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ВСТУП

У наш час проблема здоров’я підростаючого покоління набула 

особливої актуальності через стійку тенденцію до його погіршення. Згідно 

статистики 80% дітей молодшого шкільного віку мають проблеми зі 

здоров’ям, а за останні роки рівень хронічних захворювань зріс у них на 30%. 

Це свідчить про дезадаптацію дітей до нових умов навчання у школі; їх 

неготовність до вимог, які висуває сучасна школа, що підтверджується 

результатами наукових досліджень Дубогай О.Д., (2001 р.);

Вільчковського Е.С., (2005 р.); Круцевич Т.Ю., (2010 р.), Пангелової Н.Є., 

(2010 р.); Дорошенко В.В. (2011 р.) [10, 18, 25, 39].

Здоров’я майбутніх першокласників закладається у дошкільних 

навчальних закладах. Втім, поширення захворювань серед дітей дошкільного 

віку в Україні є найвищою за останні п’ять років [11, 27].

Тому, нові експериментальні програми профілактичного напрямку 

повинні базуватись на системному підході до фізичного та психічного 

оздоровлення дітей у дошкільному навчальному закладі. Актуальним на 

даному етапі є створення інноваційних здоров’яформуючих та 

здоров’язбежувальних технологій, програм, методик на основі комплексного 

використання засобів фізичного виховання для профілактики найбільш 

розповсюджених серед дошкільників захворювань.

У запропонованій методиці наведено систему організаційних форм, 

методів, методичних прийомів та засобів превентивного фізичного виховання 

для запобігання найбільш поширених захворювань дітей 5-6 років та 

педагогічні умови ефективної реалізації даної методики.

Інформація, викладена у методичних рекомендаціях допоможе 

інструкторам фізичної культури та вихователям дошкільних навчальних 

закладів оптимізувати процес фізичного виховання дошкільників, 

розв’язуючи оздоровчі завдання.
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1. Поняття «превентивне фізичне виховання» та його сутність

Превентивний -  (франц. préventif, лат. praeventus - запобіжний, 

захисний, застережний, попереджувальний, охоронний). Спочатку цей термін 

застосовувався при розгляді питань попереджень правопорушень, 

наркозалежності та СНІДу. У цьому контексті превентивне виховання 

трактувалось як попередження відхилень у поведінці на докриміногенному 

рівні та надання психолого-педагогічної, соціально-педагогічної, медико- 

психологічної допомоги дітям та сім’ям групи ризику (алкоголізм, 

наркоманія, інфекції ВІЛ/СНІДУ).

Згодом це поняття набуло широкого розповсюдження у галузях 

: хорони здоров’я та навколишнього середовища. Нині широко вживаються 

такі дефініції як «превентивна педагогіка», «превентивна освіта», 

“оевентивне виховання» [186].

Вперше на міжнародному рівні про превентивну педагогіку як нову 

ї_т . зь знань у педагогіці йшлося на Міжнародній науково-практичній 

■ : - і*еренції, яка відбулася в Болгарії у вересні 2003 року. Тоді-таки було 

і.-е .Лено розглядати превентивну педагогіку як галузь педагогічних знань у 

— емі педагогічної науки, а її завданням визначено розкриття впливу на 

сть різноманітних соціальних інституцій і забезпечення індивідуму 

з. агчного, психічного, духовного й соціального розвитку, вироблення 

u p c  вітальної поведінки, імунітету до негативних явищ навколішнього 

-ітел: виша в процесі соціалізації дітей і молоді, формування їхніх ціннісних 

окитацій.

Педагоги Г. Амман, С.О. Беличева, В.Г. Бочарова, Жанни ван ден Брук, 

□ ' і  *“ >1- С. Дєвіс, Н.В., Ш. Рамон, С. Саррі, С. Шардлоу та ін. 

твеаеятазке виховання розілядають як науково обґрунтовані і своєчасно 

а - а-  зад оди. спрямовані на запобігання асоціальної поведінки та 

здоров'я дітей.
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Термін “превентивне виховання” з’явився у вітчизняній психолого- 

педагогічній літературі у 1994 році після започаткованого контракту між 

ЮНЕСКО й Академією педагогічних наук України. У 1999 році при АПН 

України було створено Міжнародну кафедру превентивної освіти і соціальної 

політики ЮНЕСКО. Над розробкою стратегічної політики, педагогічних 

технологій та вдосконаленням форм і методів превентивного виховання в 

освітньо-виховному процесі працює лабораторія превентивного виховання 

Інституту проблем виховання АПН України м. Київ (завідувач лабораторії 

доктор педагогічних наук, професор Оржеховська Валентина Михайлівна). В 

основу своєї роботи лабораторія поклала Концепцію превентивного 

виховання дітей і молоді в Україні, ухвалену в 1998 році. Концепція є новою 

філософією виховання, спрямованою на позитивну соціалізацію особистості 

в складних умовах сучасного розвитку [36].

Сьогодні в Україні ідею превенції розвивають В.М. Оржеховська, 

Н.Ю. Максимова, С.В. Тостоухова, М.М. Окаринський, В.М. Приходько, 

О.І. Пилипенко, О.І. Ченков, В. А. Кашуба, С.М. Футорний, Т.Ю. Круцевич, 

Г.Л. Апанасенко.

На думку В.М. Приходько, превентивне виховання - це соціальна 

реакція, що об’єктивно постала на часі, на суспільну потребу у виживанні та 

збереженні генофонду України. Це нова філософія виховання, в основі якої 

лежить необхідність здійснення педагогічної, медичної, психологічної, 

юридичної практики в умовах сьогодення [41].

За визначенням Б. Блума, превентивне виховання передбачає науково 

обгрунтовані та вчасно вжиті заходи, спрямовані на запобігання життєвим 

негараздам; збереження, підтримку та захист нормального рівня життя й 

здоров’я людей; сприяння у досягненні поставленої мети га-розкритті їхнього 

внутрішнього потенціалу [36].

Головними принципами побудови системи превентивного виховання, 

на думку Приходько, є:
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принцип комплектності, що забезпечує реалізацію концепції 

превентивного виховання у поєднанні з діяльністю інших суб’єктів 

профілактичної роботи;

- принцип системності, який передбачає узгодженість, послідовність і 

взаємозв’язок усіх рівнів профілактичної діяльності та узгодження відомчих 

програм із програмами інших суб’єктів цієї діяльності зі стратегічних питань;

- принцип науковості, що забезпечує науковість аналізу ситуацій, 

доцільність вибору форм, методів, прийомів реалізації програм фахівцями 

відповідних галузей знань;

- принцим інтегрованості, що передбачає зближення та поглиблення 

взаємодії вітчизняних і зарубіжних превентивних програм;

- принцип мобільності, який дає можливість оперативно модифікувати 

‘ .аз.іння. форми та методи превентивного виховання, залежно від умов, і 

»  - - вати сфери впливу;

- принцип наступності, що означає розгортання превентивних програм із 

з ■: □-■станням набутого досвіду;

принцип конкретності, що зумовлює включення до превентивних 

*-• —ач чітко сформульованих заходів, термінів виконання, визначення 

ї й " ! і зальних за їх реалізацію.

Основними завданнями превентивного виховання В.М. Оржеховська 

і гїим\ лювання дітей до здорового способу життя й позитивної

- 'вжц-- рієнтації; сприяння валеологізації навчально-виховного процесу, 

!__• : г .-'нього віку навичок охорони свого життя; зміцнення здоров’я,

г е -  _- - -ехнології навчання й виховання; розвиток національної мережі 

о  здоров’ю [36].

Ченков визначає завдання превентивного виховання, які полягають 

■ аі - • ї ї -  - ї .ідеологічної культури, високих моральних якостей у дітей;

- - :: тнвної мотивації, свідомого ставлення до свого здоров’я,

■ е з  - - - ч ведення; прищепленні навичок особистої гігієни [51].
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В.М. Оржеховська вважає, що ідея превентивності має пронизувати 

весь навчально-виховний процес у системі «дошкільна ланка -  школа -  

навчальні заклади різних типів і рівнів акредитації -  громадська організація» 

[36].

Таким чином, розвиток педагогами ідеї превентивності набув ознак 

валеологізації навчально-виховного процесу підростаючого покоління, 

починаючи з дошкільної освіти.

У зв’язку із розповсюдженням терміну «превентивний» на різні сфери 

буття людини В.М. Приходько робить висновок, що превентивна діяльність, 

детермінована об’єктивними і суб’єктивними факторами, належить до 

універсальних процесів запобігання та попередження негативних явищ і 

станів особистості.

В.М. Оржеховська, розвиваючи сутність поняття «превентивний», 

вважає, що воно означає творчий трансформований підхід до виховання, 

спрямований на вирішення мети та завдань превентивної практики [36].

О.І. Пилипенко розглядає превентивне виховання не як суворо 

регламентовану систему правил, настанов та заходів, а як індивідуально 

спрямовану діяльність, що перебуваючи в постійному режимі соціально- 

педагогічного моніторингу, коригує особистість, допомагає їй зберегти 

здоров’я та безпечно поводитись.

Превентивна діяльність завжди була предметом уваги дослідників 

психолого-педагогічних та медичних служб в Україні у 20-30-ті рр. XX 

століття (П.П. Блонський, В.В. Зінковський, А.С. Макаренко, А.П. Пінкевич, 

С.Г. Швацький). Лише тоді науковці використовували термін грецького 

походження «профілактика» (ргорйуіакпкоз), який перекладається як 

«запобіжний, охоронний, захисний» [41].

І сьогодні у психолого-педагогічній літературі поняття «превентивне 

виховання» та «профілактика» часто розглядаються як синоніми, оскільки 

вони відображають особливості однієї й тієї самої реальності [36].
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Профілактика -  складна, об’єктивно обумовлена система керованої 

діяльності, що закономірно склалася на конкретному історичному етапі 

суспільного життя і яка забезпечує науково-теоретичну і практичну 

геалізацію заходів, спрямованих на попередження виникнення і розвитку 

мдхилень у поведінці та стану здоров’я.

В.І. Куцевляк (2007 р.) зазначає, що профілактика захворювань 

гседбачає усунення причин і умов виникнення і розвитку хвороби, а також 

“ двищення стійкості організму дитини до впливу несприятливих чинників 

»■нішнього середовища.

У системі профілактики виділяють: первинну, вторинну й третинну 

-д  идактику. Первинна профілактика -  це система соціальних, медичних, 

-гнічних і виховних заходів, спрямованих на запобігання захворюванням 

а  ‘«ом  усунення причин та умов їх виникнення і розвитку, а також на 

п в дзення стійкості організму до впливу несприятливих факторів 

ж і - -адшнього природного, виробничого й побутового середовища.

Ш» ецов А.Г., Соколова Н.І. вважають, що первинна профілактика є 

■* - базується на комплексному системному вивченні впливу умов і 

і  --г— п і  мікросоціуму. До заходів первинної профілактики належать засоби 

ш е ~> по сприяють підвищенню стійкості людини до несприятливих 

• в —:сга —. 53].

■ = - є завдання первинної профілактики -  зміцнення здоров’я 

ж« ■ з використанням усіх можливих шляхів, методів і засобів. При 

Швж ш д -і здорова дитина не повинна бути переведена до групи хворих, 

Ж “а-ггика у групі здорових дітей.

> -л .їя и х  дослідженнях А.Г. Швецовим (2006 р.) розкрито сутність 

■ ^ В ж м і їжжпактнки дітей дошкільного віку, яка повинна спрямовуватись 

•  » ж - - г с- ---д конкретних захворювань, а не зниження вірогідності їх 

т е  •’ одно особливу увагу приділити особливостям профілактиці 

■ к в ш - ь  м йб льш розповсюдженими у дитячому віці, а саме:
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захворюванням серцево-судинної та дихальної системам, опорно-рухового 

апарату, психосоматичним розладам, хворобам ока [53].

У наукових дослідженнях Апанасенко Г.Л, Гвозденко Л.А., 

Напрєєнко О.К., Новікова С.Н. наголошується, що вторинна профілактика 

передбачає заходи, спрямовані на раннє виявлення захворювань, усунення 

перших симптомів хвороб, запобігання рецидивів, прогресування 

паталогічного процесу й можливих ускладнень захворювання. Вона є 

частиною програми реабілітації. Вторинна профілактика проводиться серед 

людей, які вже хворіють на яке-небудь захворювання. Вона може вважатися 

ефективною, якщо паталогічний процес стабілізувався, зменшилась ступінь 

важкості його перебігу. Вторинна, або рання профілактика, базується на 

результатах масової діагностики різноманітних аспектів життєдіяльності 

учнів і є індивідуальною в плані корекції систем життєдіяльності і 

життєзабезпечення організму [1].

Третинна профілактика передбачає заходи, спрямовані на запобігання 

переходу хвороби у більш тяжку форму чи стадію, зниження тимчасової 

непрацездатності, інвалідності, смертності. Третинна профілактика містить 

заходи з виявлення і усунення конкретних недоліків, є індивідуальною. 

Велика доля лікування хворих з хронічними захворюваннями являють собою 

заходи третинної профілактики.

Л.А. Швайка у профілактичній діяльності вирізняє два напрями, з чітко 

розмежованим змістом [34]. Перший напрямок -  це планове профілактичне 

обслуговування, яке передбачає проведення комплексу заходів для 

підвищення специфічної та неспецифічної резистентності дитячого організму 

до несприятливих зовнішніх впливів і охоплює всіх здорових дітей. Другий 

напрямок -  це оздоровче обслуговування, яке передбачає оздоровлення дітей 

з груп ризику, в першу чергу дітей зі зниженою імуннорезистентністю та 

проведення певного обсягу профілактично-оздоровчих заходів.

У той же час В.М. Приходько вбачає різницю між поняттями 

«превенція» та «профілактика»: «превентивне виховання» є випереджальним,
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застережливим (рос. -  опережающим, упреждающим) процесом, а 

профілактика -  запобіжним, захисним, охоронним (рос. -  предотвращающим, 

предохраняющим, предохранительным [41].

У наукових працях Е.Г. Булич, І.В. Муравова зазначається: все, що 

стосується сутності здоров’я, його вимірювання та оздоровчого виховання 

вимагає взаємодії цілого комплексу наук від біології та медицини до 

“•епхології та педагогіки [7].

За своєю науковою спрямованістю теорія і методика фізичного 

: вання є складовою частиною педагогічних наук та має тісний зв’язок із 

загальною та дошкільною педагогікою, дидактикою та особливо педагогікою 

ж - : вання, яка розглядає фізичне виховання як один із напрямків виховання 

л стаючого покоління. Тому наукові надбання педагогіки виховання 

■скуть мати практичне застосування у фізичному вихованні дітей та молоді. 

* *«>ст спеціальних понять теорії і методики фізичного виховання на думку 

£ х  Вільчковського, 0.1. Курка не є постійним, він уточнюється та

’ тюється у зв’язку з розвитком науки про фізичне виховання та її 

:ашт*-не застосування [9].

—_ • позиція знайшла своє відображення у наукових розробках 

- *4 і с -жховської, О.І. Пилипенко, В.М. Приходька, О.І. Ченкова, Т.Ю. 

іг> .=»з>н. С.М. Футорного, В.А. Кашуби, Г.Л. Апанасенка, Н.І. Соколової, 

----- ■■ простежується ієрархія застосування терміну «превентивний»:

•ина освіта», «превентивна педагогіка», «превентивне виховання», 

■. спрямованість фізичного виховання», «превентивна фізична 

і-  [1.36.41.44).

і_с \ теорії і методиці фізичного виховання поняття «превентивне»

-с- івано Т.Ю. Круцевич, яка вважає, що превентивна 

ф-ізку льтурно-оздоровчої роботи забезпечує первинну 

і - «»-. -а-»пільш поширених захворювань та вторинну профілактику 

р ч : хронічних захворювань і вирішує дві групи завдань: 

сс ■' = підвищення опірності організму до несприятливих умов
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зовнішнього середовища, підвищення фізичної працездатності та 

витривалості та специфічні -  попередження професійних чи найбільш 

поширених захворювань, загострення конкретних хронічних захворювань 

[25].

Позиція Т.Ю. Круцевич про необхідність виділення поняття 

превентивної спрямованості фізкультурно-оздоровчої роботи була 

підтримана С.М. Футорним та В.А. Кашубою, які, в свою чергу, 

ототожнюють його з терміном "здоров'яформування" та наголошують на 

актуальністі та доцільністі всебічного вивчення проблеми формування основ 

здорового способу життя учнівської молоді та студентів, сучасних напрямків 

та тенденцій превентивної спрямованості фізкультурно-оздоровчої роботи в 

процесі фізичного виховання, визначення шляхів їх вдосконалення.

Зважаючи на факт визнання педагогікою виховання превентивної 

діяльності як «універсального процесу запобігання та попередження 

негативних явищ і станів особистості», можна припустити розповсюдження 

такого визначення на один із напрямків виховання підростаючого покоління 

-  фізичне, основним призначенням якого є збереження та покращення стану 

здоров’я людини.

До того ж у педагогіці виділяється три рівні превентивного виховання 

школярів: раннє або первинне, що спрямовано на збереження і розвиток 

умов, які сприяють здоров’ю, збереженню життя дітей, попередженню 

негативного впливу на дитину; вторинне (рання корекція), яке передбачає 

виявлення негативних змін у поведінці дитини з метою попередження їх 

подальшого розвитку та третинне превентивне виховання (адаптація та 

реабілітація), яке поєднує у собі сукупність заходів, спрямованих на 

попередження переходу відхилень у поведінці у більш важку стадію 

Враховуючи сутність поняття «превентивний», як запобіжний, захисний 

застережний, попереджувальний, охоронний; можливість організац 

превентивного виховання на трьох рівнях: профілактики, корекції та 

реабілітації.
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Розроблена методика передбачає застосування організаційних форм, 

засобів, методів та методичних прийомів превентивного фізичного виховання 

навчально-виховний процес з метою первинної профілактики найбільш 

: ширених захворювань дітей старшого дошкільного віку.

2. Передумови розробки методики превентивного фізичного 

ювання дітей старшого дошкільного віку

Передумовами формування експериментальної методики 

щз*яе~тивного фізичного виховання 5-6-річних дітей були:

м ат і з нормативно-правового та науково-методичного забезпечення 

*ГГ£Я«'--ТНВН0Г0 фізичного виховання дошкільників 5-6 років у процесі 

в виховання;

іс-- тьтати опитування інструкторів фізичної культури ДНЗ Тернопільської 

і метою вивчення стану первинної профілактики захворювань дітей 

-і:ч ; у процесі фізичного виховання;

:»зьтгги оцінки рівня здоров’я дітей дошкільного та шкільного віку в 

* •■»дьській області та Україні за 2006-2011 рр.;

ет т.й г  ̂ аналізу документації ДНЗ, залучених до експерименту, щодо 

старших дошкільників на протязі навчального року (аналіз 

іьрток та медичних довідок);

■* :пнтування батьків щодо стану здоров’я їхніх дітей;

: шнки стану фізичного розвитку, рівня фізичної підготовленості 

:удинної та дихальної систем старших дошкільників.

-ау ково-методичної літератури [17, 18, 27, 53] та практика 

:зання свідчать про необхідність створення комплексних 

стмггичних програм для дошкільників 5-6 років, що 

а & і ж  рівнем їхнього здоров’я. У наукових дослідженнях 

>_-«»дггься пошук нових шляхів підвищення ефективності 

виховання 5-6-річних дітей. Втім, дослідниками
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недостатньо уваги приділяється первинній профілактиці захворювань 

старших дошкільників у процесі фізичного виховання; у розроблених 

програмах Давиденко О.В., Лущика І.В., Швецова А.Г., Швайки Л.А. 

передбачено профілактика та корекція окремих захворювань та відхилень у 

стані здоров’я дошкільнят. Більшість розробок спрямовані не на їх 

попередження, а вторинну профілактику. До того ж відсутній системний 

комплексний підхід до організації оздоровчо-профілактичної роботи у ДНЗ з 

метою попередження найбільш поширених захворювань дітей 5-6 років.

Міністерством освіти і науки України здійснюється належне 

нормативно-правове забезпечення фізкультурно-оздоровчої роботи у 

дошкільних навчальних закладів. Проте, ці документи носять декларативний 

характер і не вирішують всіх проблем оздоровчо-профілактичної роботи в 

дошкільних навчальних закладах, що підтверджує актуальність нашого 

дослідження.

Оцінка результатів опитування інструкторів фізичної культури ДНЗ 

Тернопільської області дає можливість стверджувати, що комплексному 

застосуванню фізичних вправ, оздоровчих сил природи та гігієнічних 

факторів для профілактики захворювань дошкільнят віддають перевагу лише 

25 % інструкторів фізичної культури дитячих навчальних закладів

Тернопільщини. Близько ЗО % респондентів мають низький рівень 

компетентності у питаннях ефективного використання засобів фізичного 

виховання для попередження відхилень у стані здоров’я 5-6-річних дітей.

Аналіз статистичних даних Тернопільського центру медичної 

статистики, матеріалів мережі Інтернет свідчить про значне зниження рівня 

здоров’я дітей дошкільного та шкільного віку на протязі останніх 5 років в 

Тернопільській області та в Україні.

Аналіз змісту медичних карток старших дошкільників КГ та ЕГ показав, 

що близько половини дітей мають функціональні відхилення та хронічні 

захворювання, а саме: умовно здорові діти, незначні відхилення у показниках 

фізичного та психічного розвитку, часто хворіють (більше 4-5 разів протягом
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року): ЕГ -  37,5%, КГ -  41,8%); хронічно хворі діти, показники фізичного та 

психічного розвитку мають значні відхилення: ЕГ -  7,8%, КГ -  5,5%.

Аналіз показників фізичного розвитку обстежуваних дітей 5-6 років 

показав, що показники зросту, маси тіла таокружності грудної клітини, як у 

зівчат так і у хлопців КГ та ЕГ, відповідають середньому та нижче 

:педнього рівню. Результати розрахунку індексу Ерісмана показали, що 

дівчата ЕГ та КГ характеризуються вузкогрудістю. Показники індексу Кетле 

ге \ хлопців, так і у дівчат ЕГ та КГ груп відповідають низькому рівню 

І  їїчного розвитку старших дошкільників.

5' процесі констатувального експерименту було виявлено, що рівень 

с тичної підготовленості, як у дівчат так і у хлопців КГ та ЕГ є низьким.

Результати констатувального експерименту були враховані при 

; • -зченні педагогічних умов реалізації експериментальної методики та 

:чч і:щ і в дповідної системи форм, засобів та методів фізичного виховання 

: = -севентивної профілактики захворювань дошкільників 5-6 років.

Отже, превентивне фізичне виховання -  це об’єктивно назріла 

ящ. і - -_чп реакція на суспільну потребу у виживанні. Тому превентивна 

кіш«:-сть є пріоритетним напрямком політики держави, усіх виховних 

•_ й і здійснюється в інтересах особистості й суспільства.

* ;• «ч чином, аналіз літературних джерел та результати 

л ч т і - .зального експерименту виявили обставини та причини розробки 

к-^аіс. ■ превентивного фізичного виховання у навчально-виховному 

к ?  і к я  старшого дошкільного віку.

?. Організаційні форми превентивного фізичного виховання дітей 

. “а— ■ • :к шкільного віку

7 - -■ експериментальної методики превентивного фізичного

с г и и х  дошкільників було проаналізовано форми фізкультурно- 

• ш ш '  го>?п> \ дошкільних навчальних закладах, зміст яких
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визначається Базовим компонентом дошкільної освіти і реалізується, 

відповідно, до програм розвитку, навчання та виховання дітей «Дитина в 

дошкільні роки» (1991 р.), «Малятко» (1991 р.), «Дитина» (1992 р.), «Я у 

Світі» (2008 р.), «Впевнений старт» (2010 р.), що рекомендовані 

міністерством освіти і науки України.

До того ж, ми керувалися нормативними документами, що 

регламентують зміст навчальних програм з розділу «Фізичне виховання», 

зокрема, наказом МОН України № 486 від 21.07.03 р. «Про систему 

організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, 

загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних, закладів» та 

методичними рекомендаціями «Фізичний розвиток дітей в умовах 

дошкільного навчального закладу» (додаток до листа МОН України від 

16.08.2010 р. № 1/9-563).

Аналіз змісту програм розвитку, навчання та виховання дітей 

дошкільного віку затверджених МОН України та нормативно-правових 

документів показав, що поміж рекомендованих форм фізичного виховання їх 

авторами часто пропонується і засоби фізичного виховання (рухливі ігри, 

гартувальні процедури); у рекомендованих МОН чисельних програмах 

простежується невідповідність у переліку форм фізкультурно-оздоровчої 

роботи (як за кількістю так і за змістом); відсутня єдина система 

використання оздоровчо-профілактичних форм роботи з дошкільниками 5-6 

років.

Результати констатувального експерименту свідчать про підвищення 

рівня захворюваності 5-6-річних дітей за період 2006-2011 рр. Однією з 

головних причин існуючого становища є те, що адміністраціями ДНЗ 

неправомірно скорочується кількість фізкультурно-оздоровчих форм роботи 

у освітньому процесі (заняття з фізичної культури тільки 2 рази на тиждень, а 

не щоденно); відсутні систематичні прогулянки-походи за межі дитячого 

садка, фізкультурні хвилинки та паузи у процесі навчальної діяльності
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- ваги, свята тощо; як правило, під час прогулянок не організовується 

->х ва діяльність дітей.

Різноманітність форм фізичного виховання дошкільників, виявлена 

илідок аналізу змісту державних програм навчання, виховання та 

:• -.ггку, нормативно-правових документів, а також результати 

■.татуБального експерименту, які засвідчили високий рівень

-яюваності дітей віком 5-6 років в умовах обмеженої їхньої рухової 

аг-’ввності, спонукали до визначення та обгрунтування системи необхідних 

-* достатніх форм оздоровчо-профілактичної роботи у процесі 

т к  іе.-ггивного фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку.

0 основу розробки системи форм оздоровчо-профілактичної роботи 

5-6 років покладені виділені нами організаційні та методичні 

—; — — •. що забезпечують розв’язання завдань превентивного фізичного 

« кіцї- ня старших дошкільників:

- «счегність запровадження протягом дня, тижня, року;

■Лг ге-ення добової (тижневої) норми рухової активності;

**• ■  ■ -а більш вразливі до захворювань системи організму (дихальна 

:ж . : “ і’рно-руховий аппарат, центральна нервова система, хвороби ока) 

ї ж і * :  дошкільників;

ж з-в -,а функції організму, що забезпечують підвищення рівня 

Ш ^Ж^ГГО  иоров’я

-т їи д ж єн н я  організаційних форм оздоровчо-профілактичної роботи 

л в  вас- і;гги рівномірно протягом робочого дня, тижня, року. У першу 

-з пропонуються (рис. 1): ранкову гімнастику (10-12 хв.) 

ї ї  Д.. заняття з фізичної культури (35 хв.), фізкультурні хвилинки 

т  і  В і та фізкультурні паузи (8-10 хв.), прогулянки (30-40 хв.), 

п к г п іЬм  ■ : ва діяльність (40-50 хв.). Це складає 125-150 хвилин рухової 

лрсшх дошкільників у першій половині дня. У другій його 

застосовувати: гігієнічну гімнастику після денного сну (8-10 

використанням фізичних вправ (60-80 хв.), самостійні
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заняття (50-60 хв.), які сумарно складають 118-150 хвилин рухової 

активності. Тривалість рухової активності дошкільників як у першій так і в 

другій половині дня незначно коливається (Додаток Л).

До того ж, протягом навчального року в освітній процес дітей 5-6 років 

необхідно впроваджувати періодичні форми оздоровчо-профілактичної 

роботи: піші переходи за межі ДНЗ (один раз на тиждень), фізкультурні 

розваги (2 рази на місяць), фізкультурні свята (4 рази на рік), Дні здоров'я (З 

рази на рік), Тижні здоров’я (2 рази на рік). При плануванні заходів з 

фізичного виховання, які періодично організовуються протягом тижня, 

місяця та року, слід дотримуватися рівномірного їх запровадження (рис. 1):

- піший перехід за межі ДНЗ (п’ятниця, друга половина дня);

- фізкультурні розваги (1-й та 3-й або 2-й та 4-й тижні);

- Дні здоров’я (осінь, зима, весна -  цілий день);

- Тижні здоров'я (зима, літо).

Дослідження, які проводилися у цьому напрямку (Аракелян О.Г.. 

Богініч О.Л., Вільчковський Е.С., Денисенко Н.Ф., Карманова Л.В., Осокіна 

Т.І., Шишкіна В.А.), свідчать, що рухова активність дітей значною мірою 

обумовлена запропонованим їм руховим режимом дошкільного закладу.

Руховий режим старших дошкільників, які брали участь в 

експерименті, включав, як організовану, так і самостійну динамічну 

діяльність. Організована рухова активність забезпечувалася виконанням 

фізичних вправ під керівництвом інструктора фізичної культури тг 

вихователя групи. До самостійної рухової активності зараховувалися 

довільна рухова діяльність, різні пересування у вільний час та у зв'язку : 

самообслуговуванням.
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Рис. 1. Форми оздоровчо-профілактичної роботи у ДНЗ для дітей старшого дошкільного віку КГ та ЕГ
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Застосування комплексу щоденних та періодичних форм оздоровчо- 

профілактичної роботи дозволяє підтримувати належний добовий та 

тижневий руховий режим дітей 5-6 років, визначений у результаті наукових 

досліджень, так, на думку Е.С. Вільчковського, О.І. Курка обсяг 

організованої рухової активності до організаційних форм з фізичного 

виховання становить для дітей 5-6 років не менше 2-2,5 годин на добу з 

урахуванням раціонального розподілу їх у режимі ДНЗ. До того ж, на 

самостійну рухову активність відводиться не менше 2-2,5 годин на добу, що 

у сумі становить 4-5 години рухової активності 5-6-річних дітей на доб\ 

[9, 28]. Така ж норма добової рухової активності для старших дошкільників 

зазначена в інструктивно-методичних рекомендаціях щодо організації 

фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі (лист 

від 27.08.04 р. № 1/9-438 МОН України) та у методичних рекомендаціях 

«Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу» 

(додаток до листа МОН України від 16.08.2010 р. № 1/9-563).

Застосування комплексу вище запропонованих щоденних та 

періодичних форм оздоровчо-профілактичної роботи дозволяє організувати 

добову рухову активність дітей в межах 4-5 годин, а тижневу -  протягом 20- 

25 годин, що відповідає рекомендованим гігієнічним нормам та сприяє 

профілактиці найбільш поширених захворювань 5-6-річних дітей.

Таким чином, комплексне застосування організаційних форм фізичного 

виховання сприяє підвищенню рівня динамічного здоров’я дошкільників 5-6 

років, що підтверджується науковими дослідженнями Л.А. Швайки, 

І.В. Лущика, Л.В. Калуської [17, 27, 28, 34].

При визначенні форм оздоровчо-профілактичної роботи з дітьми
■х-

старшого дошкільного віку, крім кількісних показників (тривалість занять), 

необхідно враховувати принцип оптимальності фізичних навантажень, що 

передбачає визначення їх параметрів згідно з функціональними 

можливостями дитячого організму.
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Реалізація цього принципу в експериментальній методиці 

-реяе-—ївного фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку 

е?-лгічає навантаження низької (120-139 уд./хв., зона оздоровчого 

зання). середньої (140-159 уд./хв., зона максимального оздоровчого 

. і :  ■— для розвитку аеробних можливостей) та високої (160-180 уд./хв) 

зності. Тому, кожна запропонована форма оздоровчо-профілактичної

• ' -V зі старшими дошкільниками забезпечує як підтримуючий так і

- з зальний оздоровчий ефект, що сприяє підвищенню функціонального

- з - ;  дихальної та серцево-судинної систем організму дітей старших вікових

-  - • - основи для профілактики захворювань дитячого організму.

Втім, ці завдання вирішуються не тільки завдяки дотриманню 

-- : ендованої інтенсивності фізичних вправ на заняттях старших 

: • льників, але й забезпеченню необхідної моторної щільності занять, яка

-: - зною в залежності від конкретних завдань експериментальної методики.

Використання ранкової гімнастики, гігієнічної гімнастики після 

лекзюго сну та фізкультурних хвилинок забезпечує підтримуючий 

г  і:ловчий ефект (фізичне навантаження низької та середньої інтенсивності, 

—орна щільність -  80-90 %).

Щоденними заняттями з фізичної культури, фізкультурними паузами 

д -змінними перервами) та самостійною руховою діяльністю старших 

: :л  кіл ьників досягають розвивального оздоровчого ефекту. Тому

-  інсивність навантажень на заняттях є середньою ТЗ ВИСОКОЮ при моторній 
л .юності 75-90 %.

" : час прогулянок та піших переходів за межі ДНЗ фІЗИЧНЄ 

шшшшг _ - = - низької, середньої та високої інтенсивності. Дольова частка

ІЬиившр з —до різної інтенсивності при цьому становила, відповідно, 25-30,
♦  — - - у-- д -рН моторній щільності - до 80-90 %.

. - . -: --ч в експериментальній методиці превентивного фізичного 

яшшшшиш і -ей старшого дошкільного віку таких організаційних форм 

« ■ нпрч  - ; іктичної роботи, як: фізкультурні розваги, фізкультурні
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свята, Дні (Тижні) здоров’я забезпечувало підтримуючий оздоровчий ефект. 

Під час використання вищеназваних форм фізичного виховання необхідно 

застосовувати навантаження низької, середньої та високої інтенсивності при 

моторній щільності 50-60 %. Дольова частка фізичних вправ різної 

інтенсивності при цьому становить, відповідно, 10-15, 30-35 та 50-60 %.

Таким чином, комплексне застосування організаційних форм фізичного 

виховання сприяє підвищенню рівня динамічного здоров’я старших 

дошкільників, що підтверджується науковими дослідженнями Л.А. Швайки, 

І.В. Лущика, Л.В. Калуської [17, 27, 34].

Впровадження у навчальний процес з фізичного виховання 5-6-річних 

дітей організаційних форм оздоровчо-профілактичної роботи на свіжому 

повітрі (піші переходи за межі ДНЗ з елементами туризму, заняття з фізичної 

культури, прогулянки) вирішують завдання профілактики захворювань 

серцево-судинної та дихальної систем організму, сприяють підвищенню 

опірності організму до негативних зовнішніх впливів, що підтверджено 

рекомендаціями І.В. Лущика, А.Г. Швецова [28, 53].

У поєднанні з іншими організаційними формами фізичного виховання, 

фізкультурні розваги, пішохідні переходи та туристичні походи, Дні та Тижні 

здоров’я забезпечують загальний оздоровчий ефект на організм дитини та 

створення оптимального рухового режиму, сприяють підвищенню 

функціональних можливостей організму старших дошкільників, 

покращували працездатність та загартованість дітей.

Результати констатувального експерименту (статистичні дані дитячих 

поліклінік за 2003-2010 рр., аналіз медичних карток, опитування батьків) 

свідчать про зростання кількості захворювань дітей старшого дошкільного 

віку. Найбільш поширеними з них є: захворювання дихальної (простудні 

захворювання), нервові розлади, порушення постави, плоскостопість, 

хвороби системи зору). Тому при визначенні організаційних форм 

експериментальної методики превентивного фізичного виховання дітей
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—іншого дошкільного віку з оздоровчо-профілактичним спрямуванням був 

захований цей факт.

А Г. Швецов, Е.С. Вільчковський, О.І. Курок, І.В. Лущик зазначають, 

_ : :нич із завдань ранкової гімнастики є профілактика порушень постави

- 28. 53]. Таке завдання можна розв’язувати і під час застосування 

~ частики після денного сну.

Таким чином, завдання профілактики порушень постави розв’язувалися 

у межах таких форм фізичного виховання: ранкова гігієнічна гімнастика та 

частика після денного сну. До того ж, засоби та умови проведення 

: -гнання ранкової гімнастики та гімнастики після денного сну сприяли

- = сіенню емоційного тонусу, загартуванню організму дітей, позитивно 

кт'чвали на всі фізіологічні процеси організму дошкільників та

:-'т печували оздоровчий додатковий ефект.

У наукових дослідженнях Е.С. Вільчковського, Л.В. Калуської, 

і  -ачєно, що у дітей з послабленим здоров’ям, у яких знижена сила м’язів 

я  - ~ т>ба, спостерігається надлишок ваги, виникає плоскостопість. Автори 

: ї гжають, що ранкова гімнастика, фізкультурні заняття, прогулянки та 

■ д : - дні переходи можуть організовуватись для вирішення завдань 

г»:с тактики плоскостопості старших дошкільників. Наповненням

гаданих форм оздоровчо-профілактичної роботи є профілактичні 

я~ігази. які зміцнюють м’язи, що підтримують склепіння стоп [9, 17]. Тому

— виборі форм фізичного виховання для вирішення завдань профілактики 

г : тстопості старших дошкільників слід зупинилися на ранковій 

~»-а~иці. фізкультурних заняттях, прогулянках та пішохідних переходах з

-зковим використанням вправ для зміцнення м’язового апарату, що 

А течу є функціональну здатність стопи.

Заняття з фізичної культури, фізкультурні паузи, прогулянки, пішохідні 

■егехсди за межі ДНЗ, фізкультурні розваги ефективно розв’язують завдання 

тг : тактики захворювань дихальної системи дітей за умов їх проведення на
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відкритому повітрі з обов’язковим застосуванням дихальних вправ у межах 

цих організаційних форм.

Для профілактики захворювань нервової системи дітей 5-6 років 

необхідно використовувати такі форми фізичного виховання як: фізкультурні 

хвилинки, фізкультурні паузи, заняття з фізичної культури, прогулянки та 

пішохідні переходи. Така позиція узгоджується з точкою зору Л.А. Швайки, 

Н.Ф. Денисенко, які вважають, що застосування в навчальному процесі 

старших дошкільників фізкультурних хвилинок та фізкультурних пауз 

(динамічних перерв) допомагає зняти втому, покращує працездатність дітей 

старшого дошкільного віку та позитивно впливає на функціювання нервової 

системи дитячого організму. Використання організаційних форм у 

природничому середовищу (естетичні природні чинники: зелені дерева, трава 

та кущі, блакитне небо, яскраве сонце, свіже повітря) сприяє покращенню 

емоційного тла занять, позитивно позначається на емоційному стані та 

функціонування ЦНС 5-6-річних дітей [15, 34].

До того ж, фізкультурні хвилинки та паузи, заняття з фізичної культури 

є найдоцільнішими для використання засобів психогігієни та кольоротерапії 

(Додаток А), що також сприяють запобіганню нервових розладів у дітей 5-6 

років.

Під час проведення фізкультурних хвилинок, фізкультурних пауз, 

гімнастики після денного сну, прогулянок, Днів здоров’я доцільно 

розв’язувати завдання профілактики хвороб зору дошкільників 5-6 років. Це 

підтверджено роботами Л.Д. Глазиріної, В.А. Овсянкіна, І.В. Лущика, які 

вважають, що застосування гімнастики для очей у таких формах фізичного 

виховання є найдоцільніше [11, 27,28].
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Ддним із важливих аспектів процесу фізичного виховання старших 

і  —ісльннків є засоби, що справляють оздоровчо-профілактичний вплив на 

з  г їй дитячого організму (серцево-судинну, дихальну, нервову та зору, 

: - -руховий апарат), які найбільше зазнають негативних змін внаслідок 

ллд-зіия до зростаючих фізичних та психічних навантажень під час 

д - - - нераціонально побудованого рухового режиму у ДНЗ, відсутності 

д  —ємності у застосуванні традиційних та нетрадиційних засобів оздоровчо-

- : етичного спрямування.

Зміст фізичного виховання дітей старших вікових груп визначається 

« д - ідьн им и  програмами для дошкільних навчальних закладів. Однак він 

* вге бути значно розширеним за рахунок інших засобів фізичного 

Ш1 : гання оздоровчо-профілактичного спрямування. Це зумовлено 

і - -зною динамікою показників рівня здоров’я старших дошкільників в 

«г іг д : роки при використанні традиційних засобів та необхідністю 

-: чанітнення для покращення оздоровчо-профілактичної роботи

- щ .

Ефективність процесу превентивного фізичного виховання дітей 

г~еглсго дошкільного віку забезпечується комплексним застосуванням 

—іл -лійних засобів фізичного виховання: фізичні вправи (гімнастичні, 

~~ ; з елементи спорту й туристичні); оздоровчі сили природи: повітря, 

— вода, земля (повітряні та сонячні ванни, різноманітні водні процедури, 

» : -диня фізичних вправ босоніж); гігієнічні чинники (чистота у 

іг леннях, де здійснювався процес превентивного фізичного виховання 

“ л к  дошкільників; режим занять і відпочинку; раціонально підібраний 

щдт- та взуття під час занять з фізичного виховання; оптимальний 

г ературний режим у спортзалі, спальній та груповій кімнатах;

- ; лювання приміщень; належний стан спортивного інвентарю та

- Засоби превентивного фізичного виховання дітей старшого

11 «гльного віку
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спортивного обладнання; належне освітлення у спортзалі та груповій 

кімнатах під час занять фізичними вправами та дотримання особистої гігієни 

дітей після занять фізичними вправами) (рис. 2).

Найпоширенішою групою засобів, яка використовується в процесі 

превентивного фізичного виховання старших дошкільників -  гімнастичні 

вправи: основної гімнастики, ритмічної гімнастики, фітболгімнастики. 

дихальної гімнастики, психогімнастики, пальчикової гімнастики (Додаток 3), 

вправ на тренажерах, акробатичних вправ. При цьому під час впровадження 

цих засобів у навчальний процес дітей старших вікових груп обов’язковим є 

застосування елементів кольотерапії (Додаток А). Також, слід систематично 

використовувати самомасаж біологічно активних точок (БАТ) (Додаток К).

До того ж, комплексне застосування засобів фізичного виховання 

навчальної програми передбачає впровадження у навчальний процес старших 

дошкільників вправ та ігор з елементами спорту (футбол, баскетбол, лижі, 

бадмінтон, легка атлетика) (Додатки Р, С, Т, У).

У процесі превентивного фізичного виховання 5-6-річних дітей 

важливе місце посідають рухливі ігри, ігри-медитації, ігри-естафети та 

атракціони.

Завдання профілактики найбільш поширених захворювань дітей віком 

5-6 років слід вирішувати застосуванням засобів туризму: долання смуг 

перешкод під час туристичних походів та піших-прогулянок за межі ДНЗ 

(переправа через канаву, яр, струмок по колоді або з використанням перил; 

подолання канави, струмка, рову з використанням підвішеної мотузки 

(«маятник»); рух по купинах, каміннях, жердинах; навісна переправа через 

струмок, яр; підйом та спуск з допомогою натягнутої мотузки по схилу; 

спуск по вертикальним перилам) (Рис.2).
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Рис. 2. Засоби превентивного фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку



Захворювання опорно-рухового аппарату старших дошкільників 

негативно позначаються не лише на розвиткові кістково-м'язової системи, 

але й на функціонуванні внутрішніх органів, серцево-судинної та дихальної 

систем дітей старшого дошкільного віку. Тому, профілактичні дії щодо 

порушень опорно-рухового апарату забезпечуються вирішенням наступних 

завдань: формування стереотипу правильної постави; розвиток силової 

витривалості м’язів, що формують м’язовий корсет; покращення гнучкості 

хребта, його фізіологічних вигинів та рухомості суглобів; попередження й 

усунення статичної втоми м’язів; укріплення склепіння стопи.

У процесі превентивного фізичного виховання для профілактики 

порушень опорно-рухового апарату дітей старших вікових слід широко 

використовувати засоби основної гімнастики.

Вправи на формування стереотипу правильної постави поділяються нг 

три групи:

- у вертикальній площині (В.П. торкаючись вертикальної площин;- 

потилицею, лопатками, сідницями, п’ятами -  виконання присідань, нахилів з 

обов’язковим поверненням у В.П.);

- з утриманням предмета на голові (різноманітни види ходьби, 

поворотів, присідань з мішечком піску на голові);

- на рівновагу (присідання на носках, стійка на одній нозі; ходьба гк 

канату, дошці, покладених на підлогу; ходьба з пересуванням через предмет 

(кубики, м’ячі), покладені на лаві на відстані кроку одне від одного; ходьба г : 

лаві (колоді) приставним кроком; ходьба по лаві (колоді) назустріч один одно.у ; 

з наступним розходженням, тримаючись за руки; ходьба по гімнастичній лав 

діставанням предмета з підлоги присівши і з нахилом; ходьба спиною вперед 

ходьба по похилій дошці; виконання перерахованих вправ з мішечком піску -с 

голові; зміна напрямку під час бігу, раптові зупинки в рухливих іграх).

4.1. Засоби превентивного фізичного виховання для запобігання

захворювань опорно-рухового апарату 5-6-річних дітей
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Загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави 

у дітей 5-6 років (за Л.В. Калуською)

Вправи у  рівновазі. Ходить по дошці, гімнастичній лаві (завширшки 15- 

— - заввишки 30-40 см), по колоді і боком, тримаючи у руках палицю,

• ; - переступаючи через кубики, мотузку, скакалку (заввишки 25-35 см); 

ас гг~ь по гімнастичній лаві, колоді назустріч одне одному, на середині 

ж з  - ися. підтримуючи партнера за плечі, лікті; ходить по гімнастичній

-і . • тоді, підкидаючи м’яч угору (під крок лівої ноги) і ловлячи його 

годами (під крок правої ноги переступає через предмети -  кубики,

* п  ї иконує повороти, присідання, підстрибування, елементи танцю;

»  г : '  гає по дошці, покладеній похило (завширшки 15-20 см, кут нахилу 

І  пить по рейці гімнастичної лави, по мотузці (завдовжки 8-10 м),

і ; - й на підлогу прямо, по колу, зигзагоподібно, з торбинкою на голові 

00-700 г); стоячи на гімнастичній лаві (колоді), піднімається 

і. повертається навколо себе; стоїть на одній нозі (друга відведена 

г . врізнобіч); після бігу, стрибків присідає на пальцях, руки 

- вгору. на поясі, робить «ластівку»; крутиться з іншою дитиною 

тигизючись за руки.

ість використання таких засобів для формування стереотипу 

: стави у старших дошкільників підтверджується у наукових 

О П. Аксьонової, Е.С. Вільчковського, Н.Ф. Денисенко,

З* г ; г вноваги у старших дошкільників удосконалюється також 

■і ■ в прав спортивного характеру (ходьба на лижах, катання на

— -а велосипеді) та використання рухливих ігор: «По рівненькій

Засоби оздоровчо-профілактичної роботи для формування стереотипу 

- із -льної постави слід застосовувати під час проведення ранкової 

• -зггики (Додаток Д), фізкультхвилинок та фізкультпауз (Додаток В),
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занять з фізичної культури, гімнастики після денного сну (Додаток Ж), 

спортивних розваг та атракціонів.

Розвиток м’язової витривалості дітей 5-6 років здійснюється за 

допомогою розвитку м'язів, що забезпечують тривале утримання тіла у 

вертикальному положенні (дозовані ізометричні вправи) та створюють 

"м'язовий корсет". У великому обсязі слід використовувати різноманітні 

гімнастичні вправи для зміцнення м'язів плечового і тазового поясів, нижніх 

кінцівок і особливо м'язів спини та черевного пресу. Для вибіркового 

зміцнення м’язів спини та черевного пресу застосовуються вихідні 

положення лежачи на животі, на боці, на спині. По мірі засвоєння вправ при 

"розвантаженому" хребті увагу слід приділяти правильному положенню тіла 

в інших вихідних положеннях.

Для зміцнення м’язів спини та черевного пресу, формування навички 

правильної постави в процесі превентивного фізичного виховання старших 

дошкільників використовуються вправи фітболгімнастики. Така рухова 

діяльність сприяє вдосконаленню функцій рівноваги, а також напруженню або 

розслабленню окремих груп м'язів. Вправи фітболгімнастики виконуються з 

різних вихідних положень: сидячи на м’ячі; лежачи на м’ячі обличчям вниз з 

опорою на кисті рук та стопи ніг; лежачи на м’ячі обличчям до гори; стоячи, 

тримаючи м’яч в руках. Вправи на м’ячах використовуються у навчальному 

процесі під час різних організаційних форм роботи з фізичного виховання: на 

заняттях фізичної культури, фізкультпаузах, спортивних розвагах.

Комплекс вправ фітболгімнастики

Діти заходять до спортивної зали і сідають на великі м’ячі. Звучить 

музика «Ранок у лісі».

Інструктор. Ранок у лісі. Тиша. Де-не-де защебече пташка. На лісовій 

галявині біля гомінкого струмочка розкривається чарівна кквіточка. Вона 

яскрава, духмяна.

Вправа 1 «Квіточка»

1) В.п. сидячі на м’ячі, руки на колінах.

ЗО



1 Підняти руки долонями вгору.

; Повернутись у В.п.

П :з юрити 4-5 разів).

Повітря наповнилося чарівним запахом. До квіточки почали злітатися 

зли. Прилетів метелик.

З--зва 2 «Метелик»

В.п. сидячи на м’ячі, руки зігнуті в ліктьових суглобах, підведені 

вертикально вгору -  «крильця».

1 Звести передпліччя перед грудьми, торкаючись долонями обох рук.

З Повернутись у В.п.

-  : = “орити 5 разів).

;--зава 3 «Бджілка»

В.П. сидячи на м’ячі, руки в сторону.

1 Нахили в сторони з покачуванням.

“ :з юрити 4-6 разів), 

і - : зва 4 «Жучки»

В.п. сидячи на м’ячі, руки на колінах.

І Підняти ступні ніг на носки, погойдуватись.

: Перекотитися на п’яти, 

вторити 5 разів).

- -: зва 5 «Бабка»

В.п. лежачи на м’ячі на грудях, руки опущені вниз.

1 Прокачування вперед-назад, 

з-зрити 5-6 разів), 

іпг зва 6 «Сонечко»
В.п. лежачи на спині, руки в сторони, ступні ніг на м’ячі.

1 Прокачування м’яча вперед-назад.

? -зрити 6 разів).

Зїітдва 7 «Коник-стрибунець»

В.п. сидячи на м’ячі, руки на м’ячі.

31



2) Підстрибуючи, повертатися приставними кроками навколо своєї осі 

вліво, вправо.

(Повторити 6 разів).

Для покращення гнучкості хребта, його фізіологічних вигинів 

застосовуються дозовані ізотонічні вправи. Підбір вправ визначається 

наступними завданнями: збільшення рухливості хребта; підвищення

еластичності м’язів, зв’язок, капсул суглобів, що сприяє покращенню їхнього 

живлення, запобігає застійним явищам.

Вправи виконуються з різних вихідних положень, що дозволяє 

розвантажити хребет від осьового навантаження та зменшити тиск на диски. 

Рухи виконуються плавно, повільно, без ривків, до якома більшої амплітуди 

у всі сторони: вперед, назад, вправо, вліво, по осі:

Вправи для тулуба. Стає до стіни без плінтуса, притискається до неї 

потилицею, плечима, спиною, сідницею і п’ятами; піднімає руки вгору й 

опускає їх униз; притиснувшись спиною до гімнастичної стінки, береться 

руками за рейку (на рівні стегон), по черзі піднімає зігнуті і прямі ноги; 

стоячи обличчям до гімнастичної стінки, береться руками за рейку на рівні 

пояса, нахиляється уперед, згинаючись; повертається, розводячи руки 

врізнобіч, з положення перед грудьми, за голову; нахиляє тулуб ліворуч і 

праворуч; нахиляє тулуб якнайнижче вперед, торкаючись руками підлоги: 

кладе і бере предмети біля носка правої (лівої) ноги збоку, піднімає за 

спиною зчеплені руки; тримаючи руки вгорі, нахиляється до правого та 

лівого коліна, торкається їх чолом, допомагаючи собі руками сидячи на 

підлозі, склавши ноги навхрест; обирає упор присівши, з упору присівши, 

переходить в упор присівши на одній нозі, відводячи другу вбік; стоячи на 

колінах, сідає на підлогу справа і зліва від колін; лежачи на спині, рухає 

ногами, схрещує їх; підтягує голову, ноги до грудей -  групується; піднімає 

одночасно голову і плечі, відводить руки назад, прогинається, лежачи на 

животі; піднімає ноги, зігнуті в колінах, виконує рухи ними («велосипед»), 

лежачи на спині; піднімає одночасно, витягнуті ноги, лежачи на спині.
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Під час проведення ранкової гімнастики, гімнастики після денного сну,

» ь з фізичної культури для покращення гнучкості хребта старших 

: д льників, його фізіологічних вигинів слід використовувати вправи:

- західного положення лежачи на спині: потягування; повороти без відриву 

-_г еід опори; нахили в сторони (“помпа”); перехід з положення лежачи в

: г іння сидячи; нахил зігнутих в колінах ніг вліво і вправо до відмови; 

:н: рухи ногами, зігнутими в колінах; прогинання спини з опорою на 

зссгта  й таз;

вихідного положення, лежачи на животі: потягування; прогинання з 

т:ссю на лікті або прямі руки; “помпа”; почергове або одночасне 

ання прямих ніг; прогинання з витягнутими руками і піднятими

- ~т * членим и ногами («рибка)»;

вихідного положення, з опорою на коліна та долоні: «підлізання під 

-тя>т2:->: сісти ліворуч і праворуч від п’ят, не відриваючи рук від опори і не 

- чи їх; обертання тазом, почергове піднімання прямих ніг вгору, в 

- ни. колові рухи; повзання.

Одним із завдань профілактики порушень опорно-рухового апарату 

—ідсдіх дошкільників є попередження й усунення статичної втоми м’язів. 

~ -ч дього застосовуються вправи на довільне розслаблення м’язів у роботі з 

д—і їм старшого дошкільного віку. Вміння довільно розслабляти м’язи під 

« к  виконання фізичних вправ сприяє економізації м’язових зусиль, 

ютюуорює процеси відновлення та підвищує працездатність дитини.

При оволодінні старшими дошкільниками навиків довільного 

тезсдюлення вирішуються такі завдання:

- сприяти формуванню навиків спостереження за змінами стану 

і _; - их м'язів при виконанні вправ у стані спокою;

-розвивати здібність розрізняти відчуття, які свідчать про розслаблення 

» с іл :

- сприяти формуванню умінь повного розслаблення різних м’язових

ичм:
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- розвивати здатність розслабляти одні м’язові групи при напруженні 

інших;

- розвивати здатність мисленевого уявлення про певний рух, яке 

автоматично породжує у відповідних м’язах скорочення і розслаблення 

(ідеомоторне тренування).

Для розслаблення м’язів старших дошкільників використовуються 

вправи основної гімнастики з вихідних положень стоячи, сидячи, лежачи, з 

предметами:

Вправи для формування постави (за О. Богініч)

1. «Вдихаємо аромат». Повільне піднімання рук уперед -  угору, піднятись на 

носки )(вдих), опускання рук через сторони (видих).

2. «Млин» ігрова вправа. Кругові рухи руками (прямими або зігнутими у 

ліктях).

3. «Коромисло». Ходьба з палицею на плечах, плечі і спина прямі.

4. «Літак». В.п. -  ноги нарізно, руки в сторони. Нахили впрво, вліво.

5. «Гребці». Імітація рухів веслами. В.п. -  сидячи на підлозі по-турецьки.

6. «Годинник». В.п. -  сидячи на підлозі по-турецьки, руки за головою. 

Нахили тулуба вправо, вліво.

7. «Допитливе кошеня». В.п. -  сидячи на колінах, низький нахил вперед з 

опорою руками об підлогу, перебирання руками та повороти шиї в різні 

сторони.

8. «Лагідна кішечка». В.п. -  стоячи на колінах з опорою на кисті рук. 

прогинання тулуба та «Сердита кішка» - вигинання тулуба (кругла спина) зі 

звуковимовою «ш-ш».

9. «Велосипедист». В.п. -  лежачи на спині, руки вздовж тулуба. На 1-4 - 

колові рухи ногами -  імітація їзди на велосипеді.

10. «Човник». В.п. -  лежачи на животі. Прогинання тулуба назад з 

підніманням прямих рук та ніг, розгойдування, поперемінне піднімання виші 

рук або ніг.
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Поплавок». В.п. -  лежачи на спині, руки вздовж тулуба. На 1-3 -

- - іння обох ніг, обхопивши коліна руками. 4 -  в.п.

2 Танцористка». Вправи біля гімнастичної стінки. В.п. -  стоячи обличчям 

- :настичної стінки, руками тримаючись за щаблі на рівні плечей:

і і відведення прямої ноги якомога далі праворуч, ліворуч; 

б) відведення почергово лівої та правої ноги назад; 

в і глибоке присідання, спина пряма.

Для попередження й усунення статичної втоми м’язів старших 

_-:льників також використовуються вправи динамічного характеру:

- - істинні вправи (повороти, нахили, колові оберти, закручування з метою 

л~т‘чки необхідного мінімуму рухливості хребта в різних площинах, 

г-сллання, виси); різновиди ходьби, бігу, стрибків, метань, танцювальні 

—іди. Ці засоби застосовували під час ранкової гімнастики, фізкультурних 

з«линок та пауз, занять з фізичної культури, гімнастики після денного сну, 

: : •' льтурних розваг.

Під час прогулянок, піших переходів за межі ДНЗ та туристичних 

: дів з метою удосконалення у старших дошкільників техніки виконання 

ї ~ -  динамічного характеру використовуються природні умови на території 

лгтчого садка та за його межами. Різновиди стрибків, бігу, метань 

всовуються в різноманітних рухливих іграх: «Квочка та курчата», «Миші

3 . :  йорі». «Мавпочка», «Діти та вовк», «Ведмідь і бджоли», «Переліт 

—д =■••. «Пожежники на навчанні», «Мисливці та мавпи», «Не замочи ноги», 

• л : далі кине ?» та ін. (Додаток Р). Це дозволяє удосконалювати вміння

' і зіком 5-6 років регулювати м’язові напруження відповідно до ігрової 

_ злії. Ефективність застосування цих засобів для попередження й 

2 -е-ня статичної втоми м’язів старших дошкільників доведено у наукових 

д- дженнях Е.С. Вільчковського, І.В. Дубогай, І.В. Лущика [????].

Крім того, для профілактики порушень опорно-рухового апарату 

-лег-лгих дошкільників у навчальний процес з фізичного виховання слід 

-віджувати такі рухливі ігри з ходьбою та рівновагою: «Діти в лісі»,
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«Знайди свій колір», «Конячки», «Миші та кіт», «Не запізнюйся». 

«Пташенята та кіт», «Пташка та пташенята», «Трамвай», «Знайди собі пару», 

«Іменинний пиріг», «Качечка», «Кольорові автомобілі», «Мак», «Метелики». 

«Нумо в коло!», «Пастух і стадо», «Прапорці», «Карасі та щука» та ін.

Одним із напрямків запобігання йорушень постави старших 

дошкільників є профілактика плоскостопості. Тому у процесі превентивного 

фізичного виховання основними завданнями профілактики плоскостопості у 

старших дошкільників є зміцнення переднього та заднього великогомілкових 

м’язів, згиначів та розгиначів пальців, коротких м’язів стопи.

Для запобігання плоскостопості слід використовувати вправи з 

предметами: захват пальцями ніг дрібних предметів (камінців, кульок, 

олівців, квасолі та ін) та їх перекладання (збирання пальцями ніг килимка з 

м’якої тканини, катання підошвами палиці тошо) ходьба по палиці, обручу, 

ребристою дошці, слідової доріжці, ходьба на носках, на п’ятах, на зовнішній 

стороні стопи. А також застосовувати сюжетно-образні вправи: «Ловимо 

рибку», «Весела стопа», «Ведмедик на роликових ковзанах», «Музичні 

ніжки», «Мавпочка малює», «Мавпочка читає», «Білочки збирають горішки». 

«Балерина», «Ножиці». їх необхідно включати до комплексів ранкової 

гімнастики, гігієнічної гімнастики після денного сну та занять з фізично: 

культури.

Вправи для профілактики плоскостопості (комплекс № 1)

1. Ходьба по палиці правим та лівим боком (30-40 с).

2. Присідання, стоячи на палиці. Повторити 6-12 разів.

3. Стоячи на палиці, зігнути стопи, обхопити ними палицю, 

розгинаючи їх, опустити її. Повторити 12-16 разів.

4. Ходьба з опорою на зовнішні краї стоп (як клишоногий ведмедик) і 

на внутрішній склепіннях стоп, на носках (як лисичка). '

5. Ходьба з високим підніманням стегна (як конячка), носки відтягнуті.

6. Біг на носках (як мишка).
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В.п. -  сидячи на стільці (лаві), ноги на ширині стопи, руки на поясі, 

г л- -гнути носки, зігнуті пальці ніг, повернутись у в.п. Повторити 20-28

». В.п. -  таке саме. Підіймати з підлоги по черзі носки та п’яти.

- В.п. -  таке саме. Колові рухи ступнями ніг всередину. Повторити 20- 

3 : і ..з . після паузи 10-15 с повторити ще раз.

В.п. -  таке саме. Підняти п’ятки (великими пальцями доторкнутися 

х  "оги), розвести їх у боки до прямого кута, повернутися у в.п., 

■ 5- гугг-‘ 20-28 разів.

В.п. -  сидячи на підлозі, ноги прямі, зовнішні склепіння стоп 

яш * гані скакалкою, кінці її в руках. Потягнути скакалку до себе,

а»: стопи. Повторити 8-12 разів.

І З-гї. — стійка ноги нарізно. Передні частини стоп «узяти на себе», 

назовні рухами гомілок. Повторити 18-26 разів.

З н -  стійка ноги нарізно, руки на поясі. Піднятись на носочки та 

«гасі в.п. Повторити 18-30 разів.

-  2 л. -  стійка ноги нарізно, на зовнішніх сторонах стопи. Зігнути та 

■Г —сси Повторити 20-30 разів.

ас  :ави для профілактики плоскостопості (комплекс № 2)

А в  . рибку». В.п. -  сидячи на стільчику. Пальцями ніг підняти 

лежить на підлозі. Ускладнення: пійману «рибку» покласти у

— В.п. -  сидячи на стільчику. Виконати різні рухи 

.і— по підлозі, поставити ногу на п’ятку, на носок або на 

те “т-_::ню частину стопи.

-і роликових ковзанах». Прокочувати стопою бруски від 

Підняти пальцями ніг дзвіночок з короткою
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«Мавпочка малює». Захопити пальцями ніг товстий фломастер і 

намалювати на папері, що лежить на підлозі, малюнок (сонечко, м’ячик, 

ялинку, сніговита).

«Мавпочка читає». Пальцями ніг рвати аркуш паперу.

«Білочка збирає горішки». Захопити пальцями ніг маленький м’ячик, 

кубик та поставити у відерце.

«Балерина». Сидячи на стільчику, ноги поставити на носки і робити 

невеличкі кроки доти, доки ноги не стануть на всю стопу. Повернутися назад 

до стільчика.

Комплекс вправ для попередження плоскостопості № З

(Добирати до 5 вправ на одне заняття. Кожну вправу виконувати 10- 

12 разів (до 1 хв). Домагатися якісного виконання вправ).

1. Різновиди ходьби: на носках, на зовнішньому склепінні стопи, на 

п’ятках, з підігнутими пальцями ніг, з піднятими пальцями ніг.

2. Стоячи, за допомогою згинання пальців, просуватися по підлозі 

уперед, назад («гусениця»),

3. Стоячи або сидячи, спробувати пальцями ніг підняти з підлоги 

хусточку, олівець, зіжмаканий папірець тощо.

4. Ходьба по предметах: палиці, камінцях, маленьких м’ячиках, 

ребристій дошці.

5. Сидячи, за допомогою пальців ніг зняти шкарпетку, а потім - 

спробувати її одягти.

6. Сидячи, крутити ступнями обох ніг праворуч, ліворуч, уперед, коже:- 

раз -  до упору пальцями ніг на підлогу.

7. Сидячи, спробувати «постукати» пальцями ніг по підлозі («гра ні 

піаніно»).

Під час прогулянок, піших переходів за межі ДНЗ та туристичних 

походів для профілактики плоскостопості старших дошкільника 

застосовуються природні умови: ходьба по коренях дерев, які назовні 

жердинам, камінням та купинам; ходьба босоніж по піску та траві.
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Для запобігання порушень постави та плоскостопості велике значення 

« о : ' і  гігієнічні фактори: режим занять і відпочинку; раціонально підібраний 

гг- та взуття під час занять з фізичного виховання; належний стан 

-■ ізного інвентарю та спортивного обладнання.

4.2. Засоби превентивного фізичного виховання для запобігання 

а в рювань дихальної системи та підвищення адаптаційних 

•> » тивостей серцево-судинної системи 5-6-річних дітей

Для профілактики захворювань дихальної системи та підвищення 

і -в—апійних можливостей серцево-судинної системи старших дошкільників 

«обхідно застосовувати засоби дихальної та ритмічної гімнастики; вправи та 

— з елементами спорту; рухливі ігри та ігри-естафети (Додаток С); фізичні 

ядгази під час пішохідних переходів та туристичних походів; гартувальні 

— :едури (Додаток Б): повітряні та сонячні ванни, контрасні ванни для ніг, 

>'-твчня мокрою рукавичкою, обливання холодною водою, виконання 

ї  : - лих вправ босоніж; гігієнічні чинники: провітрювання та оптимальний 

: “гратурний режим у спортзалі, ігровій та спальній кімнатах під час занять 

: -ними вправами.

Застосування засобів, перерахованих вище, спрямовуються на 

■«г ілення наступних завдань профілактики захворювань дихальної системи 

п еш и х  дошкільників:

- розвиток дихальної мускулатури, збільшення рухомості грудної 

-ини та діафрагми;

- поліпшення лімфо- і кровообігу в легенях;

- збільшення життєвої ємності легенів;

- покращення вентиляції легенів.

Особлива увага звертається на профілактику найбільш 

• —озсюджених захворювань старших дошкільників -  застудних (Г'РЗ, ГРВІ, 

: -г нгіт, ангіна). Профілактика застудних захворювань дітей віком 5-6 років

39



передбає вирішення наступних завдань: зміцнення органів дихання та 

нормалізація функції зовнішнього дихання.

Дихальні вправи виконуються з різних вихідних положень лежачи. 

СИДЯЧИ, СТОЯЧИ. Вони мають статичний та динамічний характер.

Дихальні вправи для дітей 5-6 років

Універсальним є навчання чотирифазових дихальних вправ, що містять 

однакові за тривалістю етапи: «вдих -  затримка -  видих -  затримка» 

Спочатку кожний з них може становити 2-3 секунди з поступовим 

збільшення до 7 секунд, при цьому необхідна фіксація педагогом рук дитини, 

що значно полегшує навчання. Педагог повинен також уголос відраховувати 

зазначені часові інтервали з поступовим переходом до самостійного 

виконання вправ дитиною. Правильне дихання -  це повільне, глибоке, 

діафрагмальне дихання, за якого легені заповнюються від найнижчих відділів 

до верхніх, що складається з чотирьох етапів:

1 -  вдих: розслабити м’язи живота, почати вдих, опустити діафрагму вниз, 

випинаючи живіт уперед; наповнити середню частину легенів, розшириючі: 

грудну клітку з допомогою міжреберних м’язів; підняти грудину й ключиці, 

наповнити повітрям верхівки легенів;

2 -  пауза;

3 -  видих: підняти діафрагму угору і втягти живіт; опустити ребра 

використовуючи групу міжреберних м’язів; опустити грудину й ключиці, 

випускаючи повітря з верхівок легенів;

4 -  пауза.

Відпрацьовування дихальних вправ найкраще починати зі стадії 

видиху, після чого, витримавши природну паузу і дочекавшись момент} 

коли з’явиться бажання вдихнути, зробити приємний, глибокий, бе: 

напруження вдих ротом або носом. Потрібно уважно стежити за тим, щоб 

рухалася діафрагма та залишалися спокійними плечі. Під час виконання
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“Гіги в положенні сидячи або стоячи не нагинатися вперед. Всі вправи 

• -гуються по 3-5 разів.

Зсобити повних видих, набрати повітря повільно через ніс, стежачи за тим, 

г передня черевна стінка усе більше видавалася вперед (набирати повітря 

і тьно, не напружуючись). При цьому діафрагма сплощується, збільшуючи 

:с»г легенів, грудна клітка розширюється. На 2-5 секунд затримати повітря, 

~ < почати видих ротом із підтягуванням черевної стінки; наприкінці 

жлг--\у опускаються груди. Вдихати й видихати плавно, уникаючи 

тспгговхів.

1 Праву руку покласти на область руху діафрагми. Зробити видих і, коли 

гаяться бажання вдихнути, із закритим ротом зробити глибокий, без 

-  л.л/кення вдих носом. Потім -  пауза (затримати грудну клітину в 

* лшреному стані). Зробити повний видих, повільно й плавно випускаючи 

; “ря через ніс. Пауза.

З Гї сля видиху почати вдих через ніс, стежачи, чи правильно працюють 

адрагма, нижні ребра й м’язи живота, чи спокійні плечі. Витримавши 

.  ... почати поступовий, плавний видих через вузький отвір, утворений 

ггчи. При цьому має виникнути відчуття, начебто струмінь повітря є 

:: л звженням повітряного потоку, що йде від діафрагми. Необхідно стежити 

. ~ і. щоб не було напруження у верхній частині грудної клітки та шиї. При 

зіл - тті напруження треба, розслабившись, повільно рухати головою вправо

- ілпво. назад, по колу.

Кулька». Підвищення ефективності виконання дихальних вправ 

_ с; гається завдяки використанню образного подання, залученню уяви, так 

горе розвиненої в дітей. Наприклад, можливий образ жовтої або

- ітогарячої теплої кульки, розташованої в животі. Дитині також 

ігс тонується вокалізувати на видиху, приспівуючи окремі звуки (а, о, у, щ,

“і їхні сполучення (з переходить у с, о -  в у тощо).

; • Зітер». На повільному видиху пальцем або всією долонею переривати 

г о  я ний струмінь так, щоб вийшов звук вітру, клич індіанця, свист птаха.
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6. Сісти або стати прямо. Зробити повільний вдих через ніс і повільний видих 

через вузький отвір, утворений губами, на свічу (пір’їнка, повітряна кулька), 

що стоїть перед дитиною. Голову вперед не тягти. Полум’я має плавно 

відхилитися по ходу повітряного струменя. Потім трохи відсунути свічу й 

повторити вправу; ще більше збільшити відстань і так далі. Зверніть увагу 

дитини на те, що при віддаленні свічі м’язи живота будуть усе більше 

напруженими. Після засвоєння дитиною цих навичок можна переходити до 

вправ, у яких дихання погоджується з рухом. Вони виконуються на фазах 

вдиху й видиху, під час пауз утримується поза.

7. В.П. -  лежачи на спині. Дитина повільно піднімає одну руку (праву, ліву), 

ногу (ліву, праву), потім дві кінцівки одночасно на вдиху й утримує в 

піднятому положення під час паузи. Після цього вправа виконується, лежачи 

на животі.

8. В.П. -  сісти на підлогу, схрестивши ноги, спина пряма. Піднімати руки 

вгору над головою із вдихом і опускати вниз на підлогу перед собою з 

видихом, трішки згинаючись при цьому. Ця вправа гарна тим, що вона 

автоматично змушує дитину дихати правильно, у неї просто немає іншої 

можливості.

9. В.П. те саме, або встати на коліна й сісти на п’яти, ноги разом. Прямі руки 

розставлені в сторони паралельно підлоги. Кисті стиснуті в кулаки, крім 

великих пальців, витягнутих назовні. Із вдихом повертати руки великими 

пальцями вгору; з видихом -  вниз. Варіант: руки витягнуті вперед, і великі 

пальці повертаються в такт подиху ліворуч і праворуч.

10. В.П. те саме. Прямі руки витягнуті вперед або в сторони на рівні плечей, 

долоні дивляться вниз. їх вдихом підняти ліву кисть угору, одночасно 

опускаючи праву вниз (рух тільки в лучезап’ястному суглобі). Із видихом 

ліва кисть іде вниз, права -  угору.

11. В.П. те саме. Подих: тільки через ліву, а потім тільки через праву ніздрю. 

При цьому праву ніздрю закривають великим пальцем правої руки, а ліву - 

мізинцем правої руки. Дихання повільне, глибоке. Як стверджують фахівці в
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_ :і східних оздоровчих практик, у першому випадку активізується робота 

тез:: півкулі головного мозку, що сприяє заспокоєнню та релаксації. А

- лих через праву ніздрю активізує роботу лівої півкулі головного мозку,

- :: сшлючи раціональний (пізнавальний) потенціал.

1 З.П. -  встати, ноги на ширині плечей, руки опущені, долоні повернені 

леоед. На швидкому вдиху руки притягуються до пахв долонями угору. На 

~ : льному видиху опускаються уздовж тіла долонями вниз. Такий тип 

: ання спричиняє потужну мобілізуючу дію, швидко знімає психоемоційну 

тасгугу.

З.П. те саме. На повільному вдиху руки плавно розводяться в сторони й

i даються угору (або в сторони й до грудей). На видиху -  опускаються 

: : = ж тіла долонями вниз. Ця вправа гармонійно сполучається з уявленням

- втягування в себе сонячного світла й тепла, поширення його зверху по 

»СяСУіу тілу.

-  В.П. -  встати, ноги разом, руки опущені. На вдиху повільно підняти 

: іллаблені руки вгору, поступово «розтягуючи» все тіло (не відривати п’яти 

з д  підлоги); затримати подих. На видиху, поступово розслабляючи тіло, 

нт- —яти руки й зігнутися в попереку; затримати подих. Повернутися у В.П.

' З.П. -  встати, ноги на ширині плечей, руки стиснуті в кулаки, великі 

_ -V усередині долонь, кулаки притиснуті до низу живота. На повільному 

ш : .. підняти кулаки над плечима, зберігаючи лікті злегка зігнутими, 

іхснлтися в спині, розводячи й закидаючи голову; витягнутися угору,

- лгямляючи руки й піднімаючись на носки (уявити, що тільки-но 

л : кинулися й солодко потягується). Зафіксувати цю позу, затримати подих.

і .-лиху руки опустити вниз, намагаючись дістати пальчиками до підлоги.

- Зитина кладе одну руку на груди або живіт і акцентує увагу на тому, як

i i  лиху рука піднімається, а на видиху -  опускається. Потім у такт із 

: >:..диням іншою рукою вона показує, як дихає (на вдиху рука піднімається 

:е : ждя грудей, а на видиху -  опускається). Далі дитина повинна плавно й
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повільно піднімати й опускати руку або обидві руки одночасно в такт 

диханню, але вже на визначений рахунок (на 8, на 12).

Для різнобічного впливу на серцево-судинну та дихальну системи 

старших дошкільників слід застосовувати такі засоби оздоровчої дихальної 

гімнастики: черевне дихання; грудне; повне дихання (діафрагмальне. 

реберне, ключичне); глибоке та ритмічне дихання; акцентований видих: 

вправи з опором видиху зовнішніх чинників.

Вправи для формування навичок дихання та збільшення життєвої 

ємкості легенів старших дошкільників 

(Е.С. Вільчковський, Н.Ф. Денисенко)

1. Дитина стоїть і дихає так, щоб було чутно її вдих і видих.

2. В.п. -  основна стійка, піднімання рук через сторони вгору (глибокий вдих 

та опускання рук вниз (з повним видихом). Повторити 6-12 разів.

3. В.п. -  основна стійка, нахили тулуба вперед (повний видих), випрямляння 

тулуба, руки сторони (глибокий вдих). Повторити 6-12 разів.

4. Лежачи на спині, «послухати своє дихання».

5. Лежачи на спині, глибокий вдих і повний видих з різними рухами рук (е 

сторони, вгору). Повторити 6-12 разів.

6. Лежачи на спині, покласти одну руку на живіт, другу -  на груди. Дихати 

таким чином, щоб груди піднімались та опускались. Повторити 10-20 разів.

Черевне (діафрагмальне) дихання полегшувало роботу серця. Черевне 

дихання виконувалося стоячи, сидячи, лежачи, через ніс, повільно та плавно 

Це дихання відбувається після спокійного вдиху з надуттям живота (2-3 сі 

При видиху, що триває 3-4 с живіт максимально втягується. Вправа 

повторюється 3-5 разів. Надалі фазу видиху слід продовжувати, але не 

доводити її тривалість до відчуття надмірного напруження.

Глибоке дихання здійснює масаж серця, сприяє кращій роботі серця 

тренує серцевий м’яз, оберігає його від перенапруження.

Велике значення у в оздоровчо-профілактичній роботі зі старшими 

дошкільниками має ритмічне дихання, коли вдих, видих та затримка дихання
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я*' дуються з певними інтервалами. У процесі фізичного виховання 5-6-

- - - их дітей використовуються різні варіанти ритмічного поєднання вдиху та

м ож у.

Для запобігання захворювань серцево-судинної та дихальної систем 

г е о і и х  дошкільників слід застосувати повне дихання. При повному диханні 

: - т : вдихом виконується повний видих із напруженням черевного пресу.

Для профілактики захворювань дихальної системи використовуються 

спеціальні дихальні вправи з тривалим та акцентованим видихом. Це 

: :с їгається вимовою голосних (ааа, ууу, ооо), шиплячих (ш, щ, ж), у 

гнанні звуків (ох, ах, ух). Ці дихальні вправи проводяться в ігровій формі 

; • бджоли, літака, поїзда, машини, трактора тощо). Такий вібромасаж

- глаблює м’яку мускулатуру бронхів, що, в свою чергу, сприяє 

д і лактиці захвоювань дихальної системи старших дошкільників.

Дихальна гімнастика «На березі моря»

І  -  йдуть по «камінцях» із носка на п’ятку, вдихають через ніс. 

і _■ лють «морське повітря»: глибокий вдих, видих (6 разів).

- - '  •гають синьої морської водички»: нахилитись -  вдих, піднятись -  

■ с» : - ру -  видих (6 разів).

. гальку розганяють»: присісти, махнути руками від себе (7 разів). 

Газати: «Ух !».

Д.г-дї пароплав по морю пливе»: крокувати на місці: «У-у-у !».

Гд— = пароплав і плисти до дитячого садка: «У-у-у !».

Дихальні вправи для 5-6-річних дітей 

До занять добирати лише одну вправу. Кожну вправу робити до трьох 

яе з Опісля останнього разу -  очищувальне дихання.

Очищувальне дихання. Зробити глибокий вдих. Затримати дихання 

І б ; Сильними поштовхами повітря через губи, складені трубочкою, та 

« _ л  Д ІЮ Ч І щоки.
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Голосове дихання. Зробити глибокий вдих. Затримати дихання (2-3 с). 

Широко розкривши рота, видихнути повітря зі звуком «Ха !». Потім зробити 

очищувальне дихання.

«Ковальські міхи». Сісти, схрестити ноги, тулуб прямий, руки вільно 

на стегнах. Швидко вдихати і видихати через ніс до 10 разів. Потім -  

вдихнути та затримати дихання на 5-7 с. Повільно видихнути. Закінчити 

очищувальним диханням.

Дихальна гімнастика для дітей віком 5-6 років

1. «Коник». Процокати язиком. Спочатку -  повільно, потім -  швидше; тихо, 

потім -  гучніше. 15-30 с.

2. «Ворона». Вигукнути «кар-р-р !». Зробити те саме, але не розкриваючи рота: 

без звуку, голосно. 6-8 разів.

3. «Кільце». Рухаючи кінчиком язика по піднебінню, просунути його якомога 

глибше. Навчитися робити це вільно, із закритим ротом. 

До ЗО с.

4. «Ситий лев». Дотягнутися язиком до підборіддя. 6-8 разів.

5. «Навчитись позіхати». Голосно -  беззвучно («о-хо-хо»). При позіханні 

покращується кровообіг мозку. 5-6 разів.

6. «Трубочка». Губи скласти трубочкою, зробити колові рухи за та проте: 

годинникової стрілки, дотягнутися до носа, до підборіддя. До ЗО с.

7. «Мені смішно». Перед дзеркалом підморгуючи собі, усміхнутися, натискуючи 

на кінчик носа, та засміятися.

Дихальні вправи з акцентованим видихом слід використовувати під час 

оздоровчого бігу. Дихання є ритмічним, в такт крокам. Вдих на 2-4 кроки, а 

видих дещо триваліший -  на 4-6 кроків. Видих робиться акцентовано, щоб е 

нижніх відділах легень не застоювалося використане повітря та 

забезпечувалася вентиляція всіх відділів легенів. Крім того, дихальні вправ; 

з акцентованим видихом застосовуються під час виконання фізичних вправ 

де ритмічне дихання відповідає анатомічній структурі рухів. Це сприя-:
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оащенню транспортування кисню до найбільш важливих органів 

і  ячого організму.

Ефективність занять дихальною гімнастикою значно підвищується за 

- чок використання дихальних тренажерів (вправи з опором видиху 

5 - шніх чинників):

склянка з водою -  видування повітря через трубочку 

а. ГМ. Хрущовим);

- гра на дудочці, сопілці (за М. Лазарєвим);

- надування резинових кульок, іграшок та м’ячів.

Вплив вимовляння різних звуків на організм старших 

дошкільників (за М. Лазарєвим)

1. Звук [н] стимулює мікро циркуляцію крові в області голови. При 

ч\ долоню однієї руки треба класти на верхівку голови.

2. Звук [в] стимулює мікро циркуляцію крові в області обличчя, 

-ьйморових пазух. Потрібно домогтися відчуття вібрації в цій області. Для 

‘ еспильного відчуття вібрації тримати долоню варто на дистанції 5-10 см від 

~ : (очі заплющені).

3. Звук [з] стимулює мікро циркуляцію крові в області голови та шиї. 

Г ню однієї руки треба покласти на передню частину шиї. Для маленьких 

: -ей вправи можна назвати «комариком». Кисті рук підняти до плечей та,

: вляючи звук [з], махати «крилами» (рухи руками, зігнутими у ліктях).

4. Звук [ж] стимулює мікро циркуляцію крові в області грудної клітини. 

_т вправа ефективна при появі мокроти в бронхах. Долоні слід покласти на 

~  тину попереду і повільно тиснути на неї.

5. Звук [м] покращує мікро циркуляцію крові і обмін речовин в області 

т дної клітини, діафрагми. Промовляючи цей звук, долоні покласти на 

хласть сонячного сплетіння.

6. Звук [р] надає сильної вібрації тканинам організму. Поліпшується 

т.вообіг, стимулюються різні обмінні процеси, покращується вихід 

і . ооти. Спочатку звук промовляють при розслабленому стані тіла,
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виконуючи дрібні рухи розслабленими ланками тулуба. Можна імітувати 

різні механізми (трактор, вантажівка). Потім звук промовляють з 

максимальним напруженням м’язів шиї, рук, спини, черевного пресу. При 

серцевих захворюваннях та хворобах печінки ця вправа протипоказана.

7. Звуки [б] - [п] стимулюють діяльність діафрагми, покращують 

дикцію за рахунок тренування губних м’язів. Долоні потрібно покласти на 

живіт, губи напружені (як гумові). Живіт на кожен звук напружують уперед, 

поштовхами. Долонями треба контролювати поштовхи. Звуки на кожен 

видих вимовляють 2-4 рази.

8. Звук [т] стимулює діяльність діафрагми, покращує дикцію за рахунок 

тренування кінцівки язика, заспокоює кашель. Під час видиху потрібно 

кінчиком язика із зусиллям вдаряти по передніх зубах, промовляючи 

неодноразово звук [т] (“як стріляють”). На кожен звук -  живіт енергійно 

напружувати.

9. Звуки [ха-ха] стимулюють діяльність діафрагми, тренують голосов 

зв’язки, роблять голос мелодійним. Виконують дуже різкий видих, на коже:- 

звук -  енергійних рух животом.

10. Звук [с] розслаблює дихальні м’язи. Під час виконання вправи очі 

потрібно заплющити. Звук промовляють тихо, рівно, якомога триваліше (як 

хвиля перекочується по піску). Цю вправу добре виконувати перед сном, г 

також -  під час відпочинку між фізичними вправами.

Для профілактики захворювань дихальної системи старші1 

дошкільників слід застосовувати елементи парадоксальної дихально’ 

гімнастики за О.М. Стрельніковою. Таке дихання сприяє збільшеннк 

життєвої ємності легень, кращому засвоєнню організмом кисню (Додаток ??

Основними завданнями підвищення адаптаційних можливосте*: 

серцево-судинної системи дітей віком 5-6 років є:

- сприяти зміцненню серцевого м’яза; поліпшенню кровообігу у всьом 

організмі; підвищенню рівня кардіореспіраторної готовності старіш-:

48



: д  ільників, яка полягає у здатності серця перекачувати насичену киснем 

- з до м'язів.

Вирішення цих завдань забезпечується застосуванням у навчальний 

-: _ес старших дошкільників фізичних вправ аеробного характеру (загальна 

їдлість). Тому під час навчального процесу з фізичного виховання для 

т : лдктики дихальної системи та підвищення адаптаційних можливостей 

-галеао-судинної системи 5-6-річних дітей необхідно широко 

я к  : стовувати різноманітні рухливі ігри, ігри-естафети, вправи та ігри з 

аш9- е-шами спорту (з баскетболу, футболу, бадмінтону, ходьби на лижах, 

; -:а санках, їзди на велосипеді) (Додаток С).

Профілактичний ефект використання фізичних вправ на серцево- 

я ж - ;  систему старших дошкільників забезпечується виконанням вправ у 

, і .-: чому та розвиваючому режимі при ЧСС 140-160 уд./хв.

П • покращення адаптаційних можливостей серцево-судинної системи 

дошкільників слід впроваджувати наступні рухливі ігри та ігри-

г х  з ходьбою, бігом («Біжить до прапорця», «Діти в лісі», «Знайди 

Конячки», «Миші та кіт», «Не запізнюйся», «Пташенята та кіт», 

~і пташенята», «Трамвай», «Знайди собі пару», «Іменинний пиріг», 

Кольорові автомобілі», «Мак», «Метелики», «Нумо в коло !», 

о л :  . <Прапорці», «Карасі та щука» та ін. (Додатки ???). 

т»  зі стрибками («Горобці-стрибунці», «Горобчики і кіт», 

о : прапорця», «Жабки», «З купини на купину», «Коза та вовк», 

’ доріжці», «Дідусь і зайченята», «Жабки і журавлі», «Зайці і 

г л м : чи ноги», «Подзвони у брязкальця», «Ведмідь і бджоли», 

та г: шинки», «Вудочка», «Не залишай на підлозі», «Снігурі та 

г стрибне», «Чижик у клітці» та ін. (Додатки ??); 

яожшйзості вищеназвані засоби слід впроваджувати у навчальний 

: по виховання старших дошкільників на відкритих
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майданчиках, що сприяє загартуванню дітей та попередженню захворювань 

дихальної системи.

На протязі навчального року для профілактики захворювань серцево- 

судинної та дихальної систем старших дошкільників необхідно 

використовувати вправи ритмічної гімнастики. Застосування цих засобів 

сприяє вдосконаленню роботи органів дихання та кровообігу, забезпеченню 

профілактичного ефекту шляхом впровадження фізичного навантаження 

аеробного характеру. У комплекси ритмічної гімнастики входять 

загальнорозвивальні вправи, біг, стрибки, елементи танців, дихальні вправи.

Для профілактики захворювань дихальної системи та покращення 

адаптаційних можливостей серцево-судинної системи дітей старшого 

дошкільного віку слід застосовувати елементи дитячого туризму (аеробне 

тренування). Виконання різноманітних вправ на свіжому повітрі з метою 

подолання природних перешкод під час піших переходів, прогулянок, 

туристичних походів у лісі, парку, біля води має оздоровче-профілактичне 

значення та загартовуючий вплив на організм дітей старших вікових груп.

У процесі фізичного виховання 5-6-річних дітей одним із основних 

засобів, спрямованих на підвищення опірності організму старших 

дошкільників до шкідливих впливів навколишнього середовища є оздоровчі 

сили природи. Для профілактики захворювань захворювань дихальної 

системи та покращення адаптаційних можливостей серцево-судинної 

системи старших дошкільників слід використовувати спеціальні гартувальні 

процедури: повітряні та сонячні ванни, водні процедури, ходьба босоніж по 

піску, траві (Додаток Б).

Основним засобом загартовування дітей віком 5-6 років є вплив 

повітря під час виконання фізичних вправ.

Старші дошкільники приймають повітряні ванни під час ранкової 

гімнастики спочатку в трусах, майках, шкарпетках і тапочках, а потім тільки 

в трусах і тапочках. Також повітряно-сонячні ванни застосовують під час 

проведення занять з фізичної культури, прогулянок, піших переходів за межі
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~ : ТУРИСТИЧНИХ походів, спортивних розваг, свят та атракціонів, Днів та 

- ~ів Здоров’я.

Водні процедури слід застосовувати у вигляді обтирання мокрим 

: _-нком чи змоченою рукавичкою з подальшим обсиханням без щільного 

і ,-рання. Обсихання після водних процедур є важливою гартувальною 

:: педурою старших дошкільників. Також для загартовування дітей старших 

і. «: 5их груп необхідно використовувати обливання холодною водою.

Крім того, для профілактики захворювань дихальної системи 5-6- 

- -.них дітей слід застосовувати такі гартувальні процедури як контрастні 

ьігіни для ніг, контрастне обтирання та ходьба босоніж.

Ходьба босоніж сприяє тренуванню судин шкіри стоп, рефлекторно 

:: -сращує діяльність судин верхніх дихальних шляхів старших дошкільників.

Гартувальні вправи застосовуються під час занять з фізичної культури, 

ганкової гімнастики, гімнастики після денного сну, прогулянок, піших 

е-реходів, фізкультурних розваг та свят, Днів (Тижнів) здоров’я, самостійної 

г хової діяльності.

Одним із дієвих засобів запобігання захворювань дихальної системи 

7 тей старшого дошкільного віку є гігієнічні фактори. Створення відповідних 

умов у ДНЗ під час навчального процесу з фізичного виховання старших 

і:шильників (оптимальний температурний режим у спортзалі та груповій 

'наті; раціонально підібраний одяг дітей; особиста гігієна під час 

ггту вальних процедур та після занять з фізичної культури; провітрювання 

. г. ртивної зали, групової та спальної кімнат) сприяє профілактики 

слворювань дихальної системи дітей старших вікових груп.

4.3. Засоби превентивного фізичного виховання для запобігання 

зхворювань нервової системи 5-6-річних дітей

Загальні властивості нервової системи і особливості її функціонування 

спільні для всіх вікових етапів розвитку людини. Але старший дошкільний
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вік займає в процесі розвитку людини особливе місце. У цьому віці процеси 

збудження переважають процеси гальмування: у поведінці дошкільника 

часте явище - надмірне поширення збудження. І взагалі його нервові процеси 

ще не настільки усталені та зміцнілі, щоб витримувати значні навантаження 

Тому основним завданням профілактики захворювань нервової системи 

старших дошкільників є зняття втоми, подолання скутості, запобігання 

емоційних розладів у дітей шляхом зняття психічного напруження, 

врегулювання процесів збудження та гальмування нервової системи.

Для забезпечення оздоровчо-профілактичного ефекту на нервов\ 

систему старших дошкільників у навчальний процес слід впроваджувати 

різноманітні рухливі ігри. Для врівноваження процесів збудження та 

гальмування нервової системи дітей старших вікових груп застосовуються 

ігри різної емоційної насиченості. Для дітей, у яких переважають процеси: 

гальмування нервової системи пропонуються ігри підвищеної емоційності 

ігри-естафети, атракціони, ігри з елементами спорту змагального характер} 

(«Снігурі і кіт», «Жаби і чапля», «Рибалки і риби», футбол, баскетбол, 

катання на санчатах та ін.). Для старших дошкільників, у яких процеси: 

збудження переважають пропонуються, у більшому обсязі, ігри, де характер 

рухів спокійний: метання предметів, ходьба, переступання через предмети 

(«Зозуля», «Море хвилюється», «Знайди і промовчи», «Чий голос ти почув> 

«Кого не стало ?» та ін.). До цих ігор належать всі хороводні ігри. [О. 

Богініч] (Додаток У).

Для профілактики захворювань нервової системи старшю 

дошкільників як один із видів нетрадиційних засобів слід практикувати і гри - 

медитації, які використовуються не раніше, ніж через годину після їжі 

Застосування ігор-медитацій сприяє зняттю втоми та гострих невротичню 

переживань у дітей старших вікових груп.

Під час таких ігор пропонується дітям усміхатися, зняти напругу з усід 

м’язів тіла. Ігри-медитації є різними за характером і сюжетом. Деякі з них 

проводяться під супровід класичної музики. Слід використовувати такі ігри-
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:едитації: «Життя у лісі», «Краплинки води», «Метелики і вітерець», «Я 

: тер», «Сонечко», «Сонячний зайчик», «Пташки», «Ранок у лісі», «Холодно- 

: лекотно», «Я - дощ», «Я - квітка», «Я - листочок» та ін. (Додаток ??).

До того ж, систематичне застосування танцювально-ігрової ритмічної 

гімнастики сприяє підвищенню інтересу до занять, а музичний супровід 

--оезпсчує позитивне емоційне тло занять з фізичної культури старших 

г вішальників. Це, в свою чергу, сприяє підвищенню ефективності оздоровчо- 

профілактичної роботи зі старшими дошкільниками схильними до нервових 

гозладів. Крім того, музичний супровід слід застосовувати під час 

лроведення ранкової гімнастики, фізкультурних хвилинок та динамічних 

грерв, гімнастики після денного сну, фізкультурних розваг та свят.

Під час впровадження організаційних форм оздоровчо-профілактичної 

гсботи з 5-6-річними дітьми обов’язковим є застосування у процесі 

вс зичного виховання елементів психогімнастики. Це сприяє запобіганню 

емоційних розладів шляхом зняття психічного напруження у старших 

ізшкільників.

На фізкультурних заняттях слід використовувати ігри та вправи з 

.лхогімнастики для подолання страхів дітей; імітації переходу від одних 

внутрішніх проявів настрою до протилежних (сум - радість, втома -  

Тідьорість тощо). Необхідно практикувати уявлення себе в протилежних 

'разах (Буратіно -  Карабас-Барабас, динозавр -  метелик тощо) (Додаток ??). 

При цьому використовуються такі імітаційні ігри, як: «Добра чарівниця», 

зайченя у телевізорі», «Незнайко-незгода», «Ляльковий театр», 

Усміхнись!», «Веселі друзі», «Недочули», «Чортеня», «Розвідник», «У нас в 

ветях собачка». Це сприяє навчанню старших дошкільників керувати своїми 

і  * зціями.

Психогімнастика «Усміхнись !»

Діти стають у коло:

Усміхнися сонечку: «Здрастуй золоте !» (Руки підняти вгору);

Усміхнися квіточці -  хай вона росте ! (Показати на підлогу);
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- Усміхнися дощику: «Лийся, мов з відра !» (Руки підняти по черзі над 

головою);
- Усміхнися друзям: «Бажаю Вам добра !» (Узятися за руки, усміхнутись).

Психогімнастика «Створи в собі сонце»

Вихователь. У процесі є сонце. Воно всім світить, всіх любить і всіх 

гріє. Давайте створимо в собі сонце. Заплющте очі, уявіть у своєму серп 

маленьку зірочку. Подумки спрямовуємо свсій промінець, що несе любов 

Зірочка збільшується. Спрямовуємо промінець, який несе мир. Зірочка зное 

збільшилася.
Спрямовуємо промінець із добром. Зірка стала ще більшою, 

спрямовую до зірочки промінці, що несуть здоров’я, радість, тепло, СВІТ.', 

радість, ніжність, ласку. Зірочка стає великою як сонце. Вона несе тепло вс 

нам! (Діти простягають руки перед собою).

Психогімнастика «Живильний дощик»

Вихователь. Діти, ляжте зручніше, заплющте очі й уявіть, що ми з в з «  

знаходимося на дворі. Виглянуло сонечко і м’яко закуталося хмаринк 

Пішов дощик, теплий і живильний для рослин. Це теплий доїли 

крагіелькиякого падають на смоляні бруньки рослин, що оживають. В 

обмиває та пестить корені високого дерева і ледь помітну неве г 

травичку. Раптом одна крапелька впала нам на носик -  яка жив- *  

прохолода, яка сила в цьому маленькому, але вкрай потрібному дощику л  

дає життя усьому живому!

Психогімнастика «Політ на кленовому листочку»

Звучить музика. Діти лягають на килимок, заплющують очі.

Вихователь. Любі мої, дітки, уявіть, що ви маленькі-маленькі гне •«

/ '/  лісом і кожний із вас знайшов кленовий листочок... С£то — ЖОВТУ

—  червоний Уйтгти на листочок, а в/н оксамитовий, в/р нього розливається 

тепло по всьому тілу. Раптом вітерець підняв листочок у повітря, і ви 

полетіли на ньому. Летите високо, все, що знаходиться внизу, здається вам 

маленьким. А ось і наше озерце. Листочок опустився на воду і перетворився
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-:а човника. Ви погойдуєтеся на хвилях... Підставили щічки до сонечка, 

-ехай воно їх трішки попестить своїми промінчиками. Налетів вітерець і ви 

:.-юву піднялися вгору... ось наш садок, і вам час повертатися до свого 

синочка. Подякували листочку... Попрощалися...

Психогімнастика «Люба матуся»

Вихователь. У кожного з вас є мама. Яке хороше, приємне слово, правда 

дітки! Заплющте оченята, лягайте зручно і уявіть, що ваша матуся біля вас. 

5 ам тепло і приємно біля неї. Мама ніжно гладить вас по голівці, пригортає 

де себе і тихенько шепоче вам на вушко, що вона вас любить. А тепер ви 

бками розкажіть, як ви її любите. Міцно-міцно пригорніться до неї, 

с: і йміть її, адже це ваша ненька... Але мама прощається з вами, адже їй 

г : дрібно йти, бо у неї безліч справ. Не засмучуйтеся, вона повернеться до 

гас. Ви їй допомагайте в усьому і частіше будьте біля своєї неньки. 

Розплющте очі. Приємна у вас була зустріч?

Застосування вправ дихальної гімнастики в процесі фізичного 

- ічовання 5-6-річних дітей сприяє профілактиці захворювань нервової 

системи та спрямовується на вирішення завдань врегулювання процесів 

: судження та гальмування нервової системи старших дошкільників. Так 

_видкий вдих та повільний видих чинять заспокійливу дію, а повільний вдих 

і  швидкий видих -  збуджуючу.

Використання дихальних вправ для профілактики захворювань 

-грвової системи старших дошкільників є обов’язковим під час проведення 

ганкової гімнастики, фізкультхвилинок та фізкультпауз, занять з фізичної 

«ультури, гімнастики після денного сну, прогулянок та піших переходів за 

сежі ДНЗ.

Впровадження у навчальний процес старших дошкільників 

зртувальних процедур забезпечує подразнення нервових закінчень, чуттєвих 

температурних впливів. Це сприяє підвищенню тонуса та нормалізації 

стану центральної нервової системи, стійкості емоційної сфери, формуванню
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позитивних психофізіологічних реакцій старших дошкільників. При цьому 

необхідно враховувати особливості нервової системи кожної дитини.

Обов’язкове впровадження у процес фізичного виховання старших 

дошкільників елементів кольоротерапії також сприяє профілактиці 

захворювань нервової системи.

Тому на заняттях фізичного виховання за допомогою кольору та світла 

(різнокольорові лампочки, спортивний інвентар та обладнання різного 

кольору) вирішуються завдання стабілізації фізіологічних функцій дітей. 

Наприклад, використання зеленого, блакитного та фіолетового кольорів під 

час занять фізичними вправами справляє позитивну заспокійливу дію на 

нервову систему, сприяє урівноваженню процесів збудження та гальмування, 

забезпечує збалансованість та гармонію нервових процесів у старших 

дошкільників. На відміну від застосування жовтогарячого, помаранчевого та 

червоного кольорів, які забезпечують, в разі потреби, домінування процесів 

збудження нервової системи дітей старших вікових груп (Додаток А).

Застосування кольоротерапії у процес фізичного виховання старших 

дошкільників є обов’язковим при проведенні ранкової гімнастики, занять з 

фізичної культури, спортивних свят та розваг, Днів (Тижнів здоров’я).

4.4. Засоби превентивного фізичного виховання для запобігання 

захворювань системи зору 5-6-річних дітей

Різке скорочення рухової активності 5-6-річних дітей і збільшення 

зорових навантажень призводять до серйозних захворювань очей. Тому 

профілактиці захворювань системи зору дітей віком 5-6 років у процесі 

фізичного виховання відводиться одне з чільних місць. Під час навчального 

процесу старших дошкільників розв’язуваються наступні завдання: зняття 

зорової втоми, покращення кровообігу очних м’язів, зміцнення окорухових 

м’язів та зміцнення апарату акомодації ока старших дошкільників.
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Вирішення цих завдань забезпечується впровадженням у навчальний процес 

іізичного виховання 5-6-річних дітей наступних засобів:

1. Релаксаційні вправи, спрямовані на зняття зорової втоми і 

; оновлення працездатності (точковий масаж, вправа «Пальмінг» за

гтодикою У.Г. Бейтса, моргання, повороти).

2. Спеціальні тренувальні вправи, спрямовані на зміцнення окорухових 

к' язів (повороти очей по вертикальних, горизонтальних, діагональних 

-таєкторіях, по колу з використанням допоміжних предметів). Вправи 

виконувалися з розплющеними і закритими очима по 10-15 секунд в кожному

Еншевказаних напрямів.

3. Спеціальні тренувальні вправи для зміцнення апарату акомодації ока 

-трави «Мітка на склі» за методикою Е.С. Аветісова).

Тренування очних м’язів в режимі навчального дня старших 

:: пгкільників проводиться в середині заняття з метою зняття зорової втоми, 

зміцнення окорухових та акомодаційних м’язів у вигляді короткочасних 

г'-шлексів, тривалістю 2-3 хвилини, або в комплексі вправ для цілісного 

“ анізму, наприклад, у поєднанні з вправами на зміцнення постави.

Зорові ігри застосовуються під час проведення фізкультхвилинок після 

-здруженої зорової роботи і на динамічних перервах для зняття втоми очей 

старших дошкільників. Спеціалізовані зорові ігри необхідно включати в 

тежим навчального дня також під час прогулянок та занять з фізичної 

іультури. Використовуючи зорові ігри у другій половині дня, вирішуються 

зздання підвищення рухової активності старших дошкільників.

Для профілактики захворювань системи зору старших дошкільників 

-еобхідно застосовувати рухливі ігри з киданням та ловленням предметів: 

• Збий палицю», «Кеглі», «Лови, кидай, падати не давай !», «М’яч через 

. тку», «Школа м’яча», «Поціль у коло», «Підкинь м’яч вище», «Закоти м’яч 

ворота», «Хто далі кине торбинку ?», «Серсо», «Кільцекид», «Підкинь і 

злови» та ін. До того ж, на протязі навчального року засовуються елементи 

■; гальм отренажу для дітей ЕГ у вигляді ігор («Пугач», «Мітли»,
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«Піжмурки», «Далеко-близько», «Піймай зайчика») (Додаток Т) та 

комплекси вправ для запобігання втоми очей і короткозорості, розроблених 

на основі рекомендацій професора Є.С. Аветисова [В.В. Єфремова, Є.С 

Аветисов].

Вправи для великих м’язів очей

Вправи виконуються стоячи, розслабившись. Дивитися вперед, 

повернувши голову в одному напрямку.

1. Подивитися на стелю, потім, не рухаючи головою або тулубом, 

перевести очі на підлогу.

2. Рухати очима з боку в бік, спочатку дивлячись якомога далі вправо. 

Потім вліво, не рухаючи головою і тілом.

3. Подивитися в правий верхній кут кімнати, потім у нижній лівий (10 

разів). Потім зробити 10 разів рух очима з верхнього лівого в нижній правий 

кут кімнати.

4. Уявити собі дуже великий обруч. Обвести його очима 10 разів 

праворуч. Те саме зробити в іншому напрямку. Не рухати головою, а 

повертати лише очима.

5. Підняти вказівний палець правої руки на відстань близько 20 см до 

очей, потім перевести погляд з пальця на будь-який великий предмет (на свій 

вибір), що знаходиться на відстані 3 м і далі. Перевести погляд туди і назад 

10 разів, потім відпочити 1 с і повторити вправу 2-3 рази.

Гімнастика для очних яблук

Вона полягає в обертанні очних яблук в усі сторони і концентрації 

погляду на кінчику носа.

1. Переводити погляд вправо-вдіво-вгору-вниз (2-3 рази).

2. Зробити очима латинську літеру V, щоразу затримуючи погляд на 

крайньому відхиленні.

3. 30 разів швидко моргати.
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-  Відпочивати, дивлячись у далечінь.

Повторити весь комплекс -  3 рази на тиждень.

Вправи для зняття втоми очей

Заплющити міцно очі, а потім розплющити очі. Повторити цю вправу 4-6

233 ІВ.

І Прогладжування повік протягом 1 хв. Кінчиками (подушечками) пальців.

З Полові рухи очима вниз. Повторити вправу 10 разів.

- Витягнути вперед руку. Стежити поглядом за нігтем пальця, повільно 

Нлижаючи його до носа, а потім так само, повільно відсуваючи назад.

~~ : зторити вправу 5 разів.

т Подивитися у вікно, знайти найвіддаленішу точку і затримати на ній погляд

тсстягом 1 хв.

- На шибку наклеїти чорний квадратик, що за розмірами відповідає клітинці 

_ • льного зошита. Прикривши одне око рукою -  ЗО с дивитися на цей

задратик з відстані ЗО см, а потім на ЗО с переводити погляд у далину, за вікно.

- лаву треба повторювати 2-3 рази в день по 4-5 хв. кожним оком

* Поводити очима за годинниковою стрілкою. Вправу роблять 2-3 рази на день, 

тім поступово збільшують до 12-15.

-1 В.п. -  сидячи. Швидко моргати впродовж 1-2 хв. (моргати під час читання).

Трьома пальцями кожної руки легко натиснути на верхнє віко, через 1-2 с 

- ;тн пальці з нього (3-4 рази).

Корисна гімнастика для очей

Тривалість від 5 до 10 хвилин.

Масаж заплющених повік за допомогою колових рухів пальців. 

Піднімання та опускання очей, рухи вліво-вправо і т.д., міцне 

заплющення очей з подальшим поглядом у далечінь.

“Ходіння” очима по доріжках (плакати з намальованими хвилястими 

лініями, лабіринтами).

59



Вправи для запобігання втоми очей

1. Сидячи за столом з мішечком солі на голові, щільно примружити очі на 3-5 

с, потім відкрити на 3-5 с. Повторити вправу 6-8 разів. Вправа зміцнює м’язи 

повік, сприяє поліпшенню кровообігу і розслабленню очей.

2. Сидячи на стільці з мішечком солі на голові, швидко поморгати протягом 

1-2 хв. Вправа сприяє поліпшенню кровообігу в м’язах очей.

3. Стоячи з мішечком солі на голові, дивитися прямо перед собою 2-3 секунд 

Підняти праву руку, зафіксувати перед обличчям на відстані 25-30 см від 

очей великий палець, перевести погляд на його к руку. Вправу повторити 10- 

12 разів. Вправа зменшує загальну втому, поліпшує працездатність очей на 

близькій відстані.

4. Сидячи з мішечком солі на голові, дивитися на кінчик пальця витягнутої 

вперед руки. Не відводячи погляду від пальця, повільно наближати його до 

обличчя, поки він не почне “двоїтися”. Повторити вправу 6-8 разів.

Профілактика короткозорості 

Гімнастика «Зіркість»

Ці спеціальні вправи індіанців, які, до речі, славилися гостротою свого 

зору, описані Нью-Иоркським офтальмологом Вільямом Бейте.

Рекомендовано робити ці вправи двічі на день. Такий режим роботи 

зміцнює м’язи очей, тренує і масажує кришталик, поліпшує кровопостачання 

очей.

Голова зафіксована так, що рухатися можуть тільки очі. У витягнутій 

руці -  палиця. По широкій амплітуді нею рухають праворуч, ліворуч, вгору, 

вниз. Треба, не відриваючись, стежити за нею очима. Повторити до 40 разів. 

Широко розплющити очі, сильно заплющити очі. Повторити до 40

разів.

Глянути у вікно на дуже віддалений предмет, пильно розглядати його 

протягом 10 с. Перевести погляд на свою руку. Повторити 15 разів.
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Масаж для очей

Постукування кінчиками пальців по голові.

Розчісування пальцями від чола до потилиці.

М’яке пощипування брів від перенісся до скронь.

Обертальні рухи до носа від зовнішніх куточків очей.

Розтерти долоні до відчуття тепла і прикласти їх до очей.

В.п. - сидячи. Міцно заплющити очі на 3-5 секунд, а потім розплющити їх 

за 3-5 секунд (6-8 разів).

У профілактиці порушень зору дітей старших вікових груп слід 

в нкористовуватия точковий масаж біологічно активних точок (БАТ) для 

: крашения кровообігу та зняття втоми очних м’язів (Додаток К).

В основі точкового масажу лежить механічна дія пальцями на БАТ. 

Точковий масаж використовується в режимі навчального дня старших 

: шкільників після занять з читання, письма і математики.

До того ж, використання у процесі фізичного виховання 5-6-річних 

дітей таких гігієнічних чинників як режим занять і відпочинку та належне 

:;вітлення у спортзалі та груповій кімнатах під час занять фізичними 

вправами також сприяє профілактиці захворювань очей дітей віком 5-6 років.

5. Методи та методичні прийоми превентивного фізичного 

виховання дітей старшого дошкільного віку

Методика -  поняття, що передбачає систему використання не тільки 

: сганізаційних форм та засобів, але й методів та методичних прийомів 

- авчання та розвитку рухових якостей. їх багато, але досліджувана проблема 

визначає використання необхідної кількості для розв’язання конкретних 

авдань превентивного фізичного виховання дітей старшого дошкільного 

віку.

Підбір методів та методичних прийомів фізичного виховання під час
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оздоровчо-профілактичної роботи з 5-6-річними дітьми доцільно 

здійснювати з урахуванням:

- завдань профілактики найбільш поширених захворювань старших 

дошкільників;

- морфофункціональних вікових особливостей старших дошкільників;

- фізіологічних механізмів розвитку рухових якостей для запобігання 

захворювань дітей старших вікових груп.

У процесі превентивного фізичного виховання дітей 5-6 років 

рекомендуємо застосовувати словесні методи (розповідь, пояснення, 

бесіда, вказівка, оцінка, команда, розпорядження, метод 

самопроговорювання) та методичні прийоми. Застосування словесних 

методів під час навчального процесу сприяє набуттю дошкільниками знань 

про техніку рухових дій, якість виконання яких визначає ефективність 

оздоровчо-профілактичної роботи з 5-6-річними дітьми.

Варто широко використовувати словесний метод для профілактики 

захворювань нервової системи дітей 5-6 років під час проведення ігор- 

медитацій, елементів психогімнастики, що сприяє урівноваження процесів 

збудження та гальмування дошкільників.

У навчальному процесі превентивного фізичного виховання 

дошкільників 5-6 років слід застосовувати також такі наочні методи: показ 

(демонстрація поз та рухів), демонстрація плакатів, малюнків з допомогою 

проектора, зорові та звукові підрахунки, орієнтири. Впровадження у 

навчальний процес 5-6-річних дітей наочних методів сприяє швидкому та 

якісному засвоєнню дітьми вправ основної, дихальної, ритмічної, психо- та 

фітболгімнастики, акробатичних вправ, вправ на тренажерах, ігрових 

вправ з елементами спорту, рухливих ігор, ігор-медитацій, .естафет та 

атракціонів.

Методи розучування рухової дії в цілому важливі для оволодіння 

дітьми руховими вміннями та навичками; ігровий та змагальний 

забезпечують вдосконалення рухових навичок; рівномірний, повторний.
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кремінний, інтервальний, комбінований - сприяють розвитку фізичних 

•■<остей дошкільників 5-6 років.

Використання методів навчання рухових дій сприяє підвищенню 

гіективності оздоровчо-профілактичної роботи з дошкільниками завдяки 

: орчуванню міцних умовно-рефлекторних зв’язків; збагаченнню рухового 

досвіду 5-6-річних дітей для виконання різноманітних оздоровчо- 

-дофілактичних дій у процесі фізичного виховання.

Для профілактики найбільш розповсюджених захворювань старших 

дошкільників найчастіше застосовуються ігровий, змагальний та методи 

гззвитку фізичних якостей 5-6-річних дітей.

Використання у навчальному процесі з фізичного виховання ігрового 

методу (використання ігор низької, середньої та високої інтенсивності) 

сприяє вирішенню основних завдань профілактики нервової системи 

дошкільників 5-6 років: урівноваженню процесів збудження та

альмування центральної нервової системи, зняттю втоми, подоланню 

скутості, покращенню емоційного стану. Ігри низької інтенсивності 

«Вяучи в ціль», «Зроби фігуру» та різноманітні ігри на увагу, з 

використанням дихальних вправ та елементами психогімнастики 

забезпечують домінування процесів гальмування над процесами 

збудження. При необхідності для подолання гальмівних процесів 

центральної нервової системи у дітей 5-6 років слід застосовувати ігри 

середньої та високої інтенсивності.

Завдання превентивного фізичного виховання дітей старших вікових 

-руп ефективно вирішуються методами розвитку рухових якостей. 

Підвищення рівня розвитку загальної витривалості дошкільників 5-6 років 

сприяє профілактиці захворювань дихальної та серцево-судинної системи 

[??]; розвиток спритності запобігає захворюванням нервової системи [??]; 

розвиток силової витривалості, сили та гнучкості сприяє профілактиці 

порушень та захворювань опорно-рухового апарату 5-6-річних дітей.
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Для вирішення завдань профілактики нервових розладів слід 

використовувати методи та методичні прийоми розвитку спритності дітей 

5-6 років. У наукових дослідженнях В.М. Заціорського та В.П. Філіна 

доведено, що фізіологічні механізми, які забезпечують прояв спритності, 

визначаються рухливістю нервових процесів та координаційними 

здібностями центральної нервової системи та її пластичністю [?].

Для розвитку спритності дошкільників 5-6 років доцільно 

використовувати метод варіативної (перемінної) вправи, який реалізується \ 

двох основних варіантах: метод суворо регламентованої і метод не суворо 

регламентованої вправи. Перший рекомендуємо впроваджувати у навчальний 

процес дітей 5-6 років через застосування методичних прийомів: суворого 

варіювання окремих характеристик або всієї форми звичного рухової дії: 

виконання звичних рухових дій у незвичних поєднаннях; введення зовнішніх 

умов, які суворо регламентують напрямок і границі варіювання вправи 

Методи не суворо регламентованого варіювання передбачають використання 

змінних умов зовнішнього середовища, внесення елементів новизни під час 

виконання вправ; створення дефіциту часу та простору під час виконання 

вправ; миттєва зміна темпу, швидкості, довжини кроку, напрямку 

пересувань; та амплітуди рухів (Табл. 1).

Для розвитку спритності при застосуванні методів варіативно" 

(змінної) вправи слід використовувати 5-6 повторень з поступових; 

збільшенням до 8-12 повторень різноманітних фізичних вправ, що висувають 

схожі вимоги до способу управління рухом. При цьому кількість серій також 

поступово збільшується від 2-3 до 4-5. Критерієм достатності виконання 

вправи на спритність дошкільниками 5-6 років є порушення координації та 

точності виконання запропонованої рухової дії.

Розвиток спритності у 5-6-річних дітей рекомендуємо здійснювати 

шляхом поступового підвищення координаційної складності вправ при 

обов’язковому дотриманні точності їх виконання та взаємної узгодженосте 

елементів рухів. Простіші за координаційною складністю вправи слід
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= икористовувати на початку навчального року вересень-листопад під час 

проведення ранкової гімнастики, фізкультурних пауз та занять з фізичної 

культури, з поступовим ускладненням у середині та в кінці навчального року 

;• рухливих іграх, естафетах та іграх з елементами спорту під час проведення 

занять з фізичної культури, прогулянок, піших переходів та туристичних 

походів, фізкультурних розваг, Днів (Тижнів) Здоров’я.

Профілактика захворювань дихальної системи дошкільників 5-6 років 

зарто здійснювати через методи та методичні прийоми фізичного виховання, 

застосування яких сприяє вирішенню таких завдань: розвиток дихальної 

мускулатури, поліпшення лімфо- і кровообігу в легенях; збільшення життєвої 

-гмності легенів; зміцнення серцевого м’яза. До них належать методи 

'езперервної та інтервальної рівномірної вправи, які характеризуються 

незмінністю швидкості пересування, величини зусиль, темпу, амплітуди 

пу хів до кінця виконання конкретного завдання.

Методи безперервної та інтервальної рівномірної вправи для 

профілактики захворювань серцево-судинної та дихальної систем старших 

дошкільників 5-6 років доцільно застосовувати під час туристичних 

походів, піших переходів, прогулянок та занять з фізичної культури, 

використовуючи такі методичні прийоми: використання перешкод на 

пересіченій місцевості під час виконання циклічних вправ, опір зовнішнього 

середовища; зміна частоти, глибини та ритму дихання; застосування різних 

типів та видів дихання (Табл. 1.).

При розвитку витривалості рекомендуємо застосовувати рухливі ігри з 

повторенням рухових дій, які діти виконують тривалий час з низькою або 

середньою інтенсивністю. При цьому використовуються такі методичні 

прийоми: зміна кількості перешкод; спрощення або ускладнення правил 

рухливих та спортивних ігор; збільшення розмірів спортивних майданчиків; 

;■ складнення змісту рухових дій; зменшення кількості гравців.
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Таблиця 1

Методичні прийоми для профілактики захворювань 

дошкільників 5-6 років
№

з/п

М ето д и ч н і

п р и й ом и

П р о ф іл ак ти к а  зах в о р ю ван ь  

5 -6 -р іч н и х  д ітей

О
п

ор
н

о-
ру

хо
ви

й

ап
ар

ат

Д
и

ха
ль

н
а 

си
ст

ем
а

С
ер

ц
ев

о-
су

ди
н

н
а

си
ст

ем
а

Н
ер

во
ва

 с
и

ст
ем

а

за
хв

ор
ю

ва
н

н
я 

си
ст

ем
и

 з
ор

у

1. З м ін а  ам п л іту д и  рух ів + + +

2. О цінка р ізновидів н апрям ку  т а  ам плітуди рухів +

3. Ід ео м о то р н е  тр ен у в ан н я + +

4. С л о в есн и й  і м узи ч н и й  су п р о в ід +

5. С ам о ан ал із  і  с ам о к о н тр о л ь  р у х о в и х  д ій + + + +

6. С а м о о ц ін к а  і сам о р егу л яц ія  осн о вн и х  

п ар ам етр ів  рух ів
+

7. А к ц ен ту в ан н я  н а  то ч н ість  ви к о н ан н я  ц іл існ о ї 

р у х о в о ї д ії
+

8. О б м е ж е н н я  ц е н т р а л ь н о г о  з о р у +

9. О б м е ж е н н я  п е р и ф е р и ч н о г о  зо р у +

10. В и к о р и стан н я  зо р о в и х  о р ієн ти р ів +

11. В и к о р и ст ан н я  р ів н о в ід д а л е н и х  о р ієн ти р ів  

(в ер ти к ал ь н и х  та  го р и зо н тал ь н и х  м іш ен ей )
+

12. З м ін а  в ід стан і д о  о б ’єк та  п ід  ч ас  п о к азу  чи  

д ем о н стр ац ії (сп р и яє  зв у ж ен н ю  та  

р о зш и р ен н ю  с ітк івки )

+

13. Р ізн о м ан ітн і си гн а л ь н і п о д р азн и ки +

14. С тан  втом и + + +

15. В и к о р и ст ан н я  д о п о м іж н и х  і н езви ч н и х  

сн аряд ів , ін в ен тар ю , об л ад н ан н я
+

16. В ар ію ван н я , п о в ’язан е  з ви к о р и стан н ям  

ігр о во го  т а  зм агальн о го  м етод ів
+ + + +

17. З м ін а  ш в и д к о ст і, тем п у , р и тм у  р ух ів + + + +
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, >8. В ар ію в ан н я  п ар ам етр ів  н аван таж ен н я + + +

19. З м ін а  си л и  п р о ти д ії п ар тн ер а + + + +

70. Ч ер гу в ан н я  н ап р у ж ен н я  і р о зсл аб л ен н я  м ’язів +

21. В и к о н ан н я  вп рави  з р ізн и х  н езви ч н и х  

ви х ід н и х  п о л о ж ен ь  т а  зак ін ч ен н я  так и м и  ж  

к ін ц еви м и  п о л о ж ен н ям и

+ +

**■> В ід ео - та  ф о то зй о м к а + + +

23. А к ти в н е  р о зсл аб л ен н я  м ’язів +

24. Ф о р м у в ан н я  у стан о в к и  н а  р о зсл аб л ен н я  м ’яз ів + +

25. В и к о р и стан н я  ім ітац ій н и х  вп рав +

26. Д о в іл ь н а  ім п р о в ізац ія  р у х о в и х  д ій +

27. В п р ав л я н н я  з б езп о сер ед н ьо ю  ф ізи чн ою  

д о п о м о го ю
+

28. В п р ав л я н н я  в « о б и д ва  боки » +

29. В п р ав л я н н я  в у яв і + +

ЗО. В и к о р и стан н я  о б тяж ен н я  вл асн о го  т іл а + + +

31. В и к о р и стан н я  о б тяж ен н я  п р ед м ет ів + + +

32. В и к о р и стан н я  о п о р у  зо в н іш н ь о го  сер ед о ви щ а + + +

33. В и к о р и стан н я  сам о о п о р у + + +

34. З м ін а  х ар ак те р у  в ід п о ч и н к у  п ісля 

н аван таж ен н я
+ + +

35. З м ін а  ін тер вал ів  в ід п о ч и н к у + + +

36. З м ін а  т ем п у  ви к о н ан н я  р у х о в и х  д ій + + +

37. З м ін а  т р и в а л о с т і  ви к о н ан н я  р у х о в и х  д ій + + +

38. С тв о р ен н я  д еф іц и ту  ч а су  т а  п р о сто р у  п ід  час  

ви к о н ан н я  вп рав
+ + +

39. С п р о щ ен н я  або  уск л ад н ен н я  п р ави л  ру х л и ви х  

та  сп о р ти в н и х  ігор
+ + +

40. П ол егш ен н я  т а  у ск л ад н ен н я  ви кон ан н я 

р у х о ви х  д ій
+ + +

41. В и к о р и стан н я  ган д и к ап у  п ід  ч ас  в и ко н ан н я  

р у х о ви х  д ій
+ + +
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42. В и к о р и стан н я  п ер еш к о д  н а  п ер ес іч ен ій  

м ісц евості п ід  час  ви к о н ан н я  ц и к л іч н и х  вп рав
+ + 1

43. М и ттєв а  зм ін а  тем п у , д о в ж и н и  к р о к у  т а  

н ап р ям к у  п ер есу в ан ь  п ід  час  ви к о н ан н я  вп рави
+ + +

44. В и к о н ан н я  вп р ави  з а  зад ан и й  час + + +
45. У ск л ад н е н н я  зм істу  в и к о н ан н я  вп рави + + + +
46. В и к о р и стан н я  д ек іл ь к а  м ’яч ів  д л я  ви к о н ан н я  

гр у п о во ї вп рави
+ + +

47. З м ін а  ш в и д к о ст і т а  в ід стан і п ер ем іщ ен н я  

о б ’єкту  п р и  ви к о н ан н і в п р ав и  з п ар тн ер ам и
+ + +

48. З м ін а  ч асто ти , гл и б и н и  т а  р и тм у  ди х ан н я + +
49. засто су в ан н я  р ізн и х  ти п ів  т а  ви д ів  ди х ан н я + +
50. В и кори стан н я ф акторів  зовн іш н ього  середови щ а + +
51. Зм енш енню  або збільш енню  ігрового майданчику + + +
52. З м ен ш ен н я  або  зб іл ь ш ен н я  к іл ьк о сті гр авц ів + + +
53. З м ін а  ігр о во го  ам п л у а  гр ав ц ів + + +
54. Б агато р азо в а  зам ін а  гр ав ц ів  або  ц іл о го  складу  

к о м ан д и  суп ер н и к а
+ + +

55. Ш видка зм іна напруж ення т а  розслаблення м ’язів +
56. Засто су ван н я  д о д атк о в и х  об тяж ен ь + + +
57. Р егу л ю в ан н я  д и н ам іч н и х  т а  п росторово- 

ч асо в и х  п ар ам етр ів  р ух ів
+ +

58. З б ер іган н я  ст ій к о ї р івн о ваги +
59. Д о в іл ьн е  р о зсл аб л ен н я  м ’яз ів +
60. В ід ч у ття  р и тм у + +
61. О б м еж ен н я  зо р о в о го  чи  слух о во го  ко н тр о л ю  

за  ви ко н ан н ям  р у х о в о ї д ії
+ +

62. З м ен ш ен н я  п л о щ і р у х о м о ї т а  н ер у х о м о ї о п о р и +
63. З б іл ьш ен н я  в и со ти  оп ори +
64. Р ізк а  зм ін а  н ап р ям к у  або  х ар актер у  р у х у  за  

си гн алом
+

65. П о ст ій н и й  ко н тр о л ь  р о зсл аб л ен о ст і +
66. З аб езп еч ен н я  н ал еж н о го  ем о ц ій н о го  стан у  

д о ш к іл ьн и к ів
+
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У наукових дослідженнях А.Г. Швецова, І.В. Лущика,

Е.С. Вільчковського та ін. доведено, що захворювання опорно-рухового 

апарату дошкільників 5-6 років негативно позначаються не лише на 

розвиткові кістково-м’язової системи, але й на функціонуванні внутрішніх 

органів, серцево-судинної та дихальної систем, органів зору 5-6-річних дітей. 

Тому, особлива увага у процесі фізичного виховання приділяється 

профілактичним діям щодо порушень опорно-рухового апарату дітей 5-6 

років, які передбачають вирішення наступних завдань: формування

стереотипу правильної постави; розвиток силової витривалості м’язів, що 

формують м’язовий корсет; покращення гнучкості хребта, його фізіологічних 

зигинів та рухомості суглобів; попередження й усунення статичної втоми 

м'язів; укріплення склепіння стопи.

М’язевий корсет доцільно формувати через застосування таких 

методичних прийомів: використання обтяжень власного тіла, предметів, 

опору зовнішнього середовища, самоопору.

Важливими завданнями профілактики захворювань опорно-рухового 

апарату є формування стереотипу правильної постави та формування 

м'язового корсету дошкільників 5-6 років. Для вирішення цих завдань 

рекомендуємо розвивати методом повторних зусиль силову витривалість 

м'язів спини та черевного пресу, плечового поясу та ніг.

Формування стереотипу правильної постави 5-6-річних дітей варто 

: икористовувати також такі методичні прийоми як фіксація пози, торкаючись 

потилицею, лопатками, сідницями та п’ятами вертикальної площини; 

самоконтроль пози під час фіксації з допомогою дзеркала; педагогічний 

нагляд; використання мішечка з піском на голові під час ходьби; зберігання 

стійкої рівноваги на зменшеній площі рухомої та нерухомої опори.

Важливим компонентом профілактики захворювань опорно-рухового 

апарату дошкільників 5-6 років є попередження та усунення статичної втоми 

м'язів. Це завдання слід вирішувати методами інтервальної рівномірної та 

варіативної вправи. При цьому рекомендуємо використовувати такі
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методичні прийоми: швидка зміна напруження та розслаблення м’язів, 

довільне розслаблення м’язів, формування установки на розслаблення м’язів 

(ідеомоторне тренування).

Розвиток гнучкості 5-6-річних дітей досягається повторним та 

комбінованим методами із застосуванням пружних (нахили та 

випрямлення тулуба, напівприсідання) та махових рухів (верхніми та 

нижніми кінцівками) з різних вихідних положень. Для покращення 

гнучкості хребта, його фізіологічних вигинів та рухомості суглобів 

дошкільників 5-6 років слід застосовувати такі методичні прийоми: швидка 

зміна напруження та розслаблення м’язів, довільне розслаблення м’язів, 

використання різних вихідних положень, що дозволяє розвантажити хребет 

від осьового навантаження та зменшити тиск на диски; поступове плавне 

збільшення амплітуди рухів; оцінка різновидів напрямку та амплітуди рухів.

Важливим для профілактики захворювань опорно-рухового апарату 

5-6-річних дітей є запобігання плоскостопості. Вирішення цього завдання 

рекомендуємо здійснювати шляхом зміцнення переднього та заднього 

великогомілкових м’язів, згиначів та розгиначів пальців, коротких м’язів 

стоп дошкільників 5-6 років.

Розвиток м’язів ніг дошкільників відбувається шляхом застосування 

таких методичних прийомів: використання допоміжних і незвичних снарядів, 

інвентарю, обладнання (кульки, камінці, олівців, квасолі, тенісні м’ячі, 

мотузка, гімнастичні палиці, ребриста дошка; використання імітації під час 

виконання ходьби та захватів пальцями ніг; довільна імпровізація рухових 

дій; використання природних умов та опору зовнішнього середовища під час 

ходьби, бігу, стрибків (корені дерев, жердини, каміння, купини, пісок, трава, 

вода) (Табл. 1).

Збільшення зорових навантажень під час навчального процесу та різке 

скорочення рухової активності 5-6-річних дітей призводять до серйозних 

захворювань очей, тому, профілактиці захворювань очей в 

експериментальній методиці превентивного фізичного виховання
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дошкільників 5-6 років відводиться одне з чільних місць з розв’язанням 

наступних завдань: зняття зорової втоми, покращення кровообігу очних 

м'язів, зміцнення окорухових м’язів та апарату акомодації ока дітей.

Для вирішення цих завдань доцільно застосовувати ігровий метод не 

тільки для проведення спеціальних вправ, але й рухливих ігор (в 

: сновному з метань в ціль), елементів спортивних ігор (настільного тенісу, 

’адмінтону, баскетболу, футболу, хокею) та вправ спортивного характеру 

ізда на самокаті, велосипеді; катання на санках, ковзанах), де зоровий 

аналізатор відіграє важливу роль (Додаток Т).

Профілактику захворювань органів зору рекомендуємо здійснювати 

через застосування у навчальний процес з фізичного виховання дітей 5-6 

років наступних методичних прийомів: обмеження центрального зору, 

обмеження периферичного зору, використання рівновіддалених зорових 

орієнтирів (вертикальних та горизонтальних мішеней), зміна відстані до 

об’єкта під час показу чи демонстрації.

6. Педагогічні умови реалізації методики превентивного фізичного 

виховання дітей старшого дошкільного віку

Зміст методики превентивного фізичного виховання дітей старшого 

дошкільного віку доцільно реалізовувати за наступних педагогічних умов: 

комплексного підходу до профілактики найбільш поширених захворювань 

дітей 5-6 років; особистісно-орієнтованого характеру навчання старших 

дошкільників; систематичного медико-педагогічного контролю.

Комплексний підхід до профілактики найбільш поширених 

захворювань (дихальної та нервової систем, порушення постави та 

плоскостопості, захворювання системи зору) старших дошкільників 

здійснювався шляхом:

- комплексного моніторингу показників захворюваності та фізичного стану 

дітей старших вікових груп;
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застосування комплексу оздоровчо-профілактичних форм для 

попередження найбільш поширених захворювань старших дошкільників \ 

межах одного дня та протягом тижня, місяця, року;

- використання системи засобів для попередження найбільш поширених 

захворювань старших дошкільників в межах одного дня та протягом тижня 

в різних формах оздоровчо-профілактичної роботи ДНЗ.

Під час експерименту комплексно вивчали дані моніторингу стан} 

здоров’я кожного дошкільника, використовуючи фізіометричні методи: 

здійснювати спостереження за дітьми та аналіз документального метеріалу. 

що дозволило визначити основні напрями оздоровчо-профілактичної роботи 

у процесі фізичного виховання 5-6-річних дітей,

У процесі фізичного виховання вивчали не лише стан здоров’я, а й 

фізичний розвиток та фізичну підготовленість старших дошкільників, 

оскільки:

- зміни показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості є 

основними критеріями здоров’я людини. Науковими дослідженнями Е.С. 

Вільчковського доведено, що між показниками фізичного розвитку, фізичної 

підготовленості та соматичного здоров’я старших дошкільників існує 

сильний кореляційний зв’язок (г=0,76);

- показники фізичного розвитку та фізичної підготовленості є більш 

динамічними і швидше піддаються змінам, що дає можливість забезпечити 

ефективний педагогічний вплив на покращення стану здоров’я старших 

дошкільників;

- окремі відхилення у стані здоров’я старших дошкільників (порушення 

постави, плоскостопість та ін.) напряму визначаються їхньою фізичною 

підготовленостю (недостатньо розвинуті м’язи тулуба, плечового поясу та 

кінцівок) та фізичним розвитком;

Систематичний комплексний моніторинг (два рази на рік) фізичного 

стану старших дошкільників сприяє раціональній побудові рухового 

режиму з визначенням найдоцільніших форм фізичного виховання;
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г~анізації індивідуально-диференційованої роботи з урахуванням їх 

;  біологічних можливостей; варіюванню програмного матеріалу з

гізичного виховання з урахуванням фізичного стану дітей в межах одного

дня, тижня, місяця та року.

Для комплексної первинної профілактики найбільш поширених 

ахворювань у навчальний процес 5-6-річних дітей було впроваджено 

систему оздоровчо-профілактичних форм фізичного виховання: щоденних 

ланкова гімнастика, заняття з фізичної культури, фізкультурні хвилини та 

^аузи, гігієнічна гімнастика після денного сну, прогулянки) та періодичних 

піші переходи за межі ДНЗ (один раз на тиждень), фізкультурні розваги (2 

гази на місяць), Тижні здоров’я (2 рази на рік), Дні здоров’я (3 рази на рік). 

При розробці системи організаційних форм фізичного виховання старших 

дошкільників спиралися на нормативну базу державних документів та 

достатню їх кількість і тривалість рухової активності для забезпечення 

превентивного ефекту.

Завдання превентивного фізичного виховання з метою первинної 

профілактики захворювань опорно-рухового апарату дітей 5-6 років слід 

гирішувати завдяки застосуванню у процесі фізичного виховання таких 

рганізаційних форм оздоровчо-профілактичного спрямування: ранкова 

мнастика, заняття з фізичної культури, фізкультурні хвилини та паузи, 

гігієнічна гімнастика після денного сну, прогулянки. Використання засобів 

гізичного виховання у межах цих форм сприяє зміцненню м’язового 

корсету старших дошкільників.

Для превенції захворювань дихальної та серцево-судинної систем 

:-6-річних дітей необхідно використовувати заняття з фізичної культури, 

іші переходи за межі ДНЗ, туристичні походи, фізкультурні розваги, Дні та 

Тижні здоров’я.

Завдання запобігання захворювань нервової системи старших 

дошкільників слід розв’язувати переважно у межах організації фізкультурних 

чвилин та пауз, занять з фізичної культури, прогулянок та Тижнів здоров’я.
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Первинна профілактика захворювань очей 5-6-річних дітей 

здійснюється під час проведення занять з фізичної культури, фізкультурних 

хвилин та пауз, фізкультурних розваг, Днів та Тижнів здоров'я.

У кожній з організаційних форм оздоровчо-профілактичної роботи 

найдоцільніші засоби для попередження найбільш поширених захворювань 

старших дошкільників необхідно використовувати комплексно. Вибір 

засобів фізичного виховання оздоровчо-профілактичного спрямування у 

навчальному процесі дітей 5-6 років визначається завданнями 

організаційних форм фізичного виховання; необхідностю 

урізноманітнення засобів протягом дня, тижня, місяця; впливу на найбільш 

вразливі системи організму дітей.

Так, під час проведення щоденної ранкової гімнастики, 

фізкультурних хвилин та пауз для старших дошкільників слід 

застосовувати вправи основної (профілактика порушень постави, 

плоскостопості) та дихальної гімнастики (профілактика захворювань 

дихальної та нервової систем).

Під час занять з фізичної культури, які слід проводити щоденно, для 

профілактики захворювань дихальної та нервової систем, порушень 

постави та плоскостопості 5-6-річних дітей варто використовувати 

комплекси вправ з основної та дихальної гімнастики, фітболгімнастики, 

ритмічної гімнастики, психогімнастики, рухливі ігри, ігри-медитації, 

вправи та ігри з елементами спорту, естафети та атракціони, оздоровчий 

біг та стрибкові вправи, гартувальні процедури.

Використання комплексів вправ гімнастики для очей забезпечує 

первинну профілактику міопії старших дошкільників.

Застосування сонячних та повітряних ванн з одночасним виконанням 

фізичних вправ, рухливих ігор та естафет, вправ та ігор з елементами 

спорту під час щоденних прогулянок також передбачає комплексне 

використання основних та допоміжних засобів фізичного виховання 

первинної профілактики найбільш поширених захворювань старших
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дошкільників.

Однією із важливих педагогічних умов реалізації експериментальної 

методики було організація особистісно-орієнтованого навчання 5-6-річних 

дітей у процесі фізичного виховання. Так, під час експерименту було 

враховано результати моніторингу фізичного стану кожного дошкільника; 

анкетування інструкторів фізичної культури, що дозволи ло визначити 

основні напрями організації оздоровчо-профілактичної роботи 

експериментальної методики, яка характеризується індивідуально- 

диференційованими підходами до процесу фізичного виховання старших 

дошкільників; надання своєчасної індивідуально-диференційованої допомоги 

старшим дошкільникам, особливо зі зниженими функціональними 

можливостями; визначенням освітніх завдань під час занять з фізичної 

культури та домашніх завдань для удосконалення рухових умінь та навичок 

кожної дитини.

У процесі реалізації експериментальної методики розв’язувалися 

оздоровчі завдання фізичного виховання, які мають тісний зв’язок з 

освітніми.

Індивідуалізація процесу сприяло підвищенню ефективності 

оздоровчо-профілактичної роботи зі старшими дошкільниками завдяки 

формуванню міцних умовно-рефлекторних зв’язків; збагаченнню рухового 

досвіду дітей 5-6 років для виконання різноманітних оздоровчо- 

профілактичних дій та вирішення оздоровчих завдань фізичного виховання 

лід час експерименту. Необхідність та доцільність забезпечення 

собистісно-орієнтованого характеру навчання старших дошкільників ЕГ 

під час експерименту зумовлено різним руховим досвідом та рівнем 

розвитку координаційних здібностей дітей, які брали участь у 

експерименті.

Ефективна реалізація методики превентивного фізичного виховання 

5-6-річних дітей забезпечувалася завдяки систематичному комплексному 

:едико-педагогічному контролю старших дошкільників ЕГ.
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Систематичний медико-педагогічний контроль під час педагогічного 

експерименту дітей 5-6 років здійснювався медичним працівником, 

вихователем та інструктором фізичної культури дошкільного навчального 

закладу.

Основною формою медико-педагогічного контролю старших 

дошкільників ЕГ були медико-педагогічні спостереження під час занять з 

фізичної культури, фізкультурних розваг, прогулянок, туристичних походів, 

піших переходів за межі ДНЗ, Днів та Тижнів здоров’я.

У результаті медико-педагогічних спостережень коригувався зміст 

експериментальної методики: час між структурними частинами форм 

оздоровчо-профілактичної роботи; засоби та послідовність їх використання і 

дозування; методи та методичні прийоми кожної з форм оздоровчо- 

профілактичної роботи. Це дозволило визначити систему оптимального 

використання засобів, методів, методичних прийомів та організаційних форм 

фізичного виховання для превентивної профілактики найбільш поширених 

захворювань старших дошкільників ЕГ.

У процесі медико-педагогічного контролю 5-6-річних дітей ЕГ також:

- визначали та оцінювали фізичний стан обстежуваних з метою диференціації 

фізичних навантажень у процесі фізичного виховання;

- здійснювали контроль за фізичним навантаженням старших дошкільників 

шляхом щомісячного визначення загальної та моторної щільності 

фізкультурних занять та інших організаційних форм фізичного виховання;

- визначали ступінь фізичних та психічних навантажень під час виконання 

фізичних вправ (візуальна оцінка ознак втоми, підрахунок ЧСС; визначення 

фізіологічної кривої фізкультурного заняття, оцінка координаційних рухів);

- здійснювали контроль за реакціями старших дошкільників на загартування.

Медико-педагогічний контроль передбачав такожТ дотримання 

санітарно-гігієнічних умов у місцях фізичного виховання 5-6-річних дітей 

(температура та вологість повітря, ефективність вентиляції, рівень 

освітленості, якість і своєчасність вологого прибирання приміщень та

76



провітрювання, дотримання правил техніки безпеки, наявність засобів 

першої медичної допомоги тощо); контроль за одягом та взуттям для занять 

фізичними вправами, дотриманням правил особистої гігієни старшими 

дошкільниками під час гартувальних процедур та після занять з фізичної 

культури; контроль за використанням спортивного обладнання та інвентарю 

з метою попередження травматизму старших дошкільників; супровід 

медичним працівником.

Медичний працівник, інструктор фізичної культури та вихователь 

проводили систематичну санітарно-просвітницьку роботу серед старших 

дошкільників ЕГ у формі бесід, оформлення тематичних стендів з питань 

особистої гігієни, правильного режиму дня, харчування; загартування; гігієни 

спортивного одягу, взуття; використання методів самоконтролю за фізичним 

станом і профілактики спортивного травматизму.

7. Особливості організації процесу превентивного фізичного 

виховання дітей старшого дошкільного віку

Ефективність оздоровчо-профілактичної роботи з 5-6-річними дітьми 

забезпечується завдяки належній організації процесу превентивного 

фізичного виховання старших дошкільників.

Профілактика найбільш поширених захворювань дітей 5-6 років слід 

проводити у кілька етапів: інформаційно-ознайомлювальний; базовий етап 

оздоровчо-профілактичного впливу; етап поглибленого комплексного 

застосування системи засобів, методів, методичних прийомів та форм 

оздоровчо-профілактичної роботи у процесі превентивного фізичного 

виховання старших дошкільників.

Інформаційно-ознайомлювальний етап. Впродовж інформаційно- 

ознайомлювального етапу робота здійснюється шляхом ознайомлення 

старших дошкільників із сутністю понять «профілактика» та «здоров’я»; 

надання елементарних знань про: роль та особливості функціонування
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дихальної, серцево-судинної, нервової систем, опорно-рухового апарату та 

системи зору; значення загартування та фізичного вправляння; вплив кольору 

на діяльність основних систем дитячого організму та значення самомасажу 

БАТ.

На початку навчального року слід формувати у старших дошкільників 

навики правильного дихання; навчити правильному поєднанню дихання 

старших дошкільників з рухами; ознайомити з вихідними положеннями та 

основою техніки виконання фізичних вправ основної гімнастики, спорту та 

туризму; вихідними положеннями при виконанні вправ фітбол- та 

корегуючої гімнастиками, основами психо- та гімнастики для очей, з 

основними елементами самомасажу БАТ (Додаток К).

На цьому етапі необхідно забезпечувати підтримуючий режим 

виконання фізичних вправ з ЧСС 120-140 уд./хв.

Формування навиків правильного дихання та ознайомлення з 

основними елементами самомасажу БАТ відбувається під час фізкультурних 

хвилинок та занять з фізичної культури. З елементами фітбол- та 

психогімнастики слід ознайомлювати дітей під час ранкової гімнастики та 

занять з фізичної культури.

Тривалість цих блоків у різних формах оздоровчо-профілактичної 

роботи з дітьми старшого дошкільного віку становить 3-5 хв. і вони 

проводяться інструктором з фізичної культури або вихователем як у першій 

так і у другій половині дня.

Обов’язковим у процесі превентивного фізичного виховання 5-6-річних 

дітей є надання домашніх завдань для закріплення знань та рухових умінь з 

перевіркою рівня засвоєння матеріалу старшими дошкільниками під час 

занять з фізичної культури (Додаток М).

2. Базовий етап оздоровчо-профілактичного впливу (вересень- 

листопад). На базовому етапі оздоровчо-профілактична робота полягає у: 

виконанні вивчених на першому етапі фізичних вправ з оптимальним 

диференційованим фізичним навантаженням (ЧСС 140-160 уд.хв.) для
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забезпечення розвивального ефекту; виведенні старших дошкільників до 

вікових стандартів рівнів фізичного розвитку, фізичної підготовленості та 

стану кардіореспіраторної системи старших дошкільників: індекси фізичного 

розвитку за О.Д. Дубогай, Кетле, Ерісмана, ЖЄЛ (середній рівень); 

резистентность (гарна); плечовий індекс (нормальна постава); адаптаційний 

потенціал (задовільна адаптація) показники витривалості, сили, швидкості, 

спритності та гнучкості (середній рівень).

Заняття з фізичної культури є основною формою розв’язання завдань 

превентивного фізичного виховання старших дошкільників ЕГ на базовому 

етапі. Вони мають комплексний характер. Така організаційна форма занять 

нами була обрана з метою охоплення на одному заняття більшої кількості 

різноспрямованих засобів фізичного виховання для попередження найбільш 

поширених захворювань старших дошкільників та формування стійких 

рухових умінь і навичок й різнобічної фізичної підготовки дітей віком 5-6 

років.

До того ж на другому етапі реалізації експериментальної методики 

завдання профілактики порушень постави слід розв’язувати у межах таких 

форм фізичного виховання: ранкова гігієнічна гімнастика та гімнастика після 

денного сну, заняття з фізичної культури, а завдання профілактики 

захворювань дихальної системи та покращення адаптаційних можливостей 

серцево-судинної системи організму дітей з використанням елементів 

дихальної гімнастики та загартування розв’язуються під час проведення 

дрогулянок, пішохідних переходів за межі ДНЗ, фізкультурних розваг, 

туристичних походів та занять з фізичної культури.

Засоби профілактики захворювань нервової системи дітей 5-6 років 

діід використовувати під час проведення фізкультурних хвилинок, 

дізкультурних пауз, занять з фізичної культури.

Під час проведення фізкультурних хвилинок, фізкультурних пауз, 

гімнастики після денного сну, занять з фізичної культури та фізкультурних 

розваг розв’язуються завдання профілактики хвороб системи зору старших
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дошкільників. Якщо у межах перших 3-х організаційних форм фізичного 

виховання використовують гімнастику для очей, то на заняттях з фізичної 

культури та фізкультурних розвагах завдання профілактики міопії слід 

вирішувати засобами з використанням м’ячів.

На базовому етапі оздоровчо-профілактичний вплив на функції 

системи організму старших дошкільників ЕГ необхідно здійснювати серіями 

по 2-4 комплексних заняття. У перших двох серіях (4 заняття в серії) 

особлива увага приділяється профілактиці захворювань серцево-судинної та 

дихальної систем старших дошкільників ЕГ через розвиток дихальної 

мускулатури, поліпшення лімфо- і кровообігу в легенях; збільшення життєвої 

ємності легенів; зміцнення серцевого м’яза.

Стрижньовий матеріал (60 %) цих занять слід спрямовувати на 

розвиток загальної витривалості (1-а серія) та швидкості (2-а серія). 

Допоміжний матеріал передбачає використання засобів фізичного виховання 

для профілактики захворювань опорно-рухового апарату (25 %), нервової 

системи (10 %) та захворювань очей (5 %) 5-6-річних дітей ЕГ (Додаток П).

У наступних двох серіях стрижневий матеріал занять (60 %) 

необхідно спрямовувати на профілактику порушень та захворювань опорно- 

рухового апарату старших дошкільників. На початку серії перевага надається 

вирішенню завдань розвитку силової витривалості м’язів, що формують 

м’язовий корсет старших дошкільників. У подальшому в документах 

планування частіше фігурують завдання розвитку гнучкості хребта, 

рухомості суглобів та зміцнення склепіння стопи 5-6-річних дітей. На 

заключній стадії слід навчати дітей засобам усунення статичної втоми та 

формувати стереотип правильної постави старших дошкільників ЕГ.

Допоміжний матеріал цієї серії занять передбачає розв’язання завдань 

профілактики захворювань дихальної систем та покращення адаптаційних 

можливостей серцево-судинної (20 %), нервової системи (15 %) та 

захворювань системи зору (5 %) дітей 5-6 років.
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Стрижньовий матеріал (50 %) чотирьох занять з наступної серії 

необхідно спрямовувати на профілактику захворювань нервової системи 

старших дошкільників та вирішувати завдання відновлення після розумових 

та фізичних навантажень; підвищення позитивного емоційного стану; 

урівноваження процеси збудження та гальмування; удосконалення 

регуляторної функції ЦНС та вегетативної переферічної нервової системи; 

подолання скутості старших дошкільників. Допоміжний матеріал 

підбирається для вирішення завдань профілактики захворювань опорно- 

рухового апарату (20 %), дихальної систем (20 %) та захворювань системи 

зору (10 %) (Додаток Н).

Завдання профілактики захворювань очей (зняття зорової втоми, 

покращення кровообігу очних м’язів, зміцнення окорухових м’язів та апарату 

акомодації ока) старших дошкільників вирішується під час занять фізичної 

льтури тільки через добір допоміжного матеріалу у зв’язку з тим, що він 

~ :ко є представлений в інших формах фізичного виховання старших 

. -чільників: фізкультурних хвилинок та пауз, фізкультурних розваг та 

тс*: гулянок.

3. Етап поглибленого комплексного застосування системи засобів, 

чв, методичних прийомів фізичного виховання для профілактики 

льиі поширених захворювань дітей старшого дошкільного віку (грудень- 

- - - - '• На цьому етапі дошкільники ЕГ виконують фізичні вправи 

ексного профілактичного впливу на різні системи дитячого організму. 

~ ' г о  етапу є характерним поступове підвищення фізичних навантажень 

їід 140 до 180 уд./хв.) та продовження розвитку фізичних якостей, які 

стан здоров’я старших дошкільників та сприяють профілактиці 

поширених захворювань дітей ЕГ (розвивальний ефект).

Ні  відміну від базового координаційна складність вправ оздоровчо- 

чного третього етапу поступово збільшується. Це дозволяє 

розв’язувати завдання профілактики захворювань декількох 

гганізму старших дошкільників одночасно. Так, наприклад, на



занята з фізичної культури, плануючи 3 завдання, вирішувати завдання 

первинної профілактики захворювань опорно-рухового апарату, дихальної та 

нервової систем та системи зору, покращення адаптаційних можливостей 

серцево-судинної системи 5-6-річних дітей: і) навчити техниці виконання 

вправ з рівноваги (профілактика захворювань опорно-рухового апарату); 2) 

навчити техніці виконання веденню та передачі м’яча на місці та у русі -  

вправи в парах, естафети, рухливі ігри (профілактика захворювань дихальної 

системи та системи зору, покращення адаптаційних можливостей серцевр- 

судинної системи; сприяти розвитку спритності - естафети, метання в ціль 

(профілактика захворювань дихальної системи та зору; під час активного 

відпочинку між вправами високої інтенсивності застосовували засоби психо- 

та дихальної гімнастики (профілактика захворювань дихальної та нервової 

систем) (Додаток П).

Послідовне виконання вправ основної гімнастики, дихальних вправ та 

гімнастики для очей під час проведення однієї організаційної форми у 

процесі фізичного виховання старших дошкільників сприяє комплексному 

профілактичному впливу на опорно-руховий апарат, дихальну систему та 

систему зору 5-6-річних дітей.

На 3-му етапі вплив на різні системи організму старших дошкільників 

відбувається серіями по 5-6 комплексних занять. Чергування стрижньового 

та допоміжного матеріалів у комплексних заняттях на цьому етапі 

здійснюється по принципу базового. Проте, у зв’язку зі збільшення кількості 

комплексних занять у серіях до 5-6, збільшується відсоток (до ЗО %) 

допоміжного матеріалу для закріплення вже набутого рухового досвід) 

старшими дошкільниками. *„

Збереженню високої працездатності старших дошкільників протягом 

занять сприяє правильне поєднання фізичного навантаження і відпочинку 

Тому руховий матеріал добирається так, щоб вправи високої інтенсивності 

(біг, стрибки) чергувалися з вправами низької та середньої інтенсивності 

(ходьба, лазіння, метання тощо).
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На кожному занятті планувалося 3-4 завдання: освітні (здобуття 

доступних уявлень та знань про користь занять фізичною культурою, про 

основні гігієнічні вимоги та правила; вивчення комплексу вправ, способів 

самоконтролю та ін.), оздоровчі (покращення фізичного розвитку, 

комплексний розвиток певних рухових якостей старших дошкільників, 

загартування, дотримання основних гігієнічних умов), виховні (виховання 

інтересу до активної рухової діяльності, формування потреби в 

систематичних заняттях фізичними вправами, забезпечення позитивних 

емоцій, задоволення дошкільників від занять фізичними вправами) (Додаток 

П).

Складання річного плану-графіку розподілу навчального матеріалу з 

мізинного виховання для старших дошкільників необхідно здійснювати з 

• рахуванням: рівня теоретичної, технічної, фізичної підготовленості,

фізичного розвитку та соматичного здоров’я дітей 5-6 років; стану 

матеріальної бази та спортивного інвентарю; сезонності окремих видів 

мізинних вправ; змісту базової навчальної програми з фізичної культури та 

загального плану роботи ДНЗ; кліматичних умов населеного пункту.

Усього за 39 тижнів (вересень-травень) було проведено 78 занять (156 

год.) з фізичної культури (2 заняття в тиждень) згідно навчального плану. До 

того ж, завдяки впровадженню у навчальний процес старших дошкільників 

ЕГ інших форм фізичного виховання оздоровчо-профілактичного 

.прямування, в цілому, забезпечували норму добової (4-5 год.) та тижневої 

20-25 год.) рухової активності.

8. Дозування фізичного навантаження 5-6-річних дітей у процесі 

превентивного фізичного виховання

Використання засобів експериментальної методики може бути 

ефективним лише у разі оптимізації фізичних навантажень з урахуванням 

-ідивідуальних особливостей дітей 5-6 років. До того ж застосування методів
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та методичних прийомів превентивного фізичного виховання старших 

дошкільників передбачає дозування фізичного навантаження, що обумовлює 

досягнення розвиваючого, підтримуючого чи тонізуючого оздоровчого 

ефекту. Таким чином, дозування фізичних навантажень у процесі 

превентивного фізичного виховання дошкільників, що має оздоровчо- 

профілактичну спрямованість, є важливим компонентом експериментальної 

методики.

Експериментальна методика превентивного фізичного виховання 

старших дошкільників передбачає навантаження низької (120-139 уд./хв.), 

середньої (140-159 уд./хв.) та високої (160-180 уд./хв) інтенсивності. Кожна 

організаційна форма оздоровчо-профілактичної роботи зі старшими 

дошкільниками забезпечує тонізуючий, підтримуючий чи розвивальний 

оздоровчий ефект з відповідним пульсовим режимом, що обумовлено 

завданнями їх впровадження у процес фізичного виховання старших 

дошкільників.

Так, використання ранкової гімнастики, гігієнічної гімнастики після 

денного сну та фізкультурних хвилинок забезпечує тонізуючий та 

підтримуючий оздоровчий ефект з фізичним навантаженям низької та 

середньої інтенсивності та моторною щільністю -  80-90 %).

Щоденними заняттями з фізичної культури, фізкультурними паузами 

(динамічними перервами) та самостійною руховою діяльністю старших 

дошкільників досягається розвивальний оздоровчий ефект від використання 

засобів фізичного виховання. Тому інтенсивність навантажень на заняттях 

повинна бути середньою та високою при моторній щільності 75-90 %.

Під час прогулянок та піших переходів за межі ДНЗ необхідно 

практикувати фізичне навантаження низької, середньої та високої 

інтенсивності. Питома вага фізичних вправ різної інтенсивності у таких 

формах фізичного виховання становить, відповідно, 25-30, 50-55 та 15-25% 

при моторній щільності - до 80-90 %.
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Застосування в експериментальній методиці превентивного фізичного 

виховання дітей 5-6 років таких організаційних форм оздоровчо- 

профілактичної роботи, як: прогулянки, фізкультурні розваги, Дні (Тижні) 

здоров’я передбачає використання фізичних вправ низької, середньої та 

високої інтенсивності при моторній щільності 50-60 %. Питома вага 

фізичних вправ у таких формах становить, відповідно, 20-25, 30-35 та 

50-60 %.

Висока працездатність старших дошкільників у процесі фізичного 

виховання забезпечується поєднанням фізичного навантаження і відпочинку. 

До того ж зміст занять фізичними вправами слід планувати так, щоб вправи 

високої інтенсивності чергувалися з вправами низької та середньої 

інтенсивності. Подекуди зміст фізичних вправ залишається незмінним, а їх 

виконання необхідно варіювати такими способами: зміни швидкості

пересування, величини прискорення, координаційної складності вправ, темпу 

виконання вправ, кількості їх повторень за одиницю часу, величини 

напруження, у відсотках від особистого рекорду в конкретній вправі; 

амплітуди рухів, опору навколишнього середовища (рельєф місцевості, вітер, 

сніг тощо), величини додаткового обтяження; психічної напруженості під час 

виконання вправи.

Оптимальне співвідношення інтенсивності та обсягу фізичного 

навантаження слід визначати з урахуванням змісту вправи, а також вікових і 

статевих особливостей та рівня фізичної підготовленості дошкільників. Так, 

наприклад, при застосуванні бігу з метою вдосконалення загальної 

витривалості старших дошкільників інтенсивність та обсяг визначається за 

показниками ЧСС, яка повинно бути у межах 120-140 уд/хв., що 

характеризує нижню межу впливової зони інтенсивності), а тривалість 

умовлена індивідуальними можливостями: для дітей 5 років відстань -  

500 м, для 6 років -  800 м [Вільчковський].

Одерженню необхідних тренувальних впливів для вирішення завдань 

превентивного фізичного виховання сприяє визначення тривалості фізичного
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навантаження та характеру відпочинку. Жорсткий інтервал відпочинку 

передбачає навантаження через 45-90 - 60-120 с, що відповідає фазі 

недовідновлення оперативної працездатності. Якщо рухове завдання змінює 

частоту пульсу до 180-200 уд/хв, то наступне виконання фізичної вправи слід 

здійснювати на пульсі 120-140 уд/хв. Такий інтервал відпочинку необхідно 

застосовувати для розвитку витривалості, що сприяє профілактиці 

захворювань дихальної системи та покращенню адаптаційних можливостей 

серецево-судинної системи 5-6-річних дітей.

Для забезпечення підтримуючого оздоровчо-профілактичного ефекту 

на серцево-судинну та дихальну системи старших дошкільників слід 

застосовувати різноманітні ігри середньої інтенсивності (ЧСС 130-150 

уд./хв.).

На розвиток і зміцнення серцево-судинної та дихальної систем , дітей 

віком 5-6 років впливає кількісний і якісний добір ігор, їх дозування в часі, 

кількість повторень, регуляція темпу.

Вирішення завдань первинної профілактики захворювань дихальнрї 

системи та підвищення адаптаційних можливостей серцево-судинної системи 

старших дошкільників (розвиток дихальної мускулатури, поліпшення лімфо- 

і кровообігу в легенях; збільшення життєвої ємності легенів; зміцнення 

серцевого м’яза) забезпечується застосуванням методів безперервної та 

інтервальної рівномірної вправи.

Тривалість безперервної рухової активності на початку базового етапу 

експерименту складає в середньому 2,5-3 хв. (біг по дистанції 350-450 м) з 

ЧСС 120-140 уд./хв., швидкість бігу слід регулювати також за зовнішніми 

ознаками втоми дошкільників. Протягом навчального року (на третьому етапі) 

дистанцію необхідно поступово збільшувати до 600 м, тривалість 

безперервної рухової активності збільшується до 4-4,5 хвилин. При 

застосуванні бігу з метою вдосконалення загальної витривалості у старших 

дошкільників інтенсивність визначається за ЧСС, що характеризує нижню 

межу впливової зони інтенсивності, а тривалість зумовлена індивідуальними
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можливостями старших дошкільників. Вправи аеробного характеру для 5-6- 

річних дітей використовуються 3-4 рази на тиждень на початку та 6-7 

наприкінці навчального року. Для розвитку загальної витривалості при 

одноманітній м’язовій діяльності старших дошкільників слід 

використовувати ігровий та змагальний методи.

'Упродовж навчального процесу з фізичного виховання старших 

дошкільників слід здійснювати оздоровчо-профілактичну роботу у напрямку 

запобігання захворювань опорно-рухового апарату. Профілактичні дії щодо 

порушень опорно-рухового апарату 5-6-річних дітей забезпечується 

вирішенням таких завдань: формування стереотипу правильної постави; 

розвиток силової витривалості м’язів, що формують м’язовий корсет; 

покращення гнучкості хребта, його фізіологічних вигинів та рухомості суглобів; 

попередження й усунення статичної втоми м’язів; укріплення склепіння стопи.

Для визначення міри навантаження спеціальних вправ для формування 

стереотипу правильної постави у старших дошкільників необхідно 

враховувати наступні параметри: тривалість фіксації окремої пози -  3-6 с; 

кількість повторень у серіях -  4-6 разів; кількість серій на одному занятті 3-4. 

Лід час формувального експерименту тривалість фіксації пози, кількість 

повторень у серіях та кількість самих серій поступово збільшується до 10 с з 

--5 підходами.

Для покращення силової витривалості м’язового «корсета» старших 

дошкільників слід використовувати ізометричний метод з наступними 

параметрами: ступінь зусилля -  50-70% від максимальної величини; 

-аивалість напруження м’язів - 6  с; кількість повторень в одній серії - 4  рази; 

чтервали відпочинку між повторами -  6 с та між серіями -  60 с; кількість 

-ерій -  4. Вправу слід виконувати без затримки дихання.

Важливим компонентом профілактики захворювань опорно-руховоіго 

параду дошкільників 5-6 років є попередження та усунення статичної втоми 

'язів. Розвиток гнучкості 5-6-річних дітей досягається повторним та 

• змбінованим методами із застосуванням пружних (нахили та
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випрямлення тулуба, напівприсідання) та махових рухів (верхніми та 

нижніми кінцівками) з різних вихідних положень.

Величина зовнішнього опору при використанні динамічних вправ для 

попередження та усунення статичної втоми старших дошкільників (повороти, 

нахили, колові оберти, закручування з метою підтримки необхідного мінімуму 

рухливості хребта в різних площинах, перелізання, виси; різновиди ходьби, 

бігу, стрибків, метань, танцювальні вправи) знаходиться в межах 20-70% від 

індивідуального максимуму в конкретній вправі. Кількість повторень -  15-20 

разів. Оптимальний темп виконання вправи -  середній. Кількість повторень у 

серії та кількість серій залежить від рівня фізичної підготовленості старших 

дошкільників. Оптимальна кількість серій -  2-3 з 4-6 підходами.

Важливим для профілактики захворювань опорно-рухового апарату 

старших дошкільників є запобігання плоскостопості. Вирішення цього 

завдання необхідно здійснювати шляхом зміцнення переднього та заднього 

великогомілкових м’язів, згиначів та розгиначів пальців, коротких м’язів 

стоп дітей старшого дошкільного віку.

Для розвитку сили та силової витривалості м’язів ніг старших 

дошкільників слід застосовувати метод повторних зусиль (незмінність обсягу 

та інтенсивності фізичного навантаження від початку до кінця виконання 

конкретного завдання) та ізометричний (поступове збільшення величини 

тренувального впливу (зміна тривалості, інтенсивності та інтервалів 

відпочинку).

Стрибкові вправи для розвитку м’язів стопи та її склепінь необхідно 

виконувати серіями по 60-80 стрибків з 2-3-ма підходами на почата} 

навчального року з поступовим збільшенням навантаження до 80-100 

стрибків з 3-4-ма підходами наприкінці; піднімання на носки 4-5 підходів по 

6-8 разів; ходьба з перекатом з п’яти на носок 8-10 м 3-4 рази; захоплення 

предметів пальцями ніг, утримання і викидання 5-6 предметів по 3-4 рази, 

ходьба по ребристій дошці 3-4 рази.
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А

ЕЛЕМЕНТИ КОЛБО РОТЕ Р АПІЇ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ 5-6-РІЧНИХ ДІТЕЙ

На заняттях фізичного виховання за допомогою кольору та світла 

г знокольорові лампочки) вирішуються завдання стабілізації фізіологічних 

; чкцій дітей. Наприклад: якщо треба стабілізувати яку-небудь функцію 

в іприклад, дихання), то домінуючим буде блакитний колір та його відтінки, 

••що педагог ставить перед собою мету підвищити моторну діяльність, то 

«сзітлення в залі повинно бути жовтогарячим, або ж діти працюють з 

ш гчами, прапорцями, стрічками насиченого червоного кольору.

Умовно виділяються три рівні використання кольоротерапії: 

Організаційні можливості кольору (система освітлення та кольорове 

і : гчлення інтер’єру зали).

Педагогічні можливості кольору (навчання, розвиток, виховання

і).

Реабілітаційні можливості кольору (оздоровлення, лікування, 

логічний колорит).

Д:ти за допомогою квітки-семицвітки самостійно визначаються у 

пості своїх почуттів до кольорової гами: жовтий -  радість; червоний 

г  -: синій -  образа; зелений -  спокій; сірий -  сум; помаранчевий -  

зання; коричневий -  втома.

• ісмічна енергія, яку ми отримуємо, має біле забарвлення. Доходячи 

>л , вона розкладається на різні кольори. Кожен день тижня має своє 

-ня: понеділок -  зелене (заспокоює); вівторок -  червоне (мобілізує); 

рожеве (концентрація уваги); четвер -  фіолетове (зниження тонусу);

синє (почуття тривоги); субота -  коричневе, чорне (втома); неділя 

~ о чуття розрядки).
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ А

Під час рухової активності доцільно використовувати такі кольори у 

спортивному знарядді: стрибки -  жовтогарячий, червоний (теплий колір); 

лазіння -  темно-жовтий, світло-жовтий;ь ходьба по доріжках -  жовтий, 

світло-жовтий; повзання -  ясно-блакитний, зелений, салатовий.

Крім того, впровадження різноманітних форм кольоротерапії на 

заняттях фізичної культури має оздоровчо-профілактичне значення, тому що 

кожен з кольорів має певну характеристику щодо профілактики певних 

відхилень у стані здоров’я дитини.

Синій -  колір неба. Синій колір допомагає дитині впоратись з 

емоційним хвилюванням, сприяє натхненню. Кольори світло-синьої лампи 

застосовуються для дезинфекцїї помешкань, лікування горла. Синій колір 

допомагає при застудах, лікує очі, вуха, легені, ніс.

Фіолетовий колір має яскраву бактерицидну властивість, його, зокрема, 

використовують для стерилізації повітря в операційних та лікарняних 

приміщеннях, а також для профілактики та лікування рахіту, дерматиту, 

стрептодермії та інших захворювань.

Блакитний -  зменшує м’язове напруження і кров’яний тиск, знижує 

ритм дихання і пульс, заспокоює, викликає відчуття свіжості, гальмує ріст 

пухлин та психічне збудження.

Зелений -  спокійний нейтральний колір. Зелений колір дисциплінує 

Він заспокоює і охолоджує емоції. Прекрасно лікує захворювання серця 

знімає головний біль, поліпшує роботу печінки, стабілізує кров’яний тиск і 

заспокоює нерви. Дерева і трава -  найпотужніша кольоротерапія.

Салатовий колір створює джерело активної сили. Цей колір в інтер’єрі 

приміщення дарує відчуття легкості.

Брунатний -  важкий і грубий, проте він заспокоює і стабілізує. Ате 

густо-брунатний може викликати депресію, тому цей колір поєднується 

жовтим і жовтогарячим.

96



ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ А

Жовтий колір є відмінним санітаром. Він настроює і очищує від 

токсинів весь організм, зміцнює центральну нервову систему. Вібрації 

жовтого кольору корисні за відсутності впевненості в собі чи наявності 

хворобливої сором’язливості. Жовтий колір асоціюється із сонцем, світлом, 

радістю. Цілюща дія жовтого кольору -  протизапальна, цей колір створює 

потужне захисне поле, регулює працездатність. Крім того, жовтий колір -  

найясніший, він фізіологічно оптимальний, найменше стомлює зір і добре 

стимулює нервову діяльність.

Жовтогарячий (помаранчевий) -  зігріває і стимулює, гарний засіб від 

депресії. Цей колір прискорює пульсацію крові, заряджає енергією органи 

травлення та сечостатевої системи.

М’яка тонізуюча дія рожевої барви знімає депресію, відвертає від 

негативних емоцій, активізує захисні сили організму при будь-якому 

захворюванні (гальмує розвиток хвороби).

Червоний -  теплий, збуджуючий. Збільшує м’язове напруження, 

кров’яний тиск, ритм дихання. Колір життя і дій -  наповнює почуттям сили, 

енергій, рішучості, цілеспрямованості. Динамічний, сильний колір, колір 

тріумфу. (Нінель Денисенко, В.В. Єфремова).

Вправа з кольоротерапії (система М.М. Єфименка). Графічна вправа з 

кольоровими олівцями, фломастерами. Протягом 4-5 хв. Надати дитині 

можливість робити довільний малюнок. Це можуть бути просто лінії, кульки, 

сніжинки, квіти тощо.

Такі хвилинки-кольоринки заспокоюють дитину, дають змогу 

відпочити, поповнити організм позитивними емоціями.
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ДОДАТОК Б

ГАРТУВАЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

ДІТЕЙ ВІКОМ 5-6 РОКІВ

При загартуванні дітей ми керувалися наступними принципами:

1. Послідовність. Послідовно (без різких змін) знижувалася 

температура повітря або води, полегшувався одяг дітей, збільшувався час 

перебування дітей на сонці або у воді. Це дало можливість організму без 

шкоди для здоров’я адаптуватися до більш суворих умов життя.

2. Систематичність. Вона полягала у суворому дотриманні правил, 

вироблених для того чи іншого методу загартовування, а також у повторенні 

застосованих методів. Загартовування проводилося систематично.

3. Урахування індивідуальних особливостей дітей та їхнього ставлення 

до загартовуючих процедур (обережно зменшувалася кількість одягу, за 

узгодженням лікаря (медсестри) душ замінювався обтиранням, сонячна ванна 

-  повітряною, встановлювалося індивідуальне дозування загартовуючих 

процедур). При цьому враховувався стан здоров’я, загальний фізичний 

розвиток і особливості нервової системи.

4. Загартовуючі процедури проводилися на тлі позивних емоцій,

У холодний період року забезпечується щоденне перебування на 

повітрі до 4 годин, влітку весь навчально-виховний процес старших 

дошкільників організовується на повітрі.

У теплі дні інструктор або вихователь організовують ігри середньої 

рухливості, щоб діти не перегрівалися. Тривалість повітряних ванн 

поступово збільшується від 5-Ю до ЗО хвилин. У холодну погоду 

застосовують більш рухливі ігри та вправи. Вони чергуються зц спокійними 

іграми, щоб не викликати у дітей втоми.

В осінньо-зимовий період старші дошкільники приймають повітряні 

ванни в приміщенні після денного сну (діти одягнені в трусики, майки та 

тапочки) або вранці, поєднуючи загартовуючі процедури з гімнастичними 

вправами, причому завжди у встановлений час.
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Початкова температура в кімнаті, де проводяться повітряні ванни, +18 

С, через 3-4 дні температура знижується на Т С  і доводилася до +14 С. 

Повітряні ванни в приміщенні тривають 6-10 хвилин.

Загартовування дітей повітрям проводиться також під час прогулянок, 

які організовуються кожного дня по 2 рази. Діти привчаються переносити 

зміну температури і проводити прогулянки за будь-якої погоди (за 

температури повітря не нижче від -15 С).

Також діти приймають повітряні ванни під час ранкової гімнастики 

спочатку в трусах, майках, шкарпетках і тапочках, а потім тільки в трусах і 

тапочках.

Водні процедури застосовуються у вигляді обтирання, обливання та 

купання.

Обтирання проводиться змоченою рукавичкою, зшитою з не дуже 

м'якої тканини (у кожної дитини своя рукавичка). Старші дошкільники 

обтирають тіло частинами і зразу розтирають рушником від периферії до 

центру. Обтирання починали з рук, потім обтирали шию, груди, живіт, спину, 

ноги.

Початкова температура для дітей становитьЗО С. Через кожні 2-3 дні 

(взимку через 4-6 днів) температура знижується на 1 С і доводиться до +22 С 

влітку та до +24 С взимку.

Обливання проводиться з лійки. Ця процедура має більший вплив на 

організм, ніж обтирання, тому що більша частина поверхні шкіри дитини 

одночасно піддається дії води.

Висота падіння води під час обливання не перевищуває 40-50 см. 

Спочатку обливається спина, потім груди та живіт, правий та лівий боки. 

Після обливання тіло розтирається сухим рушником і дитина швидко 

одягається.

Перебування під струменем води становить 20-40 секунд. Водні 

процедури проводяться перед обідом або після денного сну.
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Також протягом року діти миють ноги у прохолодній воді. Ця 

процедура сприяє зменшенню потіння ніг, зміцнює м’язи та зв’язки стопи, 

запобігає плоскостопості. Починають обливати ноги за температури води +20 

С, поступово знижуючи її до +18... +16 С.

Крім того, у нашій експериментальній методиці застосовуються такі 

гартувальні процедури як контрастні ванни для ніг та контрастне обтирання.

У ванну ставиться два тази так, щоб вода укривала ноги до середини 

гомілки. В одному тазу температура води завжди дорівнює +38...+40 С, а в 

іншому на 3-4 С нижче. Дитина спочатку на 1-2 хвилини занурює ноги у 

гарячу воду (топче ними), а потім на 5-20 секунд -  у прохолодну. 

Поперемінні занурення ніг виконується 3-6 разів. Кожні п’ять днів 

температуру води у другому тазику знижується на 1 С і доводять до +18... 

+10 С.

У здорових дітей процедуру закінчують холодною водою, а в 

ослаблених -  гарячою.

Для посилення впливу контрастне обтирання проводиться із настоєм 

трав. Для більш інтенсивного охолодження використовуємо настій м’яти. 

Суху траву із квітами заливаємо окропом із розрахунку 4 столові ложки на 1 

л, настоюємо ЗО хв., фільтрували, охолоджували до +20...+22 С. Гарячий 

настій готується із розігріваючими рослиними: чебрецем, деревієм,

сосновими та ялиновими голками. їх беруть по дві столові ложки на 1 л 

окропу, настоюють, фільтрують, підігрівають до +38...+40 С.

Спочатку руки дитини розтираються рушником, змоченим у 

холодному настої, потім -  рукавичкою, змоченою у гарячому розчині, а після 

розтирають рушником до почервоніння. У такий спосіб проводять процедуру 

з іншою рукою, ногами, тулубом.
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В осінньо-зимовий й весняний період прямі сонячні промені не 

викликають перегрівання, тому їхній вплив на відкрите обличчя дитини не 

тільки припустимий, але й необхідний. Сонячні ванни поліпшує обмінні 

процеси, дихання, кровообіг, підвищує тонус нервової системи.

Сонце благотворно впливає на фізичний розвиток дитини, зміцнює та 

оздоровлює її, підвищує опірність до негативних впливів зовнішніх умов. 

Але загартовування сонцем використовуємо уміло та обережно. Від 

тривалого перебування на сонці у дитини виникає безсоння, зникає апетит, 

вона стає примхливою й образливою. Тому загартовуючі сонячні ванни у 

нашій методиці суворо дозуються і проводяться тільки з дозволу лікаря та 

під його наглядом. Найбільш сприятливий час для приймання сонячний ванн 

з 8 до 11 години ранку.

Перебування дітей на сонці розпочинаються з 3-4 хвилин і поступово 

доводяться до 40-50 хвилин.

Втім, ми дотримуємся наступних попереджень щодо використання 

сонця як гартувального заходу:

Не перебувати на сонці в повній нерухомості.

Уникати сильного опромінення голови.

Уникати загоряння під сильним вітром.

Краще загоряти в парку, біля води.

Особливо обережними слід бути наприкінці весни.

Краще загоряти часто і потроху (разовий і сумарний оптимум).

Для загоряння обирати ранкові та вечірні часи.

До гартуючих процедур додаємо ходіння босоніж. Починаємо 

поєднувати повітряні ванни з місцевим загартовуванням-ходінням босоніж 

по підлозі протягом 3 хвилин, щодня збільшуючи його тривалість на одну 

хвилину, доводячи її до 1,5-2 години. Старші дошкільники спочатку ходять 

по підлозі в тонких шкарпетках і лише потім - босоніж. Після процедури за 2-
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З хвилини миють ноги теплою водою (+36...+37 С градусів), а потім 

витирають їх. Через 7-10 днів ноги не витирають насухо, вони обсихають на 

повітрі. Наприкінці весни, влітку та на початку осені застосовуємо ходьбу по 

землі, траві, дрібному гравію, піску, що також сприяє профілактиці 

плоскостопості.

Гартувальні вправи застосовуються під час занять з фізичної культури, 

ранкової гімнастики, гімнастики після денного сну, прогулянок, піших 

переходів, фізкультурних розваг та свят, Днів (Тижнів) здоров’я, самостійної 

рухової діяльності.

Одним із дієвих засобів превентивної профілактики дітей віком 5-6 

років є гігієнічні фактори. Створення відповідних умов у ДНЗ для 

ефективного навчального процесу з фізичного виховання старших 

дошкільників (оптимальний температурний режим у спортзалі та груповій 

кімнаті; раціонально підібраний одяг та взуття дітей; особиста гігієна під час 

гартувальних процедур та після занять з фізичної культури; провітрювання 

спортивної зали, групової та спальної кімнат; належний стан спортивного 

інвентарю та спортивного обладнання; відповідне освітлення у спортзалі та 

груповій кімнаті під час занять з фізичної культури) -  необхідні умови для 

профілактики найбільш поширених захворювань дітей старших вікових груп.

Спортивні зали в яких проводяться заняття з фізичної культури 

відповідають санітарно-гігієнічним вимогам: оптимальна температура в 

період проведення занять була + 14...+ 16 С, вентиляція здійснюється з 

використанням фрамуг та інших пристосувань (протягом години повітря у 

залі змінювалося тричі). Це сприяє як загартуванню так і профілактиці 

захворювань дихальної та серцево-судинної систем старших дошкільників.
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ДОДАТОК В

Зразки фізкультурних хвилинок для 5-6-річних дітей 

Фізкультхвилинка І (за М.О. Руновою)

1. Сидячи на стільцеві, підняти руки вгору й опустити їх на стіл, згинаючи 

пальці.

2. Стоячи біля столу, нахилитися вперед, доторкнутися кінчиками пальців 

рук до носочків ніг. Встати й випрямитися, склавши руки за спиною.

3. Ходьба на місці з високим підніманням колін.

Фізкультхвилинка II (за М.О. Руновою)

1. Стоячи біля столу, підняти руки вгору, одночасно відставивши ліву (праву) 

ногу назад на носок, потягнутися.

2. Стоячи біля столу, руки на поясі, робити повороти вправо-вліво, 

випростовуючи праву (ліву) руку вбік повороту.

3. Присідання, тримаючись за край столу.

4. Стрибки на місці біля столу.

Фізкультхвилинка III (Рунова М.О.)

1. Вправа «Кошенята». Сидячи за столом, вільно покласти на нього 

руки. Підняти передпліччя, кисті рук підняти догори, пальці розчепірити, 

відвести плечі назад, випрямити тулуб, повернутися у вихідне положення.

2. Вправа «Пружинка». Стати біля столу, ноги нарізно, руки підняти 

вгору, пальці розчепірити. Нахилитися вперед, торкнутися ліктями столу, 

повернутися у вихідне положення.

3. Вправа «Ловіння комара». Стоячи за столом, руки опустити вниз, 

повернути тулуб ліворуч, зробити хлопок над головою й повернутися у 

вихідне положення. Виконати те саме, з поворотом у правий бік.

Вправи повторюють 4-6 разів.

Вправи для фізкультурної хвилинки (за П.П. Буцинською)
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Варіант 1

«Пальці нарізно». В.П.: сидячи, ноги зігнуті, руки до плечей. 1-2 -  

руки угору, пвльці нарізно, подивитися на них; 3-4 -  В.П.

«Лікті вперед». В.П.: те саме, руки за голову. 1-2 -  лікті вперед; 3-4 - 

В.П. Повторити 4 рази.

«Крокуємо». Крокувати, високо піднімаючи коліна. Після 4-6 кроків -  

зупинка, руки опустити. Повторити вправу 3 рази

Варіант 2.

«Потягнутися». В.П.: сидячи, ноги зігнуті, руки за спину. 1-2 -  

потягнутися, подивитися угору; 3-4 -  В.П., розслабитися. Повторити 4 рази.

«Граємо на піаніно». В.П.: те саме, руки до плечей. Руки на стіл (або 

до ніг), імітувати гру на піаніно (4-8 с), повернутися у В.П. Стежити за 

переміщенням польців, голову не опускати, ноги не зрушувати. Повторити З 

рази.

«Сісти й встати». В.П.: стоячи, ноги злегка розставити, руки за спину. 

Спокійно сісти й встати. Повторити 3 рази. Можна замінити «пружинкою» 

або підскоками, чергуючи з ходьбою. Темпи ходьби поступово сповільнити, 

спокійно сісти.

Комплекс 1 (сидячи за столом)

1. Піднімання рук вгору.

В.п. -  сидячи за столом, руки вперед на столі.

1-2 руки вгору -  в сторони, потягнутися (вдих);

3-4 -  опустити руки у в.п. (видих). Повторити 4-6 разів у повільном) 

темпі. *•*

2. Повороти тулуба.

В.п. -  сидячи за столом, руки за голову.

1 -  повернути тулуб праворуч, руки в сторони (вдих);

2 -  повернутися у в.п. (видих);
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3-4 -  те саме вліво. Повторити 4-6 разів у середньому темпі.

3. Згинання та розгинання рук.

В.п. -  сидячи за столом, руки до плечей, пальці стиснуті в кулаки.

1 -  руки вперед, пальці розставити (видих);

2 -  повернутися у в.п. (вдих). Повторити 4-6 разів у середньому темпі.

4. Піднімання рук в сторони.

В.п. -  сидячи за столом упівоберта, кисті рук біля грудей.

1 -  руки в сторони (вдих);

2 -  повернутися у в.п. (видих). Повторити 4-6 разів повільному темпі.

Комплекс 2 (стоячи за столом)

1. Піднімання рук вгору.

В.п. -  стоячи за столом, руки за голову, лікті вперед.

1 -  прогнутись назад, лікті відвести назад (вдих);

2 -  повернутись у в.п. (видих). Повторити 4-6 разів у повільному темпі.

2. Нахили тулуба вперед.

В.п. -  стоячи за столом, руки на пояс.

1 -  нахил тулуба вперед (видих);

2 -  випрямитися у в.п. (вдих). Повторити 4-6 разів у середньому темпі.

3. Присідання.

В.п. -  стоячи за столом, руки за спиною.

1 -  сісти на стілець (видих);

2 -  встати у в.п. (вдих). Повторити 4-6 разів у середньому темпі.

4. Повороти тулуба.

В.п. -  стоячи за столом, руки до плечей, пальці стиснуті в кулак.

1 -  повернути тулуб праворуч, руки вгору, пальці розставити (вдих);

2 -  повернутися у в.п. (видих);

3-4 -  те саме ліворуч. Повторити 4-6 разів у повільному темпі.
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Комплекс 3 (стоячи біля столу)

1. Виростемо великими (діти піднімають руки вгору, показуючи, якими 

вони виростуть).

2. Яблук нарвемо (імітують зривання яблук лівою і правою рукою). Ми 

їх складаємо (присідають, імітують складання яблук).

3. Які кошики великі (розводять руки в сторони, показуючи розміри 

кошиків). Повторити 4- разів.
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ЗРАЗКИ КОМПЛЕКСІВ ВПРАВ РАНКОВОЇ ГІГІЄНІЧНОЇ 

ГІМНАСТИКИ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІКОМ 5-6 РОКІВ

Комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики зі скакалкою для 

дітей старшого дошкільного віку (Е.С. Вільчковський, О.І. Курок)

Шикування дітей в колонну по одному за зростом. Ходьба в 

середньому темпі (ЗО сек.).Ходьба (40 сек.) на носках (руки на поясі) та 

п’ятках (руки за голову). Біг (45 сек.) у середньому темпі, ходьба. 

Перешикування в 3-4 колони (через центр поворотом наліво).

1. Піднімання рук вгору.

В.п. -  основна стійка, скакалку, складену вдвоє, тримати за кінці внизу.

1 -  підняти руки вгору, праву ногу відставити назад на носок (вдих);

2 -  повернутися у в.п. (видих);

3-4 -  те саме з лівої ноги. Руки вгору, прогнутися впоперек. Повторити 

10 разів у середньому темпі.

2. Нахили тулуба.

В.п. -  стійка ноги нарізно, складена вдвоє скакалка -  внизу за спиною.

1 -  нахил тулуба вперед-вниз, натягуючи скакалку, відвести руки назад 

(видих);

2 — випрямитися у в.п. (вдих). Нахили виконувати енергійно, ноги в 

колінах не згинати. Повторити 10-12 разів у середньому темпі.

3. Повороти тулуба.

В.п. -  стійка ноги нарізно, скакалку, складену вдвоє, тримати за спиною 

на плечах за її кінці.

1 -  повернути тулуб ліворуч, натягуючи скакалку, ліву руку відвести в 

сторону, права зігнута (видих);

2 -  повернутися у в.п. (вдих);
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3-4 -  те саме в праву сторону. При поворотах ступні з підлоги не 

піднімати. Повторити 10 разів у середньому темпі.

4. Згинання та розгинання ніг,

В.п. -  лежачи на спині, скакалка складена вдвоє, рукки вперед.

і - 2  — зігнути ноги вперед, перенести їх поміж рук, підвести скакалку під 
коліна (видих);

3-4 -  опустити ноги у в.п. (вдих). Згинаючи ноги носки відтягнути. 

Повторити 10-12 разів у повільному темпі.

5. Повороти тулуба.

В.п. -  сидячи на підлозі, ноги нарізно (якнайширше), руки в сторони, 

скакалка на плечах за головою.

1 -  повернути тулуб вправо (видих);

2 -  повернутися у в.п. (вдих);

3-4 -  те саме в ліву сторону. Повторити 10-12 разів у середньому темпі.

6. Нахили тулуба.

В.п. -  стійка ноги нарізно на скакалці, руки внизу.

1 -  нахил тулуба вліво, правою рукою натягнути скакалку (видих);

2 -  повернутися у в.п. (вдих);

3-4 -  те саме вправо. Нахили виконувати в одній площині. Повторити 10- 

12 разів у середньому темпі.

7. Стрибки через скакалку.

В.п. -  основна стійка, скакалка за спиною. Стрибки поштовхом обох ніг 

через скакалку, що обертається. Стрибати м’яко на носках. Повторити 22-24 

рази.

Біг у повільному темпі (2 хв. ЗО сек.). Ходьба (50 сек.) у повільномз 

темпі із плесканнями в долоні над головою під крок лівої ноги (10-12 разів ! 

Ходьба в середньому темпі.
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Орієнт овний ком плекс ранково ї гігієнічної гім наст ики  

для дітей старш ого дош кільного віку

Ходьба з різним положенням рук: угору, в сторони, назад протягом 30-40

с.

1. «Півник». В.п. -  основна стійка. Руки в сторони, зробити кілька 

хлопків перед грудьми, руки прямі, розвести їх сторони, опустити вниз (4-6 

разів).

2. «Журавель на болоті». В.п. -  основна стійка. Підняти зігнуту ногу в 

коліні і зробити хлопок під коліном (4-6 разів).

3. «Катання на лижах». В.п. -  ноги на ширині плечей. Руки зігнуті в 

ліктях витягнути вперед, на рівні плечей, пальці стиснуті в кулак. Нахилити 

тулуб уперед, не опускаючи голови, зігнути коліна, опустити руки, відвести 

назад, випрямитися (6-8 разів).

4. «Приший гудзик» В.п. -  ноги разом, руки зігнуті на рівні грудей. 

Почергово відводити їх у сторонни, ніби пришиваючи гудзик (8-10 разів у 

кожну сторону).

5. «Дзига». В.п. -  ноги на ширині плечей. Одну руку покласти на 

протилежне плече, другу -  закласти за спину. Повертати Тулуб вправо і 

вліво, змінюючи положення рук (4-6 разів у кожну сторону).

6. «Чапля». В.п. -  ноги на ширині плечей. Нахил Тулуба вліво, 

одночасно підняти праву руку. Випрямитися, опустивши руку. (4-6 разів у 

кожну сторону).

7. «Млин». В.п. -  ноги на ширині плечей, руки в сторони, нахил вперед. 

Повороти тулуба вправо, віліво. (10-12 разів).

8. Присідання (20 разів) та стрибки (по 10 разів на правій, лівій, на двох).

9. Ходьба (спина пряма), хлопки руками попереду, вверху та за спиною 

(1-2 хвилини).
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Закінчується ранкова гігієнічна гімнастика обтиранням мокрою 

рукавичкою або рушником. Для дітей схильних до застудних захворювань, з 

метою профілактики і зміцнення здоров’я обов’язкове розтирання та массаж.
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ДОДАТОК Ж

ЗРАЗКИ КОМПЛЕКСІВ ВПРАВ ГІМНАСТИКИ ПІСЛЯ 

ДЕННОГО СНУ ДЛЯ 5-6-РІЧНИХ ДІТЕЙ

Оздоровчий комплекс після денного сну (за М. Єфименком)

Комплекс вправ гімнастики пробудження за методикою М. Єфименка 

має таку структуру:

1. Лежачи на спині.

2. Лежачи на животі.

3. Стоячи на ліктях і колінах.

4. Стоячи на долонях і колінах.

5. Стоячи на долонях і стопах.

6. Сидячи (обхват колін).

7. Сидячи на колінах.

8. Стоячи на колінах.

Додержуючись запропонованої методики проведення гімнастики 

пробудження використовується будь-який сюжетний зміст, але не змінюється 

порядок вихідних положень.

Гімнастика пробудження (за М.Єфименком)

Комплекс вправ

Вправа 1. В.п. -  лежачи на спині, руки вперед, долоні вниз. 

Витягування шиї (тричі по 5 с).

Вправа 2. В.п. -  лежачи на животі, носки ніг на себе. Напружуємо м’язи 

ніг на себе (тричів по 5 с).

Вправа 3. В.п. -  лежачи на животі. Ліву руку та праву ногу витягують 

по діагоналі і навпаки (тричі по 5 с).

Вправа 4. В.п. -  руки вперед, п’яти на себе. Розтягуємося навпіл (тричі 

по 5 с).
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Вправа 5. В.п. -  лежачи на животі, права рука в сторону, нога зігнута в 

коліні. Вдихнули. На видихові «трубочкою» відводити руку в сторону, плече 

не відривати (5-10 разів).

Вправа 6. В.п. -  лежачи на животі, руки в кулачки. Підняти ногу, носок на 

себе, натягнути, відвести в сторону (5-10 разів).

Вправа 7. В.п. -  стоячи на ліктях та колінах, руки зігнуті в ліктях. Підняти 

голову, опертися на руки, прогнутися, подивитися вгору (тричі по 

5 с).

Вправа 8. В.п. -  стоячи на руках і колінах. Прогнути спину.

Вправа 9. В.п. - стоячи на колінах і долонях. Прогнутися під «мотузку» 

підборіддям, грудиною, на руки. І навпаки, витягуючи тазом, стати на стопи. 

Натягуючи м’язи ніг, не відривати руки від підлоги (тричі по 5 с).

Вправа 10. В.п. -  сидячи. Нахили до пальців ніг. Самомасаж стоп ніг.

Вправа 11. В.п. -  сидячи. Обхопити руками коліна. Качатися вперед-назад (5- 

10 разів). Вправа 12. В.п. -  присісти на коліна. Сісти на одну п’яту, потім на 

другу, посередині.

Вправа 13. В.п. -  сидячи на колінах, руки розвести в сторони. Сісти в одн\ 

сторону, руки вдругу. Так само в другу сторону (5-10 разів).

Вправа 14. В.п. -  сидячи на колінах. Нахили тулуба вниз. Підняти руки вгор\ 

-  вдих, затримати, нахилитися -  повільний видих.
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Гімнастика пробудження 

Варіант А

В.п. -  лежачи на спині. Підняти випрямлені ноги на кілька сантиметрів 

-іс ліжком. Повільно відвести їх разом праворуч, ліворуч. Відпочити. Потім 

- лняти та розвести у сторони. Відпочити. Виконати 5-7 разів.

В.п. -  таке саме. Підняти ноги якомога вище, закинути їх за голову, 

ттлнутися бильця праворуч-ліворуч від голови. Повторити 5 разів.

В.п. -  лежачи на спині, руки вздовж тулуба прямі, вверх. Тягнутися 

одночасно правою рукою, лівою ногою, не піднімаючи їх. Відпочити.

7 зрити те саме для іншої руки і ноги. Кожну вправу виконувати 5-7 разів.

В.п. -  лежачи на животі, спираючись руками. Зігнути ноги у колінах, 

■ ^тямити руки, підняти тулуб, прогнутися, потилицею тягнутися до п’ят. 

Т -г:сити 3-5 разів.

Гімнастика пробудження 

Варіант В

З.п. -  лежачи на спині. Обертання ступнів у різних площинах, 

іти 10-12 разів.

З.п. -  лежачи на спині. Стискування та випрямляння пальців рук і ніг. 

10-12 разів.

З.п. -  лежачи на спині. Позмінне і одночасне піднімання рук і ніг. 

5-8 разів.

З л. -  таке саме. Потягування, якнайбільше прогнутися. Повторити 2-3

г - -  лежачи на животі. Потягування. Повторити 2-3 рази, 

г - -  сидячи на ліжку. Повільне обертання голови в різних площинах.

З ~ -  сидячи на ліжку. Нахили тулуба праворуч, ліворуч, вперед. 

• “-8 разів.
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ПАЛЬЧИКОВА ГІМНАСТИКА У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ВІКОМ 5-6 РОКІВ

Вправи пальчикової гімнастики

Варіант А

1. Згинання кистей рук уперед -  назад -  довести до 10 разів.

2. Згинання пальців кистей рук. Витягнути руки уперед, пальці пря\ 

Підняти кисті догори, прогнути пальці. Утримати таке положення 3 с., пот і 

стиснути пальці у кулак. Так повторити 5-7 разів.

3. Вправа «Буфер». Підняти долоні рук, пальці нарізно, скласти їх раз:» 

на рівні грудей. Затримуючи дихання, з силою натиснути одну на оз- 

долоні таким чином, щоб вони прогнулися. Так утримувати положення 3-5 : 

Потім, видихаючи повітря, розслабити кисті рук. Повторити цю вправ;. -5 

разів.

Варіант Б

Ці вправи сприяють поліпшенню пам’яті. Кожен елемент виконував 

20 разів для пальців правої та лівої рук.

1. Скласти разом великий та вказівний пальці кінчиками, із з> - .. 

натиснути один на одного.

2. Так само -  для великого та середнього пальців.

3. Так само -  для великого та безіменного пальців.

4. Так само -  для великого пальця та мізинця.

5. Кінчиком великого пальця із силою надавити на основи всіх п п  

черзі.

Варіант В (Вправи з горіхами)

Ці вправи сприяють усуненню нервового розд 

попереджують втому мозку (Дозування вправ: 10-15 с.).

1. Кругові рухи горіхом між долонями, притискаючи їх із зуснл - 1

114



ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ З

Кругові рухи по внутрішньому боці кисті, притискаючи горіх іншою 

дукою (долонею).

Кругові рухи двома горіхами, водночас тримаючи їх у кожній окрпемо: 

правій -  за годинниковою, у лівій -  проти годинникової стрілки.

Варіант Г

Вправи сприяють зняттю втоми, психічної напруги. Активізують 

зтюблення адренокортикостероїдних гормонів щодо діяльності нирок.

1. Підняти руки над головою; зчепити руки кінчиками пальців, права 

: :лоня -  догори, ліва -  донизу.

2. Потягування одночасно обох рук праворуч, ліворуч -  до 5 с.

3. не припиняючи потягування (2), водночас робити нахили праворуч, 

і  в туч (у бік потягування) -  по 3 рази у кожен бік.

їіант Д

Вправи сприяють накопиченню енергії, підвищенню рівня 

нездатності, активізації кровообігу. (Дозування вправ: 6-8 с.). 

г : *.чи, руки за головою зчеплені вказівними пальцями. Прогнутися, лікті 

назад.

2 Ноги поставити нарізно, носки розвести. На видиху повільно 

. згинаючи коліна максимально. При цьому із зусиллям розтягнути

з боки. Положення утримувати до 5 с.

3 Повільно вийти до в.п. (1). Вдихнути, опустити руки.

Пальчикові ігри 

Жучок

■ їчи к и  пальців упираються в поверхню столу або підлоги. Дитина 

піднімає пальці спочатку на одній, потім на другій, потім -  на обох
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Барабанщик

Дитина кінчиками пальців вистукує по поверхні столу нескладний 

ритм, спочатку пальцями однієї руки, потім -  обох. Ускладнюючи завдання, 

дітям можна запропонувати вистукувати ритм разом.

Злиплі руки

Діти стають парами. Рука однієї дитини «прилипла» до г о л о е - 

партнера. Голова «тікає» від руки, а рука намагається не відриватися від не 

Потім -  навпаки, «тікає» рука. У цій грі обов’язково має бути зміна ролей.

Долоня в долоню

Діти стають у пари і притискають долоньки одна до одної і в та* 

спосіб рухаються по кімнаті, де можна встановити різні перешкоди, які паз 

повинна подолати. Це можна бути стілець або стіл, а може дитина споруд 

з чого-небудь «гору» або «річку». У грі можуть брати участь пари: доросг *-1 

дитина.

Замок

На дверях висить замок.

Ми замочком повертіли,

Ніхто його відкрити не зміг?

Ми замочком покрутили 

Ми замочком постукали,

І -  відкрили!

На перший рядок -  пальці в «замок». Потім -  стукати : г ■  

«замочком». Потім -  колові дії «замочком», і -  показати долоні.
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ДОДАТОК К

САМОМАСАЖ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ТОЧОК (БАТ) У ПРОЦЕСІ 

ПРЕВЕНТИВНОГ О ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

ДІТЕЙ ВІКОМ 5-6 РОКІВ

"очковий масаж вух і носа (за А. Уманьською)

1. Вказівними пальчиками погладжувати ніс від брів до низу (10 разів).

2. Натискати на точки біля брів, вище носа (10 разів).

3. Вказівними пальцями кожної руки провести, легко натискаючи, від 

носа до куточків губ (козацькі вуса) (10 разів).

4. Натискати точки біля пазур носа (10 разів).

5. Вказівними пальчиками потерти вушка (протягом 1 хвилини).

6. Потягнути вушка вниз, вгору, в боки (по 5 разів).

7. Закрити вуха долонями міцно і відпустити (5 разів).

3. Натискати точки за вушками (10 разів).

Розташ ування Б А Т  т а результ ат  масаж у

Біля верхнього кінця бороздки крила носа; парна БАТ.

Поліпшується кровообіг під слизовою оболонкою гайморових пазух, 

глини носа.

1 Між бровами, в місці виходу тройничного нерву; парна БАТ.

По ліпшується кровообіг і постачання нервових клітин очних яблук, 

зідділів мозку.

Лід носовою перегородкою; так звана точка “швидкої допомоги”. її 

лід час втрати свідомості.

-  Під мочками вушних раковин; парна БАТ.

Лез дивний лікувальний ефект під час захворювань вух, відчуття 

• розбитості; точка пов’язана з областю верхнього шийного 

го вузла, який Бере участь у регуляції кроваопостачання органів 

лорожнини, через проміжний мозок вонга пов’язана з 

сом, таламусом і впливає на імунні й адаптаційні системи
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5. На жувальних м’язах; парна БАТ.

Контролює хімічний склад крові; створюється позитивний вплив пі/ 

час захворювань вуха, горла, язика, органів дихання.

6. Під потиличним бугром, вище межі росту волосся; непарна БАТ.

Позитивний вплив під час головного болю, болю в області шг 

остерохондрозі.

7. В області верхньої і середньої третини грудини; непарна БАТ.

Розтирати грудину долонями від яремної виїмки до середини грудка 

(це -  зона вилочкової залози); відбувається регуляція роботи імунної систс 

організму; покращується кровопостачання кісткового мозку, страво/ : 

трахеї, бронхів, легень; позитивний лікувальний ефект спостерігається 

час бронхіальної астми, плевриту, гикавки.

8. Під грудними залозами; парна БАТ.

Позитивний лікувальний ефект -  при кашлі, плевриті, болях в : г 

плечей, при захворюванні печінки, кишечника, стравоходу.

9. На пальцях рук (здавити нігтьову фалангу пальця трьома пальця/' - 

руки, потім переміщати, наче надягати перстень).

БАТ великого пальця -  пов’язана з центральною нервовою сис~є 

позитивний вплив під час судом пальців, значному потовиділень 

неврастенії. БАТ другого пальця -  пов’язана зі шлунком. Псі 

лікувальний ефект під час ангіни, шуму у вухах, втрати свідоч :с~ 

третього пальця -  пов’язана з кишечником, хребтом, 

викоримстовується під час підвищення температури тіла, втраті; . і ;

БАТ четвертого пальця пов’язана з печінкою. БАТ п’ятою пальця 

пов’язана із серцем. Її массаж знімає напад тахікардії. Викорис- 

також під час ослаблення організму внаслідок тривалої високої і

10. На зап’ястках; парна БАТ. Розтирати коловими рухами п; 

внутрішній поверхні: массаж показаний під час ангіни, тонзиліт
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безсоння, при поганому апетиті (внутрішня поверхня), під час ревматизму, 

гіпертонії, лихоманки (зовнішня поверхня).

11. Ззовні від чашечки колінного суглоба.

Самомасаж вушних раковин

1. Швидко пригнути вуха вперед, спочатку мізинцем, а потім всіма 

пальцями. Прижати вушні раковини до голови, а потім відпустити. 

Сприяє загальному зміцненню організму дитини (Повторити 5-6 разів).

2. Захватати кінчиками великого та вказівного пальців обидві мочки вух. 

Потягнути донизу, потім відпустити. Повторити 5-6 разів. Ця 

процедура корисна під час загартування горла, поскільки на вушній 

мочці знаходяться рефлексогенні зони мигдалин та порожнини рота.

З Ввести великий палець у слуховий отвір, а вказівним пальцем прижати 

козелок вуха. Здавлювати та повертати козелок у різні сторони на 

протязі 10 секунд. Рекомендується робити масаж регулярно. Він 

стимулює функцію наднирників, зміцнює ніс, горло, гортань. З часом 

зникає алергія, кашель, нежить.
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Орієнтовний графік проведення 

фізкультурно-оздоровчої роботи в режимі дня 

для дітей віком 5-6 років

7.30- 8.00 - ранковий прийом дітей на свіжому повітрі (10-15 хвилин -  

рухлива гра, самостійна рухова діяльність).

8.15-8.30 -  ранкова гімнастика.

8.30- 8.40 -  миття рук до ліктя, обличчя.

8.50- 9.00 -  полоскання рота, точковий масаж, масаж вушних раков* 

кольоротерапія, стимулювальна гімнастика 3 хв. (у добре провітрена - 

приміщенні).

9.12-9.15 -  фізкультхвилинка (у разі потреби).

9.30- 9.40 -  фізкультпауза (між малорухливими заняттями). Фіточай.

11.00- 12.10 -  прогулянка на вулиці, 10-15 хвилин -  рухливі ігри; 20-25 

фізичні вправи; 15-20 хвилин -  індивідуальна робота (прогулянка і  

піший перехід -  30-35 хвилин (1 раз на тиждень),

12.10-12.30 -  повернення з прогулянки (ароматерапія, миття обли1- - ; 

рук до ліктя).

12.30- 12.40 -  пальчикова гімнастика, гімнастика для очей.

12.50- 13.05 -  полоскання горла йодосолевим розчином, точковий 

вправа-медитація, аутотренінг, казкотерапія.

15.00- 15.10 -  гімнастика пробудження (10-12 хвилин), масах 

контрасні повітряні ванни, дихальні вправи, ходіння по 

килиму, коригуючи доріжка.

15.40-16.00 -  коригуючи гімнастика, розвиток дрібної * 

(оздоровчі хвилини або ігрові гімнастичні комплекси).

16.35-16.40- полоскання рота.

17.00- 17.30- вечірня прогулянка (10-15 хвилин рухлива гра).
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ЗРАЗКИ ПЛАН-КОНСПЕКТІВ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ОЗДОРОВЧО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 

ДЛЯ ДІТЕЙ ВІКОМ 5-6 РОКІВ

Інформаційно-ознайомлювальний етап превентивного 

фізичного виховання дітей віком 5-6 років

План-конспект заняття з фізичної культури 

Завдання заняття:

. Ознайомити з поняттям «м’язи», створити уяву про роботу серця, легенів.

І- Ознайомити з вихідними положеннями та основами виконання фізичних 

зорав основної гімнастики.

Навчити техниці лазіння по гімнастичній стінці.

- Гприяти розвитку сили, швидкості та спритності. 

і здания превентивної профілактики:

: -айомити з основами черевного та грудного дихання; 

гтворити уяву про роботу серця, легенів;

сприяти профілактиці захворювань опорно-рухового апарату, серцево- 

. -ь і; -тої та дихальної систем, системи зору.

«гитар та обладнання: гімнастичні стінки, гімнастичні лави, кубики,

ІЧІ. обручі.

Зміст заняття

Д
оз

ув
ан

н

я

Організаційно- 

методичні вказівки

««ча частина 10 -12

хв.
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Організаційний компонент

Шикування. Перекличка. Перевірка готовності 

до заняття. Стройові вправи на місці. 

Актуалізація та повідомлення завдань заняття. 

Повторення засвоєних слів та їх значення: 

профілактика, захворювання, здоров’я. 

Створити уяву про роботу серця, легенів.

4-5 хв. Використовувати різні 

види спілкування

Пригадати матеріа.- 

минулого заняття

ЗРВ у русі: 3 хв. Поточний епосТ1

- ходьба на носках, перекати з п’ятки на носок, виконання

на зовнішній та внутрішній частині стопи, з Вправи у ходьбі, бігу 1

різноманітними положеннями рук (вверх, 1 хв. стрибки виконувати - 1

вперед, всторони), з високим підніманням розміткою.

стегна, випадами.

- біг у повільному темпі, галопом вправо 1 хв. Вимагати ч іткзЛ

(вліво), підскоки, із закиданням гомілки, виконання команд.

змійкою; Дотримання дистаніг

- стрибки з просуванням вперед на лівій 1 хв. Стрибки пружні. -Л

(правій) нозі, на двох, в кроці. ЧСС у носках.

Дихальні вправи (Додаток Д) 1,5 хв. Звернути уваг> аЛ

ЗРВ на місці:

Повторення вихідних положень. 2,5 хв.

правильне ви к о а^И  

грудного та череЕз^И 

дихання.

- різноманітні колові рухи відведення руками, Фронтальний

повороти, нахили, махи, випади, стрибки; виконання.
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сновна частина 17-18

хв.

іееіда з дітьми: які є м’язи? Як вони 

: нкціонують? Що треба зробити щою їх 

рцнити? Як працює серце та легені?

3 хв.

ходьба по гімнастичній лаві з мішечком 2 хв. Робити вправи

ску на голові (приставними кроками, 3 рази синхронно

юеступанням через кубики, пролізання в Однойменним способом

круч); 2 серії

■ човниковий біг 3x10 м (дві серії) під час Відпочинок між серіями

«ллочинку психогімнастика «Радість» (діти 1 хв.

пікою  обличчя показують радість, сміх, сум, 3 рази

слив, стах). Підстраховка

зазіння по гімнастичній стінці верх, вних, по інструктора,

ідгоналі; одноіменний та

зазіння по гімнастичній лаві без допомоги 2x10 різнойменний спосіб

цг підтягуючись вперед руками. раз/в /
і парах: один піднімає тулуб в сід на Біг до Руки на грудях, звернути

«-готичній лаві, інший тримає ноги (прес); СТІЙКИ увагу на правильне

-~~грета з м ’ячами (біг з м ’ячем, оббігти 15 м дихання /

■ Іг  та повернутися назад, передати м’яч 2 рази Звернути увагу на

»• 2 хв. правильну передачу
естафети

г  чиа ч ясш ля
/

вправи (Додаток Б) 1 хв. Слідкувати за чітким та

правильним виконанням 

дихальних актів.
в е п  для очей (Додаток Д). 30 с
в ж» розслаблення. Вправи на 1 хв. У положенні стоячи,
П  і-існвної гнучкості.
1----------------------- _ - ________________ 1сидячи, лежачи.
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Повторення вивчених понять (робота серця 1 хв.

та легенів).

Оцінювання діяльності дітей. 30 с Індивідуальний підхід.

Оголошення домашнього завдання: 1 хв. Звернути увагу на

розвиток черевного пресу та м’язів спини, правильне положення

повторити вивчені поняття тулуба та рук.

Час проведення: Жовтень Місце проведення: Спортивний майданчик
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ДОДАТОК Н

Базовий етап превентивного фізичного виховання 

дітей віком 5-6 років

План-конспект заняття з фізичної культури 

Завдання заняття:

1. Навчити техніці ведення м’яча поштовхом об підлогу правою та лівою 

рукою (на місці, повільним кроком, бігом).

2. Навчити техниці передачі м’яча двома руками від грудей, а також умінню 

ловити м’яч, який летить на різній висоті.

3. Сприяти розвитку сили, швидкості та спритності.

Завдання превентивної профілактики:

- сприяти профілактиці захворювань серцево-судинної та дихальної систем, 

системи зору.

Інвентар та обладнання: м’ячі, обручі, стійки

Зміст заняття

Д
оз

у в
ан

н 

я

Організаційно- 

методичні вказівки

(иготовча частина 10-12

хв.

^гганізаиійний компонент 2-3 хв.

.-кування. Перекличка. Перевірка готовності Вимагати чіткого

і :аняття. Стройові вправи на місці. виконання

легалізація та повідомлення завдань занятгя.

РЗ у русі: 3 хв. Поточний спосіб

і :дьба на носках, перекати з п’ятки на носок, виконання
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на зовнішній та внутрішній частині стопи, з Вправи у ходьбі, бігу та

різноманітними положеннями рук (вверх, 1 хв. стрибки виконувати за

вперед, всторони), з високим підніманням розміткою.

стегна, випадами. 1 хв. Вимагати чіткого

- біг у повільному темпі, галопом вправо виконання команд.

(вліво), підскоки, із закиданням гомілки, 1 хв. Дотримання дистанції

змійкою; Стрибки пружні. Ні

- стрибки з просуванням вперед на лівій носках.

(правій) нозі, на двох, в кроці. 1,5 хв.

Дихальні вправи (Додаток Б). Звернути увагу

Повторення вихідних положень. 2,5 хв. правильне виконана

- різноманітні колові рухи відведення руками, грудного та черевно:

повороти, нахили, махи, випади, стрибки; дихання.

Фронтальний епос г 1

виконання.

Основна частина 19-20

ХВ.

- Гра «Гонка м’ячів по рядах»: створюються Зхв. Забезпечується відч>~т 1

дві команди, інтервал або дистанція між м’яча

гравцями 0,5 м, спочатку в колонах м’яч

передається назад піднімаючи верх через

голову, останній біжить вперед; те ж саме в

шеренгах, м’яч передається боком. 2хв. Фронтальний спосіб

- ведення м’яча на місці, повільним кроком, 3 хв. Ноги зігнуті, кисть

бігом; 4 хв. працює плавно

- естафета з веденням м’яча; Звернути увагу на

- передача м’яча від грудей двома руками в правильне виконанні

парах, збільшуючи відстань між партнерами; 4 хв. передачі м’яча

- гра «М’яч в стінку»: гравці стоять у Визначити країни -  1
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-зенгу оіля стіни на відстані 1 м, виконують 

егедачу м’яча в стінку та ловлять м’яч 3-4 хв.
ступово збільшується відстань до стіни), Обруч переноситься на

р® не повинен упасти на підлогу; різну відстань
->едача м’яча від грудей двома руками з

і^хоком від підлоги, попасти в обруч, який 

В* -ть на підлозі, партнер ловить м’яч та 
снує те ж саме. ІV V V
дключна частина 3-4 хв.

■дальні вправи (Додаток Б) 1-2 хв. Слідкувати за чітким та 

правильним виконанням 

дихальних актів.

днювання діяльності дітей. 1 хв. Індивідуальний підхід.

голошення домашнього завдання: ведення 

[ іча (високе, середнє, низьке), розвиток 

тзів живота, рук (прес, віджимання).

1 хв. Звернути увагу на 

правильне положення 

тулуба та рук. 

Індивідуальний підхід

Час проведення: Грудень Місце проведення: Спортивний зал
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ДОДАТОК П

Етап поглибленого комплексного застосування системи засобів, методів 

та методичних прийомів превентивного фізичного виховання 

дітей старшого дошкільного віку

План-конспект заняття з фізичної культури 

Завдання заняття:

1. Навчити техніці метання предметів на дальність.

2. Навчити техніці бігу у повільному темпі на витривалість.

3. Удосконалити техніку виконання вправ з рівноваги.

3. Сприяти розвитку витривалості, сили та спритності.

Завдання превентивної профілактики:

- сприяти профілактиці захворювань опорно-рухового апарату, серцево- 

судинної та дихальної систем, системи зору.

Інвентар та обладнання: стійки, мішечки з піском (150 г), гімнастичні лави, 

кубики, стічки з матерії, обручі

Зміст заняття

Д
оз

у-

ва
нн

и

Організаційно- 

методичні вказівки

Підготовча частина 10-12

хв.

Організаційний компонент 3-4 хв.

Шикування. Перекличка. Перевірка готовності Вимагати чіткого

до заняття. Стройові вправи на місці. 

Актуалізація та повідомлення завдань заняття.

виконання '
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-ходьба на носках, перекати з п’ятки на носок, 1 хв. Поточний спосіб

на зовнішній та внутрішній частині стопи, з виконання

різноманітними положеннями рук (вверх, Під час ходьби роздати

вперед, всторони), палиціВимагати чіткого

-біг у повільному темпі. 1 хв. виконання команд.

ЗРВ з гімнастичними палицями: 5 хв. Дотримання дистанції

- хватом за кінці, палиця за шию, кола Стрибки пружні, на

головою; носках.

- хватом за кінці, палиця вниз, 1 -  палиця

вгору, права назад, прогнутись, 2 -  В.П., 3 -  те

ж лівою ногою, 4 -  В.П.; Звернути увагу на

- хватом за кінці, палиця за спину, повороти правильне виконання

тулуба вліво-вправо;

- хватом за кінці, палиця вгору, пружні нахили Фронтальний спосіб

тулуба вліво, вправо; виконання.

- хватом за середину, палиця вперед,

повертати палицю вліво-вправо; Рухи амплітудні

- хватом за кінці, палиця вниз, переступати 

через палицю;

- хватом за кінці, палиця вгору, 1 -  присід, 

палиця вперед, 2 - В.П.

- палиця на підлозі, стрибки через палицю;

- повільний біг на місці.

Дихальні вправи (Додаток Б).

1 хв. Стрибки пружні, високі

Основна частина 19-20

ХВ.

1. Вправи з рівноваги: 3-4 хв. Звернути увагу на

- ходьба по лаві, присісти й повернутися поставу

кругом;
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- ходьба по лаві назустріч один одному, з Поточний спосіб
поступовим розходженням, тримаючись за

руки;

- ходьба по лаві з переступанням через

кубики; 3 хв.

- ходьба по зменшеній опорі (перевернута Обов’якові паузи
лава) з мішечком піску на голові. відпочинку, де
2. Гра «Мисливці та зайці» (два гравці виконуються дихальні
стараються спіймати як найбільше інших 1 хв. вправи

гравців, потім йде зміна «мисливців»)

3. Метання: Створити передумову
- навчити правильному замаху (стоячи біля 1 хв. для широкого замаху
стіни, до неї спиною, на відстані 50-60 см,

зробити замах торкаючись рукою стіни, а Створити певну
потім виконати кидок); 2 хв. установку для
- навчити правильній постановці ніг (під час правильного вихідного
замаху дитина ставить різнойменну з рукою, 2 хв. положення ніг

яка виконує метання вперед на лінію, а другу

на іншу стрічку; 1 хв.

- метання предмета на задану відстань, 1 хв. Повне випрямлення
поступово збільшуючи відстань; 2 хв. руки у ліктьовому

- метання мішечка через мотузок, натягнутий суглобі під час кидка
на висоті 130-140 см з відстані 2-2,5 м; 3-4 хв. Фронтальний спосіб,

- метання виконувати правою та лівою рукою визначити переможця

- гра «Хто далі кине?»;

- гра «Цілься краще!» (попасти мішечком в Звернути увагу на

обруч, який лежить на підлозі на різній правильне дихання, тем
відстані); ПОВІЛЬНИЙ.

4. Біг на витривалість без зупинки 300 м.
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іаключна частина 3 хв.

Іихальні вправи (Додаток Б) 1 хв. Слідкувати за чітким та

правильним виконанням

дихальних актів.

рцінювання діяльності дітей. 1 хв. Індивідуальний підхід.

Оголошення домашнього завдання: біг у 1 хв. Звернути увагу на

»вільному темпі 500 м. правильне дихання

Час проведення: Грудень Місце проведення: Спортивний зал
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ДОДАТОК Р

РУХЛИВІ ТА СПОРТИВНІ ІГРИ, ВПРАВИ СПОРТИВНОГО 

ХАРАКТЕРУ ДЛЯ ПЕРВИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ 

ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ 5-6-РІЧНИХ ДІТЕЙ

Спортивні ігри: баскетбол, футбол.

Вправи спортивного характеру: ходьба на лижах; їзда на велосипеді, 

самокаті; катання на санках, ковзанах.

«Підніміть предмет» (лижі, санки). На середині схилу гірки кладуть 

предмет (гілочку, шишку, прапорець). Спускаючись з гірки на санках або 

лижах, треба схопити його.

«Арка» (лижі, санки). На середині схилу ставлять арку (ворота) з двох-трьох 

лижних палиць або прутиків. Завдання -  проїхати під аркою на санках а&: 

лижах, не зачепивши її.

«їзда змійкою» (самокат, велосипед). Дітям пропонується проїхав 

«змійкою» між кубиками (булавами), які розставлено на одній лінії ка 

відстані 1,5-2 м один від одного.

«Хто більше збере прапорців?». На схилі гірки ставлять 5-6 прапорців -_ 

одній лінії на відстані 2-3 метрів один від одного. Дитина, спускаючи.; : 

гірки, намагається зібрати якомога більше прапорців, 2-3 рази спускаючі-:.: 

гірки.

Рухливі ігри:

1. «Стоячи на одній нозі». Дітям пропонуються різні варіанти завдань:

а) стояти на одній нозі на підлозі, заплющивши очі;

б) стояти на одній нозі вздовж або впоперек лави;

в) те саме, що в а) і б) але зі зміною положення ніг: випростати впере • 

сторону, назад пряму або зігнуту ногу, узятися за щиколотку зігнутої н: ~-і

2. «Перекати назад». Присісти, зігнутися, обхопити коліна руками 

кругла. Швидко й м’яко зробити в такому положенні перекат, доторк- з
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ Р

до підлоги лопатками, не випрямляючи ніг й тримаючи їх притиснутими до 

тулуба; руки при цьому обхоплюють коліна. Знову перекатом повернутися у 

вихідне положення.

3. «Півнячий бій». Двоє дітей стають у накреслене коло діаметром 1-1,5 м 

обличчям один до одного, схрестивши руки на грудях і одну ногу зігнувши в 

коліні. За сигналом вони намагаються змусити супротивника вискочити з 

кола або опустити ногу. Програє той, хто опускає ногу або виходить з кола.

4. «Розійдися -  не впади». Двоє дітей ідуть по лаві назустріч один одному. 

Зустрівшись, вони розходяться, тримаючись один за одного, і продовжують 

рух.

5. «Гімнасти». Діти виконують завдання на гімнастичній лаві: пройти на 

носках, спина пряма, руки за головою, дивлячись прямо на кінець лави; 

пройти по лаві 2-3 кроки, розвернутися на 360, пройти до кінця лави, 

розвернутися й повернутися до її початку; стоячи на лаві, підніматися на 

носки й опускатися на повну стопу.

6. «Поклади - підніми». Діти стоять перед лавою, у першої дитини в руках 

кошик або відерце з предметами (мішечки, кубики, палички). Перша дитина 

застрибує на лаву, іде по ній, періодично зупиняючись, і кладе на лаву по 

одному предмету. Дійшовши до кінця лави, дитина зістрибує з неї, підбігає 

до наступної дитини й віддає їй кошик. Друга дитина застрибує на лаву, іде 

по ній, підбираючи залишені предмети. Дійшовши до кінця, вона зістрибує з 

дави, підбігає до наступної дитини, яка повторює дії першої. Поклав ни або 

“іднявши предмет, дитина має обов’язково випрямитися.

«З м ’ячем під дугою». Проповзти навкарачки під дугою, висотою 40 см, 

дгтовхаючи м’яч головою. Відстань до дуги -  2-3 м.

• 'Пролізь в обруч». Гра може мати кілька варіантів:

г обруч вертикально поставлений на підлогу. Пролізти в нього ногами 

з-перед, спираючись на руки;
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ Р

б) тримати обруч однією рукою вертикально. Пролізти в нього, не 

відпускаючи й перехоплюючи його вгорі іншою рукою;

в) обруч укріплений на стояках, не торкаючись підлоги. Пролізти в нього 

прямо або боком, витягуючи вперед руки й спираючись на них.

9. «Донеси мішечок». Кілька дітей стають на дошки або лави з мішечком у 

руках. Вони опускаються навкарачки, одночасно кладучи собі мішечок на 

спину, і починають пересуватися до кінця лави, намагаючись не впасти з неї 

й не впустити мішечок. Пересуватися по лаві слід за допомогою долонь та 

колін або стоп і колін. Якщо дитина впустить мішечок, вона підіймає його, 

знову кладе на спину й продовжує виконувати вправу.

10. «Тримай кульку». Дітям дають кульки та ложки. Гравці несуть кульки > 

ложках, йдучи по дошці або лаві й намагаючись втримати кульку в ложці 

Нести можна йдучи або бігцем. Дитина, яка випустила кульку, має підняти її. 

покласти в ложку, стати на лаву в місці падіння кульки й продовжувати 

виконувати вправу.

11. «Через болото». По один бік зали стоїть кілька дітей, кожна дитин- 

тримає по дві фанерки або дощечки. По інший бік (на відстані 6 - 8  м е :  

групи) -  «берег». Діти мають перебратися на інший бік, наступаючи нг 

дощечки й кладучи їх попереду себе.
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ДОДАТОК С

РУХЛИВІ ТА СПОРТИВНІ ІГРИ, ВПРАВИ СПОРТИВНОГО 

ХАРАКТЕРУ ДЛЯ ПЕРВИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ 

ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТА ПОКРАЩЕННЯ АДАПТАЦІЙНИХ 

МОЖЛИВОСТЕЙ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИТСТЕМИ 

5-6-РІЧНИХ ДІТЕЙ

Спортивні ігри: баскетбол, футбол, хокей.

Вправи спортивного характеру: ходьба на лижах; їзда на велосипеді, 

самокаті; катання на санках, ковзанах.

«Хто швидше?» (санки). Кілька учасників (6-8) стоять у підніжжя гірки, по 

команді вибігають на гірку, сідають на санки, які стоять паралельно на 

вершині гірки на відстані 2-3 м та спускаються вниз. Переможцем вважається 

той, хто першим перетне риску, накреслену на снігу біля підніжжя гірки. 

«Ширше крок» (лижі). На лижні двома палицями або гілками позначають 

відстань 25-30 м. Інструктор пропонує дітям подолати цю відстань без 

палиць, намагаючись зробити найменшу кількість кроків, довше ковзаючи на 

лижні. Гру можна тпровести як змагання між кількома дітьми. Перемагає 

той, хто зробить найменшу кількість кроків на цій дистанції.

«Хто швидше?» (лижі, ковзани, самокат, велосипед). Кілька учасників (5-6) 

стають на 2-3 м один від одного вздовж накресленої на снігу лінії. За 

сигналом інструктора (голосом або змахом прапорця) вони одночасно 

починають пересуватися з максимальною швидкістю в напрямку прапорця, 

встановленого на відстані 25-30 м. Перемагає той, хто першим долає 

дистанцію.

Рухливі ігри:
1. «Ловіння метеликів». Двоє дітей стоять у визначеному місці зали -  це 

ловці, решта дітей -  «метелики». За командою «Полетіли!» метелики-діти 

бігають по майданчику, за командою «Лови!» ловці намагаються впіймати
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«метелика», обхоплюючи його зчепленими руками, а впіймавши, відводять у 

бік.

2. «Швидко на своє місив». Діти стоять у колоні по одному. За командою «На 

прогулянку!» вони розбігаються по залі, беруть будь-який інвентар і 

виконують із ним довільні рухи. За командою «На своє місце!» діти кладуть 

предмети на їхнє попереднє місце і повертаються на своє місце у колоні. 

Програє той, хто в колону встане останнім.

3. «Біг по гіуиі». Діти вибігають і збігають по похилих дошках, по колоді.

4. «Біг у мішках». Дві-три дитини залазять у мішки й, притримуючи їх 

руками, проходять або пробігають від однієї лінії до іншої (лінії розташовані 

на відстані 5-6 метрів).

5. «Хто швидше з м ’ячем?». Діти стоять у шерензі по 5-7 чоловік, кожна 

дитина тримає у руках м’яч. За сигналом, ударяючи м’ячем об підлогу, діти 

просуваються бігом до фінішу (відстань між стартом та фінішем 8-10 м). 

Виграє той, хто раніше дійде до фінішу.
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РУХЛИВІ ТА СПОРТИВНІ ІГРИ, ВПРАВИ СПОРТИВНОГО 

ХАРАКТЕРУ ДЛЯ ПЕРВИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ 

СИСТЕМИ ЗОРУ 5-6-РГЧНИХ ДІТЕЙ

Спортивні ігри: баскетбол, футбол, хокей, настільний теніс, бадмінтон. 

Вправи спортивного характеру: їзда на велосипеді, самокаті; катання на 

санках, ковзанах; метання в ціль.

«Сніговик» (санки, лижі). На схилі гори ставлять сніговита. З’їзджаючи на 

санчатах, дитина, тримаючи в руці снігову грудку, намагається влучити нею 

у сніговика.

«Не зачепи» (самокат, ковзани, велосипед, санки). На одній лінії кладуть 

кубики на відстані 1,5-2 м один від одного, дистанція 10-12 м. Гравці 

рухаючись «змійкою» стараються об’їхати всі кубики не торкаючись.

«Влучи в иіль» (метання мішечків з піском, сніжки, м'ячів). Гравці 

стараються якомого більше влучити у ціль (діаметр 0,5 м), відстань до цілі 

3,5-4 м.

Рухливі ігри:

1. «У кого більше». По всій залі довільно розкидані предмети різних 

геометричних форм та кольору. За сигналом інструктора діти швидко 

збирають предмети або за визначеною формою або за кольором. Виграє той, 

хто найбільше назбирає предметів.

2. «До своїх пуапоуців». Діти невеликими групами по 3-5 чоловік утворюють 

кружки, у центрі яких знаходиться кольоровий прапорець. За першим 

сигналом діти розбігаються по всій залі. За другим сигналом -  зупиняються, 

присідають і заплющують очі, а педагогом міняє прапорці місцями. За третім 

сигналом діти розплющують очі, встають, біжать до свого прапорця й знову 

роблять коло. Перемагає та група, яка вишикується в коло першою.
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3. «Упіймай м'яч у повітрі». Педагог кидає тенісний м’яч на тенісну ракетку 

дитини (з висоти 20-30 см). Дитина ловить м’яч на ракетку й утримує його на 

ній. Далі діти грають по двоє в такий самий спосіб.

4. «Кільие назустріч кільцеві». Діти стоять один навпроти одного (на відстані 

2-3 м). Кожен із них тримає в руках обруч та гімнастичну палицю. За 

командою діти швидко прокочують один одному обруч так, щоб обручі не 

зіштовхнулися, і швидко підхоплюють їх на палицю.

5. «Не впусти кільце». Діти стоять у колі. Педагог -  у центрі кола. Він тримає 

в руках гумове кільце. Педагог по черзі кидає кільце кожній дитині. Дитина 

ловить кільце, потім підкидає кільце вгору, швидко повертається навколо 

себе, ловить кільце й швидко кидає його педагогу.
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РУХЛИВІ ТА СПОРТИВНІ ІГРИ, ВПРАВИ СПОРТИВНОГО 

ХАРАКТЕРУ ДЛЯ ПЕРВИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ 

НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 5-6-РІЧНИХ ДІТЕЙ

С порт ивні ігри з використ анням  елем ент ів кольоротерапії: баскетбол, 

футбол, хокей, настільний теніс, бадмінтон.

Д л я  переваги процесів збудж ення над процесами гальмування: баскетбол, 

футбол, хокей ( ведення м’яча у русі, передачі м’яча у русі, навчальна гра), 

бадмінтон.

Д л я  переваги процесів гальмування над процесами збудж ення: баскетбол 

(ведення м’яча на місці, кидки в корзину, передачі в парах на місці); футбол 

(передачі в парах на місці); настільний теніс, бадмінтон (підбивання 

тенісного м’ячика (волана) ракеткою, стоячи на місці).

Вправи спорт ивного характ еру з  використ анням  елемент ів  

кольорот ерапії ( додаток Ж):

Д л я  переваги процесів збудж ення над процесами гальмування: їзда на 

велосипеді, самокаті, лижах, ковзанах у швидкому темпі.

Д л я  переваги процесів гальмування над процесами збудж ення: їзда на 

велосипеді, самокаті, лижах, ковзанах у повільному темпі; метання, кидання 

та ловіння м’яча; метання у вертикальну та горизонтальну цілі.

Р ухливі ігри з використ анням  елем ент ів кольоротерапії,: рухливі ігри з 

використанням вправ з рівноваги, з елементами психогімнастики, 

фітболгімнастики.
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