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У світі театру
Театральне мистецтво ніби створене для навчання,
розвитку й виховання дітей. Формування загальної культури, мистецько-творчої компетентності, розвиток емоційної сфери, мовлення, навичок взаємодії та рефлексії —
усі ці завдання і ще безліч інших можна розв’язувати засобами театру. Малята отримують неабияке задоволення
і від споглядання вистав, і від власної сценічної діяльності.
То як залучити дошкільнят до світу театру, зробити його близьким і зрозумілим? У лютневому випуску “Палітри
педагога” ми спробували дати якнайповнішу відповідь
на це запитання.
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99 Психологічні етюди для маленьких акторів.
99 Цікаві театри: рукавичок, олівців, шахових фігурок
та повітряних кульок.
99 Музичне заняття “Оперна вистава — захоплива справа!”
99 Розвага з використанням театру рукавичок.
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