ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Світ театру

КАЗКА
про загублений Чобіток
Театралізоване дійство для дітей старшої групи

Ірина СУДАРЕНКО, музична керівниця;
Світлана БІДНА, вихователька,
ЗДО № 13 “Купава”, м. Суми

Інсценування казок — улюблена справа маленьких театралів. Хто ж відмовиться від занурення
в незвичайні події та творчого перевтілення? Пропонована ж казка особлива, авторки самі придумали її для своїх вихованців, коли
формували звичку складати одяг і взуття на місця. Сподіваємося, і вашим малятам
вона теж буде корисною й припаде до душі.
Д і й о в і о с о б и: Ведуча (вихователька), Чобіток, Мишка, Пацюк,
кіт Барсик.
Д е ко р а ц і ї т а а т р и бу т и:
чобіток, який розкривається; стіл,
стілець; вузлик; морквинка; буб
лики; бантик.

Хід театралізації
На сцені стоїть Чобіток. Виходить
Ведуча.

Дія 1. ЯК ЧОБІТОК
ЛЕДЬ ХАТИНКОЮ НЕ СТАВ
Ведуча. Жив собі хлопчик
Андрійко. Узимку він дуже любив з’їжджати з гірки, гратися
в сніжки, будувати снігові фортеці. Не боявся Андрійко холодів, бо в нього були пречудові
теплі чобітки. От тільки не любив
Андрійко ставити їх на місце,
постійно розкидав по кутках.
І якось з одним чобітком трапилася незвичайна пригода…

Брата знов шукати треба!
Бо Андрійко нас із братом
Полюбляє розкидати.
Тож лежу в кутку я нині
І нудьгую в самотині…
Звучить п’єса “Жарт” Д. Каба
левського. Виходить Мишка
з вузликом, роззирається, обнюхує.

Мишка
Хочу я нову оселю,
Бо набридло в нірці жить.
Гарну хатку і комору
Хочу зараз, просто вмить!
(Зазирає в усі кутки, бачить Чо
біток, захоплено оглядає його.)

От так хатка! Хоч куди!
І в негоду, й в холоди
Захистить мене ця хата.
Нащо кращої й шукати?
Лиш біда — дверей нема.
(Обдивляється чобіток.)

То нічого! То дарма!
Прогризу я легко дірку,
Тільки треба зняти мірку…
Під супровід п’єси “Полькапіцикато” Й. Штрауса Мишка
хвостиком обміряє Чобіток. Лунає
хрускіт, і Чобіток відчиняється, як
шафка. Мишка милується. Усере
дині він декорований як хатинка.

Звучить п’єса “Січень” із циклу
“Пори року” П. Чайковського.

Чобіток
Я — Чобіток Андрія!
Я теплий і надійний.
У негоду й в холоди
Помічник я хоч куди!
В мене лиш одна халепа —
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ОБЕРІТЬ СВІЙ ФОРМАТ
ФАХОВИХ ВИДАНЬ

ЕЛЕКТРОННІ

ЧИ

ПАПЕРОВІ

✔ Пропустили актуальну
тему номера?

✔ Вам до вподоби запах
свіжої фарби, шелест сторінок?

✔ Загубили примірник
із потрібними матеріалами?

✔ Збираєте власну бібліотечку,
упорядковуючи випуски за темами?

✔ Мрієте читати улюблені фахові
видання на своєму ґаджеті?

✔ Використовуєте наочність
в роботі з дітьми?

Купуйте та передплачуйте
ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ на сайті
journals.ua/prof/obrazovanie

Купуйте та передплачуйте
ПАПЕРОВІ ЖУРНАЛИ
на сайті jmil.com.ua/peredplata

або на пошті

кли,
Усе, як ви зви
!
тільки онлайн

Продовжуйте
добрі традиц
ії!

