
 

РОБОЧА ПРОГРАМА: 

 

13.00-13.15  - Реєстрація вихователів-

стажерів. Перевірка виконання домаш-

нього завдання. 

13.15-13.45  - Екскурсія-огляд фізкульту-

рно-оздоровчого середовища КЗ «ДНЗ 

№27 ВМР» - Костецька О.А., вихова-

тель-методист КЗ «ДНЗ №27 ВМР». 

13.45 –14.00 - «Активізуємо руховий ре-

жим» (доповідь-презентація) - Сокирин-

ська Н.Д., методист дошкільного вихо-

вання КУ «ММК». 

14.00 - 14.30 - «Використання нетради-

ційного спортивного обладнання, як за-

собу фізкультурно-оздоровчої роботи в 

ДНЗ» (презентація-майстер клас) - Кос-

тецька О.А., вихователь-методист КЗ 

«ДНЗ №27 ВМР». 

14.30-14.45 - «Підготовка до літнього 

оздоровлення» (доповідь-презентація) - 

вихователь-методист КЗ «ДНЗ №23 

ВМР» - Малафеєва Л.В., вихователь-ме-

тодист КЗ «ДНЗ №23 ВМР». 

14.45-15.00 – Підсумок роботи Міської 

Школи стажера. Вихідне анкетування - 

Малафеєва Л.В., вихователь-методист 

КЗ «ДНЗ №23 ВМР», керівник Школи 

стажера. 
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ПРЕС-РЕЛІЗ 

заняття міської школи 

«СТАЖЕР-ВИХОВАТЕЛЬ» 

«Дебют» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Фізкультурно – оздоровча робота 

 в ДНЗ. Підготовка до літнього  

оздоровлення» 

 

 

 

 

 

 

 

м. Вінниця 



 

ВІРШИК ПРО ВСЯК ВИПАДОК. 

ЯК КРАЩЕ ЗАПАМ’ЯТАТИ 

 ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ  

ПІД ЧАС ЛІТНЬОЇ ПРОГУЛЯНКИ 

Друзів із посмішкою ти зустрічай,  

І з майданчика не тікай,  

Панамку завжди одягай та  

На сонечку довго не засмагай, 

За комахами спостерігай, 

Та руками їх не чіпай, 

А ще не забувай: 

В ігри цікаві гратися, 

З друзями і вихователями не сперечатися, 

У садочку не ховатися, 

Корисними справами займатися: 

Співай, малюй, будуй, танцюй, 

Працюй, пізнавай та все помічай, 

Не вередуй, а дух і тіло гартуй, 

На велосипеді і самокаті катайся,  

З м’ячами у різні ігри грайся. 

Весело літній день проживай  

Та про безпеку завжди пам’ятай! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевір себе. Чи знаєш ти назви м’ячів? 

Вивчи сам і познайом дітей. 

 СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛІТНЬОЇ ОЗДОРОВЧОЇ КОМПАНІЇ 

(Пам’ятка для педагогів) 
 

Для педагогів, що працюють влітку, головними завданнями є зміцнення здоров'я і охорона 

життя дітей. Оскільки діти знаходяться на свіжому повітрі максимальну кількість часу, то, 

передусім, необхідно створити відповідні умови: 

1 Перевірити обладнання на майданчиках і верандах (альтанках), усунути несправності 

(звернути увагу на виступаючі болти, гострі кути, добре закріпити обладнання).  

2 Щодня уранці (до приходу дітей) перевіряти санітарний стан ділянок (звернути увагу на 

наявність каменів, палиць, пляшок, шприців, отруйних рослин і грибів). 

3 Щодня уранці (до приходу дітей)  прочісувати граблями (скопувати) пісок в пісочницях, 

зволожувати його. 

4 Щодня уранці (до приходу дітей)  мити веранди (альтанки). 

5 Обладнати місце для миття рук і ніг (підготувати умивальники, тази, рушники, серветки, 

індивідуальні рушники для ніг). 

6 Обладнати місце для ігор з водою (підготувати стрічкові столи, тази, надувні басейни, 

столи для іграшок, плаваючі,  іграшки, пластикові пляшки, іграшки-забави). 

7 Щодня стежити за дотриманням питного режиму (готувати чашки за кількістю дітей, ки-

п'ячену воду). 

8 Обладнати місця для відпочинку і усамітнення (підготувати килимки, лавки, парасольки, 

тенти). 

9 Щодня перевіряти наявність змінного одягу у дітей. Перевіряти наявність панамок, 

хустинок. 

10 Суворо дотримувати режим дня, не подовжувати сон. 

11 Стежити за щоденним проведенням різних гартувальних заходів. 

12 Щодня проводити індивідуальну роботу з дітьми по вдосконаленню в основних рухах. 

13 Щодня проводити ранкову гімнастику на повітрі, рухливі ігри, 1 раз на тиждень спорти-

вне дозвілля, розваги, фізкультурні свята, прогулянки. 

14 Забезпечити наявність велосипедів, самокатів і атрибутів для рухливих і спортивних ігор. 

15 Щодня планувати роботу з розвитку мовлення. Створити куточок для мовленнєвої діяль-

ності (дидактичні ігри з розвитку звукової культури мовлення, з розвитку дихання, кар-

тинки для розгляду). 

 


