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Мета: познайомити дітей з новим нетрадиційним видом театру на камінні; 

розширити уявлення дітей про навколишній світ  (космос, Всесвіт, планети, Сонячна 

система); детальніше познайомити з планетами сонячної системи, розповісти про 

особливості цих планет; розвивати мислительну та мовленнєву діяльність, зорову і 

слухову увагу і сприйняття, пізнавальну активність (викликати інтерес і бажання 

більше дізнатися про космос);розвивати творчу уяву, здатність діяти в уявному 

плані, використовуючи предмети-заступники;виховувати посидючість, уважність. 

 

Подорож планетами 

Жила була маленька дівчинка на ім’я Софійка. Соня була малою вигадницею, 

вона завжди вигадувала цікаві казки для своїх ляльок. Та найбільше Софійка любила 

слухати цікаві розповіді свого татуся. Ось одного вечора, коли дівчинка вкладалась 

спати і чекала на чергову розповідь від тата, він несподівано запитав у донечки: 

«Про кого чи  про що ти хотіла б послухати?» Софійка здивовано поглянула на 

татка, її оченята розгублено роздивлялись кімнату, до цього часу татко жодного разу 

не запитував у неї про це. Погляд Софійки зупинився на віконці і дівчинка побачила 

мерехтіння нічного неба.  

- А що там, високо на небі?  - спитала дівчинка. 

- О, там невіданий світ чудес, що має назву Всесвіт - відповів  татусь. 

Софійка досі не чула такого слова, вона вмостилась в ліжечку, а татусь 

продовжив: «У мене є дещо, що допоможе тобі краще уявити і зрозуміти ці чудеса ». 

Він вийшов, а коли повернувся, в його руках був невеликий мішечок. Присівши 

поряд, татусь продовжив розповідати: «Мерехтливі вогники на небі – це зорі, кожна 

зірочка має свій вік, а декілька зірок утворюють Сузір’я. Поглянь у віконце, ось 

Велика Ведмедиця, а це мала. Ці зірочки набагато більші ніж ти бачиш їх,  проте 

найбільшою зірочкою є наше Сонце, навколо якого по своїх осях рухаються 

планети». Розповідаючи тато діставав невеликі камінці, на яких було намальовано 

наше Сонечко і сузір’я Великої  Ведмедиці. Софійці було дуже цікаво, вона 

розглядала малюнки на камінцях і дуже уважно слухала, щоб нічого не пропустити. 

А татусь поклав камінець з Сонцем на її ліжечко і далі продовжував: «Першою 

планетою, найближчою до Сонця є Меркурій, він маленький, трохи більший за 

Місяць. Це також найшвидша планета, поверхня якої, є не рівною.  Друга планета – 

Венера. Це найгарячіша і дуже повільна, вона обертається навколо своєї осі в 

напрямку протилежному до інших планет.  Іноді на її поверхні спалахують 

блискавки. Третя планета від сонця - це наша домівка, рідна Земля. Це єдина 

планета на якій існує життя. Більшу її частину займають моря та океани, тому ще її 

називають «Блакитною планетою». Земля має супутника Місяця. Марс наступна 

планета, його ще називають «Червоною планетою», через характерний  колір 

поверхні. На Марсі знаходиться найбільший вулкан «Олімп», а ще на ньому 

постійно вирують пилові бурі, які можуть тривати місяцями. Поверхню Марса 

постійно досліджують марсоходи.  П’ятою планетою є Юпітер, це найбільший і 

найважчий  газовий гігант з усіх планет, у нього є дуже багато супутників. Шоста 

планета від Сонця -  Сатурн, він є ще одним газовим гігантом. Особливістю Сатурна 

є його кільця, які складаються з льоду заліза та каміння. У цієї планети теж є багато 

супутників. Сьома планета – Уран, це крижаний газовий гігант і найхолодніша 



планета. Він обертається лежачи на боці і теж має кільця з льоду та пилу. Нептун, 

ще один крижаний гігант і найвіддаленіша планета, на якій вирують найсильніші 

вітри», а це восьма планета. 

Софійка дивилась маленькими оченятами на картину, яку складали кольорові 

камінці, а татко продовжив: «Всі планети з Сонцем утворюють Сонячну систему, 

про яку ми, люди, ще дуже багато не знаємо. А тепер тобі вже час спати». 

Маленькій дівчинці ще зовсім не хотілось спати, але було вже досить пізно, татко 

зібрав камінці, побажав гарних снів і  вимкнув світло.  

Тієї ночі маленькій Софійці снилось, що вона літає навколо всіх планет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


