До змісту номера
СВІТ ТЕАТРУ

Бджлина наука
Гра-драматизація для дітей старшої групи
за мотивами казки В. Сухомлинського “Мед із кишені”

Інна СИМОНЧУК, музична керівниця;
Людмила ВАСЬКЕВИЧ, вихователька,
ЗДО № 5 “Вербиченькаˮ,
м. Сарни, Рівненська обл.

Як говорити з дітьми про людські цінності — чесність, ще
дрість, доброту? Один з ефективних способів — драмати
зація. Нехай дошкільнята перевтіляться в персонажів і безпосередньо проживуть непросту мо
ральну ситуацію. І тоді, можливо, не доведеться вдаватися до нудних пояснень, яких малеча так
не любить. До того ж у пропонованій мініп’єсі є дещиця гумору, а головними “вчителями” ви
ступають… бджоли! Вашим вихованцям напевне сподобається.

Д і й о в і о с о б и : Ведуча — вихователька, Ма
ти Юрка, Юрко, Дмитро, Василько, Бджоли — діти.
Д е к о р а ц і ї т а а т р и б у т и : декорації вес
няного лісу — дерева, пеньочки, квіти; маски, рюк
заки з продуктами і реквізитом.
Хід драматизації
Звучить симфонічна картина “Весна” О. Глазунова.

Ведуча
Троє друзів пішли до лісочка,
Щоби там погулять в холодочку.
Мами хлопчиків випроводжали,
В рюкзачки щось смачненьке поклали.
Кожен свій смаколик мав,
В рюкзаку його тримав:
Дмитрик — яблучка духмяні,
Василь — пиріжки рум’яні,
А Юрко цукерки взяв,
Та від друзів приховав.
Мама так йому сказала,
Як із дому проводжала:

Мати
Цукерок ти не роздавай,
Їх якнайкраще заховай
І при собі весь час носи.
Як схочеш — тихо сам з’їси.
Звучить аудіозапис звуків весняного лісу. Хлопчики ходять, розглядають дерева, квіти, фотографують на мобільні телефони. Василько розкладає
мольберт, імітує змальовування квітучого дерева.
Зрештою підходять до пеньочків та знімають рюкзаки
з плечей, дістаючи гостинці, які поклали їм мами.

Ведуча
Нагулялись досхочу, сіли відпочити
І смачненьким з рюкзачків трохи підживитись.
Дмитрик
Ось тримайте яблучка від мами —
Клала, щоб я поділився з вами.
Хлопці беруть яблука. Юрко їсть, обернувшись спиною до друзів.

Ведуча
І Василько не мовчить,
З пиріжечками спішить.
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ЧИТАТИ ДАЛІ

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
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!
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