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слід зробити її міцною і здоровою»

Ж.-Ж. Руссо

Провідна педагогічна ідея досвіду 
Моя робота  націлена  на  шляхи формування  в  учнів:  здоров’язбережувальних

знань;  здоров’язбережувальних  умінь  і  навичок  (розумових  і  практичних);
індивідуального  здоров’язбережувального  досвіду.  Мною  з’ясовано,  що  в  окремих
учнів ще недостатньо сформована здатність використовувати набуті знання, уміння для
розв’язання  життєвих  ситуацій,  засоби  формування  здоров’язбережувальної
компетентності.  Тому,  на  мою  думку,  комплексне  впровадження
здоров’язбережувальних  технологій  в  освітній  простір  учнів  початкової  школи  дає
можливість формування здоров’язбережувальної компетентності молодших школярів.

Дана робота може бути використаний вчителями початкових класів у щоденній
роботі,  а  особливо  для  роботи  з  дітьми,  що  мають  особливі  освітні  потреби.  Суть
досвіду  полягає  у  тому,  що,  враховуючи  вимоги  до  розвитку  системи  освіти  та
впровадження  в  освітній  процес  початкової  школи  компетентнісного  підходу,  для
сучасного вчителя надається така система організації діяльності учнів, яка допоможе
гармонійно розвивати кожну дитину.   

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду 
Проблема  збереження  і  зміцнення  здоров'я  населення  й  особливо  дітей

залишається  однією з найбільш актуальних для держави.  Про це свідчать  закони та
постанови уряду [14, 17, 18, 19, 32].

У  Конституції  України,  «Основах  законодавства  України  про  охорону
здоров'я»,  програмі  «Діти  України»  наголошується  на  необхідності  збереження  та
зміцнення  здоров'я  молоді.     У  Концепції  фізичного  виховання  в  системі  освіти
України відзначається різке погіршення стану здоров'я і фізичної підготовки молоді. 90
%  учнів  мають  хронічні  захворювання  і  фізичні  відхилення  в  розвитку.  З  усією
гостротою перед державою постає проблема боротьби за збереження здоров'я нації [15,
21, 25, 29, 31, 36, 43].

Сучасна школа виконує не тільки традиційні освітні функції, але й готує дітей до
життя. Тому однією з актуальних проблем сьогодні є виховання особистості, здатної
обирати здоровий спосіб життя як пріоритетний для досягнення успіху в ньому [9, 10,
24, 35, 39, 41].

Актуальність  зазначеної  проблеми  зумовила  необхідність  розгляду
використання здоров'язбережувальних технологій у контексті початкової освіти [1, 3, 4,
5, 6, 12].

Державний стандарт початкової загальної освіти розроблено відповідно до мети
початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів початкових
класів.  І  здоров'язбережувальні  технології  стають  невід'ємною  частиною  освітнього
процесу [14, 32].



Аналіз  стану  сучасного  суспільства  спонукає  до  роздумів  про  роль  у  цьому
суспільстві  дітей,  які  мають  особливості  психофізичного  розвитку,  тобто  тих,  які
випадають  із  нашого  стереотипного  уявлення  про  так  звану  нормальність.
Розмірковуючи  про  норму  та  патологію,  можна  схилитися  до  трактування  певної
умовності норми, бо ті люди, які не виявляють зовнішніх ознак відхилень, досить часто
мають грубі внутрішні порушення, невидимі оку.

Збереження і  відновлення здоров’я дітей України стає надзвичайно важливою
справою, оскільки це – наше майбутнє і одне з головних джерел повноцінного життя,
щастя, радості, успіху. Воно є не лише особистим надбанням людини, але й суспільним
багатством, одним із найважливіших показників добробуту народу.

Увага  до  оздоровчої  функції  сучасної  школи  зумовлена  негативними
тенденціями,  якими характеризується стан здоров’я дітей у нашій країні.  Уперше за
всю  історію  української  освіти  розвиток  і  збереження  здоров’я  визначено  як
пріоритетне завдання в навчально-виховальному процесі.  Отже,  до основної  функції
освіти приєднується оздоровча функція, тобто здоров’язбережувальна, яка закріплена
на законодавчому рівні законами України. Зокрема, в Законі «Про загальну середню
освіту» (1999 року)  зазначається,  що загальноосвітній  навчальний заклад забезпечує
нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку і зміцнення
здоров’я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя[17]. Реалізації
цих завдань сприятиме формування здоров’язбережувальної компетентності молодших
школярів.  А  в  проекті  нового  «Державного  стандарту  початкової  загальної  освіти»
(2017 року) зазначено, що початкова освіта ґрунтується на таких принципах:

Презумпція  талановитості  дитини.  Забезпечення  рівного  доступу  до  освіти,
заборона будь-яких форм дискримінації.  Не допускатиметься відокремлення дітей на
підставі  попереднього  відбору  на  індивідуальному,  груповому  та  інституційному
рівнях.

Цінність дитинства. Відповідність освітніх вимог віковим особливостям дитини,
визнання прав дитини на навчання через діяльність, зокрема і гру.

Радість пізнання.  Організація пізнавального процесу, яка приноситиме радість
дитині, обмеження обсягу домашніх завдань для збільшення часу на рухову активність
і  творчість  дитини.  Широке  використання  в  освітньому  процесі  дослідницької  та
проектної діяльності.

Розвиток  особистості.  Замість  «навченої  безпорадності»  –  плекання
самостійності  та  незалежного  мислення.  Підтримка  з  боку  вчителя/  вчительки
розвиватиме у дітей самоповагу та впевненість у собі.

Здоров’я. Формування здорового способу життя і створення умов для фізичного
й психоемоційного розвитку, що надзвичайно важливо для дітей молодшого шкільного
віку. 

Безпека.  Створення атмосфери довіри і взаємоповаги. Перетворення школи на
безпечне місце, де немає насильства і цькування [32].

Завдання  сучасної  школи  реалізовувати  всі  принципи  організації  освітнього
простору  з  метою  гармонійного  розвитку  дитини  «відповідно  до  її  вікових  та
індивідуальних  психофізіологічних  особливостей  і  потреб,  виховання
загальнолюдських цінностей, підтримка життєвого оптимізму, розвиток самостійності,
творчості та допитливості» [32].

Науково-теоретична база досвіду
До проблеми формування здорової особистості  дитини зверталися,  психологи,

педагоги,  зокрема   В.  Сухомлинський.  Висловлювання  Василя  Олександровича
Сухомлинського, що турбота школи про те, щоб учень не хворів, і його організм був
несприйнятливий до хвороб, так само важлива,  як і  турбота  про інтелектуальний та
естетичний розвиток його учнів. Праці В.О.Сухомлинського є актуальними і в наш час
(додаток 1).



Одним із актуальних шляхів вирішення проблеми гармонійного розвитку дитини
є впровадження освітніх технологій формування й збереження здоров'я. А розпочинати
впровадження  здоров'язбережувальних   технологій  в  освітній  процес  необхідно  з
початкової школи, де турбота про здоров'я учнів організована на високому рівні.

Науковці  вважають,  що  здоров'язбережувальними  освітніми  технологіями  в
широкому розумінні цього слова необхідно вважати всі педагогічні технології, які не
шкодять  здоров'ю учнів,  створюють їм безпечні  умови для перебування,  навчання  і
праці в школі.

Інші науковці під здоров'язбережувальними технологіями пропонують розуміти:
- сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуацій,

адекватність вимог, методик навчання та виховання);
- оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих,

індивідуальних особливостей та гігієнічних норм);
- повноцінний та раціонально організований руховий режим.
Отже поняття «здоров'язбережувальні технології»  об’єднує в собі всі напрями

діяльності  загальноосвітнього  закладу  щодо  формування,  збереження  та  зміцнення
здоров’я учнів.

Така  діяльність  загальноосвітнього  закладу  лише  тоді  може  вважатися
повноцінною й ефективною, якщо в повній мірі професійно й творчо в єдиній системі
реалізуються здоров'язбережувальні технології.

Аналіз  класифікацій  існуючих  здоров’язбережувальних  технологій  дає
можливість виокремити такі типи (О. Ващенко):

-  здоров’язбережувальні –  технології,  що  створюють  безпечні  умови  для
перебування,  навчання  та  праці  в  школі  та  ті,  що  вирішують  завдання  раціональної
організації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей
та гігієнічних норм),  відповідність навчального та  фізичного  навантажень  можливостям
дитини;

- оздоровчі – технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного
здоров’я  учнів,  підвищення  потенціалу  (ресурсів)  здоров’я:  фізична  підготовка,
фізіотерапія,  аромотерапія,  загартовування,  гімнастика,  масаж,  фітотерапія,  музична
терапія;

-  технології  навчання  здоров’ю –  гігієнічне  навчання,  формування  життєвих
навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика травматизму
та  зловживання  психоактивними  речовинами,  статеве  виховання.  Ці  технології
реалізуються завдяки включенню відповідних тем до предметів загально-навчального
циклу, введення до варіативної частини навчального плану нових предметів, організації
факультативного навчання та додаткової освіти;

-  виховання культури здоров’я – виховання в учнів особистісних якостей,  які
сприяють збереженню та зміцненню здоров’я,  формуванню уявлень про здоров’я як
цінність,  посиленню  мотивації  на  ведення  здорового  способу  життя,  підвищенню
відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини.

Однак слід зазначити, що поняття «здоров’язбережувальна» можна віднести до
будь-якої педагогічної технології, яка в процесі реалізації створює необхідні умови для
збереження здоров’я основних суб’єктів освітнього процесу – учнів та вчителів. І саме
головне, що будь-яка педагогічна технологія має бути здоров’язбережувальною.

Знання,  володіння  і  застосування  здоров’язбережувальних  технологій  є
важливою складовою професійної компетентності сучасного педагога.

К. Ушинський сформулював основний закон дитячої природи: «Дитина потребує
діяльності,  безперестанно і  втомлюється не діяльністю, а її  одноманітністю. Змусьте
дитину сидіти, і вона дуже швидко втомиться; лежати  - те саме; йти вона довго не
може, не може ні говорити, ні співати, ні читати і найменше – довго думати; але вона
пустує і рухається цілий день, змінює і змушує всі ці діяльності й не втомлюється ні на



хвилину,  чим  молодший  вік,  тим  різноманітнішою  має  бути  діяльність».  Видатний
педагог рекомендує: «Дайте дитині трохи порухатися, і вона подарує вам знову десять
хвилин жвавої  уваги,  якщо ви зуміли  їх  використати,  вони дадуть  вам в результаті
більше, ніж цілий тиждень напівсонних занять» [38].

Тема дослідження
Впровадження  здоров'язбережувальних  технологій  в  освітній  простір  учнів

початкових класів
Гіпотеза дослідження
Створення  здоров’язбережувального  середовища  в  освітньому  просторі  учнів

початкових класів; формування навичок здорового способу життя, ціннісних орієнтацій
на збереження власного здоров’я та розвиток інтелектуального потенціалу учнів. 

Аналіз результатів дослідження
Працюючи над  науково-методичною  проблемою  впровадження

здоров'язбережувальних технологій  в  освітній  простір  учнів  початкових  класів,  я
постійно  здійснювала  моніторинг  рівня  сформованості  в  учнів  ключових
компетентностей  шляхом  педагогічного  спостереження,  опитування,  контролю
навчальних  досягнень.  Впровадження  здоров'язбережувальних технологій  в  освітній
простір учнів початкових класів дало такі  результати:  підвищився рівень позитивної
адаптації в освітньому та соціальному середовищі; учні навчилися контролювати свій
емоційний  стан  (навіть,  діти  з  особливими  освітніми  потребами);  знизився  рівень
захворюваності  учнів  класу.  Саме  таке  навчання  сприяє  формуванню  ключових
компетентностей учнів,  підвищує рівень інтелектуального розвитку дитини,  зміцнює
віру у власні сили та здібності, стимулює творчість та активну життєву позицію учнів.
Оволодівати знаннями і засвоювати новий матеріал здатна лише здорова людина. Будь-
який хворобливий стан знижує ефективність навчання. Для всіх учасників освітнього
процесу  збереження  фізичного  та  психічного  здоров'я  має  стати  найважливішою
умовою для отримання нових знань.

Мета дослідження
Вивчення моделі  впровадження  здоров'язбережувальних технологій  в  освітній

простір учнів початкових класів, що сприяє реалізації пріоритетних завдань початкової
освіти,  гармонійному  розвитку  дитини  відповідно  до  її  вікових  та  індивідуальних
психофізіологічних  особливостей  і  потреб,  виховання  загальнолюдських  цінностей,
підтримка життєвого оптимізму, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

Завдання дослідження
перетворення освітнього закладу на «Школу здоров’я, радості та успіху»;
створення моделі сприятливого освітнього середовища для зміцнення, розвитку

розумової та м’язової працездатності учнів, що сприяє якісній освіті; 
обґрунтування  методики  впровадження  здоров'язбережувальних технологій  в

освітній простір учнів початкових класів; 
поєднання  здоров'язбережувальних технологій  для  досягнення  високих

результатів освітньої діяльності; 
експериментально  перевірити  дієвість  моделі  сприятливого  освітнього

середовища для учнів початкових класів.
Основна ідея дослідження
Моя щоденна діяльність орієнтована на формування в дітей стійкої позиції, що

передбачає  визначення  цінності  здоров'я,  почуття  відповідальності  за  збереження  й
зміцнення власного здоров'я, поглиблення знань , умінь та навичок, пов'язаних з усіма
складовими  здоров'я  (фізичною,  соціальною,  психічною,  духовною).  Формування  в
учнів  компетентного  ставлення  до  власного  здоров'я  неможливе  без  реалізації  всіх
складових здоров'я.

Фізичну  складову  реалізовую  через  оздоровчу  рухливу  діяльність,  а  саме:
проведення  ранкової  гімнастики,  фізкультхвилинок,  рухливих  ігор,  фізкультпауз,



динамічних пауз; контроль та самоконтроль за правильною поставою під час письма,
читання,  ходіння  з  використанням  вправ  щодо  профілактики  сколіозу,  запобіганню
гіподинамії; виконання дихальних вправ, гімнастики для очей; навчання використанню
народних засобів оздоровлення та профілактики захворювань; знання свого особистого
рівня здоров’я та підтримання його; вироблення навичок правильного та регулярного
чищення зубів, дотримання режиму навчання, харчування, праці, відпочинку, культури
споживання їжі, аромотерапію (додаток 2).

Соціальну складову реалізовую через використання різних засобів, які сприяють
інтересу  до  навчального  матеріалу;  створення  умов  для  самовираження  учнів;
стимулювання  аргументації  відповідей;  заохочування  ініціативи  учнів;  розвиток
інтуїції,  творчої  уяви  учнів;  зосередження  уваги  на  якості  мовлення;  демонстрація
правильного  мовлення;  своєчасне  закінчення  уроку;  використання  на  уроці  засобів
диференційованого,  проблемного,  діалогового,  рефлексивного  навчання;  колективної
розумової діяльності; інтеграція з іншими предметами; використання матеріалу з інших
сфер  життєдіяльності;  надання  різнорівневих  домашніх  завдань;  ініціація
різноманітних  видів  діяльності;  здійснення  взаємоконтролю;  дотримання  етикету
спілкування;  навчання  вмінню уникати  конфліктних  ситуацій  за  алгоритмом  «Стій!
Подумай!  Прийми  рішення!»;  навчання  гуманному  та  толерантному  ставленню  до
людей з фізичними вадами.

Психічну  складову  реалізовую  через  створення  сприятливого  психологічного
клімату  на  уроці  та  перервах;  дотримання  позитивного  мислення;  демонстрацію
ненасильницьких  засобів  навчання;  навчання  вмінню  керувати  своїми  емоціями,
почуттями; навчання підтриманню в собі впевненості у своїх можливостях; вироблення
навичок самооцінки та самоконтролю, здатності  аналізувати наслідки дій шкідливих
звичок  та  пропозицій,  які  шкідливі  для  здоров’я;  навчання  вмінню  приймати
самостійно рішення в різних ситуаціях; навчання підтримувати дружні стосунки з усіма
учнями класу; музикотерапію; кольоротерапію (додаток 3).

Духовну  складову  реалізовую  через  навчання  толерантному  ставленню  до
товаришів у класі, до учнів школи, до дорослих; навчання відповідальності за власні дії
та  вчинки;  навчання  здатності  бачити  й  сприймати  прекрасне  в  житті,  природі,
мистецтві, літературі; навчання вмінню розрізняти зло і добро, духовне і бездуховне,
долати прояви зла в собі; навчання усвідомленню життєвих цінностей.

Впровадження здоров'язбережувальних технологій потребує від мене по-перше,
не  допускати  перевантаження  учнів,  визначаючи  оптимальний  обсяг  навчальної
інформації  й  способи  її  подання,  враховувати  інтелектуальні  та  фізіологічні
особливості  учнів,  індивідуальні  мовні  особливості  кожного  учня.  Намагатися
планувати  такі  види  роботи,  які  сприяють  зниженню  втоми.  Впровадження
здоров'язбережувальних  технологій  в  освітній  простір  учнів  початкової  школи
реалізовується  мною  через  зміну  видів  діяльності,  чергування  інтелектуальної  ,
емоційної,  рухової  діяльності;  групової  й  парної  форм  роботи,  які  сприяють
підвищенню рухової активності, вчать вмінню поважати думки інших, висловлювати
власні  думки,  правилам  спілкування;  проведення  ігор  та  ігрових  ситуацій,
нестандартних та інтегрованих уроків (додаток 4).

В учнів розвинута інтуїтивна здатність чути емоційний стан учителя, а тому з
перших  хвилин  уроку  я  створюю  середовище  доброзичливості,  позитивного
емоційного  налаштування,  бо  психологічний  стан  і  психологічне  здоров’я  учнів
впливає і на фізичне здоров’я.

Велике значення для попередження втоми є чітка організація навчальної праці.
На уроках, де більша частина навчальної діяльності пов’язана з класною дошкою, я до
початку  уроку  роблю  необхідні  записи  на  дошці:  завдання  для  усного  рахунку,
опитування,  план роботи на уроці,  вказую рівень ступеня складності  завдання щодо
виконання. Це допомагає учневі стати суб’єктом навчальної діяльності.



Антистресовим  моментом  на  уроці  є  стимулювання  учнів  до  різноманітних
способів розв’язання завдань без страху помилитися або знайти помилку на дошці, яку
я зробила навмисне. Цей прийом не лише впливає на емоційний стан дітей, а й розвиває
їх увагу.

Сучасні  діти  все  менше  перебувають  на  свіжому  повітрі.  Вони  віддають
перевагу   телебаченню,  комп’ютерним  розвагам  або  слуханню  музики.  Можливо 
причина  підвищення  стресів  та  депресій  криється  саме  в  цьому.  А  людині  просто
необхідно бувати на свіжому повітрі не менш 2-3 годин  на добу. Це зміцнює організм,
нормалізує  нервову  систему,  укріплює  пам’ять  та  уяву.  Тому  для  реалізації
компетентнісного підходу в освітньому процесі  учнів  початкової  школи я проводжу
деякі  уроки  на  свіжому  повітрі.  Це  й  уроки,  екскурсії.  Практичні  заняття  з
природознавства  «Рослини  рідного  краю»,  «Рослинний  та  тваринний  світ  рідного
краю», «Сезонні  зміни в природі»,  «Вимірювання довжини тіні  від гномона»;  уроки
трудового навчання «Природний матеріал рідного краю», «Краса навколо нас», уроки
образотворчого  мистецтва  «Краса  осіннього  пейзажу»,  «Весна  прийшла!»,  уроки
розвитку зв’язного мовлення «Краса осіннього парку», практичні заняття з математики
«Площа геометричних фігур», «Одиниці вимірювання довжини» та інші.

З користю також організовую перерви. Шляхом проведення цікавих рухливих
перерв можна не лише  зняти втому, а й поліпшити психічний настрій. Після активного
відпочинку учні відволікаються на уроках у 4 рази менше. Такі «корисні перерви» в 1
класі я проводжу сама, а з 2 класу доручаю проводити учням. Саме рухливі ігри більш
за все подобаються молодшим школярам  за свою емоційністю та веселістю (додаток
5). 

Музичний  супровід  уроку  є  одним  з  компонентів  формування
здоров'язбереження. В музиці, як відомо, знаходиться величезний здоров’язміцнюючий
потенціал.  Вона  допомагає  знімати  стреси,  стимулювати  роботу  мозку,  підвищити
засвоєння, сприяє естетичному вихованню.   Наш емоційний стан, процеси сприйняття,
запам’ятовування,  розуміння залежить  від того,  що ми слухаємо.  Звук – це  енергія.
Залежно від  частоти  коливання  ,  рівня голосності,  ритму,  звук  впливає  на  людину.
Правильно підібрані мелодії здатні активізувати людські резерви. 

Будь-які дії, приклади, розповіді під музичний супровід  залишаються у пам’яті
дитини набагато довше. Крім того, учень, випадково знов почувши  цю музику згадує
про цікавий урок.

Існує безліч різних стилів та напрямків музики. Але дуже важливо правильно
підібрати композицію для роботи на уроці (додаток 6).

Кожен робочий день я  з учнями починаємо з ранкової зарядки. Вона може бути
представлена  фізкультурною  паузою  або  дихальною  гімнастикою,  або  у  вигляді
сміхотерапії. Варіантів багато, головне, в цьому прийомі, що всі учні збираються разом
та  налагоджуються  на  робочий  лад,  отримують  позитивні  емоції,  які  допоможуть
зробити робочий день кращим.

Оздоровчі хвилинки під час уроків я комбіную з  фізичних вправ для постави, 
вправи для очей, рук, шиї, ніг. Фізичні вправи проводжу під музичний супровід. Цей
прийом допомагає зняти втомленість,  відновити рівновагу учнів.  Такі вправи досить
успішно проводять самі учні. Також я поєдную фізичні вправи з елементами ігор на
розвиток уваги «Заборонений рух»,  «Вікно,  стеля,  двері»,  «Пори року».  Наприклад:
зараз  похиляться  вперед  ті,  у  кого  день  народження  взимку  та  весною… теж саме
зроблять всі,  хто народився влітку та восени.  А тепер підстрибнуть ті,  хто сьогодні
прийшов до школи.

Пальчикова гімнастика допомагає не лише зняти втому, а  розвиває мислення.
Маніпуляції рук впливають на функціонування центральної нервової системи, розвиток
мовлення. Прості рухи зап'ясть допомагають зняти загальну напругу, а також власне з
рук,  розслаблюють губи,  що сприяє  покращенню вимови звуків,  розвитку мовлення



дитини. Мовлення дітей перебуває у прямій залежності від розвитку дрібної моторики
руки.

"Пальчикові"  ігри  являють  собою  віршовані  рядки,  що  ілюструються  за
допомогою  ритмічних  рухів  рук,  пальчиків.  Пропонуючи  таку  гру,  я  створюю  її
настрій, правильно вимовляю кожен звук, заздалегідь продумую всі рухи і поступово їх
повторюю [42].

Гру традиційно пов’язують з дитинством. Переступаючи шкільний поріг, дитина
починає  процес  навчання.  Але  ігрова  діяльність  продовжується,  хоча  змінюється  її
характер.  Тапер  гра  допомагає  розв’язати  задачі  різної  важкості,  формувати  нові
необхідні вміння та навички. 

Важливо, щоб  гра повторювалась упродовж певного проміжку часу. Наприклад,
гра, присвячена весні, протягом 2-х перших весняних тижнів. Потім на зміну приходить
нова  пальчикова  гра,  пов'язана  із  певною  подією,  святом,  періодом  року.  Ігри  з
пальцями  були  створені  для  дітей  дошкільного  віку,  але  ними  досить  доречно
користуватися у початковій школі, вони допомагають не тільки розвивати мовлення та
інтелектуальні  здібності  дитини,  а  також  знімуть  психічне  навантаження,  стануть  у
пригоді для створення робочого ритму впродовж дня.

Виконуючи  правила  гри,  учні  привчаються  зосереджуватися,  контролювати
свою поведінку,  в результаті  чого виховується воля, формуються дисциплінованість,
вміння робити за планом, приходити на допомогу один одному. Я використовую ігри і
під час уроків, індивідуальних занять, свят, позакласних заходів.

Театралізована  гра –  це  водночас  розіграш  певного  літературного  сюжету  і
фрагмент дитячого життя. В таких іграх діти входять в образ самі, або використовують
ляльки  (замість  ляльок  можуть  бути  картки  з  малюнками).  Цим  прийомом  я
користуюсь на різних уроках або в позакласній роботі (додаток 7).

Комп’ютерні ігри в наш час також не диво. І їх теж я використовую на своїх
уроках і  робити це можливо вже з  першого класу.  Але дозовано та з  користю:  для
розвитку  орфографічної  зіркості  «Тренажер  грамотності»,  для   розвитку  техніки
читання  «Вчимося  читати»,  для  розвитку  обчислювальних  навичок  «Тренажер
математичної  грамотності»,  для  розвитку  ключових  компетентностей  «Школа  вовка
Панаса».

У процесі гри у дітей формуються поняття про норми громадської поведінки, а
також виховуються  певні  культурні  навички.  Більшість  рухливих ігор має  широкий
віковий  діапазон.  Рухливі  ігри  розвивають  фізичний  стан  дітей,  фізичні  якості,  які
розвиває легка атлетика, поширює кругозір дітей, впливає на психічний стан, виховує
морально-вольові  якості,  сприяє  дотриманню  дисципліни,  розкутості  і  приносить
користь у повсякденному житті.  Займаючись рухливими іграми діти удосконалюють
будову тіла: зміцнюються м'язи спини, верхніх та нижніх кінцівок; корегують поставу,
ходу.

Також  я  використовую  розважальні  ігри  з  метою  формування  в  учнів
здоров’язбережування.  Це ігри-забави (ігри з ляльками, предметами, танцювальні ігри)
святкові  розважальні  ігри,  театральні  ігри.  Такі  ігри  розширюють  інтереси  учнів,
формують  культуру  спілкування,  виховують  почуття  гумору.  Театральні  ігри 
наділяють учнів певними ролями при розіграші казок, історій.

Інтелектуальні ігри допомагають дітям формувати предметні компетентності, а
також розвивати творчий потенціал.  Важливо відмітити,  що у такі  ігри грають учні
різних  вікових  категорій:  «Еврика»,  пантоміми,  «Юний  детектив»,  «Розумники»,
«Країна казок», «Осінній ярмарок»  та інші. Також використовую в своїй роботі ігри-
фантазії.  Це гра,  де дитячий задум реалізується у рольовий поведінці,  за допомогою
різноманітних засобів  для безпредметної  ігрової  дії,  тобто міміки,  жестів,  малюнків,
інтонації.

А народні ігри сприяють формуванню у дітей універсальних родових психічних



здібностей людини, а також найважливіших рис психології народу, що  створив гру.
Найбільша кількість народних ігор – це рухливі ігри. Тому для ознайомлення дітей з
історією рідного краю, а також з метою зміцнення здоров’я на свіжому повітрі можна
проводити «Козацькі розваги», «Нумо, хлопці», «Веселі старти», «Козачата». В своїй
роботі  я  поєдную  елементи  розповіді  з  конкретними  розвагами  та  конкурсами.
Результат участі у таких іграх - почуття радості. Задоволення, реалізація фізичних та
моральних зусиль.

Ще  однією  з  технологій   здоров’язбереження,  які  я  впроваджую  в  освітній
простір  початкової  школи,  є психогімнастика. Завданням  психогімнастики  є
збереження  психічного  здоров’я,  запобігання  емоційним  розладам  у  дитини  через
зняття психічного напруження, розвиток кращого розуміння себе та інших, створення
можливостей  для  самовираження  особистості.  Більшість  психогімнастичних  завдань
побудовані на імітації певних почуттів та емоційних станів людини. Решта передбачає
відтворення дітьми дій та вчинків уявних героїв.  У таких іграх діти тренують свою
увагу, пам’ять, спостережливість, витримку. А також вчаться розуміти людські емоції
та  контролювати  їх.  Такі  вправи  можуть  проводитися  у  вигляді  ігор,  де  потрібно
зобразити певні емоції, або продемонструвати певній емоційний стан (пантоміма).

Другий  метод  психогімнастики  полягає  у  відображенні  своїх  емоцій  та
переживань у розповідях, малюнках, інсценуваннях,  іграх - страхів,  агресії,  ревнощів.
Ці прийоми можуть бути як індивідуальні так і колективні. Наприклад: гра «Казковий
моточок»,  де  кожен  учасник  розповіді  відмотує  нитку  та  каже  одне  речення,  яке
продовжує попередню думку. Завдання класу не тільки розказати історію про певну
емоцію у казковій формі, а й знайти можливі рішення її  подоланню, проаналізувати
позитивні та негативні риси. У вихованні вищих моральних почуттів велике значення
має механізм «вживання в образ». Це, з  одного боку,  можливість побути в ролі тих
істот, що лякають дитину, а також тих людей, з якими він спілкується. Таким чином
дитина  відходить  від  егоцентричної  позиції  у  сприйманні  ситуації.  З  іншого  боку,
виконуючи роль позитивного героя, який не злякався, виявив турботу, надав допомогу
іншим, школяр одержує позитивний зворотний зв’язок:  йому дякують, його хвалять,
ним пишаються. Переживання радості з приводу того, «який я хороший», «як я добре
вчинив»,   змінює  самооцінку  учня  і  значно  краще  впливає  на  його  поведінку,  ніж
докори і повчання.

Проводити психогімастику можна у будь який час. На цікавих перервах або на
уроках, у групі продовженого дня, або у вигляді домашнього завдання.

Використовуючи цей прийом ви швидко помітите, як змінюються ваші учні, як
швидко вони оволодівають навиками самоконтролю, як підвищується їх самооцінка та
готовність прийти на допомогу.

Також  я  використовую  в  своїй  роботі  технологію  «казкотерапія».  Для
казкотерапії  казки  підбираються  різні: народні,  авторські,  сучасні,  спеціальної
розробки, психокорекційні, притчі, міфи, легенди, філософські казки та багато інших.
Можливий варіант – придумати казку самостійно або колективно разом із дітьми.

Казкотерапія  –  це  психотерапія,  вже  існуючими  казками  та  фантастичними
героями.  Вона  допомагає  отримати  почуття  захищеності  у  світі,  надає  можливість
програти основні життєві ситуації у «захищеному режимі» - через казки.  Також цей
прийом допомагає дитині зрозуміти себе, виховати у собі корисні риси та звички.

Загальна ідея цього прийому полягає в тому, що дитина бачить себе на місці
головного  героя,  живе  разом  із  ним,  вчиться  на  його  помилках.  Тобто  людина  з
раннього віку за допомогою казок навчається приміряти на себе різні ролі: поганих та
добрих героїв, творців та знищувачів, бідняків та багачів.  

Допомагає  формувати  здоров`язбережувальні  компетентності  арт-техніка.  В
основі  арт-техніки  лежить  творча  діяльність,  у  першу  чергу  малювання.  Творчий
розвиток являється не тільки головним терапевтичним механізмом, саме він допомагає 



виховувати  здорову  особистість.  За  допомогою  арт-техніки  дитина  має  можливість
виразити  свої  переживання,  почуття,  відношення.  Крім  того  творча  діяльність
допомагає зняти напруження, сприяє підвищенню дитячої самооцінки,  впевненості  у
власних силах, та взагалі розвиває творчі здібності.  Основна задача таких технік не в
тому, щоб навчити дітей малювати. Головна ціль – це духовний розвиток, самопізнання
людини через творчість та покращення адаптації школярів.

Ставлення учнів до свого здоров'я є основою здоров'язбереження, так як через
мотивацію  цього  ставлення  я  здійснюю  ціннісно-орієнтовану  діяльність  дітей  та
підлітків щодо збереження та зміцнення власного здоров'я. У зв'язку з цим пропаганда
здорового способу життя через валеологічне та екологічне виховання засобами уроків є
складовою у розв'язанні проблеми здоров'язбереження.

Використання  здоров'язбережувальних  технологій  в  навчальному  процесі
початкової  школи дозволяє учням успішно адаптуватися в освітньому і  соціальному
просторі. Батьки довіряють мені найцінніше, що в них є,- свою дитину. Моє завдання
як  педагога  не  тільки  дати  учневі  знання,  а  й  зберегти  його  фізичне,  моральне,
психічне та соціальне здоров’я.

Здоров'язбережувальні  технології  вчать  дітей  жити  без  конфліктів.  Навчають
зміцнювати, зберігати своє і цінити чуже здоров’я. Ці технології прищеплюють дітям
принципи здорового способу життя, посилюють мотивацію до навчання.

Я  у  тісному  взаємозв’язку  з  учнями,  батьками,  медичними  працівниками,
практичним  психологом,  соціальним  педагогом  та  соціальними  працівниками,  усіма
тими, хто зацікавлений у збереженні і зміцненні здоров’я дітей, спроможна створити
здоров'язбережувальне освітнє середовище (додаток 8).

Узагальнюючи все вищевикладене, ще раз зазначу, що школа здатна дбати про
здоров`я  дітей.  Здоров`язбережувальні  технології  в  початковій  школі  -  потужна
система, яка допоможе зберегти дитяче здоров`я.

Висновки
Працюючи  в  пошуку  найбільш  результативних  технологій  роботи,  я  дійшла

висновку,  що  процес  формування  життєвих  та  предметних  компетентностей  стає
набагато  результативнішим,  якщо  організувати  навчання  у  співробітництві,  яке
ґрунтується  на  спільній  діяльності  і  взаєморозумінні  вчителя  і  учнів.  Саме  таке
навчання,  з  використанням  різних  технологій,  сприяє  формуванню  ключових
компетентностей учнів, підвищує інтелект дитини, зміцнює її віру у власні здібності,
стимулює активність і творчість. Учні стали доброзичливішими, уважнішими один до
одного, допомагають одне одному у навчанні,  проявляють почуття радості за успіхи
інших. А результатом цього є призові місця в інтелектуальних та творчих конкурсах
(додаток 9).

В роботі з дітьми, що мають особливі освітні потреби, здоров`язбережувальні
технології  не  лише повертають  віру  у  власні  здібності,  а  й  допомагають  розвивати
інтелект. Формування знань, умінь, ставлень, що є сутністю компетентнісного підходу,
забезпечують  у  майбутньому  здатність  особистості  успішно  навчатися,
вдосконалювати  професійну  діяльність,  відчувати  себе  частиною  спільноти  і  брати
участь у справах громади.
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