
    
   Основне завдання нашого дошкільного закладу – це фізкультурно-

оздоровча робота. Над цією проблемою дошкільний заклад працює з 2001 

року. 

   Вихователі на чолі з інструкторами з фізкультури  чітко усвідомлюють, що 

фізичний розвиток дошкільнят спрямований насамперед на охорону та 

зміцнення психічного та фізичного здоров’я дітей, підвищення захисних сил 

організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до 

здорового способу життя, формування життєво-необхідних рухових умінь, 

навичок та фізичних якостей (швидкість, спритність, витривалість, 

гнучкість), формування культури здоров’я. Здоров’я дитини розглядається 

педагогами як багатоскладова категорія, в яку входить фізична, психічна, 

духовна і соціальна складові.   Вся фізкультурно-оздоровча робота 

здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», «Про 

фізичну культуру», «Національної доктрини розвитку освіти», Базовому 

компоненту дошкільної освіти України,  програми  дітей дошкільного віку 

«Українське дошкілля», Інструктивно-методичним листом МОН № 1/ 9-438 

від 27.08.2004 р. «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в 

дошкільному навчальному закладі». 

   В дошкільному закладі створені належні умови для ефективного здійснення 

фізкультурно-оздоровчої роботи, для формування, збереження та зміцнення 

здоров’я дітей. 

  Обладнання та інтер’єр спортивного залу закладу  відповідає вимогам, що 

дає змогу раціонально використовувати його в роботі з дітьми всіх вікових 

категорій  та різних рівнів фізичного розвитку.  

   Достатньо нестандартного фізкультурного обладнання зроблено руками 

вихователів та батьків. Все спортивне обладнання має естетичний вигляд.Для 

занять на свіжому повітрі облаштовані ігрові та спортивні майданчики.   В 

групах спортивні куточки розміщені в доступному для дітей місці.  

   В методичному кабінеті  достатня кількість методичної літератури з 

фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят. Посібники 

Е.С.Вільчковського, А.В.Кенемана, Д.В.Хухлаєвої, Т.І.Дмитренко, 

Т.І.Осокіної, В.Г.Фролова та інших авторів протягом багатьох років 

допомагають у вирішенні завдань фізичного розвитку та оздоровлення дітей. 

   Інструктор з фізкультури Вишневська Аліна Юріївна з вихователями та 

методистом розробили комплекси лікувально-оздоровчих заходів, вправи для 

розвитку рук і пальців, лікувальну гімнастику для очей, стопи, ніг; конспекти 

занять з фізкультури, спортивних свят та розваг; комплекси корегуючих 

вправ, оздоровчі хвилинки, рекомендації щодо організації динамічних пауз, 

піших переходів в різні пори року.  Завдяки достатній кількості методичної 

літератури, розробок, різного унаочнення педагоги мають можливість 

грамотно, на високому методичному рівні організовувати оздоровчо-

профілактичну роботу.  

   Відповідно вимогам сьогодення створено певну систему роботи з даного 

питання, яка передбачає наступні аспекти,  а саме: 



- фізичний розвиток; 

- лікувально-профілактична робота; 

- організація режиму дня; 

- організація харчування; 

- валеологічне виховання; 

- екологічне виховання; 

- загартування; 

- робота з батьками. 

   Вихователі в роботі з дітьми керуються перспективно-календарним та 

поточним плануванням, де належне місце посідає фізкультурно-оздоровча 

робота. Позитивні наслідки фізкультурно-оздоровчої роботи забезпечуються 

різноманітністю їх форм. Провідне місце займають організовані форми 

фізичного виховання та самостійної рухової діяльності дошкільників під час 

прогулянок та інших режимних моментів. 

   Фізкультурно-оздоровчі форми з дітьми включають: 

   - заняття з фізкультури;                                                                                                                                                                       

    -заняття в басейні, 

   - вправи на свіжому повітрі; 

   - рухливі та спортивні ігри, вправи, пішохідні переходи; 

   - різні види гімнастики (ранкова, гігієнічна після сну, корегуюча); 

   - фізкультхвилинки, фізкультурні паузи, динамічні перерви; 

   - спортивні свята, розваги, дні здоров’я тощо. 

   Провідне місце посідають  заняття з фізичної культури. Протягом тижня 

два заняття проводяться  в спортзалі , два – в басейні і одне – на свіжому 

повітрі. Наявна система у плануванні фронтальних та індивідуальних занять. 

Структура занять, дозування рухів і вправ відповідають методичним 

вимогам. Один раз на тиждень планується пішохідний перехід за межі 

дошкільного закладу. В кожній групі щодня проводиться ранкова гімнастика. 

Широко використовуються вправи з різними предметами  з різних вихідних 

положень. Після денного сну проводяться комплекси гігієнічної гімнастики, 

до складу якої входять загально - розвиваючі вправи, вправи для 

профілактики плоскостопості та порушень постави.  Щоденно плануються 

рухливі ігри. Для врахування базових рухів в іграх, впливу на різні групи 

м’язів, пори року та місця в режимі дня вихователі користуються 

циклограмами використання рухливих ігор. 

   Щомісяця в дошкільному закладі проводяться Дні здоров’я. Належна увага 

приділяється підготовці та проведенню спортивних свят та розваг. 

   З метою збереження та зміцнення здоров’я дошкільнят  проводяться малі 

форми фізичного виховання. Це фізкультурні хвилинки і фізкультурні паузи 

між заняттями, психогімнастика, музично-ритмічні рухи, ігри-медитації, 

дихальні та звукові вправи та інше 

   Невід’ємною складовою оздоровчо-профілактичної роботи стало 

проведення щорічних Малих олімпійських ігор. Вихованці нашого закладу є 

їх постійними учасниками. В групах  заведено листок здоров’я дітей. 

Відповідно до запису у листку відбувається здійснення індивідуального та 



диференційованих підходів, враховується стан індивідуального здоров’я 

дитини під час фізичних навантажень. Для кращого засвоєння основних рухів 

планується індивідуальна робота з дітьми, які відстають у розвитку рухових 

умінь. Ця робота проводиться у час, відведений для самостійної рухової 

діяльності дітей. 

   Розуміючи те, що сучасна дошкільна освіта має забезпечувати збереження 

здоров’я вихованців, педагоги груп пріоритетного значення надають 

сучасним педагогічним особистісно-орієнтованим технологіям, в котрих 

закладений великий оздоровчий потенціал. Це використання дихальної 

гімнастики та точкового масажу перед обідом ( по 5 хвилин), пальчикова 

гімнастика – 5 хвилин перед полуденком, масажування долонь – 2-га 

половина дня, сеанс аромотерапії – 1 година під час сну, оздоровчі хвилинки 

- впродовж дня. 

   Гуманістично - особистісну спрямованість носить включення в освітній 

процес елементів психогімнастики за М.Чистяковою, дихальна гімнастика 

Стрельнікової, робота у куточках емоцій . Використання ігрової терапії в 

навчально-виховному процесі зближує дітей, дозволяє педагогам 

моделювати дружні стосунки між однолітками, забезпечити особистісний 

розвиток дітей з урахуванням їх здібностей, бажань, нахилів. 

   В нашому закладі активно працює  гурток з плавання « Дельфінчик», 

фізкультурний гурток «ЛФК» (лікувальна фізкультура), які сприяють 

фізичному розвитку дошкільнят, в процесі широко використовується 

танцювальна терапія, музикотерапія, казкова терапія. 

   В закладі розроблена система лікувально-оздоровчих заходів. 

   Проводимо роботу з формування в дітей ціннісного ставлення до власного 

здоров’я  у тісній співпраці з батьками. Запрошуєм їх до участі в 

просвітницьких і оздоровчих заходах, що проводяться в дошкільному 

навчальному закладі: батьківських зборах, дискусіях, консультаціях, бесідах, 

практичних заняттях; Днях здоров’я, Днях відкритих дверей, туристичних 

походах, спортивних розвагах тощо. 

 

   
 


