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«ТЕАТРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚОЙЫЛЫМДАР
АРҚЫЛЫ БАЛАЛАРДЫҢ ОЙЛАУ
ҚАБІЛЕТТЕРІМЕН ТІЛДЕРІН ДАМЫТУ»
«Қазақстан Республикасы Шығыс Қазақстан облысы
Курчатов қаласының «Күншуақ» бала бақшасы» КМҚК
Тәрбиеші: Копежанова Асемгуль Кырыкбаевна
«Театр - бала қуана ойнайтын
және ойын барысында қоршаған
ортаны танитын әлем»
Мақсаты:
Театрландырылған
қойылымдар арқылы балалардың
ойлау
қабілеттерімен
тілдерін
дамыту.
Театрландырылған қойылымдар
арқылы мектепке дейінгі жастағы
балалардың тілін дамыту, байланыстырып сөйлеу
дағдыларын қалыптастыру, өмірлік оң көзқарастарын
тәрбиелеу.
Орамал театрі - баланы қызықыратындай ашық және
қанық түстермен көрнекіленген театр түрі. Бұл театрді
қолдануда алдымен ертегі кейіпкерлерінің бет бейнесін
қатты кардоннан немесе ойыншықардан жасап,дене
бөлігін орамалмен ұстау арқылы жасайды. Балалар
орамал театры кезінде оны өз мойындарына байлап, сол
кейіпкердің рөліне енеді. Мұнда орамалды пайдаға жарата
білуді ескереді және ертегіні орамал арқылы
театрландыруға болатынын үйретеді.
Пластлнографя әдісінде ермексаз қолданылады.
Мұнда ертегі желісі бойынша суреттер қойылады, алайда
кейіпкерлердің суреті болмайды. Қандай кейіпкер
алатындығын ермексазбен жасушы өзі шешеді және
кейіпкерлерді қай оқиға арасына салуды, қандай жерге
орналасыру керектігін өзі шешеді.
Саусақ театры: театр қуыршақтарының ішіндегі ең
жеңілі, қол жетімдісі. Саусақ театрын сабақтан тыс кезде
де қолдануға болады. Ас ішер алдында қолдануға болады.
Тамақ ішер кезде саусақ қуыршағы арқылы:\тақпақ
айтуға болады.
Тамақ ішер кез келді
Сөйлемейміз, күлмейміз
Астан басқа өзгені,
Көзімізге ілмейміз. / астарың дәмді болсын/
Казіргі заманда мектепке дейінгі баланың тілін дамыту
үшін арналған тәсілдер өте көп. Солардың ішінде театр
маңызды орын табады. Театр - ғажайып, сиқырлы әлем.
Театр тәрбиешінің баламен, баланың құбылыстарымен
өзара әрекетін ұйымдастырудың бір түрі.
Театрландыру баланың танымдық белсенділігін
көтереді. Бала қуанады, күледі, таңқалады, қайғырады,
ойнайды, жаны ашиды, қоршаған ортаны таниды, жан жақты дамиды, ой - өрісі, сөйлеу қабілеттері өрістейді.

Театрландырылған ойындарда
балалар сөз ырғағын, мимимкасын,
жүрісін,
дауысын
өзгертіп
ойнайды.
Мұндай
ойындар
балабақшада
сабақтан
тыс
уақытттарда өтіліп отырады.
Олардың түрлері: қуыршақ
театры, көлеңке театры, саусақ
театры, қолға кийп ойнайтын театр.
Балалар осы әдеби шығармалар
мен ертегілердің кейіпкерлерін
сахнада ойнап қана қоймай, сол кейіпкерлердің бейнесіне
кіріп, шын беріліп, жақсы жағы мен жаман жағын біліп,
айыра ойнайды. Мысалы: түлкі әр уақытта қу, аю аңқау,
қасқыр сенгіш, қоян қорқақ, Алдар көсе алдағыш,
құмырсқа еңбекқор, осындай мінез - құлықтарды
бейнелеу арқылы балалардың мінез - құлқы, өмірге
көзқарасы қалыптасады.
Сондықтан біз балаларға ертегілерді сахнаға қоймас
бұрын екі - үш рет оқып, қиын сөздерді жеңіл сөздермен
алмастырып, әр кейіпкердің дауысын ырғағымен
нақышына келтіре отырып,таныстырамыз. Әдетте
балалардың өздері жақсы көретін кейіпкерлеріне еліктеп
өсетіні белгілі. Осыған қарап, шапшаң, ширақ балаларға
жуас, қарапайым рөлдер, ал мінезі салмақты байыпты
балаларға жағымсыз рөлдер тапсырылады.
Үлкендердің қатысуымен біз әр түрлі ертегілерді
балаларға сахналап қойып ойнаймыз. Мысалы:
«Қарлығаштың құйрығы неге айыр», «Құлақ» ертегілері.
Күнділікті өмірде, күннің екінші жартсында, балалармен
көлеңке театр мен қуыршақ, саусақ театрлау арқылы ойын
көрсетеміз. Әр түрлі көрнекі құралдар пайдаланып, дауыс
ырғағын келтіре отырып, әңгімелер отырыс бала есінде
тез сақталып, қайталап, әңгімелеп беруге де оңай болады
деген ойдамын.
Өз іс - тәжірибемде, оқыту іс - әрекеті үстінде әр түрлі
көрнекті - құралдарды түрлендіре пайдаланғанды жөн
санаймын, ойткені олар арқылы түсіндіріп аламын, кейін
театр сахналауындағы кейіпкерлеріне қысқаша мінездеме
бергіземін. Мектеп жасына дейінгі баланы тәрбиелеуде
театрландырылған ойындардың құндылығы мынада: кез
келген тәрбие жұмысын театрландырылған ойындар
арқылы жүзеге асырамын.
Театр көріністері баланың жан дүниесін тербеп,
айналадағы қоршаған дүние әлемімен жақындастырады.
Театр көрініс сабақтарында ертегі арқылы жүргізу
адамгершілік мінез - құлықты қалыптастыруға ықпал
етеді. Театр арқылы өткізілетін сабақтар көмегімен
балаларға білім беріп қана қоймай, оларға қалай
орындауды үйретеді.
Балалар қызығушылықпен және ынтамен атқарады.
Театр ойыны бала тілінің дамуына ықпал тигізіп, таным
белсенділігінің дамуына жол ашады.
Менің алдағы мақсатым осы театрландырылған
ойындарды көбірек қойып, бәріне маскалар жасап,
киімдер тігіп, көріністерді көбірек қойып, тәрбиелеу.
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