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Гаращенко Лариса Василівна, м. Київ
ORСID 0000-0002-7847-632
ТВОРЧА СПРЯМОВАНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В РУХЛИВИХ ІГРАХ
У статті висвітлюється проблема підвищення рухової активності дітей
дошкільного віку. Обгрунтовано важливість використання рухливих ігор для набуття
дітьми дошкільного віку позитивного рухового досвіду. З’ясовано важливість
актуалізації знань, умінь і навичок дітей, розвитку творчості у руховій діяльності
для особистісних досягнень у сфері рухового досвіду. Визначено основні механізми
активізації творчої спрямованості діяльності дітей дошкільного віку під час рухливої
гри.
Ключові слова: рухлива гра, діти дошкільного віку, руховий досвід, самостійність,
творча активність.
The article highlights the problem of activation of motor activity of preschool children. The
importance of using of moving games to provide children with a positive motor experience is
substantiated. The importance of updating the knowledge and skills of children, the
development of creativity in the motor activity for personal achievement in the field of motor
experience are clarified. The basic mechanisms of activation of creative orientation activity
of preschool children during a moving game are determined.
Key Words: moving game, preschool children, motor experience, independence, creative
activity.
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Постановка проблеми. Навчання дітей рухливих ігор є невід’ємною
частиною

фізичного

виховання

в умовах

закладу

дошкільної

освіти.

Загальновідомо, що рухливі ігри створюють оптимальні умови для розгортання
активної рухової діяльності дітей. Цілком закономірно, що зміст і правила
рухливої гри обумовлюють ігрові дії та рухи дітей. З іншого боку, в рухливих
іграх є простір для самостійного, творчого вибору конкретних способів дій, їх
поєднання, чергування, зміни характеру та інтенсивності залежно від умов та
ігрової ситуації. Виконання рухових дій в грі пов’язане із сприйняттям
дитиною довкілля, орієнтуванням у ньому, а також із яскравими емоційними
переживаннями у колективі дітей. Активізація розумової діяльності в рухливих
іграх сприяє розвитку творчої активності дітей. Діти старшого дошкільного
віку спроможні придумувати нові варіанти рухливих ігор, ускладнювати їх
зміст, придумувати рухи, доповнювати правила.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження в галузі
педагогіки та психології переконливо доводять той факт, що творча діяльність
формується у зв’язку з загальним розвитком дитини та виховним впливом
(Л. Виготський, О. Запорожець, О. Кенеман, Д. Менджерицька та ін.) [3]. У
науковій і методичній літературі різнобічно розкрито роль рухливої гри як
діяльності, що сприяє якісним змінам у фізичному та психічному розвитку
дитини, має різнобічний вплив на формування її особистості. Рухливі ігри
сприяють розвитку особистості дитини в цілому та окремих її складових:
когнітивні та поведінкові особливості, афективні та мотиваційні сфери,
соціальна

поведінка

(О. Богініч,

Е. Вільчковський,

Т. Дмитренко,

О. Запорожець, О. Кенеман, П. Лєсгафт, Т. Осокіна, О. Тімофєєва, В. Шишкіна
та ін.) [1; 3; 4; 5]. У сучасній теорії та методиці фізичного виховання дітей
дошкільного віку досліджено використання ігрового методу навчання на різних
етапах формування рухової навички (О. Богініч) [3]. Дослідниця вважає
особливо важливим надання дітям більшої самостійності в рухливих іграх,
заохочення їх до самостійної організації знайомих ігор, розподілу ролей,
продумування та ускладнення правил [2]. І так само наголошує автор на
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важливості попередньої роботи під час використання ігрового методу,
спрямованої на розширення та конкретизацію знань дітей про ігрові образи,
усвідомлення дітьми характерних особливостей рухів [3].
Отже, діяльність, результатом якої є самостійне створення дитиною
нових варіантів, комбінацій рухів, заснованих на використанні власного
рухового досвіду, можемо розглядати як творчу. Особливістю сучасного
фізичного виховання в умовах закладу дошкільної освіти є активізація рухової
діяльності дітей та визначення особливої ролі їх самостійності, творчості,
активності у набутті рухового досвіду.
Мета статті: визначення основних механізмів активізації творчої
спрямованості діяльності дітей дошкільного віку під час рухливої гри.
Виклад основного матеріалу. У теорії і методиці фізичного виховання
дітей дошкільного віку рухлива гра визначається як свідома активна діяльність
дітей, спрямована на досягнення мети гри шляхом точного і своєчасного
виконання ігрових завдань, пов’язаних із обов’язковими для всіх правилами. У
працях О. Запорожця зазначається, що рухлива гра - перша доступна для дітей
форма діяльності, що передбачає свідоме відтворення та удосконалення нових
рухів [3]. Ми повністю погоджуємося з цією педагогічною максимою та
переконані, що рухлива гра є основним методом навчання рухів на етапі їх
закріплення та вдосконалення. Саме на цьому етапі діти свідомо застосовують
набутий руховий досвід, виявляють самостійність та творчий підхід у виборі
певних способів дій у конкретних ситуаціях та умовах, що змінюються. Ігровий
характер вправ у рухливих іграх знімає напруження, що проявляється у процесі
виконання рухів, приваблює дітей і викликає позитивні емоції, на тлі яких
умовно-рефлекторні зв’язки, що покладені в основу оволодіння дітьми
руховими діями, утворюються значно легше та швидше. Міцність цим зв’язкам
надають яскраві, позитивні емоційні переживання [3].
Саме на етапі закріплення та вдосконалення рухової навички слід
надавати дітям більшої самостійності та творчості. Під час рухливих ігор
можна спостерігати та виявляти ставлення дітей до творчості: захопленість,
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здатність увійти в уявні обставини, в умовні ситуації, щирість переживань. У
рухливих іграх старших дошкільників простежується якість способів творчих
дій: швидкість реакції, кмітливість, винахідливість під час вирішення нових
рухових завдань, використання різних варіантів, комбінування знайомих
елементів гри у нові поєднання, своєрідність способів дій. Творчість дітей
дошкільного віку в рухливих іграх проявляється і через відбір дітьми
характерних рис життєвих явищ, персонажів, предметів та їх відображення у
діях, грі, пошуки художніх засобів виразності рухів.
Цілком зрозуміло, що самостійність і творчість дітей в рухливих іграх
виникає на базі знань дітей та сформованих рухових умінь і навичок у сфері
рухового досвіду. Лише від бездоганного володіння вихователем методикою
фізичного виховання дітей дошкільного віку, грамотного планування рухливих
ігор та продуманого і виваженого педагогічного супроводу залежить творча
спрямованість діяльності дітей дошкільного віку під час рухливої гри.
Вихователь у процесі навчання дітей рухових дій має залучати їх до творчої
самостійної діяльності. Важливо навчити дітей гратися разом, навчити їх, що
рухи в рухливій грі є способом вираження ігрових дій, привчити дітей
дотримуватися правил гри, проявляти самостійність під час розподілу ролей і
дій під час гри тощо.
Для

розвитку

творчої

спрямованості

діяльності

дітей

старшого

дошкільного віку в процесі рухливої гри слід підбирати ігри та визначати
послідовність завдань:
● залучення дітей до складання нових комбінацій рухів;
● ускладненню правил і варіантів гри;
● поступовому залученню дітей до творчої діяльності, використовуючи
● метод «творчих завдань», проблемний метод;
● залучення дітей до самостійного складання сюжетів ігор (на основі
● знайомих художніх творів чи за самостійно складеними сюжетами).
Дуже важливо грати з дітьми в рухливі ігри відповідно до методики їх
організації та проведення: відповідно віку та життєвого досвіду дітей
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пояснювати зміст гри та слідкувати за реакцією дітей на пояснення гри;
слідкувати за дотриманням правил гри та вчити виконувати в грі певні ролі й
ігрові дії; створювати умови для творчого вирішення дітьми поставлених
завдань (придумування комбінації рухів, самостійність в реалізації рухових
завдань, швидкість реакції на сигнал до дії, точність у виконанні рухів та
правил, варіювання правил, уміння придумувати нові правила, нову рухливу
гру). Під час пояснення дітям сюжетної рухливої гри доцільно використати
коротке образне сюжетне пояснення (розповідь). Тобто вихователю важливо,
впливаючи на уяву дитини, викликати у неї зосередженість на об’єкті.
Гру важливо розучувати з дітьми поетапно, з поступовим ускладненням
ігрових завдань і правил, поступово вносити варіанти. Вихователь має
поступово залучати дітей до самостійного придумування варіантів гри.
Важливо звертати увагу на якість рухів дітей, точність, легкість, красу рухів.
Необхідно ставити перед дітьми завдання, що вимагають самостійного і
творчого розв’язання. У пошуках розв’язання завдань пропонувати дітям
придумати свій рух, не схожий на рухи інших дітей, нові правила, вирішити посвоєму рухове завдання. Внесення доступних для дітей проблемних ситуацій
робить рухову діяльність цікавою та насиченою.
Під час проведення рухливої гри вихователь має чітко розуміти її
специфіку. Відмітною ознакою рухливої гри є установка на результат. Діти
старшого дошкільного віку бігають в грі не для отримання задоволення від
процесу бігу. У кожного гравця є свої мотиви, що орієнтують на досягнення
певного результату: догнати, назбирати якомога більше шишок, втекти,
ухилитися тощо. Звичайно, діти отримують емоційне задоволення від гри, але
це задоволення значною мірою залежить від результату, визначеного в грі для
дитини як мета. Саме наявність мотиву, спрямованого на досягнення мети,
спонукає дитину до творчої діяльності. Головним мотивом дитячої творчості є
намагання проявити свої переживання, враження, засвоїти їх у діяльності.
Рухливі ігри збагачують руховий досвід дитини та сприяють пошуку
власних способів виконання рухів. Будь-яка рухлива гра, навіть проста за
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змістом і правилами, дає поштовх дитячій фантазії, творчій думці. У разі
систематичного проведення цікавих та близьких дітям за змістом рухливих ігор
з правилами можемо спостерігати новий вид творчості – діти самі придумують
варіанти ігор чи нові ігри з правилами. Дитина, виконуючи роль, творить і
створює образ. Чим багатший у дитини життєвий і руховий досвід, ширші
знання та уявлення про ігровий образ, тим точнішим буде створений нею
ігровий образ. За умови грамотного педагогічного супроводу рухливої гри
вихователь скеровує творчість дитини у певне русло, визначене змістом та
правилами гри.
Для змістовного та ефективного проведення рухливої гри з дітьми
необхідно проводити систематичну попередню роботу. Тобто під час навчання
дітей рухових дій важливо формувати їх творчу активність. Це забезпечить
самостійність у використанні рухових умінь і навичок в грі. Важливо також
збагачувати знання та уявлення дітей про довкілля.
Висновки. Рухлива гра завжди вимагає від дітей творчої активності:
знайти найбільш доцільні способи дій, самостійно прийняти правильне
рішення, знайти вихід із ігрової ситуації. Рухлива гра накладає на дітей певні
обв’язки, адже діти в грі виконують різноманітні ролі та правила, серйозно
ставляться до ігрових завдань. Рухлива гра вимагає від дитини активності та
творчої ініціативи, оскільки вона ніколи не передбачає автоматичну діяльність.
Рухлива гра є однією з основних умов формування творчого мислення дитини.
Формування самостійності і творчості у вирішенні рухових завдань,
передбачених рухливою грою, забезпечить творчий підхід до будь-якого
самоцінного виду дитячої діяльності, необхідний на сучасному етапі для
навчання в школі.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДІЇ В СТРУКТУРІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ
Дитяче експериментування зароджується у простій орієнтувальній діяльності і
може розглядатися як її ускладнений різновид. Народжуючись із примітивних
орієнтувальних дій, експериментальні дії обумовлюють появу внутрішнього задуму,
що виступає як передбачення дитиною результату своїх дій із предметом. Таким
чином дитяче експериментування починає набувати ознак стратегіальної
структури.
Ключові слова: дитяче експериментування, орієнтувальні дії, розуміючі дії,
стратегіальна структура діяльності.
Children's experimentation is born in a simple orientation activity and can be considered as
its complicated kind. Born out of primitive orienting actions, experimental actions lead to
the appearance of an internal project that acts as a prediction of the child's result of his
actions with the object. In this way, child experimentation begins to take on the
characteristics of strategic structure.
Keywords: child experimentation, orientation actions, understanding actions, strategic
activity structure.

Традиційно дослідницьку діяльність дитини визначають як таку, що
визначає хід її пізнавального та особистісного розвитку. У дошкільному віці
дослідження

об’єктів

оточуючого

світу

відбувається

шляхом

експериментування. Розглядаючи дитяче експериментування як особливий вид
дитячої діяльності М. М. Поддьяков висунув положення про те, що ця
діяльність поряд із грою є провідною у дошкільному віці. Дитяче
експериментування суттєво впливає на розвиток інших видів дитячої діяльності
(таких як конструювання, гра, образотворчі види діяльності тощо), в них воно
може органічно входити і суттєво впливати на підвищення рівня їх здійснення.
Також дитяче експериментування являється основою дитячого саморозвитку.
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