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Мета інклюзивної освіти — дати кожній дитині відчути себе пов
ноцінним членом соціуму. Але не менш важливо підготувати соціум
до прийняття людей, які є в чомусь інакшими. Основи толерантності, любові до ближнього закладаються змалку, і значною мірою в цьому допомагає
казка. До вашої уваги — приклад вистави, показаної дорослими дітям, яка дала поштовх широкому обговоренню важливих проблем.
Д і й о в і о с о б и: мишенята в плащиках усіх
кольорів веселки; ведуча.

Дія перша. ПЕРЕДІСТОРІЯ
Ведуча. В одній країні, на околиці якогось міста жили собі семеро сліпих мишенят.
Сім мишенят — ляльок-маріонеток, керованих людь
ми-ляльководами, по одному з’являються на ширмі, що
зображує нору, вигукують: “Ой!” — і ховаються.

Третє мишеня мало жовтий плащик. (З’являється
Мишеня в жовтому плащику). Воно полюбляло вимахувати на всі боки іграшковою шаблею. (Від
ходить на другий план, де вимахує іграшкою-шаблею).
Четверте мишеня носило зелений плащик. (Ви
ходить Мишеня в зеленому плащику). Йому найкраще вдавалося будувати вежі з кубиків. (Відходить
на другий план, де збудована вежа з великих кубиків).
У п’ятого мишеняти плащик був блакитний.

Ведуча. Мишенят багато що лякало, особливо
все нове та невідоме. Та найбільше вони боялися
грози. Тоді вони збивалися докупи й аж тремтіли
з ляку.

(З’являється Мишеня в блакитному плащику). Воно

(Під аудіозапис звуків грому ляльководи імітують, як
мишенята туляться одне до одного, перечікуючи грозу).

Шосте мишеня мало синій плащик. (На перед
ньому плані Мишеня в синьому плащику). Йому так

Хоча мишенята нічого не бачили, але, як усі
діти, були дуже допитливі. Тому вчилися бачити
серцем. Хтось колись розповів братикам, що після грози на небі з’являється веселка. Вони могли
лише уявляти, які в неї кольори, але замовили
собі у кравця сім різнобарвних плащиків.

Дія друга. ЗНАЙОМСТВО З МИШЕНЯТАМИ
Ведуча. Перше мишеня носило червоний
плащик. (Мишеня в червоному плащику виходить на
передній план сцени). Його улюбленою іграшкою
була змія з тканини і вати. (Відходить на другий план
і бавиться іграшковою змією).

Друге мишеня вбиралося в оранжевий плащик. (На передній план виходить Мишеня в оранже
вому плащику). Йому подобалося створювати легенький вітерець іграшковим віялом. (Відходить на
другий план, де маніпулює іграшкою-віялом).
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полюбляло чистоту і порядок, тому ніколи не розлучалося з віничком. (Відходить на другий план, де
підмітає іграшковим віником).

подобалося з’їжджати з гірки, що воно змайструвало собі гірку просто в норі. (Відходить на другий
план, де з’їжджає з гірки, побудованої з деталей вели
кого LEGO-конструктора).

Сьоме мишеня носило фіолетовий плащик.
(Мишеня у фіолетовому плащику виходить на передній
план). Воно було найстарше і наймудріше з усіх,
а ще вміло фантазувати. (Відходить на другий план,
і всі інші мишенята вмощуються навколо нього).

Шість молодших мишенят понад усе любили
слухати цікаві оповідки найстаршого, бо воно
краще від усіх уміло бачити серцем.
Шість мишенят (разом). Розкажи нам якусь
цікаву історію!
Мишеня у фіолетовому плащику. Гаразд,
слухайте…
Розповідь старшого мишеняти перериває звук гро
зи. Всі тремтять.
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