


  Всі батьки хочуть, щоб їх 
дитина виросла здоровою, однак 
часто забувають, що фізичний 
розвиток залежить від якості 
рухової активності малюка. Щоб 
був успіх, батьки повинні стати не 
спостерігачами, а безпосередніми  
активними учасниками 
фізкультурно-оздоровчої роботи.  



ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА  
 Дорослі часто вважають, що дитя втомлюється  від  фізичної 
активності, томупрагнуть, щоб дитина менше бігала вдома, а на 
прогулянці гралася у спокійні ігри. Але! Вони забувають про суттєву 
особливість дитячого організму – швидку втомлюваність не від рухів (хоч і 
їхнє надмірне дозування теж шкідливе), а від неможливості рухатись або  
від одноманітної діяльності. Недостатність активностей не сприяє 
розвитку  рухів і спритності, позбавляє  дитину багатьох радісних хвилин 
дитинства. Також набувається звичка до малорухливого способу життя. 
Дати дитині простір для рухів  означає забезпечити їй заряд бадьорості і 
гарного настрою. Рух і дитина – одне ціле.  

 



• Привчайте дитину до дотримання режиму дня, санітарно-гігієнічних вимог. 
• Виконуйте ранкову гімнастику,  загартовуйтесь, виходьте на прогулянку. 
• Облаштуйте вдома спортивний куточок, розвивайте основні рухи. 
• Грайте разом в рухливі та спортивні ігри, зокрема на свіжому повітрі. 
• Організовуйте у вихідні дні піші прогулянки, туристичні походи. 
• Катайтеся разом з дитиною на санчатах, ковзанах, велосипедах, грайте в 
бадмінтон, теніс, футбол, стрибайте через скакалку тощо. 

• Плавайте та грайте разом на воді, привчайте дитину приймати літній душ. 
• Піклуйтеся про забезпечення дитячого організму необхідними вітамінами; 
водьте до щоденного раціону дітей сезонні овочі та фрукти. 
 



 Мляве і малорухливе маля –  ознака тривожна. 
Недопустимо з боку батьків чинити психічне 
насильство над дітьми. Наприклад: «Ось коли ти 
навчишся стрибати на одній нозі – тоді будеш 
молодець». Або «Андрійко вже вміє їздити на 
велосипеді». У перекладі на дитячу мову це  означає: 
«Коли ти навчишся це робити – тоді я тебе 
любитиму». Такими словами ми заганяємо дитину в 
кут, де вона  починає гальмувати: завмирає, 
рятуючись хворобами, алергіями, переїданням.  

 Упродовж усього розвитку дитини батьки 
повинні ставити посильні для малюка завдання і 
вимоги, тому що завищені вимоги викликають 
негативні емоції, а занижені – розслабляють. 

 



ЗАГАРТОВУЮЧІ ПРОЦЕДУРИ 
* Щодня після ранкової гімнастики або денного сну умивайте обличчя дитини, 
руки до ліктя прохолодною водою та  обтирайте тіло вологою рукавичкою (тканину 
краще змочити трав'яним відваром).  

 
* У холодну пору року провітрюйте кімнату через  кожні 1,5 – 2 години  впродовж  
15 – 20 хвилин при відсутності дітей.  

 
* Теплої пори року  залишайте фрамуги відчиненими, але не допускайте протягів.  
Температура в приміщенні  повинна бути не вище +20 °C– +22 °C. 

 
* Обов’язково гуляйте з дитиною на свіжому повітрі  2-3 рази на день. 

 
* Дотримуйтесь режиму дня і раціонального харчування. 

 



РАНКОВА ГІМНАСТИКА 
 Щоденне виконання ранкових вправ має велике значення 
для розвитку дитини. Виконуючи вранці комплекси вправ, малюк 
отримує кращу роботу усіх органів та систем, сприяння розвитку 
необхідних рухових навичок, укріплення м’язів, формування 
правильної осанки, а також  заряд бадьорості на цілий день.  

 

  
 Ранкові вправи потрібно робити 
перед сніданком при відкритій фрамузі. 
Одяг не повинен заважати рухам. 
Триматись потрібно прямо, поставивши 
ноги на ширині плечей та не  опускаючи 
голову. Тривалість вправ – 5-6 хвилин.  




