
Загартовувальні процедури 
Вересень  

1. Щоденно проводити прогулянки й фізичні вправи просто неба.  

2. Щоденно проводити ранкову гімнастику.  

3. Забезпечувати перебування дітей у груповій кімнаті в легкому одязі.  

4. Провітрювати кімнату відпочинку під час денного сну.  

5. Щоденно проводити гігієнічну гімнастику після денного сну. 

 

Жовтень  

1. Щоденно проводити прогулянки й фізичні вправи просто неба. 

2. Щоденно проводити ранкову гімнастику.  

3. Забезпечувати перебування дітей у груповій кімнаті в легкому одязі.  

4. Провітрювати кімнату відпочинку під час денного сну.  

5. Щоденно проводити гігієнічну гімнастику після денного сну. 

 

Листопад 

1. Щоденно проводити прогулянки й фізичні вправи просто неба.   

2. Щоденно проводити ранкову гімнастику.  

3. Забезпечувати перебування дітей у груповій кімнаті в легкому одязі.  

4. Провітрювати кімнату відпочинку під час денного сну.  

5. Щоденно проводити гігієнічну гімнастику після денного сну. 

 

Грудень 

1. Щоденно проводити прогулянки й фізичні вправи просто неба.   

2. Щоденно проводити ранкову гімнастику.  

3. Забезпечувати перебування дітей у груповій кімнаті в легкому одязі.  

4. Провітрювати кімнату відпочинку під час денного сну.  

5. Щоденно проводити гігієнічну гімнастику після денного сну. 

 

Січень 

1. Щоденно проводити прогулянки й фізичні вправи просто неба.  
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2. Щоденно проводити ранкову гімнастику.  

3. Забезпечувати перебування дітей у груповій кімнаті в легкому одязі.  

4. Провітрювати кімнату відпочинку під час денного сну.  

5. Щоденно проводити гігієнічну гімнастику після денного сну. 

 

Лютий 

1. Щоденно проводити прогулянки й фізичні вправи просто неба.  

2. Щоденно проводити ранкову гімнастику.  

3. Забезпечувати перебування дітей у груповій кімнаті в легкому одязі.  

4. Провітрювати кімнату відпочинку під час денного сну.  

5. Щоденно проводити гігієнічну гімнастику після денного сну. 

 

Березень 

1. Щоденно проводити прогулянки й фізичні вправи просто неба.  

2. Щоденно проводити ранкову гімнастику.  

3. Забезпечувати перебування дітей у груповій кімнаті в легкому одязі.  

4. Провітрювати кімнату відпочинку під час денного сну.  

5. Щоденно проводити гігієнічну гімнастику після денного сну. 

 

Квітень 

1. Щоденно проводити прогулянки й фізичні вправи просто неба.  

2. Щоденно проводити ранкову гімнастику.  

3. Забезпечувати перебування дітей у груповій кімнаті в легкому одязі.  

4. Провітрювати кімнату відпочинку під час денного сну.  

5. Щоденно проводити гігієнічну гімнастику після денного сну. 

 

Травень 

1. Щоденно проводити прогулянки й фізичні вправи просто неба.  

2. Щоденно проводити ранкову гімнастику.  

3. Забезпечувати перебування дітей у груповій кімнаті в легкому одязі.  

4. Провітрювати кімнату відпочинку під час денного сну.  

5. Щоденно проводити гігієнічну гімнастику після денного сну. 
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Комплекси вправ для ранкової гімнастики 
 

Вересень 

(1-й і 2-й тижні) 

І. Вступна частина (ходьба звичайна, високо піднімаючи коліна, зі 

зміною темпу, з різним положенням рук, біг у середньому темпі) 

 

II. Основна частина (комплекс загальнорозвивальних вправ із 

кульками) 

1. Вправа «Покажи кульку» 

В. п. — ноги нарізно, руки опущені. 

1 — руки з кулькою витягнути вперед; 

2 — руки підняти вгору, вдихнути. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

2. Вправа «Опусти кульку»  

В. п. — ноги на ширині плечей, руки з кулькою підняті вгору; тримати 

кульку обома руками, вдихнути. 

1 —  нахилити тулуб уперед, руки з кулькою опустити, видихаючи, 

сказати «ух». 

Повторити 5—6 разів. 

 

3. Присідання 

В. п. — п’ятки разом, носки нарізно, руки з кулькою опущені, вдих. 

1 — присісти, руки з кулькою витягнути вперед, видихнувши, сказати 

«ось»; 

2 — в. п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

4. Повороти тулуба 

В. п. — ноги на ширині плечей, руки з кулькою вперед, вдих. 
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1 — повернути тулуб і руки вліво, сказати «вліво», видихнути; 

2 — в. п; 

3 — 4 те саме у правий бік. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

5. Стрибки на місці 

В. п. — ноги разом, руки з кулькою притиснуті до грудей. 

Повторити стрибок 10—12 разів у середньому темпі, чергуючи з 

ходьбою. Дихання довільне. 

 

III. Заключна частина (ходьба, біг, вправа на відновлення дихання) 

 

Ускладнення на 2-й тиждень 

6. Стрибки на місці з обертанням 

В. п. — ноги разом, руки з кулькою притиснуті до грудей. 

Стрибнути 8—10 разів, обертаючись на місці в середньому темпі. 

Чергувати вправу з ходьбою. 

 

Вересень 

(3-й і 4-й тижні) 

І. Вступна частина (ходьба звичайна, високо піднімаючи коліна, зі 

зміною темпу, з різним положенням рук, біг у середньому темпі, ходьба) 

 

II. Основна частина (комплекс загальнорозвивальних вправ із 

каштанами) 

1. Вправа «Заховай каштани»  

В. п. — ноги злегка розставлені, руки за спиною, видих. 

1 — руки витягнути вперед, 

2 — руки заховати за спину. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

2. Вправа «Підніми каштани» 
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В. п. — ноги разом, руки з кашатнами опущені. 

1 — руки через сторони підняти в гору, вдихнути, 

2 — прийняти вихідне положення, видихнути. 

 Повторити 10—12 разів у повільному темпі. 

 

3. Вправа «Збери каштани»  

В. п. — ноги на ширині плечей, руки з каштанами опущені, вдих. 

1 — нахилити тулуб уперед, покласти каштани, видихаючи, сказати «ух»; 

2 — в. п.; 

3 — нахилитись, взяти каштани, видихаючи, сказати «ух»; 

4 — в. п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

4. Присідання 

В. п. — п’ятки разом, носки нарізно, руки опущені, вдих. 

1 — присісти, руки винести вперед, видихаючи, сказати «ух»; 

2 — в.п.; 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

5. Стрибки на місці 

В. п. — ноги разом, руки з каштанами притиснуті до грудей. 

Стрибнути 10—12 разів, чергуючи стрибки з ходьбою. Дихання довільне. 

Виконати вправа для відновлення дихання три рази. 

 

III. Заключна частина (біг, ходьба звичайна, вправа на відновлення 

дихання) 

 

Ускладнення на 4-й тиждень 

6. Вправа «Покажи каштани» 

В. п. — ноги на ширині плечей, руки з каштанами за спиною, вдих. 

1 — повернути тулуб ліворуч, руки винести вперед, видихнути, сказавши 

«ось»; 
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2 — в. п.;  

3—4 — те саме у правий  бік. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

Жовтень 

(1-й і 2-й тижні) 

І. Вступна частина (ходьба звичайна, на носках, на п’ятах, малими й 

широкими кроками, біг звичайний, зі зміною напрямку) 

 

II. Основна частина (комплекс загальнорозвивальних вправ із 

палицями) 

1. Вправа «Покажи палицю» 

В. п. — ноги нарізно, руки з палицею внизу. 

1 — витяти руки перед собою, вдихнути; 

2 — прийняти вихідне положення, видихнути. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

2. Нахили вперед 

В. п. — сидячи на підлозі, ноги витягнуті вперед, руки з палицею на 

ногах, вдих. 

1 — нахилити тулуб уперед, торкнутися палицею носків, видихнути, 

сказавши «ух»; 

2 — в. п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

3. Повороти тулуба 

В. п. — ноги нарізно, руки з палицею внизу. 

1 — повернути тулуб ліворуч, руки витягти перед собою, видихнути, 

2 — в. п.; 

3—4 — те саме в правий бік. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 
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4. Підтягування ніг 

В. п. — лежачи на спині, руки з палицею вгорі, вдих. 

1 — ноги, складені разом, підтягнути до грудей, обхопити палицею, 

видихнути; 

2 — в. п. 

Повторити 5—6 разів у повільному темпі. 

 

5. Стрибки біля палиці 

В. п. — ноги разом, руки на поясі. 

Дихання довільне. Стрибнути 10—12 разів, чергуючи стрибки з ходьбою. 

Виконати вправу для відновлення дихання 3 рази. 

 

III. Заключна частина (біг, ходьба звичайна, вправа на відновлення 

дихання) 

 

Ускладнення на 2-й тиждень 

6. Стрибки біля палиці, вздовж і вперед 

В. п. — ноги разом, руки на поясі. 

Дихання довільне. Повторити 10—12 разів, чергуючи стрибки з ходьбою. 

 

Жовтень 

(3-й та 4-й тижні) 

І. Вступна частина (ходьба звичайна, на носках, на п’ятках, високо 

піднімаючи коліна, зі зміною ведучого, біг звичайний, боковий галоп, ходьба) 

 

II. Основна частина (комплекс загальнорозвивальних вправ на 

стільцях) 

1. Піднімання рук 

В. п. — сидячи на стільці, руки опущені. 

1 — руки простягнути вперед; 

2 — руки підняти вгору, вдихнути; 

3 — руки вперед; 
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4 — прийняти вихідне положення, видихнути. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

2. Нахили тулуба вперед 

В. п. — сидячи на стільці, руки на колінах, вдих. 

1 — нахилити тулуб уперед, торкнутись носків, видихнути, сказавши 

«ух»; 

2 — в. п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

3. Піднімання ніг 

В. п. — сидячи на стільці, триматися руками за стілець. 

1 — випрямити ноги й підняти їх якомога вище, вдихнути; 

2 — прийняти вихідне положення, видихнути. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

4. Повороти тулуба 

В. п. — сидячи на стільці, руки до плечей, вдих. 

1 — повернути тулуб ліворуч, витягнути руки в сторони, видихнути; 

2 — в. п.; 

3—4 — те саме в правий бік. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі.  

 

5. Стрибки біля стільчиків 

В. п. — ноги разом, руки на поясі. 

Дихання довільне. Повторити 10—12 разів, чергуючи стрибки з ходьбою. 

Виконати вправу на відновлення дихання 3 рази. 

 

III. Заключна частина 

Біг, ходьба звичайна, вправа на відновлення дихання. 

 

Ускладнення на 4-й тиждень 
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6. Стрибки навколо стільчиків 

В. п. — ноги разом, руки на поясі. 

Дихання довільне. Повторити 10—12 разів, чергуючи стрибки з ходьбою. 

 

Листопад 

(1-й й 2-й тижні) 

І. Вступна частина (ходьба звичайна, «змійкою» між розставленими на 

підлозі кубиками, з рухами рук, високо піднімаючи коліна, біг звичайний, ходьба) 

 

II. Основна частина (комплекс загальнорозвивальних вправ зі 

стрічками) 

1. Вправа «Покрути» 

В. п. — ноги злегка розставлені, руки зі стрічками в сторони. 

1—2 — витягнути руки вперед, виконувати колові рухи; 

3—4 — відвести руки назад, виконувати колові рухи.  

Дихання довільне. Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

2. Вправа «Ножиці» 

В. п. — ноги нарізно, руки зі стрічками в сторони. 

1—3 — схрещувати руки з стрічками, 

4 — в. п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

3. Повороти тулуба 

В. п. — ноги злегка розставлені, руки зі стрічками в сторони. 

1 — повернути тулуб праворуч; 

2 — в. п.; 

3—4 — те саме в інший бік. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

4. Вправа «Велосипед» 

В. п. — лежачи на спині, руки зі стрічками вздовж тулуба, ноги опущені. 

1—3 — зігнути ноги в колінах, виконувати колові рухи ногами; 
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2—4 — в.п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. Дихання довільне. 

 

5. Стрибки на місці 

В. п — о. с., руки зі стрічками в сторони. 

Повторити 10—12 разів, чергуючи стрибки з ходьбою. Дихання довільне. 

Виконати вправу на відновлення дихання 3 рази. 

 

III. Заключна частина (біг, ходьба звичайна, вправа на відновлення 

дихання) 

 

Ускладнення на 2-й тиждень 

6. Стрибки з обертанням на місці 

В. п — о. с., руки зі стрічками внизу. 

Дихання довільне. Повторити 10—12 разів, чергуючи стрибки з ходьбою. 

 

Листопад 

(3-й й 4-й тижні) 

І. Вступна частина (ходьба звичайна, з різним положенням рук, зі зміною 

темпу, високо піднімаючи коліна; біг звичайний, із зупинками) 

 

II. Основна частина (комплекс загальнорозвивальних вправ без 

предметів) 

1. Вправа «Руку поміняй» 

В. п. — ноги нарізно, права рука піднята вгору, ліва опущена, вдих. 

1—2 — поміняти руки, 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

2. Нахили тулуба вперед 

В. п. — ноги на ширині плечей, руки на поясі, вдих. 

1 — нахил тулуба вперед, видихнути, сказавши «ух»; 

2 — в.п. 
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Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

3. Вправа «Чапля» 

В. п. — ноги разом, руки перед собою, вдих. 

1 — ліву ногу зігнути в коліні, плеснути по коліну, видихнути; 

2 — в. п.; 

3—4 — те саме з правою ногою. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

4. Вправа «Насос»  

В. п. — ноги нарізно, руки на поясі, вдих. 

1 — нахилити тулуб ліворуч, сказати «ш-ш-ш»; 

2 — в. п.; 

3 — те саме праворуч; 

4 — в. п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

5. Стрибки на місці 

В. п. — ноги разом, руки на поясі. 

1 — 2 — стрибки на місці. 

Повторити 10—12 разів, чергуючи стрибки з ходьбою. Дихання довільне. 

Виконати вправу на відновлення дихання 3 рази. 

 

III. Заключна частина (біг, ходьба звичайна, вправа на відновлення 

дихання) 

 

Ускладнення на 4-й тиждень 

6. Стрибки на місці 

В. п. — ноги разом, руки опущені. 

1 — стрибнути на місці, ноги нарізно, плеснути руками над головою, 

вдихнути, 

2 — прийняти вихідне положення, видихнути. 
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Дихання довільне. Повторити 10—12 разів, чергуючи з ходьбою. 

 

Грудень 

(1-й й 2-й тижні) 

І. Вступна частина (ходьба звичайна, на носках, на п’ятках, зі зміною 

ведучого; біг звичайний, ходьба широким кроком) 

 

II. Основна частина (комплекс загальнорозвивальних вправ із великим 

м’ячем) 

1. Впава «Покажи м’яч»  

В. п — ноги нарізно, руки з м’ячем опущені. 

1 — підняти руки вгору, вдихнути;  

2 — в. п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

2. Нахили тулуба вперед 

В. п. — сидячи на підлозі, ноги витягнути вперед, руки з м’ячем перед 

собою, вдих. 

1 — нахилити тулуб уперед, торкнутись м’ячем носків ніг, видихнути, 

сказавши «ух»;  

2 — в.п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

3. Вправа «Колобок»  

В. п. — лежачи на животі, руки з м’ячем підняті вгору, вдихнути. 

1 — перевернутися на спину, видихнути;  

2 — в. п.; 

3—4 — те саме у зворотному напрямку. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

4. Повороти тулуба в сторони 

В. п. — стоячи, руки з м’ячем притиснуті до грудей, вдих. 
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1 — повернути тулуб ліворуч, руки простягнути вперед, видихнути;  

2 — в. п.; 

3—4 — те саме в праву сторону. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

5. Стрибки на місці з обертами 

В. п. — ноги разом, руки з м’ячем притиснуті до грудей. 

Дихання довільне. Повторити 10—12 разів, чергуючи стрибки  з ходьбою. 

Виконати вправа на відновлення дихання 3 рази. 

 

III. Заключна частина (біг, ходьба звичайна, вправа на відновлення 

дихання) 

 

Ускладнення на 2-й тиждень 

6. Присідання 

В. п. — п’ятки разом, носки нарізно, руки з м’ячем опущені. 

1 — присісти, руки винести вперед, видихнути, сказавши «ось»; 

2 — в. п. 

 Повторити 8—10 разів у середньому темпі. 

 

Грудень 

(3-й і 4-й тижні) 

І. Вступна частина (ходьба звичайна, на носках, на п’ятках, малим і 

широким кроком; біг звичайний, ходьба зі зміною напрямку) 

 

II. Основна частина (комплекс загальнорозвивальних вправ 

«Сніжинки» з імітацією рухів) 

1. Вправа «Сніжинки кружляють» 

В. п. — ноги разом, руки простягнути вперед. 

1—4 — виконувати колові рухи руками з права на ліво, 

 Повторити 5—6 разів у середньому темпі. Дихання довільне. 
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2. Вправа «Сніжинки опускаються»  

В. п. — п’ятки разом, носки нарізно, руки опущені, вдих. 

1 — присісти, руки винести вперед, видихаючи, сказати «сіли». 

2 — в.п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

3. Вправа «Вітерець мете сніжинки»  

В. п. — лежачи на спині, руки вгорі, за головою, вдих. 

1 — перевернутися на живіт, видихнути. 

2 — в. п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

4. Вправа «Хурделиця» 

В. п. сидячи, руки опущені — вдих. 

1 — повернути тулуб ліворуч, руки простягнути вперед, видихнути, 

сказавши «вліво»; 

2 — в. п.; 

3 — те саме у зворотному напрямку. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

5. Вправа «Сніжинки літають» 

В. п. — лежачі на підлозі, ноги разом, руки в сторони. 

Стрибки зі змахами рук вгору-вниз, 

Дихання довільне. Повторити 10—12 р., чергуючи з ходьбою. 

Виконати вправу на відновлення дихання 3 рази. 

 

III. Заключна частина (біг, ходьба звичайна, вправа на відновлення 

дихання — сніжинки летять) 

 

Ускладнення на 4-й тиждень 

6. Вправа «Сніжинки впали на доріжку»  

В. п. — сидячи, ноги витягнуті вперед, вдих. 
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1 — нахилити тулуб уперед, торкнутись носків ніг, сказати «ух», 

видихнути; 

2 — в. п. 

Повторити 4—5 разів у середньому темпі. 

 

Січень 

(1-й і 2-й тижні) 

І. Вступна частина (ходьба звичайна, приставним кроком, високо 

піднімаючи коліна, зі зміною напрямку руху; біг звичайний, зі зміною темпу) 

 

II. Основна частина (комплекс загальнорозвивальних вправ із 

шишками) 

1. Вправа «Шишки виросли»  

В. п. — ноги нарізно, руки з шишками опущені. 

1 — руки підняти вгору, встати навшпиньки, 

2 — в. п., видих. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

2. Вправа «Покажи шишки пташкам» 

В. п. — ноги злегка розставлені, руки з шишками притиснуті до грудей. 

1 — руки вперед, вдих; 

2 — в. п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

3. Вправа «Куди падають шишки»  

В. п. — ноги на ширині плечей, руки з шишками опущені, вдих. 

1 — нахилити тулуб уперед, сказати «ух», видихнувши, покласти шишки 

на підлогу; 

2 — в. п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

4. Вправа «Покажи шишки друзям»  
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В. п. — ноги на ширині плечей, руки з шишками за спиною, вдих. 

1 — повернути тулуб ліворуч, руки винести вперед, сказати «ось», 

видихнувши; 

2 — в. п.; 

3—4 — те саме в правий бік. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

5. Вправа «Пограємось із шишками»  

В. п. — ноги разом, руки з шишками притиснуті до грудей. 

Стрибки на місці з обертанням. 

Дихання довільне, повторити 10—12 разів, чергуючи з ходьбою. 

Виконати вправу на відновлення дихання 3 рази. 

 

III. Заключна частина (біг, ходьба звичайна, вправа на відновлення 

дихання) 

 

Ускладнення на 2-й тиждень 

6. Вправа «Заховаємо шишки» 

В. п. — ноги нарізно, руки з шишками опущені. 

1 — присісти, торкнутися шишками підлоги. 

2 — в. п. руки з шишками в сторони, сказати «ось». 

Повторити 4—5 рази в середньому темпі, дихання довільне. 

 

Січень 

(3-й і 4-й тижні) 

І. Вступна частина (ходьба звичайна, з рухами рук, високо піднімаючи 

коліна, ходьба з чергуванням зі стрибками, біг звичайний) 

 

II. Основна частина (комплекс загальнорозвивальних вправ із 

прапорцями) 

1. Вправа «Підніми прапорець» 

В. п. — о. с. 
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1 — руки з прапорцями через сторони підняти вгору; 

2 — в. п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. Дихання довільне. 

 

2. Вправа «Покажи прапорець» 

В. п. — о. с. Руки з прапорцем притиснуті до грудей. 

1 — руки з прапорцем простягти вперед; 

2 — в. п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі, дихання довільне. 

 

3. Вправа «Постукай прапорцем» 

В. п. — п’ятки разом, носки нарізно, руки з прапорцем вперед, вдих. 

1 — присісти, постукати прапорцем по підлозі; 

2 — в. п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі, дихання довільне. 

 

4. Вправа «Покажи прапорець»  

В. п. — ноги нарізно, руки вперед — вдих. 

1 — повернути тулуб ліворуч, руки в сторони, сказати «ось», видихнути; 

2 — в. п.; 

3 — те саме в правий бік; 

4 — в. п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі, дихання довільне. 

 

5. Стрибки 

В. п. — ноги разом, руки з прапорцем притиснуті до грудей. 

Дихання довільне, повторити 10—12 разів, чергуючи стрибки з ходьбою. 

Виконати вправу на відновлення дихання 3 рази. 

 

III. Заключна частина (біг, ходьба звичайна, вправа на відновлення 

дихання) 
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Ускладнення на 4-й тиждень 

Нахили тулуба вперед 

В. п. — ноги на ширині плечей, руки з прапорцем опущені — вдих. 

1 — нахилити тулуб уперед, сказати «ух», видихаючи. 

2 — в. п. 

Повторити 4—5 разів у середньому темпі, дихання довільне. 

 

Лютий 

(1-й і 2-й тижні) 

І. Вступна частина (ходьба звичайна, на носках, високо піднімаючи 

коліна, з різним положенням рук, зі зміною темпу; біг звичайний, зі зміною 

темпу, ходьба) 

 

II. Основна частина (комплекс загальнорозвивальних вправ із 

кубиками) 

1. Вправа «Руки вгору»  

В. п. — ноги нарізно, руки з кубиками опущені. 

1 — підняти руки вгору, вдихнути; 

2 — в. п., видих. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

2. Вправа «Покажи кубики» 

В. п. — п’ятки разом, носки нарізно, руки з кубикам за спиною, вдих. 

1 — руки з кубиками винести вперед, сказати «ось», видихнути; 

2 — в. п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

3. Вправа «Поклади кубики»  

В. п. ноги на ширині плечей, руки з кубиками опущені, вдих. 

1 — нахилити тулуб уперед, покласти кубики на землю, сказати «ух», 

видихаючи;  

2 — в.п., вдих; 
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3 — нахилити тулуб уперед, взяти кубики, видихаючи, сказати «ух»; 

4 — в.п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

4. Вправа «Постукай кубиками» 

В. п. — ноги на ширині плечей, руки вперед, вдих. 

1 — повернути тулуб ліворуч, руки простягнути вперед, стукнути 

кубиками;  

2 — в. п. 

3 — те саме в правий бік;  

4 — в. п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

5. Стрибки 

В. п. — ноги разом, руки на поясі. 

Дихання довільне. Повторити 10—12 разів, чергуючи з ходьбою. 

Виконати вправу на відновлення дихання 3 рази. 

 

III. Заключна частина (біг, ходьба звичайна, вправа на відновлення 

дихання) 

 

Ускладнення на 2-й тиждень 

6. Вправа «Не зачепи кубик» 

В. п. — ноги разом, руки на поясі. 

Стрибки навколо кубиків. 

Повторити 10—12 р., чергуючи із ходьбою в середньому темпі. Дихання 

довільне. 

Виконати вправу на відновлення дихання 3 рази. 

 

Лютий 

(3-й і 4-й тижні) 

І. Вступна частина (ходьба: звичайна, на носках, зі зміною темпу, високо 

піднімаючи коліна; біг звичайний, із зупинками, ходьба) 
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II. Основна частина (комплекс загальнорозвивальних вправ з імітацією 

рухів «Ми веселі малюки») 

1. Вправа «Гріємо ручки» 

В. п. — о. с. руки в боки. 

1 — сплеснути руками спереду — вдих, 

2 — в. п. — видих, 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

2. Вправа «Покажи руки сонцю»  

В. п. — ноги нарізно, руки опущені. 

1 — руки в сторони; 

2 — руки вгору, вдих; 

3 — руки в сторони; 

4 — в. п., видих. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

3. Вправа «Торкнись землі»  

В. п. — ноги на ширині плечей, руки за спиною, вдих. 

1 — нахилитися вперед, торкнутись підлоги, сказати «ух», видихнувши; 

2 — в. п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

4. Присідання 

В. п. — п’ятки разом, носки нарізно, руки на поясі, вдих. 

1 — присісти, руки винести вперед, сказати «ось», видихаючи; 

2 — в. п. 

Повторити 4—5 разів у середньому темпі. 

 

5. Стрибки на місці 

В. п. — ноги разом, руки на поясі. 

Дихання довільне. Повторити 10—12 разів, чергуючи з ходьбою. 
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Виконати вправу на відновлення дихання 3 рази. 

 

III. Заключна частина (біг, ходьба звичайна, вправа на відновлення) 

 

Ускладнення на 4-й тиждень 

6. Стрибки на місці з обертанням 

В. п. — ноги разом, руки на поясі. 

Дихання довільне. Повторити 10—12 разів, чергуючи з ходьбою. 

Виконати вправу на відновлення дихання 3 рази. 

 

Березень 

(1-й і 2-й тижні) 

І. Вступна частина (ходьба звичайна, на носках, з рухами рук, високо 

піднімаючи коліна, у чергуванні зі стрибками; біг звичайний, зі зміною темпу, 

ходьба) 

 

II. Основна частина (комплекс загальнорозвивальних вправ із 

хустинками) 

1. Вправа «Помахай хустинками» 

В. п. — ноги разом, руки з хустинкою внизу. 

1 — підняти руки вгору, змахнути хустинками, вдих; 

2 — в. п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

2. Вправа «Лялька вклоняється»  

В. п. — ноги на ширині плечей, руки з хустинкою опущені, вдих. 

1 — нахилити тулуб уперед, торкнутися хустинкою підлоги; 

2 — в. п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

3. Вправа «Лялька грається і від нас ховається» 

В. п. — сидячи на підлозі, ноги витягнути вперед, руки з хустинкою в 
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сторони, вдих. 

1 — підтягнути ноги до грудей, обхопити їх руками, видих; 

2 — в. п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

4. Вправа «Іванець-киванець» 

В. п. — о. с, руки з хустинкою за спиною, вдих. 

1 — повернути тулуб ліворуч, руки з хустинкою розвести в сторони, 

сказати «ух», видихнути;  

2 — в. п.; 

3—4 — те саме в правий бік. 

Повторити 4—5 разів у середньому темпі. 

 

5. Вправа «Лялька стрибає» 

В. п. — ноги разом, руки з хустинкою в сторони. 

Стрибки на місці. 

Дихання довільне. Повторити 10—12 разів, чергуючи з ходьбою. 

Виконати вправу на відновлення дихання 3 рази. 

 

III. Заключна частина (біг, ходьба звичайна, вправа на відновлення 

дихання) 

 

Ускладнення на 2-й тиждень 

6. Стрибки 

В. п. — ноги нарізно, руки опущені. 

1 — стрибок, ноги нарізно, руки з хустинкою вгору, 

2 — в. п. 

Дихання довільне. Повторити 10—12 разів, чергуючи з ходьбою. 

Виконати вправу на відновлення дихання 3 рази. 

 

Березень 

(3-й і 4-й тижні) 
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І. Вступна частина (ходьба звичайна в повільному темпі по колу, ходьба 

з високим підійманням колін, ходьба із зміною темпу, з рухами рук, біг по колу, 

ходьба, перешикування в коло) 

 

II. Основна частина (комплекс загальнорозвивальних вправ «Птахи» з 

імітацією рухів) 

1. Вправа «Птахи крутять голівками» 

В. п. — ноги на ширині ступні, руки на поясі. 

1—2 — повороти голови праворуч-ліворуч. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

2. Вправа «Птахи махають крилами» 

В. п. — ноги на ширині плечей, руки опущені, видих. 

1 — підняти руки вгору, вдих; 

2 — в. п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

3. Вправа «Птахи чистять пір’ячко» 

В. п. — лежачи на підлозі, руки опущені вздовж тулуба, видих. 

1 — перевернутися на правий бік, вдих; 

2 — в. п.; 

3 —перевернутися на лівий бік;  

4 — в. п. 

Повторити 4—5 разів у середньому темпі. 

 

4. Вправа «Птахи дзьобають зернятка» 

В. п. — ноги разом, руки на поясі, видих. 

1—2 — присісти, торкнутись пальцями підлоги, вдихнути; 

3—4 — в. п. 

Повторити 4—5 разів у середньому темпі. 

 

5. Вправа «Птахи стрибають» 
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В. п. — ноги разом, руки на поясі. 

Стрибки на місці. 

Дихання довільне. Повторити 10—12 разів, чергуючи з ходьбою. 

Виконати вправу на відновлення дихання 3 рази. 

 

III. Заключна частина (ходьба в повільному темпі, біг, вправа на 

відновлення дихання) 

 

Ускладнення на 4-й тиждень 

6. Вправа «Птахи злітають» 

В. п. — ноги на ширині плечей, руки опущені, видих. 

1 — підняти руки вгору через сторони, встати навшпиньки, вдихнути; 

2 —в. п. 

Повторити 4—5 разів у середньому темпі. 

 

Квітень 

(1-й і 2-й тижні) 

І. Вступна частина (ходьба звичайна, з рухами рук, високо піднімаючи 

коліна, біг звичайний, ходьба зі зміною темпу) 

 

II. Основна частина (комплекс загальнорозвивальних вправ із малим 

м’ячем) 

1. Вправа «От які у нас м’ячі» 

В. п. — ноги нарізно, руки з м’ячем витягнути вперед. 

1 — притиснути м’яч до грудей; 

2 — в. п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. Дихання довільне. 

 

2. Вправа «Вище м’ячик підійми» 

В. п. — ноги разом, руки з м’ячем опущені попереду. 

1 — руки підняти вгору, встати навшпиньки, вдихнути; 

2 — в. п. 
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Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

3. Нахили тулуба вперед 

В. п. — ноги на ширині плечей, руки з м’ячем підняти вгору — вдих. 

1 — нахилити тулуб вперед, руки з м’ячем опустити, сказати «ух», 

видихнувши; 

2 — в. п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

4. Вправа «Другу м’ячик покажи» 

В. п. — ноги на ширині плечей, руки вперед, тримають м’яч, вдих. 

1 — повернути тулуб ліворуч, руки ліворуч, сказати «ось», видихнувши; 

2 — в. п.; 

3—4 — те саме у правий бік. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

5. Стрибки 

В. п. — ноги разом, руки із м’ячем до грудей. 

Дихання довільне. Повторити 10—12 разів, чергуючи з ходьбою. 

Виконати вправу на відновлення дихання 3 рази. 

 

III. Заключна частина (ходьба в повільному темпі, біг, вправа на 

відновлення дихання) 

 

Ускладнення на 2-й тиждень 

6. Стрибки 

В. п. — ноги разом, руки з м’ячем опущені. 

1 — стрибок, руки з м’ячем перед собою; 

2 — в. п. 

Дихання довільне. Повторити 10—12 разів, чергуючи з ходьбою. 

Виконати вправу на відновлення дихання. Повторити 3 рази. 
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Квітень 

(3-й і 4-й тижні) 

І. Вступна частина (ходьба звичайна, високо піднімаючи коліна, з рухами 

рук, біг звичайний) 

 

II. Основна частина (комплекс загальнорозвивальних вправ з імітацією 

рухів «Спортсмени») 

1. Вправа «Тренуємо м’язи» 

В. п. — ноги нарізно, руки, зігнуті в ліктях перед грудьми, разом, видих. 

1 — з силою розвести руки в сторони, вдихнути; 

2 — в. п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

2. Нахили тулуба вперед 

В. п. — ноги на ширині плечей, руки опущені, вдих. 

1 — нахилити тулуб вперед, торкнутись носків, сказати «ух», 

видихнувши; 

2 — в. п. 

Повторити 5—6 р. у середньому темпі. 

 

3. Вправа «Велосипедисти» 

В. п. — лежачи на спині, руки перед собою, ніби тримають кермо. 

1—2 — почергово згинати ноги в колінах, імітуючи їзду на велосипеді. 

Повторити 4—5 разів у середньому темпі. 

 

4. Вправа «Силачі» 

В. п. — ноги на ширині плечей, руки до плечей. 

1 — поворот вліво, видих;  

2 — в. п.; 

3 — те саме в правий бік;  

4 — в. п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 
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5. Стрибки на місці 

В. п. — ноги разом, руки на поясі. 

Дихання довільне. Повторити 10—12 разів, чергуючи з ходьбою. 

Виконати вправу на відновлення дихання 3 рази. 

 

III. Заключна частина (ходьба в повільному темпі, біг, вправа на 

відновлення дихання) 

 

Ускладнення на 4-й тиждень 

6. Стрибки 

1 — стрибок, права нога вперед, ліва назад; 

2 — поміняти ноги. 

Дихання довільне. Повторити 10—12 разів, чергуючи з ходьбою. 

Виконати вправу на відновлення дихання 3 рази. 

 

Травень 

(1-й і 2-й тижні) 

І. Вступна частина (ходьба звичайна, навшпиньки, на п’ятках, зі зміною 

темпу, з різним положенням рук, біг звичайний, ходьба) 

 

II. Основна частина (комплекс загальнорозвивальних вправ із 

брязкальцями) 

1. Вправа «Подивись на брязкальце» 

В. п. — ноги злегка розставлені, руки з брязкальцем внизу, видих. 

1 — руки вперед; 

2 — руки вгору, вдих; 

3 — руки вперед; 

4 — в. п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

2. Нахили тулуба вперед 
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В. п. — сидячи, ноги витягнуті вперед, брязкальце в руках у 

вертикальному положенні, вдих. 

1 — нахилити тулуб уперед, руки з брязкальцем витягнути вперед, 

сказати «ух», видихнувши.  

2 — в.п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

3. Повороти тулуба в сторони 

В. п. — стоячи, ноги нарізно, руки з брязкальцем притиснуті до грудей, 

вдих. 

1 — повернути тулуб ліворуч, руки винести вперед, сказати «ось», 

видихнути; 

2 — в. п.; 

3—4 — те саме в правий бік. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

4. Присідання 

В. п. — п’ятки разом, носки нарізно, руки з брязкальцем опущені, вдих. 

1 — присісти, руки з брязкальцем витягнути вперед, сказати «ось», 

видихнувши;  

2 — в. п. 

Повторити 4—5 разів у середньому темпі. 

 

5. Стрибки на місці 

В. п. — ноги разом, руки з брязкальцем перед собою. 

Дихання довільне. Повторити 10—12 разів, чергуючи з ходьбою. 

Виконати вправу на відновлення дихання 3 рази. 

 

III. Заключна частина (біг, ходьба звичайна, вправа на відновлення 

дихання) 

 

Ускладнення на 2-й тиждень 
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6. Стрибки на місці з обертанням навколо себе 

В. п. — ноги разом, руки з брязкальцем перед собою. 

Дихання довільне. Повторити 10—12 разів, чергуючи з ходьбою. 

Виконати вправу на відновлення дихання 3 рази. 

 

Травень 

(3-й і 4-й тижні) 

І. Вступна частина (ходьба звичайна, на носках, на п’ятках, приставним 

кроком лівим та правим боком, біг звичайний, ходьба) 

 

II. Основна частина (комплекс загальнорозвивальних вправ без 

атрибутів) 

1. Піднімання рук вгору 

В. п. — ноги злегка розставлені, руки опущені. 

1 — руки підняти вгору, вдихнути, сплеснути долонями над головою; 

2 — в.п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

2. Нахили тулуба вперед 

В. п. — сидячи, ноги витягнуті вперед, вдих. 

1 — нахилити тулуб уперед, торкнутися носків, сказати «ух», видихнути. 

2 — в. п. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

3. Підтягування ніг 

В. п. — лежачі на спині, руки підняті вгору, вдих. 

1 — підтягнути ліву ногу, зігнути в коліні, видихнути, сказати «ось»; 

2 — в. п.; 

3—4 — те саме з правої ноги. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

4. Повороти тулуба в сторони 
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В. п. — ноги злегка розставлені, руки на поясі, вдих. 

1 — поворот вліво, руки в сторони — видих; 

2 — в. п.; 

3—4 — теж саме в правий бік. 

Повторити 5—6 разів у середньому темпі. 

 

5. Стрибки на місці 

В. п. — руки на поясі, ноги разом. 

Дихання довільне. Повторити 10—12 р., чергуючи з ходьбою. 

Виконати вправу на відновлення дихання 3 рази. 

 

III. Заключна частина (біг, ходьба звичайна, вправа на відновлення 

дихання) 

 

Ускладнення на 4-й тиждень 

6. Піднімання рук вгору 

В. п. — ноги злегка розставлені, руки опущені. 

1 — руки підняти вгору, вдихнути, сплеснути руками над головою, встати 

навшпиньки; 

2 — в. п. 

Повторити 4—5 разів у середньому темпі. 
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Комплекси вправ для пробудження 
 

Вересень 

Комплекс 1. Кішки 

Котик хоче подрімати, 

Він заплющив оченята. 

 

В. п. — лежачи на спині, руки вздовж тулуба, очі розплющені. 

1 — заплющити очі; 

2 — розплющити очі. 

1 і 2 повторити 4 рази. 

3 — повести очима праворуч, ліворуч; 

4 — підняти голівку; 

5 — опустити голівку. 

3—5 повторити 4 рази. 

 

Мишку з’їв сіренький котик 

І погладжує животик. 

 

В. п. — лежачи на спині, руки вздовж тулуба, очі відкриті. 

1 — підняти живіт догори, прогнутися; 

2—3 — виконувати колові рухи по животу руками по черзі; 

4 — в. п. 

Повторити 4 рази. 

 

Любить котик потягатись, 

На сонечку вигріватись. 

 

В. п. — руки догори. 

1 — потягнутися всім тулубом; 

2—3 — повернутися на бік (правий, лівий). 
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4 — в. п.  

Повторити 2 рази в повільному темпі. 

 

Лапки в котика м’якенькі, 

Наш коточок веселенький. 

 

В. п. — перевернутися на живіт, руки вздовж тулуба. 

1—4 — довільні рухи руками й ногами. 

5—8 — те саме в положенні лежачи на спині.  

Повторити 4 рази. 

 

Комплекс 2. Циркачі 

На арену циркачі хвацько виступають, 

Ноги, руки залюбки хлопці розминають. 

 

В. п. — лежачи, руки вздовж тулуба. 

1—2 — підняти руки вгору, потягнутися; 

3—4 — в. п. 

1—4 повторити 4 рази. 

4—5 — підняти руки вгору, потягнутися вперед і вверх, опустити руки; 

6—7 — підняти і опустити ноги. 

Повторити 4 рази. 

 

Потім розбігаються, 

Разом прогинаються 

Спритні і завзяті 

Молодці вусаті, 

Спортом всі займаються, 

З хворобами не знаються. 

 

В. п. — перевернутися на живіт, руки вперед. 

1—2 — прогнутися в повільному темпі. 
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3—4 — в.п.  

Повторити 3—4 рази. 

 

Жовтень 

Комплекс 3. М’ячик  

М’ячик — шкіряний бочок 

Гарно потягнувся, 

 

В. п. — лежачи на спині. 

1 — підняти руки вгору, потягнутися. 

2 — в. п. 

Повторити 4 рази.  

 

Покотився на лужок, 

Потім повернувся. 

 

В. п. —  лежачи на спині. 

1— 2 — повернутися зі спини на живіт. 

3—4 — в. п. 

 

В усі боки нахилявся, 

Своїх друзів видивлявся. 

 

В. п. — сидячи, руки в боки. 

1—2 — нахилитись уперед (ліворуч і праворуч). 

3—4 — вирівнятись. 

Повторити 3 рази. 

 

Ось який, ось який 

М’яч веселий, чарівний! 

 

В. п. — лежачи на спині.  
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Довільні змахи ногами й руками 

Повторити 4 рази. 

 

Комплекс 4. Рибки 

Рибка плаває у річці, 

Плавцями махає. 

 

В. п. — лежачи на спині. 

1—2 — підняти руки через сторони вгору; 

3—4 — опустити руки. 

Повторити 4 рази. 

 

Вихиляється в водичці, 

Спинку прогинає. 

 

В. п. — лежачи на животі. 

1—2 — прогнутись, руки вперед; 

3—4 — в. п.  

Повторити 4 рази. 

 

Потім пропливає — 

Друзів виглядає. 

 

В. п. — сидячи, руки за головою. 

1—4 — нахили тулуба в сторони. 

Виконати 4 рази. 

 

Щоб погратись, посміятись, 

У водичці поплескатись. 

 

 

В. п. — лежачи, руками обхопити ноги. 
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1—4 — згинання ніг у колінах до грудей. 

 

Листопад 

Комплекс 5. Добридень, сонечко! 

Ми до сонця потягнулись, 

Йому лагідно всміхнулись! 

 

В. п. — лежачи на спині. 

1—2 — потягнути руки вперед, прогнутися; 

3—4 — в. п. 

Повторити 4 рази. 

 

Підставляємо боки 

Правий, лівий залюбки! 

 

В. п. — лежачи на спині. 

Почергові повороти на лівий і правий бік. 

Повторити 3 рази. 

 

Ноженята розімнемо, 

До сонечка протягнемо. 

 

В. п. — лежачи на спині, руки за голову, ноги навхрест. 

1—4 — почергове протягування ніг угору, носок витягнути, потягнутися. 

Повторити 4 рази. 

 

Сонце ніжно гріє — 

Дітвора радіє. 

 

В. п. — лежачи на животі, злегка розправивши руки й ноги. 

1—2 — перевернутися на спину, полежати спокійно; 

3—4 — в. п. 
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Виконати 3—4 рази. 

 

Комплекс 6. Зайченя  

В нашого зайчати 

Довгі ноженята. 

 

В. п. — лежачи на спині. 

1—2 — підняти обидві ноги вгору. 

3—4 — в. п. 

Повторити 4 рази.  

 

Довгі вушка, довгі лапки, 

Милі оченята. 

 

В. п. — лежачи на спині. 

1 — зобразити руками заячі вушка. 

2 — підняти руки вгору. 

3 — потерти очі. 

4 — в. п. 

 

Зайчик прокидається 

Під кущем ховається. 

 

В. п. — лежачи на спині, очі затулені руками. 

1 — сісти, руки за голову. 

2 — нахилитися вперед. 

3—4 — в. п. 

Повторити 4 рази. 

 

Звідти виглядає 

І малят шукає. 
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В. п. — сидячи, руки на колінах. 

1 — повернутися вбік, руку «козирком» до очей; 

2 — в. п.; 

3—4 — те саме в інший бік 

Повторити 4 рази. 

 

Плигає, стрибає, 

Дітвору скликає. 

 

В. п.: лежачи на спині, довільні рухи ногами. 

 

Грудень 

Комплекс 7. Сніжинки 

Сніжинки з хмаринки додолу пірнали, 

Сніжинки повільно у небі літали. 

А потім  тихенько лягли нам до ніг, 

І землю закутав білесенький сніг. 

 

В. п. — лежачи на спині, ноги разом, руки вздовж тулуба. 

1 — повільно підняти руки вгору; 

2 — в. п. 

Повторити 4 рази. 

 

Покровом пухнасті сніжинки лежали, 

Від сонечка, як діаманти, блищали. 

 

В. п. — лежачи на спині, ноги разом, руки вздовж тулуба. 

1 — розвести руки і ноги в сторони. 

2 — в. п. 

Повторити 4 рази. 

 

На тротуарах, на вікнах, на вітах, 
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Сніжинки лежали, фарфорові квіти. 

 

В. п. — сидячи, ноги розставлені в сторони, руки в упор за спиною.  

1 — нахил уперед, торкнутися руками носка; 

2 — в. п. 

3 — те саме виконати до другої ноги. 

Повторити по 2 рази до кожної ноги. 

 

Та, звідки не взявсь, вітерець прилетів, 

Сніжинки у вальсі пустун закрутив. 

 

Комплекс 8. Кошенята 

1. «Кошеня потягується» 

В. п. — лежачи на спині, руки вздовж тулуба.  

1 — руки підняти вгору;  

2 — потягнутися;  

3—4 — в. п. 

Повторити 6 разів. 

 

2. «Кошеня сміється» 

В. п. — лежачи на спині, руки вздовж тулуба. 

1, 2 — повернути голову вправо, рівно;  

3—4 — повернути голову вліво, рівно.  

Повторити 6—8 разів. 

 

3. «Кошеня грається» 

В. п. — лежачи на спині, руки вздовж тулуба. 

1 — зігнути коліна;  

2 — обхопити коліна руками;  

3—4 — в. п.  

Повторити 6—8 разів. 
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4. «Кошеня не сумує» 

В. п. — лежачи на животі.  

1 — підняти ноги;  

2 — взятися руками за носки;  

3—4 — в. п.  

Повторити 6 разів. 

 

5. «Кошеня сердиться» 

В. п. — стоячи на колінах, опираючись на руки.  

1—2 — вигнути спинку;  

3—4 — в. п.  

Повторити 6 разів. 

 

6. «Кошенята пустують» 

В. п. — стоячи біля ліжок.  

Стрибки на місці. 

Повторити 8 разів. 

Ходьба (15 с), ходьба по ребристій дошці. 

 

Січень 

Комплекс 9. Колосок 

Півник жив і мишенята 

У красивому дворі. 

Півник сильний був, завзятий 

Мишенята — ледарі. 

Півник рано прокидався, 

Кукурікав, озирався.  

 

В. п. — лежачі на спині. 

1 — повернути голову праворуч; 

2 — в. п. 

3—4 — те саме в інший бік. 
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Повторити 7—8 разів. 

 

Якось Півник працював, 

Зранку в дворі замітав, 

Просувавсь за кроком крок  

І знайшов там колосок: 

— Колосок такий важкий! 

Друзі! Поможіть мерщій! 

Мишенята! До роботи! 

Зерна поможіть змолоти! 

 

В. п. — лежачи.  

1  — руки ліворуч; 

2 — руки праворуч. 

Повторити по 4 рази в кожен бік. 

 

 

В. п. — лежачи, руки за головою. 

Підняти прямі ноги вгору. 

Повторити 6—7 разів. 

 

Круть відповідає: «Зерна 

Ви меліть, але без мене». 

Каже Верть: «Що візьмеш з мишки! 

Хіба мельник я? Облиште!  

 

В. п. — лежачі на спині. 

Змахи руками й ногами. 

 

Півень до млину пішов 

І муки там намолов.  
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В. п. —  лежачи на спині. 

Махи ногами. 

Повторити 6—7 разів. 

 

І нема коли присісти! 

Замісив наш Півник тісто. 

 

В. п. — лежачи на животі.  

Віджимання на руках. 

Повторити 6—7 разів. 

 

Пиріжечків наліпив 

І у пічку посадив. 

 

В. п. — сидячі навколішки 

1 — плеснути в долоні;  

2 — витягнути руки вперед.  

Повторити 6—7 разів. 

 

І прибігли мишенята, 

Просять їх почастувати.  

 

В. п. — сидячи на краю ліжка. 

Кругові рухи ногами. 

Повторити 6 разів. 

 

Півник каже: «Не частують 

Тих, хто чесно не працює! 

Отепер я вас провчу, 

Хай там що, не пригощу!»  

 

Діти крокують біля ліжка, похнюпивши голови. 



  42

 

«Зжалься! — просять мишенята. — 

Станемо допомагати!» 

 

Діти стрибають біля ліжка, проходять по масажних килимках і «доріжках 

здоров’я». 

 

Комплекс 10. Гойдалка 

Гойдалка у нас весела 

Цілий день гойдається. 

Трохи нахиляється, 

Трохи вигинається. 

Дітвори у нас багато, 

Всіх потрібно погойдати. 

Щоб хлоп’ятам і дівчатам 

Весело було гуляти. 

 

В. п. — лежачи на спині, руки догори. 

1—4 — плавні помахи рук. 

Повторити 4 рази. 

 

В. п. — сидячи, руки догори. 

1—2 — нахили в сторони; 

3—4 — потягання. 

Повторити 4 рази.  

 

В. п. — сидячи, руки на поясі.  

Нахили вперед-назад, довільно. 

Виконати 4 рази. 

 

В. п. — лежачи на животі.  

Довільні рухи ногами і руками. 
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Повторити 3—4 рази. 

 

Лютий 

Комплекс 11. Діточки-квіточки 

Наші діточки,  

Наче квіточки: 

Вранці прокидаються, 

Під сонцем потягаються. 

 

В. п. — лежачі на спині. 

Потягнути руки назад. 

Повторити 6 разів. 

 

Наші діточки,  

Наче квіточки: 

Вітер ними грає, 

Колише, повертає. 

 

В. п. — лежачі на ліжку. 

Повороти тулуба ліворуч і праворуч. 

Повторити 3 рази. 

 

Наші діточки,  

Наче квіточки: 

Від дощику ховаються, 

До землі схиляються. 

 

В. п. — сидячи на ліжку. 

Нахили вперед. 

 

Наші діточки,  

Наче квіточки: 
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З метеликами грають, 

Як зайчики стрибають. 

 

Стрибати на обох ногах, змахуючи руками. 

Повторити 10 разів. 

 

Комплекс 12. Ведмежата  

Ведмежата-малюки 

Сплять узимку залюбки. 

 

В. п. — лежачи на боці, долоні під щоками. 

1—2 — повернутися на інший бік; 

3—4 — в. п.  

Повторити 4 рази. 

 

Потім прокидаються, 

Зарядкою займаються. 

 

В. п. — лежачи на спині, руки вздовж тулуба. 

Почергове піднімання й опускання рук у повільному темпі з 

потягуванням. 

Повторити 4 рази. 

 

Спинки вигинають, 

Лапки випрямляють. 

 

В. п. — лежачи на спині, руки вздовж тулуба. 

1—2 — потягнутися, руки вгору; 

3—4 — в. п.  

Повторити 4 рази. 

 

З дітками вітаються, 



  45

Сонечку всміхаються! 

 

В. п. — лежачи на спині, руки вздовж тулуба. 

Довільні змахи рук і ніг.  

Повторити 3—4 рази. 

 

Березень 

Комплекс 13. Курчата 

Вранці крихітки-курчата 

Дружно вийшли погуляти. 

 

В. п. — лежачи на спині. 

Довільні рухи ногами.  

Повторити 4 рази. 

 

Дружно крокували, 

Крильцями махали, 

 

В. п. — лежачи на спині. 

Довільні змахи руками.  

Повторити 3—4 рази. 

 

Вмили очки, вмили дзьобик, 

Вичистили лапки. 

 

В. п. — сидячи. 

1 — протерти очі; 

2 — «почистити» ніс; 

3—4 — ніжки потерти ногою об ногу. 

Повторити 4 рази. 

 

Час прийшов курчатам 
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Крихти пошукати. 

 

В. п. — сидячи, руки на поясі. 

Повороти в сторони. 

Повторити 3—4 рази. 

 

Як поїли, і попили, 

То до квочки поспішили. 

 

В. п. — лежачи на спині. 

Довільні рухи ніг і рук.  

Повторити 4 рази. 

 

Комплекс 14. Літаки 

Зашуміли двигуни — 

В небо ми злетіли. 

 

В. п. — лежачи на спині, руки перед грудьми.  

Колові рухи руками. 

 

Із птахами, як вони, 

Покружляли вміло. 

 

В. п. — лежачи, руки вздовж тулуба. 

1—2 — змахи рук; 

3—4 — змахи ніг. 

Повторити 3 рази. 

 

Покружляли, розвернулись 

І додому повернулись. 

 

В. п. — сидячі, руки на поясі. 
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Повороти тулуба в сторони в різному темпі.  

Повторити 4 рази. 

 

Дружно приземлилися, 

Трохи притомилися. 

 

В. п. — сидячи, розправивши руки й ноги.  

Перевернутися на живіт, випрямитися на руках і ногах, лягти й полежати. 

 

Квітень 

Комплекс 15. Коники 

Наші коники-малята 

Люблять бігати, стрибати. 

 

В. п. — лежачи.  

Почергові змахи ніг.  

Повторити 3—4 рази. 

 

Все копитцями цок-цок 

Об тонесенький льодок, 

 

В. п. — лежачи на животі.  

Змахи ногами назад.  

Повторити 4 рази. 

 

Гривкою тріпнули, 

Голівкою махнули. 

 

В. п. — сидячи.  

Рухи головою в різних напрямках. 

Повторити 4 рази. 
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Так уміють всі малята, 

Наче коники, стрибати. 

 

В. п. — напівсидячи, обпершись на руки.  

Переставляння ніг одну за одну.  

Повторити 6 разів. 

 

Комплекс 16. Мій велосипед 

Дужий, спритний, як атлет, 

В мене є велосипед. 

 

В. п. — лежачи. 

1—2 — підняти руки через сторони вверх; 

3—4 — в. п.  

Повторити 4 рази. 

 

Триколісний, двопедальний. 

Я тепер відповідальний: 

Ремонтую, доглядаю, 

Крила і кермо рівняю. 

 

В. п. — сидячи навпочіпки, опора на руки.  

Нахили вперед якомога глибше в повільному темпі.  

Повторити 4 рази. 

 

В. п. — сидячи, долоні стиснуті в кулаки.  

Постукування кулаком об кулак у такт музики. 

 

Сяду верхи я на нього, 

Обжену всіх до одного. 

 

В. п. — лежачи на спині.  
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Колові рухи ногами в такт мелодії. 

 

Травень 

Комплекс 17. Білченята 

У гніздечку білченята 

Враз відкрили оченята. 

 

В. п. — лежачи, очі заплющені. 

1 — розплющити очі; 

2—3 — поводити очима; 

4 — заплющити очі. 

Повторити 4 рази. 

 

Сіли, озирнулися, 

Дружно потягнулися. 

 

В. п. — сісти, руки на поясі. 

1—2 — повороти тулуба в сторони; 

3—4 — протягування рук в сторони.  

Повторити 3 рази. 

 

Спинки вигинають, 

Хвостами махають. 

 

В. п. — лежачи на животі. 

1—2 — вигнути спину; 

3—4 — в. п.  

Повторити 3 рази. 

 

По дубочку плиг та плиг. 

Важко наздогнати їх. 
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В. п. — лежачи на спині, ноги зігнуті.  

Згинання й вирівнювання ніг у такт музики.  

Повторити 6 разів. 

 

Комплекс 18. Вітерець 

Вітре, вітерець крилатий, 

Прокидайся, годі спати! 

 

В. п. — лежачи на спині.  

Плавні рухи ногами під музику.  

Повторити 8 разів. 

 

Він прокинувсь, полетів, 

З нами гратись захотів. 

 

В. п. — лежачи на животі.  

Плавні рухи ногами й руками.  

Повторити 8 разів. 

 

Все літав, пустував, 

Весело бешкетував. 

 

В. п. — лежачи на спині.  

Перекочування зі спини на живіт.  

Повторити 4 рази. 

 

А коли стомився, 

До хмарки притулився. 

 

В. п. — лежачи на спині, подушку тримати руками на животі.  

Обійняти подушку руками й ногами. 

Повторити 8 разів, потім спокійно полежати. 
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Комплекси пальчикових вправ 
 

Комплекс 1. Ліхтарики 

Вже надворі споночіло, 

Ліхтарі ми засвітили, 

Щоб надворі дітки грались, 

Не губились, не лякались. 

(Діти стискають і розтискають пальці рук.) 

 

Комплекс 2. Квасимо капусту 

Ми капусту шаткували (діти прямими напруженими долонями імітують 

рухи сокири), 

Солі в неї ми поклали (пальці зібрані пучкою, імітують соління капусти), 

Ми капусту м’яли, дерли (енергійно стискають пальці в кулачки, то 

одночасно на двох руках, то по черзі), 

Моркву чистили і терли (пальці однієї руки стиснуті в кулак, кулак 

ритмічно рухається уверх-униз по долоні другої руки, Те саме повторюють, 

помінявши руки). 

 

Комплекс 3. Миємо руки 

Узяли духмяне мило, 

Добре руки з ним помили. 

(Діти ритмічно потирають долонею об долоню.) 

Полетіли від води 

Бризки з рук туди-сюди. 

(Стискають пальці в кулачок, потім з силою випрямляють їх.) 

Рушничок я свій беру, 

Швидко ручки обітру. 

(Енергійними рухами імітують почергове витирання кожної руки 

рушником.) 
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Комплекс 4. Ми сьогодні прибирали 

Ми сьогодні прибирали, 

Килимки повибивали (діти трусять руками згори вниз), 

Мили посуд, речі прали (імітують миття посуду, прання), 

Мамі ми допомагали (те саме). 

Наші руки — трудівниці, 

Для матусі помічниці (гладять праву руку лівою і навпаки). 

 

Комплекс 5. Моя сім’я 

Перший пальчик — наш дiдycь, 

Другий пальчик — то бабуся, 

Третій пальчик — наш татусь, 

А четвертий — то матуся, 

П’ятий — дитятко маленьке, 

Притулилося до неньки. 

(Діти по черзі вказують на кожен палець, починаючи з великого і 

загинають його). 

Задрімав мізинчик трішки, 

Безіменний — теж у ліжко, 

І середній там лежить. 

Вказівний давно вже спить. 

Вранці всі схопились враз — 

До садка мізинцю час. 

(По черзі загинаємо пальчики до долоні. Потім великим пальцем 

торкаємося всіх інших — «будимо». Розкриваємо всі пальці «враз».) 

 

Комплекс 6. А я у гай ходила 

А я у гай ходила (діти імітують ходьбу вказівним і середнім пальцями), 

По квітку ось таку (зображують розпущену квітку обома долонями). 

А там дерева люлі (зображують дерево, розчепіривши пальці), 

Та все отак зозулі:  

Ку-ку, ку-ку, ку-ку (зображують дзьобик зозулі, склавши пальці докупи). 
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Я зайчика зустріла (зображують зайчика), 

Дрімав він на горбку (зображують горбик двома долонями), 

Була б його спіймала —  

Зозуля налякала:  

Ку-ку, ку-ку, ку-ку (зображують дзьобик зозулі). 

 

Комплекс 7. Танині Іграшки 

На полиці дружно в ряд (діти труть долоні одна об одну) 

Різні іграшки сидять: 

Два ведмеді, Буратіно (загинають пальці по одному, починаючи з 

великого) 

І веселий Чиполіно, 

Котик є, що любить кашу, 

І, звичайно, лялька Маша. 

Таня лічить їх старанно: 

Раз, два, три, чотири, п’ять (розгинають пальці, починаючи з великого). 

Поможімо нашій Тані (плескають у долоні) 

Іграшки порахувать. 
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Комплекси дихальних вправ 
 

Комплекс 1 

Вправа «Знайди і покажи носик»  

Діти зручно розсаджуються і показують свій носик дорослому. 

 

Вправа «Допоможи носику зібратися на прогулянку»  

Кожна дитина бере серветку і ретельно чистить ніс. 

 

Вправа «Носик гуляє» 

Дорослий пропонує дітям міцно стулити вуста, щоб ротик не заважав 

носику. 

 

Вправа «Носик співає пісеньку»  

Видихаючи, діти постукують вказівним пальцями по крилах носа, 

намагаючись відтворити звуки «ба-бо-бу». 

 

Вправа «Носик повертається додому»  

Діти прибирають серветки й показують вихователю, що їхні носики 

повернулися. 

 

Комплекс 2 

Вправа «Допоможи носику зібратися на прогулянку»  

Кожна дитина бере серветку й ретельно чистить ніс. 

 

Вправа «Носик пустує» 

Видихаючи, діти натискають великим і вказівним пальцями однієї руки 

на крила носа. 

 

Вправа «Носик нюхає квіти»  

Діти 10 разів вдихають  і видихають носом, почергово затуляючи 



  55

вказівним пальцем праву й ліву ніздрі. 

 

Вправа «Погладимо носик» 

Діти кладуть на перенісся вказівні пальці, пускають їх до крил носа, потім 

знову повертають до перенісся, розтираючи ніс. 

 

Вправа «Носик повертається додому» 

Діти прибирають хустки й серветки, показуючи вихователю, що їхні 

носик повернулися. 

 

Комплекс 3 

Вправа «Ростемо великими» 

1—2 — стати навшпиньки, руки розвести в сторони, підняти вгору, 

потягнутися, зробити глибокий вдих носом;  

3—4 — руки вниз, згинаючи ноги в колінах, нахилитися вперед, посилено 

видихнути ротом.  

Повторити 5—6 разів. 

 

Вправа «Дроворуб» 

В. п. — широка стійка, ноги нарізно, кисті рук зціплені в замок.  

1—2 — підняти руки вгору, прогинаючись у попереку, глибоко вдихнути 

носом; 

3—4 — нахиляючись уперед, руки рвучко опустити вниз між ніг, 

посилено видихнути ротом; 

5—6 — в. п.  

Повторити 7—8 разів. 

 

Вправа «Гусаки шиплять»  

В. п. — ноги нарізно на ширині плечей, руки на поясі.  

1—4 — нахилитися вперед і, витягуючи шию, вимовити на подовженому 

видиху: «Ш-ш-ш-ш».  

Повторити 4—5 разів. 
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Вправа «Косар» 

В. п. — встати, ноги нарізно на ширині плечей, руки злегка зігнуті в 

ліктях і підняті вперед, пальці стиснуті в кулак.  

1—4 — повертаючись праворуч-ліворуч, робити широкі  рухи руками і 

вимовляти: «Жух, жух!»  

Повторити 7—8 разів. 

 

Вправа «Паровоз» 

Ходьба по кімнаті або на місці з перемінним рухом зігнутими руками й 

імітацією звуку паровоза, що відходить або зупиняється: «Чух-чух» (35—40 с). 

 

Комплекс 4 

Вправа «Пиляємо дрова» 

Стати обличчями одне до одного, ноги нарізно, ліва нога вперед, узятися 

за руки. Нахилившись вперед і, згинаючи й розгинаючи по черзі руки в ліктях, 

імітувати пиляння дров, при цьому вимовляти: «Ж-ж-ж» (35—40 с). 

 

Вправа «Їжачок» 

Поворот голови праворуч-ліворуч. Одночасно з кожним поворотом 

робити короткий, голосний вдих носом. Видих м’який, мимовільний через 

відкриті губи (4—6 разів). 

 

Вправа «Надми кулю» 

В. п. — ноги нарізно, в руках уявна куля.  

1—2 — глибоко вдихнути ротом;  

3—4 — посилено видихнути ротом, позначаючи рухами рук уявну кулю, 

що збільшується.  

Повторити 3—4 рази. 

 

Вправа «Дмухни на свічку»  

В. п. — сісти на підлогу, ноги нарізно, тримаючи в руці уявну свічку.  
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1—2 — глибоко вдихнути носом;  

3—4 — повільно видихнути, імітуючи задування свічки.  

Повторити 3—4 рази. 

 

Вправа «Кішечка сердиться»  

В. п. — стоячи на кистях рук і колінах.  

1—2 — опустити голову і притиснути підборіддя до грудей, спину 

округлити;  

3—4 — голову відвести назад, спину витягнути.  

Повторити 5—6 разів. 

 

Комплекс 5 

Вправа «Каша кипить» 

В. п. — стоячи, одна рука лежить на животі, інша — на грудях.  

1. Вдихнути, вбираючи живіт і набираючи повітря в легені;  

2. Видихнути, опускаючи груди й напружуючи живіт, при видиху голосно 

вимовляти: «Ф-ф-ф-ф».  

Повторити 3—4 рази. 

 

Вправа «Кинь м’ячик» 

В. п. — стоячи, руки з м’ячем підняті вгору.  

Кинути м’яч від грудей вперед, під час видиху вимовити: «У-у-у-х».  

Повторити 5—6 разів. 

 

Вправа «Паровозик» 

Ходити по кімнаті, почергово рухаючи руками і примовляючи: «Чух-чух-

пах» (20—30 с). 

 

Вправа «Півник» 

В. п. — стати прямо, ноги нарізно, руки опустити.  

Розвести руки в сторони, а потім плеснути ними по стегнах.  

Видихаючи, вимовляти: «Кукуріку» (10—15 с). 
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Вправа «Годинник» 

В. п. — стоячи, ноги злегка розставити, руки опустити. 

Розмахуючи прямими руками вперед і назад, вимовляти: «Тік-так» (10—

12 разів). 

 

Комплекс 6  

 Вправа «Долоньки» 

В. п. — стоячи, руки зігнуті в ліктях.  

Опустити руки вниз і показати долоні, рвучко, ритмічно вдихаючи носом 

і стискаючи долоні в кулаки, ніби хапаючи повітря. 

 

  Вправа «Насос»  

В. п. — стоячи, ноги на ширині стопи.  

Нахилитися вперед (руки тягнуться до підлоги, проте не торкаються її), 

рвучко й коротко вдихнути носом (вдих необхідно завершити разом із 

нахилом). 

 

 Вправа «Кішка»  

В. п. — стоячи, ноги на ширині стопи. 

1 — злегка присісти, не відриваючи при цьому ступні від підлоги, і 

одночасно повернути тулуб праворуч, рвучко видихнути; 

2 — те саме в лівий бік. 

 

  Вправа «Великий маятник» 

В. п. — стоячи, ноги на ширині стопи.  

1 — трохи нагнутися вперед;  

2 — прогнувшись у попереку, нахилитися назад і обійняти руками плечі.  

Дихання довільне. 
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Комплекси вправ для очей 
 

Комплекс 1 

1. Швидко покліпати очима, заплющити очі й посидіти спокійно, 

повільно рахуючи до 5 (4—5 разів). 

2. Міцно заплющити очі. Полічити до 3, розплющити очі й подивитися 

вдалечінь, полічити до 5 (4—5 разів). 

3. У середньому темпі виконати 3—4 колові рухи очима в правий бік, а 

потім — у лівий. Розслабивши очні м’язи, подивитися вдалечінь на рахунок 1—

6 (1—2 рази). 

4. Витягти руки вперед. Подивитися на вказівний палець витягнутої руки 

на рахунок 1—4. Перенести погляд удалечінь на рахунок 1—6 (4—5 разів). 

 

Комплекс 2 

1. Міцно заплющити очі на 3—5 с (5—6 разів). 

2. Швидко покліпати (15 с). 

3. Заплющити очі й масажувати повіки легкими коловими рухами 

вказівних пальців. 

4. Зосередити погляд на вказівному пальці витягнутої перед собою лівої 

руки. Згинаючи руку в ліктьовому суглобі, поступово наближати вказівний 

палець до носа, не відводячи погляд від кінчика пальця (5—6 разів). 

 

Комплекс 3 

1. Обертати очима ліворуч, угору, праворуч, униз, а потім — праворуч, 

угору, ліворуч, униз (3—4 рази у кожен бік). 

2. Скосити очі в лівий нижній кут, по прямій перевести погляд угору. 

Повторити те саме в протилежному напрямку (2—4 рази). 

3. Інтенсивно заплющувати й розплющувати очі у швидкому темпі (10—

15 с). 

4. Рухати очима праворуч-ліворуч (5—6 разів). 
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Комплекс 4 

1. Рухати очима вгору-вниз (5—6 разів) 

2. Звести очі до носа. Для цього до перенісся треба приставити палець і 

подивитися на нього (2—3 рази). 

3. Обертати очима за годинниковою стрілкою і в протилежному напрямку 

(10—15 с). 

4. Підійти до вікна, уважно подивитися на близьку деталь: гілку дерева, 

що росте за вікном, або на подряпину на склі. Можна наклеїти на скло 

крихітний кружечок із паперу. Потім спрямувати погляд удалину, намагаючись 

побачити максимально віддалені предмети (2—3 рази). 

 

Комплекс 5 

1. Відпочити є причина — 

Час покліпати очима. 

Коли зроблена зарядка, 

Краще бачать оченятка! 

 

2. Хоч на хвилю справи кинь, 

Подивись у далечінь. 

Роздивившись те, що далі, 

Ближчі роздивись деталі. 

 

3. Слухай, що скажу, уважно. 

Голову тримай поважно, 

Подивись, малюк, ліворуч, 

Потім подивись праворуч 

І навколо подивись, 

Все уважно роздивись, 

Роздивився — і примружся, 

Знов дивися, не лінуйся. 

 

4. Раз, два, три!  
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Оченята догори! 

На чотири, п’ять і шість ти 

Мусиш міцно їх стулити. 

Знову очі догори. 

Раз, два, три! 

 

5. Щоб ти був зірким нівроку, 

Подивись у різні боки, 

А тоді покліпай швидко, 

Знов у різні боки зиркай. 

 

6. Раз  і два — 

Рівно голова! 

На «три, чотири, п’ять» чимдуж 

Оченята ти заплющ! 

Шість і сім — 

Розплющте очі всі! 

Знов заплющ, не підглядай, 

Все з початку починай. 

 

 

7. Білка дятла так чекала (діти різко дивляться праворуч і ліворуч ), 

Потім дятла пригощала. 

Подивись-но, дятле, скільки  

На гілках горішків в білки (дивляться вверх і вниз)! 

Пообідав дятел з білкою (кліпають очима), 

А вечеряв з перепілкою (заплющують очі, гладять очі вказівним 

пальцем). 

 


