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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Сучасний освітній процес в закладі дошкільної 

освіти (ЗДО) характеризується зростанням обсягу та інтенсивності навчально-

пізнавальної діяльності дітей (В. Бальсевіч, В. Запорожанов, І. Мальцева, С. 

Піроженко, М. Расін, та ін.), що призводить до зниження і без того недостатньої, за 

оцінкою фахівців, рівня рухової активності дітей (Н. Денисенко, І. Козлов, А. 

Лагутін, М. Рунова та ін.). У зв'язку з цим пошук таких форм організації фізичного 

виховання, в яких на тлі високого рівня рухової активності можна розвивати 

пізнавальні здібності і формувати особистість дитини, представляється доцільним.  

Аналіз практики фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО країни показує, що 

педагогічні колективи все активніше застосовують засоби і форми туризму, 

спортивних квестів (Я. Биковський, Т. Грицишина, А. Остапець та ін.). Така увага 

до цього засобу фізичного виховання не випадкова, оскільки використання 

елементів туризму дозволяє не тільки позитивно впливати на формування життєво 

важливих для дитини умінь і навичок, а й активізувати виховання особистості. 

Однак, аналіз досліджень показує, що проблема підвищення рухової 

активності дошкільників за допомогою засобів туризму в природних умовах 

розглядається здебільшого в роботі зі школярами (П. Істомін, І. Беккер, 

С. Сергєєва, В. Циганков та ін.).  

Питання активізації рухового режиму дітей дошкільного віку в умовах 

природного середовища привертало увагу багатьох вчених (О. Вавілова, Т. 

Осокіна, Н. Пагнелова, О. Пивовар, В. Поліщук та ін.). В їх роботах зазначається, 

що такі форми туризму як екскурсія, прогулянка, прогулянка за межі дошкільного 

закладу, заняття фізичними вправами на свіжому повітрі використовуються в ЗДО, 

в основному, в пізнавальних, розвивальних і виховних цілях. І в той же час 

дослідники відзначають, що ці форми роботи значно знижують кількість випадків 

гострих респіраторних вірусних захворювань (ГРВІ) і зменшують число часто 

хворіючих дітей.  
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Дані, що стосуються застосування доступних форм туризму для фізичного 

розвитку та рухової підготовленості дошкільників, нечисленні (Н. Бочарова, Г. 

Барсуковська, М. Завьялова, Г. Шалигіна). Аналіз практичних методичних 

розробок вихователів дошкільних закладів показав, що інтернет пропонує 

переважно російські авторські програми з дошкільного туризму («Юний турист» – 

Т. Старовєрова, О. Деркачьова, А. Сарян; «Маленькі туристи» – О. Лаврухіна; 

«Світ навколо нас» – І. Водолажська).  

Отже, туристська спрямованість рухової діяльність не зайняла ще належного 

місця в системі фізичного виховання дошкільників у сучасному ЗДО. Тому 

виникає суперечність між необхідність здійснювати оздоровчі заходи в природних 

умовах і відсутністю науково-обґрунтованого режиму рухової активності в 

природних умовах, між намаганням педагогів ЗДО урізноманітнити форми 

фізкультурно-оздоровчої роботи в природних умовах та відсутністю методичних 

рекомендацій щодо запровадження такої форми роботи як оздоровчий туризм. 

Необхідність розв’язання даних суперечностей обумовила вибір теми 

магістерського дослідження «Оздоровчий туризм як засіб покращення здоров’я 

та рухової активності дітей старшого дошкільного віку».  

Об’єкт дослідження: процес фізичного виховання дітей старшого 

дошкільного віку. 

Предмет дослідження: система роботи з організації оздоровчого туризму в 

умовах закладу дошкільної освіти. 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність впливу системи туристичної роботи на стан здоров’я та 

рухової активності дітей старшого дошкільного віку. 

Завдання дослідження: 

1. На основі аналізу науково-методичної літератури з’ясувати теоретичні 

засади проблеми рухової активності та стану здоров’я сучасних дошкільників, 

виокремити методичні аспекти організації та проведення занять в природних 

умовах, зокрема туристичних походів.  
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2. Визначити стан рухової активності, фізичної працездатності та стан 

здоров’я дітей старшого дошкільного віку. 

3. Теоретично обґрунтувати доцільність використання оздоровчого туризму 

як засобу покращення здоров’я, фізичної працездатності та підвищення рівня 

рухової активності дітей старшого дошкільного віку; 

4. Розробити та впровадити систему роботи з організації оздоровчого 

туризму в умовах закладу дошкільної освіти та визначити її ефективність як засобу 

покращення здоров’я, фізичної працездатності та підвищення рівня рухової 

активності дітей старшого дошкільного віку.  

Методи дослідження: тeоpeтичнi – aнaлiз, cиcтeмaтизaцiя, узагальнення 

наукових джерел – для визнaчeння теоретичних основ доcлiджуваної проблеми; 

eмпipичнi – aнкeтувaння виховaтeлiв, iндивiдуaльнi бeciди з дошкiльникaми; 

спостереження, пeдaгогiчний eкcпepимeнт (констатувальний, формувальний, 

прикінцевий) – для з’ясування наявного стану проблеми в практиці роботи 

сучасних ЗДО; методи мaтeмaтичної обpобки отpимaних peзультaтiв з мeтою 

довeдeння eфeктивноcтi пpовeдeної pоботи.   

Практичне значення дослідження: полягає в можливості використання 

розробленої системи роботи із запровадження оздоровчого туризму у систему 

фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку в практику роботи сучасних 

закладів дошкільної освіти.  

Апробація результатів дослідження: різні аспекти використання елементів 

оздоровчого туризму доповідалися на студентських наукових конференціях 

БДПУ, публікувалися у збірниках тез наукових доповідей студентів на Днях науки 

(додаток Ж), докладалися на педагогічній нараді ЗДО с. Дмитрівка Бердянського 

району Запорізької області. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ТУРИСТИЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

1.2. Рухова діяльність в природних умовах як засіб оптимізації рухової 

активності та покращення стану здоров’я дошкільників 

 

В оновленому Базовому компоненті дошкільної освіти йдеться мова про 

фізичне виховання дітей, основною спрямованістю якого є успішний фізичний 

розвиток дітей, зміцнення їх здоров’я, формування рухових вмінь та навичок, 

розвиток фізичних якостей, виховання інтересу до різних видів рухової діяльності, 

підвищення рухової активності [3]. 

Рухова активність дошкільника включає в себе обсяг різноманітних рухових 

дій, які виконуються ним впродовж дня (K. Andersen, L. Cale, J. Corbin; О. Богініч, 

Е. Вільчковський, Н. Денисенко, О. Дубогай, Л. Лохвицька, Т. Осокіна та ін.). 

Дослідники вказують на те, що рухова активність є однією із необхідних умов як 

фізичного, так і різнобічного розвитку дитини. Так, вчені вважають, що рухова 

активність – це один із стимулів розвитку структур і функцій дитячого організму 

та розвитку резервних механізмів фізіологічних систем, що забезпечують 

надійність їх функціонування в різних умовах життя. У тренованому організмі 

підвищується опір негативному впливові зовнішнього середовища. (B. Balke, 

Р. Веер, R. Ware, Н. Денисенко, М. Дерюгіної, Г. Калюжина, Т. Круцевич, 

О. Сухарєв та ін.).  

І в той же час вони підкреслюють, що в багатьох ЗДО потреба в рухах 

задовольняється лише на 30-50%. Зокрема, на руховому режимі дошкільників 

позначається неправомірне скорочення кількості фізкультурних заходів, 

відсутність системності у проведенні прогулянок – походів за межі дитячого садка, 

зменшення кількості фізичних пауз та хвилинок під час навчальної діяльності.   

У дослідженнях Є. Вільчковського, Н. Денисенко, М. Рунової встановлено 

норми оптимального рухового режиму за час перебування дітей в дитячому садку 

з урахуванням функціональних потреб дитячого організму та пори року: влітку 18-

20, восени 15-19, взимку 16,5-18 та навесні 16-17,5 тисяч кроків в день. Причому 
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дослідники вказують, що влітку та міжсезонні показники рухового режиму можна 

значно збільшити за рахунок проведення занять на свіжому повітрі, а саме 

прогулянок за межі ЗДО. 

Фізкультурні заняття на свіжому повітрі як форма організації фізкультурно 

оздоровчої роботи стали застосовуватися у вітчизняній системі фізичного 

виховання дітей дошкільного віку з 1984 року після виходу методичних 

рекомендацій Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти СРСР 

«Проведення фізкультурних занять на відкритому повітрі з дітьми 5-7 років в 

дошкільних закладах». Запровадженню цієї форми роботи передувала тривала 

дослідницька діяльність наукових співробітників Науково-дослідного інституту 

гігієни дітей та підлітків (В. Білоярцев, О. Іванова, О. Сілін, В. Фролов, Г. Юрко). 

На сучасному етапі у закладах дошкільної освіти проводяться різні види 

фізкультурних занять на свіжому повітрі (таблиця 1.1). 

Таблиця 1.1 

Види фізкультурних занять на свіжому повітрі 
 

Автор 
Вид фізкультурного заняття 

 

Т. Осокіна, Г. Кенеман, 

Д. Хухлаєва, 

Є. Вільчковський 

Заняття змішаного характеру 

Заняття сюжетного характеру 

Заняття ігрового характеру 
 

Г. Шалигіна Заняття – пішохідні прогулянки 

Т. Осокіна, Н. Фурманова, 

О. Тимофієва 

Заняття-розваги,  

Заняття-комплекси рухливих ігор та ігор забав в різних 

природних умовах 
 

В. Фролов, Г. Юрко Заняття тренувального характеру з переважанням бігу 

В. Шебеко, Н. Єрмак,  

В. Шишкіна 

Заняття ігрового характеру, 

Заняття змішаного характеру, але без 

загальнорозвивальних вправ, 

Заняття-спортивні ігри, 

Заняття-сюжетно-рольові ігри з руховим змістом 

(«Прикордонники», «Туристи», «Розвідники» та ін.) 

Заняття-прогулянки за межі ЗДО, 
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Л. Глазиріна, 

В. Овсянкін 

Заняття комплексного характеру, побудовані на 

принципах фасцинації, синкретичності та творчої 

спрямованості (на території ЗДО та за його 

межами) 
 

Я. Биховський,  

М. Бовтенко, П. Сисоєв 

Заняття-квести (на території ЗДО та за його 

межами) 
 

Дослідники зазначали, що проведення фізкультурних занять на відкритому 

повітрі забезпечує виконання однієї з важливих завдань фізичного виховання – 

вдосконалення функціональних систем і загартовування організму дитини. Це 

досягається завдяки включення до їх змісту рухливих ігор, ігор-естафет, 

спортивних вправ, різних видів бігу, вправ для розвитку основних рухах. Постійне 

чергування цих видів діяльності дозволяє підтримувати високу працездатність 

дітей протягом усього заняття (О. Парфенова, Г. Сперанський, В. Спіріна, 

Б. Шиян). А різні температурні режими, в своє чергу, будуть сприяти поступовому 

загартовуванню організму дітей. Вирішальне значення у загартовуванні організму 

має підвищення загальної толерантності як до зниження температури, так і до її 

перепадів, що забезпечується саме природними умовами у різні пори року.  

Абсолютних протипоказань для занять на повітрі впродовж року у дітей, які 

відвідують ЗДО, немає: до занять допускаються діти всіх груп здоров’я.  

Як бачимо, дослідники пропонують проводити фізкультурні заняття в 

природних умовах як на території ЗДО, так і за його межами, що передбачає 

пересування дітей, а, отже, пов’язується з елементарним дитячим туризмом. 

  

1.3 Особливості організація туристичної роботи в закладі дошкільної освіти 

 

Туризм як соціальне явище з’явився в країнах Західної Європи. В кінці 

XVII-початку XVIII ст. в навчальних закладах при вивченні деяких предметів 

педагоги стали використовувати в роботі з учнями пішохідні прогулянки і поїздки 

на околиці. Ці найпростіші форми подорожей отримали назву екскурсії. 

На пострадянському просторі туризм як засіб виховання дітей офіційно 

запровадили в 1940 році. Керівникам шкіл пропонувалося організувати в кожній 

середній школі гурток юних туристів, виділити з числа вчителів відповідального 
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організатора туристської роботи. Туристичною роботою охоплювалися тільки 

школи, дитячі дошкільні установи до уваги не бралися. 

У 1950-ті роки з’явилася велика кількість наукових публікацій, що 

розкривали передовий досвід туристично-краєзнавчої діяльності: її форми, методи 

і тематику (О. Архангельська, В. Добкович, В. Кравцов, О. Комовський, 

О. Прохоров та ін.). Найбільш визнаною у цьому напряму була туристично-

краєзнавча робота В. Сухомлинського. Організовані ним численні прогулянки з 

дітьми в «Школі радості» носили пізнавальний характер, були уроками гуманізму.  

Пішохідні прогулянки в дошкільному закладі активно почали 

використовуватися практиками з 60-х років минулого століття, але їх організація 

носила довільний характер, не регулювалося відносно віку фізичне навантаження 

на дітей. Тому в дошкільній педагогіці виникла нагальна потреба у розробці 

науково обґрунтованої методики проведення пішохідних прогулянок. Пріоритет у 

розробці цього питання належить українській дослідниці Г. Шалигіній, яка 

вважала, що дана форма роботи може активно застосовуватися з 4 року життя.  

Зокрема, авторка виділила три основні взаємопов’язані між собою 

структурні елементи туристичної прогулянки: дорога до місця стоянки, 

відпочинок та ігри на стоянці, дорога назад. Вона вважала, що перша частина 

походу повинна нести основний навантажувальний елемент, тому слід заздалегідь 

визначити види рухів, їх чергування, міру складності в залежності від мети 

маршруту. Дітей стомлює одноманітність і монотонність рухів. Щоб цього 

уникнути, слід періодично міняти способи пересування: збігти з гірки, по вузькій 

стежці проскакати на одній ніжці, пройти по бордюру, кілька разів перестрибнути 

струмочок, частину шляху пройти швидше або, навпаки, уповільнити рух. 

Ця частина походу потребує певної уваги з боку педагогів: на маршруті 

необхідно стежити за якістю рухів; за поставою дітей; за диханням, за поведінкою 

і настроєм кожного (капризи, дратівливість, млявість можуть свідчити про 

стомлення). Тому обов’язковою умовою повинен бути короткочасний відпочинок 

по дорозі до стоянки, який доцільно влаштовувати через кожні 15-25 хвилин руху 

(діти сідають на колодах, пнях, притуляються до дерев, можна розстелити 
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килимки і відпочити 3-5 хвилин). В цей же час проводяться короткочасні 

спостереження. 

Основний привал слід починати з надання дітям можливості самостійної 

діяльності (розглядати дерева, квіти, трави, спостерігати за комахами, птахами, 

милуватися пейзажом і т.п.). 

Спільні ігри та вправи педагог організовує тоді, коли бачить, що діти 

відпочили, у них з’явилася потреба в спілкуванні, в русі. 

Завершальним етапом прогулянки-походу є зворотний шлях. Слід 

врахувати, що діти стомлені великою кількістю вражень, фізичними 

навантаженнями, тому вибирається коротка дорога. Діти йдуть у вільному темпі. 

Короткочасний відпочинок можна використовувати для того, щоб підкреслити 

найбільш яскраві моменти, закріпити отримані враження. 

На сучасному етапі форми організації роботи з фізичного виховання з 

використанням засобів туризму – це освітньо-виховний комплекс різноманітної 

активності дітей, що включає в себе фізкультурно-оздоровчу роботу в режимі дня; 

та активний відпочинок. Поєднання цих форм створює певний руховий режим, 

необхідний для повноцінного фізичного розвитку і зміцнення здоров’я дітей, 

формування уявлень про цінність здоров’я, розширення знань в області туризму. 

Питання методики проведення туристичної роботи з дошкільниками 

знаходять у сучасних дослідженнях подальше уточнення [2, 4, 6, 11, 15, 17, 18, 23]. 

На думку О. Остапця, виховання підростаючого покоління в туристично-

краєзнавчій діяльності успішно вирішується за умови комплексного підходу до 

цієї проблеми. Це означає, що процес виховання дітей і підлітків тим 

ефективніший, чим повніше відображені в туристично-краєзнавчій діяльності 

принципи педагогіки, науково обґрунтовані її зміст і методи. 

Г. Буковська рекомендує в процесі туристичних прогулянок враховувати не 

тільки фізичну працездатність дитини, але й особливості сприйняття 

дошкільників, їх схильність до гри. Щоб діти краще сприймали туристичний захід, 

його можна організувати у формі свята чи гри: «В гості до осені», «Здрастуй, 

весно!», «Доженемо струмочок?», «Зима – чарівниця» і т. д. 
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Плануючи похід, Т. Грицишина вказує на необхідність розроблення плану 

його проведення і маршрут. Потрібно прагнути до того, щоб туристичний 

маршрут пролягав в найбільш мальовничих місцях з великою кількістю зелених 

насаджень і трав’яного покриву. 

На думку Т. Зав`ялової в процесі організації туристичної роботи з дітьми 

особлива роль відводиться ігрової діяльності. Завдяки використанню рухливих та 

дидактичних ігор діти закріплюють уявлення про природні явища, вчаться 

орієнтуватися на місцевості за природними орієнтирами, знайомляться з 

лікарськими рослинами, які можуть допомогти туристам в поході і т. д. Тому до 

змісту прогулянок-походів доцільно включати такі ігри як «Переліт птахів», «Ми 

на луг ходили», «Білки, жолуді, горіхи», «Що шкідливе, що корисне», «Що 

потрібно для роботи?», «Коли це буває?», «З якого дерева листочок?». 

Вчені-гігієністи наголошують на необхідність дотримання певних умов 

проведення туристичної прогулянки, а саме: визначати її тривалість в залежності 

від пори року, температури повітря. В літній період рекомендується проводити 

більш тривалі за часом прогулянки. Взимку потрібно враховувати температурні 

умови: для дітей до 4 років прогулянки проводяться при температурі до -15°С, для 

дітей 5-6 років при температурі до -20°С. також враховується сила вітру: не 

перевищує 15 м/с. Заздалегідь визначити місце, де можна було б його перечекати 

дощ. У зимовий час потрібно враховувати ступінь розчищення доріг і рівень 

обмерзання дорожнього покриву, по якому буде проходити пересування дітей. 

Крім того, вони вказують на необхідність дотримання правил безпеки: 

- продумувати більш безпечний маршрут (якщо, наприклад, прогулянка 

проводиться біля води, то слід уникати крутих стрімких берегів, старих мостів і т. 

д. у парку слід звернути увагу на зарості, завали, погано освітлені місця); 

- залежно від пори року і погодних умов обговорити з батьками одяг дітей, 

який повинен бути зручним для пересування (спортивні костюми, штормівки на 

випадок дощу, кеди або кросівки та ін.); 

- познайомити дітей з правилами поведінки під час походу: проявляти 

турботу до однолітків, бути уважними, дотримуватися обережності і 
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організованість, не рвати і не їсти незнайомі ягоди, не ламати гілок, не залишати 

після себе сміття і т. д. 

- укомплектувати аптечку на випадок травмування дітей; 

- забезпечити належний супровід дітей [2, 12, 16, 19, 29]. 

Виходячи з останнього правила, дослідники, одностайно вказують на 

необхідність максимально залучати батьків до організації та участі в туристичних 

заходах. Це не тільки зробить пересування більш безпечним, але й позначиться на 

вихованні дітей. Взаємодія педагогів і батьків має велике значення у вихованні 

навичок поведінки в природі. Просвіта батьків в питаннях екологічного туризму 

дозволяє підвищити ефективність проведеної з дітьми роботи [4, 5, 13, 20, 23]. 

Проведення туристичних прогулянок регламентується й державними 

документами. Так, Міністерство охорони здоров’я України наказом № 234 від 

24.03.2016 р. затвердило Санітарний регламент для дошкільних навчальних 

закладів, на основі яких розроблено Інструкції з охорони життя і здоров’я 

вихованців дошкільного навчального закладу на ігрових майданчиках, під час 

цільових прогулянок та екскурсій, праці на городі, у квітнику. 

Зокрема там зазначається, що прогулянка за межі дошкільного закладу – це 

один їх основних видів туризму в дошкільному дитинстві. У повсякденній 

фізкультурно-оздоровчій роботі з дошкільниками найпростіший туризм 

представлений у вигляді ранкових і вечірніх прогулянок на території ділянки і за 

його межі. У складі активного відпочинку туризм представлений як далекі 

пішохідні (лижні) прогулянки в днях здоров’я; як туристичні естафети, туристичні 

смуги перешкод у фізкультурних дозвіллях і святах. 

Туристичні прогулянки як форма заняття фізичними вправами на свіжому 

повітрі, повинні проводитися з 4 року життя один раз на місяць.  

Все перераховане вище дозволяє зробити висновок про те, що дитячий 

туризм різнобічно впливає на розвиток особистості. Походи, поїздки, екскурсії 

створюють можливість для підвищення свого інтелектуального рівня, розвитку 

спостережливості, здатності сприймати красу навколишнього світу. Туризм є 

ефективним засобом зняття фізичної втоми, психологічної напруги і стресів. 
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Необхідно також відзначити вплив дитячого туризму на розвиток у дошкільнят 

комунікабельності, самодисципліни, адаптації до умов сучасного життя. 

Проте аналіз практики роботи ЗДО показує, що заняття дошкільним 

туризмом поки ще не зайняли належного місця в системі фізкультурно-оздоровчої 

роботи. Прогулянка-похід використовуються в основному в пізнавальних цілях, 

незважаючи на те що туризм, як ніякий інший вид фізкультурно-спортивної 

діяльності, надає величезні можливості для фізичного розвитку та оздоровлення 

дитини. Тому подальша розробка проблеми є необхідною з огляду на те, у якій 

місцевості буде проводитися дана робота. 

 

Висновки до розділу  

Методичні засади організації туристичної діяльності в закладі дошкільної 

освіти почали розроблятися в нашій країні у 70-ті роки минулого століття. 

Туристична діяльність в ЗДО проводиться у рамках фізичного виховання, так як 

будь-яка форма дитячого туризму в ЗДО, будь то похід, прогулянка або екскурсія 

супроводжується підвищеною руховою активністю дітей. У план заходу 

обов’язково включаються рухливі ігри, естафети, різні оздоровчі комплекси. Все 

це забезпечує активний відпочинок, покликаний зміцнити фізичне здоров’я 

дошкільників. 
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РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ІЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 

ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В ПРАКТИКУ РОБОТИ ЗАКЛАДУ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

2.1. Показники рухової активності та стану здоров’я дітей старшого 

дошкільного віку 

 

Експериментальний етап дослідження був спрямований на емпіричне 

підтвердження мети: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити 

ефективність впливу системи туристичної роботи на стан здоров’я та рухової 

активності дітей старшого дошкільного віку. 

Це зумовило постановку таких завдань:  

1. Виявити, яке місце посідають заняття в природних умовах у практиці 

роботи ЗДО;  

2. Дослідити показники рухової активності і захворюваності дітей 

старшого дошкільного віку; 

3. Експериментально обґрунтувати систему роботи з організації 

оздоровчого туризму в умовах ЗДО та визначити її ефективність як засобу 

покращення здоров’я та підвищення рівня рухової активності дітей старшого 

дошкільного віку.  

Для їх вирішення використали наступні методи дослідження: методи 

опитування (анкетування вихователів, бесіда з дітьми); методи дослідження 

рухової активності (хронометрія, крокометрія); статистичний аналіз 

захворюваності; педагогічне спостереження; методи математичної статистики. 

Дослідження проводилося на базі ЗДО с. Дмитрівка. В експерименті взяло 

участь 44 осіби – діти старших дошкільних груп: групи «Веселка» (16 осіб) і групи 

«Рушничок» (17 осіб) та 11 вихователів дошкільного закладу.  

Опитування вихователів дало нам змогу з’ясувати не тільки їх ставлення до 

оздоровчого туризму, але й методичну обізнаність у даній проблемі (анкету для 

вихователів подано у додатку А).  

Так, 100% опитаних вихователів вважають дитячий туризм ефективним 
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засобом фізичного виховання та оздоровлення дитини. 77,6% опитаних зазначили, 

що інколи організовують з дітьми пішохідні прогулянки за межі дитячого садка. А 

ті 22,4% вихователів, що частіше застосовують прогулянки-переходи не 

дотримуються методики їх проведення, скорочують їх тривалість у часі, що не 

сприяє підвищенню рухової активності. Всі вихователі надають рекомендації 

батькам, щодо важливості та користі перебування дитини на свіжому повітрі, 

проте дитячий туризм жодного разу не став предметом обговорення.  

Бесіда з дітьми була спрямована на виявлення їх інтересу до рухової 

діяльності взагалі та пішохідних прогулянок зокрема (додаток Б). 

Проаналізувавши відповіді дітей, можемо зробити такі висновки: всі діти люблять 

гуляти на свіжому повітрі; обидві групи ходили з вихователями на пішохідні 

прогулянки за його межі дошкільного закладу (до шкільного стадіону, на дитячий 

майданчик): діти групи «Веселка» виходили за минулий рік 1 раз, групи 

«Рушничок» – 2 рази, що є недостатнім для дітей цього віку. Спеціальної 

підготовки до пішохідної прогулянки з дітьми не проводилося, діти не сприймали 

її як похід тому що ніякого спорядження з собою не брали; 22 дитини одноголосно 

побажали ще раз сходити на шкільний стадіон і позайматись на тренажерах. 

Більше половини опитаних дітей (57,4%) обох груп зазначили, що у вихідні 

дні вони вдома переглядають мультики, граються в комп’ютерні ігри або граються 

зі старшими дітьми. Але 42,6% дітей поділилися своїми враженнями від 

подорожей з батьками, адже це весело та цікаво.  

Таким чином, бесіда показала, що така форма оздоровлення як туризм, 

недостатньо використовується як вихователями так і батьками, хоча діти тяжіють 

до пішохідних переходів. 

Показники рухової активності дітей (додаток В), яку ми вивчали за 

методикою М. Руновой (хронометрія, крокометрія), не відповідають віковим 

гігієнічним нормам (таблиця 2.1).  

Як бачимо з таблиці, найвищі показники зафіксовано у 3 дітей кожної групи. 

Середню рухову активність продемонструвала більшість дітей: група Рушничок – 

6 осіб (35,3%), група Веселка 7 осіб (43,8%). Значна кількість обстежених 
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продемонстрували низьку активність: 6 дітей (37,5%) у групі Веселка і 8 дітей 

(47,1%) у групі Рушничок. Таким чином у більшості обстежених дітей обох груп 

(81,8%) переважає середній та низький рівень рухової активності. 

Таблиця 2.1 

Показники рухової активності обстежених дітей 

Група Рівень рухової активності 

високий середній низький 

Кільк. % Кільк. % Кільк. % 

Веселка (16 дітей) 3 12,5 7 43,8 6 37,5 

Рушничок (17 дітей) 3 17,6 6 35,3 8 47,1 

 

Статистичний аналіз захворюваності здійснювався на основі аналізу листів 

здоров’я, що ведуться медичною сестрою закладу. Аналізувалися показники за 

2019-2020 н. р. Оскільки про стан здоров’я судять по ступеню опірності організму 

дитини несприятливим умовам середовища, то ми проаналізували показники саме 

простудних захворювань (таблиця 2.2). 

Таблиця 2.2 

Загальна кількість захворювань дітей груп «Веселка» та «Рушничок» 

старшого дошкільного віку  
 

Група Показники захворюваності  Квартали Кількість 

захворювань I II III IV 

«Веселка» Кількість випадків 

простудних захворювань 
7 9 5 2 23 

Усього пропущене днів 

через хворобу 
192 192 

Усього днів по хворобі на 

одну дитину 
2,7 1,1 0,7 0,9 5,4 

«Рушничок» Кількість випадків 

простудних захворювань 
6 10 4 3 23 

Усього пропущене днів 

через хворобу 
204 204 

Усього днів по хворобі на 

одну дитину 
1,3 2,0 0,8 0,9 5,0 

 

Наведені в таблиці дані свідчать про те, що в I, II, кварталі спостерігається 

збільшення кількості випадків простудних захворювань дітей ЗДО, що 
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пояснюється зниженням імунітету, родина не приділяє увагу загартуванню 

організму дитини в домашніх умовах, а загартувальних заходів у садочку 

недостатньо.  

На основі отриманих результатів щодо захворюваності, дітей розподілили на 

2019-2020 н. р. на групи здоров’я. До основної групи здоров’я зараховано 24 

дитини старшого дошкільного віку, до підготовчої – 9 дітей. Діти спеціальної 

групи відсутні. 

Таким чином, показники захворюваності дітей, їх рухової активності дещо 

занижені у порівнянні з віковими гігієнічними нормами. Такий фізичний стан 

старших дошкільників вимагає перегляду організації фізичного виховання в ЗДО, 

пошуку нових шляхів його покращення. На нашу думку, ефективним засобом 

може стати оздоровчий дитячий туризм. 

 

2.2. Система роботи із запровадження оздоровчого туризму в 

практику роботи закладу дошкільної освіти 

 

Формувальний етап експерименту розпочався у вересні 2020 року. Оскільки 

показники обстеження дітей двох старших груп на констатувальному етапі 

експерименту були майже ідентичними, групу «Веселка» ми визначили як 

експериментальну (ЕГ), а групу «Рушничок» як контрольну (КГ). 

На етапі формувального експерименту ми намагалися експериментально 

обґрунтувати систему роботи з організації оздоровчого туризму в умовах ЗДО та 

визначити її ефективність як засобу покращення здоров’я та підвищення рівня 

рухової активності старших дошкільників. 

 Система роботи з впровадження оздоровчого туризму включала три 

напрями: робота з вихователями; робота з дітьми та робота з батьками. 

 Перший напрям: робота з вихователями. Анкетування вихователів 

показало, що оздоровчий дитячий туризм не посів ще відповідного місця у їх 

роботі, тому на вересневій педагогічній нараді це питання було внесено до 

порядку денного, а кожен вихователь отримав пам’ятку щодо організації даного 
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напрямку роботи, яка була розроблена на основі отриманих результатів 

анкетування та повинна була допомогти методично правильно організовувати 

пішохідні прогулянки, уникнути труднощів та дібрати цікаві, активні й пізнавальні 

форми роботи з дітьми. 

Другий напрям: робота з батьками. Перше завдання яке постало перед 

колективом ЗДО як тільки було прийняте рішення запровадити у навчальний 

процес оздоровчий туризм – це заручитися підтримкою батьків. Педагогічним 

колективом були проведені батьківські збори, щоб пояснити батькам значення 

туристської діяльності для різнобічного розвитку. Зокрема на батьківських зборах 

порушувались наступні питання: що таке туризм, як розширювати знання дітей під 

час цільових прогулянок у природному середовищі; забезпечення безпеки під час 

прогулянок; участь батьків у туристичних заходах. Ми передбачали, що участь 

батьків в туристичній діяльності в природніх умовах допоможе їм побачити свою 

власну дитину з іншого боку, і головне, духовно зблизитися з нею. 

Третій напрям: робота з дітьми. 

 Для дітей старшого дошкільного віку була розроблена Програма занять з 

освоєння початкових туристичних навичок «Туристична абетка» яка 

реалізовувалась в рамках оздоровчої роботи з фізичного виховання впродовж 

навчального року. Програма «Туристична абетка» розроблена відповідно до вимог 

Базового компоненту дошкільної освіти України.  

  Мета програми: впровадження оздоровчого туризму у фізкультурно-

оздоровчу роботу ЗДО. 

Завдання: - розширювати обсяг знань в галузі фізичної культури і туризму 

(види туризму: піший, велосипедний, водний, автомобільний та гірський; 

туристичне спорядження, правила користуванням ним); 

- удосконалювати різноманітні види рухів в природних умовах, збагачувати 

руховий досвід (вчиться найпростішим вправам туристичного багатоборства, 

виконувати рухові завдання на орієнтування в просторі); 
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- формувати вміння дітей орієнтуватися на місцевості за допомогою карти, схеми. 

Вправляти у створенні схем за допомогою графічних зображень, знаків-символів, 

умовних позначок; 

- покращити адаптивні і функціональні можливості дітей шляхом розвитку 

основних органів і систем організму в ході виконання фізичних вправ на свіжому 

повітрі та формувати звичку здорового способу життя; 

- ознайомлювати дітей з природою рідного краю, різними видами ландшафту. 

Закріплювати та розширювати знання дітей про тварин, птахів, комах, рослини, 

отруйні та їстівні гриби і ягоди; 

- формувати міжособистісні, зокрема, дружні стосунки дошкільнят у процесі 

ігрової туристичної діяльності, адаптованої до їх можливостей. 

 Програма реалізовувалася з урахуванням принципів: системності, 

доступності, інтеграції, здоров’язбереження, природовідповідності та складалася з 

семи блоків: 

 Блок перший. Туризм і туристи 

1. Бесіда на тему: «Ми – маленькі туристи» 

Мета бесіди: познайомити дітей з таким видом спорту як туризм, його 

різновидами (піший, гірський, водний, вело-, мото-, авто та ін.), основними 

правилами руху туристської групи (на вулиці, в природних умовах), правила 

поведінки під час привалу. Показати значення туризму для фізичного розвитку та 

здоров’я. Виховувати інтерес до туристичної діяльності. 

2. Перегляд слайдів про походи  

Мета: уточнення та розширення знань про туризм. 

3. Гра «Вгадай і розкажи» 

Мета гри: закріплення знань про різновиди туризму. 

 

Блок другий. Туристське спорядження 

1. Бесіда на тему: «Туристичне спорядження» (друга половина дня) 

Мета: ознайомити з туристським спорядженням (особисте та групове 

спорядження туриста), показати його значення під час туристичного походу. 
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2. Практичне заняття з використання туристського спорядження (друга 

половина дня) 

Мета: навчити дітей самостійно користуватися предметами особистого, 

групового туристського спорядження. 

3. Гра-подорож «Ми збираємось в похід» 

Мета: закріпити вміння дітей користуватися туристичним спорядженням. 

4. Естафети з елементами змагання 

Мета: вправляти в швидкому пересуванні з туристичним спорядженням. 

а) «Пора в похід»; 

б) «Важка перешкода»; 

в) «Знайти конверт»; 

г) «Укладання рюкзаків». 

5. КВК «Ми збираємось в похід» 

Мета: закріпити знання про туризм як вид спорту, закріпити навички 

використання туристичного обладнання в різних умовах. 

 

Блок третій. Знайомство з топографічними знаками 

1. Бесіди на тему: «Карта та топографічні знаки» (друга половина дня) 

Мета: ознайомити дітей з географічними картами дати поняття «топографічний 

знак», розкрити його призначенням, вчити знаходити відмінності топографічних 

знаків на малюнку, плані та карті. 

2. Естафети змагального характеру 

Мета: вправляти в швидкому знаходженні та розрізненні топографічних знаків. 

а) «Про що розповідає знак»; 

б) «Розберися сам»; 

в) «Відзнач на карті своє 

місцезнаходження»; 

г) «Що ти помітив?»; 

д) «Що тобі зустрілося в дорозі?»; 

е) «Дивись, запам'ятай, розкажи»; 

 

Блок четвертий. Вчимося орієнтуватися 

1. Цикл «Наш дитячий садок»:  

а) мій дитячий сад (екскурсія); 

б) дорога в дитячий сад – самостійна художня діяльність у другу половину дня;  

в) ділянка дитячого садка (заняття з малювання). 
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2. Прогулянка-похід по території дитячого садка. 

Мета: навчити дітей орієнтуватися по території дитячого саду та ділянці своєї 

групи і наносити розташування об’єктів та обладнання ділянки на план. 

3 Цикл «Наше селище»  

а) наше селище (оглядові прогулянки); 

б) у цих будинках живуть наші друзі (заняття з малювання); 

в) «Світ навколо нас» (екскурсія до парку) 

 

Блок пятий. Що таке горизонт? 

1. Заняття-бесіди «Де горизонт?» (на денній прогулянці) 

Мета: познайомити дітей з поняттям горизонту; вчити визначати сторони 

горизонту по сонцю; вчити визначати сторони горизонту за місцевими ознаками. 

2. Розгляд картин та ілюстрацій із зображенням лінії горизонту 

3. Прогулянка «До горизонту». 

Мета: закріпити знання дітей про горизонт та вміння визначати сторони світу за  

сонцем та місцевими ознаками. 

 

Блок шостий. Знайомство з компасом 

1. Бесіда на тему «Знайомство з компасом» (на прогулянці) 

Мета: познайомити дітей з поняттям «компас» його призначення та інструкцією з 

використання; вчити визначати сторони горизонту по компасу; вчити визначати 

напрямок вітру по компасу. 

 

Блок сьомий. Туристські прогулянки 

Мета: закріплення знань, умінь і навичок з туристичної діяльності у дітей 

дошкільного віку. 

1. Пробна туристська прогулянка по вулиці, де розташований дитячий 

садок (жовтень) 

Мета: попередня перевірка можливостей дітей; закріплення уміння орієнтуватися; 

закріплення ознак осені. 

2. Туристська прогулянка з елементами орієнтування (листопад).  
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Мета: закріпити вміння «читати» карту, згадати умовні позначення. 

3. Прогулянка вулицями рідного селища (грудень) 

Мета: дати знання про те, як повинні поводитися туристи під час руху по вулиці, в 

гостях у природи; навчити складати рюкзак, вчити розрізняти дерева в зимовий 

період часу, повісити на дерева годівниці. 

4. Пішохідна прогулянка на околицю селища (січень) 

Мета: вчити визначати прикмети в дорозі; закріпити знання про правильну 

техніку руху; пояснити необхідність розширювати знання про ознаки поганої і 

гарної погоди, вчити взаємодопомоги в поході.  

5. Пішохідна прогулянка в парк (березень) 

Мета: вчити дітей знаходити орієнтири шляху; вчити дотримуватися правил 

поведінки на шляху до парку та в парку, закріпити уміння рухатись в природних 

умовах, вчити помічати зміни в природі. 

6. Пішохідна прогулянка до водоймища (квітень) 

Мета: продовжувати вчити дітей орієнтуватися в знайомих вулицях міста; вчити 

розбиратися в карті, на яку нанесений маршрут; вчити виконувати всі завдання, 

зазначені на карті; закріплювати у свідомості дітей те, що команди командира 

треба виконувати з першого разу. (зміст всіх прогулянок представлено у додатку 

Г). 

7. Туристичний похід вихідного дня разом з батьками (травень)  

Мета: закріпити знання дітей про рослини і тварин краю; закріпити знання про 

типи вогнищ; познайомити з туристської наметом; закріпити уміння орієнтуватися 

на карті; виховувати любов до рідного краю. 

8.  Туристичне свято з участю батьків (травень) 

Мета: закріпити знання дітей про туризм як вид оздоровчої діяльності людини, 

вчити взаємодіяти з однолітками та дорослими під час руху, створити позитивний 

емоційний фон від участі в туристичних змаганнях, виховувати інтерес до 

туризму. 

Робота за експериментальною програмою здійснювалась як в першу так і в 

другу половину дня. В першу половину дня на заняттях з ознайомлення з 
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навколишнім світом проводилися бесіди, дидактичні ігри, спрямовані на 

розширення уявлень дітей про туризм та його значення, туристичне обладнання, а 

також створювалися та розв’язувалися проблемні ситуації, пов’язані з діями в 

природних умовах. Кожне заняття складалось з двох частин: теоретичної та 

практичної. Дітям пропонувались теоретичні відомості за програмними темами 

(робота з картою, розповідь, теоретичні знання з туризму, бесіда, заняття в 

природних умовах тощо.) Після 20-хв. перерви вихованці шикувались у 

спортивній залі або на спортивному майданчику, де діти вправлялися у виконанні 

рухів в природних умовах.  

 На заняттях з зображувальної діяльності закріплювались уявлення дітей про 

територію дитячого садка, вулиці рідного міста, дітей вправляли в складанні 

малюнків-схем.  

На прогулянках проводилися ігри-подорожі, ігри-естафети, під час яких діти 

вправлялися у подоланні різних перешкод, в парних узгоджених діях, 

взаємодопомозі.  

 У другу половину дня з дітьми розглядалися слайди на теми туризму,  

проводилися розваги на туристичну тематику, організовувались пішохідні 

переходи, КВК. 

Особлива увага приділялася нами пішохідним переходам (діти називають їх 

«походами»). До них ми готувалися старанно та заздалегідь. Привчали дітей 

одягатися відповідно до сезону, але звертали увагу на те, що одяг повинен бути 

достатньо теплим, зручним і не стримувати рухів. Також звертали увагу на взуття, 

розношене по нозі, на неслизькій підошві. Пояснювали дітям, що не можна йти у 

вологому взутті: можна натерти ноги, застудитись, не можна йти у взутті на босу 

ногу, тому потрібно з собою мати запасні шкарпетки. 

Прогулянка починалась з шикування. Попереду ставили більш слабких 

дітей, з ними – дорослий-направляючий. У кінці колони стояли більш витривалі 

діти і дорослий-замикаючий. Відстань між дітьми під час руху – приблизно 1 метр, 

щоби кожен міг помітити перешкоду і подолати її. Темп руху залежав від рівня 
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фізичної підготовки дітей, був таким, щоби діти в кінці прогулянки почували 

приємну втому, а не цілковите стомлення. 

Щоб регулювати навантаження під час туристських прогулянок, ми 

постійно фіксували зовнішні ознаки втоми: почервоніння обличчя, спітнілість, 

частота дихання, скарги на втому, координація рухів, зниження інтересу. За 

необхідності робився позачерговий привал. Зазвичай під час пішохідних переходів 

ми планували декілька привалів: перший привал – «перевірочний» – робили через 

5-10 хвилин після початку походу, щоб перевірити комфортність спорядження, 

взуття, одяг, за необхідності – усунути недоліки. «Проміжний» привал робиться 

через 20 хвилин. «Великий» привал, як правило, був один: діти відпочивали, 

виконували краєзнавчі завдання, гралися, спостерігали за природними явищами. 

У процесі таких спостережень ми застосовувати елементи ейдетики – 

перевтілення в рослину, комашку, пташку (це сприяє глибшому розумінню 

незахищеності природи перед людиною; метод емпатії (дитина ставить себе на 

місце будь-якого об’єкта) та метод фантастичної проблеми («що було б якби…») 

це допомагало дітям краще розуміти природу. Обговорення проблемних ситуацій, 

знаходження оптимальних рішень у певних випадках, словесно-логічні завдання 

(продовження розповіді, яку розпочав дорослий), вихід за межі побаченого або 

почутого активізують пізнавальну активність дітей, підтримують у них постійний 

інтерес до природи, розвивають вміння спостерігати, помічати зміни, аналізувати, 

робити висновки.  

Також ми ставили завдання формування елементарного природоохоронного 

світогляду у вихованців. Так, завжди місце привалу перевіряли на відсутність 

сміття, при необхідності робили прибирання.  

Якщо перехід до зазначеного місця був тривалим та містив різні перешкоди, 

то поверталися ми найкоротшою дорогою. Створювати атмосферу зацікавленості 

в процесі переходу нам допомагали різноманітні гасла, правила, закони, афоризми, 

приказки, прислів’я, дорожні римівки тощо. Наприклад: назвався туристом – 

вдягай рюкзак; гарні туристи вдома не сидять; дорога в тисячу кілометрів 
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починається з першого кроку; дорогу подолає той, хто йде; якщо втомився – 

допоможи другові, тобі стане легше. 

Впродовж року тривалість пішохідних прогулянок збільшувалася. Кожна 

пішохідна прогулянка завершувалася певним підсумком. Його форма залежала від 

теми прогулянки, педагогічних завдань, які ми поставили перед собою. 

Наприклад: діти виконували «звітний» малюнок про прогулянку і розповідають 

про зображений у роботі момент. Цікавою формою звіту став випуск колективної 

газети про прогулянку. Вся група отримувала ватман і кожен малював на ньому 

щось про прогулянку – те, що хоче і як хоче. Робили ми й фотозвіти, які 

розміщувалися у роздягальні. Діти їх розглядали у вільний час, показували 

батькам, згадуючи епізоди прогулянки. 

Запровадження програми закінчувалось двома великими заходами які 

здійснювались разом з батьками: туристичний похід до лісу та туристичне свято. 

Одним з найважливіших завдань запровадження програми було так 

організувати роботу, щоби на кожному з етапів пішохідної прогулянки працювала 

сама дитина. Тому на кожному етапі роботи ми намагалися сформувати у старших 

дошкільників наступні компетентності: 

На етапі підготовки туристичної справи в природніх умовах діти: одягатися 

відповідно до сезону; готувати спорядження; проходити визначений маршрут; 

вести спостереження; діяти відповідно до теми прогулянки; складати міні-звіт про 

прогулянку (малюнки, усна розповідь, поробки тощо); розповідати батькам про 

наступну прогулянку чи туристичну справу. 

Організація та проведення туристичної роботи суттєво вплинула на стан 

здоров’я дітей їх рівень рухової активності, що зазначено у наступному параграфі.  

 

2.3 Результати експериментальна робота із запровадження оздоровчого 

туризму в практику роботи закладу дошкільної освіти 

 

Для визначення ефективності застосування оздоровчого туризму в умовах 

ЗДО як засобу покращення здоров’я та рухової активності були використані 
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методи дослідження, аналогічні етапу констатації. Результати обстеження 

представлено в додатку Д.  

Порівняльні результати констатувального та контрольного етапів подано на 

рис. 2.1.  

 

Рис. 2.1 Діаграма «Порівняльні рівні розвитку рухової активності 

експериментальної групи Веселка» та контрольної групи «Рушничок» 

 

Аналіз зміни показників рівня розвитку рухової активності старших 

дошкільників показав таке: під час контрольного експерименту в ЕГ кількість 

дітей з високим рівнем розвитку рухової активності збільшилася на 6 дітей (9 дітей 

– 56,3%), тоді як на констатувальному етапі було 3 дітей – 12,5%. Отже збільшення 

склало 33,8%. (в 2,7 рази). Кількість дітей ЕГ із низьким рівнем на 

констатувальному етапі була 6 дітей – 37,5%, а під час контрольного – зменшилась 

в 6 разів, до 1 дитини (6,2%). Таким чином відбувся перерозподіл дітей між 

підгрупами за рівнями рухової активності: більшість дітей з підгрупи з низьким 

рівнем перейшло у підгрупу з середнім, а з середнього – до високого рівня. 

Під час контрольного експерименту в КГ кількість дітей з високим рівнем 

розвитку рухової активності також зросла: з 17,6% до 23,5%; кількість дітей із 

низьким рівнем на контрольному етапі зменшилась на три дитини (з 47,1% до 

29,4%). Отже перерозподіл між підгрупами є несуттєвим. 

На основі аналізу даних представлених у таблицях та діаграмі ми дійшли 

висновку, що рівні розвитку рухової активності у старших дошкільників 
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покращилися завдяки запровадження системи роботи з запровадження 

оздоровчого туризму. 

Результати показників захворювань дітей груп «Веселка» та «Рушничок» ми 

зробили наприкінці навчального року та порівняли їх з показниками минулого 

року. В першу чергу ми аналізували кількість випадків простудних захворювань 

(рис 2.2). 

Як бачимо, в ЕГ значно зменшилася кількість дітей, що хворіють на ГРВІ, а 

кількість пропущених днів за хворобою зменшилася майже вдвічі. Тоді як в КГ це 

зменшення дорівнює 0,4 %. 

 

 

Рис. 2.2 Діаграма «Кількість захворювань дітей експериментальної 

групи  «Веселка» та контрольної групи Рушничок» 
 

Отже, опрацьовані результати контрольного експерименту дозволяють 

зробити висновок про ефективність запровадження оздоровчого туризму у 

систему фізкультурно-оздоровчої роботи ЗДО.  

 

Висновки до розділу 2. Експериментальне робота із запровадження 

оздоровчого туризму в практику роботи ЗДО, показала, що показники рухової 

активності та захворюваності дітей в ЕГ суттєво змінилися: рухова активність 

підвищилася у 68,7%. Кількість пропущених днів за хворобою зменшилася у 1,8 

разів, за рік майже в половину менше дітей перехворіли на ГРВІ. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Аналіз стану проблеми рухової активності дітей старшого 

дошкільного віку показав, що її показники не відповідаюь віковим нормам 

(Н. Денисенко, І. Козлов, А. Лагутін, М. Рунова та ін.).  Поряд з окресленням 

недостатньої, за оцінкою фахівців, рівня рухової активності дітей тривають 

пошуки шляхів її оптимізації. В ЗДО все активніше застосовують засоби і форми 

туризму, спортивних квестів (Я. Биковський, Т. Грицишина, А. Остапець та ін.).  

2. Вивчення стану рухової активності дітей дозволило зафіксувати, що в 

ЕГ та КГ її показники занижені: у 27 дітей з обох груп середні та низькі показники. 

Це, на нашу думку, відбилося на стані здоров’я дітей. Кількість дітей, що 

знаходяться в маргинальному стані (між здоров’ям і хворобою) складає 71,7 %. За 

рік пропущено через хворобу в обох групах біля 400 днів. Такий стан здоров’я та 

рухової активності спонукав нас до пошуку шляхів її оптимізації. Основним 

засобом ми визначили дитячий оздоровчий турим. 

3. В рамках експерименту нами була спланована система роботи з 

організації оздоровчого туризму в умовах ЗДО. Вона включала три напрямки: 

роботу з вихователями, роботу з батьками й роботу зі старшими дошкільниками. 

Робота з вихователями планувалася на основі результатів анкетування, яке 

зафіксувало їх нечітке уявлення про організацію оздоровчого туризму. Для 

підвищення рівня їх обізнаності була проведена педагогічна нарада, підготовлено 

методичку, яка містила рекомендації щодо організації пішохідних прогулянок, 

добору до їх змісту цікавих, активних й пізнавальних форм роботи. 

Робота з батьками відбувалася на батьківських зборах, також були 

підготовлені рекомендацій для батьківського куточка «Пропонуємо відвідати, 

батьків залучали до підготовки туристичного спорядження, до участі в цільових 

прогулянках та туристичних святах. 

Робота з дітьми будувалася на основі Програми занять з освоєння 

початкових туристичних навичок «Туристична абетка» яка реалізовувалась в 

рамках оздоровчої роботи з фізичного виховання впродовж навчального року. 
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Форми роботи за програмою були спрямовані на:  

- розширення знань про туризм, туристичне спорядження, формування уміння 

орієнтуватися на місцевості за допомогою карти, схеми, вправляти у створенні 

схем за допомогою графічних зображень, знаків-символів, умовних позначок 

(бесіди, дидактичні ігри, ігри-подорожі, прогулянки, перегляд слайдів. малювання, 

квк);  

- удосконалення різноманітних рухів та орієнтування в природних умовах, 

(ігри-змагання, пішохідні прогулянки, туристичні розваги, підсумкове туристичне 

свято);  

- ознайомлення з природою рідного краю, різними видами ландшафту 

(спостереження, тематичні екскурсії до різних природних об’єктів, дидактичні 

ігри, туристичний похід вихідного дня );  

- формування міжособистісних взаємин у процесі туристичної діяльності 

(бесіди, читання художньої літератури, парні естафети, командні ігри). 

Запровадження оздоровчого туризму у фізкультурно-оздоровчу роботу 

впродовж року суттєво вплинуло на показники рухової активності, позначилося на 

стані здоров’я дошкільників ЕГ. Так, показники рухової активності та 

захворюваності дітей в ЕГ суттєво змінилися: рухова активність підвищилася у 11 

дітей, що склало 68,7%. Кількість пропущених днів за хворобою зменшилася у 1,8 

разів, за рік майже в половину менше дітей перехворіли на ГРВІ.  

В КГ зміни теж відбулися, проте вони не суттєві: рухова активність 

підвищилася тільки у 4 дітей, що склало 23,5 %, що в 2,9 рази меньше, чим в ЕГ. 

Кількість пропущених днів за хворобою зменшилася лише на 28, а кількість дітей, 

що хворіють на ГРВІ зменшилася всього на 1,2%. Отже, експериментальна робота 

підтвердила ефективність впливу туристичної роботи на стан здоров’я та рухової 

активності старших дошкільників. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Анкета для вихователів 

 

Запитання Ніколи Інколи  Часто Завжди 

Чи проводите ви відведений час з 

дітьми на свіжому повітрі? 
    

Чи використовуєте під час 

прогулянки рухливі ігри? 
    

Чи враховуєте інтерес та бажання 

дітей під час підбору ігор на свіжому 

повітрі? 

    

Чи проводите фізкультурні заняття на 

свіжому повітрі? 

    

Чи організовуєте разом з музичним 

керівником розваги для дітей на 

свіжому повітрі? 

    

Чи ходите з дітьми на пішохідні 

прогулянки за межі дитячого садка? 

    

Чи дотримуєтесь санітарно – 

гігієнічних вимог під час пішохідної 

прогулянки за межі дитячого садка? 

    

Чи проявляють діти власну ініціативу 

та бажання вирушити в пішохідну 

прогулянку чи екскурсію? 

    

Чи надаєте ви рекомендації батькам, 

щодо важливості та користі 

перебування дитини на свіжому 

повітрі? 

    

 

 

Додаток Б 

Бесіда з дітьми 

1. Чи любиш ти гуляти? 

2. Чи були у вас в групі пішохідні прогулянки за межі дитячого садка? 

3. Куди саме ви ходили?  

4. Як ви до них готувалися?  
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5. Що брали з собою в дорогу? 

6. Чи дотримувалися правил безпеки? Яких саме? 

7. Чи корисні вони для здоров’я? Чим саме? 

8. Що найбільше тобі сподобалося під час пішохідних прогулянок? 

9. Куди наступного разу ти хотів би сходити? 

10. Як ти проводиш вихідні дні? 

11. Чи подорожуєте ви, як саме? 

12. Чи ходите ви з батьками під час подорожей у ліс, парк, до річки, моря? 

13. Чи подобається тобі подорожувати з батьками? Чому? 

 

Додаток В 

Протокол спостережень вихователів за щоденною діяльністю дітей 

та проявом руху під час неї 
 

Різновиди повсякденної 

діяльності дитини в ЗДО 

Час 

(згідно з 

режимом 

дня) 

Варіанти поведінки дитини 

1. Ранковий прийом, 

підготовка до сніданку 

 

7.30 – 8.30 Зазвичай дошкільник:  

А – пасивний, малорухливий, 

некомунікабельний, надає 

перевагу самотності; Б – проявляє 

змінну активність: інколи буває 

рухливим, інколи – потребує час 

на адаптацію до групи; В – 

завжди активний, рухливий, 

комунікабельний, легко 

переносить розлуку з рідними, 

швидко включається в ігрову 

діяльність, завжди радісний. 

2. Сніданок 8.30 – 9.00 Зазвичай дитина:  

А – має слабкий апетит, довго 

їсть, недосконало користується 

столовими приборами, повільна; 

Б – швидкість процесу їди 

залежить від бажання та настрою 

дитини; В – відзначається 

хорошим апетитом, в межах 

часової норми з`їдає свою порцію, 
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завершує процес для того, щоб 

зайнятись видами діяльності, які 

часто супруводжуються рухом. 

3. Вільний час, ігри, 

підготовка до навчальної 

діяльності, навчальні 

заняття 

9.00– 10.30 Дошкільник:  

А – в більшості випадків не 

тягнеться до однолітків, 

самостійно переглядає книги, 

розфарбовує, конструює, не 

потребує руху, задовольняється 

виконанням пасивних видів 

діяльності. Під час занять не 

проявляє ініціативи, 

допитливості, повільно виконує 

задане, не встигає за 

одногрупниками; Б – бере участь 

в колективній діяльності тільки 

тоді, коли запрошують однолітки, 

надає перевагу іграм в діаді, 

чергує пасивні та активні ігри. У 

навчанні працює по-різному; В – 

активний, швидкий, спритний, 

може організувати одногрупників 

для виконання діяльності, яка 

потребує руху, комунікабельний, 

має задатки  лідера, успішний в 

навчанні, швидко мислить та 

правильно аналізує нову 

інформацію. 

4. Підготовка до 

прогулянки, прогулянка на 

свіжому повітрі 

10.30-12.30 Для дитини характерно:  

А – повільна підготовка до 

прогулянки, постійно потребує 

допомоги дорослого під час 

одягання. На прогулянці – 

пасивна, малорухлива, часто 

сидить на лаві, спостерігає за 

однолітками, долучається лише до 

сюжетно – рольових ігор зі 

спокійним характером 
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протікання; Б – самостійно 

вдягається, надає перевагу як 

сюжетним, так і рухливим іграм; 

В – швидко вдягається, допомагає 

одногрупникам у цьому, на 

прогулянці постійно рухається 

незалежно від характеру гри, 

виявляє постійний інтерес до 

гімнастичного обладнання на 

вуличному майданчику. 

5. Повернення в групу, 

підготовка до обіду, обід 

12.30-13.00 Дошкільник:  

А – повертається завжди 

останнім, часто відстає дорогою 

до групи від дітей,  повільно 

роздягається, зазвичай, сидить на 

килимку або самостійно грається 

розфарбовує, розглядає книги; Б – 

досить швидко повертається до 

групи, виконує різні заняття 

залежно від настрою, охоче 

виконує трудові доручення, що 

пов`язані із підготовкою до обіду; 

В – активний, енергійний, 

переодягнувшись, починає бігати 

по групі, швидко та досконало 

виконує будь-які дії, залучає до 

рухливих ігор одногрупників, 

проявляє інтерес до куточка 

фізкультури, яким оснащена 

група. 

6. Денний сон 13.00-15.00 Дошкільник:  

А – довго не може заснути, 

крутиться уві сні, часто 

прокидається; Б – зазвичай, сон 

спокійний та глибокий, однак, 

інколи потребує часу на те, щоб 

заснути; В – засинає швидко, 

спить протягом усього 
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відведеного часу, прокидається 

бадьорим та активним. 

7. Поступовий підйом, 

загартування, гімнастика 

пробудження 

15.00-15.30 Дитина проявляє таку поведінку: 

А – довго прокидається, схильна 

до капризів, істерик, повільно 

виконує необхідні завдання після 

пробудження; Б – також схильна 

до капризів, однак, через певний 

період опановує свої емоції та, 

подібно іншим одногрупникам, 

включається в запропоновану 

вихователем роботу; В – добре 

прокидається, ділиться 

враженнями від сну, фантазує, 

легко включається у виконання 

гімнастичних вправ. 

8. Гурткова робота, 

розваги, робота в 

розвивальних центрах 

15.30-16.25 Дошкільнику властиво:  

А – пасивний під час проведення 

гуртків, не завжди включається в 

роботу, проявляє байдужість, 

хоча може тривалий період 

виконувати нудну та монотонну 

роботу; Б – активність залежить 

від настрою, хоча виявляє 

цікавість до рухливих ігор та 

інвентаря; В – активний, 

комунікабельний, допитливий, 

швидкий у діях, часто стає 

організатором рухової активності 

у інших дітей. 

9. Підготовка до 

полуденку, полуденок 

16.25-16.50 Дитина:  

А – повільна, невпевнена у собі, 

рідко виявляє ініціативу у 

допомозі при підготовці до 

полуденку, часто спостерігає за 

тим, що відбувається навколо неї; 

Б – якщо не включена в цікаву 

для неї діяльність, із 



20 
 

задоволенням долучається до 

допомоги няні під час 

приготування до їди; В – встигає 

виконувати як доручення, так і 

інші заплановані справи. 

10. Підготовка до другої 

прогулянки, прогулянка 

16.50-18.00 Дитина:  

А – часто висловлює небажання 

йти на двір або весь час 

проводить поблизу вихователя, 

намагається встановлювати 

комунікативний контакт тільки з 

ним або з добре знайомою 

дитиною. Боїться висоти, зайвий 

раз не рухається через боязнь 

впасти; Б – на вулиці надає 

перевагу більше сюжетно-

рольовим іграм, але нерідко 

супроводжує їх рухом; В – 

любить грати в рухливі ігри, 

самостійно організовує їх, 

розподіляє ролі, встановлює 

правила, слідкує за їх 

дотриманням, часто проявляє 

самостійну рухову активність. 

11. Повернення в групу, 

індивідуальні бесіди з 

батьками 

18.00-19.00 Дитина:  

А – не може дочекатися рідних, 

часто відкладає будь-який вид 

діяльності та сидить біля дверей в 

очікуванні; Б – зазвичай, після 

прогулянки може чимось 

зайнятися; В – продовжує гратися 

та рухатися після прогулянки, з 

рідними одразу ділиться 

враженнями про проведений день, 

часто відзначаючи переваги, які 

пов`язані із рухом. 
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Додаток Г 

Зміст пішохідних прогулянок за програмою «Туристична абетка» 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

Туристична прогулянка 

ТЕМА:  «До спортивного майданчика» 
МЕТА:  Удосконалювати вміння дітей шикуватися в колону парами, 

ходити в колоні та по колу не тримаючись за руки. Вправлятись в умінні 

лазити приставним кроком по гімнастичній драбині, та кидати м'яч у 

вертикальну ціль (в обруч). Виховувати дружні відносини. Розвивати 

окомір, координацію. 

 

 

 

1 

 

Ходьба в колоні з зупинками за сигналом вихователя (2 - 3 рази), 

ходьба приставними кроками уперед. Біг невеличкими групами в 

одному напрямі, біг у колоні по звивистій доріжці. 
 

 

 

2 

 

На місці стоянки провести спостереження за станом погоди, змінами 

що відбулися в природі з приходом весни. Рухлива гра "Поверни м'яч" 

(кидания м'яча двома руками в вертикальну ціль). Рухлива гра 

"Кошенята" (лазіння,). 

 

 

3 

 

Повернення до дитсадка.  

 

 

ЖОВТЕНЬ 

Туристична прогулянка 

ТЕМА:  «До парку» 

МЕТА:  Вчити дітей ходити парами в середньому темпі. У природніх умовах 

вправляти у різновидах ходьби, бігу, метанні. Вірно себе вести на вулиці, під 

час переходу уточнити і закріпити правила вуличного руху. 

 

1 

Організаційна частина - построєння дітей парами, роздання 

прапорців, перевірити чи взуття добре одягнене, зашнурувати 

черевички. Згадати правила безпеки поведінки під час переходу. 
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2 

 

Д /г «Покажи стовбур, який я назву» (товщина). 

Запитати, чи можна вилазити високо на дерево, ламати гілочки.  

 

 

3 

 

Д/г «Хто перший добіжить до дерева, яке я назву» ( біг у розтіч) 

Р /г « Пташки і кіт» ( удосконалювати навички ходьби та бігу ). 

 

 

4 Повернення до дитсадка. Залучати дітей до перевірки свого 
одягу, 

взуття. Построения дітей парами, роздавання прапорців. 
 

 

ЛИСТОПАД 

Туристична прогулянка 

ТЕМА:  «До автобусної зупинки» 

МЕТА:  Учити дітей ходити парами у середньому темпі. Вірно себе поводити 

на вулиці. Спостерігати за рухом транспорту і діями пішоходів, за посадкою і 

висадкою з автобуса. 

 

1 

Закріплення правил поведінки під час переходу до автобусної 

зупинки. 

 

 

2 
Ходьба по тротуару парами. 

 

 

3 

Спостереження за діями пішоходів та водіїв транспорту. За 

посадкою   і   висадкою   пасажирів   з   автобуса.   Розповідь 

вихователя. 

 

 

4 
Перехід до дитячого садка.  На майданчику рухливі ігри:  

„Кольорові автомобілі" (біг), „Знайди де сховано" 

(орієнтування),   „Трамвай"   (ходьба   і   біг,   реагування   на 

сигнал). 

 

ГРУДЕНЬ 

Туристична прогулянка 

ТЕМА:  «До знайомого двору» 

МЕТА:  Продовжувати вчити дітей ходити парами в середньому темпі, 

зграйкою. В природних умовах удосконалювати вміння метати, бігати, 

стрибати. Закріплення правила вуличного руху під час переходу до місця 

стоянки. 

«Виховувати любов до природи, бажання допомагати, братам нашим 
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меншим». 

 

 

1 

Закріплення правил вуличного руху та правила поведінки під час 

переходу до місця відпочинку. 

 

 

 

2 

Ходьба парами, зграйкою прямо: боком приставним кроком; з 

високим підніманням ноги. Ходьба  з заплющеними очима. Біг у  

середньому темпі. 

 

 

 

3 

Милування природою знайомого двору  в зимову пору року.  

Вивішування годівнички, частування птахів. Читання   вірша   М, 

Сингаївського „Дятлова кузня".  Тлумачення прислів'я: „Де багато 

пташок, там нема комашок". 

 Д / гра „Впізнай пташку за описом". 

 Р/ гра „Горобці та кіт", „По рівненькій доріжці". 

 

 

4 

Повернення в дитячий садок відбувається аналогічно приходу, 

лише без бігу. 

 

 

СІЧЕНЬ 

Туристична прогулянка 

ТЕМА:  «До парку» 

МЕТА:  Виховувати допитливість, бажання милуватися зимовими пейзажами 

рідної природи, позитивно ставитися до неї та її мешканців; сприяти 

розвиткові пізнавальних інтересів, мовлення, естетичних смаків. Закріпити і 

поглибити знання дітей про сезонні зміни у природі, розуміти їх причини; про 

диких тварин (їх пристосування до умов життя, влаштування житла, турбота 

при дитинчат, захист від небезпеки, користь від них і шкода). Розширювати 

знання про білку зимою. 

 

 

1 

Йти у природному для дітей темпі в два переходи (по 20 хвилин), з 

активним відпочинком між ними. 

 

 

 

2 

Запропонувати дітям послухати як рипить сніг під ногами, впізнати 

знайомі дерева, птахів; вдихнути свіже, морозне повітря. 

 

 

3 

Повернення до дитячого садка короткою   дорогою. 
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ЛЮТИЙ 

Туристична прогулянка 

ТЕМА:  «Вулицею на якій знаходиться дитсадок» 

МЕТА:  Продовжувати вчити дітей долати пішохідні переходи тривалістю 25 

хвилин в один кінець, ходити у природному темпі, додержуючи відстані між 

парами 1 крок. Розвивати увагу та витримку. 

 

 

 

1 

Після половини переходу влаштувати перерву тривалістю 10 хвилин. 

Під час перерви спостереження за рухом транспорту на проїжджій 

частині вулиці. 

 

 

2 

Стрибки на двох ногах з просування вперед. 

 

 

3 

Рухлива гра «Горобчики та автомобілі» (біг врозтіч зі зміною темпу) 

 

 

4 

Повернення до дитячого садка. 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

Туристична прогулянка 

ТЕМА:  «До парку» 

МЕТА:  Продовжувати вправляти дітей у різних видах ходьби ( високо 

піднімаючи   коліна, малими та широким кроком, змійкою ). Ходити в 

природньому для дітей темпі. Вправляти у метанні на дальність однією 

рукою. Вдосконалити вміння стрибати вгору, намагаючись торкнутись 

обома руками предмета. Розвивати швидкість, спритність, силу, влучність. 

Бажання досягти мети. 

Посібники: мішечки для метання, мотузка, повітряна кулька, прапорці. 

 

 

 

1 

Перехід  до парку в колоні по одному, парами; перешикуванням; 

зграйкою; 

ходьба мал им та широким кроком; змійкою, з високим 

підніманням колін. 

Звичайна ходьба. Біг у пов. темпі   на 150 м. 

 

 

2 

На місці стоянки : 

а) метання в ціль однією рукою; 

б) стрибки у висоту на двох ногах, рух.гра "Підстрибни і 

доторкнися" 

в) Рух / гра "Прапорці" - ходьба і біг змійкою, в різному темпі. 

г) ігри з вітром: "Веселі стрічки", "Вітрячки", "Кленові носики". 

Відмітити зміни в природі з приходом весни: як змінились дерева ? 
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Чи видно комах у зелені траві? д/рух. гра з елементами змагання   

"Пташиний аукціон" ( хто більше знає назв пташок ). 
 

 

3 

 

Повернення у дитячий садок 

 

 

КВІТЕНЬ 

Туристична прогулянка 

ТЕМА:  «До проїжджої частини» 

МЕТА:  Удосконалювати вміння дітей шикуватись та ходити парами в 

середньому темпі. Поспостерігати за рухом транспорту. Виховувати у дітей 

уважність, зосередженість. Закріпити правила вуличного руху  

 

 

 

1 

Шикування в колону по двоє. 

Ходьба по тротуару парами. 

 

 

 

2 

Спостереження за транспортом. Які є види транспорту? 

Для чого вони використовуються? 

Розгляд дорожніх знаків (зебра, світлофор). 

 

 

3 

Повернення на територію д/с. 

Рух/гра „Кольорові автомобілі". 

Д/гра „Червоний, жовтий, зелений" (дія за сигналом). 

 

 

ТРАВЕНЬ 

Туристична прогулянка 

ТЕМА:  «До каштанової алеї» 

МЕТА:  Удосконалювати вміння ходити в природному темпі в два 

переходи (з активним відпочинком між ними). Закріпити знання про 

сезонні зміни в природі. Розвивати зосередженість, увагу. 

 

 

 

1 

Організаційна   частина.   Повідомлення   цілі   маршруту,  

шикування дітей парами, закріплення правил безпеки під час  

переходу. Ходьба в середньому темпі до місця стоянки.  

 

 

2 

На місці стоянки. 

Д/г „Покажи стовбур, який я назву" (товстий, тонкий, 

високий, низький). 

 

 

3 

Д/г „Хто перший добіжить до дерева, яке я назву" (біг 

врозтіч). Р/г „Птахи і кіт" (орієнтування) 

Повернення до дитячого садка. 
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Додаток Д 

ОСІНЬ 

ТЕМА. Світ навколо нас (екскурсія до парку) 

Мета: навчати дітей визначати прикмети осені, закріплювати 

знання про сезонні зміни, продовжувати вчити розпізнавати дерева (березу, 

клен, каштан, горобину, липу); розвивати вміння виражати свої почуття та 

емоції; виховувати любов та дбайливе ставлення до природи. 

ХІД ПРОГУЛЯНКИ 

Вихователь читає вірш. 

В парках і садочках на доріжки й трави 

Падають листочки буро-золотаві. 

Де не глянь — навколо килим кольористий, 

Віти напівголі й небо синє, чисте. 

Метушні немає, тиша й прохолода. 

Осінь золотава тихо, ніжно ходить. 

Вихователь пропонує дітям подивитися на зміни, що відбулися в природі. За 

кожну «знайдену» прикмету збирає по одному листочку тих дерев, які є у 

парку. 

Прислів’я 

• Доглядай землю плідно, як матінку рідну. 

• Зрубав одне дерево — посади три. 

• Багато лісу не рубай. 

• Ліс та вода рідні брат та сестра. 

Бесіда 

— Поверніть обличчя до вітру, який вітер? 

— Погляньте на небо. Чому хмари рухаються? 

— Погляньте на сонечко. Чи змінилося воно восени? 

— На вулиці холоднішає, а як ми з вами відреагували на це? 

(Одягли теплий одяг.) 
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— Ми з вами відкрили першу прикмету осені — прохолодну погоду. І щоб її 

не забути візьмемо, листочок з клену. 

— Що сталося з рослинами? Чи змінився колір листя на деревах? 

Вихователь підводить дітей до розуміння явища листопаду. Що 

означає слово «листопад», чому це відбувається? А з яких дерев 

опадає листя? 

Загадки (якщо знаєте відгадку підбіжіть до цього дерева) 

• Біла, наче сніг, кора і тоненькі віти, 

Що за дерво таке, відгадайте, діти. (Береза) 

• Діти на його гілках 

У колючих кожушках. (Каштан) 

• Бджоли прилітають, 

З квітів мед збирають, 

На початку літа 

Зацвітає… (липа). 

• Дуже довга і худенька, 

Знизу ширша, вверх гостренька. 

Вгору тягне довгі віти, 

Що це? Відгадайте, діти! (Тополя) 

• Пада сніг, мороз тріщить, 

А вона мов жар горить. 

Прилітайте, пташенята, 

Ягодами ласувати. (Горобина) 

— Отже, листопад — це друга прикмета. І візьмемо ми для неї 

березовий листочок. 

— Чи помітили ви, коли ходили по парку, яких-небудь комах: 

жуків, метеликів? 

— Де вони могли подітися? 

Усі комахи ховаються: хто під кору дерев, хто в землю, щоб не 

замерзнути. Зникають комахи — це третя прикмета. Для неї ми 

візьмемо листочок горобини. 

— Чи помічали ви колись у небі зграї птахів? 

— Куди вони летять? Чому? 

— А чи всі пташки відлітають? 

— Які залишаються? 

— Як слід допомагати цим пташкам? 

— Пташки відлітають у вирій — це четверта прикмета. Для неї 

у нас є листочок з липи. 

— Скільки всього прикмет в осені? Порахуйте. Хто запам’ятав 
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усі? Назвіть. 

В таночку листя закружляло 

І враз осипалось з гілок. 

А чи ви знаєте, малята, 

З якого дерева листок? 

Рухлива гра «З якого дерева листочок» 

Мета: закріплювати знання про назви різних дерев; вправляти 

в умінні бігати врозтіч; розвивати уважність. 

Хід гри 

Вихователь по колу розкладає листочки з різних дерев, дзвонить у дзвіночок, 

діти бігають навколо листочків. Дзвіночок замовкає — діти зупиняються. Біля 

якого листочка зупинились, той і називають. 

Рухлива гра «Переліт птахів» 

Мета: вправляти в умінні бігати врозтіч за сигналом; виховувати 

доброзичливе ставлення одне до одного. 

Індивідуальна робота 

Мета: закріплювати вміння дітей зістрибувати з предметів, 

перестрибуватиїх. 

Творче завдання «Осінній букет» 

Діти складають красивий букет з осінніх листків. 

Розповідають, кому б вони хотіли подарувати цей букет і чому 

 

 

ВЕСНА 

ТЕМА. Прогулянка до водоймища 

Мета: ознайомлювати дітей з рослинами, які ростуть у водоймах (елодея, 

ряска), з мешканцями водойм (жук плавунець, жук-водолюб), з тваринами, які 

живуть на водоймі (слимаки, качки), розповідати про їх пристосування до 

умов життя; виховувати любов до рідних місць. 

ХІД ПРОГУЛЯНКИ 

Загадка 

Через луки край села 

Не дорога пролягла, 

А синенька стрічка. 

Вона зветься… (річка). 

Бесіда 

— Яке повітря біля води? 

Запропонувати дітям походити по піску, воді босими ніжками. 

— Який пісок на березі? 
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— Яка вода? 

— Що відбивається у воді? 

— Що плаває біля берега? 

— Хто любить їсти ряску? 

— Яка рослина росте під водою? (Елодея.) 

— Яке в неї стебло? 

— Чи тримається воно прямо? 

— Хто ще живе у воді? 

Є народна прикмета: якщо на березі гучно кумкають жаби — незабаром 

почнеться дощ, якщо тихо і спокійно сидять у воді — дощу не буде. 

Дидактична гра «Що плаває?» 

Мета: розвивати вміння дітей називати предмети, тварин чи інші явища, 

які плавають. 

Хід гри 

Діти стоять у колі. Вихователь по черзі кидає м’ячик дітям, 

просить назвати, що плаває. Якщо дитині важко назвати, діти підказують. 

Рухлива гра «Жабки» 

Мета: продовжувати вчити дітей стрибати по колу; розвивати 

увагу, вміння слухати вихователя. 

Хід гри 

Дітей поділити на дві рівні групи — жабки і журавлі. 

На слова: 

Жабки-квакушки по бережку гуляють, 

Різних комариків, мошок збирають, — 

стрибають на обох ногах, плескають руками над головою. 

А журавлі, як кораблі, 

У небі синьому літають, 

І сірі, і білі, 

І з довгими носами 

Здобич собі на сніданок шукають. — 

Діти літають по майданчику, махають руками. 

Жабки-квакушки, 

Якщо хочете жити, у болото швидко ховайтесь, 

Під каміння добре закривайтесь. — 

«Журавлі» наздоганяють жаб. Повторюючи гру, міняються місцями. 

Рухлива гра «Вудочка» 

Мета: продовжувати вчити дітей стрибати на обох ногах на місця через 

мотузок чи скакалку; розвивати координацію 

рухів. 
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Хід гри 

Діти стають у коло, всередині кола одна дитина, яка тримає шнур — 

«вудочку». Діти підстрибують на місці так, щоб шнур не торкнувся ніг. 

Індивідуальна робота 

Мета: вправляти дітей у порядковій лічбі в межах 10. 

Дослід 

Набрати у відерце води. З’ясувати, які предмети плавають, які ні. Перед тим як 

кинути у воду предмет, діти висловлюють свою думку, цей предмет буде 

плавати чи потоне. Чому одні предмети 

тримаються на воді, а інші тонуть? 

Висновок. Деякі предмети легші за воду, тому вони плавають. 

Повернення до ЗДО   

 

Додаток Є 

Результати обстеження дітей на етапі контрольного експерименту 

Показники рухової активності обстежених дітей 

Група Рівень рухової активності 

високий середній низький 

Кільк. % Кільк. % Кільк. % 

Веселка (16 дітей) ЕГ 9 56,3 6 37,5 1 6,2 

Рушничок (17 дітей) КГ 4 23,5 8 47,1 5 29,4 

 

Показники стану здоров’я обстежених дітей 

 

Група Показники 

захворюваності 

 Квартали Кількість 

захворювань I II III IV 

«Веселка» Кількість випадків 

простудних 

захворювань 

2 5 3 2 12 

Усього пропущено 

днів через хворобу 
104 104 

Усього днів по 

хворобі на одну 

дитину 

2,1 0,6 0,3 0,9 4,1 

«Рушничок» Кількість випадків 

простудних 
5 7 4 3 19 
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захворювань 

Усього пропущено 

днів через хворобу 
176 176 

Усього днів по 

хворобі на одну 

дитину 

1,3 2,0 0,8 0,9 5,0 

 

Додаток Ж 

Богдан КОРОЛЬОВ, 

здобувач І (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальність 012 Дошкільна освіта 
Науковий керівник: Надія КОТ, 

к. пед. н., доцент (БДПУ) 
 

ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ 
ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
На сьогодні освітній процес в закладі дошкільної освіти (ЗДО) характеризується зростанням 

обсягу та інтенсивності навчально-пізнавальної діяльності дітей (В. Бальсевіч, В. Запорожанов, І. 
Мальцева, Т. Піроженко, М. Расін, та ін.), що призводить до зниження і без того недостатньої, за 
оцінкою фахівців, рівня рухової активності дітей (Н. Денисенко, І. Козлов, А. Лагутін, М. Рунова та ін.). 
У зв'язку з цим пошук такої форми організації фізичного виховання, в якій на тлі високого рівня 
рухової активності, можна розвивати пізнавальні здібності і формувати особистість дитини, 
представляється доцільним.  

Аналіз практики фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО країни показує, що педагогічні 
колективи все активніше застосовують засоби і форми туризму, спортивних квестів (Я. Биковський, Т. 
Грицишина, А. Остапець та ін.). Така увага до цього засобу фізичного виховання не випадкова, 
оскільки використання елементів туризму дозволяє не тільки позитивно впливати на формування 
життєво важливих для дитини умінь і навичок, а й активізувати виховання особистості. 

Однак, аналіз досліджень показує, що проблема підвищення рухової активності дошкільників 
за допомогою засобів туризму в природних умовах розглядається здебільшого в роботі зі школярами 
(П. Істомін, І. Беккер, С. Сергєєва, В. Циганков та ін.).  

Дані, що стосуються застосування доступних форм туризму для фізичного розвитку та рухової 
підготовленості дошкільників, нечисленні (Н. Бочарова, Г. Барсуковська, М. Завьялова, Г. Шалигіна). 
Аналіз практичних методичних розробок вихователів дошкільних закладів показав, що інтернет 
пропонує переважно російські авторські програми з дошкільного туризму  

Отже, туристська спрямованість рухової діяльність не зайняла ще належного місця в системі 
фізичного виховання дошкільників у сучасному ЗДО. Виникає суперечність між намаганням педагогів 
ЗДО урізноманітнити форми фізкультурно-оздоровчої роботи в природних умовах та відсутністю 
методичних рекомендацій щодо запровадження такої форми роботи як оздоровчий туризм. 
Необхідність розв’язання даних суперечностей обумовила вибір теми дослідження та визначення 
його мети: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність впливу системи 
туристичної роботи на стан здоров’я, фізичної працездатності та рухової активності дітей старшого 
дошкільного віку. 

Для реалізації мети була спланована система роботи з впровадження оздоровчого туризму, 
яка включала три напрями. 

Перший напрям: робота з вихователями. Анкетування показало, що оздоровчий дитячий 
туризм не посів ще відповідного місця у їх роботі, більшість з них не чітко уявляють технологію 
організації пішохідних переходів за межі дитячого садка. Тому була розроблена пам’ятка щодо 
організації даного напрямку роботи, яка повинна була допомогти методично правильно 
організовувати пішохідні прогулянки, уникнути труднощів та дібрати цікаві, активні й пізнавальні 
форми роботи з дітьми. 

Другий напрям: робота з батьками. Запровадження у навчальний процес оздоровчого туризму 
потребувало підтримки батьків: були проведені батьківські збори, щоб пояснити батькам значення 
туристської діяльності для різнобічного розвитку. Зокрема на батьківських зборах порушувались 
наступні питання. Ми передбачали, що участь батьків в туристичній діяльності в природніх умовах 
допоможе їм побачити свою власну дитину з нового боку, і головне, духовно зблизитися з нею. 
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Третій напрям: робота з дітьми. Для дітей старшого дошкільного віку була розроблена 
експериментальна Програма занять з освоєння початкових туристичних навичок «Туристична 
абетка» яка реалізовувалась в рамках оздоровчої роботи з фізичного виховання.  

Мета програми: впровадження оздоровчого туризму у фізкультурно-оздоровчу роботу ЗДО. 
Завдання: 
- розширювати обсяг знань в галузі фізичної культури і туризму (види туризму: піший, 

велосипедний, водний, автомобільний та гірський; туристичне спорядження, правила користуванням 
ним); 

- удосконалювати різноманітні види рухів в природних умовах, збагачувати руховий досвід 
(вчиться найпростішим вправам туристичного багатоборства, виконувати рухові завдання на 
орієнтування в просторі); 

- формувати вміння дітей орієнтуватися на місцевості за допомогою карти, схеми. Вправляти у 
створенні схем за допомогою графічних зображень, знаків-символів, умовних позначок; 

- покращити адаптивні і функціональні можливості дітей шляхом розвитку основних органів і 
систем організму в ході виконання фізичних вправ на свіжому повітрі та формувати звичку здорового 
способу життя; 

- ознайомлювати дітей з природою рідного краю, різними видами ландшафту. Закріплювати та 
розширювати знання дітей про тварин, птахів, комах, рослини, отруйні та їстівні гриби і ягоди; 

- формувати міжособистісні, зокрема, дружні стосунки дошкільнят у процесі ігрової туристичної 
діяльності, адаптованої до їх можливостей. 

 Програма складається з 7 блоків: «Туризм і туристи», «Туристське спорядження», 
«Знайомство з топографічними знаками», «Вчимося орієнтуватися», «Що таке горизонт?», 
«Знайомство з компасом», «Туристські прогулянки». 

Кожний блок включає різні форми роботи: бесіди («Ми – маленькі туристи», «Карта та 
топографічні знаки», «Де горизонт?» та ін.); перегляд слайдів, фільмів, розгляд картин та ілюстрацій 
про туристів; ігри-подорожі («Подорож територією дитячого садка», «Подорож картою Запорізької 
області», «Подорож схемою селища» та ін.); дидактичні ігри («Вгадай і розкажи», «Який знак», 
«Добери зображення до позначки на карті» та ін.); ігри-змагання («Укладання рюкзаків», «Важка 
перешкода»; «Компас» та ін.); малювання на теми туризму, створення схем групи, майданчика; 
розваги (КВК «Ми туристи, «Туристичні старти»; туристичне свято за участю батьків та ін.); пішохідні 
прогулянки по вулиці селища, до річки, в поле, в парк, дошкільного стадиону); спортивні квести 
(«Знайди туристичну схованку», «Куди приведе компас»). 

Робота із запровадження експериментальної програми «Туристична абетка» проводилася як в 
першу, так і другу половину дня. До багатьох заходів, зокрема пішохідних прогулянок, розаг, 
долучалися батьки. Ми передбачаємо, що запровадження даної програми сприятиме покращенню 
стану здоров’я, фізичної працездатності та підвищенню рівня рухової активності дітей старшого 
дошкільного віку. 
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