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Розвиток творчих здібностей дітей у процесі театралізованої діяльності   

 

І. Теоретична частина 

1. Історія виникнення театру.  

                                             Іліч О.Г., методист райметодкабінету 

 

ІІ. Практична частина: 

1. Перегляд розваги «Цирк» з використанням різних видів театралізованої діяльності у 

середній групі.                                                                                                        

Григор’єва Н.П., Іванюк А.В., вихователі 

      Іліч О.Г., музичний керівник 

Чайкіна Н.В., інструктор з фізкультури 

2. Перегляд розваги «Чарівні речі» з використанням різних новітніх видів театралізованої 

діяльності у старшій групі.  

Пірог Р.А., вихователь 

Снітко О.А., музичний керівник  

Соловйова С.М., вихователь-методист 

3. Презентація: «Організація театрально-ігрової діяльності у закладі дошкільної освіти». 

 Іліч О.Г., методист райметодкабінету 

4. Презентація: «Види театралізованих ігор у закладі дошкільної освіти». Виставка різних 

видів театралізованої діяльності. 

                                            Соловйова С.М., вихователь-методист 

5. Практикум «Театральний ринг».  

        Іліч О.Г., методист райметодкабінету 

Соловйова С.М., вихователь-методист 

6. Підведення підсумків та прийняття методичних рекомендацій. 

 

 

Методист райметодкабінету                                                    О.Г.Іліч    

 



Відділ освіти  Васильківської райдержадміністрації 

        районний методичний кабінет 

 

Рекомендації 

педагогічної майстерні з теми: «Формування творчих здібностей у дошкільників у процесі 

музичної діяльності» для вихователів-методистів, музкерівників ДНЗ та НВК 

 «Розвиток творчих здібностей дітей у процесі театралізованої діяльності» 

 

смт Глеваха                                                  від 22.03.2018р. 

 

Зважаючи на те, що актуальним завданням дошкільної освіти є виховання 

художньо-естетичних засад особистості дитини через відкриття їй світу мистецтва, 

зокрема музичного, залучення до нього і творчого освоєння, а сучасний освітній процес 

вимагає від педагогів нового підходу до своєї діяльності, впровадження новітніх форм, 

методів і технологій виховання, розвитку і навчання дітей, враховуючи листи МОН 

України від 02.09.2016р. №1/9-454 інструктивно-методичні рекомендації «Про 

організацію роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах, від  

16.06.2016р. № 1/9-315 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних 

закладах у 2017/2018 навчальному році», рекомендуємо:  

                                                                                                                  

1. Систематично планувати та проводити різні види театралізованих ігор. 

Вихователі-методисти, музкерівники. Протягом навчального року. 

2. Створити розвивальне театрально-ігрове середовище для організації та проведення 

театралізованих ігор відповідно до наказу МОН № 1633 від 19.12.2017 року «Про 

затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання 

для закладів дошкільної освіти».  
Вихователі-методисти, музкерівники. Протягом навчального року. 

3. Ознайомлювати дітей з різновидами театрів, з театральною термінологією, з 

правилами водіння ляльок. 

Вихователі-методисти, музкерівники. Протягом навчального року. 

4. Протягом навчального року здійснювати добір та роботу з літературними творами, 

добір та виготовлення декорацій, атрибутів, костюмів. 

Музкерівники. Протягом навчального року. 

5. Формувати свободу дій і поведінки засобами образної виразності. 

Музкерівники. Протягом навчального року. 

6. Забезпечувати участь дітей у різних видах театрів, розігруванні інсценівок, художніх 

творів, життєвих ситуацій. 

Музкерівники. Протягом навчального року. 

7. Забезпечувати ефективне керівництво театральними іграми. 

Музкерівники. Протягом навчального року. 
  

 


