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     Ляльковий театр - одне з найулюбленіших видовищ дітей дошкільного віку. 

Він приваблює дітей своєю яскравістю, барвистістю, динамікою. У ляльковому 

театрі діти бачать знайомі і близькі іграшки: ведмедика, зайчика, собачку, 

ляльок та інших, - тільки вони ожили, зарухалися, заговорили і стали ще 

привабливішими і цікавішими. Незвичайне видовище захоплює дітей, 

переносить їх на абсолютно особливий, захоплюючий світ, де все надзвичайно і 

все можливо. 

       Ляльковий театр приносить дітям велике задоволення і приносить багато 

радості. Однак не можна розглядати спектакль ляльок тільки, як розвага: його 

виховне значення набагато ширше. Дошкільний вік – це період, коли у дитини 

починають формуватися смаки, інтереси, певне ставлення до навколишнього, 

тому важливо вже дітям цього віку показувати приклади дружби, правдивості, 

чуйності, винахідливості, хоробрості і т.д. 

    Побачене в театрі розширює кругозір дітей і надовго залишається у них в 

пам’яті: вони діляться враженнями з товаришами, розповідають про виставу 

батькам. Такі розмови і розповіді сприяють розвитку мовлення та вмінню 

висловлювати свої почуття. 

     Будь-яке з театральних видовищ дасть дітям нові враження, принесе радість, 

внесе велике пожвавлення на дитячих святах, а також в звичайні дні, в час, 

відведений для ігор. 

Мета: 

 Формувати та розвивати творчі здібності дошкільнят засобами 

театрального мистецтва.  

 Викликати інтерес до театрально-ігрової діяльності, розвивати вміння 

стежити за розвитком дії у ляльковій виставі.  

 Розвивати мовлення, збагачувати словник, домагатися виразності 

промовляння тексту.  

 Розвивати увагу, пам’ять, мислення.  



 Формувати вміння передавати інтонацією, жестами, рухами основні 

людські емоції. 

     Аби дитина була схильною до співчуття, варто дати їй зрозуміти, що не усі 

люди у суспільстві можуть жити у багатстві та злагоді. Дитина повинна 

розуміти, що таке допомога ближньому.  А зрозуміти їй допоможе  моя 

авторська казка.  

Авторська казка 
      Було це одного чудового весняного дня. Ласкаво пригрівало ясне сонечко, 

співав жайворонок, 

сюрчали коники, а на 

галявині бавилися 

звірята: ведмедик Барні, 

зайчик Вуханчик , 

вовчик Тьома  та лисичка 

Аліса. Та раптом бачать - 

йде мишка Сіроманка і 

тягне цілий оберемок 

різних речей. 

- Привіт, Сіроманко, – 

привітався ведмедик Барні.  

- Ти що, переїжджаєш, чи стільки всього накупила? – захоплено прошепотіла 

лисичка. 

- Це я вдома порядок наводила, - пояснила Сіроманка. Стільки речей 

накопичилося, що я частину з них викинула. Я з них виросла і давно не 

користуюся.  

- І тобі не шкода їх викидати ? - схиливши голову, жалібно спитав зайчик.  

- Ой, а речі такі гарні! – похитав головою вовчик Тьома.  



- Ну то й що, раз вони мені не потрібні, краще з ними розлучитися, ніж 

зберігати.  

- Навіщо викидати ?– розсудив ведмедик Барні. Давай я це все відвезу в ліс до 

моєї тітки.  

- Ха-ха-ха – почали сміятися звірі. Мишка від здивування навіть великі очі 

зробила  і запитала: 

- Барні, навіщо твоїй тітці мої речі, вони ж їй не підійдуть? 

- Уявляю, як Барні з тіткою одягнуть мишкині  маленькі речі і будуть гратися з 

іграшками ,- засміявся зайчик. 

     Ведмедик зовсім не образився на своїх друзів. Він і сам почав сміятися, а 

потім розповів, що по сусідству з його тіткою живе дуже бідна сім’я їжаків, у 

яких багато їжаченят. І вони, без сумніву, зрадіють таким, хоч не новим, але 

досить добрим і якісним речам.  

- Барні, а в мене є декілька машинок, якими я грався, коли був зовсім 

маленьким. Я б віддав їх тим їжаченятам, – сказав вовчик.  

- Так, звичайно, вони будуть дуже раді – відповів ведмедик.  

- Тоді і в мене дещо знайдеться,-  зраділа лисичка. В мене є ляльки, якими я вже 

не граюся, і вони лежать без діла.  

- І я  також  принесу, - сказав зайчик, - тільки в мами запитаю. І вийде, що ми з 

вами зробимо хорошу справу, котра називається милосердя. 

     Як вони чудово придумали, адже і справді іноді стають непотрібними зовсім 

хороші речі. Наприклад, виростаєш з светрика, або з туфельок, викинути 

шкода, а зберігати немає необхідності. Їх можна віддати, тому, кому вони 

будуть потрібні. В тому і полягає милосердя, що, віддаючи іншим щось з 

чистим серцем і добрими побажаннями, робиш цей світ кращим. 

   От і казочці кінець! А хто буде робити добрі справи – буде молодець! 

 

 

 



     З різноманітних видів лялькового театру мені найбільше сподобався театр з 

тенісних кульок. 

     Подивіться, як можна зробити ляльку із тенісної кульки для вашого театру. 

 

 

 Для роботи вам знадобиться: 

 звичайна тенісна кулька; 

 ножиці з гострими кінцями; 

 очі; 

 пластилін плейдо; 

 ґудзики; 

 гуашеві фарби; 

 маркер; 

 клейовий пістолет; 

 флексика; 

 тканина для сукні ляльки. 

Поетапна інструкція виконання роботи. 

Етап 1. В кульці, за допомогою ножиць, робимо отвір для вказівного пальця. 

Будьте обережні, не стискайте кулька надто сильно, щоб вона не зім’ялася.    



   Для роботи знадобиться флексика. Це сучасний матеріал для рукоділля, 

нагадує пінку, з якої роблять туристичні килимки. Це міцний, легкий і досить 

еластичний матеріал. А головне - він екологічно безпечний і нетоксичний. 

Флексику можна придбати в магазинах для рукоділля. 

Етап 2. Спершу прорізуємо у шарику отвори (1 см) для вух (тваринам). 

З флексики вирізаємо вушка та вкладаємо в прорізані, заздалегідь ,отвори. 

Етап 3. Замальовуємо кульки  гуашевими фарбами  у відповідний колір. 

 

 

 



Етап 4. З кольорового пластиліну плейдо формуємо тваринам  мордочки.  

Етап 5. А тепер коли ми переконалися, що фарба висохла, можемо 

приклеювати героям очі, ( куплені в магазині) та носики поросятам (з ґудзиків). 

Етап 6. Розмальовуємо маркером та гуашевими фарбами личка та мордочки 

казковим героям. 

 

 

Етап 7. Коли  фарба підсохла ми закріплюємо все лаком для довговічного 

використання.                                                                                                                       

Етап 8. З  жовтої нитки робимо волосся для дівчинки та заплітаємо косички.

 



    Тепер закріплюємо волосся на кульці за допомогою гарячого клею. Основу 

волосся розміщуємо так, щоб отвір для пальця виявився біля самого краю 

основи. Зачіска готова. Також з ниток можна зробити волосся для бабусі та 

бороду для дідуся або підіб  рати волосся від непотрібних і старих іграшок. 

 
Етап 9 . З флексики вирізуємо деталі для ручок і манжетів.  

 

Етап 10 . З’єднуємо деталі. Долоньку прикріплюємо гарячим клеєм до 

середини манжети. Потім кінці манжет з’єднуємо один з одним. 

 Етап 11 . Беремо відріз тканини. Накриваємо вказівний палець так, щоб рука 

виявилася з усіх боків закрита тканиною. Потім одягаємо на палець комірець та 

голову ляльки, змащені гарячим клеєм. 



Етап 12. Під тканиною розсовуємо великий і середній пальці. Трохи 

послабляємо натяг тканини між пальцями і одягаємо на середній і великий 

пальці, як кільця, деталі ручок і лапок героїв, змащених гарячим клеєм. 

      А тепер поворушіть пальцями. Ваші казкові герої ожили!  І їх можна 

використовувати в таких казках:    

 

 

 



 

 

 



 

  

 


