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Тема: Організація та проведення спортивних свят  

у закладі дошкільної освіти 

 

І. Теоретична частина: 

1. Презентація: «Організація та проведення спортивних свят в ЗДО». 

Чайкіна Н.В., інструктор з фізкультури ЗДО «Золоті зернята» 

2. Презентація: «Класифікація фізкультурних свят». 

Іліч О.Г., методист РМК 

 

ІІ. Практична частина: 

3. Перегляд спортивного свята в старшій групі «Орел і решка. 

Мадагаскар». 

Коваль С.А., інструктор з фізкультури, 

Настояща Л.М., музичний керівник, 

 Куземка А.С., вихователь 

4. Обговорення занять. 

 

5. Практикум для фізінструкторів та вихователів: «Спорт та інтелект – 

фізінструкторам респект!» 

Петренко О.М., завідувач 

 

6. Підведення підсумків, прийняття методичних рекомендацій. 

 

 

 

 

 

 

 

Методист райметодкабінету                                  Іліч О.Г 



Відділ освіти Васильківської райдержадміністрації 

Районний методичний кабінет 

Рекомендації семінару-практикуму для інструкторів з фізичної культури,  

вихователів ЗДО та НВК з теми: 

            «Організація та проведення спортивних свят у закладі дошкільної освіт» 

смт. Калинівка                                                                                           від 15.02.2018 

 

           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, з метою розкриття творчого потенціалу дітей, їх гармонійного 

розвитку, закріплення рухових навичок та фізичних якостей, виховання почуття 

колективізму, дружби, взаємодопомоги, розвитку дисциплінованості та організованості, 

під час проведення фізкультурних свят та розваг пропонуємо інструкторам з фізичної 

культури, вихователям ЗДО та НВК протягом навчального року дотримуватися таких 

рекомендацій: 

 
1. Фізкультурні свята проводити двічі-тричі на рік, починаючи з молодшого 

дошкільного віку.  

2. Дотримуватись оптимальної тривалості заходу для дітей середнього віку – 40-50 хв, 

для старшого віку – 50-60 хв.  

3. Фізкультурні свята проводити як у першій, так і у другій половині дня. 

4. Фізкультурні розваги, проводити у всіх вікових групах один-два рази на місяць 

зазвичай, у другій половині дня. Їхня тривалість: 

у групі раннього віку (3-ій р. ж.): 15 – 20 хв.; 

у другій молодшій групі: 20 – 25 хв.; 

у середній: 25-30 хв.; 

у старшій: 35-40 хв. 

3. Підготовчу роботу до проведення спортивного свята проводити поступово, 

відібрані види фізичних вправ та ігор розучувати з дітьми під час фізкультурних занять, 

ранкової гімнастики, на прогулянках. 

4. Дотримуватися структури спортивного свята: 

- вступна частина (парад учасників, підйом прапору, запалювання Олімпійського 

факела), 

- основна (ігри, змагання, атракціони), 

- заключна (підводити підсумок необхідно і у ході свята та по його закінченню), 

- кульмінація – сюрпризний момент. 

5. Фізкультурні свята та розваги бажано проводити з вихованцями однієї групи. 

6. Під час проведення фізкультурних свят: 

- забезпечувати поступове зростання фізичного та психічного навантаження, 

- передбачати чергування ігор і змагань з високим фізичним та емоційним  

навантаженням і завдань, націлених на зняття навантаження, 

- чергувати спільні та індивідуальні ігри та завдання (якщо можливо), 

- передбачати участь та оцінку діяльності кожної дитини з врахуванням її 

індивідуальних особливостей, 

- поєднувати знайомі дітям ігри і такі, що викликають позитивний емоційний стан, 

завдання із введенням нових атрибутів, музики, персонажів. 

7. З метою створення у дітей радісного настрою, спортивний майданчик або 

приміщення, де буде відбуваються спортивне свято,  оформляти відповідно до сюжету 

свята чи розваги, підбирати відповідний музичний репертуар. 

8. Завершувати захід сюрпризним моментом: частуванням дітей ласощами, 

нагородженням грамотами, вимпелами, «медалями» або колективним подарунком для 

всієї групи.  


