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ВСТУП 

Аналіз існуючих програм із фізичного виховання у дошкільних 

навчальних закладах свідчить про те, що їх зміст традиційно зводиться  

до розвитку фізичних якостей, тоді як система фізичного виховання повинна 

бути спрямована на те, щоб поряд із вирішенням оздоровчих завдань 

вирішувались і важливі завдання з формування теоретичних фізкультурних 

знань у дошкільників. 

За ствердженням фахівців засвоєння фізкультурних знань, що складають 

інтелектуальну основу фізичної культури є провідним компонентом 

фізкультурної освіти. Діти старшого дошкільного віку можуть засвоїти знання 

про вплив фізичних вправ, гігієнічні вимоги до правильного харчування для 

зміцнення здоров’я, дотримання режиму дня, правила загартування, а також 

вміти їх застосовувати у повсякденному житті. 

Кожна вікова категорія має свої особливості, тому необхідно щоб 

теоретичні знання відповідали рівню пізнавальних можливостей дітей. У 

зв’язку із цим теоретичні відомості потрібно адаптувати до сприйняття 

дошкільнят. Формування знань із фізичної культури, практичних умінь та 

навичок, їх творче застосування можливе не тільки в процесі організованого 

навчання на фізкультурних заняттях, а й через спілкування з батьками. 

У процесі формування у дошкільнят позитивного ставлення до занять 

фізичною культурою та спортом найбільш важливим є фактор знань та впливу, 

що мають батьки. При цьому пік впливу на інтелект дитини спостерігається у 

віці 5-7 років. В дослідженнях І.Н. Моргун та Ю.К. Чернишенко відмічається 

тісний взаємозв’язок між інтересами до фізичних вправ у дітей та їх батьків.  

На основі аналізу змісту освітніх програм для дошкільних навчальних 

закладів були визначені обсяги фізкультурних знань та їх зміст, а також 

підготовлений перелік пов’язаних із ними життєво-необхідних рухових умінь і 

навичок, що у сукупності складають інтелектуальну базу фізичної культури 

дітей старшого дошкільного віку.  
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З метою покращення рівня фізкультурної освіченості батьків і дітей були 

розроблені теми для засвоєння: «Особливості будови організму людини», 

«Особиста гігієна», «Подорож у країну харчування», «Фізична культура і спорт 

у житті людини». При навчанні дошкільників використовується наочний метод 

навчання (картки, малюнки, розмальовки, фотографії), а також застосування 

дидактичних ігор. 

Після вивчення даних тем спільно з батьками, діти старшого дошкільного 

віку повинні знати: 

 назви основних частин тіла і їх складових; 

 правила особистої гігієни; 

 правила безпечного поводження при заняттях з м’ячем-фітболом; 

 вправи на зміцнення м’язів верхніх та нижніх кінцівок, спини, живота 

за допомогою фітболу; 

 способи збереження і зміцнення здоров’я; 

 корисні та шкідливі продукти харчування; 

 п’ять – шість видів спорту. 
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РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ 

Тема 1: Зовнішня будова тіла людини: органи чуття 

На Землі близько 6 міліардів мешканців, але ви не знайдете серед них 

навіть двох однакових людей. Усі ми чимось відрізняємось один від одного. 

Кожен з нас має свій овал обличчя, колір очей, волосся та шкіри, форму 

губ, носа та вух. До того ж усі люди мають різний зріст і вагу. Вагомою 

різницею є й те, до якої статі ми відносимось: до хлопчиків, з яких виростають 

мужні чоловіки, чи до дівчаток, які пізніше стають красивими жінками. Проте, 

не дивлячись на те, що всі ми різні, між нами є й багато спільного, а саме твоє 

тіло має таку ж будову, як і в інших.  

Упродовж життя ти зміниш багато одягу, взуття, іграшок, проте змінити 

своє тіло не можна – воно залишиться твоїм назавжди. Тому необхідно 

піклуватись про нього, починаючи з дитинства. 

ОРГАНИ ЧУТТЯ 

Кожна людина спілкується з навколишнім світом, сприймає і вивчає його 

за допомогою п’яти сенсорних систем: зору, слуху, дотику, нюху й смаку. 

Ніс – орган нюху 

Нюх – процес сприйняття різних запахів. За допомогою рецепторів, які 

знаходяться у носовій порожнині ми відчуваємо різні запахи, що нас оточують. 

Цей аналізатор менш важливий для життя людини, ніж зір і слух. Втрата нюху 

проявляється у неможливості відчувати запахи у повітрі, розпізнавати 

зіпсовану їжу. Для працівників парфумерної, харчової промисловості втрата 

нюху може стати причиною зміни професії (рис. 1). 



 

7 

 

   
Рис. 1 Орган нюху 

Очі – орган зору 

З самого народження ми пізнаємо світ через очі (80–90% інформації 

надходить через органи зору). Завдяки зору людина бачить предмети, розрізняє 

кольори, отримує інформацію про навколишній світ (рис. 2). 

Зір має найважливіше значення й величезну цінність у нашому житті!  

   
Рис. 2 Орган зору 

 

Вухо – орган слуху 

Завдяки слуху пізнається звукова частина навколишнього середовища, 

пізнаються звуки природи. Користуючись слухом, люди можуть визначати 

напрямок звуку і його джерело (рис. 3). Ця властивість дозволяє орієнтуватися 

у просторі на місцевості. Слух разом з іншими видами чутливості (зором) 
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попереджає про небезпеку, що може з’явитися в ході роботи, перебування на 

вулиці, на природі. 

   
Рис. 3 Орган слуху 

Язик – орган смаку 

Смак їжі ти відчуваєш язиком. На ньому розташовані тисячі смакових 

сосочків, які роблять поверхню язика шершавою. Язик виконує дуже важливу 

функцію – без нього ми не змогли б розмовляти, співати (рис.4).  

Тобі буде цікаво дізнатись, що кожна частина язика розрізняє певний 

смак. Кінчиком язика ти відчуваєш солодке, боковими часинами – солене, 

коренем язика – гірке, а ділянками язика, що знаходяться по боках від кореня 

язика – кисле.  

  
Рис. 4 Орган смаку
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Шкіра – орган дотику 

Шкіра є таким же важливим органом як очі чи вуха. Завдяки шкірі ми 

отримуємо інформацію про зовнішнє середовище. По всій поверхні шкіри 

знаходяться чутливі нервові закінчення, які сприймають різні подразники – 

дотик, тиск, біль, холод і тепло (рис. 5). 

 
Рис.5 Орган дотику 

 

Тема 2: Внутрішня будова тіла людини: провідні системи і органи  

Тіло, що дано тобі з народження, побудовано з міліардів маленьких 

живих клітинок, як будинок із цеглин. Майже у всіх клітинах знаходиться 

багато води, тому наше тіло складається на дві третини з неї.  

Наше тіло працює, як машина: кожний орган виконує своє завдання. 

Головними над всіма ними є головний мозок. Він дає команду усім іншим 

органам. За допомогою легень ми дихаємо, серце штовхає кров по всьому 

організму, нирки очищують кров, шлунок перетравлює їжу, в кішківнику 

відбувається всмоктування корисних речовин у кров. 

Органи, що пов’язані один з одним, поєднуються у 12 головних систем: 

скелет, нервову, м’язову, кровоносну, серцево-судинну, імунну, дихальну, 

травну, видільну, ендокринну, репродуктивну. Завдяки злагодженій роботі всіх 

цих систем ми можемо рости, рухатись і просто жити! 
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Скелет 

Усередині твого тіла знаходяться кістки. Це – ти зсередини. Кістки 

поєднуються в скелет, який є рухливою опорою нашого тіла, що захищає 

важливі внутрішні органи. Наприклад, серце і легені захищені грудною 

клітиною, великі кістки тазу захищають органи нижньої частини живота, а 

череп, як шолом, оберігає мозок.  

 

 

Основою скелету є 

хребет, який складається з 

маленьких кісточок 

(рис. 6). Він дозволяє 

підтримувати наше тіло у 

вертикальному положенні і 

при цьому є досить 

гнучким.  

 

 

Рис.6 Скелет людини 

 

Скелет людини складається приблизно з 200 кісточок, які підтримують 

твоє тіло і ростуть разом із тобою. Для того, щоб вони були міцними, потрібно 

вживати молочні продукти, сир і рибу, які містять кальцій і вітамін зросту Д. 

Більша частина всіх кісток твого тіла знаходиться у верхніх і нижніх 

кінцівках. Вони з’єднані між собою рухливими суглобами. Наприклад є 

ліктьовий і колінний суглоби. Кістки в них кріпляться за допомогою зв'язок. 



 

11 

 

М’язова система 

Під шкірою є м’язи. З їх допомогою ти здатен 

робити різні речі: ходити, бігати, моргати очима, 

жувати і виконувати багато інших рухів (рис. 7).  

Смієшся ти чи плачеш, співаєш чи розмовляєш, 

– все це робота м’язів! У тілі людини близько 600 

різних м’язів. Роботу більшості м’язів (скелетних) 

контролює твоя свідомість: ти сам вирішуєш бігти 

тобі чи стояти на місті, підняти чи опустити руку. 

Інші м’язи працюють навіть під час сну. До них 

відносяться гладенькі м’язи, що розташовані у 

внутрішніх органах  – шлунку, кішківнику. 

 

 

 

Рис. 7 М’язова система 

Разом скелет і м’язи утворюють опорно-рухову систему (рис. 8), від якої 

залежить правильна постава і злагоджена робота внутрішніх органів. 

 

ОПОРНО-РУХОВА СИСТЕМА 
 

Рис. 8 Опорно-рухова система людини 

СКЕЛЕТ М’ЯЗИ 
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Кровоносна система 
 

Кров є одною з важливих тканин в нашому 

організмі, яка рухається по великих і маленьких 

судинах, які утворюють замкнену сітку. Красного 

кольору – артерії, а синього – вени (рис. 9). Дуже 

важливу роль у роботі кровоносної системи виконує 

серце, яке спрямовує потік крові по судинах в одному 

напрямку.  

Для того, щоб кровоносна система нормально 

функціонувала потрібно правильно харчуватись і 

регулярно займатись фізичною культурою!  

 

 

 

 

Рис. 9 Кровоносна система людини 
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ВНУТРІШНІ ОРГАНИ 

Головний мозок 
 

У тебе в голові, під волоссям 

знаходиться мозок – головний 

орган нервової системи (рис. 10). 

Він регулює діяльність всього тіла: 

посилає команди внутрішнім 

органам і м’язам, отримує сигнали 

від органів, що «розповідають» 

про стан і потреби організму. 

Також мозок приймає імпульси від 

органів чуття (зору, слуху). 

Рис. 10 Головний мозок 

 Саме мозок відповідає за твою пам'ять, емоції, мову, відчуття і слідкує, 

щоб усі системи твого організму працювали злагоджено, навіть, коли ти спиш.  

Легені 
        Дихання людини відбувається 

за допомогою легень, які 

знаходяться у грудній частині 

тулуба (рис. 11). Коли ми робимо 

вдих, легені наповнюються 

повітрям і розширюються, а при 

видиху вони випускають із себе 

повітря і зменшуються в розмірі. 

Цікаво, що гикавка, сміх, 

чхання – певні форми дихання.  

Рис. 11 Будова органів дихання 

Коли ти чхаєш, твій ніс звільняється від пилу, а коли позіхаєш, ти робиш 

глибокий вдих, і легені отримують більше кисню. 
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Серце 
Ти, напевно відчував биття 

свого серця, поклавши руку на 

груди. Кожну хвилину серце робить 

65-75 скорочень, а коли ти 

хвилюєшся чи біжиш, ще більше!  

Розташоване серце у лівій 

частині грудної клітини. Серце – 

спеціальний м’яз, який зі всіх сторін 

вкритий кровоносними судинами 

(рис. 12). Його завдання – постійно 

штовхати кров по судинах.  
 

 

 

Рис. 12 Серце людини 

Кажуть, що серце не знає відпочинку: це тому, що кров повинна 

безупинно рухатись по тілу, насичуючи його киснем і корисними речовинами. 
ТРАВНА СИСТЕМА 

Усім живим істотам: людям, тваринам і рослинам необхідно харчуватись 

щоб жити. Коли ми бігаємо, граємо, навіть спимо, ми витрачаємо енергію і, 

щоб завжди залишатись здоровими, бадьорими і сильними, потрібно цю 

енергію поповнювати.  

Для цього у нас є спеціальна система органів, за допомогою якої їжа  

перетворюється на поживні речовини, що необхідні організму. Ця система 

називається травною. Перш ніж їжа потрапляє до органів травлення, вона 

подрібнюється і змащується у ротовій порожнині завдяки зубам і слині. Таким 

чином, тривалий процес травлення починається ще в роті.  
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Шлунок 
Вся їжа, яку ти коштуєш, спочатку потрапляє у шлунок, який знаходиться 

у верхній частині живота з лівої сторони, під ребрами. Він перетравлює її, щоб 

організм міг засвоїти необхідні корисні речовини. Шлунок – головний орган 

системи травлення (рис 13). 

 

Шлунок – орган, що 

схожий на мішечок, що здатний 

розтягуватись. Якщо упродовж 

декількох годин шлунок 

залишається порожнім, ти 

відчуєш урчання в животі від 

почуття голоду, тому тривалий 

час не можна ходити голодним! 

 
Рис. 13 Орган травлення – шлунок 

Кішківник 
                

Зі шлунку їжа потрапляє у довгу 

подорож по звивистому кішківнику, 

довжина якого майже 8 метрів (рис. 14). 

Тільки після того, як їжа пройде увесь цей 

шлях, вона розчиняється і всмоктується у 

кров, а потім розносить корисні речовини по 

всьому організму.  
 

 

 

Рис. 14 Кішківник 
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Печінка 

 

 

Печінка знаходиться з 

правої сторони від шлунка 

(рис. 15).  

Цей орган відіграє дуже 

важливу роль у процесі 

травлення і затримує 

небезпечні речовини, що 

потрапляють в організм 

разом із їжею. 

 
 

Рис. 15 Печінка людини 
 

Домашнє завдання  

Виконай наступні завдання за малюнками:  

1) називаємо частини тіла і знаходимо їх у себе (рис. 16 і рис. 19); 

2) поєднуємо назви і частини тіла людини (рис. 17 і рис. 20); 

3) пишемо назви частин тіла людини (рис. 18 і рис. 21). 
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Рис. 16 Частини тіла людини 
 

РУКА 

ШИЯ 

СТУПНЯ 

ЖИВІТ 

КОЛІНО 

 

ВОЛОССЯ 

ГОЛОВА 

ЛІКОТЬ 

ДАТА 
 

______________________ 

Запам’ятай і покажи всі 

частини тіла на собі  

НОГА 
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Рис. 17 З’єднай назви і частини тіла 

РУКА 

ШИЯ 

НОГА 

ЖИВІТ 

КОЛІНО 

 
ВОЛОССЯ 

ГОЛОВА 

ЛІКОТЬ 

ДАТА 
 

______________________ 
 

З’єднай назви і частини 

тіла олівцем 

СТУПНЯ 
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Рис. 18 Напишіть назви всіх частин тіла 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАТА 
 

_____________________ 
 

Напиши разом з батьками 
назви всіх частин тіла 
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Рис. 19 Покажіть на собі частини тіла 

 

 

Запам’ятай і покажи 
на собі 
олвцем 

ОКО 

ЗУБИ 

НІС 

ПЛЕЧЕ 

ШИЯ 

ВУХО 

ВОЛОССЯ 

П’ЯТКА 
 

КОЛІНО 
 

СТОПА 
 

ЗАП’ЯСТОК 
 

ПАЛЕЦЬ 
 

НІГОТЬ 
 

ДАТА 
 

_____________________ 
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Рис. 20 З’єднайте назви і частини тіла 

 
 
 
 
 
 
 

ВОЛОССЯ 

ВУХО 

ШИЯ 

ПЛЕЧЕ 

ОКО 

НІС 

ЗУБИ 

НІГОТЬ 
ПАЛЕЦЬ 

П’ЯТКА  

НОГА  

СТОПА  ЗАП’ЯСТОК  

З’єднай назви і частини 
тіла олівцем 

ДАТА 
 

______________________ 
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Рис. 21 Напишіть частини тіла 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДАТА 
 

________________________ 

Напиши разом з 
батьками назви частин 

тіла людини 
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Самостійне завдання: намалювати людину і назвати основні частини 

тіла та внутрішні органи. 

Завдання разом з дорослими: відгадай загадки і розкажи про функції 

важливих органів людини: 

1. В ній і думи і слова,  

місце мрій – це...(голова) 

2. Два брати через дорогу живуть, а один одного не бачать. (очі) 

3. Завжди у роті, а не проковтнеш. (язик) 

4. Між двох світил я посередині один. (ніс) 

5. Тридцять два баранці сидять у темному хлівці. (зуби) 

6. Не сіють, не саджають – самі виростають. (волосся) 

7. У двох матерів по п’ять синів, одне ім’я всім. (пальці) 

8. Все життя один одного наздоганяють, а обігнати один одного не можуть. 

(ноги) 

9. Є в людини і у звіра, захищає тіло...(шкіра) 

10. Їжа потрапляє в ротик і прямує у...(животик) 

11. Все життя воно в нас б’ється, 

Бува радіє, бува сміється, 

Інколи плаче, рідше сумує 

Світить, як сонце і всіх дивує 

Здогадалися вже, що це? 

Це людське гаряче … (серце) 
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РОЗДІЛ 2. ОСОБИСТА ГІГІЄНА 

Тема 3: Виховання у дошкільників навичок особистої гігієни  

Виховання у дошкільників навичок особистої гігієни відіграє 

найважливішу роль в охороні їхнього здоров’я, сприяє правильному 

поводженню у побуті і в громадських місцях.  

У процесі повсякденної роботи з дітьми необхідно прагнути до того, щоб 

виконання правил особистої гігієни стало для них природним, а гігієнічні 

навички з віком постійно вдосконалювалися. Спочатку дітей привчають до 

виконання елементарних правил: самостійно мити руки з милом, намилюючи їх 

до утворення піни і насухо їх витирати, користуватися індивідуальним 

рушником, гребінцем, склянкою для полоскання рота, стежити, щоб всі речі 

зберігалися в чистоті. 

Для ефективного гігієнічного виховання дошкільників велике значення 

має зовнішній вигляд дорослих, які їх оточують. Потрібно постійно пам’ятати 

про те, що діти в цьому віці дуже спостережливі і схильні до наслідування.  

Для закріплення знань і навичок особистої гігієни бажано давати дітям 

різні доручення. Навички дітей швидко стають міцними, якщо вони 

закріплюються постійно в різних ситуаціях. Головне, щоб дітям було цікаво і 

вони бачили результати своїх дій.  

У віці 5-6 років завдяки зростанню особистого досвіду відношення до 

здоров’я істотно міняється. Діти як і раніше співвідносять здоров’я  із 

хворобою, але більш чітко визначають погрози здоров’ю як від своїх власних 

дій  (не можна є фрукти брудними), так і від зовнішнього середовища. При 

певній виховній роботі діти співвідносять поняття здоров’я з виконанням 

правил гігієни (табл. 1). Вони починають співвідносити заняття фізкультурою зі 

зміцненням здоров’я. У цьому віці діти починають виділяти психічні і соціальні 

компоненти здоров’я. Але в цілому відношення до нього в дітей старшого 

дошкільного віку залишається пасивним. Причини цього криються у нестачі 

необхідних знань про способи зміцнення здоров’я, а також не усвідомленні 

небезпеки від шкідливого поводження людини для збереження здоров’я. 
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Таблиця 1 
Правила особистої гігієни 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

умиватись вранці 

чистити зуби 

мити руки перед 
їжею 

розчісувати 
волосся 
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При цілеспрямованому вихованні, навчанні, закріпленні у повсякденному 

житті правил гігієни, що відповідає мотивації занять фізичною культурою, 

відношення дітей до свого здоров’я, як найбільшої цінності в житті, стає 

основою формування потреби у здоровому способі життя. У свою чергу, 

наявність цієї потреби допомагає вирішити найважливіше психологічне і 

соціальне завдання – становлення у дитини позиції творця відносно свого 

здоров’я і здоров’я інших людей. 

Домашнє завдання: відгадайте загадки про речі особистої гігієни і 

поясніть їх значення для людини. 

1. Білих 30 зубчиків для кучерів і чубчиків по голівці ходять – волосся в 

порядок приводять. (гребінець) 

2. Гладеньке, запашне, миє чистенько, 

Треба, щоб у кожного було, що, малята? (мило) 

3. Я – невтомна трудівниця, мені вірять люди, 

Хто зі мною поведеться – той здоровий буде. 

митись перед 
сном 

носити 
чистий одяг 
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Буде часто усміхатись білими зубами, 

Мене знає вся малеча і бабусі й мами. 

Чистоту тримаю в домі. Справу знаю чітко, 

Вам ім’я моє знайоме, бо зубна я (щітка). 

4. Ліг в кишеню і вартую. 

Плаксі, реві та бруднулі, 

Витру вранці струйки сліз, 

Не забуду і про ніс (носовичок). 

5. Я – маленька полотнинка, 

Випрана дбайливо. 

Не серветка, не хустинка, знаю своє діло. 

Я до щічок, до голівки притулюсь ласкаво, 

Я вберу усі краплинки з тіла після ванни. 

Я не гість – хазяїн в домі, 

І лежати я не звик 

Вам ім’я моє відомо, пригадайте я – (рушник). 
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РОЗДІЛ 3. ПОДОРОЖ У КРАЇНУ ХАРЧУВАННЯ 

Тема 4: Білки, жири та вуглеводи у раціоні дошкільника 

Харчування дошкільників обов’язково повинно бути різноманітним. В їжі 

має знаходитись певна кількість білкових продуктів, жиру і вуглеводів. Крім 

того, організм дитини постійно має потребу у мінеральних солях, вітамінах, 

воді. Жодну з основних речовин у їжі не можна замінити іншою. 

Роль білків у харчуванні дитини винятково велика. Білки необхідні для 

побудови нових клітин і тканин. Нестача білка в їжі приводить до затримки 

росту і розвитку, зниженню маси тіла та опірності інфекційним захворюванням. 

 
Рис. 22 Продукти, що збагачені білками 

Найбільш високою біологічною цінністю володіють білки тваринного 

походження, що містяться у молоці, молочних продуктах, йогуртах, м’ясі, рибі, 

яйцях (рис. 22). Важливими є й рослинні білки – в крупах, хлібобулочних 

виробах, бобових, горіхах та насінні. 

Кількість білків, необхідних дошкільникові: 

У дитячому раціоні 50% білків повинні бути тваринного походження.  

Це: 85-100 гр. м'яса, 25-30 гр. риби щодня. Найкраще для дітей підходять 

яловичина, телятина, а також нежирна баранина, м'ясо курки, кролика,  

печінка. М'ясо й рибу потрібно давати в окремі дні, 4-5 разів на тиждень м'ясо 

(по 100-130 гр.), 2 рази на тиждень рибу (по 70-100 гр.); одне яйце через день 

(обережно з білком, при схильності до алергії краще давати тільки жовток);  
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0,5 літра молока або кисломолочних  продуктів; 50 грамів сиру; сир твердий –  

3 грами в день; 5 грамів сметани або вершків. 

ЖИРИ 

Для дітей жири й масла є 

головним будівельним матеріалом 

для мозку, що розвивається, тому у 

дитячому харчуванні знежирені 

продукти не застосовуються. Цілий 

ряд вітамінів знаходиться тільки в 

жирах тваринного походження, а 

саме вітаміни А, Д, Е, К (рис. 23).  

Рис. 23 Жири тваринного походження 

 

Шкідливим є як нестача, так і надлишок жирів у їжі. При надлишках 

жиру їжа затримується у шлунку до 6-ти годин, що призводить до втрати 

апетиту, порушенню нормального травлення, а надалі до надлишкової ваги, 

серцево-судинним захворюванням, цукровому діабету та іншим недугам.  

Кількість жирів, необхідних дитині: 

У середньому дошкільнику необхідно 60 – 80 грамів жиру в день, а саме 

25-30 грамів (1,5 столові ложки) вершкового масла в каші і на бутерброд; 10 

грамів (2 чайні ложки) рослинного масла використовуються для заправлення 

салатів, вінегретів, запікання. Інша кількість (невидимий жир) вже міститься у 

продуктах харчування (молоко, м'ясо, сир, горіхи). 

ВУГЛЕВОДИ 

Вуглеводи є основним джерелом енергії для організму. Містяться у 

продуктах рослинного походження (рис. 24): хліб, макаронні вироби, крупи, 

картопля, овочі і фрукти, солодощі. 
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Рис. 24 Продукти, що містять вуглеводи 

Кількість вуглеводів, необхідних дошкільникові: 

 30-50 грамів житнього та 100-125 грамів пшеничного хліба (якщо ви 

даєте сухарі або бублики, зменшуйте відповідно кількість хліба), 

 картопля – 120-150 грамів, 

 порція каші – 120-150 грамів, 

 овочі – 180-200 грамів, 

 фрукти і ягоди – 100-200 грамів, сік – 100-150 грамів у день, 

 35-50 грамів цукру (5-7 чайних ложок цукрового піску, з огляду на 

солодкі напої – компот, кисіль, лимонад), 

 10-15 грамів продуктів, що містять цукор (пастила, мармелад, 

повидло, варення, халва). 

 

Тема 5: Користь вітамінів у харчуванні дитини 

Прочитайте дітям! 

Щоб бути здоровою, розумною і сильною, людина повинна отримувати 

вітаміни з їжею (рис. 25). Якщо організм отримує цих вітамінів мало, то дитина 

починає часто хворіти, втрачає апетит і погано росте. 
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 Як ви думаєте, 

у яку пору року 

людина вживає 

вітамінів найбільше? 

(улітку і восени). 

Чому?  

  В інші пори 

року, щоб люди не 

мали недоліку у 

вітамінах, їх можна  

купити в аптеці. 

 

 

 

Рис. 25 Продукти, що містять вітаміни 

 

Роздивіться малюнок удвох з дитиною 

Домашнє завдання:  

1. Намалювати корисні продукти (овочі, фрукти).  

2. Приготувати разом страву, використовуючи корисні продукти. 
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РОЗДІЛ 4. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ 

Обов’язок батьків – зміцнити здоров’я дитини. Нормальний розвиток і 

стан здоров’я забезпечується створенням оптимальних умов, тобто 

організацією правильного режиму. 

У фізичному вихованні дітей дошкільного віку використовуються фізичні 

вправи, гігієнічні фактори (режим дня, сон, харчування), сили природи (сонце, 

вода, повітря). 

Фізичні вправи використовуються для вирішення оздоровчих, освітніх і 

виховних завдань фізичного виховання. Вони забезпечують ефективне 

вирішення завдань фізичного виховання, якщо виступають у формі цілісного 

рухового режиму, що відповідає віковим і індивідуальним особливостям 

кожної дитини. 

Для здійснення фізичного виховання дошкільників рекомендується 

застосовувати наступні види фізичних вправ: – гімнастику, що включає 

стройові й загальнорозвиваючи вправи, основні рухи (ходьба, біг, стрибки, 

лазіння, метання, рівновага), танцювальні рухи; – рухливі ігри (сюжетної, 

безсюжетні), ігри з елементами спорту (настільний теніс, футбол); – спортивні 

вправи (велосипед, плавання, лижі); – туризм – тривалі піші прогулянки. 

Гігієнічні фактори: загальний режим занять, відпочинку, харчування, 

сну, гігієна одягу, взуття, приміщення, що підвищують ефективність впливу 

фізичних вправ і забезпечують психофізіологічний комфорт дитини, 

використовуються як додатковий засіб фізичного виховання. 

Сили природи: сонце, повітря, вода підсилюють позитивний вплив 

фізичних вправ на організм, підвищують його працездатність, 

використовуються для загартування.  
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Тема 6: Формування життєво-важливих рухових умінь і навичок у 

дошкільників 

Вік 5-6 років є завершальним у прояві рухових здібностей дитини. Дітям 

цього віку вже доступна більшість рухів дорослої людини достатньо складного 

змісту. Можливість оволодіння складними рухами дозволяє дитині розширити 

рівень розвитку її сприйняття, пам’яті, мислення та уяви. У порівнянні з дитиною 

середнього дошкільного віку, дитина 5-6 років у своїй діяльності вже може не 

тільки відокремити певну послідовність, а й логічну побудову плану діяльності. 

До найбільш важливих життєво-необхідних рухових умінь і навичок, що 

повинні засвоїти діти старшого дошкільного віку відносять: ходьбу, біг, 

лазіння, метання м’яча, стрибки, збереження рівноваги.  

Для визначення рівня оволодіння життєво-важливими руховими 

уміннями і навичками, пропонуємо батькам самостійно оцінювати вміння 

дітей виконувати рухові дії: ходьби, бігу, стрибків, повзання, вправ з м’ячем, 

вправ на рівновагу.  

Ходьба і біг різними способами 

 ходьба на відстань 3-4 м із заплющеними очима;  

 утікати, доганяти; 

 біг «змійкою»; 

 безперервний біг 2 хвилини; 

 човниковий біг (3 рази по 10 м). 

Стрибки 

 стрибки на двох ногах через 5-6 предметів; 

 стрибки у довжину з місця на 60-70 см; 

 стрибки через скакалку (до 5 раз);  

 перестрибування боком через невисокі предмети; 

 стрибки на одній нозі з просуванням уперед (3-4 м). 

Повзання 

 повзання на спині; 

 повзання на спині з опорою на долоні та стопи, високо піднявши живіт; 
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 повзання на животі (вперед, назад, змійкою); 

 чергування повзання з іншими видами пересування. 

Вправи з м’ячем 

 кидати м’яч об підлогу, угору й ловити його не менше 10 раз; 

 кидати м’яч об підлогу, угору й ловити його однією рукою 4-6 раз; 

 підкидати м’яч і ловити його з хлопками; 

 відбивати м’яч від підлоги з просуванням вперед кроком 5-6 м; 

 відбити м’яч від землі, потім зробити поворот навколо себе і  

зловити м’яч.  

Вправи на рівновагу 

Стійка на одній нозі, інша – в сторону (вперед, назад), руки на поясі чи в 

сторону.  

 

Тема 7: Контроль за основними фізіологічними показниками у дітей 

5-6 років 

Фізичний стан дитини необхідно контролювати за ступенем 

прискореного пульсу і дихання, також за часом повернення цих показників до 

висхідних величин. Частоту пульсу при правильному ритмі визначають, 

підраховуючи кількість пульсових ударів за 30 секунд і множачи результат на 

2; при аритмії (прискореному пульсі) число пульсових ударів підраховують 

протягом цілої хвилини.  

Нормальна частота пульсу в спокої у дорослої людини становить 60 – 

80 ударів на хвилину; у дітей пульс частіше: у немовлят він в нормі дорівнює 

приблизно 140 ударам на хвилину; до кінця першого року життя частота 

пульсу знижується до 110 – 130 ударів на хвилину, у 5-6 років – приблизно від 

100 – 92 ударів на хвилину, а у 16-18 років частота пульсу наближається до 

нормального для дорослої людини. Показник артеріального тиску для дітей 

старшого дошкільного віку складає 103/60 мм.рт. ст. 

У нормі при фізичному навантаженні пульс дошкільників може 

збільшуватися на 25-50% по відношенню до вихідного значення, а дихання –  
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на 4-6 раз за хвилину. При цьому показники повинні повернутись до вихідних 

величин через дві-три хвилини після заняття. Відхиленнями від норми 

вважається прискорення пульсу більш ніж на 50% і збільшення показників 

дихання (більше 4-6 раз за хвилину). 

Норма показника, що характеризує частоту дихання складає  

23–25 дихальних рухів на хвилину. Для дорослого цей показник дорівнює у 

середньому 15-17 дихальних рухів на хвилину.  

Домашнє завдання: виміряти пульс у дитини у стані спокою. 

 
Тема 8: Загартування – перший крок на шляху до здоров’я 

Загартування дітей необхідне для того, щоб підвищити їх стійкість до 

впливу низьких і високих температур повітря і за рахунок цього попередити 

часті захворювання. 

При загартуванні слід дотримуватись таких основних принципів: 

 проводити процедури слід систематично і у вигляді гри; 

 збільшувати час впливу загартовуючого фактору поступово; 

 враховувати настрій дитини; 

 ніколи не виконувати процедури, якщо дитина змерзла; 

 правильно обирати одяг і взуття: вони повинні відповідати температурі 

повітря навколишнього середовища і бути з натуральних тканин; 

 загартовуйтесь усією родиною; 

 загартовування слід поєднувати із масажем; 

 уникайте сильних подразників: тривалого впливу холодної води чи дуже 

низьких температур повітря, а також перегрівання на сонці. 

Основними факторами загартування є природні і доступні: сонце, повітря 

і вода. 

Рекомендовані загартовуючи процедури вдома 

«Холодний тазик». Налийте в таз холодну воду з температурою не вище 

+12 С і облийте ступні дитини, яка стоїть у ванні. Попросіть дитину потопати 

ніжками, поки стече вода. Потім промокніть ноги рушником. У перший день 
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тривалість ходьби – 1 хвилина, щоденно додавайте час по одній хвилині, 

доводячи до 5 хвилин. Пам’ятайте! Краще проводити загартування упродовж 

однієї хвилини в гарному настрої, ніж 5 хвилин з капризами. 

«Холодний рушник». Якщо дитині не подобається обливання холодною 

водою, постеліть у ванну рушник, що змочений холодною водою (+12 С). 

Попросить дитину потопати ніжками (не стояти) на ньому упродовж 1 хв. 

(вранці і перед сном). Витріть ноги, не розтираючи. 

«Контрастний душ». Коли увечері ви купаєте дитину, нехай вона спочатку 

зігріється, а потім запропонуйте їй холодний дощик чи біг «по калюжам». Ви 

відкриваєте холодну воду і дитина підставляє свої п’ятки і долоньки. 

Якщо дитина боїться холодного душу, можна спочатку поставити тазик з 

холодною водою і запропонувати переходити з теплої ванни – у холодний тазик 

(чи під дощик), а потім знову у ванну. Продовжувати цю процедуру до трьох 

разів. Після цього потрібно укутати її в тепле простиральце, не витираючи, а 

пізніше одягніть дитину до сну і положіть у ліжко. 

Ще одним способом загартовування є ходьба босоніж, яка стимулює 

нервові закінчення, що знаходяться на стопі і позитивно впливає на роботу 

внутрішніх органів. 

 
Починати цей вид загартування слід навесні вдома (бігати босоніж по 

підлозі) чи влітку – по траві. Справжній позитивний ефект настає після 

тривалих систематичних тренувань. Вдома можна використовувати резинові 

килимки з нерівною поверхнею і кожного ранку починати ранкову гімнастику з 

ходьби на них. Корисно виконувати масаж стоп за допомогою скалки чи 

круглої палки. 

Під час ходьби босоніж збільшується діяльність більшої частини м’язів, 

стимулюється кровопостачання в організмі, покращується розумова діяльність. 
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Тема 9: Формування правильної постави з дитинства 

Постава – це звичайна невимушена манера утримувати своє тіло. Якщо 

вона правильна, тоді фігура людини виглядає красивою, стрункою, а хода – 

легкою. Головним засобом попередження порушень постави у дошкільному 

віці є фізичні вправи. 

Рекомендовані вправи для красивої постави 
 

«Крильця»  

Вихідне положення (в.п.) – 

лежачи на животі. Підняти голову і 

плечовий пояс, руки до плечей (рис. 

26), долоні випрямити (крильця). 

Утримувати на рахунок 2-4-6-8-10, 

повернутись у в.п. Повторити двічі. 

 Рис. 26 вправа «Крильця» 

«Літак» 

В.п. – лежачи на животі. 

Підняти голову і плечовий пояс, 

розвести руки в сторони (рис. 27), 

утримувати це положення на 

рахунок 2-4-6-8-10.  

 

Рис. 27 вправа «Літак» 

«Прогнись!» 
В.п. – лежачи на животі. 

Підняти голову і плечовий 

пояс, руки на пояс (рис. 28). 

Утримувати це 

положення на рахунок 2-4-6-

8-10. Повернутись у в.п. 

Рис. 28 вправа «Прогнись!» 
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«Віконце» 
 

В.п. – лежачи на животі. 

Підняти голову і плечовий пояс, 

витягнути руки угору, руки 

скріпити у замок (рис. 29). 

Утримувати на рахунок 2-4-6, 

повернутись у в.п. 
 

Рис. 29 вправа «Віконце» 
 

«Кружечки» 
 

В.п. – лежачи на животі. 

Підняти голову і плечовий 

пояс, руки до плечей (рис. 30). 

Виконувати колові рухи 

вперед (4 р) і назад (4 р), 

повернутись у в.п. Повторити 

2-4 рази.  
  

Рис. 30 вправа «Кружечки» 
«Птичка» 

 
В.п. – лежачи на животі (рис. 31). Підняти руки і плечовий пояс, руки 

вперед – в сторони – вперед, повернутись у в.п. Повторити 2-4 рази. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 31 вправа «Птичка» 
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«Кулачки» 
 

В.п. – лежачи на 

животі. Підняти руки і 

плечовий пояс, витягнути 

руки вперед (рис. 32).  

Зжимати і 

розжимати кулачки на 

рахунок 2-4-6-8-10,  

Рис. 32 вправа « Кулачки» 

повернутись у в.п. Повторити 2-4 рази. 

ДІТЯМ КОРИСНО: 
 носити ранець чи рюкзак з жорсткою спинкою до 13-14 років; 

 кататись на велосипеді з правильно відрегульованою висотою руля; 

 повзати навколішках; 

 займатись плаванням; 

 розвивати координацію рухів. 

НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ: 
 носити сумку на одному плечі; 

 тривалий час ходити у кросівках, оскільки в них нога перегрівається, 

м’язи стопи розслабляються, що призводить до плоскостопості і як 

наслідок – до порушення постави. 
 

Тема 10: Використання фітбол-гімнастики у домашніх умовах 

Фітбол – великий м’яч діаметром від 45-75 см, що використовується з 

оздоровчою метою. У дитячій практиці фітболи використовують за кордоном 

майже 50 років, а в нашій країні – приблизно 10 років.  

Оздоровчий вплив фітбол-гімнастики на організм дитини: 

 зміцнення м’язів спини; 

 зміцнення м’язів рук і плечового поясу; 
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 формування постави; 

 укріплення м’язів ніг і зводу стопи; 

 профілактика розвитку плоскостопості; 

 збільшення гнучкості і рухливості у суглобах; 

 розвиток функції рівноваги і вестибулярного апарату; 

 удосконалення координації рухів. 

Фітбол можна використовуватись як: 

 обтяження (у руках і ногах). Застосовується у різних положеннях: стоячи, 

лежачи, сидячи; для укріплення різних м’язових груп, формування і корекції 

фігури. 

 опора (у руках, ногах, спині). М’яч як опора застосовується у положенні 

сидячи верхи на м’ячі, у різних вихідних положеннях лежачи: м’яч під 

спину, під живіт, під бік, а також лежачи на спині, м’яч під ногами. 

 предмет (ЗРВ у різних вихідних положеннях). При використанні м’яча як 

предмету можна виконувати різні загальнорозвиваючи вправи з фітболом у 

руках з різних вихідних положень (стоячи, сидячи, лежачи), а також кидки, 

ловлю, удари об підлогу (ведення). 

 орієнтир, який можна застосовувати при виконанні різноманітних рухливих 

ігор, естафет. 

 перешкода для перестрибування і різних видів погойдувань на ньому (на 

спині й животі – вперед і назад, з положення сидячи: вправо і вліво). 

 масажер, застосовують при виконанні вправ у парах. Наприклад один 

лежить на животі, інший з м’ячем у руках виконує масажні рухи по спині 

партнера (прокатування, постукування, вібраційні та колові рухи).  

 тренажер, застосовують для розвитку сили м’язів рук і ніг (затискають 

м’яч), а також для розвитку рівноваги та координації. 

Правила фітбол-гімнастики 

З метою забезпечення безпеки під час занять із м’ячем вдома пропонуємо 

дотримуватись наступних правил: 
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1. Правильно підібрати м’яч за зростом вашої дитини, щоб забезпечити при 

посадці на м’яч кут в 90º між тулубом і стегном, гомілкою і стопою. Для 

більшої стійкості стопи повинні знаходитись на підлозі (краще на килимку) на 

ширині плечей паралельно одна одній. 

2. Перед заняттям потрібно впевнитись, що поряд не має гострих предметів, які 

можуть пошкодити м’яч.  

3. Дитина повинна займатись у зручному одязі і взутті. 

4. Потрібно слідкувати, щоб під час виконання вправ у дітей не було відчуття 

болю та дискомфорту. 

5. Під час виконання стрибків на м’ячі виключити різкі рухи у шийному та 

поперековому відділах хребту.  

6. При виконанні вправ у положенні лежачи на животі і лежачи на спині голова 

і хребет повинні складати одну пряму лінію. Не дозволяється запрокидувати 

голову вперед – назад. 

7. При виконанні вправ фітбол не повинен рухатись, окрім вправ, що пов’язані з 

його пересуванням і прокатуванням. 

8. Слідкуйте за технікою виконання вправ, виконуючи прийоми страхування. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ  

1. Перші заняття слід розпочати з навчання правильної посадки на 

м’яч (рис. 33).  

Вправи, що рекомендуються: 

- сидячи на фітболі біля твердої опори, 

перевірити правильність розташування стоп; 

- у повільному темпі виконати вправи для 

м’язів шиї: повороти голови вправо-вліво, 

нахили вперед – назад;  

для плечового поясу:  

– піднімання і опускання плечей; почергове 

піднімання рук вперед – угору – в сторони; 

ковзання руками по поверхні фітболу; 

Рис. 33 
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– згинання рук до плечей, стиснувши кисті у кулаки, руки в сторони; за 

сигналом встати, оббігти навколо фітболу, притримуючи його рукою. 

 

Стоячи, м’яч тримати у руках (рис. 34). 

На 1-8 напружувати м’язи рук, надавлювати 

на м’яч, лікті в сторону. Спину тримати 

прямо. Після відпочинку вправу повторити. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 34 

2. Вчити базових положень під час виконання вправ сидячі, 

лежачи, у присіді.  

Рекомендовані вправи: 

 

Вихідне положення (в.п.) – упор, 

стоячи обличчям до м’яча.  

На рахунок 1-2 присісти, руки на 

фітболі, коліна в сторони, спина пряма; 

3-4 – встати, руки в сторони (рис. 35). 

У цьому ж положенні постукати 

долонями по фітболу (кулаками; 

пальцями). 

 

Рис. 35 
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В.п. – упор руками на 

м’яч, стоячи на колінках 

обличчям до м’яча (рис. 36).  

На 1-2 – присісти на 

п’яти, фітбол відкотити від 

себе прогнутись; на 3-4 – 

повернутись у в.п.  

Рис. 36 

В.п. – лежачи на спині, на 

підлозі, руки за головою 

(вздовж тулуба) прямі ноги на 

фітболі, опора на п’яти.  

Погойдувати фітбол 

ногами вправо-вліво (рис. 37) . 

 

Рис. 37 

В.п. – лежачи на спині, на підлозі, ноги прямі на фітболі. На 1-2 підняти 

таз від підлоги; на 3-4 – повернутись у в.п. 

В.п. – лежачи на спині на підлозі, ступні на фітболі. Виконувати маленькі 

кроки по поверхні м’яча вперед – назад. 

В.п – упор сидячи, 

м’яч на прямих ногах (рис. 

38). 

Виконувати прокатування 

м’яча по тулубу до грудей, 

прийняти положення лежачи 

і повернутись у в.п.  

 Рис. 38 

В.п. – лежачи на спині, ногами обхопити м’яч. Зігнути коліна і зжати 

фітбол. Тримати на 4 рахунки. Те саме виконати у положенні сидячи.  
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В.п. – лежачи на спині, зігнуті ноги покласти на фітбол, руки за головою. 

Підняти верхню частину тулуба до колін. Тримати на 4 рахунки. 

В.п. – лежачи на спині, прямі ноги разом, руки випрямити за головою з 

футболом. Передавати м’яч з рук в ноги і в зворотному напрямку. 

В.п. – стоячи на підлозі на колінах, обличчям до фітболу. Розгинаючи 

ноги, зробити перекат у положення на живіт на фітбол. Ноги і руки спираються 

на підлогу.  

В.п. – лежачи на спині, зігнуті в колінах ноги покласти на фітбол. 

Напружуючи м’язи ніг, прижати фітбол до сідниць.  
 

3. Навчити збереженню правильної постави при виконанні вправ 

для рук і ніг у поєднанні із погойдуванням на фітболі. 

Рекомендовані вправи 

- самостійно погойдуватись на фітболі, п’ятками давити на підлогу, спину 

тримати рівно (рис. 39); 

- в.п. – сидячи на м’ячі, виконувати 

ходьбу на місці, не відриваючи носки і 

ходьбу з високо піднятими колінами; 

- з в.п. ступні разом, розвести п’яти в 

сторони і повернутись у в.п.; 

- виконувати приставні кроки в 

сторону; 

- з положення сидячи ноги нарізно, 

стрибком перейти у положенні ноги разом. 

 

 

Рис. 39 
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Спираючись спиною на м’яч, виконувати 

погойдування вгору-вниз, тримаючи рівновагу. 

 Слідкувати за правильним положенням 

спини і ніг, руками спиратись на коліна 

(рис.40). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 40 

4. Навчити збереженню правильної постави при зменшенні площі 

опори (тренування координації і рівноваги). 

Рекомендовані вправи: 

– по черзі виставляти ногу на п’яту вперед – в сторону, руки тримати на 

м’ячі; 

– по черзі виставляти ноги вперед, в сторону, на носок; 

– те саме з різним положенням рук (одна вперед, інша – вгору; одна за 

голову, інша – вбік). 

Виконувати по 8 

нахилів до кожної 

ноги, слідкуючи, щоб 

обидві ноги були прямі 

(рис. 41). 
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5. Навчити дитину вправам на збереження рівноваги із різних 

положень на фітболі.  

Рекомендовані вправи: 

В.п. – сидячи на 

фітболі. У повільному 

темпі зробити декілька 

кроків уперед і лягти на 

м’яч спиною, 

зберігаючи прямий кут 

між гомілкою і стегном,  

Рис. 42 

п’яти повинні стояти на підлозі, руками потягнутись за голову (рис. 42). 

Переступаючи ногами, повернутись у в.п. 

В.п. – сидячи на фітболі. Нахилитись вперед, ноги нарізно. 

В.п. – те саме. Нахилитись вперед спочатку до правої, потім до лівої ноги 

(потримати 1-4 р). 

В.п. – сидячи на фітболі. Нахилятись в сторони (руки на пояс, за головою, 

в сторони). 

 

Зберігати правильну поставу і 

утримувати рівновагу в положенні руки в 

сторони, одна нога зігнута на м’ячі. На 1-4 – 

випрямити ногу, утримувати рівновагу. 4-8 – 

повернутись у в.п. Виконати те саме іншою 

ногою (рис. 43). 

В.п. – те саме. Підняти руки угору, 

зігнути у ліктях, виконувати колові 

обертання. 
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В.п. – лежачи на м’ячі, ноги зігнути, руки в сторони чи за головою, 

виконувати погойдування вперед-назад. 

В.п – те саме. Підняти спочатку праву ногу, утримуючи рівновагу на 4 

рахунки, потім ліву ногу. 

В.п. – лежачи на фітболі, руки в упорі на підлозі. Зробити декілька кроків 

руками вперед і назад. Потилиця, шия, спина повинні бути на одній прямій 

лінії. 

В.п. – лежачи на животі на фітболі, ноги напівзігнуті. Зігнути руки в 

ліктях, долонями вперед (імітація крил). Голову не піднімати.  

В.п. – лежачи на животі на фітболі, руки на підлозі, ноги напівзігнуті. По 

черзі піднімати ноги до горизонталі, руки повинні бути зігнуті, плечі – над 

кистями. 

В.п – те саме. Піднімати по черзі ноги, згинаючи в колінках. 

В.п. – лежачи на спині на підлозі, прямі ноги на фітболі. Виконувати 

поперемінно махи прямими ногами вгору. 

6. Навчити виконанню вправ на розслаблення м’язів на фітболі. 

Рекомендовані вправи: 

В.п. – сидячи на 

підлозі з зігнутими ногами 

боком до м’яча (рис. 44).  

Обпертись на фітбол, 

притримуючи його руками, 

розслабити м’язи шиї, 

спини, покласти голову на 

м’яч і в цьому положенні 

погойдатись.  

 

Рис. 44 
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В.п. – сидячи на підлозі спиною до фітболу, притримувати його  

руками. Розслабити м’язи шиї і спини, покласти голову на м’яч і погойдатись 

вправо-вліво.  

7. Навчити виконанню вправ на розвиток гнучкості на фітболі. 

Рекомендовані вправи: 

В.п. – стояч в упорі на одному коліні боком до м’яча, іншу ногу 

випрямити і, спиратись на м’яч стопою, виконувати повільні пружинні 

погойдування. Те саме виконувати згинаючи руки. 

 

В.п. – стоячи на 

одному коліні спиною до 

фітболу (рис. 45), інше 

коліно – на м’ячі, руки на 

підлозі. Виконувати декілька 

пружинних рухів назад. 

 

Рис. 45 

В.п. – сидячи боком до фітболу на підлозі, віддалена нога пряма і 

упирається стопою у 

підлогу, лікоть ближньої до 

фітболу руки покласти на 

поверхню м’яча (рис. 46). 

Зробити накат на фітбол, 

утримуючи рівновагу. 

 

 

 

 

Рис. 46 
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В.п. – те саме. Виконуючи накат, піднімати руки вгору. 

В.п. – те саме. Виконувати одночасно рукою і ногою. 

В.п. –  сидячи на 

підлозі, ноги нарізно, 

фітбол покласти за 

стопу однієї ноги (рис. 

47). Виконувати 

пружинні нахили до 

нього, не згинаючи 

коліна. Потім виконати 

те саме на іншу ногу. 

Рис. 47 

8. Удосконалювати якість виконання вправ на рівновагу. 

Рекомендовані вправи: 

 

В.п. – в упорі 

лежачи на животі на 

фітболі. Згинаючи ноги, 

прокотити фітбол до 

грудей (рис. 48).  

В.п. – те саме, з 

опорою на фітбол однією 

ногою. 

 

Рис. 48 

В.п. – Стоячи на колінах обличчям до фітболу. Перейти у положення 

лежачи на животі, руки в упорі, одна нога зігнута. 

В.п. – стоячи правим боком до фітболу. Крок правою ногою через фітбол, 

прокат на фітболі, потім приставити ліву ногу, встати лівим боком до фітболу. 
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В.п. – лежачи на животі на фітболі в упорі на підлозі. Повороти в 

сторону, точка контакту з фітболом поступово віддаляється від опори на 

підлогу. 

В.п. – 

лежачи на спині, 

на підлозі, ноги на 

фітболі (рис. 49).  

Підняти таз від 

підлоги, згинаючи 

ноги, підкотити 

фітбол до сідниць, 

повернутись у в.п. 

Рис. 49 

В.п. – те саме, з опорою на фітбол однією ногою. 

В.п. – лежачи 

спиною на фітболі, 

ноги на підлозі, 

розслабити м’язи 

спини та шиї (рис. 50).  
 
 
 

Рис. 50 
 

Для закріплення навичок збереження рівноваги пропонуємо ігри з 

використанням фітболу: 

«Лінивець» 

Мета: утримувати позу загального розслаблення.  

Лягти животом на фітбол. Промовляє дорослий: «Я лінивець, милий, 

славний, незграбний і забавний. Вишу на гілці цілий день і висіти мені лінь».  

«Відпочинок» 

Мета: навчити розслабляти м’язи шиї й плечового поясу.  
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Сидячи на фітболі, широко розставивши ноги, тримаючи руки уздовж 

тулуба,  відпочивати, опустивши голову на груди.  

«Буратіно дивується» 

Мета: активізувати м’язи плечового поясу. 

Сидячи на фітболі. Промовляє дорослий: «Здивувалося поліно: – тато 

Карло, де коліно? Діти поперемінно піднімають вгору праве, потім ліве плече.  

 
Тема 11: Застосування фізкультхвилинок під час занять, що 

потребують інтелектуальної напруги  

Для зняття втоми під час занять, що потребують від дітей напруження 

м’язів обов’язково слід виконувати невеликі фізкультхвилинки чи динамічні 

паузи. У поведінці дитини можна виділити певні ознаки стомлення, що 

підкажуть педагогові, батькові про необхідність зробити динамічну паузу: 

порушення координації, сповільненість дрібних рухів, тривалі відволікання, 

позіхання, безглузді маніпуляції із предметами, підвищена дратівливість, 

порушення нещодавно сформованих умінь. 

Поява перших ознак стомлення відмічається, залежно від віку дітей, на 

різних етапах заняття. Для дітей старшого дошкільного віку характерні ознаки 

стомлення спостерігаються після 10 – 15 хвилин. 

Таким чином, по закінченні зазначеного часового проміжку обов’язково 

необхідно проводити фізкультхвилинки протягом 2 – 3 хвилин, що включають 

вправи на зняття загальної і локальної напруги, зорового стомлення, дихальну 

гімнастику. 

На фізкультхвилинках можна широко використовувати вправи для кисті 

рук і різні жести руками з кулями, горіхами, шестигранним олівцем, 

масажними м’ячами, ручними еспандерами; перехресні рухи. Включаються 

також стрибки і ходьба. Можна виконувати по 2-3 вправи для плечового поясу і 

рук, нахили, повороти тулуба.  
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Приклади фізкульт-хвилинок: 

Замок 

Вихідна позиція: долоні притиснуті одна до одної. Пальці переплести. 

Далі рухами імітувати слова віршика: 

Замок на дверях тут висить. (Швидко з’єднувати пальці в замок та 

роз’єднувати). 

Хто б зміг його нам відчинить? – (Пальці зчеплені, потягнули пальці, не 

розщеплюючи їх). 

- Покрутили! (Посовати зчепленими пальцями від себе до себе). 

- Постукали! (Пальці залишаються у замку, постукати основами долонь одна об 

одну). 

- Й відчинили! (Розчепити пальці). 

Швачка 

Згідно тексту виконувати ріжучі рухи пальцями на обох руках 

Швачка в дім до нас прийшла,  

Мені ножиці дала, 

Я тканини і папір  

Ріжу, ріжу до сих пір. 

Про зайчика 

Я малюю зайчика для вас – раз! (колові рухи руками над головою) 

Це у нього голова – два! (руки кладуть на голову) 

Це у нього вуха догори – три! (підняти руки вгору) 

Це стирчить у нього хвостик сірий – чотири! (повертати тулуб вправо,                          

вліво) 

Це очиці весело горять – п’ять! (руки до очей біноклем) 

1, 2, 3, 4, 5 – нам потрібно спочивать! 

Тож піднімемо руки вгору 

Та подивимось на зорі. 

А тепер всі руки в боки – 

Як зайчики – скоки, скоки. 
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Непосиди 

Щось не хочеться сидіти,  

Треба трохи відпочити. 

Руки вгору, руки в боки,  

І зроби чотири кроки. 

Плесніть, діти, кілька раз 

За роботу – все гаразд. 

 

Буратіно  

Буратіно потягнувся. (руки підняти вгору) 

Раз нагнувся, два нагнувся, 

Руки в сторони розвів,  

Мабуть ключик загубив, (пожимаємо плечима) 

А щоб ключик відшукати,  

Треба нам навшпиньки встати! 

 

Тема 12: Чим загрожують шкідливі звички? 

Прочитайте дітям! 

Звичка – поведінка, спосіб дій, схильність до чогось, які стали в житті 

звичними, постійними. Звички можуть бути корисними і шкідливими.  

Корисні звички 

Корисних звичок існує багато. Важливими звичками, які сприяють 

зміцненню здоров’я дівчат і хлопців є пунктуальність, охайність, ввічливість, 

заняття спортом, виконання ранкової гімнастики, дотримання правил особистої 

гігієни. Вичищені звечора черевики, вчасний телефонний дзвінок, ранкова 

зарядка, виконання прохання батьків – теж початок формування корисних 

звичок. Вони допомагають дотримуватись розпорядку дня, не втомлюватись, не 

дратуватись через дрібниці, радувати рідних і друзів, добре вчитися і зберігати 

здоров’я. Корисні звички саме так і називаються, бо приносять людині користь. 
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Шкідливі звички  

Шкідливими звичками є неорганізованість, брехливість, переїдання, 

куріння, вживання алкоголю, азартні ігри. Навіть міцна від народження людина 

під впливом шкідливих звичок поступово втрачає здоров’я. Шкідливі звички 

поволі знищують захисні сили організму і навіть можуть призвести до 

серйозних захворювань. 

Приклади шкідливих звичок: 

облизувати пальці, гризти нігті, кидати 

сміття, пізно лягати спати, не митися перед 

сном, їсти багато солодкого, не бувати на 

вулиці, багато дивитись телевізор чи 

комп’ютер, не робити гімнастику, не 

реагувати на зауваження. 
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Чим небезпечне паління??? 

Кроха – сын пришёл к отцу  
И спросила кроха: 
Если я курить начну- 
Это очень плохо? 
Видимо врасплох застал 
Сын отца вопросом 
Папа быстро с кресла встал, 
Бросил папиросу. 
И сказал отец тогда, 
Глядя сыну в очи: 
Да, сынок, курить табак, 
Это плохо очень 
Сын, услышав сей ответ, 
Снова вопрошает: 
Ты ведь куришь много лет 
И не умираешь? 
Закурил я с юных лет, 
Чтоб казаться взрослым, 
Ну, а стал от сигарет 
Меньше нормы ростом. 
Я уже не побегу 
За тобой в припрыжку, 
Бегать быстро не могу, 
Мучает одышка. 
Сердце, лёгкие больны, 
В этом нет сомненья. 
Я здоровьем заплатил 
За своё куренье. 
Никотин – опасный яд 
Сердце поражает, 
А смола от сигарет 
В бронхах оседает, 
Я бросал курить раз 5 
Может быть и боле, 
Да беда, курю опять –   
Не хватает воли. 
Ты мой папа , я – твой сын, 
Справимся с бедою. 
Ты бросал курить один, 
А теперь нас двое. 
Я и мама не хотим 
Мы курить пассивно 
К нам ведь тоже никотин 
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Попадает с дымом. 
И семейный наш бюджет 
Станет побогаче. 
Купим мне велосипед, 
Чтоб гонял на даче. 
«Ну и кроха! Вот так сын- 
Хитрован ужасный. 
Все проблемы враз решил, 
Ладно. Я согласен. 
Но условия скорей 
Тоже выдвигаю - 
Ты и пробовать не смей. 
А я курить бросаю!» 
 

Тема 13: Правила поведінки на воді 

Вивчаємо разом з дітьми: «Як правильно поводити себе у воді?» 

Не тільки люди, але й більшість тварин отримують велике задоволення і 

користь від плавання. Чи відомо тобі, з якого віку можна навчати людину 

плавати? Коли їй тільки декілька тижнів від народження!  

Тіло людини легше води. Це означає, коли людина знаходиться у воді, 

достатньо лягти на спину і спокійно, рівно дихати – вода сама буде тримати 

тіло на поверхні. 

Ситуації, яких слід уникати 

1. Під час грози потрібно відійти подалі від водойми. 

Вода дуже добре проводить 

електричний струм – блискавка, що 

потрапила у воду, вражає все навколо в 

радіусі близько 100 метрів (рис. 51).  

Тому, якщо ти бачиш, що збирається 

гроза, то потрібно вийти з води і відійти 

подалі від водойми.  

 

 

Рис. 51 
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Під час грози небезпечно залишатися поблизу річки, струмка, ставка, 

озера та інших водойм. Металеві предмети (прикраси) краще із себе зняти.  

У жодному разі не можна ховатися під окремим деревом. Не можна 

стояти або бігти.  

2. Плавай на човні тільки у супроводі дорослих. 

Ніколи не сідай у човен без 

дорослих, а тим більше, не відпливай один 

від берега. Хвилею і вітром тебе може 

віднести далеко в море або на середину 

річки, а дорослі не відразу можуть це 

помітити (рис. 52). Це дуже небезпечно, 

особливо якщо ти не вмієш або погано 

плаваєш. 

 

Рис. 52 

Якщо тебе відносить у човні за течією, не вставай на ноги, не розгойдуй 

човен. Він може перевернутися. Кричи якнайгучніше, клич на допомогу. 

3. Не можна далеко запливати на надувних матрацах. 

 

На надувних матрацах, іграшках, 

камерах можна плавати біля берега. 

Відпливати на них можна тільки доти, 

поки твої ноги достають до дна (рис. 

53). 

 

 

 

 

Рис. 53 
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По-перше, хвилею і вітром на надувному матраці тебе може віднести 

далеко від берегу.  

По-друге, надувні матраци мають шви і отвір для виходу повітря – 

клапан. У будь-який момент може лопнути який-небудь шов або відкритися 

клапан і тоді матрац почне здувати і перестане підтримувати твоє тіло над 

водою. 

4. Не пірнай у незнайомих місцях. 

Ніколи не пірнай у місцях, які не 

призначені для цього (не обгороджені, 

немає вишки) (рис. 54).  

Не можна пірнати в незнайомих 

місцях, тому що ти не знаєш, яке дно в 

цьому місці водойми: там може бути 

мілководдя, і ти розіб'єшся;  

- можуть бути уламки дерев, 

шматки арматур, будівельне сміття, об 

які можна дуже сильно травмуватися;  

Рис. 54 

- можуть стояти рибальські сітки, у яких ти заплутаєшся. Якщо тобі 

хочеться пірнути, то попроси дорослих перевірити дно в цьому місці водойми. 

5. Не затівай небезпечних ігор у воді. 

У воді дуже приємно і весело грати. 

Але, іноді, діти вибирають гучні ігри, 

забуваючи, що вода може бути 

небезпечною для людини (рис. 55). У 

жодному разі не можна захоплювати ноги 

під водою, лякати, навіть, жартуючи. Краще 

грати у воді в безпечні ігри, наприклад, у 

м’яч.  
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Запам’ятай ці правила: 

1. Коли ти знаходишся у воді ніколи не лякайся і не кричи, тому що у легені 

може попасти вода, а це як раз і є найбільшою небезпекою. 

2. Плавати краще не поодинці, а у компанії з дорослими, які у випадку 

небезпеки тобі допоможуть. 

3. Не слід плавати чи пірнати одразу після прийняття їжі. Коли шлунок повний, 

у багатьох дітей виникає відчуття сонливості, тому розсіються увага, яка 

необхідна для безпеки у воді. 

4. Перед тим як опустити голову під воду, зроби глибокий вдих і затримай 

дихання на увесь час, поки ти знаходишся під водою. Не намагайся дихати під 

водою – захлинешся. 

6. Ніколи не плавай у незнайомому місті без дорослих. 

7. Ніколи не плавай у холодній воді, оскільки може виникнути судома ноги, а 

це дуже небезпечно. Якщо це трапилось, візьмись двома руками за гомілку 

зведеної ноги, із силою зігни коліно, а потім випрями ногу за допомогою рук. 

9. Ніколи не плавай у брудній воді, оскільки з водою у організм можуть 

потрапити небезпечні мікроби. 

Завдання для дітей: запропонуйте дитині переказати правила поведінки 

на воді. 

 
Тема 14: Важливість спільних занять фізичною культурою і спортом  

для дітей 

Батьки вважають турботу про зміцнення здоров’я дітей справою 

важливою, але лише деякі по-справжньому використовують для цього 

можливості фізичної культури. І самі батьки здебільшого самокритично 

оцінюють свою участь у фізичному вихованні дітей, посилаючись при цьому на 

ряд причин, які заважають їм виявити себе більш гідно. Дійсно, частина батьків 

не має достатньої фізкультурної підготовки. Спостереження показують, що 

батьки звичайно активні і винахідливі у створенні гарних побутових умов, у 

турботі, щоб діти були красиво одягнені, смачно і ситно нагодовані. Все це 
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добре. Погано те, що часто на цьому і заспокоюються, думаючи, що гарне 

здоров’я дитини вже буде забезпечено автоматично. А на ділі виходить, що 

надмірний комфорт і харчування при недостатньо активному руховому режимі 

найчастіше породжують побутову лінь, послабляють їхнє здоров’я, зменшують 

працездатність.  

У фізичному вихованні головним є формування фізкультурно-гігієнічних 

навичок. Навички чіткого режиму навчання і сну, раціонального проведення 

вільного часу, ранкова гімнастика, водні процедури – все це перетворюється 

згодом у стійкі звички кожного дня. Дуже корисною була б перевірка і 

допомога при виконанні домашніх завдань з фізкультури. На відміну від 

завдань з інших предметів, вони можу бути індивідуальні: якщо не виходить на 

занятті, то вдома можна розучити перекид чи навчитися стрибати на скакалці.  

Що буде робити дошкільник чи школяр на вулиці? Щоб час для 

прогулянок не проходив у порожніх і небезпечних заняттях, необхідно 

допомогти дитині засвоїти хоча б три-чотири найбільш прості ігри, у які він міг 

би пограти з однолітками. Навчити його найбільш важливих рухових умінь і 

навичок, щоб він у 

будь-яку пору року 

міг знайти, чим 

себе зайняти.  

Забезпечити 

його необхідним 

інвентарем для 

занять.  

Не забувати 

поцікавитися, як 

пройшов його 

вільний час. 

Важливим є вибір мети: дорослі повинні знати, що їм робити у конкретну пору 

року, тоді і фізичне виховання буде йти успішніше.  Важлива і така обставина: 
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спільні заняття, загальні спортивні інтереси дають батькам можливість краще 

пізнати свою дитину, створюють і зміцнюють у родині стосунки взаємної уваги 

і ділової співдружності, що є необхідною для рішення будь-яких виховних 

завдань.  

Спільні заняття приносять наступні позитивні результати: 

- підвищують у батьків інтерес до рівня «рухової зрілості» дітей і сприяють 

розвитку рухових навичок відповідно до їх віку і здібностей; 

- поглиблюють взаємозв’язок батьків і дітей; 

- надають можливість займатися фізкультурою не тільки дитині, але й 

дорослому: батько показує дитині певні вправи і виконує більшість із них 

разом; 

- дозволяють із користю проводити той вільний час, що мати або батько 

присвячують дитині, сприяють всебічному розвитку дитини. Прекрасно, якщо 

батьки не тільки вчать і допомагають, а і самі беруть участь у спортивних 

змаганнях. Спортивні інтереси в такій родині стають постійними.  

Часто ми звертаємо увагу на те, що діти засиджуються біля телевізора. 

Потрібно разом з дитиною обирати і дивитись ті передачі, з яких можна багато 

чого запозичити для своєї родини: цікаві вправи, ігри, конкурси, естафети. 

Безсумнівна користь є від багатьох інших спортивних передач: фізкультурних 

свят, олімпіад, змагань – вони розширюють спортивну ерудицію, викликають 

інтерес до фізичної культури.  

Отже, спільні заняття фізичною культурою і спортом дитини разом з 

батьками є одним з основних аспектів виховання.  

 

Тема 15: Олімпійські ігри  

Зародились Олімпійські ігри у Стародавній Греції ще у 8 столітті до нової 

ери. Греки любили різні види спорту, тому що вірили, що міцне тіло так само 

важливе, як і розум. Основними видами змагань були біг, перегони на 

колісницях і боротьба (рис. 56). Учасниками ігор могли бути тільки вільні 

чоловіки чи юнаки, які не порушували закон.  
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Жінкам навіть заборонялось бути присутніми на олімпійському стадіоні. 

Для них в Олімпії проводились окремі ігри на честь богині Гери, програма 

змагань включала тільки біг на 160м.  

Перші Олімпійські 

ігри тривали один день і їх 

програма включала тільки 

один вид змагань. Змагання 

надавали людині можливість 

повірити в себе, свої сили, 

найвищі цінності життя.  

Переможців (олімпіоніків) 

нагороджували вінцем з 

гілок оливи. 

 

Рис. 56 Основні види змагань у Стародавній Греції 

Сучасні Олімпійські ігри – найяскравіше спортивне свято кожного 

чотириччя, якого з нетерпінням очікує все людство. До нього готуються 

найсильніші атлети нашої планети. 

Символом олімпійських ігор є п’ять олімпійських кілець різних кольорів: 

синього, чорного, жовтого, червоного і зеленого (рис. 57). Олімпійські кільця 

символізують дружбу між усіма учасниками, хто приймає участь в іграх з усіх 

п’яти континентів нашої планети. 

 
Рис. 57 Символ Олімпійських ігор – олімпійські кільця 



 

63 

 

Спеціальним гаслом олімпійських ігор є три слова: «Швидше, вище, 

сильніше». Воно закликає всіх учасників олімпійського руху до вдосконалення 

і гармонії відповідно до духу олімпізму. 

Олімпійський вогонь, що запалюють в Олімпії проходить свій шлях 

через увесь світ, від країни до країни, до того міста, де відбудуться Олімпійські 

ігри (рис. 58).  

За допомогою 

естафети вогонь 

переходить від 

бігуна до бігуна, 

ніби передає 

почуття миру і 

дружби і закінчує 

подорож у великій 

чаші  

Рис. 58 Передача Олімпійського вогню 

олімпійського стадіону під час церемонії відкриття Ігор.  

Сьогодні олімпійська спортивна програма налічує понад 40 видів спорту і 

300 видів змагань.  

У командах кожної країни, які приймають 

участь в Олімпійських іграх є свої 

талісмани. В нашій країні честь бути 

символом-охоронцем отримала пара 

симпатичних лелеченят (рис. 59). 

 

 

 

Рис. 59 Талісман олімпійської збірної України  
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Дуже важливо, щоб ти особисто щодня активно займався фізичною 

культурою і спортом у своєму дворі, парку, навіть вдома. І якщо, навіть, ти не 

досягнеш високих спортивних вершин, обов’язково отримуєш від рухової 

активності почуття радості і задоволення. Ти будеш завжди здоровим і 

привабливим!  

Завдання з дорослими: уважно розгляньте картки із зображенням видів 

спорту. Після перегляду розпитайте у дитини, які види спорту їй сподобались; 

яке спортивне приладдя потрібно у різних видах спорту. 
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Тема 16: Вивчаємо види спорту  
 

 
 
Рис. 60 Лижні гонки  

 
 
 

 
 

Рис. 61 Фрістайл  
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Рис. 62 Хокей 
 

 
 

Рис. 63 Катання на ковзанах 
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Рис. 64 Футбол 
 

 
 

Рис. 65 Баскетбол 
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Рис. 66 Волейбол 
 

 
 
Рис. 67 Великий теніс 
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Рис. 68 Настільний теніс 
 

 
 

Рис. 69 Боулінг 
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Рис. 70 Бейсбол 
 

 
 

Рис. 71 Плавання 
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 Рис. 72 Стрибки з трампліну 

 

 
 
  Рис. 73 Вітрильний спорт 
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 Рис. 74 Стрільба з луку 
 

 
 

  Рис. 75 Стрільба з рушниці 
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  Рис. 76 Кінний спорт 
 

 
 

  Рис. 77 Бокс 
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Рис. 78 Боротьба 

 
 

 
 

Рис. 79 Важка атлетика 
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  Рис. 80 Фехтування 
 

 

 
 

 Рис. 81 Велосипедний спорт 
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  Рис. 82 Штовхання ядра 
 

 
 Рис. 83 Легка атлетика 
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Рис. 84 Художня гімнастика 
 

Завдання для дітей: розкажіть, які види спорту вам сподобались.  
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Дивлячись на малюнок перерахуйте види спорту 
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Домашнє завдання для дітей і батьків: доповніть речення, взятими з 

списку внизу. 

1. Два види спорту, що потребують льоду 

________________________________________________________________ 

2. Види спорту, що вимагають наявності снігу 

________________________________________________________________ 

3. Два види спорту, де атлети борються або боксують між собою 

_______________________________________________________________ 

4. Біг, стрибки, метання – це змагання з  

_______________________________________________________________ 

5. Вид спорту, де атлети виконують вправи на кільцях, брусах, колоді 

_______________________________________________________________ 

6. Три види спорту, які відбуваються у воді 

_______________________________________________________________ 

7. Чотири ігрові види спорту з м’ячем 

_______________________________________________________________ 

8. Два види спорту, де спортсмени стріляють в ціль 

_______________________________________________________________ 

9. Вид спорту де змагаються тільки дівчата (з м’ячем, обручем, стрічкою, 

булавами) 

_______________________________________________________________ 

10. Два види спорту на човнах 

_______________________________________________________________ 

 

 

Підказка: художня гімнастика, бокс, стрибки з трампліну, футбол, 

веслування на байдарках і каное, лижний спорт, стрільба з луку, спортивна 

гімнастика, легка атлетика, вітрильний спорт, баскетбол, плавання, санний 

спорт, великий теніс, швидкісний біг на ковзанах, волейбол, біатлон, боротьба, 

хокей, синхронне плавання, фігурне катання. 
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Тема 17: Фізична готовність дітей до навчання у школі 

Фізична готовність дитини до навчання − це стан здоров’я, певний рівень 

морфо-функціональної зрілості її організму, необхідний ступінь розвитку 

рухових навичок і фізичних якостей, фізична і розумова працездатність. 

Провідними українськими науковцями було встановлено, що більшість 

дітей дошкільного віку розпочинають навчання у школі фізично не готовими до 

нього. В результаті у першокласників спостерігається не лише погіршення 

постави, зору, часті гострі респіраторні інфекції, але й психічна 

неврівноваженість та інші відхилення від норми розвитку.  

Процес переходу дитини з дитячого садка в школу є досить важким етапом 

у його житті, що вимагає напруги фізіологічних систем організму, емоційно-

вольової сфери. Щоб цей період був для нього менш хворобливим, його 

потрібно завчасно підготувати до школи. Важливо, щоб до цього моменту 

дитина оволоділа не тільки певною сумою знань і вмінь, але й мала гарне 

фізичне і психічне здоров’я. 

До моменту переходу у школу в дитини повинна бути розвинена здібність 

переносити статичні навантаження, вміння самостійно і творчо 

використовувати накопичений арсенал рухових умінь. Рухова діяльність 

повинна стати природною потребою практично кожної дитини незалежно від 

рівня її індивідуальної рухової активності. Добова норма кроків − 1200-1500.  

Незважаючи на те, що діти сильно різняться за типами рухливості і 

особливостями характеру, у кожного з них необхідно формувати інтерес до 

уроків фізичної культури, бажання брати участь в іграх, проявляти активність 

на заняттях. Разом з організованими формами фізичного виховання необхідно 

приділяти увагу самостійний руховій активності дошкільників. Саме тут 

найбільш яскраво проявляються індивідуальні потреби в активних рухах, що 

вимагає відповідних виховних впливів. Одним з показників гарної фізичної 

підготовленості до школи є висока працездатність. Вона пов'язана з безліччю 

біологічних, соціальних, гігієнічних і інших факторів, тому при її розвитку 
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треба враховувати вік дітей, стан їхнього здоров'я, рівень пізнавальних 

здібностей. 

Наслідки фізичної неготовності до систематичного навчання:  

- психосоматичні розлади; 

- виникнення хронічних захворювань;  

- зниження працездатності, проблеми з увагою, поведінкою, засвоєнням 

навчального матеріалу; 

- негативне відношення до школи. 

Прийоми розвитку фізичної готовності до систематичного навчання: 

- залучення до спорту;  

- активний відпочинок;  

- повноцінне харчування; 

- виконання режимних моментів: нічний сон – не менше 10,5 годин; сон після 

обіду; прогулянки – до 2,5 годин; безперервна робота за комп’ютером – не 

більше 15 хвилин. 
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ПОРАДИ БАТЬКАМ 

1. Любіть дитину. Не забувайте про тілесний контакт із нею. Знаходьте радість 

у спілкуванні з дитиною. Дайте дитині місце в родині. 

2. Будьте для своїх дітей гарним прикладом ставлення до власного здоров'я. 

3. Дотримуйтесь розпорядку дня та правильного харчування. 

4. Будьте для дітей прикладом у дотриманні культурно-гігієнічних навичок.  

5. Щоденно разом із дітьми виконуйте ранкову гімнастику, здійснюйте 

загартувальні процедури; регулярно виходьте на прогулянки. 

6. Частіше розмовляйте з дітьми про корисні та шкідливі звички, запобігання 

захворюванням – усе, що стосується здорового способу життя і поведінки у 

несприятливих, екстремальних ситуаціях; підкріплюйте ці розмови прикладами 

із власного життя та життя інших членів родини, близьких людей, ситуаціями із 

літературних творів, улюблених дитячих фільмів тощо. 

7. Не паліть і не розпивайте спиртні напої в присутності дітей. Пам'ятайте, вони 

повторюють ваші дії в дитячому садку! 

8. Облаштуйте у квартирі фізкультурний куточок. 

9. Залучайте дітей до виконання основних рухів – ходьбі, бігові, стрибках, 

повзанні, лазінні, киданні, дотриманні рівноваги тощо. Грайте у рухливі та 

спортивні ігри. 

10.  Катайтеся разом з дітьми на санчатах, ковзанах, лижах, велосипедах, 

роликах; грайте у бадмінтон, теніс, футбол, баскетбол, хокей; ігри з м’ячем; 

стрибайте на скакалці; плавайте і грайте на воді. 

11.  Беріть участь разом із дітьми у проведенні свят, розваг, днів здоров’я, 

зборах, конференціях, лекціях з питань здоров’я, фізичного виховання дітей, 

організованих у дошкільних навчальних закладах. 

12.  Більше усміхайтеся. Це запорука здорової сім'ї, здоров’я вашого власного та 

ваших дітей. 

Кожна дитина має право на особисте виявлення своїх потенційних 

можливостей і на своє особисте життя. Наповніть свою душу і серце любов’ю 

до всіх і всього. Передайте це дітям. 



 

83 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / наук.  

ред. та упоряд. О.Л. Кононко. – К. : Світич, 2008. – 430 с.  
2. Бальсевич В.К. Физическое воспитание ребенка в семье /  

В.К. Бальсевич // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 
1997. – №1. – С. 50-51.  

3. Богініч О. Оздоровчу ідеологію – в життя малят / О. Богініч // 
Дошкільне виховання. – 2006. – № 7. – С. 7-9. 

4. Денисенко Н. Формування свідомого ставлення до здоров’я : [в дітей 
дошкіл. віку] / Н. Денисенко // Дошкільне виховання. – 2008. – № 9. – С. 13-15. 

5. Детский фітнес : учеб. пособ. – М. : ООО «УИЦ ВЕК», 2006. – 160 с. 
6. Моргун И. Н. Физкультурное образование детей 5–6 лет на основе 

взаимодействия семьи и педагогов дошкольных образовательных учреждений: 
дисс ... кандидата пед. наук : 13.00.04 / Моргун И. Н. – К., 2001. – 181 с. 

7. Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для 
дошкольников. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2009.176с. 

8. Пангелова Н. Залучення старших дошкільників до цінностей 
здорового способу життя в процесі фізичного виховання / Н. Пангелова // 
Молода спортивна наука України. – 2010. – С.183 – 187. 

9. Павлушкіна О.В. Підвищення рівня педагогічної культури батьків 
щодо формування здорового способу життя дітей дошкільного віку / 
О.В. Павлушкіна // Дошкільна освіта. – № 3 (5) – 2004. – С. 5-8. 

10. Сайкина Е.Г. «Танцы на мячах», Оздоровительно-развивающая 
программа по фитбол-аэробике для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста / Е.Г. Сайкина, С.В. Кузьмина, СПб : Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 
2006. – 31 с. 

11. Твій перший олімпійський путівник / за заг. ред. М.М. Булатової. – 
Видання 2-ге , доп. – К.: Олімпійська література, 2007. – 104с. 

12. Филиппова С.О. Формирование у дошкольников знаний в области 
физической культуркак средство активизации их познавательной деятельности / 
С.О. Филиппова // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. –  
№ 12. – 2011. – С. 181-186. 

13. Чернышенко Ю. К. Научно-педагогические основания 
инновационных направлений в системе физического воспитания детей 
дошкольного возраста: дисс. ... доктора пед. наук : 13.00.04. / Чернышенко 
Юрий Константинович. – К., 1998. – 392 с.  

14. Шебеко В. Формирование личности дошкольника средствами 
физической культуры / В. Шебеко // Дошкольное воспитание. – 2009. – № 3. – 
С. 21-27. 



 

84 

 

 
 

Навчальне видання 
 
 

ФІЗКУЛЬТУРНА ОСВІТА У РОДИНІ 
 

Укладач: Старченко Анастасія Юріївна  
 

Методичні рекомендації 
 
 

Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013 р. 
Свідоцтво ДК № 231 від 02.11.2000 р. 

 
 

Відповідальна за випуск А. А. Сбруєва 
Комп’ютерний набір та верстка А. Ю. Старченко 

 
 
 

Здано в набір 12.08.2013. Підписано до друку 09.09.2013 
Формат 60х84/16. Гарн. Times New Roman. Друк. ризогр. 

Папір друк. Умовн. друк. арк. 4,9. Обл.-вид. арк. 4,2. 
Тираж 100 прим. Вид. № 50. 

 
 
 

Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка 
40002 м. Суми, вул. Роменська, 87 

 
Виготовлено у видавництві СумДПУ імені А. С. Макаренка 

 
 


