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    Пояснювальна записка.  

 

Учені довели, що здоров´я людини лише на 7-9% залежить від стану 

охорони здоров´я в країні, а більше ніж наполовину – від її способу життя, 

який впливає на фізичний стан і духовне здоров´я, на ціннісні орієнтації, 

моральні, вольові якості. 

Турбота про безпеку життя дитини – найважливіше завдання 

дошкільної установи, родини, держави.  Багато дошкільників не знають 

номерів телефонів екстрених служб й елементарних правил поведінки в 

надзвичайних ситуаціях ( стихійне лихо, нещасний випадок, дорожня 

пригода). Більшість дітей лякаються, коли заблукали або загубилися, 

залишилися вдома самі.  

Здоровий спосіб життя для дітей дошкільного віку визначається такими 

параметрами: 

- Дотримання режиму дня; 

- Належне володіння культурно-гігієнічними навичками; 

- Раціональне харчування та культура споживання їжі; 

- Руховий і повітряний режими; 

- Режим активної діяльності та відпочинку; 

- Профілактичні заходи задля збереження здоров´я; 

- Духовний розвиток і гармонійні стосунки з довкіллям та самим собою; 

- Душевний комфорт і психічна рівновага. 

Для ознайомлення дошкільників із такими правилами необхідно 

використовувати різні методи й прийоми: бесіди, розповіді, ігри, наочний 

матеріал. 

Усвідомлене ставлення до власного здоров’я в дошкільнят виробляється 

тоді, коли діти засвоять елементарні знання про свій організм, опанують 

гігієнічні норми поведінки, психологію спілкування, гігієну харчування. Ці 

знання та навички вони поповнюватимуть і вдосконалюватимуть протягом 

усього життя, але основа закладається саме в дошкільному віці. 

Щоб дитина знала, що таке здоров’я й що впливає на нього, що для нього 

корисне, а що – шкідливе, як зберегти й зміцнити своє здоров’я та здоров’я 

інших людей, необхідно надати їй систематизовані знання. 

Мета гурткової роботи –це розвиток у дітей компетентності про своє 

фізичне «Я» ( власне тіло та його функціонування, харчування, загартування, 

гігієна, здоров’я й хвороба, безпека), виховання в дітей відповідального 

ставлення до свого здоров’я, прагнення постійно й неухильно дбати про себе, 

прищеплення позитивного ставлення до здорового способу життя, 



формування системи знань про способи оздоровлення та використання їх у 

повсякденному житті. Усе це втілюється в процесі занять. 

Заняття мають теоретичну та практичну частини. Проводяться раз на 

тиждень підгрупами 10-12 дітей. 

Орієнтиром для складання програми слугували державні базові 

стандарти, програми «Малятко», «Я у Світі», «Дитина» та інші, в яких цьому 

питанню відведено значне місце. 

Якщо розглядати здоров´я  в контексті його чотирьох складових: 

фізичного, психоемоційного, морального та соціального, то всі вони 

взаємопов´язані й впливають на загальний стан особи. Саме це лягло в 

основу програмового змісту. До кожної вікової групи в програмі визначено 

конкретні завдання відповідно до названих складових здоров´я. 

За основу теоретичної частини взято варіативну програму «Про 

здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати» з навчально-методичного 

посібника Л.Лохвицької, Т.Андрющенко «Дошкільникам про основи 

здоров’я» та програму «Бережи здоров´я змалку» ( автор Л.Калуська).  

Діти здобувають знання під час бесід, дослідів, дидактичних ігор. 

Практична частина має на меті формування вмінь і навичок 

застосування різноманітних способів оздоровлення: різні види масажів, 

дихальна та пальчикова гімнастика, вправи для м’язів очей тощо.  

Програма I року навчання розрахована на дітей 4-5 років. За цей 

період навчання у дитини формуються елементарні уявлення про частини 

людського тіла. Формуються початкові навички догляду за власним тілом. 

з´являються уявлення про корисність страв, що їх споживають діти. Так діти 

привчаються до культури споживання їжі. 

Формується стійкий інтерес до занять ранковою гімнастикою. 

Забезпечується потреба дитини у нових враженнях в ігрових ситуаціях 

та режимних моментах. Розвиваються комунікативні вміння і навички через 

емоційність спілкування. 

Діти протягом року навчаються розуміти настрої, емоції, почуття 

інших людей. Формуються навички доброзичливих стосунків із дорослими та 

однолітками. 

Програма II року навчання розрахована на дітей віком 5-6 років. За 

цей період навчання збагачується уявлення дитини про природу, 

рукотворний світ, людей, що оточують, та саму себе; вдосконалюються 



вміння використовувати здобуті уявлення для подальшого розширення 

особистого досвіду. 

Дитина починає адекватно оцінювати свої досягнення в продуктивних 

видах діяльності, в повсякденному житті – власні вчинки та особистісні 

якості; створюються умови для налагодження доброзичливих взаємин з 

людьми різного віку та статі, соціальних ролей.  

Вдосконалюються вміння володіти власним тілом, орієнтуватися у 

власній зовнішності та стані здоров´я, у корисних та шкідливих для дитячого 

організму чинниках, впливах.Формуються культурно-гігієнічні навички.  

Протягом року діти навчаються здоровому способу життя: формується 

культура споживання їжі, прищеплюються навички громадської та особистої 

гігієни. Розвиваються уявлення про ознаки здоров´я і хвороби та шляхи їх 

запобігання. 

Протягом року на заняттях створюються умови для позитивних емоцій 

дитини. Проводиться психогімнастика, спрямована на формування навичок 

керування емоційними реакціями. Дитина знайомиться з правилами 

ввічливості та мовленнєвим етикетом. Формуються вміння встановлювати 

контакти з дорослими та дітьми. Діти активно використовують отримані 

знання і ігровій, зображувальній, мовленнєвій, театралізованій, 

дослідницькій, трудовій і повсякденній діяльності. 

 

I рік навчання 

Навчально-тематичний план 

№ 

з/п 

Назва розділу Теоретичні 

заняття 

Практичні 

заняття 

Разом 

1. Вступне заняття 1  1 

2. Фізичне здоров´я 2 2 4 

3. Емоційний комфорт 2 3 7 

4. Моральне здоров´я 2 2 4 

5. Соціальна адаптованість 1 2 3 

6. Дитина серед людей 2 2 4 

7. Предмети навколо нас 3 2 5 

8. Вогонь– друг, вогонь- ворог 1 2 3 

9. Безпечні й небезпечні вулиці 

та дороги 

1 2 3 



10. Природа – друг, коли ти добре 

знаєш її 

3 1 4 

11. Стихійні лиха 2 1 3 

 Всього 20 19 39 

 

Зміст програми 

1. Вступне заняття. – 1 год. 

Знайомство з дітьми. Що вивчається на заняттях гуртка «Бережи себе, 

малюк!». 

2. Фізичне здоров´я. – 4 год. 

Елементарні уявлення про частини людського тіла. Гігієна. Режим дня. 

Харчування. Рухова активність. «Сонце, повітря, вода – наші найвірніші 

друзі!». Вивчення віршів про здоровий спосіб життя. Інсценування 

фрагментів казки «Мийдодир». 

3. Емоційний комфорт. – 5 год. 

Позитивні та негативні емоції. Психогімнастика як метод керування 

емоційними реакціями. Гра «Життя дається для добрих справ». 

4. Моральне здоров´я . –4 год. 

Формування уявлення про моральні якості людини. Виховуємо любов до 

самого себе. 

5. Соціальна адаптованість. – 3 год. 

Навчаємося розуміти настрої, почуття інших людей. Дидактична гра 

«Дівчатка та хлопчики». Дорослі та діти. 

6. Дитина серед людей. – 4 год. 

Формування навичок спілкування з незнайомими людьми вдома, за 

відсутності дорослих, на вулиці. Психологічний тренінг «Небезпечні 

контакти». 

7. Предмети навколо нас. – 5 год. 

Культура поведінки за столом. Безпечне користування електроприладами. 

Ножиці. Техніка безпеки при роботі з ножицями. 

8. Вогонь – друг, вогонь – ворог! – 3 год. 



Легенди та перекази про виникнення вогню. Причини пожежі. Обережне 

поводження з вогнем. Опіки як наслідок пожежі. Інсценування казки «Ділі-

дінь, ділі-дінь, загорівся кицин дім!». 

9. Безпечні й небезпечні вулиці та дороги. – 3 год. 

Види транспорту. Світлофор Моргайлик у нас в гостях. У світі дорожніх 

знаків. Ігрові ситуації на дотримання правил. 

10. Природа – друг, коли ти добре знаєш її. – 4 год. 

Земля – наша мати! Ознайомлення з правилами поведінки в довкіллі. 

Сонце і його цілющі промені. Вода – цілющий сік землі. Повітря. Рослини 

навколо нас. Отруйні гриби. Тварини. Комахи. Захист від укусів комах. Ігрові 

ситуації на вироблення безпечної поведінки в довкіллі. 

11. Стихійні лиха. – 3 год. 

Бесіда про повінь, землетрус, бурю, грозу. Правила поведінки під час 

грози. 

 

ЧЕТВЕРТИЙ  РІК ЖИТТЯ 

ТЕМА 1. Фізичне здоров´я 

1. Гігієна 

 Формувати елементарні уявлення про частини людського тіла, 

закріпити в пам´яті їхні назви. 

 Виробити елементарні навички самостійного вмивання. 

 Використовувати ігрові ситуації з метою вироблення позитивної 

мотивації щодо водних процедур. 

 Виробляти елементарні навички користування носовою хустинкою. 

2. Режим дня 

 Дотримуватися режиму дня. 

 Формувати усвідомлення важливості сну, прогулянки, режиму 

харчування, користі від занять гімнастикою. 

3. Харчування 

 Формувати уявлення про корисність страв, що їх споживають діти. 

 Привчати до культури споживання їжі. Підкреслити необхідність 

добре пережовувати їжу, не вживати надто гарячої чи холодної 

страви, не відкушувати великими шматками, жувати їз закритим 

ротом, користуватися ложкою, виделкою та іншими столовими 

приборами, серветкою. 

4. Рухова активність. 



 Формувати стійкий інтерес до занять ранковою гімнастикою. 

 Розкрити важливість руху для здоров´я. 

5. Профілактичні заходи. 

 Забезпечувати повітряний та руховий режими як важливі чинники 

збереження здоров´я. 

 Використовувати природні засоби оздоровлення та загартовування. 

 Навчати елементарних прийомів загартування, точкового масажу, 

вправ для попередження плоскостопості, сколіозу тощо. 

 

ТЕМА 2. Емоційний комфорт 

 

 Забезпечувати потребу дитини у нових враженнях в ігрових 

ситуаціях та режимних моментах. 

 Розвивати комунікативні вміння і навички через емоційність 

спілкування. 

 Формувати відчуття захищеності. 

 Навчати дотриманню порядку як одного із засобів збереження 

позитивних емоцій. 

             ТЕМА 3. Моральне здоров´я. 

 Виховувати любов до самого себе, до довкілля. 

 Формувати уявлення про добро і зло. 

             ТЕМА 4. Соціальна адаптованість. 

 Навчати розуміти настрої, емоції, почуття інших людей. 

 Формувати навички доброзичливих стосунків із дорослими та 

однолітками. 

 

II рік навчання 

Навчально-тематичний план 

№ 

з/п 

Назва розділу Теоретичні 

заняття 

Практичні 

заняття 

Разом 

1. Вивчення основних понять 

(Гігієна, режим дня, 

харчування) 

3 1 4 

2. Позитивні та негативні емоції 3 3 6 

3. Моральне здоров´я. виховання 

любові до самого себе. 

3 2 5 



4. Людина починається з добра. 1 1 2 

5. Соціальна адаптованість. 

Вчимося розуміти інших. 

1 2 2 

6. Дитина серед людей 2 2 4 

7. Безпечні й небезпечні 

предмети навколо нас. 

2 2 5 

8. Наш номер – «101» 1 2 2 

9. У світі дорожніх знаків 2 1 2 

10. Земля – наша мати! 1 2 4 

11. Стихійні лиха. Правила 

поведінки. 

1 1 3 

 Всього 20 19 39 

 

 

Зміст програми 

1. Вивчення основних понять. – 4 год. 

Вивчення основних понять. Гігієна. Режим дня. Харчування. 

2. Позитивні та негативні емоції. – 6 год. 

Вивчення базових емоцій : радість, сум, гнів, образа. «Умій подружитися!». 

Увічливий і чемний – усім приємний!  Гра «Життя дається для добрих 

справ». 

3. Моральне здоров´я. Виховання любові до самого себе.– 5 год. 

Виховуємо любов до самого себе. Виховуємо любов до довкілля. Добро і Зло. 

4. Соціальна адаптованість. – 4 год. 

Навчаємося розуміти настрої, почуття інших людей. Дидактична гра 

«Дівчатка та хлопчики». Дорослі та діти. 

5. Дитина серед людей. Небезпечні контакти. – 4 год. 

Формування навичок спілкування з незнайомими людьми вдома, за 

відсутності дорослих, на вулиці. Психологічний тренінг «Небезпечні 

контакти». 

6. Безпечні й небезпечні предмети навколо нас. – 4 год. 



Культура поведінки за столом. Безпечне користування електроприладами. 

Комп´ютерні ігри та здоров´я.  Ножиці. Техніка безпеки при роботі з 

ножицями. 

7. Наш номер – «101»! – 2 год. 

Вогонь добрий і злий. Розглядання ілюстрацій на цю тему. Вироблення 

навичок у разі небезпеки викликати пожежну службу. Опіки як наслідок 

пожежі та необережної поведінки. Практичні навички першої допомоги. 

8. У світі дорожніх знаків. – 3 год. 

Засоби пересування. Машини спеціального призначення. Ігрові ситуації на 

дотримання правил дорожнього руху. Розваги «Автомісто». 

9. Земля – наша мати! – 4 год. 

Повторення  правил поведінки в довкіллі. Сонце і його цілющі промені. Різні 

стани води (кипляча, водяна пара, лід тощо). Повітря. Рослини навколо нас. 

Отруйні гриби. Тварини. Комахи. Захист від укусів комах. Ігрові ситуації на 

вироблення безпечної поведінки в довкіллі. 

10. Стихійні лиха. Правила поведінки. – 2 год. 

Бесіда про повінь, землетрус, бурю, грозу. Правила поведінки під час грози. 

 

 

П´ЯТИЙ РІК ЖИТТЯ 

ТЕМА 1. Фізичне здоров´я. 

1. Гігієна 

 Продовжувати ознайомлювати з органами людського тіла. 

 Допомогти усвідомлення поняття «стать». 

 Чистота – запорука здоров´я. розвивати вміння і навички догляду за 

тілом. 

 Привчати правильно чистити зуби. 

 Ознайомити з цілющими властивостями води. 

2. Режим дня 

 Домогтися розуміння дітьми установки : на все свій час. Привчати 

дотримуватися рухового й повітряного режимів, одного й того 

самого часу приймання їжі та сну. 

 Розкрити важливість дотримання режиму дня. 

 Регулювати активні й пасивні форми діяльності дитини. 

3. Харчування 



 Виробляти стійкі навички гігієни харчування ( не брати їжі 

брудними руками, не споживати немитими овочі та фрукти тощо). 

 Формувати культуру поведінки за столом. Навчати правильно 

користуватися серветкою, столовими приборами, охайно споживати 

їжу. 

4. Рухова активність. 

 Забезпечувати оволодіння різними видами ходьби та бігу, 

основними рухами та усвідомлення важливості вправного їх 

виконання для зміцнення здоров´я. 

 Розучувати народні та спеціальні ігри і рухові вправи для зміцнення 

органів і систем. 

 Проводити щодня ранкову зарядку, динамічні перерви та 

фізкультхвилинки між заняттями та під час них. 

 Влаштовувати спортивні свята та розваги. 

5. Профілактичні заходи 

 Формувати стійке бажання загартовувати організм, використовуючи 

природні фактори. 

 Формувати самостійні навички виконання вправ для запобігання 

сколіозу, плоскостопості тощо, навчати точкового масажу. 

ТЕМА 2. Емоційний комфорт 

 Створювати умови для позитивних емоцій дитини. Запобігати 

виникненню депресивних станів. 

 Проводити психогімнастику, спрямовану на формування навичок 

керування емоційними реакціями. 

ТЕМА 3. Моральне здоров´я. 

 Ознайомити з правилами ввічливості. 

 Формувати добрі звички. 

 Ознайомити з мовним етикетом. 

ТЕМА 4. Соціальна адаптованість 

 Формувати вміння намічати собі мету і підпорядковувати їй власні 

дії. 

 Навчати доводити розпочату справу до кінця, долати перешкоди. 

 Формувати вміння встановлювати контакти з дорослими та дітьми. 

 

 

 



Орієнтовна тематика занять 

Блок 1. Про себе самого 

1. Ознайомити з органами людського тіла: загальне поняття про всі 

органи, а потім про кожний зокрема. 

2. Читання оповідання К.Ушинського «Органи людського тіла». 

3. Малювання, аплікація, ліплення людини. 

4. Бесіди про органи людського тіла у повсякденному житті. 

Блок 2. Значення режиму дня для здоров´я. 

1. Ранкова гімнастика як запорука бадьорості й здоров´я. 

2. Прогулянка. Чому ми ходимо на прогулянку? 

3. Рух –це здоров´я. 

4. Наші найвірніші друзі: сонце, повітря і вода. 

5. Наймиліший сон людині. 

Блок 3. Виховання культурно-гігієнічних навичок. 

1. Щоб не йти до Айболитя, треба добре руки мити. 

2. Щоб кусався зубок. 

3. Зуби у звірят, зуби у малят. 

4. В гостях у Чистюлі. 

5. Мій друг – гребінець. 

6. Дружба носика з хустинкою. 

Блок 4. Харчування. 

1. Хліб – усьому голова! 

2. Цілющі диво-овочі. 

3. Пийте, діти, молоко, будете здорові! 

4. Хто в літак бажає сісти, нехай сам навчиться їсти. 

5. Дидактична гра «Погодуємо ляльку». 

Блок 5. Позитивні емоції. 

1. Увічливий і чемний – усім приємний. 

2. Умій подружитися. 

3. На гостину до бабусі. 

4. День народження Оксанки. 

5. Життя дається для добрих справ. 

6. Людина без друзів – як дерево без коріння. 
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Орієнтовні контрольні запитання 

до розділів програми на виявлення рівня засвоєння знань 

- Які люди для нас є рідними, а які – чужими? 

- Чи можна брати частування від незнайомих людей? 

- Як ти поставишся до пропозиції незнайомої людини піти погуляти з нею? 

- Чи розповідатимеш незнайомцеві про членів своєї родини, їхнє місце 

роботи та час перебування вдома? 

- Як ти поведешся, коли вдома не буде нікого, а у двері постукають 

незнайомі люди? 

- Чи можуть вуха, ніс, рот та інші частини тіла бути схованкою для 

гудзиків, намистин та інших дрібних предметів? Чому? 

- Розкажи про електроприлади, що є вдома, та про те, як їх застосовують 

члени вашої родини. Як треба поводитися, щоб користування 

електроприладами не зашкодило твоєму здоров´ю? 

- Чи можуть пральні порошки та інші миючі засоби бути їжею? Чому? 

- Розкажи, коли ліки допомагають, а коли шкодять? 

- Яких правил треба дотримуватися при катанні на санчатах, ковзанах та 

льодових доріжках. 

- Коли вогонь буває добрим, а коли – злим? 

- Чому виникають пожежі? 

- Які є види пожежного транспорту? 

- Які є предмети на протипожежному щиті? 

- За яким телефоном потрібно телефонувати, коли виникла пожежа? 

- Кого називають пішоходами? 

- Де, згідно з правилами дорожнього руху, мають ходити пішоходи? 

- Що таке перехрестя? 

- Де пішоходи мають переходити вулицю? 

- Як позначають пішохідні переходи на вулиці? 



- Які сигнали світлофора знаєш? Що означає кожен із сигналів? 

- Де можна їздити на дитячому велосипеді? 

- Яке завдання регулювальника? 

- Кого називають пасажирами? 

- Чому не можна розмовляти з водієм під час руху транспорту? 

- Чому під час руху автобуса не можна ходити по салону? 

- Чому не варто в салоні автобуса голосно розмовляти, кричати, смітити? 

- Опиши свою поведінку на березі річки, в лісі, на лузі тощо. 

- Чи можна куштувати невідомі тобі рослини? А недозрілі овочі, фрукти? 

Чому? 

- Які гриби візьмеш у кошик? 

- Чому кішка, собака та інші домашні тварини не завжди є нашими 

друзями? 

- Як поведешся, коли поруч будуть чужі собаки? 

- Як поведешся при зустрічі з морськими тваринами? 

- Яких правил поведінки на сонці необхідно дотримуватися? 

- У яких випадках вода може зашкодити здоров´ю? 

- Що порадиш батькам, якщо почнеться гроза? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


