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                                                              І засідання 
Тема: Фізкультурно – оздоровча робота в дошкільному навчальному закладі 
Дата проведення: 26 березня 2015року. 
Місце проведення: дошкільний навчальний заклад «Берізка» м.Ланівці. 

Мета: розкрити роль педагогів у реалізації завдань основних ліній розвитку дітей 
дошкільного віку щодо охорони, збереження і зміцнення їхнього здоров’я; допомогти 
зрозуміти, що вони мають бути взірцем досконалості, духовності та фізичної гармонії, 
чітко усвідомлювати свою приналежність до виховання здорової нації, допомогти вибрати 
для цього шляхи і методи, які є найбільш прийняті для кожної конкретної дитини. 

Завдання:  
- надати молодим педагогам знання про систему фізкультурно – оздоровчої 
роботи в дошкільному навчальному закладі; 
- вправляти вихователів у орієнтуванні в Базовому компоненті дошкільної 
освіти, в програмі розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт» щодо 
лінії фізичного розвитку; 
- допомогти педагогам у впровадженні в практику роботи з дітьми оздоровчих 
технологій;  
- сприяти творчій самореалізації педагогів.  
                                              План проведення 
1. Організація роботи з фізичного розвитку у  КДНЗ ( міні-лекція.) 
                                                         Березюк Н.Г., керівник Школи 
2.  Перегляд та обговорення  заняття з фізичного виховання. 
                                                        Коваль С.М., вихователь з фізичного виховання 
                                                      К ДНЗ «Берізка» м.Ланівці 
3.  Перегляд ранкової гімнастики у групі дітей 4 року життя. 
                                                      Козак Т.М.,вихователь КДНЗ «Берізка» м.Ланівці   
Питання до аналізу. 
- Яка мета була поставлена вихователем? 
- Які завдання вирішені в процесі педагогічної діяльності? 
- Назвіть методи і прийоми, за допомогою яких вихователь формувала фізичні 
навички; 
- Яке нестандартне обладнання використано під час проведення заняття? 
 
3. Психолого-педагогічний тренінг «Психофізичний розвиток дитини за Базовим 
компонентом дошкільної освіти та програми розвитку дитини старшого дошкільного віку 
«Впевнений старт». 

Закітнюк О.І. методист К ДНЗ «Берізка» м.Ланівці 
4. Підсумки та рекомендації педагогам. 
                                                           Березюк Н.Г.- методист РМК 
 
 
Методист РМК                               Н.Г. Березюк 
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