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ВСТУП

Валеологічне виховання в дошкільні роки полягає в тому, щоб навчити дитину з раннього віку розумно 
ставитися до свого здоров’я, поважати фізичну культуру, гартувати свій організм, раціонально харчуватися. 
Виконання комплексу цих заходів забезпечить оптимальний фізичний розвиток та добрий стан здоров’я 
дітей.

Основними напрямами роботи з валеологічного виховання дітей дошкільного віку є:
– формування мотиваційних установок на здоровий спосіб життя як основну умову 
    збереження і зміцнення здоров’я;
– формування бережного ставлення до власного здоров’я;
– прищеплення навичок особистої гігієни;
– ознайомлення дітей зі способами профілактики захворювань і запобігання травматизму;
– формування культури діяльності, дотримання гігієнічно обґрунтованих вимог до 
   організації життєдіяльності загалом.
Набуття дітьми дошкільного віку валеологічної культури передбачає оволодіння первинними знаннями 

про свій організм і здоров’я, вміннями дотримуватися доцільного режиму життя і діяльності, харчування, 
сну, відпочинку, систематичне та якісне здійснення гігієнічних процедур, заходів запобігання хворобам. 
Вихователі і батьки повинні активізувати увагу дитини до її самопочуття, загального стану організму. Вона 
мусить уміти аналізувати свою надмірну збудливість або пригніченість, що може свідчити про початок 
захворювання. Це є основою формування здорового способу життя, елементарних умінь самоспостереження 
і самоаналізу власного стану здоров’я.

Дуже важливо, щоб кожне повідомлення валеологічного змісту було відкриттям для дитини, спонукало 
її до самоаналізу, подальшого розвитку. Лише в цьому випадку можна досягти позитивного результату: 
сформувати у малюків свідоме бажання бути здоровими, спритними, бадьорими, веселими; зробити здоров’я 
предметом постійного піклування дитини, а не лише її батьків. Дитина вчиться аналізувати кожне явище, 
дію з точки зору корисності чи шкідливості, вчиться цінувати життя і здоров’я, що і є основним завданням 
дошкільного навчального закладу і сім’ї. 

Наша валеологічна квітка має п’ять пелюсток — це пов’язані між собою напрямки («Гігієна тіла», «Здоров’я 
і хвороба», «Зовнішність тіла, внутрішні орнани», «Безпека життєдіяльності», «Розвиток організму, статева 
ідентифікація»), які реалізуються поступово, доповнюючи один одного.
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Кашель. А давайте будемо навколо нього танцювати!
Нежить. А він буде тут сидіти кашляти і чхати!
(Танок)
мікроб. Зараз ми тобі шкарпетки надінемо, пов’яжемо хустину,
    Укутаємо тебе, як товсту капустину.
Кашель.  Покашляємо всі дружно, потім почхаємо,
                Як швидко захворіти, це ми добре знаємо!
(Оточують хлопця. З’являється Тарасик.)
Тарас. Ану від брата відчепіться,
            Ви краще ось сюди дивіться!
            В мене є цибуля і часник,
            Їх їсти завжди за обідом звик.
            Для мене зброя це серйозна і доречна,
            Для вас же – вона дуже небезпечна.
(Дістає цибулю, часник і підходить до Застуди.)
Застуда. Ой, ой, ой, о дорогенька мамо!
                Від цього запаху мені погано!
Нежить. Друзі! Поки не пізно всі тікаймо,
                За іншим хлопцем вирушаймо!
(Всі тікають.)
Тарас (Андрію). А в мене є ще вітаміни,
                              Вони дуже корисні для кожної дитини.
                              Бери, Андрійку, пригощайся,
                              З застудою ніколи більш не знайся!
(Андрій їсть вітаміни.)
Андрій. Я зайві речі зараз познімаю
              (знімає шкарпетки, шарф)
              І що робити далі я напевно знаю!
              Я буду поважати чистоту,
              Із фізкультурою і спортом подружу.
              Повітрям чистим дихати буду я,
              І зуби чистити щодня.
              Буду тіло в чистоті тримати,
              Щоб завжди всі хвороби обминати,
              Бо здоров’я не можна купити,
              Бо здоровим так радісно жити!
Ведучий. Ось такі пригоди у сні приключилися,
                 Як бути здоровим, ми всі-всі повчилися,
                 А в нашім садочку ми про здоров’я дбаємо,
                 Про зарядку, фізкультуру не забуваємо.
                 Загартуванням радо всі займаються,
                 В рухливі ігри без зупину граються!
(Виходять всі учасники.)
мікроб. Прийміть іще раз на прощання
                Від серця щирі привітання.
                Про наш садочок ми вам заспіваємо,
                Бо дуже його всі кохаємо!
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ЛІТЕРАТУРНИЙ ДОДАТОК

ОвОЧІ дО наШОГО СтОлу
баклажан — заморський пан
Цей заморський синій пан 
Має назву баклажан. 
Вміє моя мати 
Страви готувати: 
Потушкує у томатах, 
Покладе і у салати. 
Вітамінів повно там, 
Покуштуйте, раджу вам.

тітонька-капустина
Пишна тітка-капустина 
Одягла аж сто кофтинок 
й посередині городу 
Демонструє свою вроду.
А з кофтинок вигляда 
Невеличка голова,
На нозі тримається, 
У землю впирається. 
І з тієї голови 
Готуй страви залюбки: 
Чи салати, чи супи, 
Чи печені пироги.
Ось така вона чудна, 
Капустяна голова.

 Красуня морквиця
Заховавши в землю личко, 
Розправляє морква гичку. 
Сонце з дощиком лоскочуть —
Вона виглянуть не хоче.
Ціле літо достигає,
Соком корінь наливає. 
Прийде осінь — поспішай 
І красунечку копай! 
А чи знаєте, малята, 
Що із моркви готувати?

 родина помідорів
— Що за кущики, впізнали, 
На кілочки поспирались?
— Так, це справжні помідори — 
Важко їм вже без опори,

Бо плодів у них багато, 
Треба всіх їх доглядати. 
Соковиті та червоні 
Так і просяться в долоні. 
Влітку, друже, не дармуй, 
Помідорами ласуй!

  Петрушка-чепурушка 
А петрушка чепуриться, 
Гичкою угору в’ється, 
Листячком тріпоче, 
З вітерцем шепоче:
— Друже, так не задувай,
Мою гичку не зламай.
Хай вона росте, пишніє
І до сонця зеленіє.
Вже мене чекають страви, 
Хочуть свіжої приправи. 
Всі канапки і салати 
У моїх зелених шатах.

    Зубастий часничок
А з борідкою дідок —
Це зубастий часничок. 
Ворог він усім мікробам, 
Разом з ними і хворобам.
Часничок завжди при справі —
Заправляє різні страви. 
Гострі зубчики у нього, 
Та не вкусить він нікого.

 Про редиску
Ми цю грядку поливаємо 
І за гичку смикаємо, 
Чи зросла великою.
— Ти, редиско, поспішай,
Пошвидше підростай,
Бо дівчаткам Олі й Зіні
Треба свіжих вітамінів.

 буряки червонощокі
Буряки червонощокі 
Поховали в землю боки, 
Гичкою кивають, 
Нам розповідають.
— Із сирого буряка
Добрий сік для малюка.
Пийте рано-вранці
До смаку по склянці. 
І у Роми, і у Тані 
Будуть щічки рум’яні.
А який усім смачний 
Борщ червоний запашний! 
Треба, друзі, також знати, 
Що чудові з нас салати.
Пам’ятайте, малюки, 
Що вам радять бурячки!
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Хай тебе поблагословить
Серденько Марії.

Дорослі одягають дівчатам віночки.
Пісня «Поклін батькам».
Пісня «Українка я маленька».
Пісня «Веселі черевички».     
Дівчина. Подружки, пограймось із віночками!
Пісня-гра «Пішли діти в поле».
Ведуча. Діти, а ви знаєте, що зараз весна? Тож пригадаймо, які свята є весною. (Свято Стрітення, свято 

Матері, свято 8 Березня, свято Великодня, Чистий четвер, День Перемоги, свято Явдохи, Благовіщення, Со-
рок Святих, Теплого Олексія, закликання весни).

Ведуча. Скажіть, як ми кликали весну? (Водили хороводи, співали пісні, запрошуючи ними весну до 
себе.)

Дитина. А згадайте, як ми варили кашу!
Хлопчик. На нашу гору, на нашу

Виносьте пшона на кашу!
Щоб земля родила,
Треба її кашею пригостити.

Хороводна гра хлопців «Вари кашу круту».
Хлопчик.  Веселенької заграйте!

Хлопці, сіли, починайте!!!
Танець «Повзунець».
Дівчатка виконують хоровод зі стрічками.
Хлопчик.  (Виносить горщик із кашею).

Ой, новенький горщик,
Пшоняна каша,
Щоб щасливо нам жилося,
Родинонько наша.

Дівчатка підходять по черзі, перев’язують горщик стрічками.
Перша дівчинка.

Закопаймо кашу, родино.
Щоб нам добре жито родило.

Друга дівчинка.                
І житечко, і ячмінь,
Щоб у щасті жити всім.

Третя дівчинка.
І житечко, і овес,
Щоб  живим був рід увесь!

Четверта дівчинка.  
А у нас вже кругом пшениця.

П’ята дівчинка.
Чи жито, чи пшениця,
Аби було чим живиться!

Шоста дівчинка.
Дай, Боже, три дощі і три нічки,
Щоб родили жито і пшеничка!

Хлопчик.  Роди, земле, пшеницю
І всяку пашницю! (Всі разом).

Хлопці підходять до матері, беруть горщик на рушнику.
мати. Пора вже кашу закопати,

  Щоб новий урожай був багатий!
Хлопці з матір’ю виходять із зали закопувати кашу.
Хлопчик. Давайте хусточку, дівчата,

Будемо у голуба ми грати!
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Гра «Голуб».
Український танок.
Дитина.

Як добре нам жити і знати,
І вірити, друзі, весь час.
Бо кращого слова, як мати,
Немає у світі для нас.
Із ним веселіше нам жити,
Бо матір’ю в ріднім краю
Назвали дорослі й діти
Вкраїну свободну свою.

Ведуча. Рідну землю українську з давніх-давен звуть матір’ю, ненькою. Її ім’я возвеличене в поезії, піснях. 
Заспівайте, діти, пісню про наш рідний край, нашу неньку-Україну.

Пісня «Лети, наша пісне».
Дитина.

Ой маю я три матері
Та всі три хороші –
Три матері, як три квітки,
Як три красні рожі!
Перша мати — Непорочна,
Як лілея біла,
Із дитятком-немовлятком,
Пречиста Діва.
Друга мати — це найкраща
На світі країна,
Земля наша, наша слава,
Ненька-Україна.
Третя мати — що ж про неї
Гарного сказати?
Це ласкава, мила, щира
Моя рідна мати.

Пісня «Доки жива мати».
Ведуча. Матері, котра через століття долає важкий шлях земного буття, несе хрест матері-страдниці, матері-

берегині, матері-мироносиці, яка відроджує із занепаду нашу землю і душу, є джерелом добра і світла.
Діти піднімаються. Виходять дві дівчинки-янголи.
Дитина. Поклін тобі, о Божа Мати,

Поклін і честь тобі віддати…
До стін твоїх ми припадаємо,
Поглянь до нас, тебе благаємо,
Поглянь і благослови.
Благослови нас, нашу родину,
І землю нашу, Неньку єдину,
І сонцем ясним світи нам, Мати,
І щастя дай нам діждати.

Пісня М. Лисенка «Боже великий, Єдиний, нам Україну храни!»
(виконують дорослі і діти)
Ведуча. Хай біда і горе обмине ваш дім,

Доброго здоров’я зичимо вам усім!
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