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ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОГО МЕТОДУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ РУХОВИХ 
УМІНЬ І НАВИЧОК У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Abstract. The preschool years are an active time for young children. This article discusses 

the using a game method among older kids for improving their gross motor skills. The authors 
describe a role of a game method in the process of older preschoolers’ physical education.  

Keywords: physical readiness, older preschooler, game method, motor game, exercise, 
motor skills, stages of learning. 

 
Анотація. У статті досліджується роль ігрового методу в процесі фізичної 

підготовленості дітей старшого дошкільного віку. Розглянуто шляхи вдосконалення змісту 
рухливих ігор та ігрових вправ для формування у дітей рухових умінь і навичок.  

Ключові слова: фізична підготовленість, діти старшого дошкільного віку, ігровий 
метод, рухлива гра, ігрова вправа, рухові уміння й навички, етапи навчання. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Фундамент загальної 

фізичної підготовки, закладений у дошкільному дитинстві, створює передумови 
для нормального фізичного і розумового розвитку дітей, зміцнення здоров’я, 
підвищення розумової і фізичної працездатності, сприяє виховання оздоровчих 
звичок, забезпечує умови для подальшого навчання у школі. Саме тому 
проблема оптимізації фізичної підготовленості дітей в умовах закладів 
дошкільної освіти актуальна і виправдана. Однак не можна виправдати певні 
тенденції, за яких феномен фізичної підготовленості дітей дошкільного віку 
перетворюється на самоціль та виступає основним критерієм оцінювання 
роботи з фізичного виховання дітей дошкільного віку. Одним із актуальних 
питань фізкультурно-оздоровчої роботи в умовах закладу дошкільної освіти є 
не збільшення показників фізичної підготовленості дітей (рівень розвитку 
рухових умінь, навичок і фізичних якостей), а оптимізація рухового режиму 
закладу дошкільної освіти, реалізація принципу оздоровчої спрямованості 
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фізичного виховання, активізація рухової діяльності дітей, ефективність 
використання форм і методів фізичного виховання. Актуальною проблемою 
натепер є використання ігрового методу для формування рухових умінь і 
навичок дітей дошкільного віку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових доробках 
О.Богініч, О.Вавілової, Е.Вільчковського, А.Вольчинського, Т.Дмитренко, 
О.Кенеман, О.Курка, М.Лєйкіної, О.Тімофєєвої, В.Шебеко, В.Шишкіної, 
А.Цьося та ін. розкрито провідну роль рухливої гри у фізичному вихованні 
дітей дошкільного віку [2; 3; 5; 8; 13]. Результати аналізу теоретичних джерел 
та практики фізичного виховання засвідчують необхідність використання гри 
як ефективного і дійового методу навчання дітей рухових дій, що впливає на 
рівень засвоєння дітьми рухових дій [2]. У сучасних дослідженнях 
підтверджено важливість використання рухливої гри на етапі закріплення та 
вдосконалення основних рухів (О. Богініч, Е.Вільчковський, Л.Гаращенко) [1; 
2; 4; 6; 7]. Підтвердженням того, що спеціально створені ігрові ситуації є 
додатковими прийомами мотивації рухової діяльності дітей дошкільного віку, 
служать численні дослідження (О.Богініч, Л.Гаращенко, В.Шебеко, В.Шишкіна 
та ін.). Аналіз результатів досліджень дає підстави зробити висновок, що 
використання ігрового методу для навчання фізичних вправ ефективно 
впливатиме на рівень фізичної підготовленості дітей дошкільного віку.   

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У 
результаті вивчення наукових доробок (Г.Бєлєнька, О.Богініч, 
Е.Вільчковського, Л.Гаращенко, Т.Дмитренко, О.Кенеман, В.Шебеко та ін.) ми 
прийшли до висновку, що проблема використання ігрового методу у процесі 
рухової підготовленості дітей старшого дошкільного віку поки не ставала 
об’єктом цілісного вивчення. 

Мета статті. Обґрунтувати необхідність використання ігрового методу 
навчання фізичних вправ, що найбільш ефективно пливає на рівень засвоєння 
дітьми старшого дошкільного віку рухових дій. 

Виклад основного матеріалу. У процесі фізичного виховання дітей 
старшого дошкільного віку широко використовується  ігровий метод, що  
представлений рухливими іграми, ігровими вправами та ігровими прийомами. 
Тому, рухливу гру доцільніше використовувати на третьому етапі формування 
рухових умінь і навичок − етап закріплення та вдосконалення. О.Богініч 
відзначає, що саме на етапі удосконалення основних рухів діти вчаться свідомо 
застосовувати сформовані навички, обирати найбільш ефективний спосіб 
виконання руху в конкретних умовах [2]. На переконання І.Потєхіної, у 
рухливій грі удосконалюються якість і швидкість рухових дій, а також 
гнучкість рухових навичок [2]. Дослідницею обґрунтовано, що закріпленню та 
вдосконаленню рухових умінь і навичок, а також формуванню фізичних 
якостей дітей старшого дошкільного віку сприятиме послідовне врахування 
таких факторів у рухливій грі: самостійне розв’язування ігрових завдань, 
зважаючи на ігрову ситуацію, швидке виконання основних рухів; відсутність 
часу для підготовки до виконання основного руху; швидкий перехід з одного 
руху на інший; емоційна насиченість; узгодження своїх рухів з діями ведучого 
та інших гравців [2; 9; 10; 11; 14; 15]. 
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Таким чином, саме у рухливій грі як певній формі діяльності діти 
старшого дошкільного віку мають можливість свідомо відтворювати, 
закріплювати та вдосконалювати основні рухи. Важливо, що в рухливій грі 
дитина має вибрати рухову дію чи спосіб її виконання, що дозволить успішно 
та результативно реалізувати рухове завдання за найменший проміжок часу. 
Засіб і спосіб досягнення позитивного результату в одній і тій самій грі не є 
постійними, вони узгоджуються залежно від ігрової ситуації. Цілком 
закономірно, що для таких дій необхідний певний руховий досвід, уже 
сформована у дитини система рухових умінь і навичок. Якщо дитина не 
оволоділа технікою виконання основних рухів (особливо складних), то не 
зможе належним чином виявити гнучкість рухових навичок, а також 
самостійність, активність і творчість при виконанні ігрових дій. Якщо 
недостатньою мірою діти засвоїли певні основні рухи, недоцільно пропонувати 
дітям грати в ігри з цими рухами. У такому випадку діти не зможуть досягти 
позитивного результату в рухливій грі, може виникнути небажання грати (через 
невміння), негативне ставлення до гри. 

Про доцільність використання рухливої гри на етапі закріплення та 
вдосконалення основних рухів говорить той факт, що в рухливих іграх дітей 
приваблює подолання доступних труднощів. Діти прагнуть самоствердитися у 
тому, що найкраще виходить, захоплення грою спостерігається саме при 
досягненні успіху в процесі подолання труднощів і перешкод (переміг, першим 
виконав рухове завдання, утік, догнав, назбирав найбільше м’ячиків). У зв’язку 
з цим необхідно послідовно вчити дітей техніці основних рухів на етапі 
розучування, забезпечувати варіативність умов для виконання рухових дій, 
розвивати уміння дітей діяти економно та доцільно, а потім – на етапі 
закріплення та вдосконалення використовувати різноманітні рухливі ігри.  

Результати аналізу теоретичних джерел переконливо засвідчують 
важливу роль ігрових вправ у формуванні у дітей дошкільного віку рухових 
умінь і навичок. Однак результати аналізу практики фізичного виховання 
свідчать, що ігрові вправи не займають значного місця у процесі рухової 
підготовленості дітей старшого дошкільного віку. Їх використання для 
навчання дітей основних рухів епізодичне і безсистемне. Можемо ствердно 
зазначити, що вихователі достеменно не знають, на якому етапі формування 
рухової навички використовувати ігрові вправи. Саме ігрові вправи доцільно 
використовувати на різних етапах навчання дітей старшого дошкільного віку 
основних рухів: на етапі розучування і на етапі закріплення та вдосконалення 
рухових навичок. Покликаючись на дослідження О. Богініч, дотримуємося 
тотожного погляду, що в рухливій грі дітей більше цікавлять результати самої 
гри, а не якості виконання рухової дії. В ігровій вправі дитина, імітуючи певний 
ігровий образ, зорієнтована на якість виконання руху (правильність, чіткість, 
виразність) [2].  

Значне місце у процесі навчання дітей основних рухів посідають ігрові 
прийоми (діти імітують рухи птахів, комах, тварин, явища природи, транспорт, 
наслідують дії дорослих тощо). У науково-методичній літературі обґрунтовано 
вимоги до використання ігрових прийомів навчання дітей фізичних вправ: вони 
мають органічно поєднуватися із завданнями фізичного виховання; сприяти 
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успішній реалізації освітніх завдань; відповідати віку дітей та рівню їх фізичної 
підготовленості. Ігрові прийоми доцільно використовувати на етапі 
розучування та на етапі закріплення й удосконалення рухових навичок.   

Ми переконані, що завдяки ігровому характеру вправ у дітей зростає 
інтерес до рухової діяльності, мотивація до старанного виконання рухових 
завдань. Надзвичайно важливо, щоб зміст ігрових вправ був доступним і 
зрозумілим дітям. Ігрові вправи мають відповідати віку дітей, їх життєвому 
досвіду, знанням про довкілля й бути цікавими. Загальновідомо, що діти 
дошкільного віку схильні до наслідування. Однак це наслідування у дітей 
однобічне (махають крилами горобчик і метелик однаково, усі зображують 
лисичку так, як показала, наприклад, Марійка тощо). Рухові дії імітаційного 
характеру передбачають попередню підготовку дітей. Вихователю слід 
продумати доцільність різноманітних засобів, що сприятимуть ефективності 
виконання дітьми імітаційних вправ: спостереження за явищами природи, 
птахами, комахами, деревами на прогулянці, показ руху вихователем та 
дитиною, розгляд ілюстрацій, художнє слова, вправляння у виконанні 
імітаційних вправ тощо.  

Отже, у процесі використання рухливої гри як методу навчання основних 
рухів на етапі закріплення та вдосконалення важливо враховувати руховий 
досвід дітей, рівень їх фізичної підготовленості, уміння діяти в колективі 
ровесників, націленість на результат. Слід враховувати той факт, що рухливі 
ігри різноманітні: безсюжетні, сюжетного характеру, з предметами, 
змагального характеру, українські народні ігри, спортивні. Проведення кожного 
із видів рухливих ігор має свою специфіку та особливості педагогічного 
супроводу. Вихователю слід ретельно готуватися до проведення гри, із 
великого їх різноманіття відбирати ті, які доцільно використати саме у процесі 
навчання дітей основних рухів. Використання ігрових вправ і прийомів у 
процесі навчання фізичних вправ може бути ефективним за умови їх доцільного 
поєднання з іншими методами й прийомами навчання (показ руху, пояснення, 
запитання до дітей та ін.), а також ретельної підготовки вихователя (продумати 
зміст вправ, використання атрибутів і обладнання, умови для активності, 
самостійності і творчості дітей, створювати ігрові ситуації, що спрямовані на 
якісне виконання дітьми рухових дій тощо).  

Висновки. Сучасні дитині потрібна активна діяльність, що сприятиме 
підвищенню життєвого тонусу, задовольнятиме її інтереси і потреби. Важлива 
роль у задоволенні біологічної потреби дитини в рухах належить рухливій грі. 
Рухлива гра є могутнім засобом благополучного емоційного стану дитини 
дошкільного віку. Використання ігрового методу, представленого рухливими 
іграми, ігровими вправами та ігровими прийомами, ефективно впливає на 
рівень фізичної підготовленості дітей дошкільного віку. Суттєвою ознакою 
рухливої гри є те, що рухові дії дітей спрямовані на виконання кінцевого 
завдання гри, отримання результату. Цінним у грі є те, що в ній створюються 
умови для вибору дітьми шляхів досягнення результату, знаходження залежно 
від своїх можливостей нових рішень у змінній ситуації. Важливо створювати в 
грі умови, в яких би діти для отримання радості перемоги (досягнення 
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позитивного результату) здійснювали пошук кращих шляхів рішення рухових 
завдань.  

Ігрові вправи повинні зайняти чільне місце у процесі фізичного 
виховання дітей старшого дошкільного віку та стати постійним супутником  
дитини під час різних форм фізкультурно-оздоровчої роботи та у повсякденній 
життєдіяльності. І так само важливим є доцільний відбір ігрових вправ, 
адекватних потенційним можливостям дітей старшого дошкільного віку для 
підвищення рівня їх фізичної підготовленості та стимуляції рухової діяльності. 
Переконані, що вміння використовувати ігровий метод у розвитку рухової 
функції дітей дошкільного віку – один із основних аспектів професійної 
компетентності вихователів у галузі фізичного виховання.   
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