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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ 

РОБОТИ В ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДАХ  

 

Найсприятливіші умови для фізичного виховання дітей, використання в 

цьому процесі всіх відомих засобів створюються в дитячих оздоровчих 

закладах. Наявність достатньої кількості інвентарю та обладнання, націленість 

усього колективу закладу на масово-оздоровчу і спортивну роботу, постійний 

контроль за її ходом сприяють розв’язанню цих питань на належному 

організаційному і методичному рівні. У дитячих оздоровчих закладах є великі 

можливості для оздоровлення організму шляхом використання усіх природних 

факторів, а також через заняття ранковою гігієнічною гімнастикою на свіжому 

повітрі. 

Мета фізкультурно-спортивної роботи: 

-  сприяння нормальному розвитку і загартуванню дітей; 

- зміцнення їхнього здоров'я, виховання інтересу до систематичного 

заняття спортом; 

-   формування навиків дотримання здорового способу життя; 

-  формування санітарно-гігієнічних навичок; 

-   формування пізнавальних інтересів про історію і розвиток спорту. 

Але успішне виконання програми фізичного виховання дітей  у дитячих 

оздоровчих закладах  значною мірою зумовлене попередньою роботою 

організатора спортивно-оздоровчої роботи та начальника табору, що полягає у 

створенні матеріальної бази, своєчасному плануванні та інструктуванні 

педагогічного персоналу.  

Спортивно-оздоровча робота у дитячих оздоровчих закладах має свої 

особливості. Вони пов’язані з контингентом дітей, різних за віком, станом їх 

здоров’я, рівнем фізичного розвитку. Головним завданням фізичного виховання 

дітей у дитячих оздоровчих закладах  є охорона життя та зміцнення здоров’я, 

загартовування організму дітей. Всі оздоровчі, фізкультурно-масові та 

спортивні заходи потрібно проводити з урахуванням віку дітей (7-9 років, 10-13 

років, 14-15 років, 16-17 років).  

Орієнтовна план-схема роботи з фізичного виховання у дитячому 

оздоровчому закладі: 

І. Організаційна робота передбачає складання календаря спортивно-

масових і фізкультурно-оздоровчих заходів; розробку положення про 

спартакіаду, графіків експлуатації місць занять; проведення семінару з 

педагогічним колективом щодо організації загонових і загально-табірних 

фізкультурних заходів; виявлення дітей, що займались у дитячо-юнацьких 

спортивних школах і шкільних секціях, для залучення їх до виконання функцій 

громадських інструкторів, суддів, капітанів команд; вибори ради 

фізкультурного колективу табору, фізоргів та їхніх заступників у загонах, 

проведення інструктажів з ними; виявлення тих, хто не вміє плавати, і 

планування роботи з ними.  



II. Фізкультурно-оздоровча і спортивно-масова робота передбачає 

організацію медичного огляду, бесіди лікаря про оздоровче значення занять 

фізичними вправами; проведення ранкової зарядки; налагодження занять із 

дітьми, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи; купання 

і навчання плаванню; проведення фізкультурних занять і спортивних заходів у 

загонах, турпоходів і естафет, різноманітних оглядів і конкурсів, фізкультурно-

художніх свят, ігор, вікторин, спортивно-художніх вечорів; активізацію 

спортивних секцій і тренування збірних команд; участь у між табірних заходах.  

 III. Просвітницька робота передбачає випуск блискавок, фотомонтажів; 

проведення звітів-конкурсів загонів; випуск інформаційних радіогазет; 

організацію зустрічей із цікавими людьми; показ спортивних фільмів і 

журналів.  

 IV. Методична робота передбачає підготовку 2-3 семінарів у кожну зміну 

з фізоргами, капітанами команд, громадськими інструкторами і суддями; 

обговорення програми і сценаріїв передбачуваних заходів; щоденні інструктажі 

з різними категоріями активу та консультації; семінари фізоргів, керівників 

загонів та ін.  

 V. Господарська робота передбачає обладнання місць занять, нових 

майданчиків; придбання спортивного і туристичного інвентарю, спорядження, 

спортивної форми, відповідних бланків, значків, медалей, призів; закріплення 

місць занять за загонами.  

 Більшість цих заходів повинна бути реалізована до початку першої 

табірної зміни. 

Важливим фактором розвитку особистості в організації фізкультурно-

оздоровчої діяльності в оздоровчому закладі є ігрова діяльність. Виконуючи у 

грі різні ролі, діти отримують соціальний і комунікативний досвід, можливість 

для фізичного, психічного, духовного, естетичного розвитку. Ігри є 

незамінними помічниками вихователя, вожатого, допомагають сформувати і 

згуртувати дружній творчий колектив. 

Ігри можуть проводитися між таборами і загальнотабірні, між загонами і 

в загоні та здійснюватись як у приміщенні, так і на повітрі: на території табору  

(на різних спортивних площадках, у басейні), на природі (в поході, на екскурсії, 

прогулянці, у лісі, на полі, біля води і на воді). При їх проведенні, вихователі 

зобов’язані ознайомити дітей із правилами внутрішнього розпорядку, 

поведінкою за межами табору особливо на природі, біля води, щоб уникнути 

випадків травматизму і захворювань, тобто вони повинні бути відповідальними 

за безпеку життєдіяльності і здоров’я дітей. 

 

 


