До змісту номера
СВІТ ТЕАТРУ

Лялькова вистава
для дітей середньої та старшої груп

Людмила ДИКА,
керівниця театрального гуртка “Дзеркало”,
ЗЗСО № 170, м. Київ

Казкові вистави залишають глибокий слід у серцях дітей. Почуття та вчинки персонажів вони сприймають безпосередньо, емоційно, ніби “примірюючи” на себе.
Тож і моральні цінності засвоюються легко й невимушено, лягаючи в основу майбутнього світогляду.
Покажіть своїм вихованцям пропоновану виставу, і побачите, як вона відгукнеться в їхніх душах.
Д і й о в і о с о б и : Ведуча, звірята: Ведмедик,
Зайчик, Білочка, Їжачок.
Д е к о р а ц і ї т а р е к в і з и т : лісова галявина,
на ній великий кущ і чотири будиночки: Ведмедика,
Зайчика, Білочки, Їжачка.

Вступ
Ведуча. Добрий день, малята! Сьогодні ви побачите виставу про те, які дива можуть творити добрі
справи... Але спершу познайомтеся із нашими героями. На лісовій галявині, поряд, кожен у своєму
будиночку, живуть веселий Зайчик, стрибуха Білочка, дуже мудрий Їжачок і... сердитий на весь світ
Ведмедик. Наша історія почалася одного ранку, коли всі лісові мешканці вже прокинулися і кожен був
готовий зайнятися своїми справами.

Сцена перша
ЧИ ДЛЯ ВСІХ РАНОК ДОБРИЙ?

Зайчик. Доброго! Доброго і чудового ранку, друзі! Дивіться, яка гарна сьогодні наша галявина!
Білочка. А все тому, що ми вчора вимели з неї
сміття, все до крихти!
Їжачок. Добре було б увесь наш ліс отак очистити.
Зайчик. Так, це було б чудово! А зараз так і хочеться пострибати по чистій травичці. Нумо у щось
грати!
Чути гарчання Ведмедика. Він з’являється зі свого
будиночка.

Ведмедик. Просто біда — мати таких сусідів!
Зайчик, Білочка, Їжачок (разом). Доброго ранку, Мишку!
Ведмедик. Та який же він добрий, якщо усілякі
балакуни спати не дають?
Зайчик. А ти що, взимку не виспався?
Ведмедик. Не виспався! А ви щодня із самого рання галасуєте,
безсовісні!

Зі свого будиночка з’являється Зай
чик. Оглядає галявину. Усміхаючись,
мружиться на сонечко.

Білочка. Ну тебе, буркуне! (До
Зайчика і Їжачка.) Друзі, гайда на ін-

Зайчик. Здрастуй, сонечко! Привіт,
травичко, квіточки, дерева! Здрастуй,
наша улюблена галявинко!

шу галявину грати!
Їжачок. Правду каже Білочка, ходімо. (До Ведмедика.) А тобі, соньку, порада: спи та гляди — літо чудове не
проспи!

Зі своїх будиночків виходять Білочка
і Їжачок.

Білочка. Привіт, Зайчику!
Їжачок. Доброго ранку, Зайчику!

Звірята йдуть зі сцени.
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ДРУЖБА ВИРОСТАª
З ДОБРИХ СПРАВ

 Щономера — нова актуальна тема
 Ефективні освітні технології
 Методичні рекомендації фахівців
 Цікаві заняття, сценарії, ігри, посібники
 Додаткові е-матеріали передплатникам
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