До змісту номера
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театралізована діяльність

Так рі н театр
Театр — воістину чарівне мистецтво. Його цінність як засобу виховання дітей неможливо перебільшити. Які тільки театри не використовують у своїй діяльності педагоги — на фланелеграфі, на
фартушку, на прищіпках, пальчиковий, настільний, тіньовий, олівчиковий, театр маріонеток, рукавичок та шкарпеток, повітряних кульок... Цей список ще далеко не повний. Надихайтеся ідеями
колег і створюйте власні театри!

икови театр
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ялька на воланчику стане бажаною гостею в будь-якій віковій групі, а також головним
персонажем веселих і повчальних історій, що допоможуть сформувати в дітей культурно-гігієнічні навички, розгорнути бесіди моральної тематики тощо. Не тільки дорослі,
а й діти можуть брати цю лялечку і придумувати та розігрувати історії з її участю.
Основа ляльки — воланчик, на який надягається хустинка з отвором посередині. По
низу хустинки за бажання можна пришити гумову тасьму, щоб лялька щільніше прилягала до руки. Голова ляльки зроблена із тканини білого кольору, наповнена холофайбером
і міцно пришита до воланчика. Очі в неї з намистин, волосся з м’якої товстої нитки для
в’язання спершу прошивається, формується в зачіску, а потім пришивається до голови.
За бажання її можна прикрасити намистом та стрічками. Лялечку можна використовувати
в настільному театрі, за ширмою, насадивши на паличку від суші або надягнувши на руку.

ЛОРА ІЗ ХМАРИНКИ
Казки для дітей дошкільних груп

Чому треба мити руки
Високо в небі за пухнастими хмаринками розкинулася чарівна країна, про існування якої ніхто не
знає. Вона захищена від негоди та вітрів, від холодних дощів і палючих сонячних променів. Там спокійно і затишно, можна годинами насолоджуватися ніжними пахощами квітів і купатися у ванільних
хмарках. На одній із таких хмаринок живе чарівниця на ім’я Лора.
Полюбляє Лора разом із подружками спостерігати за дітками, що ходять до дитсадка. Щодня дівчатка літають на хмаринках понад землею

і споглядають, як поводяться малюки. А ввечері, коли дітки лягають спати, Лора навіює їм казкові сни.
Одного разу чарівниці побачили дівчинку Арінку,
що бавилась у пісочниці. Вона будувала казковий
замок і так захопилася, що незчулася, як зголодніла. На щастя, дівчинка пригадала, що в неї в торбинці є яблуко. Дістала його і вже наготувалася з’їсти.
— Ой лихо! — злякалася Лорочка. — У неї ж руки
брудні! Треба негайно щось зробити!
Чарівниці швидко спустилися з хмаринки і встигли зупинити Арінку. Лорина хмаринка дала струмінь
дощику, щоб дівчинка помила руки. Добре, що мило
й хустинки в Лори завжди із собою.
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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 малюнки
та наліпки 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
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