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лівчиковий театр, тобто театр, ляльки-персонажі якого закріплені
на олівцях, зручний у використанні: навіть діти раннього віку можуть тримати їх у ручках.
Для створення персонажів потрібні лише олівці, легкий пластилін (він
еластичний і швидко застигає), стеки і творча уява педагога.
Процес створення будь-якого персонажа передбачає вибір кольору,
передачу форми тіла, особливостей одягу, міміки персонажів. Спочатку
на олівець кріпиться основа — тулуб, потім до тулуба приєднуємо всі
інші частини, додаємо дрібні деталі, оздоблюємо — і образ готовий!
У групах раннього та молодшого дошкільного віку персонажів для
олівчикових вистав створюють дорослі, а старші дошкільнята вже можуть змайструвати їх самі. Головне — надихнути дітей, створити умови, мотивувати до прояву творчих здібностей.

ЧАРІВНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ РУКАВИЧКИ
Фрагмент заняття для дітей молодшої групи
Педагогиня проводить з малятами бесіду, спонукає їх пригадати елементи зимового одягу, серед
них рукавички. Після чого промовляє:
— Тваринкам, що живуть у лісі, взимку також холодно, але в них немає ані рукавичок, ані шапок, як
у нас. Та одного разу лісовим мешканцям дуже пощастило. Хочете дізнатися, як саме? Тоді дивіться!
Вихователька розповідає і демонструє казку за
допомогою олівчикового театру.
Після перегляду вистави налаштовує дітей на
творчу діяльність:
Çà òâàðèíîê ä³òêè âáîë³âàþòü,
Ðóêàâè÷êè ìåøêàíö³â â³òàþòü.
(Ôîòî íàäàíå àâòîðêîþ)

— Коли дідусь забрав свою рукавичку, звірі залишилися без прихистку. Щоб вони не сумували й не
мерзли, зробімо для них іншу рукавичку.
На великому аркуші паперу формату А3 намальовано контур рукавички. Діти за допомогою фарб
пальчиками наносять на рукавичку візерунок, обираючи кольори за бажанням, на власний розсуд.
Під час малювання педагогиня уточнює в дітей назви кольорів.
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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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