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Здоров’я – найважливіша цінність  не лише однієї людини, а й загалом 

усього суспільства. Формувати культуру здоров’я  особистості, 

прищеплювати розуміння пріоритету здорового способу життя, надавати 

грунтовні знання про основи здоров’я потрібно дітям з раннього віку, щоб 

знання, вміння  та навички прийшли у звичні, необхідні потреби. Для 

реалізації завдань формування у дітей здорового способу життя  у нашому 

садочку ЗДО    «Ромашка» створено фізкультурне середовище: спортивна зала 

та спортивний майданчик з тирсовою біговою доріжкою, мета якого: 

створення ефективних умов для проведення різноманітних фізкультурних 

заходів з спортивним інвентарем, наочним матеріалом для імітації рухів, 

спортивні ігри, та наголівнички для ігор. 

Основою системи фізичного виховання у закладі лишається руховий 

режим, а ефективною його формою фізкультурні заняття на яких ,я намагаюся 

впроваджувати новітні методики  А. Аксіоновой, М. Ефименка. Зміст і 

тематику фізкультурних занять підбираю з урахуванням  різноманітних видів 

рухової  діяльноті та пізнавальної діяльності.  Цього  року приділяла максимум 

уваги фітбол м’ячам з групами старшого дошкільного віку, а з логопедичною 

групою був знятий ролик з логоритмікою: діти промовляли вірш виконуючи 

рухи на фітболах. В  своїй роботі почала впроважувати   координаційну 

драбинку, де діти розминали не  лише м’язи ніг та тулуба, а й рук.. На заняттях 

були використані різні способи організації дітей: фронтальний, груповий, 

потоковий, індивідуальний, а також  спосіб колового тренування. Щоденне 

використання ранкової гімнастики під керівництвом дорослого сприяє прояву 

вольових зусиль, організовує дитину, приводить її організм у відповідний 

стан, сприяє прищепленню необхідних гігієнічних навичок, привчає до 

регулярних занять фізичною культурою. Для повноцінного розв’язання  

оздоровчих, освітніх та виховних завдань, я застосовувала, як традиційні так і 

не традиційні організаційні форми і методи фізичного виховання. За період 

навчання і виховання у старших групах було проведено(вересень – лютий) 

свято «Ми спритні козачата», розвага до Дня футболу «З м’ячем  грати ми 

готові. Спритність ,дружбу розвивати , футболістами бажаєм стати», розваги 

«В естафети граємо, собі настрій підіймаємо», «Вивчаємо правила дорожнього 

руху» тощо. По деяких з них були зроблені проєкти. Були проведені Дні 

здоров’я: «Всім малятам треба знати, як здоровими зростати», «Із здоров’ям 

ми всі дружим, до нього ніколи не будем байдужі», «Чисті руки маєм про 

здоров’я своє дбаєм» та інші. 



Кожного року в старшій групі  проводилось обстеження  рівня розвитку 

основних рухів вихованців. За їх результатами ми могли побачити приріст 

фізичних якостей, але цього року в зв’язку з війною зробити це не вдалося. 

Зараз з дітьми та батьками спілкуюся онлайн, де я пропоную дітям 

різноманітні цікаві руханки, відеохвилинки, рухливі ігри, а також стандартні 

рухи, запропоновані програмою. Вірю в перемогу нашої країни і що 

зустрінемося з дітками в закладі і проводитемо свою роботу у звичному 

режимі. 

 

 

 

 


