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ЗДОРОВ´ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ 
ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ 

 
Всебічний розвиток і виховання підростаючого покоління – не лише 

завдання, а й обов‘язкова умова побудови нового гуманно-демократичного 
суспільства, що стосується основних проблем, пов‘язаних із розбудовою 
державності України. Вирішення цього загального завдання реалізується через 
формування духовно та фізично здорової людини. 

Сучасна школа виконує не лише традиційні освітні функції, але й готує 
дітей до життя, а особливо, коли мова йде про розумово відсталих учнів – 
майбутніх працівників. Особливості формування  здорового способу життя учнів,  
здоров'язбереження  вивчали В. Базарний, О.Ващенко, Е.Вільчковський, 
Г.Бойченко, О.Дубогай, М.Зубалій та ін.  

Аналіз спеціальної літератури, присвяченої пранням здоров'я розумово 
відсталих школярів, дотриманням охоронно-педагогічного режиму (I.Єременко, 
А.Дмитрiєв, М. Козленко, О.Литовченко, I.Гладченко та iн.) свідчить, що для 
розумово відсталих характерна значна ослабленість нервових процесів, швидка 
стомлюваність, низька працездатність, повільне включення в роботу, постійні 
відволікання, наявність апатії, проявів байдужості до всього, насамперед до 
роботи на уроці. 

Перевантаження учнів ведуть до порушення механізмів саморегуляції 
фізіологічних функцій та сприяють розвитку хронічних хвороб, негативно 
впливають на якість навчання. Ці проблеми виникають часто через високу 
щільність уроку,  перенасиченість різними видами діяльності або їхню  
одноманітність, емоційну напруженість, психологічну, м‘язову втомлюваність 
учнів . 

Особливої уваги заслуговують уроки літературного читання, у 2-4 класах, 
на яких учням особливо важко витримувати емоційне та нервове напруження 
через одноманітність та малорухливість.  
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Враховуючи все вище сказане, важливим завданням учителя на уроці 
літературного читання є зняття емоційної напруги, попередження фізичної і 
психологічної втомлюваності учнів, створення комфортних  умов для  активізації 
мовленнєвої діяльності. З цією метою, для досягнення освітнього результату в 
навчанні, вихованні та розвитку особистості, необхідно використовувати на 
уроках літературного читання здоров‘язберігаючі технології. 

З метою створення належного психоемоційного фону, стимулювання 
мозкової активності, попередження втомлюваності школярів перед початком 
уроком корисно проводити дихальну гімнастику. Вона сприяє кращому 
запам‘ятовуванню навчального матеріалу, покрашенню функції дихання, 
емоційному заспокоєнню школярів.  

Ми використали наступні вправи: «На одному подиху». Повільно і глибоко 
вдихнути через ніс повітря і на одному подиху прочитати: 1) голосні звуки; 2) 
дзвінкі приголосні; 3) глухі приголосні. «Свічка». Рівне інтенсивне видихання 
повітря. Взяти вузьку смужку паперу, уявити, що це свічка. Дмухати на неї. 
«Свічка» дозволяє слідкувати за роботою струму повітря, яке видихається. 
«Передай звуками» (для очищення легенів). 

Також передавати різні звуки: 1) свист вітру: «с – с – с»; 2) писк комара: «з – з 
– з »; 3) каркання ворони: «кар – кар – кар»; 4) дзижчання бджоли: «дж – дж – дж»; 
5) тупіт коня (цокання язиком); 6) команду кучера: «тпру,тпру,тпру».Такі вправи 
не лише покращують здоров‘я дітей, а і підвищують інтерес школярів до 
навчальної діяльності. 

В основній частині уроку рекомендуємо виконувати такі вправи: 
«Потягування»: сидячи розкрити руки, підняти вгору, потягнутися назад, потім 
вперед, вправо, вліво (3 рази). «Оберти»: сидячи випрямити руки вперед, зробити 
калька обертів кистями рук. «Нахили»: встати, руки на пояс і під рахунок вчителя 
зробити нахили вправо, вліво і назад (2 рази). Гра «Коник». Руки на поясі. 
Підстрибуючи на двох ногах, пересуватися вперед у напрямі до дошки, а потім у 
зворотному напрямі. Гра «Вітер». Школярі уявляють, як вітер колише дерева, 
піднімають руки вгору, роблять нахили разом з тулубом вправо і вліво, імітуючи 
при цьому шум вітру. 

На уроці необхідно чергувати різні  види навчальної діяльності: 
опитування, читання, слухання, розповідь, робота з наочними посібниками, 
розв‘язання проблемних ситуацій, практична робота тощо. Кожні 10-15 хвилин 
змінювати  види викладання навчального матеріалу: словесний, наочний, 
самостійну роботу тощо. 

Отже, здоров‘язберігаюча діяльність педагога сприяє збереженню й 
зміцненню  здоров‘я школярів, підвищує увагу й працездатність, знижує 
втомлюваність, що забезпечує свідоме засвоєння  знань та умінь з предмету. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ 

УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА 
 
Основним напрямом екологічного виховання є розуміння необхідності 

формування у підростаючого покоління нового екологічного мислення. Його 
відсутність призводить до способу життя і стереотипу поведінки, які спрямовані 
на нарощування матеріальних благ за рахунок шкоди природі, що не сумісно зі 
сталим розвитком. Формування екологічного мислення дітей є предметом 
досліджень багатьох вітчизняних та зарубіжних учених (Г. Біляєвський, І. Звєрєв, 
А. Захлебний, Л. Лисенко, А. Соловйов, Т. Суравегіна, Р. Фурдуй).   

На думку фахівців, щоденне пізнання природи,  перебування в ній, 
сприяють розвитку інтелектуальної, емоційної, дієво-практичної діяльності, а 


