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Заявка  

про участь у Всеукраїнському фестивалі дитячого театрального мистецтва  

за участю вихованців дошкільних навчальних закладів.  
 

Дошкільний навчальний заклад №23 
(повна назва ДНЗ) 

вул. Ленінградська, 3-а, м. Вінниця, 21007, e-mail: methodist@berizka.vn.ua,  

тел.(0432)27-86-32 
(поштова та електронна адреса, телефон)  

Білик Катерина Давидівна  
(ПІП керівника)  

Матеріали за результатами проведення  тижня в рамках Всеукраїнського фестивалю ди-

тячого театрального мистецтва (лист Міністерства освіти і науки України від 21.10.13 №1/9-

735). 

В канікулярний період з 08 по 14.01. 2014 року в ДНЗ №23 відбувся фестивальний тиж-

день «Мандруємо країною Дивогралія». Кожен день був тематичним – присвячений різним 

видам театру: «Всі малесенькі малята в рукавички люблять грати», «Є на хустках нова казка -

- ви зайдіть до нас, будь ласка», «Зазирнемо в театр на кухлях тихенько - вже тут народилася 

казка раненько», «Є маски, для дітей забави - драматизація цікава» тощо. Протягом даного 

періоду в ДНЗ відбувся огляд театральних осередків груп, малята мали можливість перегля-

нути та самостійно приймати участь в  демонстрації міні-вистав з використанням різних ви-

дів театрів. Вінницький театр ляльок «Золотий ключик» демонстрував для вихованців виста-

ву «Всім потрібен Сніговик». Відбулися творчі звіти вихованців мистецьких гуртків: гурток 

класичного танцю «Браво» презентував мюзикл «Муха Цокотуха», гурток «Маленькі актори» 

- виставу-мюзикл «Дюймовочка». В кожній групі були влаштовані тематичні виставки: «Це 

диво дивнеє - Театр» (в куточках книги),  «Ляльки народів світу» (в етнографічних куточках), 

«Маленькі актори» (в куточках для батьків) - фоторепортаж «Цікавий вихідний день з мамою 

і татом», фотозвіт «А у нас в садочку свято», виставка малюнків «Вам казочка, а мені бубли-

ків в’язочка», виставка дитячих робіт (саморобки різними способами: паперопластика, 

пап’ємаше, пластилін тощо) «Казкові фантазії», інформаційні матеріали «Коли в родині свя-

то», «Казка вчить, як у світі жить». Відбулися конкурси-презентації родинної творчості (за 

участю та (або) за сценарієм родин ДНЗ). Активно і творчо працювали педагоги ДНЗ. Вони 

знайомилися з досвідом роботи педагогів України щодо театральної діяльності в ДНЗ, виго-

товляли різні види театрів, розробляли цікаві сценарії занять та розваг, складали авторські 

казки, презентували свої напрацювання колегам. В даний період народилася казка про ДНЗ 

№23 «Чарівна країна «Берізка»»  (за Наталею Гуркіною) 
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У місті Вінниця є чарівна галявина. Захована вона серед велетенських будинків, а вхід 

до не відомий лише обраним. Там знаходиться чудо країна - дошкільний навчальний заклад 

комбінованого типу № 23  «Берізка» -  фізкультурно-оздоровчого напрямку («Школа сприян-

ня здоров’ю»), базовий з цивільного захисту, базовий з інклюзивної (інтегрованої) освіти. 

Саме сюди щодня матусі та татусі приводять своїх маленьких, гарненьких, найдорожчих ді-

ток. Керує диво-країною добра фея Завідуюча – Катерина Давидівна Білик. Завідуюча щора-

нку вітає діток квітучою усмішкою та бажає гарного дня. Привітавшись, малята розбігаються 

по хаткам-кімнаткам. Тут їх аж 18: «Курчатка», «Ромашки», «Сонечко», «Дружна сімейка», 

«Казковий замок», «Золотий ключик», «Волошкова», «Бригантина», «Кольорові долоньки», 

«Веселка», «Казочка», «Казкова країна», «Капітошка», «Непосиди», «Перлинка», «Україноч-

ка», «Акварельки», «Веселі друзі». В хатках-кімнатках помічники феї - Вихователі та Нянеч-

ки - огортають діток  своєю любов’ю, пестять та ніжать, аж поки сонечко не почне позіхати. 

Тож ростуть маленькі Оксанки, Миколки, Іванки та Танюши у теплі та догляді. А щоб не су-

мували, вигадують для них Методисти різні забавлянки та казочки, а  Музкерівники розва-

жають піснями та таночками.  А ще у цьому садочку є свої таємниці. Їх відкривають по вели-

кому секрету лише вихованцям! Ану підставляйте вушка, ми і вам тихенько, щоб ніхто не 

почув, розповімо як тут виховують малят.  

Казка тут живе в кожному куточку. Є казкові хатинкаи, в них мешкають різні театри: 

дверцята відкриваються, і зустрічає всіх  театр  на дошках (яскравий супровід до різних казок 

(театрів)). Коли заглянете у віконечко, вас зустрінуть моторні пальчики – це цікаві казочки, 

які нам розповідають рученята (пальчикові театри). Подивіться – ось ще одне віконечко – тут 

живуть казкові рукавички, які допомагають дітям ближче познайомитися з казковими героя-

ми (театр рукавичок). Гляньте - он з незвичайного кухольного димаря разом з димком, діти 

бачать казки (театри) на кухлях. На горищі, де темно заховалися тіньові казки – вони зовсім 

не страшні, а дуже цікаві та магічні. Звеселяє казкову хатинку театр в шапці, одягаючи шапо-

чки, діти перетворюються на веселих лісових та городніх мешканців, які полюбляють бути на 

гостинах у нашої бабусі-казкарки – вона добра, щира, привітна господиня (театр на хустках). 

Охороняє казки – ложковий тин – в кожній  ложці – своя казка – всім вона до смаку.   

Придумують дорослі для своїх вихованців різні цікавинки, демонструють їх не лише  в 

дитсадку, а й за межами чарівної галявини і  перемагають на різних конкурсах, прославляючи 

чарівну країну «Берізка» на весь світ. Пишаються  всі у «Берізці»  дипломами та медалями за 

перемоги в міських, обласних та всеукраїнських конкурсах, як от:  

 «Веб-сайт – обличчя успіху», що проходив в рамках ХVІ Міжнародної виставки навча-

льних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2013», Третього національного конкурсу на 

кращий інформаційний сайт навчального закладу   

 у конкурсах, проведених в рамках Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти», 

 у конкурсах, проведених в рамках Національної виставки «Інноватика в сучасній осві-

ті»,  

 у всеукраїнському фаховому конкурсі «Академія тітоньки «МУЗики» та «Подаруєм ді-

тям пісню», 

 у всеукраїнському фотоконкурсі ДНЗ України «Наш ДНЗ найкращий», «Мій улюблений 

дитсадок», «Зіркові ДНЗ України» 

Педагоги закладу знають, що чудеса заховані не в методиках і технологіях, а у самій ди-

тині, однак потрібно мати відкрите серце, щоб побачити їх. Ось і ведуть  досвідчені педагоги 

маленьких мешканців країни Дитинство стежинками добра, любові і творчості. Ось так і жи-

ве маленька країна посеред велетенських будинків. Запрошуємо і вас на гостини до чудо  

країни "Берізка", де здійснюються мрії маленьких мешканців. Завітайте  до нас, загадайте 

щось таємниче і неймовірне - ваше бажання неодмінно здійсниться. Чекаємо на вас з нетер-

пінням! 

 

Завідуюча ДНЗ                                         К.Д.Білик 


