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Театр — мистецтво синтетичне. Навіть для того, щоб показати найпростішу казку, її 

потрібно запам’ятати або придумати, а потім розіграти так, щоб сподобалося не 

тільки акторові, але і глядачам. Створити мистецтво! Це можливо зробити за 

допомогою самого звичайного лялькового театру з книжки-іграшки тощо і за 

участю самих маленьких акторів. 

      Метою представленого пальчикового, настільного лялькового театру «Казковий 

будиночок» є формування досвіду соціальних навичок поведінки моральної  

спрямованості (дружба, доброта, чесність), розвиток творчих здібностей,   емоційної 

сферу дитини (співчувати персонажам, співпереживати  подіям, які розігруються), 

стимулювати прагнення дитини самореалізуватися, самоствердитися. 

Освітні завдання: 

▪ розширити уявлення дітей про різновиди театрів, про специфіку театрального 

мистецтва; 

▪ формувати уявлення про позитивні та негативні моральні якості,  навички дій 

з предметами;  

▪ розвивати інтерес до ігор-драматизацій, театралізованих ігор і театрів різних 

видів; 

▪ розвивати вміння користуватися інтонаціями, виражаючи різноманітні 

емоційні стани (сумно, радісно, сердито, здивовано, захоплено, жалібно 

тощо); розвивати у дітей пізнавальну активність, мовленнєве дихання, 

правильну артикуляцію, чітку дикцію, різноманітну інтонацію, логіку 

промови; 

▪ розвивати у дітей психічні процеси: пам´ять, увагу, зосередженість, логічне 

мислення, активне мовлення; уміння самостійно аналізувати, порівнювати; 

▪ виховувати зацікавлене та відповідальне ставлення дошкільника до 

підготовки, проведення та оцінки театралізованої діяльності, виконання 

учасниками своїх ролей, налагоджування комунікативних зв’язків з 

партнерами. 

      Пальчиковий настільний театр «Казковий будиночок» створений для роботи з 

дітьми від 3 до 6(7) років для організації театральної діяльності. Спрямований для 

реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти. 

Опис: «Казковий будиночок складається із  будиночка та  наборів  казкових героїв. 

Ігрове поле представлено у вигляді площинного будиночка (матеріал-фетр), на 

якому відповідно до казки змінюються декорації, герої з казок можуть бути не 

рухомим (кріпитись кнопками до площини), а також одягатись на пальчики, для 

цього передбачені невеличкі отвори. 

       «Казковий будиночок» - це чудова можливість не лише весело провести час, а й 

поєднати гру з навчанням. 

       На ігровому полі  можна показувати відомі казки, такі як: «Курочка Ряба», 

«Колобок», «Котик та півник», «Колосок». «Ріпка» та інші.   Поєднавши усіх 

казкових героїв створена авторська казка «Добре працювати -  добра наживати». 

Акторами можуть бути, як вихователі, батьки, так і самі діти.  

       Такий вид дозвілля є чудовою можливістю розвинути не лише дрібну моторику 

рук, а й творче мислення та фантазію у дітей.    

 



 «Добре працювати -  добра наживати» 

авторська казка 

 

     Жили були дід Анрушка і баба Палашка, і була в них онучка Одарка. Пройшло 

вже багато часу від тоді коли вони були дуже бідними. Тепер все змінилося…. 

     Недарма дід багато років тому виростив велику ріпку. Пішли тоді баба з дідом на 

базар тай продали ту ріпку. Вторгували багато грошей за неї. От і купив дід велике 

та широке-пришироке  поле. Куди оком глянеш, то все поле.  Та ось тут дід і 

задумався, що  не в змозі поле сам-один доглядати та обробляти. Аж тут повернувся 

додому Колобок зі своїх мандрів. Він часто тікав з дому до лісу і довго не 

повертався. Перепросив бабу, діда за свої витівки, вибачився і залишився вдома 

жити. Почув, що дідові потрібна допомога і гайда до лісу, своїх друзів гукає, 

скликає:  

- Ей, агов, де ви мої друзі. Прийшов час до нових змін. Живете ви в лісі, а чи не 

хочете ви жити в селі, мати свою хатину, працювати і жити дружно? Гайда зі мною 

до діда і до баби. 

    Ось Колобок і знайшов помічників дідові. Дід радіє, що буде кому допомагати. 

Але знов проблеми: хто що повинен робити? Задумався дід, той каже:  

- Ведмідь і Вовк сильні, будуть зі мною на полі працювати, поле обробляти. Лиска 

Матвіївна – хитра та розумна, то буде разом з онучкою в місті  бізнес вести. Зайчик 

– спритний та швидкий, буде птахів та шкідників з поля відганяти, щоб урожай не 

псували. 

   Ось так дід і роздав роботу всім.  Колобкові дістався млин. Адже вирощував дід не 

тільки ріпку, моркву, а й пшеницю, яку мололи на борошно в своєму млині. Якось 

одного разу було багато роботи, саме в розпалі жнива, а Колобок так сам-один 

замучився, не встигає, що подумав, а чи не найняти йому ще когось на допомогу? 

Так як справи ідуть добре, то буде чим заплатити робітникам. Ось Колобок і 

пригадав  гарного трудолюбивого Півника Голосисте Горлечко він знає і молотити 

зерно, і в млині розуміється та ще й мишенят навчив працювати. Попросив дозволу 

у діда, про те щоб найняти ще робітників. Дід добре подумав, той каже:  

- А чого б ні? Дозволяю! 

Так Колобок і зробив. Ось вони вже в трьох на млині працюють: Колобок, Півник 

Голосисте Горлечко і мишеня Круть, а мишеня Верть в цей час допомагає бабці та 

це згодом… 

     Одного разу на дідовому полі з’явились дивні шкідники і все безщадно нищать та 

шкоду велику роблять. Що вже дід, Вовк, Ведмідь та Заєць  роблять, нічого не 

допомагає. І тут дід згадав Жабку. Може до неї ще звернутись за допомогою?. Може 

вона допоможе врятувати урожай! Пішов дід до Жабки, та розказує, та плаче, 

жаліється  їй тай каже:  

-  Жабко, Жабко допоможи, моє поле врятуй. Не залишуся в боргу - будеш жити з 

нами.   

     Подумала Жабка, подумала та й згодилася допомогти. Врятувала дідове поле. Дід 

дякує, Жабці не передякує , радіє. Ось вони вже в п’ятьох доглядають поле.        

Колобок, Півник та мишеня Круть в млині справляються. 



     А наша бабка Палашка часу не гає займається вона домашнім господарством: 

випікає запашні калачі та булочки, пиріжки, круасани та різні смачні тістечка. 

А допомагає бабці в домашніх справах мишеня Верть. Коли бабця місить тісто,  то 

Верть допомагає бити яєчка, ті що курочки Ряби несуть. Так, до речі, курочок в баби 

і діда вже ціла ферма. Відома вже нам курочка Ряба за порядком на фермі слідкує – 

вона головна. Також курочка Ряба доглядає маленьких курчаток, яких на фермі є 

багато. Киця Мура підмітає хату та миски миє і складає гарно, а не б’є. А ось і ще 

один наш герой повернувся з роботи песик Гавчик -  це головний охоронець всього 

господарства. Він дуже серйозний та відповідальний. Знає все, що де робиться, що 

куди береться і що звідки везеться. Ніщо не пройде повз нього не поміченим. Одним 

словом – господар! 

      День ближче вже до вечора спадає, то і внучка Одарка повернулася з міста. Вона 

має свій бізнес, де разом зі своєю помічницею Лискою Матвіївною вдвох дуже 

гарно ведуть торгівельні справи. А основним товаром є запашна домашня випічка, 

яку випікає бабка Палашка з борошна, що Колобок, Півник і мишеня Круть мелять в 

млині, з зерна вирощеного на дідовому полі. Також яєчка продають знесені на фермі 

курочками  Рябами, але вони не золоті, а прості і дуже корисні. Та ще багато різної  

екологічно-чистої продукції з дідового поля, адже там Жабка та Зайчик 

справляються зі всіма шкідниками без хімічних добавок та препаратів. 

     Ось так гарно живуть – поживають вони і тепер. 

І я там була. Смачні калачі з медом їла. По бороді мед стікав, а в рот не попав.    
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    Основне завдання – забезпечити гармонійний та всебічний розвиток дитини. 

Сьогодні в магазинах можна придбати іграшку на будь-який смак. Розмаїття 

кольорів, матеріалів, форм, розмірів сучасних іграшок вражає. Але іграшки, 

зроблені своїми руками та з любов’ю, подобаються малюкам не менше за фабричні 

вироби. А тим   паче, що вихователі виготовляють їх з любов´ю та хорошим 

настроєм, завдяки чому іграшки, створені руками несуть хорошу енергетику.  
  

 


