
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідуюча РМК відділу освіти  

Васильківської  

райдержадміністрації 

                І.В. Андрикевич 

 
План 

семінару-практикуму для  інструкторів з фізкультури  та вихователів ДНЗ та НВК  
 

«Використання нестандартного обладнання під час фізкультурно-оздоровчої 

роботи роботи з дітьми дошкільного віку» 

 

Дата:  26.04.2017  р. 

Місце проведення: ДНЗ (ясла-садок) 

„Ромашка" смт. Глеваха 

Час проведення: 9.30 - 13.00 

 

 

            І. Практична частина  

1.  Перегляд заняття з фізичного розвитку з дітьми другої молодшої групи 

«Весняні пригоди з Капітошкою».  

                         Скиба Н.М. інструктор з фізкультури                                  

Семенова Л.В. вихователь 

2. Перегляд заняття з фізичного розвитку з дітьми старшої групи «Місячна 

подорож». 

                                      Скиба Н.М. інструктор з фізкультури 

       Сліпуха І.В., вихователь  

3. Перегляд спортивного танцю з фітбол-м‘ячами. 

                                         Скиба Н.М. інструктор з фізкультури 

 

ІІ. Теоретико-практична частина: 

1. Презентація: «Використання  нестандартного обладнання під час фізкультурно-  

оздоровчої роботи роботи з дітьми дошкільного віку».                         

2. Круглий стіл «Використовуємо нестандартне спортивне обладнання». 

3. Виставка нестандартного спортивного обладнання. 

Королік Л.Б., вихователь-методист 

4. Підведення підсумків. Прийняття методичних рекомендацій. 

 

 

 

 

 

 

Методист з дошкільного виховання                                      Іліч О.Г. 

                          



Відділ освіти Васильківської райдержадміністрації  

районний  методичний  кабінет 

Р е к о м е н д а ц і ї 

семінару-практикуму для інструкторів з фізкультури, вихователів  ДНЗ та НВК 
  

«Використання нестандартного обладнання під час  фізкультурно-оздоровчої 

роботи роботи з дітьми дошкільного віку» 

.  

 

смт. Глеваха         26.04.2017р. 

Зважаючи на те, що збереження та зміцнення фізичного здоров’я дитини є одним із 

пріоритетних завдань, визначених чинними нормативно-правовими документами в галузі 

дошкільної освіти, для стимулювання і вдосконалення розвитку рухових здібностей і 

фізичних якостей у дітей засобами використання нестандартного обладнання 

рекомендуємо: 

  

1. У фізкультурно-оздоровчій роботі систематично використовувати нетрадиційне 

спортивне обладнання. 

Педагоги, систематично 

2.  Під час використання нестандартного спортивного обладнання викликати у 

дітей інтерес до різних видів рухової діяльності, фізичної культури та спорту, 

викликати бажання займатися спортом, навчати їх доступним руховим умінням 

та навичкам; збільшувати рухову активність дітей протягом дня; підіймати 

емоційний настрій на фіззаняттях та в різних формах фізичного виховання 

дошкільників. 

          Педагоги, систематично 

3. З метою забезпечення належного рівня фізичного розвитку дітей 

використовувати  таке нетрадиційне обладнання: 

- «Гантелі» (пластикові пляшки наповненні водою, піском тощо, для 

збільшення ваги відповідно до віку дітей та врахування індивідуальних 

можливостей кожного вихованця, для дітей раннього та молодшого 

дошкільного віку – пластикові пляшки наповненні різнокольоровим 

папером або фольгою); 

- «Експандери» ( контейнери від кіндерів, гумові стрічки); 

- Плетені різнокольорові стрічки; 

- «Доріжки здоров’я» (килимки з різними нашивками); 

-  Пластикові пляшки, рукавички, горіхи, каштани тощо для різних видів 

масажу;  

- - Фітболи, степи, тканина;   

-  Різнокольорові палички, стрічки, нитки, шнури, пір'я тощо для дихальної 

гімнастики.     

          Педагоги, протягом навчального  року. 

4. Нетрадиційне спортивне обладнання  використовувати на заняттях з фізкультури, 

спортивних святах, в індивідуальній роботі, на прогулянках тощо. 

                                          Педагоги, протягом навчального  року. 

5. Залучати  батьків до виготовлення нестандартного фізкультурного обладнання. 

       Педагоги, протягом навчального року.       

 

 

 


