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Гра - це величезне світле вікно, 
через яке в духовний світ дитини 
вливається цілющий потік уявлень, 
понять про навколишній світ. 
Гра - це іскра, яка запалює 
вогник допитливості та цікавості.

Василь Сухомлинський



Гра

Особлива форма засвоєння дитиною навколишньої

дійсності шляхом моделювання та інтерпретації

взаємодії між людьми

Основний, провідний вид дитячої діяльності, який

багатогранно впливає на психічний розвиток дитини

Засіб розвитку мислення, пам’яті, уваги, уяви,

мовлення, емоційно-вольової сфери







Структура програми з формування ігрової діяльності

(зразок)

** Ключовою позицією оновлення змісту спеціальної

дошкільної освіти є створення умов для системного розвитку

можливостей розумово відсталої дитини з метою збагачення

її соціального досвіду



Процесуальні

(відображувальні)

Сюжетно-рольові

Дидактичні Конструктивно-будівельні

Рухливі

Українські народні (хороводні)

ігри-потішки

Театралізовані

Ігри-експериментування









Технологія 
формування ігрової взаємодії

1-й етап

2-й етап

3-й етап

Збагачення уявлень стосовно відповідної сфери дійсності, яку дитина

буде відображатиу грі (спостереження, розповіді, бесіди, враження).

Важливо ознайомити дитину з людьми, що її оточують, їх діяльністю,

соціальними ролями та відносинами (хто, чому, чим займається).

Організація сюжетно-рольової гри («гра у підготовці до гри»):

- визначення ситуацій соціальної взаємодії людей, послідовності

ігрових дій відповідно до теми гри;

- створення предметно-ігрового середовища на основі організації

продуктивної та художньої діяльності дітей, співтворчостіз педагогом;

- спільна ігрова діяльність вихователя та дітей.

Відносно самостійна (під наглядом дорослого) ігрова діяльність дітей:

організація (за допомогою дорослого) сюжетно-рольової гри з партнером.



Ролі дорослого

в процесі ігрової взаємодії

Носій ігрових умінь

Партнер по грі

Помічник в процесі організації та 

регулюванні гри

Активний спостерігач



Прийоми формування рольової взаємодії

рольова взаємодія
Педагог

(водій)

Педагог

(водій)

Іграшка

(пасажир)

Дитина

(пасажир)

Дитина

(водій)

Педагог

(пасажир)

Дитина

(водій)

Іграшка

(пасажир)

рольова взаємодія

рольова взаємодія

рольова взаємодія
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Організація спільної діяльності й 
співтворчості вихователя та дітей в 
процесі підготовки до гри: вибір 
змістового наповнення ігор, 
моделювання можливих ігрових 
ситуацій, творчий підхід до створення 
ігрового сюжету

Організація спільних ігор вихователя та 
дітей, під час яких відбувається 
ознайомлення з новим змістом та 
засвоєння нових ігрових умінь сюжетно-
рольової поведінки

Створення умов для стимулювання 
самостійності, ініціативності та 
довільності творчої ігрової діяльності 
дітей



Від гармонії фізичного розвитку, 

здоров’я та праці залежить багатогранність 

духовного світу особистості – моральне, 

інтелектуальне, емоційне, естетичне 

багатство потреб, запитів, інтересів

Василь Сухомлинський



Фізкультурно-оздоровче 
виховання

педагогічний процес свідомого, цілеспрямованого пізнання
та реалізації у фізкультурно-оздоровчій практиці природніх
передумов гармонійного вдосконалення фізичного
потенціалу дитини

покликане стимулювати позитивні морфо-функціональні
зрушення в організмі дитини, формуючи тим самим
необхідні рухові координації, фізичні якості та здібності,
спрямовані на життєзабезпечення, розвиток і
вдосконалення організму







Структура програми з фізичного виховання 
та основ здоров*я (зразок)





Завдання фізкультурно-

виховного комплексу

Формування у 
вихованців потреби в 

руховій активності

Розвиток фізичних 
якостей (швидкісних, 

силових, гнучкості, 
витривалості та 

координації)

Накопичення і збагачення рухового досвіду 
дітей (оволодіння основними рухами)



Основні сфери фізкультурно-

оздоровчого виховання

Розвиток 

основних рухів

Застосування 

загальнорозвивальних 

та корегуючих вправ

Навчання 

рухливим та 

спортивним 

іграм-розвагам

Прикладні 

вправи

Формування 

основ 

здоров'я
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Ходьба

Біг

Стрибки

Метання, ловіння, кидання

Повзання та лазіння



Для рук та 

плечового 

поясу

Для 

тулуба
Для ніг

Для корекції 

позотонічних 

реакцій

Для розвитку 

координації 

рухів

Для 

корекції 

постави

Для корекції 

функції 

ступні

Дихальні 

вправи

Загальнорозвивальні та 

корегуючі вправи
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Для дрібної моторики та 

сумісних дій

Для розвитку 

цілеспрямованості рухів

Танцювально-ритмічні

Шикування та перешиковування
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Ігри з бігом

Ігри зі стрибками

Ігри з метанням

Ігри з повзання та 

лазінням

Катання на санчатах

Ходіння на лижах

Катання на велосипеді та 

самокаті

Пішохідні переходи



Завдання корекційного комплексу 

з основ здоров'я

Розвиток основних 
умінь і навичок 
особистої гігієни

Ознайомлення з 
елементарними 

правилами безпечної 
поведінки в групі, на 

вулиці

Формування 
елементарних 

уявлень про 
здоров'я, режим 

дня

Ознайомлення зі 
способами звернення за 

допомогою до дорослого



Типи фізкультурно-оздоровчих занять



Форми застосування словесних прийомів

Мета: навчання руховим діям



Застосування 

мультимедійних засобів



Будьте здорові!

Дякую за увагу!


