
Черепковецький заклад дошкільної освіти 

Матеріали учасника  

Фестивалю творчих ідей педагогів закладів дошкільної освіти  

 «Фестиваль театральної ляльки» 

 

 

 

 

 

Театралізоване дійство з безпеки 

життєдіяльності 

 
настільний театр яєць для дітей передшкільного віку 

 

Автори: 

Педагогічний колектив 

 Черепковецького ЗДО 

 

 

2019 



Мета: познайомити дітей з нетрадиційним видом театру «театр яєць», вчити вправлятись у 

водінні театральної ляльки; продовжувати формувати уявлення у дітей про причину 

виникнення  та небезпеку вогню, закріпити основні номери 101,102,103 і їх призначення; 

розвивати творчу уяву, монологічне та діалогічне мовлення; виховувати бережливе 

ставлення до навколишнього середовища та любов до театральної діяльності. 

Ведуча: Жила у лісі Лисичка-сестричка. Одного дня вийшла вона погуляти. 

Лисичка: (Співає пісню «Я — Лисичка, я — сестричка»). Ой, що це я 

знайшла? Якась коробочка. Треба подивитися, що у ній. 

Ведуча: Не зачіпай незнайомих речей. 

Лисичка: А я хочу! (Чути шурхіт, загоряється сірник). 

Ой, рятуйте! Я горю! Боляче! 

(Діти імітують гасіння вогню водою). 

Лисичка:  Дякую вам за допомогу. Більше ніколи не буду брати незнайомі речі 

та гратися сірниками. 

Сова: Якщо трапиться пожежа,  

101 набрати треба. 

Дим побачив — не втікай, 

Вогнеборців викликай. 

Ведуча: Діти, який номер набирати, щоб пожежних викликати? 

(Звучить музика, з'являється хатинка Зайчихи). 

Ведуча: Сам Зайчик маленький залишився в хаті, 

Сумно йому, хоче в гру він пограти. 

Та хто це підкрадається до його хатинки? 

Діти:  Вовк (Звучить пісня Вовка). 

Вовк: Тук, тук, тук. Я — Вовчик-братик твій рідненький. Пусти мене, не 

будь дурненький. 

Зайчик:  Зараз я тебе впущу, будем разом грати в гру. 

Ведуча: Діти, підкажіть, що Зайчиху робити? 

Діти: Не пускати! 

Зайчик:  Я боюсь! Мене він з'їсть, то куди мені дзвонить? 



Ведуча: Не бійся, Зайчику, мерщій треба дзвонити та допомоги попросити. 

А куди дзвонити? Діти, підкажіть. 

Діти: До поліції. Номер - 102. 

Сова: Любі  діти, пам'ятайте!  

В дім чужого не пускайте.  

Не ходіть із ним нікуди,  

Бо лихі бувають люди. 

(На галявині з'являється Ведмежа). 

Ведуча: 

 

Ведмежа мале прибігло 

І реве невтішно, скиглить. 

Ведмежа: Я до вулика поліз,  

 Бджілка вжалила у ніс. 

Ведуча: В Білки рана на гомілці. Хто поможе бідній Білці? 

Білка: Ой, я з гойдалки так впала, тріска в лапку мені встряла. 

Ведуча: Що робить? Часу не гайте і швидку ви викликайте! 

Звірята: Який номер швидкої допомоги? 

Діти: 103. 

Сова: 

 

Маєш ти серйозні травми, 

Тут не обійтись без мами,  

Без медичної підмоги,  

І «ШВИДКІМ допомоги».  

Краще, друзі, не забудьте -  

-  Обережні всюди будьте. 

Про безпеку пам'ятайте  

І в біду не потрапляйте. 

Ведуча: Щоб в біду не потрапляти, треба правила вивчати,  

І завжди ви пам'ятайте, номери ці називайте. 

 


