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РІЗНИХ ЕТАПАХ ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА У 

ТЕАТРАЛІЗОВАНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Алєксєєнко-Лємовська Людмила Владиславівна  

кафедра педагогіки  

                    РВНЗ  „Кримський гуманітарний університет" (м.Ялта) 

 

Постановка проблеми. Гра - найдоступніший дитині і цікавий для неї 

спосіб прояву вражень, знань та емоцій. Театралізована гра як один з її видів є 

ефективним засобом соціалізації дошкільника в процесі осмислення ним 

етичного підтексту літературного або фольклорного твору й участі в грі, яка 

має колективний характер, що і створює сприятливі умови для розвитку 

відчуття партнерства й освоєння способів позитивної взаємодії. В 

театралізованій грі здійснюється емоційний розвиток: діти знайомляться з 

відчуттями, настроями героїв, освоюють способи їх зовнішнього вираження, 

усвідомлюють причини того або іншого настрою. Велике значення 

театралізованої гри і для мовного розвитку (вдосконалення діалогів і  

монологів, освоєння виразності мовлення). Нарешті, театралізована гра є 

засобом самовираження і самореалізації дитини. Водночас нині в дошкільних 

установах розвивальний потенціал театралізованої гри використовується 

недостатньо. 

Аналіз досліджень і публікацій. Театралізована діяльність дітей 

дошкільного віку розглядається вченими у різних аспектах: ігровому, 

художньо-естетичному, мовленнєвому (О.Аматьєва, Л.Артемова, А.Богуш, 

Н.Гавриш, Н.Горбунова, Ю.Косенко) [1; 2]. Традиційно науковці визначають 

театралізовану діяльність як один із видів сюжетно-рольової гри, що 

побудована на матеріалі літературних текстів, спеціально підготовлена та 

розіграна   для  глядачів   (Л.Артемова,  Р.Жуковська,   Ю.Косенко,  Т.Маркова, 
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В.Ядешко та ін.). 

Мета статті: охарактеризувати систему роботи щодо збагачення 

словника дітей на різних етапах дошкільного дитинства у театралізованій 

діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Під театралізованою грою розуміємо 

діяльність, що моделює соціальні відносини і підпорядкована змісту тексту або 

проблемної ситуації, які у свою чергу визначають основні риси образів 

персонажів, їх дії і переживання. Для передачі образу, який складається на 

основі уявлень і уяви, що розвивається, дитині необхідно уявити стан, відчуття 

персонажа і зрозуміти причини його вчинків у процесі сприйняття тексту. 

Насьогодні в дошкільних закладах чітко простежуються дві суперечливі 

тенденції щодо способів організації театралізованої діяльності. Згідно першої 

тенденції (навчання), театралізовані ігри застосовуються переважно як 

„видовище” на святах. Прагнення добитися високих результатів примушує 

педагогів заучувати з дітьми не тільки тексти, але й інтонації та рухи в ході 

невиправдано великого числа індивідуальних і колективних репетицій. Дитину 

навчають бути „хорошим артистом”. І, як результат, видовище відбулося, 

вистава сподобалася глядачам. Проте освоєні у такий спосіб уміння не 

переносяться дітьми у вільну ігрову діяльність, оскільки така підготовка до 

вистави і вона сама не зовсім схожі на гру. 

Другу тенденцію щодо організації театралізованої гри можна назвати 

невтручанням дорослого, яке на практиці часто переростає в повну відсутність 

уваги з його боку до цього виду ігрової діяльності: діти надані самим собі, а 

вихователь тільки готує атрибути для „театру”. З групи в групу дитину 

супроводжує однотипний набір шапочок-масок, елементів костюмів, фігурок 

героїв. Молодших дошкільників це привертає, перш за все, через можливість 

переодягнутися, а отже - змінитися, а старшого дошкільника це вже не 

задовольняє, оскільки не відповідає його пізнавальним інтересам, рівню 

розвитку психічних процесів, збільшеним можливостям самореалізації в 

творчій діяльності. Наслідком чого є майже повна відсутність театралізування в 

ігровому досвіді дітей 5-7 років за наявності у них інтересу до цієї діяльності і 

потреби в ній. 

Суперечність між розвивальним потенціалом театралізованої гри та його 

недостатнім використанням у дошкільній установі може бути вирішена тільки 

за умови розробки науково обґрунтованої і практико-орієнтованої системи 

роботи. Щоб зрозуміти її, необхідно, перш за все, розкрити основні теоретичні 

ідеї, що лежать в основі концепції розвитку театралізованої гри, і визначитися з 

ключовими поняттями. 

Театралізовані ігри можна розділити на дві основні групи: драматизації і 

режисерські (кожна з них, у свою чергу, підрозділяється на декілька видів). В 

іграх-драматизаціях дитина, виконуючи роль як „артист”, самостійно створює 

образ за допомогою комплексу засобів вербальної і невербальної виразності. 

Видами драматизації є ігри-імітації образів тварин, людей, літературних 

персонажів; рольові діалоги на основі тексту; інсценування творів; постановки 

вистав за одним або декількома творами; ігри-імпровізації з розігруванням 

сюжету (або декількох сюжетів) без попередньої підготовки. 
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У режисерській грі „артистами” є іграшки або їх замісники, а дитина, 

організовуючи діяльність як „сценарист і режисер", керує „артистами". 

„Озвучуючи” героїв і коментуючи сюжет, вона використовує різні засоби 

вербальної виразності. Види режисерських ігор визначаються відповідно до 

різноманітності театрів, що використовуються в дитячому садку: настільний, 

площинний і об'ємний, ляльковий (бібабо, пальчиковий, маріонеток) тощо. 

Характерними особливостями театралізованих ігор є літературна або 

фольклорна основа їх змісту і наявність глядачів (Л.В. Артемова, 

Л.В. Ворошніна, Л.С Фурміна й ін.). Загальним для театралізованих ігор є 

наявність глядачів. Крім того, вони є видом „рубежу” діяльності, тісно 

пов'язаним з літературною і художньою творчістю (О.М. Леонтьєв). 

Театралізовану гру (особливо гру-драматизацію) характеризує перенесення 

акценту з процесу гри на її результат, цікавий не тільки учасникам, але і 

глядачам. Її можна розглядати як різновид художньої діяльності, а отже, 

розвиток театралізованої діяльності доцільно здійснювати в контексті 

художньої діяльності. Генезис становлення останньої розкритий 

Н.А.Ветлугіною. Із її точки зору, художня діяльність складається з трьох          

етапів; сприйняття, виконання (як розвитку спеціальних умінь) і творчості. Не 

викликає сумніву, що розвиток образотворчої, літературної, музичної 

діяльності дітей дошкільного віку відбувається в загальному контексті 

становлення художньої діяльності. Проте даний підхід стосовно                  

театралізованої діяльності розроблений недостатньо. Разом із тим аналіз 

психолого-педагогічної літератури і наукових досліджень (О.В. Акулова. 

А.Г. Гогоберидзе та ін.) доводить доцільність його застосування для 

цілеспрямованого розвитку театралізованої діяльності в дошкільному віці. 

Театралізована діяльність має виключні можливості для збагачення словника 

дошкільників. В основі організації роботи щодо збагачення словника лежав 

комплексний підхід, відповідно до якого як основна умова підвищення 

ефективності процесу лексичного розвитку виступала цілеспрямована 

організація різних видів діяльності (мовленнєвої, театралізованої, ігрової, 

трудової), широке використання гри, поєднання ігрових, невербальних і 

вербальних засобів. Центральне місце в експериментальній роботі посідали 

різні види театралізованих ігор: ігри в ляльковий театр, ігри-драматизації, ігри- 

вистави. 

У процесі проведення театралізованих ігор реалізовувалися такі 

завдання: викликати і підтримувати позитивне емоційне ставлення до іграшок, 

гри як до діяльності, до партнерів по грі; збагачувати словник дітей 

театральною термінологією; учити дошкільників розуміти емоції персонажів і 

їх зв'язок з вчинками шляхом ухвалення ролі і реалізацію різних варіантів 

рольової поведінки; формувати уявлення про доброзичливу поведінку, її форми 

і використання в умовах гри; збагачувати засоби мовного вираження емоційних 

станів. 

Усі поставлені завдання реалізовувалися в спільній діяльності педагогів, 

психолога, музичного керівника, інструктора з фізичного виховання. 

Використання театралізованих ігор з метою лексичного розвитку дітей 

вимагало  дотримання  таких   умов:   створення   наочно-ігрового   середовища; 
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добір спеціальних текстів, що лежать в основі театралізованих ігор: включення 

в гру емоційно-експресивних, наочно-дійових і мовних засобів взаємодії в 

процесі театралізації; дуалістичного підходу: поєднання і синтезу театрально-

ігрової діяльності з навчанням. 

Пріоритетною програмою щодо розв'язання завдань збагачення словника 

дітей у театралізованій діяльності є „Витоки мовленнєвого розвитку дітей 

дошкільного віку” [3]. 

Щодо методичного забезпечення, то тут можна виділити такі посібники: 

Л. Н.Артемова „Театралізовані ігри дошкільників”. - М: Просвещение, 1991; 

Н.В. Водолага Театральна абетка. - Донецьк: Либідь, 2000; Н.В.Гавриш 

,,Художнє слово і дитяче мовлення” - Донецьк: Лебідь, 1999; „Скажи інакше” 

(Мовленнєві ігри, вправи, ситуації, сценарії. Під редакцією О.С.Ушакової, 

1994); „Придумай слово" (Мовленнєві ігри та вправи для дошкільників. Під 

редакцією О.С.Ушакової. - М.: Просвещение, 1996); О.С.Ушакова „Розвиток 

мовлення дошкільників ” — М.: РАО, 2001; „Розвиток мовлення та творчості 

дошкільників: ігри, вправи, конспекти занять”. Під редакцією О.С.Ушакової. – 

М.: Сфера, 2002; О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, А.І.Максаков, О.М.Струніна, 

Т.М.Юртайкіна „Заняття з розвитку мовлення в дошкільному закладі”. - М.: 

Совершенство, 1998; А.М.Дорофєєва „Розвиток мовлення”. - М.: Мозаїка- 

Синтез, 1999; Н.В.Новотворцева „Розвиток мовлення дітей”. - Ярославль: 

Академия развития, 1997; Т.І.Петрова, О.С.Петрова „Ігри та заняття з розвитку 

мовлення дошкільників”. - М.: Шкільна преса. 2003; Г.С. Швайко „Ігри та ігрові 

вправи для розвитку мовлення”. - М.: Просвещение, 1983: Д. В. Менджерицька 

„Вихователю про дитячу гру’’. - М.: Просвещение,1982. 

Щодо діагностики лексичного розвитку дошкільників у театралізованій 

діяльності, то можна використовувати такі джерела: О.С.Ушакова ,,Діагностика 

мовленнєвого розвитку дошкільників”. - М.: РАО, 1997; Аматьєва О.П. 

Діагностика та розвиток творчих здібностей дошкільників у театрально-ігровій 

діяльності// Наука і освіта. - 1999. - № 5 -6. - С.77-80 [ 1]. 

Пропоновані посібники для дітей: О.С.Ушакова „Про ежей, про елки и 

разные иголки”. - М.: Карапуз, 1996; О.С. Ушакова, О.М. Струніна „Под 

соснами, под елками”. - М.: Карапуз, 2000; О.С. Ушакова „Подбери слово”. - 

М.: Карапуз, 2001; О.С. Ушакова, О.М. Струніна „Скажи по-другому, скажи 

точнее”. - М.: Карапуз, 2002; О.С. Ушакова „Слово - не воробей...” - М.: 

Карапуз, 2002. 

Наведемо орієнтовну тематику ігор-інсценівок: „Вовк та семеро козенят”, 

„Коза-дереза”, „Колосок”, „Солом'яний бичок”, „Зайчику, зайчику”, „Лисичка- 

сестричка”, „Умій почекати”, „Зайчик і горобина”, „Про дівчинку Наталочку і 

сріблясту рибку”, „Пішла киця по водицю". 

Робота щодо збагачення словника дітей молодшого, середнього і 

старшого дошкільного віку у театралізованій діяльності проводилася 

послідовно в три етапи, кожен з яких відповідав одній із вікових груп. 

На першому етапі експериментальної роботи - ознайомлювальному - 

основна увага приділялася формуванню в дітей інтересу до дій і спілкування з 

ляльками; знайомству з емоційними станами, способами їх невербального і 

вербального вираження, а також зразками поведінки по відношенню до ляльки 
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й іграшок-тварин: оцінці поведінки персонажів. На даному етапі 

використовувалися ігри дошкільників з ляльками, режисерські ігри педагога, 

гра-драматизація з участю дітей старшої групи на основі спеціально складених 

розповідей (,,Ляльці і зайчику весело (сумно)”, „Злий Бубу і добрий зайчик”, 

,,Разом весело!”, ,,Допоможи Катрусі” тощо) і пристосованих текстів 

Л. Толстого („Чиж”), А. Барто („Ведмедик”, „М'яч”). 

На другому етапі - емоційно-ігровому - дорослі розвивали інтерес до 

емоційних проявів і поведінки персонажів: учили дітей використовувати   

міміку і пантоміміку для вираження емоцій персонажів у процесі перевтілення 

в театралізованій грі: виявляти значущі мотиви взаємостосунків персонажів. У 

процесі роботи використовувалися самостійні ігри дошкільників з ляльками і 

театральними іграшками, ігри-імітації, режисерські, образні і рольові ігри з 

активною участю дорослого. Як літературна основа театралізованих ігор на 

даному етапі використовувалися розповіді Б.Д. Корсунської („Чашка”, 

„Обдурив”, „Не можна кидати друзів” тощо) і спеціально складені невеликі 

тексти („Уперті барани”, „Сварка”, „Друг” тощо), а також адаптована казка 

„Курка Ряба”. 

На третьому етапі роботи - активно-творчому - увага акцентувалася на 

вдосконаленні розуміння емоційних станів (радість, смуток, гнів, страх, 

здивування) по міміці, пантоміміці і смисловому контексту ситуації, на аналізі 

їх причин: на навчанні техніці створення цілісного ігрового образу за 

допомогою мімічної, пантомімічної і мовної виразності в процесі 

театралізованих ігор. Дошкільників учили аналізувати вчинки дітей і дорослих, 

оцінювати їх з погляду засвоєних норм і правил поведінки. В основі 

театралізованих ігор лежали спеціально розроблені розповіді „Чому Наті 

сумно? ”, „Синє листя”, „Зламав” тощо. Крім режисерських і рольових ігор на 

заключному етапі навчання широко використовувалися ігри-вистави і 

театралізовані дії на святах і розвагах („Свято ввічливості”, „Мамин день” 

тощо). 

Робота кожного етапу тісно співвідносилася з визначеними нами трьома 

аспектами театралізованої діяльності: театр-видовище, театр-гра, театр-праця 

(схема 1). 
Схема 1. Збагачення словника дошкільників трьох - п'яти років у 

театралізованій діяльності 

 
 

 

 

 

 

 

Виходячи з того, що театр стосовно дітей дошкільного віку ми               

розглядаємо у трьох основних аспектах: як видовище, гру, працю, нами було 

визначено певну позицію щодо лексичного розвитку саме в цих аспектах 

(таблиця 1). 
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ТЕАТР 

 

ВИДОВИЩЕ ГРА ПРАЦЯ 



Таблиця 1 

ТЕАТР 

ВИДОВИЩЕ ГРА ПРАЦЯ 

Який словник формується 

Збагачення 

словника 

Засвоєння нових 

 слів, збагачення словника 

через „Театральну абетку” 

Активний словник, що 

засвоюється в діяльності 

 Так, під час перегляду театралізованих вистав у дітей на різних етапах 

дошкільного дитинства збагачується словниковий запас словами різних частин 

мови; влучними, образними висловами. 

 У театралізованих іграх дошкільники засвоюють театральну   

термінологію (таблиця 2). 
Таблиця 2 

Театральна термінологія відповідно до віку дітей 
3 роки 4 роки 5 років 

Актор Антракт Балкон 

Артист Атрибути Драма 

Вистава Афіша Жанр 

Глядачі Буфет Жестикуляція 

Дзвінок Гардероб Єдність 

Зала Грим Ложа 

Каса Гример Мистецтво 

Квиток Декорації Нагорода 

Костюми Завіса Оркестр 

Ляльки Інсценівка Партер 

Місце Костюмер П’єса 

Оплески Костюмерна Рампа 

Ряд Куліси Сюжет 

Сцена Парик Трупа 

Театр Прем’єра Успіх 

Художник Програмка Хор 

 Режисер Частина 

 Репетиція Фінал 

 Сценарій Фойє 

 Час Емоції 

 Шатро Епілог 

  Щирість 

  Юпітер 

Так, дітей трьох років знайомили з елементарними театральними 

термінами, що часто зустрічаються в повсякденному житті: актор, артист, 

вистава, глядачі, дзвінок, зала, каса, квиток, костюми, ляльки, місце, оплески, 

ряд, сцена, театр, художник. 

Для чотирьохрічних дошкільників театральна термінологія дещо 

ускладнювалася. Так, дітей знайомили зі значенням таких слів як: антракт, 

атрибути, афіша, буфет, гардероб, грим, гример, декорації, завіса, інсценівка, 

костюмерна, куліси, парик, прем’єра, програмка, режисер,                                      

репетиція, сценарій, час, шатро. 

Зміст словника театральних термінів для старших дошкільників був                

значно складнішим і включав такі слова: балкон, драма, жанр, жестикуляція, 

єдність, ложа, мистецтво, нагорода, оркестр, партер, п'єса, рампа, сюжет,       

трупа, успіх, хор, частина, фінал, фойє, емоції, епілог, щирість, юпітер. 
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Розглядаючи театралізовану гру як працю, збагачуємо активний словник 

дошкільників, що засвоюється безпосередньо в діяльності: під час    

виготовлення афіш, квитків, елементів костюмів, декорацій, підготовці сцени, 

зали для показу вистав, обладнання каси для продажу квитків. 

Використання театралізованих ігор поєднувалося з іншими напрямами 

роботи з лексичного розвитку дошкільників. Паралельно навчанню 

театралізованій грі проводився розвиток сюжетно-рольової гри, в якій діти 

вчилися використовувати іграшки і предмети-замісники, приймати на себе 

роль, діяти відповідно до неї, збагатити свою рольову поведінку за рахунок 

виразних рухів і жестів. Велика увага надавалася навчанню навичкам взаємодії 

з однолітком і дорослим, розвитку здібності до емоційної децентрації, 

необхідної для ухвалення рольової позиції в грі. Для стимулювання уяви дітям 

пропонували ігри, які вимагають перевтілення, здібності створювати образи на 

основі вражень, а також знаходження різних варіантів поведінки персонажа. 

Важливим аспектом роботи було збагачення уявлень дітей про 

взаємостосунки людей, їхні відчуття, переживання в процесі ознайомлення з 

навколишнім світом, перегляду мультфільмів, організації свят. 

На всіх етапах роботи особлива увага приділялася навчанню 

дошкільників розумінню тексту і розвитку їхнього мовлення. В ході роботи  

над текстом, в першу чергу, забезпечувалося розуміння фактичного змісту, що 

було основою для появи первинних уявлень, уведення відповідного словника. 

Для цього використовувалися розроблені Б.Д. Корсунською спеціальні тексти, 

методичні засоби і прийоми: інсценована розповідь, аналіз ілюстрацій до 

текстів, розповідь, відповіді на запитання й інші завдання. 

Важливе значення мав розвиток емоційної виразності мови і рухів на 

музичних і фізкультурних заняттях. Дошкільників учили використовувати різні 

засоби емоційної виразності в процесі музично-ритмічних рухів, під час гри на 

музичних інструментах, музично-рухових ігор за сюжетами розповідей і казок. 

Розвиток мовних та інтонаційних засобів виразності мовлення досягався за 

допомогою мовної ритміки. В процесі роботи над вимовою на матеріалі  

текстів, ігрових ситуацій велася робота щодо розвитку логічного наголосу, 

зміні сили і висоти голосу, оволодіння темпо-ритмічною стороною мовлення. 

Широко використовувалися ігри-імітації і жваві ігри, які поєднувалися з 

виразними рухами і мовленням. 

Значна увага надавалася художньо-образному використанню уявлень в 

образотворчій діяльності. В процесі малювання дітей учили за допомогою 

кольору передавати емоційні стани персонажів, а також створювати серії 

ілюстрацій за сюжетами прочитаних текстів. У ліпленні навчали передачі 

пантомімічних виявів емоційних станів, а також учили помічати зміни пози у 

пластилінових персонажів. Дошкільникам пропонували завдання, що вимагали 

розуміння і самостійного створення піктограм, схематичних зображень людей, 

реальних предметів, знаходження схожості і відмінностей у зображеннях 

емоцій персонажів, розгляду готових малюнків і виробів, їх обігравання. 

Особлива роль на даних заняттях належала розвитку осмисленого сприйняття 

художніх образів на основі комплексу зорових, тактильно-рухових відчуттів і 

словесних характеристик. 
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Висновки. Театралізована гра є одним із улюблених видів дитячої 

діяльності і водночас має багато можливостей щодо лексичного розвитку, 

успішність якого можлива при забезпеченні низки педагогічних умов. 

Система роботи щодо збагачення словника дошкільників у 

театралізованій діяльності включає три етапи: художнє сприйняття 

літературних і фольклорних творів, перегляд театралізованих вистав; освоєння 

театральної термінології та спеціальних умінь для становлення основних 

(„актор”, ,,режисер”) і додаткових позицій („сценарист”, „оформлювач”,               

і ,,костюмер”): активізація словника у самостійній творчій діяльності. 

Саме послідовна реалізація трьох означених етапів роботи сприяє успіху 

роботи, спрямованої на лексичний розвиток дітей на різних етапах дошкільного 

дитинства. 

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в розробці технології 

лексичного розвитку дітей засобами театрально-ігрової діяльності на різних 

етапах дошкільного дитинства. 

Резюме. У статті охарактеризовано систему роботи щодо збагачення 

словника дітей на різних етапах дошкільного дитинства у театралізованій 

діяльності, яка включає три послідовних етапи, кожен з яких відповідає одній              

із вікових груп; наведено варіанти методичного забезпечення. Автор розглядає 

театралізовану діяльність у трьох аспектах: як видовище, гру та працю і 

відповідно до цього диференціює завдання лексичної роботи. В основі 

організації роботи щодо збагачення словника лежав комплексний підхід, 

відповідно до якого як основна умова підвищення ефективності процесу 

лексичного розвитку виступала цілеспрямована організація різних видів 

діяльності (мовленнєвої, театралізованої, ігрової, трудової), широке 

використання гри, поєднання ігрових, невербальних і вербальних засобів. 

Ключові слова: збагачення словника дошкільників, театралізована діяльність, 

система роботи, театральна термінологія. 

Резюме. В статье охарактеризована система работы относительно 

обогащения словаря детей на разных этапах дошкольного детства в 

театрализованной деятельности, которая включает три последовательных 

этапах, каждый из которых соответствует одной из возрастных групп; 

приведены варианты методического обеспечения. Автор рассматривает 

театрализованную деятельность в трех аспектах: как зрелище, игру и труд и 

соответственно этому дифференцирует задачи лексической работы. В основе 

организации работы относительно обогащения словаря лежал комплексный 

подход, в соответствии с которым как основное условие повышения 

эффективности процесса лексического развития выступала целеустремленная 

организация разных видов деятельности (речевой, театрализованной, игровой, 

трудовой), широкое использование игры, сочетание игровых, невербальных и 

вербальных средств. Ключевые слова: обогащение словаря дошкольников, 

театрализованная деятельность, система работы, театральная терминология. 

Summary. In article the of work is described in relation to enrichment                    

of dictionary of children on different stages of preschool childhood in the 

theatricalized activity which includes three successive stages, each of which 

corresponds  to  one  of  age  groups;  the  variants  of  the  methodical  providing  are  
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resulted. The author considers the theatricalized activity in three aspects: how 

spectacle, game and labour and according to this differentiates the tasks of lexical 

work. In the basis of organization of work complex approach, in accordance with 

which as a basic provision of rise of efficiency of process of lexical development the 

purposeful organization of different types of activity ( vocal, theatricalized, playing, 

labour), wide use of game, combination of playing, not verbalnih and verbalnih tools, 

came forward, lay in relation to enrichment of dictionary. Keywords: enrichment of 

dictionary of under-fives, theatricalized activity, work system, theatrical terminology.   
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