
 

ШАНОВНІ БАТЬКИ! 
Методичне об’єднання вчителів-логопедів 

КЗО «Дніпропетровський багатопрофільний навчально-реабілітаційний  

центр №9» ДОР» пропонує Вашій увазі матеріал, який можна використати в 

домашніх іграх. Урізноманітнюйте Ваше дозвілля з нашою допомогою. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ДЛЯ РОЗВИТКУ ДИТИНИ 

 
Театралізована діяльність розвиває у Вашої дитини  сенсорні відчуття, емоції та 

почуття,  мислення, уяву, фантазію, увагу, пам'ять,  комунікативні навички. За 

допомогою театралізованих ігор Ви стимулюєте активну мову дитини, 

використовуючи  інтонацію та голосове наслідування і озвучування героїв. Також 

вчите використовувати міміку, жести та емоції. 

 

 

 

 

 

Театр пантоміми 

Запропонуйте дітям погратись перед дзеркалом  і показати емоціями та поставою 

улюблених казкових персонажів: 

- Потрібно показати, як танцює Попелюшка на балу; 

- Як злиться відьма, дізнавшись, що Білосніжку врятували гноми; 

- Як радіє Буратіно, коли знаходить золотий ключик; 

http://detkam.in.ua/lyaleki-kuvadki-zrobleni-z-lyubovyu-i-dobrom-fotozvit.html


- Як сердиться вовк на зайця; 

- Як сумує зайчик, коли лисиця його вигнала з будиночка. 

  

                                 

 



        

Гра «Зоопарк!» 

Запропонуйте дитині цю цікаву гру, нехай малюк сам вибере тварин, яких він хоче 

побачити в зоопарку. Мета цієї гри – рухатись, розмовляти і діяти. Потім 

прочитайте казку або перегляньте мультфільм про тварин. Розкажіть, чим вони 

харчуються, де живуть, чим люблять займатись. Фантазуйте разом з дитиною. 

 

                  

 

Гра-імпровізація «Дзеркала» 
Мета цієї гри: розвивати фізичну активність, увагу та творчі здібності. На початку 

гри за допомогою лічилки або за бажанням  оберіть ведучого. Відтак усі довільно 

розташовуються по кімнаті — вони «дзеркала». Ведучий ходить поміж «дзеркал», 

а діти в цей час мають відображати всі його дії, рухи, міміку тощо. Найуважніше 

та найточніше «дзеркало» стає ведучим. Гра починається спочатку. 

 

Казка «Колобок» 

Прочитайте дітям казку та виконайте вправи:  

1. Фізхвилинка «Колобок» 

Імітація рухів тварин: 

«Зайчик»: імітувати руками заячі вушка; почергові рухи кистями рук («заєць 

ворушить вушками»); 

«Сірий вовк»: повороти праворуч і ліворуч із махами руками й «зубастим 

оскалом», виголошуємо « У-у-у-у!» 



«Ведмедик клишоногий»: голосно тупотять ногами ведмедики біля своїх барліг. 

 

2. Пальчикова гімнастика: 

Раз, два, три, чотири,                                   (загинають пальчики) 

Колобочка ми зліпили.                                   (ліплять зі зміною положення долонь) 

Він кругленький, він гладенький                  (показують коло, гладять свої долоні) 

Але зовсім не смачненький!                          ( «погрожують» пальчиком) 

Раз- підкинемо, два- підкинемо,                   (імітують підкидання і дивляться вгору) 

Три- впіймаємо, і звіряток  пригощаємо.    (протягують долоні вперед) 
 

3. Масаж м'ячиком «Су – Джок»  

Ми ліпили колобка,                    (стискаємо і розжимаємо кульку в правій долоні) 

Тісто м'яли ми злегка,                (стискаємо і розжимаємо кульку в лівій долоні) 

Потім його покатали,                 (круговими рухами катаємо кульку в долонях) 

На віконечко поклали.               (розкривають долоні, показують колобок) 

Він з віконця стриб та стриб, 

Покотився в ліс та зник.            (стукають кулькою по долоні) 

 

Руханка-танок «Колобок» https://youtu.be/vrPUPNhlQdw 
 

   

                                                                            

https://youtu.be/vrPUPNhlQdw


Казка "Вовк і семеро козенят" 
Прочитайте з дитиною казку, розглядайте та коментуйте малюнки. Запропонуйте 

дитині перетворитись на героїв казки та імітувати їх поведінку, емоції, слова. 

1. Відтворіть характери козенят: 

1-е козеня: веселе; 

2-е козеня: плаксиве; 

3-е козеня: хоробре; 

4-е козеня: боязливе; 

5-е козеня: гнівалось; 

6-е козеня: здивоване; 

7-е козеня:зацікавлене. 

 

2. Фізкультхвилинка: 

Забавлялись козенята,           (руки піднімають вгору і опускають) 

Виглядали з лісу маму.         (руки на поясі, повертаються праворуч-ліворуч.) 

Ось так поплескали.              (плескають у долоні.) 

          Ось так пострибали. 

Стриб-стриб-стриб!               (стрибають на місці.) 

 

3. Запропонувати дітям зобразити: 

- Веселих козенят, як вони граються, стрибають; 

- як іде вовк; 

- як козенята злякалися; 

- як зраділи приходу мами… 
 

                    
 



 

 

Театр емоцій до казки «Рукавичка» 

Емоції – це коли ми дивимося на обличчя людини і розуміємо, який у нього 

настрій. Для дітей це завдання дуже цікаве. Тільки потрібно згадати  зображення 

звірят:  веселих, хитрих, боязливих, вайлуватих... 

Перед дзеркалом діти з захватом будуть грати з Вами: називати емоцію, 

 передавати характер, міміку . 

                     

 

 

http://detkam.in.ua/konspekt-nsd-z-rozvitku-movlennya-v-serednij-grupi-podoroj-v-z.html


Казка «Ріпка» 
Прочитайте дітям казку та виконайте вправи:  

1. Фізхвилинка «Ріпка» 

Імітація рухів людей та тварин 

Діти показують, як ходить старий дід (ледве-ледве, за спину тримається, спина 

болить); рухи баби – ніжки болять, ледве-ледве іде; внучка – весела, швидка, 

стрибки; Жучка – гавкає весело, хвостиком виляє; кицька – м’яко ступає, нявкає; 

мишка – маленькі кроки, пищить. 

 

2. Пальчикова гра «Ріпка» 

Ріпку ми саджали,              (пальцями начебто «риємо лунку» на дитячій долонці) 

Ріпку поливали,                  (імітуємо, як ллється вода з лійки) 

Ріпка проростала                (випрямляємо поступово пальчики) 

Міцно виростала!              (долоню залишити відкритою, пальці зігнуті, як  

                                             «крючечки».   «Крючечками» своїх пальців беріться за 

                                             «крючечки» малюка і тягніть кожен у свій бік)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Витягнуть не можемо, 

Хто нам допоможе? 

Тягнемо-потягнемо, 

Тягнемо-потягнемо! Ух!    (розчепити руки, потрясти кистями) 

 

                     
 
  

                                     

Бажаємо натхнення та творчих успіхів! 
 


