
ЛЕСЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) «ЯБЛУНЬКА» С. ХУДЯКИ 

ЛЕСЬКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

План роботи театрального гуртка 

«Малятко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021н.р. 

 

 

 



Мета: 

- виховувати естетичні почуття - творче сприйняття природи, 

життя, мистецтва; 

- розвивати моральні якості особистості дитини, її творчі 

здібності, емоційну сферу дитини (ознайомити зі світом 

почуттів, настроїв, їх зовнішнім вираженням); 

- поліпшити психологічний стан дитини; 

- ознайомлювати зі світом театру, видами лялькового театру, з 

українськими народними звичаями та обрядами; 

- допомагати опанувати прийоми роботи з театральною лялькою, 

прийоми акторської гри. 

Завдання гуртка «Малятко» 

  - залучати дітей до творчості, соціально значущої діяльності через 

ознайомлення з театральною виставою як видовищем, 

використання театралізації як вправляння. 

   - розвивати обдарованість, яка закладена у психофізичних, 

сенсорних, когнітивних особливостях дитини. 

   - створити умови для розвитку особистості і творчої 

самореалізації кожної дитини. 

Очікувані результати 

діти повинні вміти: 

- розігрувати нескладні сюжети за знайомими  літературними 

творами, використовуючи виразні засоби (міміку, інтонацію, 

жести) 

- з цікавістю використовувати театралізовані образні іграшки з 

різних матеріалів 

- відчувати і розуміти емоційний стан героїв, вступати в рольову 

взаємодію з іншими персонажами 

- виступати перед однолітками, дітьми інших груп, іншою 

аудиторією. 

повинні знати: 

- деякі види театрів, 

- деякі прийоми маніпуляції, що застосовуються в знайомих 

видахтеатрів: гумової, пластмасової, м'якої іграшки (ляльковий), 

настільному, конусної іграшки. 

повинні мати уявлення: 

- про театр, театральну культуру 

- ролі артистів, ляльок 

- про правила поведінки в театрі 



План роботи гуртка 

Вересень 

 

1. Вступне заняття з оцінкою рівня володіння засобами 

виразності «Ми — майбутні актори» 

2. Заняття з розвитку дрібної моторики «Вправні 

пальчики». 

Жовтень 

 

1. Творча гра «Маски» 

2. Гра-драматизація «Колобочка я візьму, в казку разом 

з ним піду» 

Листопад 

 

1. Театр картинок «Їжак і заєць» 

2. Інсценування за змістом вірша «Що погано, а що 

добре» 

Грудень 

 

1. Читання віршів по ролях «Їде в гості Миколай» 

2. Театр-мініатюра «Пригоди біля ялинки» 

 

Січень 1. Міні-конкурс «Щедрий вечір, добрий вечір» 

2. Заняття-гра «Казка в гості завітала» 

Лютий 

 

1. Оживлення ляльок-маріонеток. Придумування імен 

лялькам. 

2. Виховання культурно-гігієнічних навичок за 

допомогою ляльок-маріонеток. Творча гра «Сервіруємо 

стіл» 

Березень 

 

1. Інсценування «В гості весну ми запросим» 

2. Виготовлення афіші до казки «Лисичка і журавель» 

Квітень 

 

1. Казка «Лисичка і Журавель» для дітей середньої 

групи 

2. Показ настільного театру з елементами ОБЖ 

«Червона шапочка» 

Травень 

 

1. Драматизація уривків казки «Золотий ключик» 

Мальвінина школа. 

2. Театр іграшок «Дружні звірята» 

  



Етапи роботи над кожною казкою: 

  

1. Читання казки, показ ілюстрацій або показ відеоматеріалу – 

мультфільму. 

2. Розподіл ролей. Вивчення слів свого герою. 

3. Інсценізація казки за допомогою іграшок-ляльок з лялькового 

театру. 

4. Розучування діалогів між дійовими особами 

5. Індивідуальна робота над сольними номерами: піснями, таночками. 

6. Театральна постанова всієї казки. 

7. Виступ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


