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ІГРОВІ ПРИЙОМИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
На сьогоднішній день як педагогам, так і широкому загалу відомо, 

що в нашій країні стан здоров’я дітей дошкільного віку в середньому 
погіршується з кожним роком. Оскільки здоров’я і тривалість життя в 
найбільшій мірі залежить від способу життя людини та її ставлення до 
себе, то стає зрозумілим, що зміна ситуації на краще можлива лише за 
умови відповідного виховання дітей, починаючи з раннього віку. Тобто, на 
перший план виходить актуальність формування у дітей валеологічної 
компетентності. На педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів 
покладено обов’язок формувати у вихованців навички і знання у галузі 
збереження та зміцнення здоров’я. Однак цей процес потребує достатньої 
професійної підготовки вихователів, планування роботи та введення 
валеологічних заходів у повсякденне життя закладу та кожної дитини 
зокрема. 

Враховуючи актуальність проблеми, окремими аспектами форму-
вання ціннісного ставлення до здоров’я та навичок здорового способу 
життя у дітей різних вікових груп в останні роки зацікавилося багато 
дослідників і педагогів. Деякі питання висвітлюються у працях таких 
авторів, як: Г. В. Бєлєнька, Н. Ф. Денисенко, О. Л. Богініч, Л. В. Калуська, 
С. В. Кузьміна, М. А. Машовець, О. В. Павлушкіна, С. В. Пєхарєва [1–3]. 
Однак розробка теоретичних основ формування валеологічної компетен-
тності дошкільників і практичного їх застосування в дитячих садках 
залишається серед найважливіших завдань освіти. 

Наше дослідження має на меті розглянути і узагальнити досвід 
дошкільних навчальних закладів у формуванні знань та навичок збере-
ження і зміцнення здоров’я у вихованців, введення елементів здоров’я-
збережувальних технологій у повсякденне життя дітей у вигляді гри. 
Вважаємо за необхідне звернути увагу на найбільш поширені у наш час 
зрушення у здоров’ї дошкільників та засоби їх попередження, які 
застосовуються в дитячих садках м. Суми. При регулярному виконанні цих 
вправ-ігор у дітей формується культура збереження свого здоров’я, тобто 
валеологічна компетентність. 

Гра – найбільш оптимальний засіб виховання і навчання дитини 
дошкільного віку, оскільки саме ігрова діяльність є для неї провідною. 
Навіть А. С. Макаренко в той період, коли дитячій грі ще не приділяли 
достатньо уваги як необхідній умові розвитку, в лекціях наголошував, що 
гра має для дитини не менше значення, ніж робота для дорослого. Відомий 
педагог пропонував організовувати ігри таким чином, щоб розвивати 
творчі здібності, активність, відповідальність дитини [8]. Зараз ми також 
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вважаємо, що формувати корисні звички з метою збереження здоров’я 
дошкільників необхідно в ігровій формі. Як відомо, проходження кризових 
періодів третього та сьомого року життя пов’язано з явищами негативізму і 
впертості з боку дитини. Тому найкращими засобами виховання є ігри, в 
яких діти непомітно для себе навчаються новому та засвоюють певні 
правила поведінки. 

Аналізуючи досвід роботи дошкільних закладів м. Суми, можна 
відмітити цілий ряд цікавих засобів, які застосовуються в процесі 
оздоровлення вихованців. 

Відомо, що до поняття здоров’я входить, крім фізичної, і психічна 
сфера. На жаль, зараз нервово-психічні розлади нерідко спостерігаються 
вже у дошкільників. Не розглядаючи більшість причин цього явища, 
звернемо увагу на те, що під час перебування дитини в дитсадку в першу 
чергу виснажується нервова система, особливо в умовах перевантаження 
груп. Тому серед оздоровчої роботи у ДНЗ вважаємо необхідним ввести 
регулярне проведення психогімнастики. Вправи у вигляді гри з елемен-
тами аутотренінгу, призначені для заряджання позитивними емоціями, 
називають «оздоровчими хвилинками». Найкращий час для їх проведення – 
вранці, коли діти вже зібралися разом, або ж перед початком занять. В ході 
виконання вправ вихованці перевтілюються в об’єкти неживої та живої 
природи. Діти вчаться знімати напруження за власним бажанням, відчу-
ваючи все, що проговорюють, і керувати своїм емоційним станом. В 
сумських дитсадках пропонуються наступні вправи, що допомагають 
відчути себе вільно і легко: «Я – сонце», «Я – хмаринка», «Я – дощ», «Я – 
квітка», «Я – вітер», «Я – вогонь», «Я – ріка», «Я – звук». Наведемо прик-
лад однієї з них: «Я – дерево». Інші вправи проводяться подібно до цієї. 

«Я – дерево. Я стою у весняному лісі в густій м’якій траві. Мої ноги 
перетворюються на корені. Вони занурені в приємну прохолодну землю. 
Моє тіло перетворюється на стовбур дерева. Мої руки стають його вітами. 
Вони піднімаються долонями до неба. Я відчуваю сонячне тепло. Я 
вдихаю його в себе і воно розливається по всьому моєму тілу. Я – дерево. 
Я люблю гратися з вітром. З легким вітерцем бавляться мої найменші 
гілочки. Грайливий вітер розхитує великі товсті гілки. Сильний вітер 
похитує мій стовбур. Я вмиваюся краплинами дощу, розправляю свої віти і 
усміхаюся теплому дощу». 

Ще одна вправа, яка дозволяє керувати своїм станом – «Створи 
сонце в собі». Вихователь пропонує створити сонечко всередині себе, таке 
ж, як те сонце, що зігріває всю землю. Дитині необхідно уявити, що в серці 
зароджується зірочка, і їй треба подарувати промінці любові, миру, добра 
та багатьох інших якостей. З кожним промінцем зірочка збільшується і 
може дарувати тепло усім навколо. Подібним чином проводиться вправа 
«Сонечко». Тут треба відчути, що в руках знаходиться сонечко, від якого 
поширюється тепло по всьому тілу, розтікається, як промінці, і зігріває 
руки, ноги, все тіло. Після цього треба глибоко вдихнути, ніби в животі 
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надулася повітряна кулька, і видихнути. Дихання повинно бути спокійним, 
але не можна затискати м’язи живота, саме черевне дихання забезпечує 
достатню вентиляцію. Засвоєння таких методів керування своїми емоціями 
і відчуттями корисно не лише для дошкільників, а й для людей будь-
якого віку. 

Доброзичливе ставлення до інших людей та всього світу є 
показником вихованості, а ще й важливим елементом психічного здоров’я 
дитини. Для формування почуття вдячності до природи проводиться 
вітання із Землею, Водою, Повітрям, Сонцем. Вихователі звертають увагу 
на те, що це – лікарі, які дають здоров’я кожному. Протягом дня 
вихованцям нагадують про необхідність вживання добрих слів до тих 
людей, які їх оточують. 

Найбільш частими захворюваннями дітей дошкільного віку є 
респіраторні: ГРВІ, бронхіти, тонзиліти тощо. Серед заходів їх профілак-
тики і лікування вже давно відомі дихальні вправи. Щоб вихованці 
виконували ці вправи із задоволенням, вихователі проводять дихальну 
гімнастику як гру. Всі діти люблять гратися в паровоза, примовляючи 
«чух-чух-чух» та гудіти «ту-ту-ту». Виявляється, така нескладна гра добре 
тренує органи дихання. В дихальній гімнастиці важливо вдихати через ніс, 
щоб запобігти гіпервентиляції легень та проникненню до них пилу і 
хвороботворних мікроорганізмів. Помітний ефект дають різні потягування, 
які можна застосувати у наступних іграх. 

«Потяглися до сонечка»: потягнутися, руки витягнути вгору з 
глибоким вдихом, потім присісти і видихнути. 

«Високі дерева та маленькі кущі»: схожа на попередню вправу, 
тільки при потягуванні треба піднятися на носочки. 

Дуже цікаві й веселі, але при цьому корисні вправи на глибокі вдихи 
з довгими плавними або уривчастими видихами. 

«Нюхаємо квітку»: зробити довгий вдих і короткі уривчасті видихи, 
ніби подути на пелюстки квітки. 

«Гуси»: ходити повільно, поставивши руки в боки (ніби крила 
гусей), зробити глибокий вдих, а на видосі промовляти «га-га-га». 

«Пугач»: вдихнути, а на видосі поухкати, як пугач: «ух-ух-ух». 
«Зозуля»: схожа на попередню, тільки на видосі треба покувати, як 

зозуля. 
«Загубилися»: так само, але покричати «аго-о-ов». 
Рухові вправи із затримкою дихання дозволяють збільшити життєву 

ємність легень, активізувати газообмін у тканинах, що покращує і 
загальний стан організму. 

«Ловимо комариків»: після вдиху затримати дихання і плескати в 
долоні, ніби ловлячи комах. Можна влаштувати змагання, хто більше 
«спіймає», не видихаючи. Варто лише відмітити, що дихальна гімнастика 
має як профілактичний ефект, так і пришвидшує одужання при 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 47, 2013 

 72 

захворюванні тільки за умови щоденного її проведення. 
Серед найбільш поширених зрушень у стані здоров’я дітей лікарі 

називають також короткозорість, викликану значними навантаженнями на 
зір. В наш час передумови короткозорості закладаються ще в дошкільному 
віці. Причинами цього є ряд факторів, серед яких – слабкий розвиток у 
дітей війчастих м’язів ока, які змінюють кривизну кришталика і тим самим 
здійснюють акомодацію. Нинішній спосіб життя багатьох дітей не сприяє 
розвитку та укріпленню цих м’язів: перегляд телепередач, комп’ютерні 
ігри, мала рухливість та завантаження навчальною діяльністю. Для 
профілактики порушень зору рекомендовано у старшій групі проводити 
гімнастику для очей, але регулярне виконання вправ звичайно набридає 
дітям. Тому дошкільникам пропонується гра «Малюємо очима», яка 
забезпечує досягнення кількох цілей – зміцнення м’язів очей, зняття втоми 
як органів зору, так і нервової системи, і все це разом є профілактикою 
багатьох порушень. 

Під час виконання вправи необхідно обводити очима зображення на 
великому малюнку, не пропускаючи дрібних деталей. Потім для цього ж 
можна використати якийсь предмет простої форми. Після цього завдання 
ускладнюються: пропонується поглядом «замалювати» контур фігури за 
вказаним вихователем напрямом; «перемалювати» геометричні фігури, 
зображені на одному малюнку, на інший аркуш; після засвоєння цих 
прийомів – самим «зобразити» щось за своїм бажанням. Є загальні вимоги 
до проведення усіх цих вправ: спочатку діти їх виконують за командами, а 
потім самостійно; бажано також змінювати відстань до об’єкту і самі 
об’єкти, на які дивляться діти, збільшувати кількість предметів на 
малюнку. 

Наприкінці варто відмітити, що формування валеологічної компетен-
тності дитини є безперервним процесом, який починається та продов-
жується у сім’ї, а тому колектив ДНЗ обов’язково співпрацює з батьками 
та іншими рідними вихованців у цьому питанні. 

Серед найважливіших цілей дошкільної освіти є формування 
валеологічної компетентності дітей. Проблема реалізації цих завдань у 
виховно-навчальному процесі дошкільних закладів гостро стоїть перед 
багатьма педколективами, а успішне її вирішення залежить від добору 
засобів і прийомів виховання. Якщо ж мова йде про дітей дошкільного 
віку, то головною умовою тут є перетворення здоров’язбережувальних 
технологій на гру. Оскільки і зміцнення здоров’я, і формування навичок 
валеологічної культури вихованців потребує систематичності, послідов-
ності та наполегливості, то не втратити бажання дітей-дошкільників 
займатися відповідними вправами можливо тільки шляхом включення в 
цей процес провідної діяльності даного віку. При виконанні названих умов 
валеологічна компетентність дошкільників буде успішно сформована, що 
принесе помітні результати в майбутньому для усього суспільства. 
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