
«Що є головним в освіті? В освіті 

головною є не освіта. В освіті    

головною  є наука про те, як бути 

здоровим. І здоровою передусім повинна 

бути   краща частина людства, 

найбільш людяна частина людства 

діти.   Причому діти у той період, коли 

все формується – тобто,  

дошкільнята»

Б.М. Жебровський

Оздоровчі технології в умовах 

дошкільного навчального закладу



Одне з головних завдань нашого дошкільного
закладу - створити якнайсприятливіші умови для
правильного фізичного розвитку дитячого
організму, для підвищення його опірності
інфекціям, а також для поступового та
систематичного загартування дітей з активним
використанням здоров'язберігаючих технологій;
зберігати і зміцнювати фізичне, психічне,
соціальне і духовне здоров'я дітей, підвищувати їх
фізичну і розумову працездатність, розвивати
кожну дитину за її індивідуальною природною
програмою.



Оздоровча робота - це комплекс заходів,
спрямованих на відновлення погіршеного стану
організму та загальне зміцнення його опірних
сил.





Традиційні форми фізичного виховання:
- заняття з фізичної культури;

- фізкультурно-оздоровчі заходи:

 ранкова гімнастика

 гімнастика після сну

 фізкультхвилинки

 фізкультпаузи

 загартовуючі процедури

 гімнастика для очей

 самомасаж

 валеологічна освіта

 безпека життєдіяльності

 Дні здоров’я
 оздоровча дозована ходьба в середньому темпі

 оздоровчий біг на ранковій прогулянці

 полоскання порожнини рота кип’яченою водою кімнатної температури

 виховання культурно-гігієнічних навичок);

-технології навчання здоров’я:

-гігієнічне навчання;

-формування життєвих навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо);

-профілактика травматизму;

-статеве виховання;

-проведення різноманітних прогулянок: фізкультура на повітрі, фізкультурний комплекс на повітрі,

спортивна, цільова, пішохідний перехід, екскурсії, походи з елементами туризму.

У прогулянковий час проводяться спортивні розваги, естафети, різні види ігор, індивідуальна

робота з дітьми, тощо.



Профілактично-лікувальні технології: 

• фітотерапія (полоскання ротової порожнини розчином часнику;

вживання відварів, водних настоїв лікарських трав для профілактики

різних захворювань верхніх дихальних шляхів, сечової системи,

шлунково-кишкового тракту; оздоровчі напої та чаї з шипшини;

вітамінні коктейлі з ромашки, календули, деревію, спориша;

фітомішечки);

•аромотерапія;

•електроаерозольна терапія (розбризкування ефірної олії шипшини,

обліпихи, м’яти, меліси, лаванди);

•вітамінотерапія (полівітаміни, аскорбінова кислота, вітамінізація

страв).



Оздоровчих технологій 

терапевтичного спрямування:

• арт-терапія;

• піскова терапія;

• казкотерапія;

• сміхотерапія;

•музична терапія;

• кольоротерапія;

• ігрова терапія;

• аерофітотерапія;



•імунну гімнастику,

•елементи художньої гімнастики;

•гідроаеробіка (в закладах з 

басейнами);

•психогімнастика;

•фітболгімнастика;

•партнерська гімнастика;

•психогімнастику, 

•різноманітні масажі;

•валеокорекція;

•"етюди для душі", 

•кольоротерапія, 

•мудри, 

•бестінг, 

•гідроаеробіку,

•пілатес

•Глайдінг

•Ігровий стретчинг

Інноваційні здоров’язберігаючі технології:




