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 ПЛАН ЗАХОДІВ НА КАНІКУЛЯРНИЙ ПЕРІОД  

з 08.01-14.01.2014, як 

ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЬНОГО ТИЖНЯ 

(в рамках Всеукраїнського фестивалю дитячого театрального мистецтва) 

 «Мандруємо країною Дивогралія» 

 

№ 

з/п 

Заходи Дата Вікові групи Відповідальні 

виконавці  

1 Відкриття  Фестивалю дитячого теат-

рального мистецтва. Мюзикл «Муха-

Цокотуха» (Творчий звіт гуртка класич-

ного танцю для дітей, батьків, педагогів) 

08.01.2014 Всі  групи 

ДНЗ 

Вихователі всіх 

груп 

2 Влаштувати тематичну виставку в ку-

точку для батьків «Маленькі актори»: 

 фоторепортаж «Цікавий вихідний 

день з мамою і татом»; 

 фотозвіт «А у нас в садочку свято»; 

 виставка малюнків «Вам казочка, а 

мені бубликів в’язочка»; 

 виставка дитячих робіт (саморобки 

різними способами: паперопластика, 

пап’ємаше, пластилін тощо) «Театр 

в гостях у дітей» 

 інформаційні матеріали «Коли в ро-

дині свято», «Казка вчить, як у світі 

жить» 

З 

08.01.2014 

Всі  групи 

ДНЗ 

Вихователі всіх 

груп 

3 Влаштувати тематичну виставку в ку-

точку книги «Це диво дивнеє - Театр»  

Протягом 

канікул 

Всі групи Вихователі всіх 

груп 

4 Влаштувати тематичну виставку в етно-

графічному куточку «Ляльки народів сві-

ту» 

Протягом 

канікул 

Всі дошкільні 

групи 

Вихователі всіх 

груп 

5 Запропонувати батькам програму вистав 

Вінницького обласного академічного теа-

тру ляльок для відвідування разом з діть-

ми 

Протягом 

канікул 

Всі групи Вихователі всіх 

груп 

6 Визначити тематичні дні: 

6.1 «Країна Дивоглядія вітає друзів» - Відк-

риття Фестивалю 

08.01.2014 Всі  групи 

ДНЗ 

Вихователі всіх 

груп 

  Перегляд вистави   «Сніговик» Він-

ницького обласного академічного те-

атру ляльок «Золотий ключик»   

 Бесіди: «Правила поведінки в театрі» 

  діти 

  Семінар-практикум для вихователів   педагоги 



«Види лялькового театру» (практична 

частина: виготовлення ляльок для теат-

ралізованої діяльності). 

  Мюзикл «Муха-Цокотуха» (Творчий 

звіт гуртка класичного танцю) 

  батьки 

6.2 «Всі малесенькі малята в рукавички лю-

блять грати»  

09.01.2014 Всі  групи 

ДНЗ 

Вихователі всіх 

груп 

  Театралізовані міні-вистави в групах 

за допомогою театру рукавичок, паль-

чикових театрів  

 Організація художньої праці з дітьми 

«Своїми руками творимо театр но-

вий» 
 Сюжетно-рольова гра «Театр» 

 Бесіди «Театральна афіша» 

  діти 

  Майстер – клас для педагогів  « Ляльки 

- торохтійки», «Книжка-тунель» 

  педагоги 

  Рекомендації  для батьків «Домашній 

театр» 

  батьки 

6.3 «Є на хустках нова казка – 

 ви зайдіть до нас, будь ласка» 

10.01.2014 Всі  групи 

ДНЗ 

Вихователі всіх 

груп 

  Літературна вікторина «Сторінками 

улюблених казок» 
 Інсценізації з використанням театрів 

на хустках, театрів на стільцях, теа-

тру в шапці. 

 Праця для малят «Кожна ложка – но-

ве личко » (розмальовування ложок) 

 Сюжетно-рольова гра «Театр» 

 Тематичні ігри-бесіди: «В театрі» 

  діти 

  Презентація для педагогів «Новий те-

атр є у нас – він живе на гребінцях» 
(театр на гребінцях у книжці тунелі) 

  педагоги 

  Звіт роботи гуртків: 

  Ансамблевої гри; 

 Ансамблевого співу 

  батьки 

6.4 «Зазирнемо в театр на кухлях тихенько 

- вже тут народилася казка раненько» 

11.01.2014 Всі  групи 

ДНЗ 

Вихователі всіх 

груп 

  Інсценізації з використанням театрів 

ложок, на олівцях, на дошках,  кухоль-

них театрів. 

 СХД «Театр в гостях у дітей» 

 Сюжетно-рольова гра «Театр» 

  діти 

  Майстер-клас «Педагоги актори»   педагоги 

  Конкурси-презентації родинної твор-

чості (за участю та (або) за сценарієм 

родин ДНЗ). 

  батьки 

6.5 День щедрувальний: «Є маски, для дітей 

забави - драматизація цікава» 

 Всі  групи 

ДНЗ 

Вихователі всіх 

груп 

 Інсценізування, міні-вистави за допомогою   діти 



різних видів театрів. Презентація для 

створення фільму. 

Ігри-бесіди: 

 «Різдвяний вертеп» 

 «Звідки прийшла коляда» 

Праця для малят 

 «Сортування круп» 

 «Смачна вечеря» (готування украї-

нських страв) 

Сюжетно-рольова гра «Театр» 

13.01.2010 Всі дошкільні 

групи Музичні 

керівники 

Вихователі 

всі груп 

 

 

  Малі сцени груп запрошують. Кон-

курс-огляд театральних куточків 

  педагоги 

  Розвага «Щедрий вечір, добрий вечір»   батьки 

6.6 День засівальний 14.01.2014   

  Розвага «Сію, сію, посіваю» 

 Ігри-бесіди:«Різдвяні свята» 

  Художня праця «Родинний оберіг» 

  діти 

  Закриття фестивалю Мюзикл «Дюй-

мовочка» (Творчий звіт гуртка «Мале-

нькі актори» для дітей, батьків, педа-

гогів) 

  батьки 

  Виставка-презентація атрибутів для 

проведення  театралізованої діяльнос-

ті  

  Підготовка та узагальнення ма-

теріалів 

  педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


