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на два-три тижні), а поєднання форм і методів сприяло активізації пізнавальної та емоційно-

чуттєвої сфери учнів, залученню їх до діалогічної взаємодії з книжкою, самовираження. 

У прoцeсі eкoлoгічнoгo вихoвaння дітeй мoлoдшoгo шкільнoгo віку дoцільнo 

викoристoвувaти aвтoрські пізнaвaльні кaзки прo прирoду, щo мaють нaукoву oснoву – 

рeaльну пізнaвaльну інфoрмaцію прo живі oргaнізми, взaємoзв’язки між ними, зaлeжність від 

сeрeдoвищa існувaння, прo цілісність прирoди, прo мoжливі  нaслідки впливу діяльнoсті 

людини нa прирoду [8, с. 4]. 

Отже, худoжнє слoвo відіграє вaжливу рoль у фoрмувaнні eкoлoгічнoї свідoмoсті дітeй 

мoлoдшoгo шкільнoгo віку, популяризує ідею охорони навколишнього середовища, вводить 

школярів у неповторний і різноманітний світ природи. 
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З кожним роком зростає конкуренція рухової активності та різноманітних гаджетів із 

багатогранними можливостями для віртуальної ігрової діяльності та онлайн активності. Тому 
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визначимо можливі механізми підвищення актуальності фізкультурно-оздоровчих заходів 

для учнів. Так, з метою підвищення працездатності організму молодших школярів учитель 

початкових класів може проводити різноманітні заходи [1-9 та ін.]. Зокрема, гімнастику до 

занять, частиною якої можуть бути система вправ М.Амосова, антигімнастика, гімнастика 

мозку, звукогімнастика за М.Лазаревим, смішні фізкультуринки за М.Єфименком, руханкова 

абетка, самомасаж, спонтанний рух під музику тощо.  

Існує безліч прислів’їв та приказок про необхідність фізичного удосконалення та 

фізичного виховання. Так, доцільно поєднати виконання фізкультхвилинок з прислів’ями. 

Вчитель спочатку промовляє прислів’я, а потім діти виконують тематичну фізкультхвилинку 

за його змістом. Слід зазначити, що рухові дії доцільно було б поєднувати з народною 

музикою, як інструментальною, так і вокальною, що підвищить емоційний фон дитини. 

Можна використовувати музичні твори відомих композиторів Вінниччини, а саме: 

Р.Скалецького, М.Леонтовича, П.Ніщинського тощо. З метою активізації рухової активності 

учнів можна використовувати технологію «навчання в русі» за О.Дубогай [2], що полягає в 

руховому відтворенні навчального матеріалу. Також доцільно проводити фізкультхвилинки 

на уроках відповідно до методичних рекомендацій науковця, зміст яких включає малювання 

різними частинами тіла (носом, плечем, ногою та ін.) цифр, написання слів; відповідь 

руховими діями на запитання тощо.  

Молодших школярів можна залучати до представлення один раз на тиждень усних 

журналів (до 10 хв.). Наведемо можливі рубрики журналу: «Фізкультурні смішінки», «А чи 

знаєш ти, що…» (наприклад, найвищий баскетболіст є…, в бадмінтон ще грали…тощо), 

«Фізкультура в малюнках», «Інвентар власноруч» тощо. Наявність змагального елементу 

значною мірою підвищує мотивацію учнів до виконання рухо-ігрових завдань, а також 

сприяє вдосконаленню виконуваних дій. Тому проведення фізкультурно-художніх свят, 

спортивно-художніх вечорів, некласифікаційних змагань, змагань «з листка», «Веселих 

стартів» сприятимуть популяризації фізкультурно-оздоровчої діяльності. Також із учнями 

доцільно проводити різноманітні вікторини, брейн-ринги, розвивальні ігри фізкультурно-

оздоровчого спрямування, використовувати міжпредметні зв’язки та пропонувати цікаві 

завдання. Наприклад, завдання «Створи новий сюжет». Зміст: учням пропонуються 

ілюстрації, на яких зображено небезпечні ситуації, завдання учнів – з’ясувати причини 

виникнення цієї події та уявно намалювати нову картину. 

Важливою формою зацікавлення дітей результатами власних фізкультурних 

досягнень є ведення учнями щоденників здоров’я та заповнення зошитів із друкованою 

основою фізкультурно-оздоровчої тематики, наприклад: «Я все зможу», «Здоров’ятко», «Мій 

щоденник здоров’я» тощо. Для покращення рівня теоретичної і практичної підготовленості 

батьків у питаннях фізкультурної освіти можна проводити роботу з використанням 

різноманітних організаційних форм. Через систему запланованих зустрічей, бесід, семінарів, 

консультацій і практичних занять вирішуються такі завдання: надати батькам теоретичні 

знання з фізичної культури, що необхідні для всебічного розвитку учнів; познайомити з 

альтернативними вправами та сучасними методиками оздоровлення; навчити батьків 

вправам із використанням фітболів, степ-платформ та іншого інвентарю, які можна 

проводити в домашніх умовах. З метою популяризації фізичної культури та спорту доцільно 

надавати пізнавальну інформацію для учнів для батьків типу «Рухові креативні вправи», 

«Взаємодія фізичної і розумової активності», «Пальчикова гімнастика для ніг», «Якщо у 

дитини плоскостопість», «Які вправи потрібні вашій дитині», «Пограйтесь зі мною», 

«Гімнастика мозку» та ін. у соціальних мережах та групах (Facebook, Viber, WhatsApp та ін.). 

За дослідженнями вчених [1; 2; 6; 7 та ін.], багаторазове повторення рухової дії призводить 

до зниження емоційного фону, зацікавленості молодших школярів фізкультурно-

оздоровчими заходами. Тому доцільно використовувати різні методичні прийоми 

ускладнення рухових дій у змінених умовах (гімнастика до занять, фізкультхвилинки, 

фізкультпаузи, уроки фізичної культури тощо), як-от:  

1. Виконання одного і того ж руху в різному ритмі й темпі. Наприклад, вихідне 
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положення – основна стійка. 1 – присісти; 2 – встати; змінені варіанти: 1–2 – присісти; 3–4 – 

встати; 1–3 – присісти; 4 – встати; 1–2 – присісти; 3 – пауза; 4 – встати тощо. 

2. Виконання вправ із різних вихідних положень. Наприклад: нахил уперед зі стійки 

ноги нарізно; потім з основної стійки; зі стійки ноги схресно; зі стійки ноги нарізно правої 

(лівої) тощо. 

3. Виконання вправ на певний мотив. Під мелодію вальсу або польки педагог 

пропонує дітям самим придумати вправу й виконати її в ритмі даної музичної фрази тощо . 

Таким чином, лише комплексне використання прийомів активізації рухової активності 

дітей, технологій та методик фізкультурно-оздоровчої діяльності допоможе урівноважити 

інтелектуальне та фізичне навантаження на організм молодших школярів та створить 

позитивний імідж фізкультурно-оздоровчим заходам у початковій школі серед учнів та їх 

батьків. 
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