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ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
НА УРОЦІ КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ 

 
Прагнення людини до щастя є цілком природним. Але, мабуть, не-

можливо бути щасливим, не будучи здоровим. Здоров’я – це не тільки від-
сутність хвороб, а й фізичний, психічний, духовний розвиток та благопо-
луччя.  

Під впливом всебічного виховання, раціонального, фізичного та ін-
телектуального тренування досягається гармонійний розвиток особистості, 
основними якостями якої є духовне багатство, моральна чистота і фізична 
досконалість [1, 5]. 

Основи здоров’я, довголіття, різносторонньої рухової підготовки і 
гармонійного фізичного розвитку закладаються саме в період дошкільного 
та молодшого шкільного віку. Одним із важливих показників здоров’я ди-
тячого організму є його природна рухливість. Наразі проблема рухової ак-
тивності набула особливої актуальності. «Хвороби століття» стають зви-
чайними супутниками дитинства, вони спричинені недостатньою фізич-
ною активністю, нервовим перенапруженням, екологічним станом тощо. 
Збільшується кількість дітей, які страждають від накопичення зайвої ваги, 
захворювань верхніх дихальних шляхів, серцево-судинних, психічних та 
нервових захворювань, хронічної втоми. Тому одним із напрямків запобі-
гання багатьох недугів є підвищення опірності організму, зміна пасивного 
способу життя на активний [2, 9]. 

Велике значення для фізичного розвитку дітей мають заняття з кла-
сичного танцю. Займаючись в танцювальних гуртках, діти набувають 
стрункої статури, починають легко, вільно, граційно рухатися. У них роз-
вивається вестибулярний апарат, покращується координація рухів.  

Танцювальний екзерсис допомагає виправити природні вади (суту-
лість, клишоногість, недорозвиненість м’язів тощо), створює прекрасну фі-
зичну форму тіла людини, що навчається підтримувати і вдосконалювати її. 

На жаль, екзерсис як засіб виправлення фізичних вад у хореографіч-
ному вихованні часто недооцінюється педагогами. 

Оптимальним вирішенням завдань фізичного виховання в загальноо-
світніх навчальних закладах може стати введення обов’язкових уроків хо-
реографії в усіх класах. Не «ритміки» з незрозумілим змістом, а уроків класи-
чного танцю, які повинні проводитися не менше двох разів на тиждень.  

При недостатній кількості загальних навчальних годин пріоритет має 
належати саме урокам хореографії, а не фізкультурі, оскільки нема тих за-
вдань, які вирішуються завдяки урокам фізкультури і не можуть бути ви-
рішені уроками класичного танцю. Але багато чого, що під силу класич-



ному екзерсису, ніколи не досягти уроками фізкультури [3, 24]. 
Регулярні уроки класичного танцю, починаючи з першого класу в за-

гальноосвітніх навчальних закладах, будуть сприяти зміцненню здоров’я, 
фізичному розвитку, виправленню деяких природжених фізичних недоліків, 
формуванню правильної постави, вихованню морально-вольових якостей.  

Отже, увесь процес загального хореографічного виховання сприяє 
формуванню фізичних та вольових якостей, високій духовності та самосві-
домості дітей. Завдання такого виховання є дуже важливим у роботі всієї 
школи, гімназії або ліцею. Воно повинно бути і в центрі уваги батьків, Мі-
ністерства освіти, відділу народної освіти. 
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