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ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПОЗИТИВНОГО  
СТАВЛЕННЯ ДО РУХЛИВИХ ІГОР У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ 

“На все свій час”, – так говориться у народній мудрій приказці. Для 
дітей молодшого шкільного віку є час для навчання та для відпочинку. 
Години дозвілля діти проводять по-різному. Одні грають на майданчику в 
футбол, ігри, інші – не знають, куди себе діти. У позакласний час учитель 
організовує дітей до рухливих ігор, які дають можливість проявити творчу 
активність кожної дитини, спрямувати зусилля на досягнення мети, привчає 
до погоджених дій, до відповідальності перед її учасниками. У грі 
виховуються багато вольових якостей: самостійність, самовладання, 
витримка, воля до перемоги – усе те, без чого не може бути успіху. Адже 
наявність усіх цих умов становить основу всякої плодотворчої праці. 

Ми провели дослідження, в якому ставили завдання розподілити по 
класах ігри, в які діти полюбляють грати. [Дивіться таблицю]. Одна і та ж 
сама гра зі зміною правил і видів рухів, з додатковими завданнями може 
використовуватися і в інших класах, тому й ця умова була врахована. Були 
використані рекомендації щодо методики проведення рухливих ігор із 
учнями: Б.І.Страшинського, В.Г.Яковлевої, Е.С.Вільчковського, Л.В.Биляєвої 
та інших. При цьому також враховувалися ступінь рухливості, види рухів та 
роки навчання (1-2; 3 класи), як це обумовлюється в шкільній програмі з 
фізичної культури. 

 
Позначки:  “+” – гра проводиться;  

“-” –  гра не проводиться. 
Таблиця 

Рухливі ігри, які сприяють розвитку основних фізичних якостей 
учнів 1-3 класів 

№ 
п/п Назва рухливих ігор 1 – 2 класи 3 класи 
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“У ведмедя у бору” 
“Пузир” 
“Карусель” 
“Літаки” 
“Чижик у клітці” 
“Метелики” 
“Квач з кола” 
“Совонька” 
“Птахи у клітці” 
“Лисиця і курчата” 
“Кіт і миша” 
“На прогулянку” 
“Потяг” 
“Горюдуб” 
“Дзвоник” 
“Відгадай, чий голос?” 
“Знайди річ” 
“Заборонений рух” 
“Море хвилюється” 
“Хто підходив?” 
“Гуси - лебеді” 
“Два морози” 
“Білі ведмеді” 
“Мишоловка” 
“Зайці, сторож та Жучка” 
“Слухай сигнал” 
”Трійки” 
“Білки, жолуді, горіхи” 
“Заєць без лігва” 
“Вільне місце” 
“Третій зайвий” 
“Перебіжка з виручкою” 
“Квачі, ноги від землі” 
“Квачі парами” 
“Квач із стрічками” 
“Квач, дай руки!” 
“Швидше по колу!” 
“Викликай зміну!” 
“Хто більше?” 
“Сильніше і швидше” 
“Дій обережно!” 
“Клас, струнко!” 
“Розвідка” 
“Не боюся” 
“Хто найспритніший?” 
“Вовк у канаві” 
“Вудочка” 
“Хто перший?” 
“Мисливці” 
“М’яч сусідові” 
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Як ми бачимо в таблиці, з п’ятидесяти рухливих ігор діти перших - 

других класів не грають в шість, а діти третіх класів не грають в п’ятнадцять 
рухливих ігор. 

Можливо, це пов’язано з тим, що у дітей третього класу немає інтересу 
до тих п’ятнадцяти рухливих ігор із п’ятдесяти запропонованих, а, можливо, 
діти негативно ставляться до тих ігор, в яких не розуміють правила, зміст 
гри, розподіл ролей тощо. 



Для всіх учнів загальноосвітніх шкіл два уроки фізичної культури в 
тиждень не забезпечують потрібного для організму, який росте й 
розвивається, відповідного обсягу пізнавальної та рухової 
активності.Формування у молодших школярів позитивного ставлення до 
рухливих ігор у позакласній роботі є однією з основних проблем у сучасній 
школі. Ця проблема визначається браком бажання або недостатне 
усвідомлення вчителями початкової ланки освіти в організації активного 
дозвілля дітей, до свідомого ставлення самих учнів у дотриманні правил 
здорового способу життя, а, отже, до стану свого здоров’я, яке формується, 
саме, в цьому віці. 

Дослідження показали, що в рухливі ігри діти не грають ні під 
керівництвом учителя, ні разом із ним у позакласний час, а виконують усне 
та письмове домашне завдання з інших предметів. У рухливі ігри діти грають 
на уроці з фізичної культури, біля будинків, де проживають тощо. 

Сформувати в усіх молодших школярів позитивне ставлення до 
рухливих ігор у позакласній роботі та рівень засвоєння теоретичних і 
практичних знань про них не вдається в тій мірі, в якій ця проблема для 
розумового та фізичного розвитку кожного вихованця потрібна у даному 
класі. 

Нормальний розумовий та фізичний розвиток молодших школярів 
можливий за умови забезпечення їх відповідним руховим режимом.  

Чим менший вік дитини, тим вона більше рухається, й це зумовлено 
анатомо-фізіологічними, психічними та соціальними закономірностями її 
розвитку. 

Як нам відомо з статистики, що дев’яносто відсотків учнів, студентів 
нашої країни мають відхилення у стані здоров’я, а понад п’ятдесят відсотків - 
незадовільний стан фізичної підготовленості.  

З початку відвідування школи рухова активність дітей знижується, а 
рівень захворюваності зростає. 

А.С.Макаренко писав: “Гра має важливе значення в житті дитини, має 
те саме значення, яке в дорослого має діяльність, робота, служба. Яка дитина 
в грі, такою з багатьох поглядів вона буде в роботі, коли виросте. Тому 
виховання майбутнього діяча відбувається насамперед у грі” [1;117]. 

Всім педагогам і більшій частині батьків відомо, що дітям властива 
природна потреба в рухах. 

У зв’язку з посиленою руховою діяльністю і впливом позитивних 
емоцій підвищуються всі фізіологічні процеси в організмі, покращується 
робота всіх органів і систем. 

Цінність рухливих ігор у житті дитини: 
- розвивають рухи дітей; 
- спонукають бути активним, діяльним, міркувати, досягати успіху; 
- зміцнюють нервову систему; 
- поліпшують апетит; 
- стає глибоке дихання; 



- розвивають психічні та моральні якості – колективізм, 
дисциплінованість, сміливість, винахідливість, рішучість, чесність, 
повагу... 
Рухливі ігри мають особливості: 

1. Емоційна насиченість надає рухливим іграм привабливості, мобілізує 
зусилля дітей, дарує їм радість і задоволення. Емоційне піднесення 
зростає завдяки наявності в іграх елементів несподіванки та змагання. 

2. Різноманітні рухи – ходьба, біг, стрибки, кидання та ловіння, лазіння і 
т.д., що полюбляють робити діти та заміна під час гри одних рухів іншими 
(бігати та присідати, нахилятися та зупинятися тощо). 

3. Прояв особистої ініціативи дітей активізує їх рухову творчість, їх – зміст 
гри, правила, місце для гри і т.д. 

4. Наявність передумов для розвитку психічних якостей – колективізм, 
дисциплінованість, сміливість, винахідливість тощо – сприяє становленню 
особистості. 

Рухливі ігри є чудовим виховним засобом і успішне проведення їх в 
більшій мірі залежить від знань раціональної методики і творчого 
використання її педагогом. З цього приводу Шалва Олександрович 
Амонашвілі писав: 

“Прагнучи пізнати таємницю дитячої душі, педагогічної майстерності 
та науки Педагогіки, буду бачити в кожній дитині свого вчителя і 
вихователя”. [2, 10]. 

У рухливій грі удосконалюються якість і швидкість рухових дій, 
гнучкість рухових навичок, ефективність їх застосування. Цьому сприяє 
наявність певних факторів у рухливій грі, а саме: 

- самостійне розв’язання рухових завдань із врахуванням ігрової 
ситуації; 

- відсутність часу для підготовки до виконання основного руху; 
- швидкісне переключення з одного руху на інший; 
- емоційна насиченість; 
- узгодження своїх рухів із діями ведучого та інших дітей. 
Видатні вітчизняні та закордоні психологи (Л.С.Виготський, 

Г.Люблінська, О.В.Запорожець, Г.С.Костюк, Ж.Піаже та інші) підкреслювали 
надзвичайну роль емоцій у виховані здорової дитини. 

Як відомо, під час рухливих ігор одночасно здійснюється 
вдосконалення фізичного, розумового, морального, естетичного, трудового 
виховання, бо відбувається радість руху. 

У своєму педагогічному експерименті ми особливу увагу приділяли 
народним рухливим іграм, які є неоціненним виховним скарбом, що 
залишили нам прадіди, бо сприяють розширенню уявлень про навколишній 
світ, розвитку кмітливості, логічного мислення, психічних процесів, 
загартуванню волі, витримки, залучення до вивчення історії, традицій, 
звичаїв та обрядів, вірувань, культури свого народу, що є запорукою 
виховання національної самосвідомості. Відродженню та ефективному 
впровадженню в навчально-виховний процес народних рухливих ігор 



присвячено чимало сучасних наукових досліджень: А.Богуш, 
Е.Вільчковського, М.Мельничука, А.Цьося та інших. Адже граючи в народні 
ігри, малята опановують рідну мову, ознайомлюються зі здобутками 
фольклору – мирилки, лічилки і т.д. та використовують їх у різних життєвих 
ситуаціях. 

Перед дітьми ставилися запитання: 
1. Назвати українські народні ігри. 
2. Чому їх так називають? 
3. Які з них грають у яку пору року? 
4. Чим українські рухливі ігри відрізняються від рухливих ігор? 
5. Які рухливі ігри народів світу ви можете назвати? 
6. Чи можете показати, як їх грати? 
Молодші школярі знають народні рухливі ігри в малій кількості 20% 

(одна гра оцінюється в 5%), а тим більше не вміють в них грати досконало 
15%. Пояснити, чому називають народні рухливі ігри, діти змогли без 
допомоги дорослих на 70%, а знайти суттєву різницю між народними 
рухливими іграми та рухливими іграми, передбачені програмою, молодші 
школярі не змогли; поділити рухливі ігри за порами року діти змогли за 
допомогою дорослих. Відповісти на останнє запитання, в якому запитувалося 
про рухливі ігри народів світу та як їх грати, школярі не змогли.  

Таким чином можна зробити висновки, що формування у молодших 
школярів позитивного ставлення до рухливих ігор у позакласній роботі 
потребує тривалого часу, який потрібно використовувати для засвоєння 
теоретичних знань і тільки тоді практично впроваджувати в ігрову діяльность 
дітей. Рухлива гра є потребою здорової дитини, дарує їй радість, втіху, 
розвиває здатність усвідомлювати свої дії та вчинки, сприяє формуванню 
позитивного внутрішнього ставлення до того, що її оточує. Це потреба у 
своєрідній формі пізнання світу, задовольняючи пізнавальні, соціальні, 
моральні, естетичні потреби, це не лише розвага й забава, що заповнює 
позакласний час молодшого школяра, але й один з найсерйозніших засобів 
педагогічного впливу на розумовий, фізичний, фізіологічний розвиток 
дитини. 
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