
Управління освіти і науки Сумської міської ради 

Дошкільний навчальний заклад №8 «Космічний» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       Будь готовий, друже, стать здоровим, дужим, 

                                                         Захищать малого, підтримати слабкого, 

                                                         Зла у серці не нести, добро і правду зберегти. 

                                                         І старатися віднині служити ненці Україні! 

                  Девіз туристів «Космічного» 

 

Скоро прийде чудове літо. Разом з ним прийде  чудовий настрій, відчуття 

наближення казки, великих сподівань і можливостей, відкриття інших країв, 

інших країн. Хтось вперше побачить море, хтось гори, а наша малеча вперше 

відкриє  для себе дерево, яке ще не бачила, білогриві хмаринки, як встає і 

заходить сонце. Літня  пора відкриває великій простір пізнання. Влітку хочеться 

скористатись кожним днем, кожною хвилиною для покращення свого здоров‘я, 

для спілкування з природою, ознайомлення з рідним краєм. 

 В дошкільному навчальному закладі № 8 «Космічний» на протязі 10 років 

працює туристично-краєзнавчий гурток «Юний патріот Сумщини», який 

базується на роботі «Школи скаутів». Літня пора  сприяє виконанню мети, яку 

педагогічний колектив ставить на протязі навчального року. 

- формування умінь практично  застосовувати набуті навички з основних 

рухів в природних умовах; 

- залучення дітей до участі в переходах на довготривалі дистанції; 

- формування самоконтролю під час виконання правил особистої безпеки та 

гігієни; 

- навчання дітей коректно ставитися до своїх ровесників, батьків, 

вихователів, дбайливо ставитися до навколишнього середовища, рідного 

краю; 

- розвиток фізичних якостей: швидкості, сили, витривалості, координації 

рухів; 

- виховання бажання систематично займатися спортом, досягати результатів 

в змаганнях, дбати про своє здоров‘я, усвідомлення переваги здорового 

способу життя. 

 Вивчивши ідеї скаутського руху, ми прийшли до висновку, що вони 

збігаються з нашою метою виховання патріотизму, високих моральних якостей – 

дорожити честю, заслуговувати довіру, бути ввічливим, допомагати жінкам, 

дітям, старим, немічним, слухатись старших, бути другом тварин; загартовувати 

організм, дотримуватись здорового способу життя; знати і любити свій рідний 

край. В роботі «Школи скаутів» широко використовуються спортивно-ігрові 

форми. Дошкільнят приваблює змагальність, атрибутика: галстуки, значки, 

відзнаки, ранги, які їм присвоюють в процесі занять. В систему навчально-

виховного процесу входять: 

- туристично-краєзнавча робота; 

- історія рідного краю; 

- туристична справа; 

- орієнтування на місцевості; 



- безпека життєдіяльності; 

- еколого – валеологічне виховання; 

- фізкультурно-оздоровча робота; 

- практично-трудова діяльність; 

- робота з сім‘єю. 

Особливості організації туристичного походу. 

1. Туристичні походи проводяться  за погодження з керівником закладу та 

згідно плану роботи. 

2. Керівник повинен сприяти успішній роботі групи з підготовки, 

систематично контролювати хід підготовки. 

3. Призначити наказом керівника групи та помічника керівника, обумовити 

відповідальність керівника та помічника керівника за збереження життя та 

здоров‘я дітей. 

4. Провести інструктаж керівника туристичної групи та його помічника з 

питань охорони праці та техніки безпеки під час подорожі з дітьми з 

обов‘язковою реєстрацією в журналі. 

5. При виїзді за межі міста, обов‘язково повинна бути заява батьків про згоду 

на участь дитини у туристичній подорожі. 

6. Керівник групи зобов‘язаний провести цільовий інструктаж для учасників 

походу, ознайомити з правилами поведінки, санітарно-гігієнічними 

правилами, правилами  дорожнього руху та провести попередній огляд 

місцевості, де буде проходити похід. 

7. Забезпечити наявність медаптечки, спорядження для кожного учасника 

походу. Особисте спорядження дитини: 

1. Зручний одяг та взуття. 

2. Рюкзак, речі особистої гігієни( рушник, мило, гребінець), 

килимок, питна вода, штурмівка або легка куртка, головний убір. 

8. Після закінчення туристичної подорожі заслухати  повідомлення керівника    

     туристської групи та його  помічника на педагогічній раді, розмістити кращі     

     матеріали, зібрані під час подорожі  у навчальних посібниках, музеях, на         

     виставках. 

Дитячий туризм  приваблює не лише тому, що ефективно сприяє фізичному 

розвитку, а й об‘єднує дітей, виховує колективістів, виявляє якості характеру 

кожної дитини. Туристичні походи – свято, так як для дошкільнят особливо  

важливе те емоційне забарвлення виходу у навколишній світ, яке забезпечує 

легкість та глибину засвоєння кожної дрібниці. Перед походом діти отримують 

серйозні завдання і по карті-схемі   вирушають  у похід. По орієнтирах їм 

потрібно знайти попередню команду. На  кінцевій зупинці діти виконують різні 

завдання: подолання смуги перешкод, грають, обов‘язково проводяться хвилини 

релаксації, хвилини милування природою. Крім керівника групи та помічника в 

похід з дітьми можуть йти музкерівник, психолог, керівник художньої майстерні, 

учні ЗОШ № 23. Це залежить від тих завдань, які ставляться для виконання. 

Особливо впливають на емоційний стан  дітей пісні біля вогнища, конкурси, 

вікторини, естафети. 

      Базовою в туристично-спортивній роботі є  старша група. 



 Заняття проводяться 3 рази на тиждень.  

З них : 

 І заняття - традиційне, на удосконалення основних рухів. 

 ІІ заняття – тренування по ознайомленню дітей з особливостями 

туристичного походу( маршрут і його призначення, особиста гігієна і безпека, 

надання першої допомоги, техніка подолання перешкод, техніка зав‘язування 

вузлів, ознайомлення і застосування туристичного спорядження, розпалювання 

вогнища, облаштування території). 

 ІІІ заняття –  похід з метою орієнтування на місцевості, вивчення на 

практиці географії та історії вулиць району, правил дорожнього руху, правил 

поведінки в довкіллі.  

Чотири рази на рік проводяться походи по пересічній місцевості до ближніх 

об‘єктів: озера Чеха, Голубі озера, до річки Псел. 

Тривалість походів – 3 години; 

Протяжність  - 3 км; 

Кількість учасників – 20 осіб; 

Керівник – 1 особа; 

Помічники керівника – 3 особи; 

В літній  період проводяться походи з кожною групою старшого віку 1 раз на 

місяць. 

 Крім  туристичних походів, один раз на рік діти  закладу приймають участь 

в Естафеті поколінь «Юний патріот Сумщини» разом з учнями ЗОШ № 23, 

учасниками гуртків Центру технічної творчості молоді та батьками, метою якої є 

виконання програми патріотичного виховання дітей та молоді, формування 

здорового способу життя, вивчення історії рідного міста, історії козацтва, 

формування духовності.Участь в естафеті обговорюється з дітьми та батьками, 

проводяться тренування в природі, спостереження за об‘єктами, визначаються 

трудові доручення. Кожна родина і дитина отримує своє завдання. Активність 

батьків надзвичайна. Така діяльність долає бар‘єр в спілкуванні і допомагає 

вирішувати психолого-педагогічні проблеми особистісних відносин  дітей-

батьків-вихователів. 

 Під час змагань ( теоретична вікторина «Як ми знаємо історію рідного 

міста», спортивно-прикладна естафета, облаштування табору) батьки і діти 

отримують великий заряд енергії, фізичного гарту, збагачують туристичний 

досвід. Тут панує  дух товариськості, взаємодопомоги, вболівання, патріотизму, 

перемоги. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття - тренування 

 
     

 
 



 
 

 

План роботи 

краєзнавчо-туристичного гуртка «Юний 

патріот Сумщини» 
 

Мета:   Зміцнення здоров'я і формування здорового 

способу життя. 

Спрямовувати дитячу незгасну енергію, яка потребує дії, на 

корисні для суспільства справи, з допомогою пізнавально-патріотичної 

естафети поколінь „Юний патріот Сумщини". 

Залучення сімей до участі у естафеті поколінь для спільного 

виховання з сім'єю дитячої особистості і її росту. 

Навчати дітей поводитись у колективі, відчувати себе її 

частинкою, відповідати за свої вчинки перед товаришами, батьками, 

вихователями і досягати гармонії у колективі. 

Залучення дітей до екологічної та природоохоронної роботи. 

Виховувати бажання систематично займатися спортом, дбати про 

своє здоров'я, усвідомлювати переваги здорового способу життя. 

Виховувати моральні та вольові якості. 



Виховувати любов до рідного міста, вивчати його історію. 

Прививати повагу до старших поколінь. 

Засобом вирішення цієї мети є комплекс туристичних походів, 

спортивних, пізнавальних, інтелектуальних і практичних ігор, занять на 

протязі року, участь у заключній естафеті разом з позашкільними та 

шкільними закладами освіти. 

 

 

 

 

 
 

В спортивній групі  фізкультурні заняття проводяться  3 рази на тиждень 

І – розвиток основних рухів за поглибленою програмою; 

ІІ – формування туристичних навичок; 

ІІІ – закріплення основних рухів та набуття знань з краєзнавства, 

валеології, безпеки життєдіяльності, правил особистої гігієни 

 

Фізкультура 

 
Проводяться традиційні заняття, але за поглибленою програмою. 

 

Вересень 

1. Ходьба по колоді. Кидання м‘яча обома  руками із-за голови. 

2. Стрибки в висоту з розбігу. Метання  торбинки з піском  у горизонтальну 

ціль. 

3. Підлізання під шнуром. Ходьба по колоді. 

4. Лазіння по гімнастичній стінці поперемінним кроком. Метання торбинки у 

горизонтальну ціль. 

Жовтень   

1. Стрибки угору з відштовхуванням обома  ногами. Підлізання під шнуром. 

2. Лазіння по колоді з упором на руки. Стрибки в глибину. 

3. Перелізання через колоду. Метання торбинки. 

4. Підлізання під шнур. Ходьба по мотузку 

 

Листопад  

1. Лазіння по гімнастичній  стінці. Кидання і ловіння м‘яча обома руками. 

2. кидання м‘яча в кільце. Вміння орієнтуватись у просторі під час гри 

«Літаки» 



3. Прокочування м‘яча у ворота. Пролізання в обруч боком. 

4. Стрибки у висоту з місця. Підлізання  під дугою на колінах з упором на 

руки. 

 

Грудень  

1. Ходьба по  гімнастичній лаві. Стрибки у глибину. 

2. Ходьба по похилій дошці. Стрибки у глибину  і довжину  з місця. 

3. Лазіння по похилій драбині. Кидання і ловіння м‘яча обома руками. 

4. Повзання по-пластунськи. Метання торбинки у горизонтальну ціль 

 

Січень 

1. Підлізання під шнур  лівим і правим боком. Ходьба по мотузку, 

покладеному підлогу. 

2. Ходьба по гімнастичній лаві з переступанням через предмети. Кидання 

м‘яча в кільце. 

3. Стрибки  з ноги на ногу. Ходьба по мотузку, покладеному на підлогу. 

4. Лазіння по  похилій дошці на колінах з упором на руки. Метання м‘яча в 

горизонтальну ціль. 

Лютий  

1. Стрибки у довжину з розбігу. Підлізання під дугою грудьми вперед. 

2. Лазіння по гімнастичній стінці поперемінним, приставним  кроком. 

Кидання і ловіння м‘яча. 

3. Пролізання в обруч. Стрибки  у глибину. 

4. Повзання по –пластунськи. Метання торбинки у горизонтальну ціль. 

 

Березень 

1. Ходьба по колоді. Пролізання під шнуром напівприсівши. 

2. Стрибки у довжину з розбігу. Лазіння по гімнастичній стінці поперемінним 

способом. 

3. Метання м‘яча із-за спини на дальність. Біг з максимальною швидкістю на 

дистанцію – 30м. 

4. Лазіння по гімнастичній стінці поперемінним, приставним кроком. Кидання 

і ловіння м‘яча 

 

Квітень 

1. Стрибки у глибину. Метання торбинки у ціль. 

2. Лазіння між щаблями гімнастичної стінки. Кидання м‘яча у кільце. 

3. Стрибки у довжину з місця. Перелізання через колоду. 

4. Біг з максимальною швидкістю на дистанцію – 30м. Ходьба по мотузку. 

 

Травень 

1. Лазіння між щаблями гімнастичної стінки. Стрибки у глибину. 

2. Кидання м‘яча від грудей, із-за голови. Пролізання в обруч боком. 

3. Підлізання під дугою на колінах з упором на руки. Стрибки з розбігу у 

висоту. 



4. Повзання по-пластунськи. Метання торбинки у горизонтальну ціль. 

Червень 

1. Ходьба по колоді. Кидання м‘яча обома  руками із-за голови. 

2. Стрибки в висоту з розбігу. Метання  торбинки з піском  у горизонтальну 

     ціль. 

3. Підлізання під шнуром. Ходьба по колоді. 

4. Лазіння по гімнастичній стінці поперемінним кроком. Метання торбинки у 

горизонтальну ціль. 

Липень 

1. Стрибки у глибину. Метання торбинки у ціль. 

2. Лазіння між щаблями гімнастичної стінки. Кидання м‘яча у кільце. 

3. Стрибки у довжину з місця. Перелізання через колоду. 

4. Біг з максимальною швидкістю на дистанцію – 30м. Ходьба по мотузку. 

Серпень 

1. Стрибки угору з відштовхуванням обома  ногами. Підлізання під шнуром. 

2. Лазіння по колоді з упором на руки. Стрибки в глибину. 

3. Перелізання через колоду. Метання торбинки. 

4. Підлізання під шнур. Ходьба по мотузку 

 

Навчаємось туризму 
Заняття складються з двох частин: фізкультура  і оволодіння практичними 

навичками туристичної справи 

Вересень  

1. Туристичний похід. Ознайомлення з основними правилами походу. 

Закріплення руху колоною, перешикування, ходьба в різних напрямках. 

2. Вивчення девізу «скаутів». Тренування в основних рухах. 

3. Намет  - ознайомлення з установленням намету. Тренування, гра. 

4. Туристичне спорядження – рюкзак. Укладання рюкзака. Тренування, гра. 

 

Жовтень 

1. Одяг туриста. Яким він повинен бути. Тренування, гра. 

2. Схема спортивного залу. Гра «Знайди: де, що стоїть». Тренування, гра. 

3. Схема території закладу. Гра «Знайди дерево». Орієнтування по сонцю. 

Тренування, гра. 

4. Похід до озера Чеха. 

 

Листопад  

1. Гра «По сліду» на території закладу 

2. Вивчення правил руху на автомістечку 

3. Тренування  на смузі перешкод в спортивному залі. 

4. Ігри на закріплення орієнтування за схемою.\ 

Грудень 

1. Заняття-тренування «Допоможи товаришу» 

2. Табір в поході та його облаштування. Ігри-естафети. 



3. Бесіда «Вогонь-друг, вогонь-ворог». Тренування ( сюжетне заняття) 

4. Зустріч з туристами ЗОШ № 23. Змагання в спортивному залі. 

 

Січень  

1. Підготовка до санного  походу. Тренування на спортмайданчику. 

2. Ознайомлення зі схемою лижного походу. Тренування. 

3. Санний до  озера Чеха. 

4. Сюжетне заняття «Ми – туристи» 

 

Лютий 

1. Ігри на орієнтування в просторі 

2. Місцеві орієнтири. Що це? Тренування, гра. 

3. Правила поведінки в лісі. Тренування, гра. 

4. Правила поведінки  взимку. Тренування, гра. 

 

Березень 

1. Умовні знаки. Малювання  схеми спортивної зали. Тренування, гра. 

2. Дорожні знаки. Перехід вулиці. Екскурсія. 

3. Аптечка. Тренування, гра. 

4. Укладання рюкзака. Тренування. 

 

Квітень 

1. Підготовка до  участі в естафеті поколінь «Юний  патріот Сумщини»  

    ( разом з батьками). Тренування, гра. 

2. Харчування в поході. Тренування, гра. 

3. Спільний похід з учнями ЗОШ № 23 до Блакитних озер. 

4. Підготовка до участі в  естафеті поколінь. Тренування. Укладання рюкзака. 

Карти-схеми. 

 

Травень 

1. Участь в військово-патріотичній  естафеті поколінь «Юний патріот 

Сумщини» 

2. Обговорення результатів участі в естафеті. Нагородження учасників. 

Тренування, гра. 

3. Тиждень безпеки в ДНЗ. Тренування, гра. 

4. Похід до річки Псел. 

 

Про себе дбай – здоров‘я здобувай 

 
Проводяться інтегровані, комплексні, тематичні, сюжетні заняття, походи, 

екскурсії розваги. 

 

Вересень  



1. «Будь природі другом» - інтегроване заняття з фізкультури та рідної 

природи. 

2. «Світлофор наш вірний друг» - пішохідний перехід. 

3. «Козацькому роду нема переводу» - спортивна розвага з участю батьків. 

4. «Природи лагідна краса» - екскурсія до озера Чеха. 

 

Жовтень  

1. «Рідне місто моє» - екскурсія по мікрорайону. 

2. «Пам‘ятні місця нашого міста» - тематичне заняття. 

3. «Що ми знаємо про наше місто» - пізнавальна гра. 

4. «Подорож до кольорового міста» - спортивні розваги. 

 

Листопад 

1. «Небезпека поряд. Правила поведінки на природі» - інтегроване заняття. 

2. «До дідуся лісника в гості» - тематичне фізкультурне заняття за технологією 

М.Єфіменка 

3. Пішохідний перехід до парку. 

4. «Спорт – здоров‘я, дружба, гра» - спортивне свято з участю батьків. 

 

Грудень 

1. «Життя найвища цінність» - комплексне заняття. 

2. «Книга вчить, як на світі жить» - екскурсія до бібліотеки. 

3. «Я сам» - інтелектуально-спортивна гра. 

4. «Тато, мама, я – спортивна сім‘я» - спортивна розвага. 

Січень 

1. «Веселка» - спортивні змагання з індивідуальним заліком ( віджимання, 

метання м‘яча у ціль). 

2. Пішохідний похід-гра «По сліду» 

3. «Мої обов‘язки вдома» - комплесне заняття 

4. «Зимонько-снігуронько» -  санний похід до озера Чеха. 

 

Лютий  

1. «Льодохід та льодостав» - тематичне заняття. 

2.  Пішохідний перехід до озера. 

3. «Холодна вода – для хвороби біда» - музично-спортивна розвага. 

4. «Коли ми разом – нам весело» -  зимові спортивні розваги. 

 

 

Березень 

1. «Вогонь – друг або ворог» - інтегроване заняття. 

2. «Щоб здоровими росли і щасливими були» - родинне свято 

3. Екскурсії з батьками до пожежної частини 

4. «Кому що потрібно» - літературна вікторина, спортивні естафети. 

 

Квітень  



1. «Ми пішоходи та пасажири – інтегроване заняття 

2. «Дорожні знаки в нашому автомістечку» - сюжетно-рольова гра. 

3. Цільова прогулянка до проїжджої частини. 

4. «День знань та  здоров‘я святкуємо разом» - спортивне свято. 

 

Травень  

1. «Весна у лісі» - музично-спортивна розвага 

2. Екскурсія до озера Чеха. 

3. Тиждень безпеки. 

4. «Я природі друг» - конкурс малюнків на асфальті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Девіз скаутів 

"Космічного"  

Будь готовий , друже, 

Стать здоровим, дужим! 

Захищать малого, 

Підтримати слабкого, 

Зла у серці не нести, 

Честь і правду берегти. 

І старатися віднині  

Служити ненці Україні! 



Ознайомлення дітей старшого 

дошкільного віку з особливостями 

туристичного походу 

 

Мета: Спрямовувати дітей до рухової активності, потреби в ній, виробити 

звичку до здорового способу життя та зміцнення здоров‘я. 

Формувати життєво важливі рухові уміння та навички у природних умовах. 

Розвивати фізичні якості і забезпечити належний рівень фізичної 

підготовленості та фізичної культури взагалі. 

Формувати самоконтроль під час виконання правил особистої гігієни. 

Виховувати коректне ставлення до своїх ровесників, батьків, вихователів; 

дбайливе ставлення до навколишнього середовища нашої Батьківщини. 

 

Засобом вирішення цієї мети є краєзнавчо-туристська робота з допомогою якої ми 

вдосконалюємо правила поведінки в лісі, біля водосховищ, річок та озер, в 

громадських місцях; правила безпеки вуличного руху; правила пожежної безпеки 

і користуванням вогнем в природних умовах; знання та уміння орієнтуватись на 

місцевості; правила санітарної гігієни та надання першої медичної допомоги 

потерпілим.  

 

 

Основні поняття патріотизму і туризму. 

 

Патріотизм (від грецької - батьківщина, вітчизна) - любов до батьківщини, 

одне з найглибших людських почуттів, закріплених віками. 

Патріотизм лишається одним з небагатьох понять, які є основоположними, 

головними у вираженні громадянських почуттів, найвищих засад духовного 

світу людини. Особливо значуще воно в нинішніх непростих умовах 

утвердження національної свідомості, нового етапу відродження національних    

традицій. Усвідомлення патріотичних почуттів — знання про рідний край. 



Осмисленням найвідоміших і найближчих явищ, подій формується 

національна свідомість дитини й перед нею розкриваються перспективи пізнання 

світу. 

Вести дитину у чарівний та загадковий світ пізнання, ставлячи перед нею 

прості запитання: Як називається місто, в якому ти народився? Що означає ця 

назва? Де народилися твої мама і тато? Як звуть твоїх дідусів, бабусь? Що ти 

знаєш про вулицю, на якій живеш? У яких місцях свого міста ти любиш бувати? 

Який пам'ятник ти вже бачив! Кому й чому він призначений! 

На засвоєння моральних і духовних цінностей має вплив українська народна 

творчість, зокрема в народній пісні. Які пісні співають у вашій сім'ї? Назви 

улюблену пісню мами, бабусі. 

Дати дітям системні знання про довкілля, звичайно ж доступні їм. Отже, 

поглиблювати екскурс в історію роду рідного міста. 

 

Туризм. Основні поняття. 

 

Туризм - це відпочинок, що включає в себе оздоровчу, пізнавальну, 

спортивну і культурно-розважальну діяльність. 

Оздоровчі заняття включають прогулянки, сонячні і повітряні ванни, ігри.  

До групи спортивних змагань належать тривалі піші переходи, спортивні 

ігри, естафети.  

До пізнавальних занять відносять огляд пам'яток культури, знайомство зі 

світом природи. 

 Якщо поєднувати різні види занять, то відпочинок буде ефективним. 

 

 

Вибір маршруту та його значення. 

 

Вибір району походу залежить від багатьох обставин: способу пересування, 

пори року, інтересів учасників, умов місцевості, а також від мети. 

Дотримуватись принципу поступовості накопичення досвіду, збільшення 



фізичних і психічних навантажень, довжини і тривалості маршруту. 

Похід перш за все повинен бути цікавим, тобто мати емоційний центр 

(домінанту). Тоді втома і труднощі не зможуть затьмарити радості від побачення з 

природою. 

Збільшене фізичне та емоційне навантаження, що випадає на дітей у поході, 

компенсується постійним перебуванням на свіжому повітрі, міцністю сну. Отже, 

тривалість відпочинку можна не змінювати. 

В поході є час і можливість усі справи й заняття зробити однаково цікавими 

й корисними для кожного з його учасників, і запорука успіху походу -в активності 

дітей. 

Пам'ятаючи, що діти честолюбиві, не бійтися підтримувати їхню 

честолюбивість у розумних дозах, особливо під час розподілу обов'язків. Засяють 

радістю очі дитини, якщо перед строєм буде оголошено, що вона призначається 

першим помічником головного кострового або помічником вихователя. Для дітей 

від 5 років дуже важливо бути "старшим", "головним" або першим. 

Всяка справа в поході для дитини є не просто її обов'язком, а перш за все 

грою. І чим цікавішою буде ця гра, тим більш користі принесе вона вихованню 

дитини. Всі без винятку діти повинні брати участь у чергуванні, виконуючи 

посильні завдання. Хтось збирає хмиз для вогнища, хтось розкладає обіднє 

приладдя, а хтось допомагає засипати вогнище. 

З самого початку походу слід зацікавити дітей, створити веселий ігровий 

настрій. 

Для проведення під час походу різних сюжетів необхідно заздалегідь 

підготувати прапор, іемблеми, нашійні косинки, а потім поступово вручати дітям 

за добрі справи в урочистій обстановці. 

Нагородження кращих треба робити так, щоб спонукати інших дітей до 

наслідування або змагання у добрих вчинках, а не викликати заздрості. 

Частіше запитуйте в дітей про побачене навколо. Це сприятиме 

розширенню їх світогляду.  

Отже, розробляючи маршрут чергового походу обов"язково враховуйте 



його пізнавальне значення. 

 

 

 

Піші походи і техніка подолання перешкод. 

 

      Перше, з чого починається похід, це шикування групи. Огляд, як одягнені і 

взуті діти, самопочуття кожного. З'ясувати, чи все взяли. 

      Підрахувати учасників і провести короткий інструктаж, повідомляючи основні 

відомості про маршрут; час повернення назад; порядок пересування і темп руху, 

заходи безпеки, умови підтримування дисципліни і порядку в поході і під час 

відпочинку. 

     Назначити направлюячого і замикаючого групи. Замикаючим призначається 

найдосвідченіший турист (вихователь). 

     Після цоьго подається команда: 

    "Одягти рюкзаки!" і група вирушає на маршрут. 

    Головний елемент режиму походу - швидкість. Пересуватися слід спокійно, без 

напруження. 

   Техніка пересування і подолання природних перешкод полягає у виробленні 

найекономічнішої ходи. Ногу при ходьбі по рівній місцевості ставлять спочатку 

на п'ятку з переходм на всю ступню. Ступні ствлять паралельно, центр ваги з 

однієї ноги на другу переносять плавно. При підьомах на схил ногу ставлять на 

всю ступню, швидкість руху зменшують. 

   На спусках, особливо крутих, значно легше йти на трохи зігнутих ногах, 

відкинувши тулуб назад. 

   Густі зарості долають в колоні по одному, дотримуючись дистанції 2-3 м, щоб 

не завдати травми тому, хто йде позаду. 

   Через річку убрід йдуть під кутом проти течії. Для цього вибирають мілке місце 

з твердим піщаним дном. 

Техника в’язання  вузлів. 

     Три групи вузлів: 



1.   основні (для обв'язування і прив'язування); 

2.   для зв'язування мотузок між собою; 

3.   допоміжні. 

 

 

Вузли грудної обв'язки. 

              "Провідник" - один з найпростіших вузлів. Ним обв'язуваються навколо 

грудей. Вузол "булінь". З кінця основної мотузки роблять шлейки. Мотузкою 

складеною вдвоє , можна зробити грудну обв'язку вузлом "провідник" або 

"булінь". зав'язувати якомога вище під пахвами. 

              Допоміжними вузлами зв'язують кінці мотузки. 

              Прямий і морський вузли застосовуються для зв'язування мотузок 

однакового диаметра і товщини, обов'язково на кінцях треба зв'язувати 

контрольні вузли. 

             "Удавка." Застосовують його , коли обв'язують мотузкою камінь, дерево 

для наведення переправ, горизонтальних поручнів. 

Орієнтування на маршруті. 

Орієнтуватися - це насамперед означає розбиратися в оточуючий 

обстановці, вміти визначити своє положення відносоно сторін горизонту і 

місцевих предметів. 

Найкращий помічник у поході — карта місцевості. Орієнтування за картою 

починають з визначення по ній точки свого місцезнаходження і зіставлення карти 

з навколішними предметами. Якщо на досліджуваній місцевості є пряма ділянка 

дооги, карту доцільно орієнтувати по ній. Для цього її повертають так, щоб 

зображення дороги збігалося з напрямом дороги на місцевості, а всі інші 

предмети, розміщені справ і зліва від дророги, знаходились на карті з тих самих 

сторін. Знайшовши своє місцезнаходження на карті, зорієнтуйте її у напрямку 

будь-якого добре помітного предмета, позначеного на карті. Для цього з'єднують 

олівцем дві точки на карті — місця свого знходження і вибраного предмета. 

Орієнтування по карті під час пересування по маршруту зводиться до 

знаходження орієнтирів. 



Орієнтування за місцевими ознаками. 

А як орієнтуватися, якщо немає компаса? Для цього необхідні добра 

пам'ять, увага, спостережливість. 

Якщо поставити палицю вертикально на рівному місці, то тінь від неї 

опівдні вкаже "північ-південь". 

Уранці - від 7 до 8 - сонце перебуває на сході, а від 18-ї до 19-ї години на 

заході. І тільки в днівесняного (20-21 березня) і осіннього (23 вересня) рівнодення 

сонце сходить точно на сході і заходить на заході. 

Навесні трава росте густіше на північних околицях лісових галявин; біля 

пнів, великих каменів трава густіша з південної сторони, а восени з цього боку 

вона швидше жовтіє 

Літнього жаркого дня на південній стороні у сосен з'являється більше 

смоли, ніж на північній. А на північній стороні швидше утворюється вторинна 

кора, яка темніша. 

На березах кора також завжди світліша і чистіша з південної сторони. Різні 

тріщини, нерівності вкривають кору беріз з північної сторони. 

Соняшник і череда дозволяють орієнтуватися навіть у похмурий день. їх 

квіти протягом дня повертаються за сонцем. 

Мох росте тільки з північної сторони. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

У поході батьки і діти. 

Поради батькам. 

Походи, в яких беруть участь батьки і діти, мають свої особливості. Вони 

сприяють встановленню більш тісних контактів і взаєморозуміння між дорослими 

і дітьми. 

В поході є час і можливість усі справи й заняття зробити однаково цікавими 

й корисними для кожного з його учасників, і запорука успіху походу -в активності 

молодших членів групи. 

У перших походах дорослі повинні допомагати дітям, які багато чого ще не 

знають і не вміють. Але по мірі накопичення досвіду доцільно все більше турбот 

перекладати на плечі дітей. Проте діти мають відчувати, що на їхній вік і 

невміння не робиться ніякої скидки. 

Якщо сімейні походи стануть традиційними, діти не лише швидко 

зрозуміють, що приготування обіду, миття посуду, прання та інші домашні 

справи, з якими так добре справляється мати, не такі легкі, як здається, але багато 

чого навчаться робити самостійно. Батьки повинні знати, що вже вміють їхні діти, 

і вимагати, щоб вони допомагали не лише в поході, а й вдома. 

Для виховання організованості, свідомої дисципліни, беззаперечного 

виконання доручених обов'язків велике значення мають шикування групи і 

оголошення наказів (бажано в напівсерйозному, напівжартівливому тоні), подяк і 

доган. Проте будьте обережні як з доганами, так і з подяками. Оголошуючи дуже 

часто подяки, ви можете знизити їхню цінність та виховний ефект, а перш ніж 

оголосити догану, тим більш громадську, ретельно зважте всі "за" і "проти", же 

діти її завжди переживають хворобливо. 



Дорослим слід пам'ятати, що діти дуже сприйнятливі й чутливі до їхніх 

розмов і стосунків. Присутність у поході кількох батьківських пар може 

призвести до розбіжностей з різних питань. Проте якщо ви не бажаєте зіпсувати 

похід собі і, головним чином, дітям, виробіть у собі терпимість, вміння поважати 

думку інших, виключіть із спілкування розмови на побутові теми. Дайте 

можливість вихователю вибрати місце стоянки, довірте обговорення меню та 

дитячих суперечок черговим по групі. Свою власну думку або критичні 

зауваження не робіть надбанням групи. Не допускайте незгод, створюйте 

зтмосферу уваги і теплого ставлення один до одного. Виключить грубощі, 

розв'язність, безцеремонність із свого лексикону та поведінки. 

Єдина думка в групі - могутній фактор свідомої дисципліни. Якщо 

виникають розбіжності у поглядах, не можна допускати різних висловлювань у 

присутності дітей. Навіть найбільший скиглій і вередун намагатиметься не 

виявляти або навіть позбавитися негожих манер, якщо їх однозначно засуджують 

усі члени групи. 

Туристський бівуак. 

Туристський бівуак - це місто відпочинку учасників подорожі. 

Бівуак краще розбивати у хвойному, ніж у листяному лісі, і на галявині, а не 

у хащі. Найкраще зупинятись на такій галявині, де сонце світить зранку до вечора. 

Як правило, намети встановлюють входом у напрямку вогнища, річки або 

відкритої місцевості. Якщо немає можливості розбити бівуак у місці, зовсім 

закритому від вітру, намети ставлять задньою стіною до вітру. Якщо грунт на 

місті табору вологий, під днище намета кладуть поролонову підстилку. 

Встановлювати намети треба до випадання роси, щоб місце під ним було 

сухим. У дощ встановлюйте їх якомога швидше, щоб не намокла тканина. 

Місце для вогнища вибирають на віддалі 5-8 м від наметів, з підвітряного 

боку. Для безпеки його обкопують рівчаком. 

Щоб приготувати їжу для невеликої групи, розводять багаття типа "курінь" 

з дрібних коротких гілок. Для великої групи найдоцільніший тип .багаття - 

"криниця" з грубих полін, покладених навхрест. 



Воно дає багато тепла і придатне як для приготування їжі, так і для 

обогрівання. 

Не менш відповідальним етапом похідного життя є згортання бівуаку, і, в 

першу чергу, приведення у належний порядок території. 

Все сміття, яке може горіти (газети, паперові пакети, обгорткі від продуктів 

тощо), слід спалити. Те, що не горить, закопайте. А от рештки їжі можна 

залишити своїм меншим братам - мешканцям лісу. 

Вогнище слід ретельно залити водою і місце від нього закласти дерном. 

Залишаючи бівуак, треба перевірити, чи не забув хтось речі. 

Закінчується згортання табору .оглядом території. Головна турбота  

керівника - виховати в туристів звичку залишати місце бівуаку і привалу 

чистим.   Пам'ятайте,   що   досвідчені,   грамотні,   культурні   туристи   своїм 

прикладом виховують інших. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:     Правила поведінки в лісі, безпека 

походу 
       Мета: 

Навчити дітей правилам поведінки в лісі, на озері. 

 Закріпити техніку подолання перешкод: підлізання під шнуром, повзання по 

похилій дошці, перестрибування. 

Виховувати організованість і самостійність. 

Поточний спосіб організації: 

Інвентар. 4гімнастичні лави, 4 мати, шнур, куби. 

Хід 

Щоб туризм став джерелом зміцнення здоров'я і розвитку фізичних сил, всі 

повинні дотримуватися в похідних умовах правил поведінки і техніки безпеки. 

Треба виконувати і дотримуватися: 

1.  Санітарно гігієнічних правил; 

2.  Дисциплінованості учасників походу і їх підготовку; 

3.  Не купатися в незнайомих місцях; 

4.Якщо ви заблукали, не панікуйте. Роззирніться довкола і спробуйте пригадати, 

яким шляхом сюди потрапили; 

5.Не варто йти до тієї частини лісу, де розміщено знак "Дикі звірі" - можете 

постраждати самі і потурбувати лісових мешканців; 

6.Ви помічали смітники у лісових ямах, на галявинах? Це вам сподобалося? 

Тож не смітіть, ваше сміття тут абсолютно зайве. 

7.Якщо бачите кубло чи нірку будь-якої тварини з малятами -краще не 

наближайтеся до них, адже малюки можуть через вас загинути; 

8.При нагоді допомагайте і майструйте годівнички для пташок і звірів, залишайте 

корм. 

 

I. Ходьба по лісовій стежці. 

Один за одним. Повільний біг "змійкою". Ходьба. 

     II. Комплекс загально розвиваючих вправ з обручем. 



1. Піднімання обруча вгору. В.п. - основна стійка. 

1  - підняти вгору, піднятися на носки; 

2 - в.п. 

 2. Нахили тулуба вперед. 

В.п. - ноги нарізно, обруч перед грудьми. 

1 - 2 - 3 - пружний нахил. 

4 - в.п. - вдих. 

3.  Присідання. 

В.п. - обруч перед грудьми. 

1 - присід, обруч вперед. 

2 - в.п. 

4.  Прогинання тулуба. 

В.п. - сидячи на п'ятах, обруч грудьми. 

1- стати на коліна, підняти обруч вгору, прогнутися. Вдих. 

 2- в.п. Видих. Повторити 10-12 разів. 

5.  Нахили вперед. 

В.п. - сід ноги нарізно. 1 - нахил, обруч вперед.                       

2 - в.п. 

6.  Обертання обруча навколо тулуба.(1) 

7.  Стрибки в обруч обома ногами вперед і назад (20 с). 

8.   Прорізання в обруч правим і лівим боком. Повторити 10-12 разів. 

Шикуватися в колону по одному. 

1.  Пройти по дошці приставним кроком через "рівчак". 

2.  Перестрибування з однієї ноги на другу по купинках через "болото". ' 

3.   Проповзти по похилій дошці, щоб не зачепити "мурашник". 

4.   Лазіння по гімнастичній стінці приставним кроком з одного прольоту на 

інший "не зачепив гнізда пташок". 

5.  "Змійкою" проповзти на долонях і ступнях, "обійти норки маленьких звірів". 

6.  Перекат у сторону. Закріпити техніку групування. Повторити 4-6 разів. 

Естафета "Старти звірят" 
Дві команди шикуються у дві колони на відстані 5-6 метрів одна 

від одної. 

Перед ними ставлять високі стійки. 

У кожній команді є "заєць", "вовк", "лисиця". Після виклику 

"звірята" біжать до обручів, оббігають їх, повертаються на своє 

місце. Хто швидше, той перемагає. 

ІУ.  Закріпити правила поведінки в лісі. Ходьба.  Вправи на 

відновлення дихання. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санний перехід для дітей  

старшого дошкільного віку 

«Зима-чаклунка» 
     МЕТА: 

Вправляти у катанні на санчатах по прямій місцевості, у спусканні з гірки. 

Вчити гальмувати. Техніка безпеки і правила спуску з гори.  

Закріпити уявлення дітей про зміни в природі взимку, зимуючі птахи. 

Правила поведінки на льоду. 

Розвивати спритність, силу, динамічність, кмітливість. Слідкувати за 

диханням на холодному повітрі, уміння оцінюватися на вулицях. 

 Виховувати любов і естетичне ставлення до навколишньої природи, любов 

до зимових видів спорту. 

Наш девіз: 

На луг і в ліс, в міста і села, 

Прийшла до нас зима весела! 

Розвага є для дітвори – 

Летіти на санках з гори, 

І на веселих ковзанах  

Ковзати можна на катках, 

На лижах можна  покататись,  

Та й на ногах з гори промчатись. 
 

План 
 

1. Вихід з д/з. 

2. Рух до місця стоянки на озері. 

3. Зимонька - чарівниця. Милування зимовим пейзажем. Вірші, прислів'я. 

4. Естафети на санках. Правила безпеки. 



5. Відпочинок і самостійна діяльність дітей. 

6. Правила спуску. Спуск з гори. 

7. Повернення до дитячого садочку. 

ХІД 

1.       Діти шикуються парами. Повідомлення маршруту. Кожний тримає свої 

санки. Нагадування правил поведінки і темп маршруту. Ми вирушаємо в дорогу 

на чудо-санках красуні зими. 

2.       Темп середній. Там де багато снігу, діти перешиковуються в колону по 

одному. 

3.       Розташування на стоянці. 
 

Погляньте, як навколо дивно і красиво. 

Зима! Зима! Усякий знає,  

Вона холодною буває.  

Летять, кружляють, як пушинки,  

Легенькі білесенькі сніжинки. 

Мороз у лід озера кута.  

Зима, тоді всі кажуть, люта  

Зима, кажу вам, дуже гарна,  

То сонячна, то дуже хмарна. 

Вона весела і сумна. 

Вона буває і серйозна:  

Суха і вітряна, морозна.  

І особлива, і чарівна,  

Як королева, чи царівна  

Гілок од інею не видно,  

Тоді вона, звичайно, срібна.  

І пташка змерзла і голодна, 

Бо видалась зима холодна.  

А на ставочках скресла крига,  

Тоді ми знаємо - відлига. 

Діти, а зараз відгадайте загадки. 

Загадки 

Діти, погляньте на озеро. До нього торкнулася чарівною паличкою зима, 

дихнула холодом і наше озеро заснуло, мороз закував ріки. Як ви це розумієте? 

Яким може бути лід (Прозорим, кришталевим, тонким, товстим) 

Правила поведінки на льоду. Відповідь дітей: Бути дуже обережними, не 

гратися на озері 
 

І    Естафети з санчатами 
 

Діти катають вдвох одну дитину на певну відстань, міняючись ролями. 

Везуть одного (один спереду за мотузку, а другий ззаду підштовхує). 

1.   Естафета „Хто перший" 

2.   Естафета „Слалом" 

3.  Естафета „До прапорця" 



 

Відпочинок і спостереження 

Самостійна діяльність дітей. Розташування годівничок, метання сніжок на 

дальність. 

Гра „Морозець, морозець!" 

Морозець! Морозець!  

Не щипай за щічки!  

Теплі валянки у нас,  

Шубки й рукавички!  

Морозець! Морозець!  

Плескаєм в долоні.  

У дівчаток і хлоп'яток  

Носики червоні.    (Діти тупають ніжками) 

Правила катання на санках з гори 
 

Правила виконувати безперечно 

1.  Кататися по черзі; 

2.   Спускатися вниз з інтервалом, або коли внизу нікого немає; 

3.   Швидко відходити внизу в сторону після спуску; 

4.  Підніматися з одного боку гори, або в обумовленому місці. Не підніматися 

назустріч тим, хто з'їжджає, не перебігати доріжку. 

5.   Не залишати свої санки. 

6.  Вміти гальмувати в разі раптової появи перешкоди, зупиняти санки. 

Якщо порушувати правила, то можна бути травмованими. 
 

Техніка спуску 
 

Сідати на санки верхи, поставивши напівзігнуті ноги вперед і тримаючи 

натягнуту мотузку в руках. 

Якщо під час спуску треба повернути санки, то опускають ногу на п'ятку з 

того боку, в який треба повернути. 

Діти, сидячи на санках, виконують практично 

Загальмувати рух - спустити на сніг п'яти і, натягуючи мотузку, відхилити 

тулуб назад, щоб трохи підняти передню частину санок. 
 

Діти спускаються з гори на санках. Слідкувати за правилами спуску. 

Шикування. Повернення до дитячого садка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ РЮКЗАК 
Заняття-тренування  до пішохідного походу 

 

Тема: Техніка пересування  і темп руху на пішому  маршруті. Туристське 

спорядження. Укладання рюкзака. 

Мета: ознайомити  з особливостями пішохідного руху з рюкзаком, долаючи 

перешкоди;: 

  - удосконалювати техніку ходьби по вузькій доріжці ( шнуру) слід вслід; 

  - перестрибування через струмочки, калюжі ( із обруча в обруч); 

  - ходьба по місточку ( по гімнастичній лаві); 

  - підлізання  під гілками, деревами ( під дугами); 

  - лазіння по скелях на довільну висоту ( по гімнастичній драбині); 

  - перехват і пересування., тримаючись за мотузку, що знаходиться на висоті     

   піднятої вгору руки дитини; 

 вчити правильно укладати рюкзак і виконувати вправи з рюкзаком, долаючи 

перешкоди; 

 закріпити ходьбу в колоні  по одному і парами, в різному темпі і напрямку, 

перешикування в русі з колони по одному в колону по два; 

розвивати  координацію рухів, орієнтацію у просторі, силу, витривалість, 

увагу, пам‘ять; 

 Виховувати моральні якості, що відповідють законам туристів: 

- закону колективу; 



- закону товаристкості; 

- закону взаємодопомоги; 

- закону взаємоповаги; 

- закону критики. 

Розширити словник дітей словами спеціального (туристичного) призначення : 

бівуак, тринога, намет, рюкзак. 

Інвентар: гімнастичні лави, мотузок, дуги, куби, обручі, гімнастичні мати. 

Спорядження: рюкзаки, спальний мішок, килимки, рушники, посуд, мило. 

 

Хід : 

І. Шикування. Ходьба в колоні по одному з перешикуванням в колону по 

два, змінюючи темп і напрямок. Ходьба по діагоналі в колоні по одному,  по два. 

ІІ. Діти виходять на «галявину», де розкладене спорядження туриста: 

рюкзак, килимок, аптечка, посуд, рушник, мило, намет, тринога. 

Бесіда- знайомство, розглядання спорядження 

- Що необхідно  туристу в поході? 

- Що не дозволяється дітям брати? ( сірники, ножі, склянний посуд і т.д) 

- Що несуть в рюкзаках? 

          а) одяг, який одягають на привалах, бівуаках, за дуже холодної, вітряної 

погоди, дощу, і змінне взуття; 

 б) особисте спорядження ( спальний мішок, килимок, посуд,..); 

 в) певну частину спільного вантажу ( продукти харчування, намети, 

інвентар) 

  При укладанні рюкзака необхідно дотримуватись такого порядку: 

- Розподілити правильно вантаж, щоб центр ваги був на рівні лопаток;  

- Ніщо не повинно давити в спину; 

- Всі предмети повинні лежати щільно в рюкзаку ( не випадати, не торохтіти, 

не соватися ); 

- Килимок ( чи інші мякі речі)  завжди кладуть  між спиною і вантажем; 

- Найважчі речі ( продукти) розміщують ближче до спини, а більш  легкі – до 

протилежного боку; 

- Укладений рюкзак необхідно прошнурувати і затягти так, щоб виключити 

будь-яку можливість зміщення речей під час руху. 

- А тепер, діти, беремо рюкзаки і самостійно складаємо речі. Помічники 

вихователя ( учні  ЗОШ № 23) допомагають на занятті дітям  укладати і 

одягати рюкзаки.  

ІІІ. Діти  з рюкзаками вирушають на подолання перешкод, орієнтуючись по 

стрілках ( напрям руху): 

1. по вузькій доріжці ( по шнуру), перестрибуючи  калюжі ( із обруча в обруч); 

2. по місточку ( гімнастичній лаві); 

3. підлізання під гілками, кущами (  під сіткою по-пластунськи); 

4. підйом на схил ( по похилій дошці, піднятій на висоту 30см) з переходом на 

гімнастичну драбину ( спуск) і знову підйом і спуск; 

5. ходьба по вузькому місточку ( брабині), тримаючись за мотузок на висоті 

піднятої руки дитини; 



Перед дітьми ставиться вимога – пройти шлях дотримуючись техніки 

виконання  і виконуючи правила і закони туристів ( не відставати, допомагати і 

т.д) 

 Тренування закінчується відпочинком і  розташуванням бівуаку. Дітям 

пропонується намалювати на  великому листі паперу свій шлях і враження від 

походу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  

роботи туристично – краєзнавчого гуртка  

«Юний патріот Сумщини»  

на літній оздоровчий період 
Червень 
1. Туристичний похід «Вітання з літом» разом з керівником зображувальної 

студії 

План 
 

1. Вихід з д/з. 

2. Рух до місця стоянки на озері. 

3. Розбивання бівуаку. 

4. Милування пейзажем. Читання віршів, прислів'їв. Фантазії «Літо, літечко, 

моє» 

5. Естафети. Правила безпеки. 

6. Релаксація (відпочинок дітей на килимках, розглядаючи небо, верхівки 

дерев). 

7. Малювання на піску своїх вражень 

8. Прибирання місця стоянки. 



9. Повернення до дитячого садочку. 

 

2. Туристичний похід «Я з метеликом дружу» 

План 
            1. Вихід з д/з. 

2. Рух до місця стоянки на Блакитних озерах з сачками. 

3. Розбивання бівуаку. 

4. Ловіння метеликів, розглядання їх. Творчі фантазії «Метелик і квіти» 

4. Естафети, ігри. Правила безпеки. 

5  Релаксація (відпочинок дітей на килимках, слухання співу пташок).  

6. Прибирання місця стоянки. 

7. Повернення до дитячого садочку. 
 

Липень 
1. Туристичний похід «Ой на Івана, ой на Купала» разом з музичними 

керівниками. 

План 
1. Вихід з д/з. 

2. Рух до місця стоянки на озері з квітами. 

3. Розбивання бівуаку 

4. Плетіння віночків з квітів, складання букетів, композицій 

5. Виконання  улюблених пісень біля вогнища. 

6. Естафети, ігри, конкурси. Правила безпеки. 

7. Релаксація (відпочинок дітей на килимках, розглядання букетів). 

8. Прибирання місця стоянки. 

9. Повернення до дитячого садочку. 

 

2.Туристичний похід з використанням краєзнавства та екології «Туристичні 

стежини» 

План 
1. Вихід з д/з. 

2. Гра «По сліду». 

3  Розбивання бівуаку. Огляд території дітьми з метою екологічної 

поведінки  в природі. 

4. Збирання гербарію лікарських рослин нашої місцевості. 

5. Естафети. Правила безпеки. 

6. Релаксація (відпочинок дітей на килимках). 

7. Прибирання місця стоянки. 

8. Повернення до дитячого садочку. 
 

Серпень 
1. Туристичний похід – гра «По сліду» 

План 
 

1. Вихід з д/з. 



2. Рух до місця стоянки на озері, гра «По сліду» 

3  Розбивання бівуаку 

4. Естафети, ігри. Правила безпеки. 

5. Релаксація (відпочинок дітей на килимках, спостереженя за птахами, 

комахами). 

6. Прибирання місця стоянки. 

7. Повернення до дитячого садочку. 

 

2. Туристичний похід «Літечко, прощавай»  

разом з музичними керівниками. 

План 
 

1. Вихід з д/з. 

2. Орієнтування по карті - схемі. 

3. Розбивання бівуаку. 

4. Творчі фантазії  «Спогади про літні мандрівки» з використанням віршів, 

загадок, прислів’їв, пісень про літо. 

5. Естафети, ігри, конкурси. Правила безпеки. 

6. Релаксація (відпочинок дітей на килимках, розглядаючи небо, сонце). 

7. Прибирання місця стоянки. 

8. Повернення до дитячого садочку. 

 

 

 

 

 

Туристичний похід «Чарівне літо» 
 

МЕТА: 

Продовжувати вивчати 9-й мікрорайон, назви вулиць,  де, що розташоване, 

на якій вулиці дитячий садок. 

З'ясувати, які зміни відбулися в житті живої та неживої природи. 

Закріпити правила поведінки на вулиці, на природі, на проїжджій частині 

вулиці. 

Навчати долати перешкоди в природних умовах і техніці її виконання: 

ходьбі по вузькій доріжці з швидким перешикуванням по одному, стрибок через 

струмок, підлізання під деревами. 

Розвивати координацію рухів, витримку, спостережливість. 

Виховувати свідоме ставлення до вивчання правил поведінки, турботливе 

ставлення до свого міста. Викликати емоційно-позитивні та естетичні 

переживання під час пішохідного походу. 

ХІД 

Шикування груп. Огляд, як одягнені і взуті діти. Призначити направля-



ючого та замикаючого групи. Перевірити наявність червоних прапорців, аптечки, 

води. Повторити правила поведінки, яким шляхом будемо рухатись, націлити 

дітей на спостереження. 

Ми здійснимо чудову подорож по нашому 9-му мікрорайону. Згадаємо 

правила поведінки і правила дорожнього руху. З'ясуємо, які зміни відбулися в 

житті тварин і рослин. Будемо звертати увагу на будинки, які розташовані на 

протязі нашого шляху. 

Діти парами виходять із дитячого садка. По дорозі вони згадують в якому 

напрямі вони живуть відносно нашого садочка, згадують назви вулиць, 

розглядують споруди, будинки, запам'ятовують безпечний шлях до озера. 

 

  

 

 

На озері 

Розрахуйтесь по-порядку.  

Всі виходьте на зарядку.  

Всі бадьорі, смілі, дужі,  

Всі до спорту небайдужі!  

Вибігаймо на доріжку, 

                                         Починаємо пробіжку 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     На галявині біг у колоні один за одним 200м пересічною місцевістю 

(звичайний, чергується із за хльостом, приставним кроком, ходьбою). Ходьба. 

Вправи на відновлення дихання і розминка.  
 

З фізкультурою ми дружимо, 

 Різні вправи любим дуже 

 

1.   Розведення рук, зігнутих у ліктях, в сторони; 

2.   Зміна положення правої та лівої руки (зверху вниз); 

3.   Кругові рухи руками на кожний крок; 

4.   Нахили тулуба на кожний крок; 

5.   Випадами на 2 рахунки; 

6.   Дихальні вправи 
 

Діти, як добре, що поряд із нашим житлом є такий чудовий парк і гарне 

озеро. Ми з вами можемо спостерігати, як пробуджується природа, як живуть 

птахи.. Кожного разу ми приходимо сюди, як в гості. Кожного разу ми помічаємо 

якісь зміни - бо все навкруги живе і розвивається, як живете і розвиваєтеся ви 

самі. Тут не можна нічого ламати, зривати, змітати, щоб не зашкодити природі. 
      

 

 

 

 

                     Дитина: „Буду я природі другом" 

Йтиму садом, полем, а чи лугом,  

Буду я природі вірним другом.  

Не столочу навіть трави,  

Я скажу їй, зеленій, живи!  

Коли лісом буду я іти,  

Те ж посію зерна доброти.  

Побажаю дереву і пташці,  

Щоб віки жили,  

У мирі й щасті. 
 

Подорож  уздовж  озера „ Чеха" 
 

Діти, а яка зараз пора року? Які зміни в природі?  



 

Літо 

Літо сонечком іскриться, 

Промінці дарує нам. 

На шовковистій травиці 

Гарно гратись малюкам. 

Вітерець легкій співає 

Тихо пісеньку свою, 

Пролітає і гойдає 

Кожну гілочку в гаю. 

А ми пісню заспіваєм 

Літу, сонечку й росі, 

Дзвінко хай вона лунає 

І дарує втіху всім. 

 

Діти, а багато ми побачили птахів? А які комашки вам зустрічалися? 

Подолання перешкод у природних умовах 
 

      Ходьба по вузькій доріжці (Швидке перешикування в колону по одному). 

Перестрибування через струмок, ходьба по колоді, підлізання під деревом, 

підйом на схил. 

При виконанні підйому на схил, ногу ставлять на всю стопу. Пересуватися 

слід спокійно, без напруження. 

Діти долають перешкоди, правильно виконують вправи і слідкують за 

технікою виконання. 

Діти, а яке повітря біля нашого озера? Чисте, свіже. Це чудове місце для 

відпочинку і для оздоровлення. Запах і колір рослин впливає на психічний стан 

людини. Але нам треба берегти природу, не накидати сміття, не ламати дерев, не 

рвати квітів. Щоб тут завжди було красиво і затишно. 

Вихователь: Пора вам гостю нашу представляти. Відгадайте про неї 

загадку: 

 

 

Хто у нашому гайочку 

Носить біленьку сорочку, 

У тонесенькі кіски 

Вплітає жовті стрічки. 

А панчішки в чорну риску 

Прикрашають її взимку. 

В неї листячко, мов слізка. 

Як зовуть її?                     (Берізка) 

 

Березу називають деревом чотирьох справ: перша - світ осіяти, друга -крик 

втихомирювати, третя - хворих зцілювати, четверта - чистота. 

„Світ осіяти" - колись селянські хати освічувались березовою скіпкою. 



Друга - із берези одержували дьоготь - чорну масляну пахучу рідину. Цим 

березовим дьогтем змащували колеса возів, які без змащування рипіли. 

„Хворих зцілювати" - березовий сік, бруньки, кора, листя - добрі лікарські 

засоби. 

„Дотримуватися чистоти" — з березових гілочок роблять віники і мітли, для 

лазні - березові листочки мають цілющі властивості. 

З берези багато виготовляють посуд, фанеру, лижі. 
 

Діти, а зараз ми поспілкуємося з чарівними красунями берізками. Що ми 

можемо їм сказати? А що може відповісти нам дерево? 
 

Відповіді дітей: 

Береза - це струнке високе дерево. Це єдине дерево з білою корою, завдяки 

бетоліну, особливій білосніжній речовині. 
 

Вихователь: Бережіть березу, білокуру красуню. Недарма в народі кажуть: 

„Кого береза полюбить, той завжди коло неї здоровим буде". 
 

А зараз знайдіть кожний свою берізку. Покладіть руки на стовбур дерева і 

починайте гладити його. Обережно, щоб не здирати кору. Береза є деревом 

особливим і далеко не кожен може отримати від неї необхідну допомогу, а тільки 

ті, хто її дуже полюбить і ставиться до неї з великою повагою. Діти, закрийте очі і 

про себе думайте, яке це дерево гарне, а воно зарядить вас своєю біоенергією, яка 

необхідна людині. Вона заспокоює нервову систему, дає силу. Ось і 

поспілкувалися з берізками.  

Гра „Красуня береза" 
 

1.   Знайти собі пару біля берізки, трійку; 

2.   Пари - хлопчик - дівчинка біля берези; 

3.   Трійками - хлопчик - дівчинка - хлопчик  

Хоровод „У полі берізка стояла" 

Навчати дітей спілкуватися з деревами, бачити їх таємницю, чарівність і 

оберігати. 

4. Естафета: „Хто перший". Біг між деревами до прапорця і назад, пе- 

редати естафету. (Повторити 3 - 4 р.) 

 

Підсумок 
 

Діти, а що вам більше всього запам'яталось і сподобалось у нашому поході? 

Цікавинка, яку помітили під час походу. 

Сподобалось купання голубів у озері. Зграя пташок злетілася до води. Вони 

стояли у воді і чистили своє пір'ячко, пірнали у воду. На нас вони не звертали 

ніякої уваги, так були зайняті водною процедурою. Ми перший раз побачили 

голубів, які купалися у озері, стоячи прямо у воді. Дуже цікаво було за ними 

спостерігати. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила дорожнього руху. 

 

Де повинні йти пішоходи? (по тротуару) Якої дотримуватися сторони? 

(правої) 

Місце, де перетинаються вулиці? (перехрестя) Це саме небезпечне місце для 

пішоходів. Тут треба бути дуже уважним. 

Де треба переходити вулиці (по пішохідних переходах) 

Що за дивний перехід, 

На тварину схожий, 

Береже людей від бід, 

Йде ним перехожий   

 (Зебра) 

Добре, молодці! 

А зараз вирушаємо до нашого дитячого садочку. 
 

 

 

 

 

Туристичний похід для дітей  

старшого дошкільного віку 

«Вітання з літом» 
     МЕТА: 

Вправляти дітей в різних видах ходьби та бігу, відпрацьовувати техніку 

пішохідного туризму, долаючи перешкоди. 

Розвивати спритність, силу, динамічність, кмітливість, творчі фантазії, 

вміння малювати картини природи, відтворювати в малюнках свої враження.                    



Слідкувати за умінням оцінюватися на вулицях. 

          Виховувати любов і естетичне ставлення до навколишньої природи, вміння 

милуватися її красою, любов до літніх видів спорту. 

Наш девіз: 

Всі бадьорі, смілі, дужі,  

До туризму не байдужі. 

Вишикуйтесь на доріжку – 

Розпочнем ходьбу й пробіжку 
 

ХІД 

1.       Діти шикуються парами. Повідомлення маршруту.. Нагадування правил 

поведінки і темп маршруту. Ми вирушаємо в дорогу. 

2.       Темп середній. Там де вузькі доріжки, діти перешиковуються в колону по 

одному. 

3.       Розташування на стоянці. 

Милування красою природи рідного краю. 

Погляньте, як навколо дивно і красиво. 

Здрастуй,  літо! Здрастуй,  літо! 

Теплим дощиком умите! 

Ми тебе давно чекали, 

У віконце виглядали. 

Діти, а зараз відгадайте загадки. 

Голуба хустина, червоний клубок 

По хустині качається,  

Людям усміхається.   (сонце) 

Читання віршів про літо 

    Чорний жук  

Чорний жук 

Очима блима. 

Чує кроки за плечима 

Дуже хороше йому  

по землі ходити. 

Він не хоче,  

Чуєш, хлопче,  

У коробці жити! 

 

 

Я з метеликом дружу 

Я з метеликом дружу 

В зеленому лузі. 

Не боїться він мене, 

Сіда на картузик. 

Лиш прийду я на лужок, - 

Здалеку радіє. 

Мов ромашка у траві, 



Крильцями біліє. 

Фантазії «Літо, літечко, моє» 

 

  Естафети з м’ячем  

1.   Естафета „Хто перший" 

2.   Естафета „Влучи в коло" 

3.  Естафета „До прапорця" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Релаксація (відпочинок дітей на килимках, розглядаючи небо, верхівки дерев).  

Малювання на піску своїх вражень 

Прибирання місця стоянки. 

Шикування. Повернення до дитячого садка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З сонцем, повітрям, водою дружимо 

Похід до озера Чеха 

Мета: Вправляти  у стрибках в довжину з місця і з розбігу, в метанні на дальність. 

Привчати грати в природних умовах. Закріпити правила безпечного загартування 



організму  повітрям, сонцем, водою. Усвідомлювати необхідність  активного 

відпочинку і загартування влітку, правил поведінки на природі. Підвести до 

розуміння позитивного впливу природних чинників ( повітря, сонце, вода) на 

здоров‘я, вчити користуватись ними. 

Розвивати  витривалість, силу, увагу, спритність, кмітливість. 

Виховувати дбайливе ставлення до свого здоров‘я і природи.  

Сприяти отриманню дітьми насолоди від рухової діяльності. 

Інвентар: тенісні м‘ячі, 2 червоних прапорця, 2 ковдри. 

 

 Підготовка: 

1. Зручне взуття і одяг відповідно   сезону, панамки,  щоб запобігти перегріву. 

2. Вивчити вірші про літо, сонечко, водичку. 

3. Повторити правила поведінки  біля озера чи річки; 

 правила безпечного загартування організму повітрям, сонцем, водою. 

 

Хід: 

І. Шикування дітей. 

 Дорогі діти, сьогодні ми здійснимо подорож до озера. Нам  тереба буде 

пройти нелнгкий шлях, долати перешкоди, визначити місце відпочинку і 

обов‘язково виконувати правила поведінки на природі і правила зартування. А 

поспішати будемо до трьох  своїх гарних друзів: це сонечко, повітря і вода, які 

допомагають зберігати і зміцнювати здоров‘я. 

ІІ. Ходьба в природньому темпі до місця стоянки. Розбиваня  бівуаку ( скласти 

свої речі,  розкласти килимки) 

ІІІ. Шикування. 

Діти, а який у нас сьогодні з вами  девіз? 

Діти:                    Треба з сонечком дружити 

Щоб ніколи не хворіти. 

На повітрі більше слід бувати, 

Фрукти, овочі вживати, 

І про спорт не забувати. 

Молодці, а зараз  зробимо на повітрі дружну зарядку 

Дружна зарядка 

Там-там-тарарам 

На галявині шум і гам 

( діти стають у коло й тупотять ногами, плескають у долоні) 

Це до мене звірятка 

 Всі прийшли на зарядку 

( біжать один за одним по колу). 

Ось ведмідь клишоногий 

Вивертає смішно ноги 

(імітація ходьби ведмедя) 

Бджілка весело літає 

 Та із квітів мед збирає 

( біг, ходьба в повному присіді) 



Дзьоб-дзоьб! Чап-чалап! 

Журавель шукає жаб 

(ходьба з підніманням ніг, зігнутих в колінах) 

Жабка-скрекотушка 

Упіймала мушку 

(присідають і підстрибують на місці) 

Застрибала білочка  

З гілочки на гілочку 

(стрибки вліво-вправо) 

Там горішки збирає- 

Лусь-лусь,їх лузає. 

(тягнутися по черзі руками вгору) 

 Діти сідають на травичку і розповідають вірші. 

Жабка:  Не бійся водички,  

Вмивай своє личко. 

Гартуйся, купайся 

Водою обливайся. ( діти  водою обливають свої ніжки і ручки) 

Заєць:  Кожен день по розпорядку 

 Роби фіззарядку 

Білочка: на сонечку засмагай 

Панамкою голівку  прикривай! 

Їжачок:  На повітрі більш бувай, 

Але прошу, пам‘ятай: 

Є три вірних друга в нас: 

Сонце, повітря, вода повсякчас. 

Будеш з ними  міцно дружити 

Діти усі разом: Більше ніколи не будеш хворіти. 

ІУ.  Рухливі ігри 

У зеленому ліску 

На зелененькій травиці 

У веселі ігри грають  

Зайці, ведмеді, білки, лисиці. 

Вони бігають, стрибають, 

Квіти, ягоди збирають. 

Вушками прислухаються 

В спритності змагаються 

«Вовк і кози» - вдосконалювати навички стрибків в довжину 

Діти вибирають «вовка». Решта дітей «кози». Кози стрибають через рів, а вовк 

хоче їх упіймати. Як упіймає кількох, вибирають іншого «вовка». Гра  

повторюється. 

«Спляча лисиця» -  удосконалювати навички бігу в різних напрямках. 

«Зайчики» бігають у різних напрямках, стрибають, граються. Після слів:- «Лисиця 

прокинулась!»- зайці біжать до своєї домівки. Лисиця їх доганяє. 

З‘являється Водяник і співає: 

Живу собі на світі 



Я Водяник Буль-Буль. 

Водичка чиста в мене 

В озеречку, буль-буль. 

Я Буль-Буль хазяйновитий, 

Дуже-дуже діловитий, 

 По озерах походжаю 

Володіння оглядаю, 

Бо водичку полюбляю. Ось так! 

Водяник: Привіт, малята! Я господар цього блакитного озера. Я роблю так, щоб у 

ньому завжди була чиста водичка. А для цього прочищаю джерела, дивлюся, щоб 

на березі ніхто не залишав бруду і сміття, не шумів, не лякав мешканців озера. 

Малята, а ви знаєте, як треба поводитися біля озер та річок? 

- Чи можна  смітити на березі? 

- А кидати у воду банки, папір? 

- А шуміти  та заходити в воду без дозволу дорослих? 

Бачу, ви дуже виховані діти. Тому дозволяю вам залишитися і позмагатися біля 

мого озера. 

У.  Діти шикуються в 4 колонки.  

Метання тенісного м‘яча на дальність із-за  спини через плече. (Повт. 6-8р). 

Естафета «Хто далі кине м‘яч» ( 3-4р). 

Самостійна  рухова діяльність дітей . 

Спостереження за сонечком, за напрямком і силою вітру – як він  колихає хвилі на 

озері, в якому напрямку. Діти спостерігають і роблять висновки. 

УІ. Бесіда на тему «Сонце друг і ворог» 

- Якщо ти довго граєшся на вулиці за спекотної сонячної  погоди, то на тебе  

чатує небезпека перегріти голову, отримати сонячний чи тепловий удар. 

Головні ознаки: почервоніння обличчя та сильний головний біль; нудота, 

задишка, потемніння в очах. В таких випадках необхідно надати першу 

допомогу: 

- Покласти  постраждалого в тінь, максимально звільнити від  одягу; 

- Груди та шию обливати холоною водою; 

- Тіло протирати  вологим рушником; 

- Давати прохолодні напої. 

- Діти, а що треба робити, щоб такого не сталося? ( не забувати про головний 

убір). В найспекотніший час – між 11 годиною ранку та 15 годиною дня – 

треба гратися в тіні, а не там, де саме припікає сонце. 

УІІ. Повернення до дитячого садка.  Правила поведінки на маршруті 
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Пахощі літа 

Похід до річки Псел 

Пахощі солодкі 

Чути вже здаля. 

Але поки квітну- 

Часу не втрачай, 

З моїх квіток  взимку 

Можна пити чай. 

Мета: продовжувати вчити дітей долати  пішохідні переходи тривалістю 25 

хвилин в один кінець, слідкувати за своєю поведінкою, темпом руху. 

Вчити дітей слухати і чути звуки довкілля, розповідати про побачене, 

ділитися враженнями, допомагати ближньому, милуватися природою. 

Розширювати знання про народні методи лікування рослинами, правилами 

збору і заготовки цілющих рослин . 

Закріпити правила дорожнього руху, правила поводження на природі( 

отруйні ягоди і гриби, правильно збирати лікарські рослини, залишаючи корені в 

землі, не рвати квіти у великі букети, не слід нічого ламати, рвати просто так) 

Виховувати дбайливе ставлення до природи, що є одним  із складових 

понять культури туризму. 

Хід: 

І. Шикуввання . ходьба у середньому темпі ( 20хв.) 

ІІ. Місце стоянки. Діти складають свої речі. 

Вихователь: - З яким нетерпінням ми чекали на красне літечко, як знудилися за  

лагадною, літньою дниною! І ось довгождана мить – жарінь сонця ніби ллє на 

землю розплавлене золото. Природа вся розкрилася назустріч теплу, сонячні 

струмені пестливо огортають її. Навколо виграють  різні кольори – справжнє 

свято барв. 

Загадка 

Теплий, довгий-довгий день, 

Повна миска черешень, 



Достигає жовтий колос, 

Демонструє коник голос, 

І суничка дозріває –  

Тож коли це все буває? (влітку) 

- А зараз влаштуємо змагання: Хто нарахує найбільше  кольорів на нашій 

галявині. 

- А тепер погляньте навкруги і віднайдіть квітку  яскравої барви, або ж із 

пелюстками  цікавої форми. Складіть коротеньку казку «Переможниця 

конкурсу краси  нашої галявини». 

ІІІ. Рухливі ігри. 

«Птахи» 

Розвивати кмітливість, спритність. 

Обираються ведучий та «яструб», інші «птахи». Ведучий дає назву кожній 

пташці. Прилітає «яструб» і між ним та ведучим відбувається діалог: 

- Ти за ким прилетів? 

- За пташкою 

- За якою? 

- За ( назва). 

Пташка  вилітає і втікає від «яструба», а той її ловить. 

«Хлібчик» 

Діти, взявшись за руки, стають парами, на деякій відстані за гравцем, який не має 

пари – «хлібчиком» 

«Хлібчик» каже: 

- Печу, печу хлібчик! 

- А випечеш? – запитує остання пара. 

- Випечу! 

- А втечеш? 

- Побачу! 

Остання пара біжить у протилежних напрямках із наміром з‘єднатися ставши 

попереду. Якщо «хлібчик» піймав  одного, утворює з ним пару, а безпарний 



гравець стає «хлібчиком». 

 Вихователь: - А тепер трішки відпочинемо. 

Загадка 

Тут квітів розмаїття, 

Духм‘яно пахнуть трави, 

Бджола тут мед збирає, 

Комах тут безліч, друзі, 

Ну, хто тепер не знає, 

Що це бува у (лузі ) 

- Діти, подивіться, скільки тут трав і квітів. 

Помандруйте в поле, в гай 

Трав і квітів там розмай. 

І у цьому розмаїтті 

Визнайдете безліч ліків. 

Бо цілющі ці відвари, 

То найкращ ліки-чари. 

- Які ви знаєте цілющі трави і квіти? ( ромашки, волошки, подорожник, 

деревій, м‘ята).  

- Так, це цілющі  рослини нашого краю. І чи будуть рослини збережені 

залежить від усіх нас. Щоб рослини приносили користь і не зникали, треба 

вміти їх збирати і зберігати. Масовий збір  чарівних трав проводиться серед 

літа. Їх збирають у суху погоду, сушать у темному місці, але не на сонці. 

- Які рослини ви заготовляєте  вдома? ( квіти липи, м‘яту, ромашку, квіти 

бузини, чебрець, деревій, спориш, подорожник). 

- Чаєм з яких рослин лікує вас мама чи бабуся? 

- А хто знає, що треба робити, якщо у вас в дорозі трапилося порення?  

     ( використати листок подорожника). 

При дорозі росте подорожник, 

Він завжди  подорожньому друг. 

Цей кругленький зелений  листочок 



Допоможе від різних недуг. 

- Подорожник – цінна лікарська  рослина, ним лікують рани, порізи. 

- А чому вона так називається? ( він росте при дорозі, листочки в нього 

зібрані разом і дуже міцні та пружні) 

- Ось і добре, діти! И тепер  добре знаєте, як допомогти собі та іншим, якщо є 

невеличка ранка. 

ІУ.    А зараз пограємо в гру «Сонечко та дощик».  

         Але завдання буде таким: 

1. Коли «сонечко» – діти граються, 

    коли «дощик» – дівчатка роблять своє коло, а хлопчики – своє. 

2. Коли «сонечко»- граються, шукають лікарські рослини,  

Колили «дощик» - кожен присідає біля рослини і розповідає, як вона 

називається і від чого лікує.  ( повт. 3-4р) 

 У.   Ходьба з подоланням перешкод, 

Ходьба по стежці,  

Перестрибування через канавку, 

Переступання через пеньки, 

Підлізання під гілкою. 

Ходьба, відновлення дихання. 

УІ. Повернення  до дитячого садка в повільному темпі. 

Домашнє завдання: намалювати цілющі трави, зробити гербарії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Літня мозаїка 

Спортивне свято 

Мета: Формувати у дітей здоровий спосіб життя, зацікавлювати до занять  

фізичною культурою. Вправляти у швидкості орієнтування на території дитячого 

садка ( по стрілочках), граючи в гру «Пошуки скарбу». 

Удосконалювати біг на швикість, стрибки, підлізання під шнуром. 

Навчати чесно змагатися, підтримувати свою команду і уболівати за неї, не 

підводити своїх друзів. 

Розвивати спритність, витривалість, кмітливість. 

Залучати батьків до спортивного життя  дитячого садка, підготовки до 

спортивного свята ( емблеми, прикрашання спортивного майданчика). 

Виховувати дисциплінованість, любов до спорту. 

Інвентар: м‘ячі, шнур, футбольні ворота, стрілочки  червоного, синього і 

зеленого кольору, прапорці, повітряні кульки. 

Підготовка: 

1. Діти з вихователем придумують назву команди, вивчають девіз, готують 

емблеми. 

2. Діти  разом з батьками допомагають прикрашати спортивний майданчик, 

виносити інвентар і розташовувати його на майданчику. 

3. Діти самостійно обирають капітанів команд. 

4. Разом з батьками готуються до свята – готують спортивний одяг, вивчають 

вірші, комплекс загальнорозвиваючих вправ; хлопці – згинати і розгинати 

руки  в упорі лежачи; дівчатка – стрибки через скакалку. 

 

Хід: 

І. Шикування  старших груп. 



Привітання команд. 

Команді «Віночок» - Фізкульт-привіт! 

Наш девіз: 

Щоб спортсменом бути, 

Як того не знати, 

Треба нам щоденно 

Тіло тренувати. 

Команді «Квіточка» - Фізкульт-привіт! 

Наш девіз: 

Ти зробить зарядку 

Зранку не забудь! 

Загартуйся змалку 

І здоровим будь. 

Ведуча:  Всі гості зібрались 

При хорошій днині, 

Щоб спортивне свято 

Подивитись нині. 

А зараз, команди напра-во! Кроком руш!  

Перешикуватись в колону по чотири. Ходьба. 

Комплекс загальнорозвиваючих вправ 

з предметами ( м‘ячі,ьобручі) 

1. Піднімання ру угору. 

2. Нахили тулуба влів,вправо. 

3. Присідання. 

4. Нахили тулуба вперед. 

5. Колові оберти тулуба. 

6. Стрибки на обох ногах. 

7. Вправа на відновлення дихання. 

Хлопчик:    В нашому  садочку 

Весело зростати, 



Спортрм займатися  

Найсильнішим стати. 

Ведуча:      Ми гуртом усі зійшлися 

З‘ясувати, хто спритніший, 

Хто кмітливіший, сміливіший. 

Вболівальники розташовуються навколо майданчика. 

І естафета. Біг на швидкість. 

За сигналом перші гравці з м‘ячем оббігають стійку, повертаються і передають 

м‘яч іншому. Виграє команда, учасники якої швидше  виконають завдання. 

ІІ естафета.  

Перестрибування із обруча в обруч, іббігання стійки і повернення назад, передача 

естафети слідуючому. 

Вікторина . 

1. Які спортивні ігри  ви знаєте? ( футбол, баскетбол,  волейбол) 

2. Куди забивають м‘яч у футболі? ( у ворота) 

3. Хто заважав Вовку із «Ну, постривай» піднімати штангу? (метелик) 

4. Якими підручними засобами користувались миші, щоб  зіпсувати 

велосипедну прогулянку  коту Леопольду?( кнопки, машинне масло) 

 

ІІІ естафета.  З великим м‘ячем. 

Команди по 5  дітей. За сигналом прокотити м‘яч усім разом до стійки і 

повернутися  назад. 

ІУ естафета. Біг стоніжок. 

За командою «Руш!» гравці, взявши один одного за руки, біжать до стіки, 

оббігають її, повертаються назад і стають за стартову лінію. ( Під час бігу не 

розривати руки). 

У естафета. Кенгуру. 

Команди шикуються в колони. Затиснувши  м‘яч між колінами, за сигналом 

пересуваються стрибками до  фішки і бігом повертаюються назад, передають м‘яч 

наступному члену команди. 



 

Шикування команд. Журі підводить підсумки і оголошує переможців.  

А зараз, переможці нагороджуються, нагороджуються… 

Ведуча: - Діти, а де ж поділися наші призи? 

- Це Баба  Яга сховала їх від нас, щоб ми не займалися спортом. 

- А ось якась записка.  ( читає) У нас є друзі, і вони вказали нам дорогу до скарбу 

кольоровими стрілочками. Тут сказано, що необхідно рухатися по зеленій і 

червоній стрілочці, а стрілочки іншого кольору вказують невірний шлях. 

- Діти , а ось і перша стрілочка. ( діти вивчають розташування стрілки, 

визначають напрямок руху). Двти в повільному темпі  рухаються до наступної 

стрілки, де є ще завдання 10 разів присісти, 10 стрибків. 

Далі діти зустрічають 3 стрілки в різних напрямках. 

Завдання: вірно визначити  напрямок руху, пом‘ятаючи про колір стрілок. 

Доходять до стрілок червоного і зеленого кольору, розташованих разм. 

- Діти, що це може означати? ( що скарб може бути десь поряд) 

Разом з вихователем діти знаходять  свої призи ( цукерки). 

Ведуча: Хто б не заважав нам займатися спортом, йти до перемоги, 

               Ми завжди будемо разом долати всі  труднощі і перешкоди. 

Всі разом: Фізкульт-Ура! 

До побачення, до нових спортивних зустрічей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

«Ой на Івана, ой на Купала» 

Похід до озера Чеха. 

Мета: Пробуджувати інтерес до культурно-історичних подій, традицій та звичаїв 

українського народу.Поглибити знання про усну народну творчість ( народні ігри, 

пісні, легенди).  

Вчити бережно ставитися до свого здоров‘я, загартовувати  тіло.   

Закріпити  ходьбу у природньому темпі,  дотримуючись відстані між 

парами, біг з подоланням природних перешкод, стрибки у висоту.  

Розвивати  координацію рухів,  пам‘ять, увагу, творчість.  

Виховувати любов до  народних традицій. 

Підготовка до походу: 

1. Розповідь про свято Івана-Купала, обряди і традиції. 

2. Бесіди з рідними ( дідусі, бабусі, батьки) про святкування  Івана-Купала в 

різні часи, та в різних  місцевостях ( обряди, звичаї, пісні) 

3. Вивчення хороводних  пісень, народних ігр, віршів. 

4. Спільна робота  вихователів і батьків – плетіння віночка. 

Хід : 

І. Шикування. Діти парами у природному темпі ідуть до озера. Під час ходьби 

слідкувати за диханням, дотримуватись відстані між парами, не штовхатись. 

ІІ. Місце стоянки. 

 Діти складають свої речі і шикуються в коло. 

Вихователь:    Спека спала полуденна,  



   Промінь сонечка погас,  

   На купальськії гуляння 

   Ми запрошуємо вас. 

Такі слова лунали  кожного літа і людей запрошували на  свято Івана-Купала, 

яке відбувалося 6-7 липня. 

Купальські свята – це легенда, історія і сподівання. Тисячеліттями сплелися 

релігія, міфи і кохання.Тримається і передається  із року в рік, від роду до 

роду. 

Дівчинка:     Видовище справді прекрасне – 

Ось запалало багаття,  

Пісня луною дзвеніла, 

Пахло у річці латаття 

І місяць світив срібно-білий. 

Молодь за руки взялася  

Навколо вогню понеслася 

Сорочки й вінки мерехтіли. 

Хлопчик:           Здавалось, повітря напоєне 

Святковим і радісним хмелем, 

І настрій незвично веселий, 

 Передчуття з ніжним щемом. 

 Щось особливе й значуще 

У ніч на Івана-Купала 

 В кожній душі відбувалось, 

 Чуйні серця чарувало.  

Хоровод «Ой на Івана, на Купала свято зустрічали» 

Ой на Івана, на Купала там гуляли, 

Ой на Івана, та й на Купала свято зустрічали. 

Свято зустрічали та й вінки  пускали, 

Ще й пісні співали, на вогонь стрибали. 

Будь же ти Купайло щедрим на гуляння, 



На пісні й на танці, різні витіванці. 

Хлопчик:             В небі сонечко яскраве, в травах коники, 

А у лісі кучерявім дзвонять дзвоники. 

Схожа вродою із сонцем кожна квіточка, 

Стигне  вишня під віконцем – літо-літечко. 

 Дівчинка :    У садку пташинка сонечко стрічала, 

     Ранішня росинка на травичку впала. 

      Яка ж вона гарна, чиста мов перлинка, 

                           Вимий моє личко, ранішня росинко! 

Плетіння віночків із зібраних квітів. Розповідь легенди «Цвіт папороті». 

У народі кажуть про вінок: 

Хто вміє  віночок вити, той вміє життя любити. 

Який віночок – такий глосочок. 

ІІІ. Естафети: 

1. «Хто перший» Перші діти стоять з м‘ячами. Треба швидко добігти до фішки  

і повернутися назад. 

2. Перетягування канату. 

ІУ. Народна гра «Віночок» 

Дитина стоїть в середині кола. Всі  говорять слова: 

Ти віночку чарівний,  

Ти віночку запашний,  

Ти по колу обернись,  

Біля( ім‘я) зупинись. 

Ось тобі віночок, 

Затанцюй таночок. 

У. Хлопчик:          Ой, на Івана, ой на Купала 

Вогнище  весело й шумно палало. 

Заворушились хлопці й дівчата – 

Через багаття щвидше б стрибати! 

Той,  хто зуміє спритно стрибнути –  



Зможе здоровим рік цілий бути! 

 Перестрибування через вогнище. Діти збирають  гілочки і траву, роблять 

«вогнище». По черзі, з розбігу перестрибують через «вогнище» Повт. 6-8 р. 

Ходьба і відновлення дихання. 

УІ. Дівчинка:  Дівчина красна квіти збирала 

Гарний віночок з них виплітала, 

На воду клала, ще й примовляла: 

Пливи віночку у край щасливий, 

Де чисті зорі, де хлопець милий. 

Хвиля ласкава пливе зринає, 

Немов човен  вінок хитає. 

З вінком купальським – бажання давнє: 

В дівоче серце прийди кохання! 

Пускання вінків на воду.  

Діти підходять до води, загадують бажання і кидають  вінки у воду. 

УІІ. Повернення до дитячого садка. Спокійна ходьба. 

УІІІ. Домашнє завдання:  

Намалювати малюнки про свої враження  від  свята «Івана-Купала» 

Купала – давньослов‘янське свято, що відзначалося 7 липня. Первісно 

Купалою  називали ляльку або опудало, яких купали-топили у воді. Християнська 

церква включила свято у святий календар, надавши назву «Івана-Купала» від  

наймення  Іоана - хрестителя. 

 Напередодні купальської ночі парубки розкладали на пагорбах, берегах 

річок, озер великі купи хмизу. Діди  до вечірньої зорі запалювали купальські 

вогні. У центрі свята стояло ритуальне дерево – марена (Купайло) прикрашене 

квітами, ягодами, стрічками. Навколо марени танцювали, співали пісні про 

кохання, сватання.  Дівчата та хлопці стрибали через  купальські  багаття, бо 

вірили, що так можна позбутися хвороб, злих чарів, дістати щастя у майбутньому. 

Дівчата пускали  у річку  вінки, а купальське дерево розламували так, щоб кожній 

дівчині дісталася гілочка, яку вона ховала під стріху. 


