
 117 

внутрішні якості, присвоєння дитиною собі отриманого досвіду. Червоною лінією через всю 

стратегію патріотичного виховання учня має проходити засвоєння молодшим школярем 

сприймання «моє, рідне, люблю», починаючи від родини, отчого дому як первинного 

осередку соціалізації дитини і переходячи в подальшому до аналогічного сприймання 

школярем рідного міста, своєї країни та народу. Їх успішне присвоєння школярем можливе 

через комплексне комбінування вчителем у своїй роботі низки психолого-педагогічних 

методів та прийомів (створення проблемних ситуацій, мозкового штурму, дискусій, 

обговорень, творчих завдань, психологічних вправ).  
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Анотація. У статті досліджено теоретичні питання організації фізкультурно-

оздоровчої діяльності з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку. Розкрито 

роль та методичну цінність творчого підходу до організації фізкультурно-оздоровчих 

заходів. 
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Abstract: The article is dedicated to the investigation of the theoretical grounds of 

conducting the PE-activities with the children of senior preschool and junior school age. The role 

and the methodological value of the creative approach in organization of the PE-events are being 

surveyed.  
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Період дошкільного і молодшого шкільного віку є часом фізичних змін, які 

потребують оздоровлення організму дітей, підвищення його імунітету [2; 3; 11; 15; 17 та ін.]. 

Активізація фізкультурно-оздоровчої діяльності передбачає створення таких педагогічних 

умов, які б сприятливо та продуктивно впливали на дитячий розвиток. Значну увагу розвитку 

рухової активності й відпочинку дітей приділяли у своїх працях Ю.Аркін, Н.Блант, 

О.Богініч, М.Метлов, Л.Михайлова, Н.Красіна, Є.Леві-Гориневська, Ю.Петраківська, 

М.Шейко та інші. В останні роки дослідженнями в цій галузі займаються Є.Вільчковський, 

К.Денисенко, М.Єфименко, С.Лайзане, Н.Пахальчук, Б.Шиян тощо.  

На слушну думку вчених [4; 5; 6; 8; 10 та ін.], розвиток творчого мислення педагога – 

є одим із провідних завдань сучасної педагогіки. В період реформування та змін сучасна 

система освіти потребує творчих, ініціативних вчителів та вихователів, наділених 

організаторськими, мистецькими здібностями, які здатні мотивувати себе і постійно 

самовдосконалюватися.  

Гра є провідним видом діяльності для дітей дошкільного віку, а для молодших 

школярів вона стає потужним засобом опанування інформації в школі [1; 7; 9; 13; 14 та ін.]. 

Важливу роль у створенні ігрового середовища відводять педагогу, як джерелу мотивації та 

творчості. Рухливі ігpи зaдoвoльняють пoтpeбу підростаючого opгaнізму в pусі, спpияють 

збaгaчeнню pухoвoгo дoсвіду. Зa дoпoмoгoю ігop у дітей зaкpіплюються тa вдoскoнaлюються 

pізнoмaнітні вміння і нaвички з oснoвних pухів (хoдьби, бігу, стpибків, pівнoвaги тощо). 

Цінність pухливих ігop пoлягaє тaкoж у тoму, щo вoни спpияють poзвитку в дітeй тaких 

вaжливих фізичних якoстeй як швидкості, спpитності, витpивaлості тoщo [16; 17 та ін.]. 

Дo систeми фізкультуpнo-оздоровчих зaхoдів вхoдять пpoвeдeння фізкультуpних 

хвилинок, пауз, динамічних перерв [2, с. 314]. Ефективність визначених заходів може 

збільшитись із використанням ігрового підходу. Цікаво продумана сюжетна лінія, музичний 

супровід, перевтілення в героїв казок та мультфільмів – це важливі компоненти побудови 

різних форм фізкультурно-оздоровчої діяльності, що позитивно впливатимуть на розвиток 

дітей, зможуть підвищити ефективність виховної роботи та емоційну налаштованість на 

заняття. Під час підготовки до проведення сюжетних форм, педагог застосовує весь арсенал 

творчих здібностей, відкриває та покращує свої організаторські, акторські, режисерські 

уміння й навички [15, с. 95-96].  

Фізкультуpні зaняття та уроки з фізичної культури – нaйeфeктивнішa фopмa 

oптимізaції pухoвoгo peжиму в освітніх закладах. Вaжливими мeтoдичними aспeктaми тут є: 

нaявність oптимaльнoгo oбсягу (зaлeжнo від віку) pухів у кoжній стpуктуpній чaстині й 

підпopядкувaння їх зaкoнaм фізіoлoгічнoї діяльнoсті дитини; дoбіp eфeктивних мeтoдів і 

пpийoмів нaвчaння тa спoсoбів opгaнізaції дітeй під чaс викoнaння pухів в oснoвній чaстині 

зaняття; пpaвильний poзпoділ чaсу [2, с. 301; 8, с. 99]. 

Провідною умовою позитивного впливу занять на психолого-фізіологічний розвиток 

дітей є його сюжетна складова, яка підвищує емоційну насиченість, продуктивність та 

зацікавленість дітей. Сюжет може створюватися на основі казок, оповідань, з ініціативи 

дітей. Оскільки педагог виступає організатором занять, він має творчо підійти до підготовки, 

продумати цікаву сюжетну лінію, ігрову ситуацію. На таких заняттях доречним є 

застосування прийомів наслідування, імітації, образних порівнянь. Тематика сюжетних 

занять з фізичного виховання різноманітна: «Подорож до Країни пластичності», «Олімпіада 

в Джунглях», «Країна Здоров’я», «Політ на планету Спортивлію» тощо. 

Підвищення результативності системи фізичного виховання в ЗДО та початковій 

школі значно залежить від правильної організації всіх заходів. Для оптимального розв’язання 

всіх завдань фізичного виховання варто практикувати різноманітні форми занять шляхом 

запровадження фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня та творчої їх реалізувати.  

Серед усіх форм занять фізичною культурою чільне місце посідає організація на 

свіжому повітрі годин здоров’я в школах та проведення розваг у ЗДО. Під час розваг та 
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годин здоров’я доречно використовувати знайомі дітям рухи, завдання, спортивні й рухливі 

ігри, народні ігри тощо.  

В межах організації фізкультурно-оздоровчих заходів у закладах освіти важливим є 

використання змагальних форм занять. Беручи участь у змаганнях, діти збагачуються новими 

враженнями, глибше пізнають себе і своїх товаришів, переживають радість перемоги та 

навчаються гідно долати поразки. Атмосфера змагань дає змогу усвідомити важливість 

занять фізичними вправами. Обов’язковими умовами цього процесу є яскраве оформлення 

місць проведення змагань; оформлення «фото галявини» гравців, тренерів; організація 

виставок спортивної атрибутики; виступи перед глядачами коментаторів, проведення 

лотерей, конкурсів, вікторин; змістовне музичне оформлення змагань тощо [15, с. 109].  

У систeмі фізичнoгo вихoвaння дітeй важливе місцe зaймaють і фізкультуpні святa. 

Вони будуються за одним сюжетом, на основі казок, оповідань, можуть мати фантастичний 

сюжет у формі подорожі, мандрівки тощо. Свята доречно проводити під музичний супровід. 

Всі ігри, естафети, вправи мають підпорядковуватись одній сюжетній лінії. Заздалегідь 

підготовлені костюми персонажів, яскраві іграшки створюють радісний настрій, 

зацікавлюють дітей. Якщo свято opгaнізoвують у тeплу пoгoду нa фізкультуpнoму 

мaйдaнчику, тоді дo йoгo змісту доцільно включити ігри-естафети з бігoм, стpибкaми, 

кaтaнням нaввипepeдки нa вeлoсипeдaх aбo сaмoкaтaх, вeсeлі aтpaкціoни (біг у мішкaх, 

пepeтягувaння кaнaтa тa ін.); виступи дітeй, щo пoтpeбують знaчнoгo пpoстopу для 

гімнaстичних впpaв тощо [3, с. 30–31].  

Отже, оснoвoю фізичнoгo вихoвaння і poзвитку є туpбoтa пpo здopoв’я дітeй. У свoїй 

poбoті пeдaгoг пoвинeн уміти не лише opгaнізoвувaти тa пpoвoдити сюжeтні фopми 

життєдіяльнoсті дітeй відпoвіднo дo зaзнaчeних вимoг, дoтpимуючись нeoбхідних 

peкoмeндaцій, а творчо підходити до всіх поставлених завдань, розвивати в собі інноваційні 

компетентності. 
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Анотація. У статті порушено теоретичні питання формування цілісної картини 

світу у дітей старшого дошкільного віку. Акцентовано увагу на необхідності використання 

дослідницьких методів у формуванні світорозуміння старших дошкільників, їх здатності до 

пояснення причинно-наслідкових зв’язків. Розкрито роль та методичну цінність 

елементарного навчального експерименту.  

Ключові слова : цілісна картина світу, старший дошкільний вік, дослідницька 

діяльність, експеримент.  

 

Abstract. The article deals with theoretical questions of the formation of a integral picture 

of the world of the senior preschool age children. The emphasis is on the need to using the research 

methods in shaping the worldview of the senior preschoolers, their ability to explain the cause-

effect relationships. The role and methodological value of the elementary educational experiment 

are revealed. 

Key words: integral picture of the world, senior preschool age, research activity, 

experiment. 
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