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Мектепке дейінгі ұйымдарда театрландырылған әрекетті ұйымдастыруға 
әдістемелік ұсынымдар – Астана, 2016. -36 б. 

 
 
Әдістемелік ұсынымдарда Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес 3-6 жастағы балаларға 
арналған театрландырылған әрекетті ұйымдастыру бойынша материалдар 
берілген.  

Ұсынымдар білім беру салаларын кіріктіру ұстанымдары ескеріле 
отырып әзірленген және балаларды эмоциялық жағымды және жалпы адами 
құндылықтарға баулуға бағытталған.  

Аталған ұсынымдар мектепке дейінгі ұйым қызметкерлеріне, ЖОО мен 
колледждердің педагогтық мамандығы бойынша оқитын студенттеріне 
арналған.  

«Мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығының ғылыми-
әдістемелік кеңесінде (2016 жылғы 10 наурыздағыі №3 хаттама) ұсынылған. 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

«Мектепке дейінгі балалық шақ» 
                                                                  Республикалық орталығы, 2016 
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ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА 
 

Бүгінгі таңда балалардың негізгі қабілеттері қалыптасатын және дамитын, 
мектеп жасына дейінгі кезеңдегі тұлға дамуының ерекше өзектілігіне 
айырықша назар аударылуда. Оның ішкі мәдениетінің байлығы, зияткерлік 
еркіндігі, биік шығармашыл әлеуеті, жоғары көркемдік талғамы, тұлғааралық, 
ұлтаралық және әлеуметтік қарым-қатынаста төзімділік таныта білуі қазіргі 
заманғы жан-жақты дамыған тұлға қалыптастыруға қажетті жағдайлар болып 
табылады. 

Театрландырылған әрекеттерді ұйымдастыруға және әдістемесіне 
байланысты жұмыстар тәжірибесін оқып үйрену отандық және шетелдік ғалым-
педагогтардың: Д. Элькониннің, А.  Запорожцтің, Т.Н.Доронинаның, 
И.Медведеваның, Т.Шишованың, В.Н.Андросованың, Б.Б.Баймұратованың, 
Л.А.Давиденконың, А.Б.Қаржаубаевтың, Т.Қолдыбаеваның, 
А.К.Меңжанованың және басқалардың  еңбектерінде кеңінен көрініс тапқан. 

Отандық және шетелдік әдебиеттерге талдау жасау  балалардың 
қатысуымен болатын театрлық қойылымдар олардың дамуында, өзінің 
мүмкіндіктері мен ішкі сенімсіздігін жеңуде маңызды роль атқаратынын 
көрсетті. 

Қазақстан Республикасының Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 
жалпы білім беретін оқу бағдарламасында  балалардың театрландырылған 
әрекеттері көркем әрекеттердің бір түрі ретінде қарастырылады және 
«Шығармашылық», «Әлеуметтік орта», «Денсаулық» білім беру салаларымен 
кіріктірілген «Қатынас» білім беру саласының құрамына енеді. Балалардың 
дербес және бірлескен әрекеттерінде балаға өз ойын еркін айту мүмкіндігі 
беріледі.  
          Әдістемелік ұсынымдардың құрылымы мынадай бөлімдерден тұрады: 
«Түсіндірме жазба», «Мектеп жасына дейінгі балалар тұлғасын дамытуда 
театрландырылған әрекеттердің ролі», «Театрландырылған әрекеттер 
ұйымдастыру бойынша жұмыстардың заманауи түрлері мен әдістері» және 
қорытынды.  

Әдістемелік ұсынымдардың мақсаты мектеп жасына дейінгі балаларға 
театрландырылған әрекеттер ұйымдастыру және өткізу жөнінде тәрбиешілерге 
әдістемелік көмек көрсету болып табылады. 

Міндеттері: 
- мектеп жасына дейінгі балалардың театрландырылған әрекеттерін 

дамытуға арналған  заттық-кеңістіктік дамытушы орта құру; 
- ойын, ән және биді ойдан шығарып орындау арқылы балалардың сөйлеу 

белсенділігін арттыруға ықпал ету; 
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- шынайы өмірдегі және қиялындағы жағдаяттарда балалардың 
әлеуметтік тұрғыда дамуына ықпал ететін олардың ынтымақтастық тәжірибесін 
байыту; 

- балалардың шығармашылық белсенділігінің артуына және эмоциялық 
жағдайына қолайлылы мүмкіндіктер туғызу. 
 
 Күтілетін нәтиже: 

- мектепке дейінгі ұйымдарда театрландырылған әрекеттердің алуан 
түрлерін ұйымдастыру және өткізу әсілдерін меңгереді.  
 Аталған әдістемелік ұсынымдардың мазмұнын жүзеге асыру 
педагогтардың кәсіби құзіреттілігін арттыруға, заттық-кеңістіктік дамытушы 
ортаны байытуға, сондай-ақ мектепке дейінгі ұйымдарда театрландырылған 
әрекеттерді толыққанды дамытуға мүмкіндік береді. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАР ТҰЛҒАСЫН ДАМЫТУДА 
ТЕАТРЛАНДЫРЫЛҒАН ӘРЕКЕТТЕРДІҢ РӨЛІ 

 
Мектепке дейінгі ұйымдардағы театрландырылған әрекеттер -  бұл тұлға 

шығармашылығына бағытталған тәрбие, баланың шығармашылық әлеуетін 
ашудың мүмкіндігі. Театрландырылған әрекеттерді ұйымдастыру баланың 
қызығушылығы мен қабілеттерін дамытуға жәрдемдеседі, жалпы дамуына, 
білуге құштарлығының айқындалуына, жаңаны тануға деген ұмтылысын, жаңа 
ақпараттарды және әрекеттердің жаңа әдістерін игеруге, ассоциативті ойлануға; 
рөлдерді орындау кезіндегі эмоцияның, ақыл-парасатының көрінуіне, мақсатқа 
жету үшін ұмтылуына, табандылығының дамуына ықпал етеді.  

Балалар қоршаған әлемдегі қызықты иделарды байқауға, оларды қолдана 
білуге, кейіпкердің өзіндік көркем бейнесін құруға үйренеді, оларда балалар 
шығармашылығының кең тараған түрі шығармашылық қиялы дамиды.  

Мектепке дейінгі білім беру жүйесінің дамуымен қатар мектеп жасына  
дейінгі балалар өміріне театр мықтап енді.  

Театр – балаларға арналған ең қолжетімді және демократиялық өнердің 
бір түрі және ол: 

- балалардың шығармашылық тұрғыда дамуына; 
- эстетикалық талғамының қалыптасуына; 
- адамгершілік тәрбиесіне; 
- тұлғаның коммуникативтік қабілеттерінің (ауызша және ауызша емес 

тілдесудің түрлеріне оқыту) дамуына; 
- ерік-жігерін тәрбиелеуге, зейінін, елестете білуін, бастамашылдығын,  

қиялын, тілін (диалог және монолог) дамытуға; 
- оң эмоциялық көңіл-күй құруына, шаршағанды басуына, даулы 

жағдаяттарды ойын арқылы шешуге  ықпал етеді. 
Театрландырылған әрекеттер мазмұндық-рөлдік ойындармен өте тығыз 

байланысты және оның бір түрі болып есептеледі. 
Баланың есеюі бірнеше кезеңмен өтеді, сондай-ақ оның ойындары да 

бірнеше кезеңмен дамиды: заттармен сынақ жасаудан басталып, оларды 
бейнелеу үшін ойыншықтармен және заттармен танысады; одан кейін алғашқы 
мазмұндық көріністер пайда болады, содан соң рөлді сомдайды және ақырында, 
мазмұнды дарамалайды. 

Балалар өздеріне рөл таңдайтын және алмастыратын – заттарды қолдана 
отырып, әрекеттер мен ересектердің қарым-қатынасын жинақталған түрде 
жаңғыртатын  мазмұндық-рөлдік ойындарды Д. Б. Эльконин шығармашылық 
сипаттағы әрекеттер деп атайды.   

Белгілі балалар психологы А. В. Запорожец баланың қиялындағы 
жағдаяттарда ойша әрекет ете білу білігін қалыптастыруда театрландырылған 
ойындардың рөліне маңыз берді. 
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Театрландырылған әрекеттер сезімдердің, терең аяушылықтың және 
баланың ашылуының қайнар көзі болып табылады, оны рухани құндылықтарға 
баулиды. Баланың эмоциялық саласының дамуында театрландырылған 
сабақтардың маңызы зор, кейіпкерлерге жаны ашиды, орындалған ойындағы 
оқиғаларға аяушылық білдіреді. 

Осылайша, театрландырылған әрекеттер – адамның мимикасы, ымы, 
дауыс ырғағы бойынша эмоциялық күйін тану қабілетін, яғни балалар 
эмпатиясын дамытудың басты тетігі. Басқалардың жетістіктеріне қуана білу 
және бөтеннің қайғысына ортақтаса білу үшін, өзін ойша сол адамның орнына 
қоя білуі қажет. 

Бүкіл мектепке дейінгі кезең бойында баланың тілі белсенді түрде: сәби 
кезеңдегі еріксіз эмоциядан орта топтағы балалардың дауыс ырғағына және 
мектепке дейінгі ересек жастың мәнерлі тілі дамиды.  Мәнерлеп сөйлеуді 
дамыту үшін, әрбір бала өзінің эмоциясын, сезімін, қалауын және 
көзқарастарын, әдеттегі әңгімелерде ғана емес сондай-ақ, жариялы түрде, таныс 
емес тұлғалардың алдында көрсете алатындай жағдайлар туғызу қажет.  
Адамның көпшілік аудиторияның алдында мәнерлеп сөйлеу дағдысына ерте 
балалық шақтан бастап баулып- тәрбиелеуге болады. 
 

ТЕАТРЛАНДЫРЫЛҒАН ӘРЕКЕТТЕР ҰЙЫМДАСТЫРУ БОЙЫНША 
ЖҰМЫСТАРДЫҢ ЗАМАНАУИ ТҮРЛЕРІ МЕН ӘДІСТЕРІ 

 
Мектепке дейінгі ұйымдардағы театрландырылған әрекеттердің 

негізгі бағыттары 
 
Мектепке дейінгі ұйымдарда театрландырылған әрекеттер күннің бірінші 

және екінші жартысында  - белгіленбеген уақытта ұйымдастырылуы, басқа 
сабақтарға үйлесімді түрде енгізілуі, сондай-ақ тіл дамыту және қоршаған 
ортамен таныстыру бойынша сабақтардың апталық кестесінде арнайы 
жоспарлануы да мүмкін. 

Әрбір балаға дербес қарым-қатынас жасауды қамтамасыз ету үшін 
театрландырылған әрекеттердің барлық ұйымдастырылған түрлерін шағын 
топтарда өткізу ұсынылады. Сонымен қатар, сабақ мазмұнына байланысты 
шағын топ әр кезде әртүрлі қалыптасып құрылуы мүмкін. 

Мектепке дейінгі ұйымдардағы театрландырылған әрекеттердің негізгі 
түрлері сабақтарда, жеке жұмыстарда, театрландырылған ойындарда, 
сауықтарда, мерекелерде, үйірме жұмыстарында ұйымдастырылады.  

Мектепке дейінгі ұйымдардағы театрландырылған әрекеттерді 
ұйымдастыруға тән ерекшеліктері олардың мазмұнының әдеби негізі және 
көрермендерінің болуы (Л.В. Артемова, Л.В. Ворошнина, Л.С. Фурмина және 
басқалар).  
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Сонымен қатар психологиялық-педагогикалық әдебиеттер мен ғылыми 
зерттеулерге (О.В. Акулова, А.Г. Гогоберидзе және басқа) жасалған талдаулар 
мектепке дейінгі ұйымдарда мақсатты түрде дамытуға бағытталған 
театрландырылған әрекеттерді қолданудың тиімділігін дәлелдеді. 

Оларды екі негізгі: драмалау және режиссерлік (олардың әрқайсысы өз 
кезегінде бірнеше түрге бөлінеді) топтарына бөлуге болады.  

Драмалық ойындарда «әртіс» ретінде бала рөлдерді орындайды, ауызша 
және ауызша емес мәнерлілік құралдар кешенінің көмегімен өзбетімен 
бейнелерді жасай алады. Жануарлардың, адамдардың, әдеби кейіпкерлердің 
бейнесіне ұқсатып қайталап салатын-ойындар; мәтін негізіндегі рөлдік 
диалогтар; шығармаларды сахналау; бір немесе бірнеше шығарма бойынша 
қойылымдар; алдын ала дайындықсыз мазмұнды ойнайтын (немесе бірнеше 
мазмұнды) сол бойда ойдан шығаратын - ойындар драмалаудың түрлеріне 
жатады. 

Режиссерлік ойындарда  ойыншықтар немесе оларды алмастырушылар 
«әртіс» болып табылады, ал бала «сценарист және режиссер» ретінде 
әрекеттерді ұйымдастырады,  «әртістерді» басқарады. Кейіпкерлерді 
«сөйлетеді» және мазмұнға түсінік береді, ол ауызша мәнерлеудің түрлі 
құралдарын қолданады. Балабақшада қолданылатын режиссерлік ойындардың 
түрлері театрлардың алуан түрлілігіне: үстелдік, жазықтықтық және көлемдік, 
қуыршақтық (бибабо, саусақтық, марионетка) және басқаларға байланысты 
анықталады. Театрландырылған әрекеттерді дамыту бойынша жұмыстар жүйесі 
үш кезеңге бөлінеді: 

І. Әдеби және фольклорлық шығармаларды көркем қабылдау; 
ІІ.Негізгі («әртіс», «режиссер») және қосымша («сценарист», 

«көркемдеуші», «костюмер») рөлдерді орындаушы болып қалыптасуы үшін 
арнайы біліктерді меңгеру; 

ІІІ. Дербес шығармашылық әрекет. 
Қабылдау, ойлау, қиялдау, тілі бір-бірімен тығыз байланыста және 

балалардың әртүрлі белсенділіктері (тілдік, қимылдық, музыкалық және басқа) 
арқылы көрінуіне байланысты педагогикалық міндеттер күрделене түседі. 

Театрландырылған әрекеттердің бағыттары үш аспекті бойынша: 
біріншіден, драмалық мазмұн құруда, яғни берілген әдеби мәтіннің 

мазмұнын немесе вариативтік шығарманы ия өзі құрастырған мазмұнды 
түсіндіреді, мағынасына қайтадан ой жүгіртеді; 

екіншіден, өзінің ойға алғандарын орындау кезінде, яғни біліктеріне 
сәйкес келетін көркем бейнені мәнерліліктің әртүрлі құралдарының: дауыс 
ырғағы, ымы, ишарасы, қимылы, дыбыстаудың көмегімен жүзеге асырады; 

үшіншіден, қойылымды көркемдеу – декорация, костюмдер, музыкалық 
сүйемелдеулер, афиша, бағдарлама (іріктеу, әзірлеу, стандарттан тыс 
қолданулар) құру арқылы жүзеге асады. 
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Театрландырылған әрекеттерді қамтамасыз ететін заттық-кеңістіктік 
ортаны ұйымдастыру 

 
 Балалардың бірлескен және дербес театрландырылған әрекеттерін 
қамтамасыз ету үшін топта  бала өз рөлінің мазмұнын еске түсіретіндей, 
шығарма мазмұнының иллюстрациясын қарастыра алатындай театрлық аймақ 
немесе театрлық бұрыш жабдықталуы қажет. 
Балалардың дербес қызығушылығын жүзеге асыру мақсатында заттық - 
кеңістіктік ортаны таңдау еркіндігі қамтамасыз етіледі.  
Театрландырылған әрекеттер аймағында: 

- үстелдік театр; 
- шымылдық; 
- қуыршақтар жиынтығы (саусақтық және жазықтықтық  пішіндер, 

ертегілерді ойнауға арналған қуыршақ-марионеткалар); 
- балалардың өздерінің және тәрбиешілерінің дайындаған театры (басы, 

саптамасы бар конустар, әртүрлі маскалар, декорациялар); 
- түрлі көңіл күйдегі кейіпкерлер; 
- кейіпкерлер мен декорациялар жасауға арналған материалдар (түрлі -түсті 

қағаздар, желім, қалдық материалдар, қарындаштар, бояулар, қайшы және басқа 
материалдар ); 

- дайын костюмдер, ертегілерді ойнауға арналған маскалар, қолдан жасалған 
костюмдер; 

-  сиқырлы заттарды және кеңістікті белгілеуге арналған атрибуттар-
алмастырғыштар (түсті шеңберлер, түрлі ұзындықтағы жолақтар) болуы тиіс. 
  Сондай-ақ топта  сөйлеу белсенділігін дамытуға арналған әдеби бұрыш 
құрылуы мүмкін. Ол кітаптарға арналған стеллаж немесе ашық витрина, 
жұмсақ диван, бағдарлама бойынша  және балалардың сүйікті кітаптары, 
«сөйлейтін кітаптар», қолдан жасалған кітаптар, жазушылар мен ақындардың 
портреттері, ертегілер көрмесі түрінде ұсынылуы мүмкін. 
 

Мектеп жасына дейінгі әртүрлі жас кезеңдеріндегі балаларға 
театрландырылған әрекеттерді ұйымдастыру 

 
ІІ кіші топ (3 жастан 4 жасқа дейін) 

 ІІ кіші топтағы (3 жастан 4 жасқа дейінгі) балалармен 
театрландырылған әрекеттерді ұйымдастырудың басты ерекшелігі ересектердің 
театрландырылған қойылымдарын бақылаудан біртіндеп дербес ойын 
әрекеттеріне көшу болып табылады; топтағы рөлдерді орындайтын, дербес 
ойындардан және үш-бес құрдасымен «қатарласқан ойындар»; фольклорлық 
және әдеби кейіпкерлердің әрекеттерін салудан драмалық-ойындарда 
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кейіпкердің негізгі эмоциясын бере отырып әрекеттерін орындайтын және 
қарапайым «үлгілік» бейнелерді құруды меңгереді. 

 
 Жұмыстың міндеттері мен мазмұны: 

- сәбиге таныс әлди, тақпақ, ертегі мазмұнын негізге алып, тәрбиеші 
көрсететін  шағын қуыршақ қойылымдарын көру арқылы, театрландырылған 
әрекеттерге қызығушылықты қалыптастыру; 

- кейіпкерлердің диалогтеріндегі жеке сөз тіркестерін толықтырып,  
қойылымға енгізу арқылы баланың тілектерін ынталандыру. 

  Балалардың назар аударуы қадағаланады, соңында қуыршақтар иіледі  
және олардан ризашылық сұрайды, қолдарын шапалақтайды. 
 Саусақтық және басқа да театрлық қуыршақтар сабақта да, күнделікті 
қарым-қатынаста да қолданылады. Олардың атынан ересектер алғыс айтады 
және балаларды мақтайды, сәлемдеседі және қоштасады. Сабақтардың, сауық 
кештерінің конспектісіне драмалардың фрагменттерін қосады, арнайы 
костюмдерін киеді, дауысын және ырғағын өзгертеді. 
 Тәрбиеші әрекеттерінің маңызды аспектісі бұл драмалық-ойын түрлерін 
меңгерту арқылы балалардың ойындық тәжірибелерін біртіндеп кеңейту. 
Аталған міндеттер драмалық-ойындар мен ойындық тапсырмаларды: 

- адамның, жануардың және құстардың жеке әрекеттеріне (балалар 
оянады-керіледі, торғайлар қанаттарын сермейді) еліктейтін ойындар және 
адамдардың негізгі эмоцияларына (күн шықты - балалар қуанады: жымияды, 
шапалақтайды, тұрған орнында секіреді) еліктеу; 

- кейіпкердің негізгі эмоциясын бірізді әрекеттермен беретін тізбектелген 
еліктеуіш-ойындар (көңілді матрешкалар алақандарын шапалақтайды және 
билей бастайды; қоян түлкіні көріп қалып, қорқып кетеді және ағашқа секіріп 
шығады); 

- жақсы таныс ертегі кейіпкерлерінің бейнесіне еліктейтін-ойындар 
(қорбаңдаған аю үйшікке келе жатыр, батыр қораз жолмен адымдап келеді); 

- музыкаға ойдан шығарылатын-ойындар; 
- оқылатын тақпақ мәтіндерімен және достық әзілдерімен, 

бір ғана кейіпкермен, сөзсіз, бірсарынды және сол бойда ойдан шығарылатын–
ойын; 

- тәрбиеші әңгімелейтін шағын ертегі, әңгіме және тақпақ мәтіндеріне сол 
бойда ойдан шығарылатын - ойын; 

- ертегі кейіпкерлерінің рөлдік диалогтары; 
- жануарлар туралы ертегі фрагменттерін сахналау; 
- халық ертегілері мен авторлық мәтіндер бойынша бірнеше 

кейіпкерлермен драмалық-ойындарды бірізділікпен күрделендіру арқылы 
жүзеге асырылады. 
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- Бұл жастағы балалардың алғаш рет режиссерлік театрландырылған 
ойындарды –үстелдегі ойыншықтар театрын, үстелдегі жазықтықтағы театрды, 
фланелеграфтағы жазықтықтық театрын, саусақ театрын игеруі байқалады. 
Игеру үдерісі халықтық және авторлық тақпақтар, ертегі, әңгіме мәтіндері 
бойынша шағын-қойылымдарды қамтиды. Саусақ театрында балалар 
пішіндерді берілген тақырыптар бойынша ересектермен бірлесіп қолдана 
бастайды. 
 

 Күтілетін нәтижелер: 
- «көрермен» тұрғысындағы алғашқы дағдыларға ие (ізгі тілегі бар 

көрермен бола біледі, соңына дейін көреді және тыңдайды, алақанын 
шапалақтайды, қойылымды орындағын «әртістерге» ризашылық білдіреді); 

- режиссерлік театрландырылған ойындарда мәнерліліктің (ым, ишара, 
қимыл, дауыс күші мен тембрі, сөзінің қарқыны) кейбір құралдарын қолдануды 
біледі, «әртіс» тұрғысындағы алғашқы дағдыларға ие, кейіпкердің бейнесін, 
оның эмоциясын, күйзелісін және қуыршақты немесе пішінді дұрыс ұстауды,  
жүргізуді бере біледі; 

- ойынға басқа қатысушылармен өзара әрекеттер жасай алады. 
 Орта топ (4 жастан 5 жасқа дейінгі) 

Орта топтағы балалардың (4 жастан 5 жасқа дейінгі) театрландырылған 
әрекеттерінің  ерекшелігі «өзі үшін» ойналатын ойыннан  біртіндеп көрерменге 
бағдарланған ойынға көшуден тұрады; үдерістің өзі негізгі болатын ойыннан, 
үдеріс те, нәтиже де маңызды болатын ойынға ауысады; құрдастарымен шағын 
топта тәріздес («параллель») рөлдерді орындаудан, бес-жеті құрдасынан 
тұратын топта әртүрлі рөлдерді орындауға (теңқұқылы, бағынуға, басқаруға) 
көшеді; драмалық-ойындарда қарапайым «үлгілік» бейнелерді құрудан, эмоция, 
көңіл күй, кейіпкердің жағдайы, олардың ауысуы құрамдасатын тұтас 
бейнелерді сомдайды. Бұл жас кезеңінде театрландырылған ойындарға 
қызығушылығы артады. 

Жұмыстардың міндеттері мен мазмұны: 
- театрландырылған ойындарға қызығушылықтарын қолдау, оны 

саралау, белгілі бір ойын түріне басымдық беру (драмалау немесе режиссерлік); 
- өз ойын білдіретін құрал ретінде ойынға қызығушылығын және 

ынтасын қалыптастыру. 
 Балалардың театрлық-ойындар тәжірибесін кеңейту драмалық-ойындар 
есебінен жүзеге асырылады. Орта топтың балалары меңгерген ойындық-
тапсырмалар мен драмалық-ойындардың барлық түрлері мектеп жасына дейінгі 
орта топтың балаларына пайдалы және қызықты. Мәтіндерді күрделендіру 
күрделі мазмұнымен, мағынасына және эмоциясына байланысты шағын 
мәтіндердің болуымен, кейіпкерлердің қызықты бейнелерімен, нақты тілдік 
құралдарымен ерекшеленеді. 
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 Жоғарыда аталған ойындармен қатар балалармен жұмыста: 
-екі-үш бөлімнен тұратын жануарлар туралы ертегілер мен сиқырлы 

ертегі мәтіндері бойынша көп кейіпкерлі драмалық-ойындар; 
-«Балалар және олардың ойындары», «Балалар мен аңдар», «Ересектер 

еңбегі» тақырыбындағы әңгіме мәтіндері бойынша драмалық-ойындар; 
-шығармалар бойынша қойылымдарды сахналау қолданылады. 
Қайталайтын және сол бойда ойдан шығарылатын ойындар бейнелі-

ойындар этюдтерінің мазмұндық негізін құрайды. Балалардың ойындық 
тәжірибесі театрландырылған ойындар есебінен кеңейеді. 4-5 жастағы балалар 
үстелдік театрлық ойындардың әр алуан түрін: жұмсақ ойыншықтармен, 
ағаштан жасалған театрды, халықтық ойыншықтар мен жазықтықтық пішіндер 
театрын меңгереді. 

Қуыршақпен шай ішу әрекеттері жаңа мазмұнға ие. Балаларға үлкен 
қуыршақтар (шымылдықсыз, оқу жылының соңында шымылдықпен) театры да, 
қасықтар театры да қол жетімді. Балалар поэзиялық және прозалық 
қойылымдар көрсетеді. Саусақ театрында бала таныс әлди мен тақпақтар 
негізінде сол бойда ойдан шығарып дербес әрекеттерді қолданады, өзінің сөзіне 
сай қимылдар жасайды. Баланың театрлық-ойындар білігі айтарлықтай 
күрделене түседі. 

 
 Күтілетін нәтижелер: 
- «көрермен» болу дағыдысын меңгерген, ізгі тілекті және зейінді көрермен 

бола біледі, көрерменнің мәдениетін байқатады (қойылым кезінде өз орнын 
тастап кетпейді, «сахнадағы» көріністерге немқұрайлы қарамайды, 
«әртістердің» сұрағына жауап береді, шапалақтарымен ризашылық білдіреді; 
құрдастарының ойындарын – «әртістерді» оң бағалайды); 

- «әртіс» тұрғысындағы дағдыларды меңгерген, ауызша емес құралдарды 
(ым, ишара, қалып, қимыл) және кейіпкер бейнесін, эмоциясын, олардың 
дамуын және ауысуын беру үшін дауыс мәнерін қолдану біледі; 

- қуыршақты «басқаруды» біледі: режиссерлік театрлық ойындарда 
көрермендерге байқатпай ұстауды, кейіпкердің пішінін немесе қуыршақты 
дұрыс жүргізеді, жүруді, жүгіруді, секіруді, ишараны және қимылды 
үйлестіреді, сәлемдесу мен қоштасуды, келіскенді және  келіспегенді белгілей 
алады;  

- режиссерлік театрландырылған ойындарда «режиссер» тұрғысындағы 
алғашқы дағдыларды меңгерген, яғни үстел бетіндегі жазықтықта ойын 
кеңістігін құра біледі, өз қалауы бойынша оны пішіндермен және 
ойыншықтармен толықтырады; 

- ойынға арналған орынды анықтайтын, атрибуттарды іріктейтін 
қабілеттері, материалдарды және костюм элементтерін вариативті қолдана 
біледі, ойынға қажетті жетіспейтін атрибуттарды тәрбиешілердің дайындау 
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үдерісіне қатысатын «қойылымды көркемдеушінің» негізгі біліктерін 
меңгерген; 

- ойындағы басқа қатысушылармен өзара әрекеттесе алады, келісім жасай 
біледі, рөлдік қарым-қатынастарды бекітеді, ойын барысындағы даулы 
жағдаяттарды шешудің қарапайым тәсілдерін меңгерген. 
 Ойын мазмұнын ойластыру және түрлі мәнерлілік құралдардың 
көмегімен ойластырылған кейіпкерді іске қосу кезінде тәрбиеші 
шығармашылықты,  қызығушылықты дамытуға және сол бойда ойдан 
шығаратынына  назар аударуы қажет.Театрландырылған ойындарға 
кейіпкерлер бейнесін қосу тәсілдерін талқылау және нәтижесін талдау кезінде, 
сол бойда ойдан шығару негізгі жұмыс болып табылады. Балаларға бір 
кейіпкерді,  мазмұнды, жағдаятты түрліше көрсетуге болатынын туралы 
қорытынды жасауға әкеледі. Мәтінді өзінше түсінуіне байланысты 
ойластырылғанды жүзеге асыру әдістерін табуды ынталандыру қажет, 
ересектерді қайталап көшіру немесе басқа балаға еліктеп әрекет етуге 
болмайды. 
 Ересектер тобы ( 5 жастан 6 жасқа дейін) 

Ересектер тобындағы (5 жастан 6 жасқа дейін) балалармен 
театрландырылған әрекеттердің басты ерекшелігі бір ғана әдеби немесе 
фольклорлық мәтіндегі ойындардан  бала мазмұнды өзі еркін құратын, әдеби 
негізді баланың еркін түсінуінен немесе бірнеше шығарманы біріктіруі арқылы  
жаңа біріккен-ойынға біртіндеп ауысуынан тұрады; кейіпкердің ерекшеліктерін 
бере білу үшін мәнерлілік құралдары қолданылатын ойындардан кейіпкер 
бейнесін сомдайтын құрал ретіндегі ойындарға ауысады; «әртіс» орталық 
назарда болатын ойыннан «әртіс», «режиссер», «сценарист», «көркемдеуші», 
«костюмер» орындарының кешені ұсынылатын ойындарға көшеді, алайда әр 
баланың ыңғайы олардың жеке қабілеттері мен қызығушылықтарына 
байланысты; театрландырылған ойыннан қабілеттерін жүзеге асыра алатын 
және тұлғалық ерекшеліктерін байқататын құрал ретіндегі театрлық-ойын 
әрекеттеріне ауысады. 

Жұмыстың міндеттері мен мазмұны: 
- балалардың театрландырылған ойындарға оң көзқарастарын 

қалыптастыру. Бұл театрландырылған ойындардың белгілі бір түріне, кейіпкер 
бейнесіне, мазмұнына, театр мәдениетіне қызығушылығын арттырады; 

- театрландырылған әрекеттердегі өзін-өзі көрсету қабілеттері мен 
қызығушылығының болмауы немесе болуына байланысты, ойынға оң немесе 
салғырт қарым-қатынастың себептерін сезінуі; 

- балаларды театр мәдениетіне баулу, яғни театрдың Қазақстанда пайда 
болу тарихымен,  қолданылуымен, театр ғимаратының құрылымымен, театрда 
жасайтын адамдардың әрекеттерімен,  аталған кәсіптің жарқын өкілдерімен, 
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театр өнерінің жанрларымен, түрлерімен (драмалық, музыкалық, қуыршақ, 
аңдар театры, сайқымазақтар және т.б.) таныстығы. 

Мектепке дейінгі ересек жас кезеңінде драмалық-ойындар мен режиссерлік 
театрлық ойындардың алуан түрлерін меңгеру есебінен театрлық-ойын 
тәжірибелері тереңдей түседі. Драмалық-ойындар тәжірибесінің молаюынан 
балалар белсендірек және ойын мазмұнын таңдауда дербес бола бастайды, 
шығармашылықпен таңдайды. Мектепке дейінгі ересек жас кезеңіндегі бала 
бейнелік-ойын этюдтармен қатар, сол бойда ойдан шығарылатын ойындармен, 
сахналаумен, соның ішінде бірнеше әдеби шығармалардан тұратын «коллаж» 
негізінде  қойылымдарды өзбетімен әзірлеу мүмкін бола бастайды. 
Марионеткалардың, «жанды қолдары бар» қуыршақтардың,  таяққа орнатылған 
қуыршақтар есебінен режиссерлік ойындар тәжірибесі байи түседі. Қойылым 
мәтіндері күрделенеді. Оларды терең адамгершілік мағынасы мен жасырын 
түрде  берілген, соның ішінде юморлық шағын мәтіндері арқылы ажыратуға 
болады. 

6 жастан кейінгі балалар ойындарының жарқын ерекшеліктерінің бірі 
олардың тілдік жоспарға біртіндеп көшуі болды. Бұл әртүрлі мазмұндық 
ойындардың, соның ішінде қиялдайтын-ойындардың бірігу бағдарымен 
түсіндіріледі. Ол театрландырылған ойындардың шынайы, әдеби және 
қиялдағы жоспарлары бірін-бірі толықтыратын негізгі және маңызды бөлігі. 

 
Күтілетін нәтижелер: 
- «әртіс» тұрғысында беки түседі, қойылымның идеясына, кейіпкерге және 

өзіне өзіндік қарым-қатынасын  ауызша емес құралдар кешенінің көмегімен, 
дауыс ырғағы және тілдік мәнері  арқылы білдіру қабілеттері дамиды; 

- өзінің күшімен және басқа балалардың әрекеттерін ұйымдастыру арқылы 
өз ойларын қоса білу, іске асыру  қабілеттері «режиссер-сценарист» тұрғысына 
қызығушылық танытады; 

-  «сахнадағы» және «көремендер залындағы» орнын белгілейді, іріктейді, 
алмастырушы – заттарды шығармашылықпен қолданады, атрибуттарды, 
костюмдердің элементтерін  өзбетімен әзірлейді, афиша мен шақыруларды 
дайындайды және т.б. қабілетті, яғни көркемдеуші-костюмердің негізгі 
біліктерін меңгерген; 

- ойынды жоспарлау үдерісінде, ойын барысында (ойын жоспарынан 
шынайы қарым-қатынас жоспарына ауысады) және театрландырылған 
қойылым нәтижелеріне талдау жасағанда құрдастарымен тілдесе білудің оң 
тәсілдерін пайдаланады. 

   Мектепалды даярлық тобы ( 6 жастан 7 жасқа дейін) 
Әртүрлі қуыршақ түрлерін (үстіндегі және едендегі) қолдана отырып, 

қуыршақты жүргізудің  тәсілдерін игеру білігін дамыту. Дене қимылы, ым, бет 
қимылы арқылы тіршілік иелері мен заттардың бейнелерін жасауда өзінің іс-
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әрекетін серіктесінің іс-әрекетімен келістіріп, ырғақты сезінуге ойнау білігін, 
сахнада, импровизациялайтын сахналық алаңда бағдарлай білу, түрлі 
қарқында қимылдай білу дағдыларын қалыптастыру.  

Әдеби кейіпкерлердің әрекеттерін, олардың мінез-құлықтарының 
дұрыстығын, көзқарасын, оның адамгершілік ережелерге сәйкестігін талдау 
жасау. Құрбыларының ортасында өзінің ойын айта білуді, басқалардың 
ойларын тыңдай білуді дамыту. Ер балалар (күшті, батыл, еңбекқор, қамқор 
және т.б.) мен қыз балаларға (нәзік, ұялшақ, әдемі, қайырымды және т.б.) тән 
мінез-құлықтың ерекшеліктері туралы ұғымдарды балалармен талқылау. 
Шығармалар кейіпкерлеріне жанашырлықпен, аяушылықпен қарауға 
тәрбиелеу. 

Айналасындағы құрбыларының жағымсыз адами қасиеттеріне ықпал ету 
қажеттілігі мен ұмтылысын қолдау. Адамдардың эмоционалдық жай-күйі, 
іскерлігі және жеке қасиеттері, мүмкіндіктері, қарым-қатынас сипаты жөнінде 
балалардың түсініктерін молайту. Мектепалды даярлық кезеңіндегі 
балалардың театрландырылған ойындары кезінде балалардың алуан түрлі: 
тілдік, би, сахналық және т.б. шығармашылықтары жетіле түседі. Даярлық 
тобындағы театрлық сабақтар арнайы іріктеусіз барлық балалармен 
жүргізіледі. Балалардың оңтайлы саны -12-16 адам, шағын топта 10 адамнан 
кем болмайды. Сабақ 2 аптада 1 рет ертеңгілік және кешікілік уақытта 
өткізіледі. 

Театрландырылған ойындарды барлық балаларға шағын жаттығуларды 
қолданып, өзі серіктес бола отырып тәрбиеші өзі жүргізеді. Мазмұнды және 
рөлдерді ойнауды балаларды өзбетімен таңдау жасай білуге баулиды. 
Театрландырылған ойындарда қимылды, сөзді, ишараны, ымды әртүрлі 
нұсқада құрастыра білуі қажет. Тәрбиеші өнер түрлерінің (театр, хореграфия, 
поэзия, музыка, бейнелеу) ерекшеліктері туралы түсінік береді. Мектепалды 
даярлық тобындағы драмалық-ойындар қуыршақтары - кейіпкер болатын, ал 
бала оларды сөйлетуге және әрекет жасауға ықпал ететін қойылымдарға 
ұласып кетеді. Бұл олардан ойланып сөйлеуді, өзінің мінез-құлқына, 
қимылына бақылау жасауды талап етеді.  

Мектепалды даярлық тобындағы балалардың театрлық біліктерінің 
қалыптасқандығын анықтау үшін тәрбиеші оларға сүйікті шығармалары мен 
мультфильмдерінен шағын көріністерді ойнап беруге ұсыныс жасайды. 
Тәрбиеші біліктерді: дауыс ырғағының көмегімен кейіпкердің әртүрлі күйін 
эмоциямен көрсететін, бейнелейтін кейіпкердің мінезі мен көңіл-күйіне сәйкес 
қалыпқа енетін, өзіне тән мәнерлі ыммен дербес ишараны таңдай білуін 
қалыптастыратын жаттығулар өткізеді. Мектеп жасына дейінгі балалардың 
барлық жаттығулардағы әрекеттері мен қимылдар табатын қиялына еркіндік 
беру қажет. Театрландырылған әрекеттер үдерісіндегі кейіпкерлердің 
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мәнерлеп сөйлеуіне, баланың сөздік қорын өзіндік ойларымен байытып 
белсенділігін арттыруға назар аударады.  

Балалар театрландырылған әрекеттер нәтижесінде қайырымдылық пен 
зұлымдыққа өзінің көзқарастарын білдіреді, қиындықтар мен өзіне 
сенімсіздіктерді жеңе отырып әлемді таниды. 

Жұмыстардың міндеттері мен мазмұны: 
- мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашық қабілеттерін театр 

өнерінің құралдарымен: декорация заттары туралы ұғымдарын тереңдету 
арқылы дамытуды жетілдіру; 
- қуыршақты алып жүру тәсілдерін игеру біліктерін дамыту; 

-сахнада бағдарлай білу, қимылдарын ырғақпен үйлестіру, әрекеттерін 
серіктестерінің әрекеттерімен келістіре білу білігін қалыптастыру. Аталған жас 
кезеңіндегі балалар әдеби кейіпкерлердің әрекеттеріне адамгершілік 
нормаларына сәйкес  талдау жасай біледі. Ересектер мен құрбыларының 
арасында өз ойын білдіре алады, басқалардың пікіріне құлақ түреді. 
       

Күтілетін нәтижелер: 
- қуыршақты алып жүру тәсілдерін игереді; 
- театрландырылған әрекеттердің қатысушысы болуға ұмтылады; 
- ойындар мен ойдан шығарылған әрекеттерді мәнерлі орындайды; 
- шығарма кейіпкерлеріне аяушылық білдіреді, жанашырлығын көрсете 

отырып өз ойын білдіреді. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 

Мектепке дейінгі ұйымдардағы театрландырылған әрекеттер баланың 
шығармашылық әлеуетін ашуда және тұлғаның көркемдік бағытын анықтауда 
айтарлықтай рөл атқарады. 

Балалар қоршаған ортасындағы қызықты идеяларды байқауға, оларды 
іске асыруға, кейіпкердің өзіндік көркем бейнесін құруға үйренеді, олардың 
шығармашылық қиялы, салыстырмалы ойлауы, күнделікті өмірден ерекшені 
көре білуі дамиды. 

Театр өнері өз әрекеттерін серіктестерінің әрекеттерімен үйлестіруге, 
оларға кедергі жасамауға, тиімді қимылдар мен әрекеттерді таңдауға, өз 
кейіпкерлерінің рөлін орындағанда мәнерлілік құралдарын табуға үйретеді. 

Театрландырылған әрекеттер көркемдік-тілдік тәжірибесінің дамуында 
басты роль атқарады  және баланың қоршаған ортасын дұрыс түсінуіне 
көмектеседі. 

Мектепке дейінгі жас кезеңіндегі ұйымдастырылған оқу іс-
әрекеттеріндегі әңгімелесуге үйрету кезінде, қимылдық ойындарды өткізуде, 
әрекеттердің бейнелеу түрлерінде және т.б. театрдың алуан түрін енгізуге 
болады. 

Сондай-ақ, тұлғалық даму мен логопедтік әрекеттерді түзететін 
психологиялық емдеу кезінде театрландырылған әрекеттер қолданылады. 

Сондықтан, театрландырылған әрекеттерді ұйымдастыру мектеп жасына 
дейінгі балалардың тілдік және көркемдік дамуына ықпал етеді және 
педагогтардың кәсіби құзіреттіліктерін арттырады. 
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приобщение детей общечеловеческим ценностям.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Повышенное внимание к проблемам развития личности приобретает 
особую актуальность в связи с тем, что в дошкольном возрасте происходит 
формирование и развитие основных качеств ребенка. 

Необходимыми условиями формирования современной гармонически 
развитой личности являются богатство его внутренней культуры, 
интеллектуальная свобода, высокий творческий потенциал, хороший 
эстетический вкус, толерантность в межличностном, межнациональном и 
социальном общении.   
 Изучение опыта работы, связанного с организацией и методикой 
театрализованной деятельности, широко представлены в работах зарубежных и 
отечественных ученых-педагогов: Д. Эльконина, А.  Запорожца, 
Т.Н.Дорониной, И.Медведевой, Т.Шишовой, В.Н.Андросовой, 
Б.Б.Баймуратовой, Л.А.Давиденко, А.Б.Каржаубаева, Т.Колдыбаевой, 
А.К.Менжановой др. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что 
театральные постановки с участием детей играли важную роль в их развитии, в 
преодолении неуверенности в себе и своих возможностей. 

В Общеобразовательной учебной программе дошкольного воспитания и 
обучения Республики Казахстан театрализованная деятельность детей 
рассматривается как разновидность художественной деятельности и входит в 
образовательную область «Коммуникация», где интегрируется с другими 
областями: «Творчество», «Социум», «Здоровье».  Ребенку предоставляется 
возможность свободного самовыражения в совместной и самостоятельной 
детской деятельности. 

Структура методических рекомендации состоит из следующих разделов: 
«Пояснительная записка», «О роли театрализованной деятельности в развитии 
личности детей дошкольного возраста», «Современные формы и методы 
работы по организации театрализованной деятельности в разных возрастных 
группах» и заключение.  

Целью методических рекомендации является оказание методической 
помощи воспитателям по организации и проведению театрализованной 
деятельности дошкольников.    

Задачи: 
- создание предметно-пространственной развивающей среды для развития 

театрализованной деятельности детей дошкольного возраста; 
- способствовать речевой активности детей через игровые, песенные и 

танцевальные импровизации; 
- обогащение опыта сотрудничества детей как в реальных, так и в 

воображаемых ситуациях, для их социального развития; 
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- развитие творческой активности и эмоциональное благополучие детей.  
 
 
Ожидаемый результат: 
- владеют навыками организации и проведения разными видами 

театрализованной деятельности в дошкольных организациях. 
Реализация содержания данных методических рекомендаций позволит 

повысить профессиональную компетентность педагогов, обогащению 
предметно-пространственной развивающей среды, а также полноценному 
развитию театрализованной деятельности в дошкольных организациях.  
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О РОЛИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ 
ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Театрализованная деятельность в дошкольных организациях — это 

возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания 
творческой направленности личности. Организация театрализованной 
деятельности помогает развить интересы и способности ребенка, способствуют 
общему развитию, проявлению любознательности, стремления к познанию 
нового, усвоению новой информации и новых способов действия, развитию 
ассоциативного мышления; настойчивости, целеустремленности, проявлению 
общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Дети учатся замечать в 
окружающем мире интересные идеи, воплощать их, создавать свой 
художественный образ персонажа, у них развиваются творческое воображение 
один из распространенных видов детского творчества. 
 С развитием системы дошкольного образования театр прочно вошел и в 
жизнь детей дошкольного возраста. Театр — один из самых демократичных и 
доступных видов искусства для детей и связан с: 

- творческим развитием детей; 
- формированием эстетического вкуса; 
- нравственным воспитанием; 
- развитием коммуникативных качеств личности (обучением вербальным 

и невербальным видам общения); 
- воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, 

фантазии, речи (диалога и монолога); 
- созданием положительного эмоционального настроя, снятием 

напряженности, решением конфликтных ситуаций через игру.  
Театрализованная деятельность очень тесно связана с сюжетно-ролевой 

игрой и является ее разновидностью. Ребенок в своем взрослении проходит ряд 
этапов, и так же поэтапно развивается его игра: от экспериментирования с 
предметами, ознакомления с ними к отображению действий с игрушками и 
предметами; затем появляются первые сюжеты, потом прибавляется вхождение 
в роль и, наконец, драматизация сюжетов. Д. Б. Эльконин называет сюжетно-
ролевую игру деятельностью творческого характера, в которой дети берут на 
себя роли и в обобщенной форме воспроизводят деятельность и отношения 
взрослых, используя предметы-заместители. 
 Известный детский психолог А. В. Запорожец утверждал, что 
театрализованные игры играют важную роль в формировании у ребенка умения 
мысленно действовать в воображаемых ситуациях. Театрализованная 
деятельность является источником чувств, глубоких переживаний и открытий 
ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Но не менее важно, что 
театрализованные занятия развивают эмоциональную сферу ребенка, 
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заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые 
события.  

Таким образом, театрализованная деятельность - важнейшее средство 
развития у детей эмпатии, т. е. способности распознавать эмоциональное 
состояние человека по мимике, жестам, интонации. Чтобы уметь радоваться за 
успехи других и сочувствовать чужому горю, нужно уметь мысленно стать на 
его место. 

В течение всего дошкольного периода активно развивается речь ребенка: 
от непроизвольной эмоциональной у малышей к интонационной у детей 
средней группы и к языковой выразительности у детей старшего дошкольного 
возраста.   

Для развития выразительности речи необходимо создание таких условий, 
в которых каждый ребенок мог бы проявлять свои эмоции, чувства, желания и 
взгляды, причем не только в обычном разговоре, но и публично, в присутствии 
незнакомых лиц. Привычку к выразительности публичной речи можно 
воспитать в человеке только путем привлечения его с раннего детства к 
выступлениям перед аудиторией. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Основные направления театрализованной деятельности в 
дошкольных организациях 

 
Театрализованная деятельность в дошкольных организациях может быть 

организованна в первую и вторую половину дня - в нерегламентированное 
время, органично включена в другие занятия, а так же специально 
запланирована в недельном расписании занятий по развитию речи и 
ознакомлению с окружающим миром. Рекомендуется чтобы все 
организованные формы театрализованной деятельности проводили 
небольшими подгруппами, что обеспечит индивидуальный подход к каждому 
ребенку. Причем каждый раз подгруппы должны формироваться по-разному, в 
зависимости от содержания занятий. 

Основные формы организации театрализованной деятельности в 
дошкольных организациях: занятия, индивидуальная работа, театрализованные 
игры, развлечения, праздники, кружковая работа. 

Характерными особенностями организации театрализованной 
деятельности в дошкольных организациях являются литературная основа их 
содержания и наличие зрителей (Л.В. Артемова, Л.В. Ворошнина, Л.С. 
Фурмина и др.). Вместе с тем анализ психолого-педагогичсской литературы и 
научных исследований (О.В. Акулова, А.Г. Гогоберидзе и др.) доказывает 
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целесообразность его применения для целенаправленного развития 
театрализованной деятельности в дошкольных организациях. 

Их можно разделить на две основные группы: драматизации и 
режиссерские (каждая из них, в свою очередь, подразделяется на несколько 
видов). 

В играх-драматизациях ребенок, исполняя роль в качестве «артиста», 
самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств вербальной и 
невербальной выразительности. Видами драматизации являются игры-
имитации образов животных, людей, литературных персонажей; ролевые 
диалоги на основе текста; инсценировки произведений; постановки спектаклей 
по одному или нескольким произведениям; игры-импровизации с 
разыгрыванием сюжета (или нескольких сюжетов) без предварительной 
подготовки 

В режиссерской игре «артистами являются игрушки или их заместители, 
а ребенок, организуя деятельность как «сценарист и режиссер», управляет 
«артистами». «Озвучивая» героев и комментируя сюжет, он использует разные 
средства вербальной выразительности. Виды режиссерских игр определяются в 
соответствии с разнообразием театров, используемых в детском саду: 
настольный, плоскостной и объемный, кукольный (бибабо, пальчиковый, 
марионеток) и т.д. 

Система работы по развитию театрализованной деятельности делится на 
три этапа: 

I. художественное восприятие литературных и фольклорных произведений; 
II. освоение специальных умений для становления основных («актер», 

«режиссер») и дополнительных позиций («сценарист», «оформитель», 
«костюмер»); 

III.самостоятельная творческая деятельность. 
Педагогическая задача усложняется тем, что восприятие, мышление, 

воображение, речь выступают в тесной взаимосвязи друг с другом и 
проявляются в разных видах детской активности (речевая, двигательная, 
музыкальная и пр.). 

Направления театрализованной деятельности осуществляется в трех 
аспектах: 

Во-первых, в создании драматического содержания, т.е. в интерпретации, 
переосмыслении заданного литературным текстом сюжета или сочинении 
вариативного либо собственного сюжета. 

Во-вторых, в исполнении собственного замысла, т.е. в умении адекватно 
воплощать художественный образ с помощью разных средств выразительности: 
интонации, мимики, пантомимики, движения, напева. 
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В-третьих, в оформлении спектакля - в создании (подбор, изготовление, 
нестандартное использование) декораций, костюмов, музыкального 
сопровождения, афиш, программок. 
 
 

Организация предметно-пространственной среды, обеспечивающей 
театрализованную деятельность 

 
 Для обеспечения совместной и самостоятельной театрализованной 
деятельности детей в группе должна быть оборудована театральная зона или 
театральный уголок, в котором ребенок может быть один, посмотреть 
иллюстрации к произведению, вспомнить содержание своей роли. В целях 
реализации индивидуальных интересов предметно-пространственная среда 
должна обеспечивать свободу выбора. В зоне театрализованной деятельности 
должны быть представлены: 

- театр настольный; 
- ширма; 
- наборы кукол (пальчиковых и плоскостных фигур, кукол-марионеток) 

для разыгрывания сказок; 
- театр, сделанный самими детьми и воспитателями (конусы с 

головками-насадками, разные маски, декорации); 
- персонажи с разным настроением; 
- материал для изготовления персонажей и декораций (цветная бумага, 

клей, бросовой материал, карандаши, краски, ножницы и другие материалы); 
- готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, самодельные 

костюмы; 
- атрибуты-заместители (круги разных цветов, полоски разной длины) 

для обозначения волшебных предметов и разметки пространства. 
 А также в группе могут быть созданы литературный уголок для 
развития речевой активности. Он может быть представлен в виде стеллажа или 
открытой витрины для книг, мягкого диванчика, книгами по программе и 
любимыми книгами детей, «говорящие книги», книги, сделанные своими 
руками, портретами писателей и поэтов, экспозицией сказок. 
 

Организация театрализованной деятельности детей дошкольного 
возраста в разных возрастных группах 

 
ІІ младшая группа (от 3 лет до 4 лет) 

Особенностью организации театрализованной деятельности с детьми во ІІ 
младшей группе (от 3 лет до 4 лет) является в постепенном переходе ребенка от 
наблюдения театрализованной постановки взрослого к самостоятельной 
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игровой деятельности; от индивидуальной игры и «игры рядом» к игре в группе 
из трех-пяти сверстников, исполняющих роли; от имитации действий 
фольклорных и литературных персонажей к имитации действии в сочетании с 
передачей основных эмоций героя и освоению роли как созданию простого 
«типичного» образа в игре-драматизации. 

Задачи и содержание работы: 
- формирование интереса к театрализованной 

деятельности, складывающийся в процессе просмотра небольших кукольных 
спектаклей, которые показывает воспитатель, взяв за основу содержание 
знакомых ребенку потешек, стихов и сказок; 

- стимулирование желание ребенка включиться в спектакль, дополняя 
отдельные фразы в диалогах героев. 

- Внимание детей фиксируется на том, что в конце куклы кланяются и 
просят поблагодарить их, похлопать в ладоши. Перчаточные и другие 
театральные куклы используются на занятиях, в повседневном общении. От их 
лица взрослый благодарит и хвалит детей, здоровается и прощается. В 
конспекты занятий, вечеров развлечений он включает фрагменты 
драматизации, переодевания в специальный костюм, меняя голос и интонацию.  

- Важным аспектом деятельности воспитателя является постепенное 
расширение игрового опыта за счет освоения разновидностей игры-
драматизации. Реализация данной задачи достигается последовательным 
усложнением игровых заданий и игр-драматизаций, в которые включается 
ребенок. Ступени игровых заданий и игр-драматизаций следующие: 

- игра-имитация отдельных действий человека, животных и птиц (дети 
проснулись-потянулись, воробышки машут крыльями) и имитация основных 
эмоций человека (выглянуло солнышко - дети обрадовались: улыбнулись, 
захлопали в ладоши, запрыгали на месте); 

- игра-имитация цепочки последовательных действии в сочетании с 
передачей основных эмоций героя (веселые матрешки захлопали в ладошки и 
стали танцевать; зайчик увидел лису, испугался и прыгнул на дерево); 

- игра-имитация образов хорошо знакомых сказочных персонажей 
(неуклюжий медведь идет к домику, храбрый петушок шагает по дорожке); 

- игра-импровизация под музыку; 
- однотомная бессловесная uгpa-импровизация с одним персонажем, но 

текстам стихов и прибауток, которые читает; 
- игра-импровизация над текстом коротких сказок, рассказов и стихов, 

которые рассказывает воспитатель; 
- ролевой диалог героев сказок; 
- инсценирование фрагментов сказок о животных;  
- однотомная игра-драматизация с несколькими персонажами по 

народным сказкам и авторским текстам. 
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- У детей этого возраста отмечается первичное освоение режиссерской 
театрализованной игры - настольного театра игрушек, настольного 
плоскостного театра, плоскостного театра на фланелеграфе, пальчикового 
театра. Процесс освоения включает мини-постановки по текстам народных и 
авторских стихов, сказок, рассказов. Фигурки пальчикового театра ребенок 
начинает использовать в совместных с взрослым импровизациях на заданные 
темы. 

-  
   Ожидаемые результаты: 

- имеет первичные навыки позиции «зритель» (умение быть 
доброжелательным зрителем, досмотреть и дослушать до конца, похлопать в 
ладоши, благодарить «артистов» за исполненную постановку; 

- имеет первичные навыки позиции «артист», включающей умение 
использовать некоторые средства выразительности (мимика, жесты, движения, 
сила и тембр голоса, темп речи) для передачи образа героя, его эмоций и 
переживаний и правильно держать и «вести» куклу или фигурку героя в 
режиссерской театрализованной игре; 

- умеет взаимодействовать с другими участниками игры.  
Средняя группа (от 4 лет до 5 лет) 
Особенность театрализованной деятельности с детьми средней группы 

(от 4 лет до 5 лет) состоит в постепенном переходе ребенка от игры «для себя» 
к игре, ориентированной на зрителя; от игры, в которой главное сам процесс, к 
игре, где значимы и процесс, и результат; от игры в малой группе сверстников, 
исполняющих аналогичные («параллельные») роли, к игре в группе из пяти-
семи сверстников, ролевые позиции которых различны (равноправие, 
подчинение, управление); от создания в игре-драматизации простого 
«типичного» образа к воплощению целостного образа, в котором сочетаются 
эмоции, настроения, состояния героя, их смена. В данном возрасте 
происходит углубление интереса к театрализованным играм. 

Задачи и содержание работы: 
- поддержка интереса к театрализованной игре, в его дифференциации, 

заключающейся в предпочтении определенного вида игры (драматизация или 
режиссерская); 

-  становление мотивации и интереса к игре как средству самовыражения. 
Расширение театрально-игрового опыта детей осуществляется за счет 

освоения игры-драматизации. Практически все виды игровых заданий и игр-
драматизаций, которые освоил младший дошкольник, полезны и интересны 
ребенку среднего дошкольного возраста. Усложнение касается текстов, 
которые отныне отличаются более сложным   содержанием, наличием 
смыслового и эмоционального подтекстов, интересными образами героев, 
оригинальными языковыми средствами.   
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 Помимо названных выше игр, в работе с детьми используются: 
- многоперсонажные игры-драматизации по текстам двух-трехчастных 

сказок о животных и волшебных сказок; 
- игры-драматизации по текстам рассказов на темы «Дети и их игры», 

«Ребята и зверята», «Труд взрослых»; 
- постановка спектакля по произведению. 
Содержательную основу составляют образно-игровые этюды 

репродуктивного и импровизационного.  Расширение игрового опыта детей 
происходит также за счет освоения театрализованной игры.  

В возрасте 4-5 лет ребенок осваивает разные виды настольного театра: 
мягкой игрушки, деревянный театр, конусный театр, театр народной игрушки и 
плоскостных фигур. Новым содержанием становятся действия с куклами на 
чаепитие.  Доступен детям и театр верховых кукол (без ширмы, а к концу 
учебного года - и с ширмой), театр ложек и пр. Дети показывают постановки по 
поэтическим и прозаическим. Пальчиковый театр чаще используется в 
самостоятельной деятельности, когда ребенок импровизирует на основе 
знакомых стихов и потешек, сопровождая свою речь несложными действиями. 
Существенно усложняются театрально-игровые умения дошкольников. 

 
      Ожидаемые результаты: 

- владеет навыками позиции «зритель», умеет быть внимательным и 
доброжелательным зрителем, проявление зрительской культуры (не покидать 
своего места во время спектакля, адекватно реагировать на происходящее «на 
сцене», отвечать на обращение «артистов», благодарить их с помощью 
аплодисментов; позитивно оценивать игру сверстников - «артистов»); 

- владеет навыками позиции «артист», умеет использовать невербальные 
средства (мимика, жесты, позы, движения) и интонационную выразительность 
для передачи образа героя, его эмоций, их развития и смены; 

- умеет «управлять» куклой: держать ее незаметно для зрителей, 
правильно «вести» куклу или фигурку героя в режиссерской театрализованной 
игре, имитируя ходьбу, бег, прыжки, жесты и движения, символизирующие 
приветствия и прощание, согласие и несогласие; 

- имеет первичные навыки позиции «режиссер» в режиссерской 
театрализованной игре, т.е. умение создавать игровое пространство на 
плоскости стола, наполнять его игрушками и фигурками по своему 
усмотрению; 

- владеет основными умениями «оформителя спектакля», что 
подразумевает способность определять место для игры, подбирать атрибуты, 
вариативно использовать материалы и элементы костюмов, включаться в 
процесс изготовления воспитателем недостающих атрибутов для игры; 
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- умеет взаимодействовать с другими участниками игры, включает 
умение договариваться, устанавливать ролевые отношения, владеть 
элементарными способами разрешения конфликтных ситуаций в процессе 
игры. 

Воспитатель должен уделять внимание развитию интереса к творчеству и 
импровизации в процессе придумывания содержания игры и воплощения 
задуманного образа с помощью разных средств выразительности. 
Импровизация становится основой работы на этапе обсуждения способов 
воплощения образов героев и на этапе анализа результатов театрализованной 
игры. Детей подводят к идее о том, что одного и того же героя, ситуацию, 
сюжет можно показать по-разному. Необходимо поощрять желание придумать 
свои способы реализации задуманного, действовать не на основе копирования 
взрослого или подражания другому ребенку, а в зависимости от своего 
понимания содержания текста. 

Старшая группа (от 5 лет до 6 лет) 
Особенность театрализованной деятельности с детьми старшей группы (от 

5 лет до 6 лет) состоит в постепенном переходе ребенка от игры по одному 
литературному или фольклорному тексту к игре-контаминации, 
подразумевающей свободное построение ребенком сюжета, в котором 
литературная основа сочетается со свободной ее интерпретацией ребенком или 
соединяются несколько произведений; от игры, где используются средства 
выразительности для передачи особенностей персонажа, к игре как средству 
самовыражения через образ героя; от игры, в которой центром является 
«артист», к игре, в которой представлен комплекс позиций «артист», 
«режиссер», «сценарист», «оформитель», «костюмер», но при этом 
предпочтения каждого ребенка связаны с каким-либо одним из них, в 
зависимости от индивидуальных способностей и интересов; от 
театрализованной игры к театрально-игровой деятельности как средству 
самовыражения личности и самореализации способностей. 

Задачи и содержание работы: 
- формирование положительного отношения детей к театрализованным 

играм. Это подразумевает углубление их интереса к определенному виду 
театрализованной игры, образу героя, сюжету, наличие интереса к театральной 
культуре;  

- осознание причин положительного или индифферентного отношения к 
игре, связанного с наличием или отсутствием интереса и способности к 
самовыражению в театрализованной деятельности; 

- приобщение детей к театральной культуре, т.е. знакомство с назначением 
театра, историей его возникновения в Казахстане, устройством здания театра, 
деятельностью людей, работающих в театре, яркими представителями данных 
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профессий, видами и жанрами театрального искусства (драматический, 
музыкальный, кукольный, театр зверей, клоунада и пр.). 

В старшем дошкольном возрасте происходит углубление театрально-
игрового опыта за счет освоения разных видов игры-драматизации и 
режиссерской театрализованной игры. Углубление опыта игры-драматизации 
заключается в том, что дети становятся более активными и самостоятельными в 
выборе содержания игр, относятся к выбору творчески. Старшему 
дошкольнику наравне с образно-игровыми этюдами, играми-импровизациями, 
инсценированием становятся доступны самостоятельные постановки 
спектаклей, в том числе на основе «коллажа» из нескольких литературных 
произведений. Опыт режиссерской игры обогащается за счет марионеток, кукол 
с «живой рукой», тростевых кукол. 

Усложняются тексты для постановок. Их отличают более глубокий 
нравственный смысл и скрытый подтекст, в том числе юмористический. Яркой 
особенностью игр детей после 6 лет становится их частичный переход в 
речевой план. Это объясняется тенденцией к объединению разных видов 
сюжетной игры, в том числе игры-фантазирования. Она становится основой 
или важной частью театрализованной игры, в которой реальный, литературный 
и фантазийный планы дополняют друг друга.  

     Ожидаемые результаты: 
- укрепляет позиции «артист», развитие способности выражать свое 

отношение к идее спектакля, герою и само выражаться с помощью комплекса 
средств невербальной, интонационной и языковой выразительности; 

- проявляет интерес позиции «режиссер-сценарист», что подразумевает 
способность воплощать свои замыслы не только собственными силами, но и 
организуя деятельность других детей; 

- владеет основными умениями оформителя-костюмера, т.е. способностью 
обозначать место «сцены» и «зрительного зала», отбирать, творчески 
использовать предметы-заместители и самостоятельно изготовленные атрибуты 
и элементы костюмов, изготавливать афиши, приглашения и пр; 

- использует позитивные приемы общения со сверстниками в процессе 
планирования игры, по ее ходу (переход из игрового плана в план реальных 
отношений) и при анализе результатов театрализованной постановки. 

     Группа предшкольной  подготовки (от 6 лет до 7 лет) 
Развитие умения владеть приемами кукловождения с использованием 

различных видов кукол (верховые и напольные). Формирование умения 
координировать движения в соответствие с ритмом, согласовывая свои 
действия с действиями партнера, создавать образы живых существ и предметов 
через пластику тела, жесты, мимику, ориентироваться на сцене, 
импровизированной сценической площадке, двигаться в разном темпе. 
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Анализирование поступков литературных героев с точки зрения 
правильности их поведения, его соответствия нравственным нормам. 

Развитие умения выражать свою мысль в кругу сверстников, 
прислушиваться к мнению других. 

Обсуждать с детьми особенности поведения, характерные для мальчиков 
(сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и т. д.) и девочек (нежная, 
скромная, красивая, чуткая и т. д.). 

Воспитание сострадания, сочувствия к героям книги. Привитие 
потребности и стремления воздействовать на отрицательные человеческие 
качества. 

Обогащение представления детей о людях, их эмоциональных 
состояниях, деловых и личностных качествах, возможностях, характере 
взаимоотношений. 

Во время театрализованных игр у детей предшкольного возраста 
совершенствуются различные виды детского творчества: речевое, 
танцевальное, сценическое и т.д.  

Театральные занятия проводятся со всеми детьми подготовительной 
группы без специального отбора. Оптимальное количество детей - 12-16 
человек, в подгруппе должно быть не менее 10 человек. Занятия проводятся 1 
раз  в 2 недели в утреннее или вечернее время. 

Воспитатель сам проводит театрализованные игры вовлекая в них детей 
используя небольшие упражнения в которых он становится партнером в игре. 
Побуждает детей к самостоятельному выбору сюжета и разыгрыванию. 

В театрализованной игре необходимо сочетать движения, речь, мимику, 
пантомимику в различных вариациях. Воспитатель дает представление о 
специфике видов искусства (театр, хореография, поэзия, музыка, живопись). 

Игра-драматизация в группе предшкольной подготовки часто становится 
спектаклем, где персонажи – куклы, а ребенок заставляет их действовать и 
говорить. Это требует от него умение обдумывать слова, движения тем самым 
контролировать  свое поведение. Для выявления  уровня сформированности 
театральных умений детей  предшкольного возраста воспитатель предлагает 
разыгрывать небольшие сюжеты из любимых произведений и мультфильмов. 

Воспитатель проводит упражнения по формированию  умения: 
эмоционально выражать  различные состояния  персонажа  с помощью 
интонации, принимать позы в соответствии с настроением и характером 
изображаемого героя, подбирать собственные выразительные жесты и 
самостоятельно строить пантомимику.  

Во всех упражнениях необходимо предоставлять детям предшкольного 
возраста свободу в действиях и фантазию при имитации движений. 
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В процессе  театрализованной деятельности уделять внимание 
выразительности реплик персонажей, активизировать словарь ребенка 
собственными высказываниями. 

В результате  театрализованной деятельности  ребенок познает мир 
выражая свое отношение к добру и злу, познает радость при .преодолении 
трудности и неуверенности в себе.  
 Задачи и содержание работы: 

 -совершенствовать развитие творческих способностей детей  
предшкольного возраста средствами театрального искусства: углублять 
представления о предметах декорациях; 

-  развивать умения  владеть приемами кукловождения; 
- формировать  умения ориентироваться на сцене, координировать 

движения в соответствии с ритмом, согласовывать свои действия с 
действиями партнера. 
В данном возрастном этапе дети умеют анализировать поступки 

литературных героев в соответствии с нравственными нормами. Дети умеют 
выражать свою мысль в кругу взрослых и сверстников, прислушиваются к 
мнению других. 

 
Ожидаемые результат: 

- владеет приемами кукловождения; 
- стремится стать участником театрализованной деятельности; 
- исполняет свою роль  в играх импровизациях выразительно; 
- выражает свою мысль, проявляя сострадание, сочувствие к героям 

произведений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Театрализованная деятельность в дошкольных организациях играет 
существенную роль в раскрытии творческого потенциала ребенка и развитию 
художественной направленности личности. Дети учатся замечать в 
окружающем мире интересные идеи, воплощать их, создавать свой 
художественный образ персонажа, у них развиваются творческое воображение, 
ассоциативное мышление, умение видеть необычное в обыденном.  

Театральное искусство учит согласовывать свои действия с действиями 
партнеров, не заслонять их, выбирать целесообразные движения и действия, 
находить выразительные средства исполнения роли своих персонажей. 

Театрализованная деятельность играет особую роль в развитии 
художественно - речевого опыта и помог выступает ребенку лучше понимать 
окружающий мир. 

В дошкольном возрасте становится возможным включать различные 
виды театра в организованную учебную деятельность при обучении 
рассказыванию, при проведении подвижных игр, в изобразительных видах 
деятельности и т.д. Кроме того, театрализованная деятельность используется в 
психотерапии в коррекции личностного развития и логопедической 
деятельности. 

 Таким образом, организация театрализованной деятельности   будет 
способствовать художественному и речевому развитию детей дошкольного 
возраста и повысить профессиональную компетентность педагогов. 
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	Особенностью организации театрализованной деятельности с детьми во ІІ младшей группе (от 3 лет до 4 лет) является в постепенном переходе ребенка от наблюдения театрализованной постановки взрослого к самостоятельной игровой деятельности; от индивидуаль...

