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Надзвичайно важливо протягом дошкільного ди-
тинства стимулювати активність дітей, їх природне 
прагнення діяти, пізнавати, створювати, робити щось 
не лише для себе, а й для інших. 

Так, В. Сухомлинський зазначав: «кожна дитина 
не лише сприймає, а й малює, творить, створює. Те, як 
дитина бачить світ, є своєрідною художньою творчіс-
тю. Образ, що сприйняла та створила дитина, містить 
яскраве емоційне забарвлення. Діти переживають 
радість, сприймаючи образи навколишнього світу і 
додаючи до них що-небудь з фантазії. Емоційна на-
сиченість сприйняття – це духовний заряд дитячої 
творчості».

На основі цих завдань і було створено гурток ху-
дожньо-естетичного напряму дітей дошкільного віку 
«Обереги та сувеніри».

Мета діяльності гуртка: зацікавити та залучити 
дітей до процесу дослідження, вивчення сезонних 
змін у природі протягом року та збереження культур-
ної спадщини України, пов’язаної з обрядами та ляль-
кою-мотанкою; формувати практичні навички худож-
ньо-конструктивних здібностей під час виготовлення 
народної ляльки з урахуванням традицій.

Результати:  
 – діти виявляють емоційно-естетичне ставлення 

до мотанок, із задоволенням розглядають їх, цікав-
ляться способом створення, дітей ознайомлюють з 
історією їх виникнення, символікою, спеціальними 
матеріалами, вони вміють орієнтуватися у широкій 
гамі кольорів;

 – діти із задоволенням створюють власні обере-
ги, намагаються зробити роботу неповторною, оригі-
нальною, пояснюючи власний вибір.

 – діти з повагою ставляться до праці майстрів, 
визначають винятковість та неповторність їхніх  
виробів;

 – діти беруть участь в тематичних виставках до-
шкільного навчального закладу, виготовляють пода-
рунки на свята близьким та друзям.

Заняття проводять двічі на місяць, тривалість – 
20–25 хв. Діти виготовляють як окремі вироби (ялин-
кові прикраси, ляльки-мотанки), так і цілі картини, 
композиції. Діти використовують папір різного кольо-
ру, фактури, вчаться оформляти та оздоблювати виріб 
з будь-яких доступних матеріалів: коробки з-під цуке-
рок, CD-диски, пластмасові стаканчики тощо. Під час 
заняття діти вчаться дизайнерській справі, виготовля-
ють об’ємні листівки, обереги, композиції на святкову 
тематику. Під час оформлення сюжетних картин ви-
користовують безліч різного природного матеріалу: 
гілочки з дерев, листя, насіння тощо.

Конспект заняття «Рослинні обереги»
Керівник гуртка: «До нас сьогодні в гості завітала 

лялечка Медунка. Вона піклується про наше самопо-
чуття і хоче перевірити наші знання про рослинки-
здоровинки. Для цього вона принесла з собою мішеч-
ки з духмяною травою. З ними в наш дім завітав і доб-
рий настрій. Одним із простих у виконанні оберегів є 
мішечки з духмяними травами». 

Наші предки навесні збирали рослини і вірили, 
що в кожної травинки є призначення та магічна сила.

Перед тим, як збирати в лісі рослини, потрібно ді-
знатися, чи немає серед них тих, що занесено до Чер-
воної книги України. Потрібно берегти рідкісні види 
рослин (конвалія, валеріана, первоцвіт).

У давнину, коли воїни збирались на війну, їм да-
вали ладанку з травами. Перед боєм потрібно було 
заварити жменьку цього збору і випити для зміц-
нення сил, не лише фізичних, а й духовних. Секрет 
такого оберегу не полягає не лише в тому, з якої 
трави він «народжується», а з яким настроєм його 
виготовляли.

4. МАЙСТЕР-КЛАС

Олена Володимирівна Ющенко,
вихователь 1-ї категорії 
дошкільного навчального закладу
ясла-садок комбінованого типу № 21,
м. Умань

ОБЕРЕГи СВОЇМи РУКАМи
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Керівник гуртка: «Отже, візьміть у руки мішеч-
ки, розімніть і понюхайте, який аромат вони мають.  
А зараз заглянемо в середину цих мішечків. Відгадай-
те назви рослинок і розкажіть про них. Давайте ви-
готовимо з них чай».

Заварювання трав’яного чаю.
Керівник гуртка: «Хочеться звернути увагу на ще 

одну берегиню-лялечку Лозинку. Вона принесла гі-
лочки дерев. Дерева – це також жива природа зі своєю 
енергетикою та силою.

Які ви знаєте дерева і для чого вони потрібні 
людям?»

У давнину люди зверталися до дерев, як до живих 
істот, розмовляли з ними та шанували їх. Кожне дере-
во мало певне значення. 

Береза, горобина та липа захищали сімейне щастя. 
Верба – символ захисту здоров’я. Вірили, що саме 

вона продовжувала життя. 
Дуб – символ влади, з нього робили обереги для 

перемоги. 
Каштан оберігав від злих язиків, брехні.
Клен – символ захисту дітей. 
Горіх – символ захисту в подорожі і грошових 

справах.
«Ось і перевіримо зараз, чи добре ви знаєте наз-

ви дерев. Граємо в гру “З якого дерева листочок?” 
(Ускладнення – з якого лісу дерево (мішаний, хвой-
ний, листяний).

Керівник гуртка: «Людина може і повинна піклу- 
ватися про власне здоров’я. Наприклад, точковий 
масаж. Зараз ми з вами нагадаємо деякі прийоми:  

розтирання, прогладжування, натиснення, вібрацію, 
захоплення.

Ви бажаєте мати власний оберіг? Тоді оберіть собі 
дерево і починаймо працювати».

Діти викладають шматочки дерева на картонний 
силует, попередньо змащений глиною або приклею-
ють на мішковину.

Керівник гуртка: «Після виконання оберегу по-
трібно в думках подякувати дереву. Ви відчуєте  
внутрішню чистоту і спокій. А дерева допоможуть 
нам, таким як і вони, дітям природи. А зараз будемо 
пити чай і відновлювати сили».

Рис. 1. Діти вгадують рослину по запаху
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МАЙСТЕР-КЛАС

Рис. 2. Готуємо запашний чай Рис. 3. Лялечки в гостях

Рис. 4. Софійчин амулет Рис. 5. Виготовлення особистого оберегу

До нових зустрічей!
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5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМи ТА ПРОЕКТи

Наталя Василівна Головніна,
учитель фізичної культури 
Вовчанської гімназії № 1 
Вовчанської районної ради, 
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МУЗиЧНиЙ СУПРОВІД НАВЧАЛЬНиХ ЗАНЯТЬ
 З ФІЗиЧНОЇ КУЛЬТУРи

тичні дані за результатами профілактичного медично-
го огляду лише учнів Вовчанської гімназії № 1 свід-
чать про те, що захворюваність дітей шкільного віку 
за останні 9 років зросла на 20 % (рис. 1, 2, 3). 
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Рис. 1. Динаміка даних про кількість учнів 
з основною групою

На сучасному етапі дослідники в сфері фізичної 
культури та спорту зазначають зниження інтересу до 
фізичної культури учнів. Серед негативних аспектів 
відзначають консервативність і авторитарність на-
вчальних занять фізичної культури, однорідність 
фізичних вправ, низьку моторну щільність за умови 
застосування різних фізичних вправ, спрямованих на 
розвиток фізичних якостей, відсутність необхідного 
тренувального ефекту, поділу учнів за типологічними 
групами з урахуванням рівня фізичного розвитку. На-
уковці критикують програми з фізичного виховання, 
матеріально-технічну базу ЗНЗ, емоційно-психологіч-
не та функціональне навантаження, соціально-еколо-
гічні умови тощо. Тому виникає необхідність пошуку 
способів підвищення мотивації навчальної діяльності 
учнів на заняттях з фізичної культури, адже її зни-
ження негативно впливає на рухову активність дітей і 
призводить до погіршення їх стану здоров’я. Статис-

Рассмотрены практические аспекты относительно использования музыкального сопровождения на занятия физи-
ческой культуры. Результаты анкетирования показывают на желание детей заниматься на занятиях физкультурой 
под популярную музыку. Рассмотрены занятия физической культуры с элементами аэробики, которые проводились под 
музыкальным сопровождением. Доказано, что музыка позитивно влияет на психоэмоциональную сферу детей, подни-
мает работоспособность и создает фон для отдыха, а также может возбуждать и успокаивать детей. Определенно, 
что одной из первостепенных современных проблем является проблема здоровья нации, важную роль в ее решении ко-
торой играет физическое воспитание, которое одновременно является способом формирования личности.

Ключевые слова: обучение учащихся, физическая культура, инновации, нетрадиционные занятия.
Practical aspects of the use of music support on the lessons of physical training are observed in the article. The results of ques-

tionnaire show the willing of children to do physical exercises with popular music. Then, the author observes physical training 
lessons with elements of aerobics, which were held with music support. 107 pupils of different years of study and classes were in-
volved in the regional experiment. It is proved  that music influences psych- emotional state of children, raises workability, creates 
background for the rest. It is able to delight children and to turn them into melancholy, to raise their activity and calm them. One 
of the main problems of our activity is nation health. Definite role in the decision of the above-mentioned problem plays physical 
education that forms good personality at the same time. 

Key words: education of children, physical culture, innovations, non-traditional lessons.
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Рис. 2. Динаміка даних про кількість учнів 
з підготовчою групою

Рис. 3. Динаміка даних про кількість учнів 
зі спеціальною  групою

З метою підвищення ефективності та результа-
тивності навчальних занять з фізичної культури ми 
досліджуємо проблемну тему «Музичний супровід 
занять з фізичної культури». На сьогодні ця тема ак-
туальна, тому що сприяє реалізації актуальних зав-
дань, а саме:

 – забезпечує умови для розвитку творчої особис-
тості дитини;

 – сприяє формуванню позитивної мотивації 
учнів до фізичної культури;

 – забезпечує оригінальний підхід до побудо-
ви структури сучасних навчальних занять фізичною 
культурою.

Упровадження нетрадиційних методів навчання 
під музичний супровід на заняттях з фізичної культу-
ри неодноразово розглядали науковці. Заслуговують 
на увагу праці І. Базіко, Г. Безверхньої, А. Васильчука, 
О. Власюка, О. Скалія, Ю. Коджаспірова, С. Кулагі-
на, С. Мялука, В. Цветкова [1–7]. Учені називають 
музичний супровід одним зі шляхів підвищення мо-
тивації занять з фізичної культури. Однак методиці 
його впровадження приділено, на нашу думку, не-
достатньо уваги. 

У процесі розроблення цієї проблемної теми було:
 – проаналізовано вплив музики на функціональ-

ний стан учнів; 
 – з’ясовано зміст музичних уподобань учнів;
 – використано музичний супровід на кожному 

занятті з фізичної культури;
 – визначено роль і місце фізичної культури у 

навчальному процесі під музичний супровід;

 – проаналізовано захоплення учнів (заняття у 
різних спортивних секціях, спортивних клубах);

 – апробовано і проаналізовано власні нововве-
дення у Білоколодязьному загальноосвітньому нав-
чальному закладі І–ІІІ ступенів.

Нетрадиційне освітнє заняття – це заняття, на яко-
му його традиційні елементи виконують нетрадицій-
ними способами. Нетрадиційне заняття – це розви-
ток, рух структури традиційних занять. Таким чином, 
заняття з фізичної культури з музичним супроводом 
можна назвати нетрадиційним, адже воно підвищує 
інтерес учнів та створює позитивну мотивацію для 
його проведення.

Музика сприяє більш ритмічному та координова-
ному виконанню фізичних вправ, допомагає виконати 
їх виразніше й точніше, зумовлює певний темп рухів. 
Діти також навчаються правильно сприймати музич-
ні відтінки твору і, відповідно до музики, змінювати 
характер рухів. Під плавну, тиху музику вправу вико-
нують спокійно, у повільному темпі, під швидку і го-
лосну – виконують біг і стрибки. Раптове закінчення 
музики або голосний, виразний акорд є сигналом до 
зупинення або зміни рухів.

Якщо у дітей погана координація рухів, їх важко 
навчити діяти відповідно до музики. Тому під час ро-
зучування вправи, необхідно показати і виконати цей 
рух один-два рази без музики, під лічбу вчителя, а вже 
після – виконувати її під музику. Знайомі вправи мож-
на починати одразу ж з виконання під музику.

Музичний супровід застосовуємо з 1 класу. Спо-
чатку навчаємо дітей ходити під маршову музику, а 
потім переходимо до виконання загальнорозвиваль-
них вправ, добираючи для цього музичний супровід 
із чітким ритмом. Музика лунає під час проведення 
всіх частин освітнього заняття, створюючи музичний 
фон під час роботи на приладах, а також проведення 
ігор та естафет. Для цього використовуємо DVD- та 
СD-диски з відповідними записами. Музика створює 
позитивну мотивацію для проведення занять: тем-
пи й ритми різних пісень надають йому емоційнос-
ті, змушують учасників підтримувати такт. Музика 
підвищує психічний тонус, зменшує дратівливість  
й агресивність. 

Однак необхідно пам’ятати, що під час підбору пі-
сенного матеріалу для уникнення можливих помилок 
потрібно уважно прослухати текст. Музика й пісні для 
фізичної культури повинні мати позитивне емоційне 
забарвлення. Не рекомендуємо використовувати му-
зичні теми, ща навіюють скорботу, негативні емоції 
або викликають стан агресії. Під музику розучуємо 
з учнями початкової ланки танці з нескладними еле-
ментами сучасної хореографії в стилі «хіп-хоп». Для 
того, щоб діти краще запам’ятали танцювальні рухи, 
порівнюємо їх з рухами тварин (рис. 4).

У середніх класах під музичний супровід вдало 
проходять заняття з гімнастики (рис. 5).

Для учнів старших класів проводимо заняття зі 
степ-аеробіки. Під час їх проведення систематично 
використовуємо сучасну музику, на яку «накладаємо» 
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за стилем рухи танцювального характеру. Це вимагає 
відповідної підготовки вчителя фізичної культури. 
Від уміння вчителя проводити різні види вправ із му-
зичним супроводом, наповнювати заняття естетич-

ним змістом, навчати учнів виразним, точним і гар-
ним рухам залежить ефективність занять.

Рис. 6. Учні 11 класу під час заняття

Необхідно зазначити, що на деяких заняттях му-
зику використовують як основу з метою позбавлення  
відчуття монотонності від однотипних рухів, що  
повторюються багато разів. Іноді музику застосо- 
вують для задання ритму, характеру і темпу рухів.

Заняття з музичним супроводом відіграють також 
оздоровчо-гігієнічну роль. Музичний ритм організо-
вує рухи, піднімає настрій тих, хто займається. Пози-
тивні емоції спонукають прагнення виконувати рухи 
енергійніше, що підсилює їхній вплив на організм, 
сприяють підвищенню працездатності, а також  оздо-
ровленню та активному відпочинку. 

Для того, щоб з’ясувати, чи подобаються учням 
нетрадиційні заняття фізичною культурою під му-
зичний супровід, було проведено анкетування.  
Усі діти відповіли, що такі заняття їм дуже подо- 
баються (рис. 7).

Рис. 4. Учні виконують «хіп-хоп»

Рис. 5. Виконання гімнастичних вправ

Рис. 7. Результати опитування учнів
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Зазначимо, що під час проведення позакласних 
заходів з фізичної культури музика також є незмінним 
помічником. Так ми проводимо позакласні заходи, на-
приклад, «Веселі старти», «Свято відкриття олімпій-
ських ігор» тощо.

На сучасному етапі потрібно вдосконалювати тра-
диційні та впроваджувати нові форми й методи прове-
дення оздоровчої, фізкультурної та спортивної діяль-
ності в ланці середньої освіти. Необхідність рухової 

активності для здоров’я людини ні в кого не викликає 
сумнівів. Такі навчальні заняття з фізичної культури 
сприяють тому, що учні із задоволенням їх відвідують. 
Рівень виконання загально розвивальних вправ і вправ 
для розвитку швидкості, спритності, витривалості, 
сили, гнучкості, швидкісно-силових якостей підви-
щився в учнів із середнього до достатнього. Значна 
кількість дітей продовжує розвивати творчі здібності, 
відвідуючи різних спортивні та танцювальні гуртки.

Рис.8. Діти задоволені заняттям фізичною культурою
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Шляхи застосування музичного супроводу на на-
вчальних заняттях з фізичної культури досить різні. 
Музика сприятливо впливає на стан функціональних 
систем організму, може бути використана для ліку-
вання і профілактики порушень фізичного розвитку 
та захворювань, чинить тонізуючий і заспокійливий 
впливи. На таких заняттях її можна використовувати 
для підвищення мотивації учнів, формування есте-
тичного смаку, відчуття ритму, виразності та культури 
рухів тощо. 

Таким чином, нетрадиційні заняття фізичної куль-
тури під музичний супровід є альтернативою тради-
ційним методам, що особливо важливо для сьогодення 
у контексті зміцнення здоров’я та збереження життя 
нашому майбутньому поколінню. Світ швидко зміню-
ється, змінюються цінності та вподобання, проте ми 
впевнені, що музика залишатиметься у житті людей 
завжди, додаючи їм наснаги, роблячи їх добрішими та 
чуйнішими, а їхні життя – повнішими та гармонійни-
ми. Слухайте музику та черпайте з неї енергію!
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