміння впізнавати і передавати злість, відзначаючи її характерні 

особливості, вдосконалювати свої виконавські уміння в ролі оповідача казки, 

виховувати почуття усвідомленої необхідності один до одного, розуміння 

взаємодопомоги, дружби. Бесіда про злість, вправа «Зобрази емоцію», 

розповідання казки дітьми. 

Закріпити вміння безконфліктно спілкуватися у ході підготовки до 

драматизації казки, удосконалювати акторську майстерність, виразність у 

передачі образу героя казки. Розподіл ролей, ряження, драматизація. 

Вікторина «Ми любимо казки». Закріплювати вміння використовувати 

різноманітні засоби виразності в передачі образів героїв казки, проведення 

вікторини, драматизація улюбленої казки, заохочення. 

 

Реалізація програми «Вернісаж» 
 

Молодша група (3−4 роки) 
1. Ігроритміка. Спеціальні вправи для узгодження рухів із музикою. 

Плескання в такт музики. Акцентована ходьба. Акцентована ходьба з 

одночасним махом зігнутими руками. Рухи руками в різному темпі. Розрізнення 

динаміки звуку «голосно – тихо». Виконання вправ під музику. 

2. Ігрогімнастика. 

2.1. Стройові вправи. Шикування в шеренгу і в колону за командою. 

Пересування у зчепленні. Шикування в коло і пересування по колу в різних 

напрямках за педагогом. Перешикування з однієї шеренги в іншу за 

орієнтирами. 

2.2. Загально-розвивальні вправи. 

Вправи без предмета. Основні рухи прямими і зігнутими руками і ногами. 

Основні рухи тулубом і головою. Полуприсід, упор присівши, упор лежачи на 

зігнутих руках, упор стоячи на колінах, положення лежачи. Комплекси 

загально-розвиваючих вправ. 

Вправи з предметами. Вправи з брязкальцями, султанчиками. 

2.3. Вправи на розслаблення м’язів, дихальні і на зміцнення постави. 

Вільне опускання рук вниз. Напружене і розслаблене положення рук, ніг. 

Потряхування кистями рук. Розслаблення рук із видихом. Вправи на 

поставу, стоячи спиною до опори. Імітаційні, образні вправи. 

2.4. Акробатичні вправи. Перекати у положенні лежачи, руки вгору і 

сидячи на п’ятах з опорою на передпліччя. Рівновага на носках з опорою і без 

неї. Комбінації акробатичних вправ в образно-рухових діях. 
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3. Ігротанці. 

3.1. Хореографічні вправи. Полуприсідання, підйоми на носки. Стійка 

руки на пояс і за спину. Вільні, плавні рухи руками. Комбінації хореографічних 

вправ. 

3.2. Танцювальні кроки. Крок із носка, на носках. Пружинні 

полуприсідання. Приставний крок убік. Крок із невеликим підскоком. 

Комбінації танцювальних кроків. 

3.3. Ритмічні танці «Хоровод», «Ми підемо спочатку вправо», «Танець 

сидячи», «Галоп шістками» (на приставному кроці), «Якщо весело живеться», 

«Танець каченят», «Коник-стрибунець». 

4. Танцювально-ритмічна гімнастика. 

Спеціальні композиції і комплекси вправ: «Великий олень», «На крутому 

березі», «Хоровод», «Я танцюю», «Чебурашка». 

5. Ігропластика. Спеціальні вправи для розвитку м’язової сили і гнучкості 

в образних, ігрових і рухових діях і завданнях. Комплекси вправ. 

6. Пальчикова гімнастика. Загальнорозвивальні вправи та ігри пальчиками 

в рухових діях: згинання і розгинання, приведення і відведення, протиставлення 

пальців рук при роботі двома і однією рукою. Ігри-забавлянки. Виконання 

фігурок із пальців. 

7. Ігровий самомасаж. Погладжування окремих частин тіла в образно-

ігровій формі. 

8. Музично-рухливі ігри: «Відгадай, чий голосок», «Знайди своє місце», 

«Нитка-голка», «Стрибунці-горобчики», «Ми – веселі діти», «Совушка», «Чапля 

і жаби», «У ведмедя у бору», «Водяний». 

Музично-рухливі ігри, ритміка. Рухливі та образні ігри. 

9. Ігри-подорожі: «На лісовій галявині», «Подорож по станціях», 

«Подорож до морського царства – підводна держава», «В гості до Чебурашки», 

«Подорож до зоопарку», «Конкурс танцю». 

10. Креативна гімнастика. Музично-творчі ігри «Хто я?», «Море 

хвилюється». Спеціальні завдання «Створи образ», «Імпровізація за темою 

пісні». 

Середня група (4−5 років) 

1. Ігроритміка. Спеціальні вправи для узгодження рухів із музикою. 

Виконання найпростіших рухів руками в різному темпі. 

2. Ігрогімнастика. 

2.1. Стройові вправи. Шикування в шеренгу і колону. Повороти 

переступанням за командою. Перешикування в коло. Біг по колу і по орієнтирам 

(«змійкою»). Перешикування з однієї шеренги в кілька за вказівкою педагога. 

Пересування кроком і бігом. 

2.2. Загально-розвивальні вправи. 
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Вправи без предмета. Ходьба на носках із високим підніманням стегна. 

Поєднання основних рухів прямими або зігнутими руками. Стійка на прямих і 

зігнутих ногах у поєднанні з іншими рухами. Основні рухи головою. 

Вправи з предметами. Вправи з хустинками, шарфами, косинками. 

2.3. Вправи на розслаблення м’язів, дихальні і на зміцнення постави. 

Потрусування кистями і передпліччями. Розгойдування руками з різних 

вихідних положень. Контрастний рух руками на напруження та розслаблення. 

Розслаблення рук у положенні лежачи на спині. Посігментне вільне 

розслаблення рук у положенні лежачи на спині. Лежачи на спині при напрузі 

м’язів – видих; при розслабленні м’язів – вдих. Вправи на поставу у стійці: руки 

за спину із захопленням ліктів. Імітаційні, образні вправи. 

2.4. Акробатичні вправи. Групування в положеннях лежачи і сидячи, 

перекати вперед – назад. З упору присівши перехід у положення лежачи на 

спині. Рівновага на одній нозі з опорою і без опори. Комбінації акробатичних 

вправ у образно-рухових діях. 

3. Ігротанці. 

3.1. Хореографічні вправи. Танцювальні позиції ніг: перша, друга, третя. 

Виставлення ноги в сторону на носок, стоячи обличчям до опори. Повороти 

вправо/вліво. Полуприсідання. Комбінації хореографічних вправ. 

3.2. Танцювальні кроки. М’який, високий, високий на носках, 

приставний, перехрестний у бік, змінні кроки. Стрибки з ноги на ногу, іншу 

ногу згинаючи. Комбінації з вивчених танцювальних кроків. 

3.3. Ритмічні і бальні танці: «Автостоп», «Велика прогулянка», «Вару-

вару», полька «Старий Жук», «Велике прання», «Полька-хлопавка». 

4. Танцювально-ритмічна гімнастика. 

Медіальні композиції і комплекси вправ «Карусельні конячки», «Пісня 

короля», «Ну, постривай!», «Бурулька», «Вправа з хусточками». 

5. Игропластика. Спеціальні вправи для розвитку м’язової сили і 

гнучкості в образних та ігрових рухових діях і завданнях. Комплекси вправ. 

6. Пальчикова гімнастика. 

Загальнорозвивальні вправи та ігри пальчиками в рухових діях: почергове 

згинання і розгинання пальців, робота одним пальцем, кругові рухи кистю і 

пальцями, виставлення одного, двох і т.ін. пальців, «зчеплення», з’єднання 

великого пальця з іншими, дотик пальців однієї руки з іншою рукою 

(«вітаються»), рух пальців по різним частинам тіла і поверхні столу. 

7. Ігровий самомасаж. Погладжування окремих частин тіла в певному 

порядку в образно-ігровій формі. 

8. Музично-рухливі ігри: «Карлики і велетні», «Знайди предмет», «Два 

Мороза», «Птах без гнізда», «Автомобілі», «Горобчик», «Космонавти», «Засни-

трава», «Потяг», «Музичні стільці»; музично-рухливі ігри з використанням 

стройових і загальнорозвивальних вправ. 
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9. Ігри-подорожі: «Лісові пригоди», «Пори року», «На виручку 

карусельних конячок», «Подорож до країни Ляльок», «Космічна подорож на 

Марс», «У світі музики і танцю». 

10. Креативна гімнастика. Музично-творчі ігри «Ай да я!», «Творча 

імпровізація». Спеціальні завдання «Художня галерея», «Виставка картин». 

Старша група (5−6 років) 

1. Ігроритміка. Спеціальні вправи для узгодження рухів із музикою. Удари 

ногою на сильні і слабкі долі такту. Поєднання ходьби на кожен рахунок з 

ударами через рахунок і навпаки. Гімнастичне диригування – тактування на 

музичний розмір 2/4. Виконання ходьби, бігу, рух тулубом у різному темпі. 

2. Ігрогімнастика. 

2.1. Стройові вправи. Шикування в шеренгу і колону за сигналом. 

Повороти направо, наліво, за розпорядженням. Стройові прийоми «Ставай!», 

«Відійдіть!». Перешикування з однієї колони в кілька кіл на кроку і бігу за 

орієнтирами. Перешикування з однієї шеренги за образним розрахунком та 

орієнтирами. Розмикання за орієнтирами. Перешикування з однієї колони в дві, 

три за обраним ведучим. 

2.2. Загальнорозвивальні вправи. 

Вправи без предмета. Комбіновані вправи в стійках. Присід. Різні рухи 

ногами в упорі стоячи зігнувшись і упорі присівши. Комбіновані вправи у 

положенні сидячи і лежачи. Стрибки на двох ногах, вправи за типом «Музична 

зарядка». 

Вправи з предметами. Основні положення і рухи у вправах зі стрічкою 

(елементи класифікаційних груп). 

2.3. Вправи на розслаблення м’язів, дихальні і на зміцнення постави. 

Посігментне розслаблення рук на різну кількість рахунків. Вільне 

розгойдування руками при поворотах тулуба. Розслаблення рук, шиї, тулуба в 

положенні сидячи. Потряхування ногами в положенні стоячі. Вільний вис на 

гімнастичній стінці. Дихальні вправи. 

2.4. Акробатичні вправи. Перекати вправо і вліво з положення сидячи на 

п’ятах з опорою на передпліччя. Перехід із сидячого в упор стоячи на колінах. 

Вертикальна рівновага на одній нозі з різноманітними рухами рук. Комбінації 

акробатичних вправ в образно-рухових діях. 

3. Ігротанці. 

3.1. Хореографічні вправи. Уклін для хлопчиків. Реверанс для дівчаток. 

Танцювальні позиції рук: на поясі та перед грудьми. Полуприсідання і підйоми 

на носках, стоячи боком до опори. Виставлення ноги вперед і в бік, піднімання 

ноги, стоячи боком до опори. Виставлення ноги назад на носок і піднімання 

ноги, стоячи обличчям до опори. Стрибки випроставшись, спираючись на 

опору. Переклад рук із однієї позиції в іншу. З’єднання вивчених вправ у 

закінчену композицію біля опори. 
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3.2. Танцювальні кроки. Крок галопу вперед і в сторону. Крок польки. 

Пружинні рухи ногами. Крок із підскоком. Поперемінний крок. Крок із 

притупуванням, крок-западання. Комбінації з вивчених танцювальних кроків. 

3.3. Ритмічні і бальні танці: «Сучасник», «Макарена», «Полька», «У ритмі 

польки», «Танцювальний хоровод», «Падеграс», «Ковзаняри», «Модний рок», 

«Дитяча полька», «Давай танцюй». 

4. Танцювально-ритмічна гімнастика. 

Спеціальні композиції і комплекси вправ «Зарядка», «Вершник», «Іванко-

пастух», «Чотири таргани та цвіркун», «Хмари» (вправи зі стрічками), 

«Приходь, казка», «Біг по колу», «Чорний кіт». 

5. Ігропластика. Спеціальні вправи для розвитку сили і гнучкості в 

образних та ігрових рухових діях і завданнях. Комплекси вправ. 

6. Пальчикова гімнастика. Загальнорозвивальні вправи та ігри пальчиками 

у рухових і подібних діях, із віршами і речитативами. 

7. Ігровий самомасаж. Погладжування і розтирання окремих частин тіла в 

образно-ігровій формі. 

8. Музично-рухливі ігри: «До своїх прапорців», «Гулівер і ліліпути», 

«Вовк у рову», «Група, струнко!», «Музичні змійки», «П’ятнашки». 

Ігри на визначення динаміки і характеру музичного твору, типу завдань 

для стройових і загально-розвиваючих вправ. 

9. Ігри-подорожі: «Шукачі скарбів», «Подорож на Північний полюс», 

«Приходь, казка», «Подорож у Спортландію», «Прикордонники», «Квітка-

семиквітка», «Клуб веселих чоловічків», «Мауглі». 

10. Креативна гімнастика. Музично-творчі ігри «Біг по колу». 

Спеціальні завдання «Танцювальний вечір». 
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7. Перспективне планування спортивно-танцювальних занять під час 

організованого гуртка «СА-ФІ-Данс» [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: http://metodportal.com/node/26503. 
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Крайнова Любов Валентинівна 
 

Розвиток мовленнєвої культури через театралізовані ігри 
Кожен рік до дошкільного навчального закладу приходять різні діти: 

кмітливі і не дуже, контактні і замкнуті. Але всіх їх об'єднує одне − вони 

дивуються і захоплюються все менше і менше, їхні інтереси одноманітні: 

машинки, ляльки Барбі, у деяких − ігрові приставки. Як же розбудити їхні 

душі? У цьому, я думаю, повинна допомогти гра. Гра пов'язує один одного між 

собою, дітей із дорослими в єдине ціле. Розмірковуючи над цим, я дійшла 

висновку, що допомогти можуть театралізовані ігри. Усе життя дітей насичене 

грою. У грі дитина не тільки отримує інформацію про навколишній світ, закони 

суспільства, красу людських відносин, але й учиться жити в цьому світі, 

будувати відносини, а це потребує творчої активності особистості (уваги, уяви, 

пам'яті, розвинутого мовлення, міміки), тобто вміння тримати себе в 

суспільстві. А наше суспільство зараз особливо потребує активних і творчих 

людей. 

Я вирішила працювати над темою «Розвиток мовленнєвої культури через 

театралізовані ігри». Не можна переоцінити роль рідної мови, яка допомагає 

дітям свідомо сприймати навколишній світ і є засобом спілкування. Процес 

розвитку мовлення передбачає засвоєння як змістовного, так і образного, 



 Альманах психолого-педагогічного досвіду №2/2016 

 

 

 
109 

емоційного боку мовлення. Використання дітьми різноманітних засобів 

виразності мовлення − неодмінна умова всебічного розвитку дитини. У цьому 

велику допомогу надають театралізовані ігри. Виховні можливості 

театралізованої діяльності широкі. Долучаючись до неї, діти знайомляться з 

навколишнім світом через образи, фарби, звуки. Питання до дітей змушують їх 

думати, аналізувати, робити висновки й узагальнення. З розумовим розвитком 

пов'язане вдосконалення мовлення. У процесі роботи над виразністю реплік 

персонажів, власних висловлювань активізується словник дитини, 

удосконалюється її звукова культура мовлення, інтонаційний лад. Роль, яку 

виконує дитина, змушує її висловлюватися чітко, ясно, зрозуміло. Унаслідок 

цього поліпшується діалогічне мовлення, його граматичний лад. Театралізовані 

ігри змушують дитину співчувати персонажам, співпереживати разом із ними, 

ставити себе на їхнє місце і знаходити засоби вираження. Театралізована 

діяльність також формує моральні якості, тому що будь-який твір або казка 

мають моральну спрямованість. Дитина виражає своє ставлення до добра і зла. 

Театралізовані ігри допомагають подолати сором'язливість, невпевненість у 

собі, боязкість. У такий спосіб ігри розвивають дитину всебічно. 

Розпочала я роботу з дітьми середньої групи. Проаналізувавши результати 

діагностики з формування художньо-мовленнєвої діяльності дітей у групі, 

розпочала роботу зі складання перспективного плану роботи. Для себе 

визначила два напрями діяльності: естетичний та художньо-мовленнєвий 

розвиток через дітей театралізовані ігри. Поставила перед собою такі завдання: 

1) викликати інтерес до театралізованої діяльності та бажання виступати 

разом із однолітками; 

2) спонукати до імпровізації з використанням доступних кожній дитині 

засобів виразності (міміка, жести, рухи); допомагати у виборі засобів 

виразності; 

3) сприяти тому, щоб знання дитини про життя, її бажання та інтереси 

природно впліталися в зміст театралізованої діяльності; 

4) учити узгоджувати свої дії з діями партнера (слухати, не перебиваючи, 

говорити, звертаючись до партнера); 

5) розвивати усне, діалогічне мовлення згідно із сюжетом театралізованих 

ігор; 

6) виховувати гуманні почуття; 

7) заохочувати до участі у святах та розвагах; учити почуватися вільно й 

розкуто в будь-яких обставинах. 

Я вивчила багато літератури, використовувала різноманітні прийоми, 

застосувала багато цікавих форм проведення театралізованих ігор і визначила 

для себе систему подальшої роботи над темою «Формування мовленнєвої 

культури дитини засобами театралізованої діяльності» відповідно до 

поставлених завдань: 

1) створення предметно-розвивального середовища, яке систематично 

змінюється, у куточку театралізованої діяльності; 
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2) систематичне застосовування театралізованих ігор в усіх видах дитячої 

діяльності; 

3) залучення батьків до участі у святах, розвагах тощо; 

4) спільна робота батьків і дітей над створенням атрибутів, різних видів 

театрів; 

5) проведення для батьків виставок і конкурсів виробів із нетрадиційних 

матеріалів (коробок, мотузок, ниток, пробок, пластикових пляшок, рукавичок, 

шкарпеток тощо); 

6) використання музики, танців, пісень у театралізованих іграх; 

7) щорічне дослідження знань, умінь, навичок театрально-ігрової 

діяльності дітей дошкільного віку; 

8) на початку і наприкінці року проведення педагогічної оцінки за всіма 

видами діяльності, показників рівня і якості знань із розвитку мовлення, 

формування елементарних математичних уявлень, пізнавального розвитку. 

Необхідно було створити між дорослими і дітьми атмосферу доброти, 

щирості та любові. На батьківських зборах розповіла батькам про нашу 

театралізовану діяльність, діти інсценізували казку «Теремок». Пояснила, для 

чого це потрібно, просила батьків допомогти. І вони долучилися до роботи, 

допомогли у виготовленні реквізиту, атрибутів і костюмів. Батьки теж стали 

підтримувати інтерес дітей до театралізованої діяльності. На кожному святі 

батьки брали активну участь у виставах. Казку «Теремок» ми показали всім 

дітям нашого дошкільного закладу. Потім я з дітьми стала проводити різні 

вправи для розвитку уваги, уяви. Діти зацікавилися. Помітила, що вони стали 

більш активними в спілкуванні. Для підсилення інтересу використовувала 

персонажів лялькового театру, бесіди за художніми творами, вправи на 

формування виразності виконання (міміки, жестів, пози, інтонації), деякі 

прийоми театралізації на заняттях (настільний театр, театр іграшок). 

У цій групі використовувала багато фольклорного матеріалу, який допоміг 

налагодити емоційний контакт із дітьми. Означений матеріал допомагав у 

проведенні режимних моментів: умиванні, одяганні, уживанні їжі. Було дібрано 

багато ілюстративного матеріалу. Мовлення дітей слабо розвинене, 

словниковий запас невеликий. З огляду на це вивчені напам'ять тексти я 

промовляла з певною інтонацією. Підготувала настільні театри за казками 

«Ріпка», «Колобок», «Курочка Ряба», «Теремок». Було проведено багато ігор із 

виконанням рухів, наприклад: «Коза рогата», «Ладусі», «Кицька», «Водичка-

водичка». 

У групі дошкільного закладу підготувала «куточок» театралізованого 

вбрання зі спідничками, хустками, фартухами. Сама вбиралася в різні костюми, 

проводила заняття в них, що незмінно викликало у дітей захоплення. Діти із 

задоволенням приходили до дошкільного закладу, вони раділи кожному заняттю 

з використанням елементів театралізації. 
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Щопонеділка – «День радісних зустрічей» із різними видами театру: театр 

Петрушки, настільний, площинний, театр іграшок, пальчиковий, тіньовий, театр 

картинок, ляльковий тощо. Усе це викликало неабияке зацікавлення в дітей, 

вони стали відображати свої враження в самостійній художній творчості: 

малювали, ліпили.  

У дітей з'явилося бажання самим активно діяти. У групі було створено 

«куточок» театралізації, де регулярно змінювали оформлення. Для батьків було 

підготовлено стенд із фотографіями, на якому зображені діти в тій чи тій ролі. 

Батьки наших дітей активно допомагали: брали участь у засіданні гуртка 

«Театральна вітальня»,  виготовляли атрибути до ігор, ширму для настільного 

театру, деякі предмети для оформлення драматизацій. Мами взяли участь у 

виставці іграшок, зроблених своїми руками з бросового матеріалу. Велику 

допомогу в організації разом із дітьми театралізованих ігор мені надавав другий 

педагог групи. Саме взаєморозуміння сприяє підвищенню ефективності 

проведеної роботи з дітьми. 

Розвиток театралізованої діяльності − це тривала робота, яка потребує 

участі педагога, дітей, батьків. Вона вимагає застосування різноманітних 

прийомів, цікавих форм проведення розваг, свят, дозвілля, у яких усі є 

рівноправними учасниками; створення певних умов; використання різних видів 

театрів, художньої літератури, загадок, віршів, телепередач, відеофільмів, 

картин, аудіокасет. Щоденне залучення театралізованих ігор у всі форми 

організації педагогічного процесу робить їх такими ж необхідними, як 

дидактичні та сюжетно-рольові ігри. 

Досвід роботи довів, що участь дітей у театралізованих іграх сприяє 

збагаченню словника дітей, розвитку мовленнєвих здібностей, культури 

мовлення. 

Останнім часом ми зацікавилися ще однією можливістю залучати дітей 

дошкільного віку до театралізованої діяльності за допомогою конструктора 

LEGO. 

Цей конструктор був обраний не випадково, тому що LEGO в перекладі з 

датської − «розумна гра», а найголовніше − це яскравий, барвистий, 

поліфункціональний матеріал, який має великі можливості для пошукової 

діяльності дітей. 

Конструктор LEGO має переваги порівняно з металевим і дерев'яним, а 

саме: 

1) різноманітність − велика кількість деталей: цеглинки, кубики, фігурки 

людей і тварин; 

2) своєрідність кріплень: кріплення відбувається майже без фізичних 

зусиль, але досить міцно: споруди мобільні, стійкі; 

3) деталі міцні, легкі, яскраві, не травматичні, привертають увагу дітей; 

4) свобода у виборі матеріалу, сюжету, оригінального використання 

деталей; 
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5) розвиток мовлення, що особливо актуально для дітей із його 

порушенням. 

Конструкції з LEGO є хорошим матеріалом для театралізованих ігор, у 

яких ігрові дії зумовлені сюжетом і змістом обраного літературного твору, 

казки. 

У дитини з'являється можливість створити власний образ колобка або 

вовка, наділити свій персонаж тими якостями, якими вона забажає. Природно, 

що дітям потрібна допомога педагога не тільки в оволодінні театралізованою 

грою, а також у створенні LEGO-персонажа. Для цього використовують методи 

показу іграшки, картинки, надання цілеспрямованої допомоги, бесіда. 

Згодом діти починають створювати цікаві споруди і декорації, передаючи 

своє ставлення до них, вибирають різні LEGO-елементи для певних частин тіла 

героїв, підкреслюючи їхні індивідуальні якості. Наприклад, у роботі над 

образом вовка з казки «Колобок» дитина використовує цеглинки і кубики 

синього кольору. Вовк вийшов не злий, а добрий. На запитання: «Чому в тебе 

такий добрий вовк?» дитина відповідає: «А він колобка не з'їв!» 

В іншому випадку дві дитини створюють макети дерев для декорації: одна 

дитина прикріпила гілки LEGO-цеглинки в різні боки і споруда вийшла 

тривимірною; друга − зробила крону, що нагадує трикутник зі зрізаною 

верхівкою. 

Театралізовані ігри з LEGO-персонажами дуже подобаються дітям, бо 

вони створюють умови для розвитку мовлення, творчості, сприятливо 

впливають на емоційну сферу дитини. І народжуються казки. «Жила була 

коробка...» – починається казка про деталі конструктора LEGO. Потім – казка 

«Де ми будемо жити?» про те, як правильно скріплювати деталі. Казки «Як 

зібрати машину», «Як зробити жирафу», у яких відбувався показ і коментування 

дій із LEGO-елементами. Казки «Доброго ранку!», «Хто як подає голос?», «На 

добраніч!». Завершальна казка про те, що треба прибирати на місце всі деталі 

конструктора. 

Казки допомагають формуванню в дітей життєвого досвіду, знань про 

навколишній світ, спонукають до цікавих задумів, розвивають уяву тощо. 

Дітям дуже подобається вигадувати своїх казкових героїв, адже це 

неодмінно призведе до створення власного сюжету й обігрування його в години 

дозвілля. 

Отже, за допомогою використання конструкторів LEGO театралізована 

діяльність дітей стає більш цікавою, розвивається інтелектуальний і творчий 

потенціал дітей, самостійність виконання і передача образу казкових 

персонажів, взаємодія в колективі й узгодження, уява, мовлення, а також 

особистісні якості. 

Робота в цьому напрямі триває, але вже на цьому етапі ми спостерігаємо 

позитивні результати. 
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Перспективне планування театрально-ігрової діяльності 

4-й рік життя 

Основні навички 

театрального 

мистецтва 

Методи формування 

навичок 

Засоби 

формування 

навичок 

Репертуар 

Перший квартал 

Основи 

ляльководіння 

Познайомити дітей із 

прийомами 

ляльководіння в театрі 

іграшок 

Іграшки 

Розігрування 

потішки «Пішла 

киця по водицю» 

Основи 

акторської 

майстерності 

Виховувати увагу, 

розвивати уяву, 

фантазію. Залучати до 

складання коротеньких 

казок 

Робота біля 

дзеркала 

Етюди «Будь 

уважним», 

«Це я, це моє» 

Основи 

лялькового 

театру 

Виховувати вміння 

стежити за розвитком 

подій у казці, учити 

виразному виконанню 

ролі в ляльковому театрі 

Театр іграшок 
Казка «Курочка 

ряба» 

Основні 

принципи 

драматизації, 

театралізовані 

розваги 

Розвивати цікавість до 

ігор-драматизацій, 

підтримувати добрий, 

бадьорий настрій 

Театралізована 

драматизація в 

костюмах із 

залученням 

дорослих 

Театралізоване 

дійство «Гарбузова 

родина» 

Другий квартал 

Основи 

ляльководіння 

Учити дітей прийомам 

ляльководіння в 

настільному та 

пальчиковому театрах 

Іграшки, 

пальчиковий 

театр 

Казка «Колобок» 

Основи 

акторської 

майстерності 

Формувати характерні 

жести: відштовхувати, 

притягувати, закривати, 

відкривати. Учити 

супроводжувати дії 

ляльки пісенькою 

Робота біля 

дзеркала 

Етюди «Тихіше», 

«Йди до мене», 

«Йди від мене» 

Основи 

лялькового 

театру 

Розвивати емоційний 

відгук на дії персонажів 

лялькового театру, 

викликати співчуття, 

бажання допомагати. 

Формувати емоційну 

Театр іграшок 

«Марійка обідає», 

«Як лисичка бичка 

образила» 
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виразність мовлення 

Основні 

принципи 

драматизацій, 

театралізовані 

розваги 

Спонукати брати участь 

в іграх-драматизаціях та 

театралізованих 

розвагах. Підводити до 

створення образу героя 

за допомогою міміки, 

жестів, рухів. 

Заохочувати до 

складання діалогів для 

персонажів казок 

Костюми, 

декорації, 

предметне 

середовище 

«Дві кізочки» 

(автор 

М. Коцюбинський), 

театралізована 

розвага «Циркова 

вистава на 

Новорічному святі» 

Третій квартал 

Основи 

ляльководіння 

Формувати в дітей 

навички ляльководіння 

(атрибути настільного, 

пальчикового театрів, 

театру картинок) 

Іграшки, 

картинки 

«Марійка обідає», 

«Козенята і вовк», 

«Уперті козенята» 

(картинки) 

Основи 

акторської 

майстерності 

Розвивати здатність 

розуміти емоційний стан 

іншої людини та вміння 

адекватно виражати свій 

стан 

Робота біля 

дзеркала 

Етюди «Смачні 

цукерки», «Лисичка 

підслуховує» 

Основи 

лялькового театру 

Розвивати вміння 

оцінювати вчинки дійових 

осіб у виставі. 

Продовжувати формувати 

емоційну виразність 

мовлення 

Атрибути 

пальчикового 

театру,  

театр із 

підручного 

матеріалу 

«Казка про дурне 

мишеня» 

(автор С. Маршак), 

«Пішла киця по 

водицю» 

Основні принципи 

драматизацій 

Формувати стійкий 

інтерес до гри-

драматизації, заохочувати 

самостійно добирати 

засоби виразності для 

створення образу. 

Підтримувати бажання 

складати коротенькі 

казки, діалоги 

Костюми, 

атрибути 

декорації 

«Веснянка» 

(автор Л. Глібов), 

казка «Лисичка-

Сестричка та Вовк-

Панібрат» 
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Перспективне планування театрально-ігрової діяльності 

5-й рік життя 

Основні навички 

театрального 

мистецтва 

Методи формування 

навичок 

Засоби 

формування 

навичок 

Репертуар 

Перший квартал 

Основи 

ляльководіння 

Познайомити дітей із 

прийомами ляльководіння 

в ляльковому театрі 

Ширма, ляльки 
Казка «Два жадібних 

ведмедики» 

Основи акторської 

майстерності 

Активізувати й розвивати 

пам’ять, увагу. 

Продовжувати вчити 

складати казки за 

допомогою вихователя та 

без нього 

Фонограма, 

атрибути до вправ 

Етюди «Будь 

уважний», 

«Запам’ятай своє 

місце» 

Основи 

лялькового театру 

Розвивати інтерес до 

лялькової вистави, 

заохочувати до участі в 

ній 

Ширма, ляльки 
Казка «Маша і 

ведмідь» 

Основні принципи 

драматизації 

Формувати позитивне 

ставлення до ігор-

драматизацій. Учити 

розігрувати коротенькі 

сценки за допомогою 

засобів виразності 

(інтонація, міміка, жести). 

Спонукати 

характеризувати 

персонажів вистави 

танцювальними рухами 

Драматизації в 

костюмах, із 

декораціями 

Казка «Вовк і семеро 

козенят» 

Самостійна 

театралізована 

діяльність 

Спонукати розігрувати 

знайомі казки 

Вибір засобів та 

предметів за 

бажанням дітей 

Казка «Колосок», 

казка «Умій 

зачекати» 

(автор 

К. Ушинський) 

Другий квартал 

Основи 

ляльководіння 

Учити дітей прийомам 

ляльководіння в 

тіньовому театрі 

Екран, силуети 

героїв казки 

Казка «Заєць та 

їжак» 

Основи акторської 

майстерності 

Розвивати здатність 

правильно розуміти 

емоційно виразні рухи 

рук та адекватно 

Робота біля 

дзеркала 

Етюди «Це я, це 

моє», «Відгадай», 

«Бурулька» 
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використовувати жести 

Основи 

лялькового театру 

Продовжувати 

виховувати інтерес до 

лялькового театру. 

Заохочувати до участі в 

ляльковій виставі 

Ширма, ляльки, 

фонограма 

Казка «Солом’яний 

бичок» 

Основні принципи 

драматизацій, 

театралізовані 

розваги 

Підтримувати зацікавлене 

ставлення до ігор-

драматизацій, прагнення 

брати участь у них. 

Формувати емоційно 

виразне мовлення, 

активізувати словник 

Драматизації в 

костюмах та з 

декораціями 

Театралізована 

розвага «У садочку 

гуморина» 

Самостійна 

театралізована 

діяльність 

Залучати до самостійних 

ігор з атрибутами 

пальчикового, 

лялькового, тіньового 

театрів, із театром 

рукавичок 

Ширма, екран, 

ляльки 
За бажанням дітей 

Третій квартал 

Основи 

ляльководіння 

Продовжувати вчити 

дітей прийомам 

ляльководіння в 

ляльковому та тіньовому 

театрах 

Ширма, екран, 

ляльки 
«Уперті козенята» 

Основи акторської 

майстерності 

Розвивати здатність 

розуміти емоційний стан 

людини і вміння 

адекватно передавати свій 

настрій. Розвивати вміння 

зіставляти театральні 

образи за допомогою 

інтонації, жестів, міміки, 

рухів 

Робота біля 

дзеркала 

Етюди «Диво», 

«Квітка», «Сердитий 

дід» 

Основи 

лялькового театру 

Прищеплювати стійкий 

інтерес до лялькового 

театру, заохочувати до 

участі в ляльковій виставі 

Ширма, атрибути, 

ляльки 

«Дорожні пригоди 

незнайомки» 

Основні принципи 

драматизацій 

Продовжувати 

виховувати зацікавлення 

іграми-драматизаціями, 

удосконалювати 

імпровізаційні здібності 

Костюми, 

декорації 

Театралізована 

вистава 

«Світлофорова 

казка» 
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Самостійна 

театралізована 

діяльність 

Заохочувати до участі в 

іграх-драматизаціях 

Вибір костюмів за 

бажанням дітей 
Знайомі казки 

Перспективне планування театрально-ігрової діяльності 

6-й рік життя 

Основні навички 

театрального 

мистецтва 

Методи формування 

навичок 

Засоби 

формування 

навичок 

Репертуар 

Перший квартал 

Основи 

ляльководіння 

Продовжувати вчити 

дітей прийомам 

ляльководіння в 

ляльковому та тіньовому 

театрах 

Ширма, ляльки 
«Кіт, півень і 

лисиця» 

Основи акторської 

майстерності 

Заохочувати втілення у 

створений образ, 

удосконалення його через 

пошук найбільш виразних 

засобів; розвивати 

пам’ять, фантазію 

Робота біля 

дзеркала 

Етюди «Я не знаю», 

«Гра з камінцями», 

«Святковий настрій» 

Основи 

лялькового театру 

Зацікавити ляльковим, 

пальчиковим театрами, 

бажання брати участь у 

виставі 

Ширма, ляльки 

Казка «Лисичка-

Сестричка та Вовк-

Панібрат» 

Основні принципи 

драматизації 

Продовжувати розвивати 

вміння розігрувати 

вистави за знайомими 

казками. Заохочувати до 

створення танцювальних 

характеристик персонажів 

казок 

Драматизації в 

костюмах 

Казка «У сонечка на 

гостинах» 

Самостійна 

театралізована 

діяльність 

Розвивати ініціативність, 

бажання брати участь в 

іграх з атрибутами 

лялькового театру 

Ширма, костюми 
«Теремок, 

«Колобок» та ін. 

Другий квартал 

Основи 

ляльководіння 

Ознайомити дітей із 

ляльками, яких водять по 

підлозі 

Ляльки 
Вправа «У нас в 

гостях лисичка» 

Основи акторської 

майстерності 

Розвивати виразність 

жестів. Стимулювати 

ініціативу й активність у 

створенні образів 

характерних персонажів із 

Робота біля 

дзеркала 

Етюди «Капелюх 

старої Шапокляк», 

«Двоє друзів», «Три 

характери» 
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протиставленням їхніх 

рухів 

Основи 

лялькового театру 

Прищеплювати стійкий 

інтерес до театру ляльок, 

яких водять по підлозі, 

викликати бажання 

імпровізувати 

Ляльки, 

фонограма 

Казка «Заяча 

хатинка» 

Основні принципи 

драматизацій, 

театралізовані 

розваги 

Розвивати ініціативу та 

самостійність дітей у 

розігруванні вистави за 

знайомою казкою 

Театралізована 

вистава у 

костюмах 

«Новий рік із 

Попелюшкою» 

Самостійна 

театралізована 

діяльність 

Спонукати складати 

казки. Обігрувати казки в 

ляльковому, 

пальчиковому театрах, у 

театрі рукавичок 

Вибір за бажанням 

дітей 

«Снігуронька», 

«Лісовий колобок» 

Третій квартал 

Основи 

ляльководіння 

Продовжувати вчити 

дітей прийомам 

ляльководіння в театрі 

смикунчиків 

Ляльки «Три ведмеді» 

Основи акторської 

майстерності 

Розвивати інтерес до 

театру. Учити передавати 

різні емоції й 

відтворювати деякі риси 

характеру персонажа 

Робота біля 

дзеркала 

Етюди «Котики», 

«Вартові» 

Основи 

лялькового театру 

Розвивати ініціативу. 

Використовувати в 

театральній діяльності 

імпровізаційні 

можливості дітей 

Костюми, 

декорації 

Казка «Під грибом» 

(автор В. Сутєєв) 

Основні принципи 

драматизацій 

Удосконалювати 

виконавські вміння 

створювати художній 

образ за допомогою 

ігрових, пісенних та 

танцювальних 

імпровізацій 

Ляльки 

Казка «Про яйце, 

Лисичку та 

хороброго Бровка» 

Самостійна 

театралізована 

діяльність 

Заохочувати до 

використання різних 

видів театру для показу 

іншим дітям 

Вибір за бажанням 

дітей 
За бажанням дітей 
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Перспективне планування театрально-ігрової діяльності 

7-й рік життя 

Основні навички 

театрального 

мистецтва 

Методи формування 

навичок 

Засоби 

формування 

навичок 

Репертуар 

Перший квартал 

Основи 

ляльководіння 

Продовжувати знайомити 

дітей із різними 

прийомами водіння 

ляльок по підлозі. 

Закріплювати прийоми 

ляльководіння в театрі 

смикунчиків 

Ляльки 

Вправи «Весела 

гімнастика», 

«Лисичка зустріла 

ведмедика» 

Основи акторської 

майстерності 

Розвивати пам’ять і 

фантазію. Учити 

інтуїтивно визначати 

атмосферу події, її місце, 

пору року, день, 

формувати вміння 

вживатися в цю 

атмосферу 

Фонограма, 

атрибути для 

вправ 

Етюди «Круглі очі», 

«Старий гриб», 

«Гидке каченя» 

Основи 

лялькового театру 

Розвивати інтерес до 

різних видів лялькового 

театру, бажання брати 

участь у ляльковій виставі 

Ляльки, ширма 

Вистава «Два 

жадібних 

ведмедики» 

Основні принципи 

драматизації 

Спонукати до пошуку 

засобів виразності 

відтворення характерних 

рис персонажів вистави 

Костюми, 

декорації 

Вистава «Пан 

Коцький» 

Самостійна 

театралізована 

діяльність 

Спонукати самостійно 

складати й розігрувати 

коротенькі казки з 

використанням ляльок 

Вибір за бажанням 

дітей 
За бажанням дітей 

Другий квартал 

Основи 

ляльководіння 

Пропонувати дітям 

складати нові казки з 

відомими персонажами, 

змінюючи їхні характери 

Атрибути, 

декорації 
За бажанням дітей 

Основи акторської 

майстерності 

Розвивати вміння 

передавати основні 

людські емоції та 

адекватно реагувати на 

емоції інших людей 

Атрибути для 

вправ 

Етюди 

«Допитливий», 

«У крамниці 

дзеркал» 
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Основи 

лялькового театру 

Розвивати творчу 

самостійність у 

відтворенні образу. Учити 

прийомам ляльководіння 

в театрі Бі-ба-бо 

Фонограма, 

ляльки 

Казка «Мороз 

Іванович» 

(автор 

В. Одоєвський) 

Основні принципи 

драматизацій, 

театралізовані 

розваги 

Удосконалювати 

імпровізаційні здібності, 

розвивати ініціативу та 

самостійність у створенні 

образів різних персонажів 

Декорації, 

костюми, 

театральні ляльки, 

фонограма 

«Пригоди Незнайки 

та його друзів» 

(автор М. Носов) 

Самостійна 

театралізована 

діяльність 

Розвивати творчу 

самостійність, спонукати 

до розігрування 

коротеньких сценок, 

самостійного розподілу 

ролей, добору атрибутів 

Атрибути за 

бажанням дітей 
За бажанням дітей 

Третій квартал 

Основи 

ляльководіння 

Закріпити навички 

ляльководіння в різних 

видах лялькового театру 

Усі види театру 

Один етюд для 

кожного виду 

лялькового театру 

Основи акторської 

майстерності 

Розвивати виразність 

жестів, уміння 

відтворювати деякі риси 

характеру персонажа 

Театральні ляльки 

за бажанням дітей 

Етюди «Я не знаю», 

«Дружна сім’я» 

Основи 

лялькового театру 

Формувати стійкий 

інтерес до лялькового 

театру, бажання керувати 

ляльками різних систем 

Фонограма, 

ляльки 

«Подорож у казку» 

(фрагменти з 

ляльками) 

Основні принципи 

драматизацій 

Розвивати імпровізаційні 

здібності, ініціативу та 

самостійність у доборі 

засобів відтворення 

художніх образів 

Костюми, 

декорації 

Вистава «Муха-

Цокотуха» (автор 

К. Чуковський) 

Самостійна 

театралізована 

діяльність 

Спонукати дітей 

використовувати у 

творчих іграх різні види 

лялькового театру 

Театральні ляльки 

«Кошенята-

поварята», «Казка 

про дружних 

зайченят» 
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ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ  
 

 

Тимошенко Ірина Вікторівна – вихователь дошкільного навчального 

закладу №2 «Суничка» м. Краматорська Донецької області. 

 

 

Шерстюк Наталія Валеріївна – вихователь дошкільного навчального 

закладу №31 «Мир» м. Костянтинівки Донецької області. 

 

 

Мудранінець Любов Федорівна – вихователь дошкільного навчального 

закладу №2 «Суничка» м. Краматорська Донецької області. 

 

 

Лантух Тетяна Володимирівна – вихователь дошкільного навчального 

закладу «Дзвіночок» м. Першотравенська Дніпропетровської області. 

 

 

Янишевська Світлана Ігорівна – вихователь дошкільного навчального 

закладу №31 «Мир» м. Костянтинівки Донецької області. 

 

 

Толстих Наталя Василівна – вихователь дошкільного навчального 

закладу №55 «Лелека» м. Словʼянська Донецької області. 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ НА 

СТОРІНКАХ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ 

Для розміщення на сторінках офіційного сайту Ресурсного центру приймаються 

науково-методичні матеріали передового досвіду психолого-педагогічних працівників 

у вигляді перспективних планів, конспектів занять, сценаріїв, тренінгів, корекційних 

програм та ін. 

Рукопис необхідно надсилати в електронному варіанті в режимі .doc версії Word 

1997-2010 рр. на адресу Ресурсного центру. Назви файлів (латиницею) мають 

відповідати прізвищу автора (Рetrenko.doc). 

Вимоги до набору матеріалів. Основний текст рукопису необхідно друкувати 

через інтервал 1,5 без перенесень, 14 кеглем, шрифт – Times New Roman. Параметри 

сторінки: ліве поле – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний    

відступ – 1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіши 

Tab і знаків пропуску). 

Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире (–), а також використання 

лапок такого формату: «» («текст»). 

Виділення фрагмента тексту можливе курсивом (підкреслення не 

допускається). 

Бібліографічні посилання потрібно оформляти так: на одне джерело – [1, с. 4], 

на кілька джерел – [4, с. 55; 10, с. 15]. Можливе посилання без зазначення сторінки, 

якщо йдеться про джерело загалом. 

Через один рядок після основного тексту – використана література. 

Оформлювати бібліографію потрібно згідно з «Бюлетенем ВАК України» №5, 

2009 р. 

До матеріалів на окремому аркуші необхідно додати інформацію про автора 

(українською мовою): 

– фото;      – освіта; 

– прізвище, ім’я, по батькові;   – кваліфікаційна категорія; 

– посада;      – рік атестації; 

– місце роботи;     – коло наукових інтересів; 

– стаж роботи за фахом;    – e-mail, мобільний телефон. 

Редакційна колегія Ресурсного центру залишає за собою право рецензувати, 

редагувати та проводити відбір матеріалів. 

Після проходження рецензування буде надіслано повідомлення електронною 

поштою з повним розрахунком вартості та всіх можливих способів оплати за наукову 

обробку, розміщення та видачу Сертифіката. 

Відповідальність за достовірність фактів, посилань, власних імен, а також 

правильність перекладу покладається на автора. 

Матеріали, опубліковані на сторінках Ресурсного центру, відображають погляди 

авторів, які не завжди можуть збігатися з позицією редакційної колегії. 

Контакти: Донецька обл., м. Слов’янськ, пров. Вчительський, 1, каб. 14. 

E-mail: resurs-dopp@mail.ru 

Телефон: (06262) 2-65-87 – кафедра практичної психології 

mailto:sdpu-dopp@mail.ru
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