
Додаткові матеріали 
до опанування теми 
шукайте на сайті 
svitdovkola.org/1/10

1. Навіщо люди ходять до театру?

2. Чи був/була ти у театрі? 
Розкажи про свої враження.

ТЕАТР

ТИЖДЕНЬ 10

https://svitdovkola.org/1/10?ref=ik1170-p4
https://svitdovkola.org/1/10/Tyzhden-10-coverpic.pps?ref=ik1170-p3
https://svitdovkola.org/1/10/Tyzhden-10-besida-za-kartynou.pdf?ref=ik1170-p3
https://svitdovkola.org/1/10/Yak-stvoruut-lialiok-marionetok.mp4?ref=ik1170-p3
https://svitdovkola.org/1/10/Tyzhden-10-diff-activities.pdf?ref=ik1170-p3
https://svitdovkola.org/1/10/Tyzhden-10-teatralni-lialki.pps?ref=ik1170-p3
https://svitdovkola.org/1/10/Chervona-Shapochka-lialkova-vystava.mp4?ref=ik1171-p3
https://svitdovkola.org/1/10/Chervona-Shapochka-dramatychna-vystava.mp4?ref=ik1171-p3
https://svitdovkola.org/1/10/Chervona-Shapochka-opera.mp4?ref=ik1171-p3
https://svitdovkola.org/1/10/Chervona-Shapochka-lialkovyi-multfilm.mp4?ref=ik1171-p3
https://svitdovkola.org/1/10/Tanets-Chervonoi-Shapochki-i-Vovka.mp4?ref=ik1171-p3
https://svitdovkola.org/1/10/Tyzhden-10-method_comment_sujet_kartina.pdf?ref=ik1170-p3
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Які бувають театри?
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1. Розглянь фотографії. Як можна впізнати будівлю, 
де “живе” театр?

3. Яку українську народну казку 
грають у пальчиковому театрі?  
Пригадай ї ї зміст і розкажи.

4. Дід загубив рукавичку о 2-й годині, а відшукав о 6-й. 
Скільки часу хазяйнували в рукавичці звірята? 

5. Відшукай рукавичку без пари.

6. Порівняй за кількістю.

7. Інсценізуйте з друзями українську народну казку 
“Рукавичка".

Львівський театр  
опери та балету

Харківський театр 

для дітей та юнацтваКиївський театр ляльок

Одеський театр 

опери та балету м и а

а а а а

и ио

а

м і

і і
і

2. Подумай, що є спільним для всіх театрів. Продовж 
речення: “У кожному театрі є   ,   ,   …”.

svitdovkola.org/1/10

http://svitdovkola.org/1/10?ref=ik1173-p4
https://svitdovkola.org/1/10/Tyzhden-10-davniy-teatr.pps?ref=ik1172-p3
https://svitdovkola.org/1/10/Tyzhden-10-method_comment_01.pdf?ref=ik1172-p3
https://svitdovkola.org/1/10/Ispanskiy-tanec.Lebedinoe-ozero.mp4?ref=ik1172-p3
https://svitdovkola.org/1/10/Tyzhden-10-method_comment_kartina.pdf?ref=ik1172-p3
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2014-1/vernisage#dload?ref=ik1172-p3
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2014-1/vernisage2?ref=ik1172-p3#dload
https://svitdovkola.org/1/10/PI_Chaykovskiy_-_Ispanskiy-tanec_(Lebedinoe-ozero).mp3?ref=ik1172-p3
https://svitdovkola.org/1/10/Tyzhden-10-rucavychka.pps?ref=ik1173-p3
https://svitdovkola.org/1/10/Tyzhden-10-method_comment_03.pdf?ref=ik1173-p3
https://svitdovkola.org/1/10/Yak-stvoryty-palchik-lialok.mp4?ref=ik1172-p3
https://svitdovkola.org/https://learningapps.org/watch?app=5751110&ref=ik1173-p3
https://svitdovkola.org/1/10/topotushki.jpg?ref=ik1173-p3
https://svitdovkola.org/1/10/Tyzhden-10-rozfarbovka.pdf?ref=ik1173-p3
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Як поводитисЬ у театрі?

2. Розглянь малюнки і визнач, які предмети не варто 
брати з собою до театру. Обґрунтуй свій вибір.

3. Дізнайся, які правила порушили глядачі. Як вони 
мали б діяти?

 та його  в театрі. Йде вистава.  згадав: 

— А де ж ?

  шукає у .   шукає у .  шукає  

на ,  шукає під . Аж ось він! У програмці!

4. Розкажи за малюнками, яких 
правил слід дотримуватись 
у театрі.

5. У яких ситуаціях вам можуть 
допомогти слова ввічливості? 
Змоделюйте кожну з них.

Перепрошую.

Вибачте!
Дякую!

Будь ласка.

1. Поясни, хто з дітей 
найбільш вдало дібрав 
одяг для відвідування 
театру.
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svitdovkola.org/1/10

http://svitdovkola.org/1/10?ref=ik1175-p4
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2018-1/shkola?ref=ik1175-p3#dload
https://svitdovkola.org/1/10/Tyzhden-10-method_comment_04.pdf?ref=ik1175-p3
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Як створити театр тіней?

1. Розгадай ребус. Що спільного між словом-
відгадкою і театром?

2. Пригадай, коли виникає тінь. Чи всі предмети 
ї ї відкидають? Проведи дослідження і з’ясуй, 
без чого тіні не буває.

3. Знайди серед тіней ту, яка належить дракончику.

 ☼ Постав біля стіни іграшку 
і посвіти на неї ліхтариком.

 ☼ Поекспериментуй 
з положенням ліхтарика. 
Визнач, коли тінь 
від іграшки найдовша, 
а коли — найкоротша.

Тінь виникає тоді, 
коли є джерело світла.

5. Разом з однокласниками підготуйте виставу 
для рідних.

Т
,

4. Розглянь комікс і дізнайся, як школярі готували 
виставу.

Спочатку 
виріжемо фігури 

персонажів.

Можна я буду 
драконом?

Я — принцеса! Ні, я!

Можете водити 
ляльку по черзі.

Або я буду 
водити...

...а я говорити 
слова.

Роль принцеси 
виконали Марія 

та Софія.
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svitdovkola.org/1/10

http://svitdovkola.org/1/10?ref=ik1177-p4
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2017-5/hudstudio?ref=ik1176-p3#dload
https://svitdovkola.org/1/10/Tyzhden-10-method_comment_02.pdf?ref=ik1176-p3
https://svitdovkola.org/1/10/Tyzhden-10-comics.pps?ref=ik1177-p3
https://svitdovkola.org/1/10/Tyzhden-10-comics-zapytannia.pdf?ref=ik1177-p3
https://svitdovkola.org/1/10/yak_stvoryty_lialku_z_ruh_elementamy.mp4?ref=ik1177-p3
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2017-5/theatre?ref=ik1177-p3#dload
https://svitdovkola.org/1/10/yak_stvoryty_lialku_z_ruh_elementamy_2.mp4?ref=ik1177-p3
https://svitdovkola.org/1/10/yak-stvotyty-vydovyschnu-vystavu.mp4?ref=ik1177-p3
https://svitdovkola.org/1/10/stvorennia-lialki-leva.mp4?ref=ik1177-p3
https://svitdovkola.org/1/10/stvorennia-lialki-bdjilki.mp4?ref=ik1177-p3
https://svitdovkola.org/1/10/stvorennia-magnit-teatr.mp4?ref=ik1177-p3
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