
План проведення педради у формі усного журналу 

«РУХ – ЦЕ СИЛА І ЗДОРОВ Я» 

22 лютого 2021 р 

 

 1.Гіподинамія як проблема сучасних дітей . Актуальність проблми 

(вступне слово до педради Колочун С. Й., вихователь-методист. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ   Н С. Давидової ). 

 

2.1.Здоров язберігаючі технології як засіб боротьби із гіподинамією( 

інформація та презентація  з досвіду роботи  Рудік Л. С.  

2.2.Гімнастика пробудження як чинник оздоровлення (інформація з досвіду 

роботи Войдюк Г.К, Шафарчук І. М) 

2.3.Особливості проведення  пальчикових гімнастик  в ранньому та 

дошкільному віці(Вакульська Н. В.. Карпук О.В.) 

 

3.Музично-пластична імпровізація –емоції і рух(муз керівниК Ілюшик Р. В.) 

3.1.Використання фізкультурних і музичних пауз для зняття втоми у дітей 

раннього віку(інформація до педради Сагаль Р. І, вихователь) 

4. Підведення підсумків  методичного марафону  «Рух – це сила і здоров я!» 

(презентація, інформація  Колочун С. Й.) 

5.Стан реалізаці здоров язберігаючих технологій (за метеріалами 

тематичного вивчення роботи в старших группах –акт огляду  директор 

Лагасюк Г. М.) 

 

 

Ввести в дію рішення педагогічної ради №3  «Інноваційні технології в 

системі роботи з подолання гіподинамії », проведеної у формі усного 

журналу  (засідання від 22.02.2021 ) з 23.02.2021р. 

 

1.1Пролонгувати рішення  2.4 педради щодо  №2 ( Куточки природи 

доповнити зміними об єктами відповідно пори року ) до 1. 03.2021 р. 

1.2Провести  фотографування  та вайбер-опитування «Чий  город 

найкращий»         

Вихователь-методист                         до 1.03.2021                 

2.1. Придбати програму Н. Аксьонової «Розумна фізкультура» за гроші 

батьківського фонду. Підготувати звернення Давидовій Н. С. до 25.02.2021 р. 

2.2. Розробити алгоритм ознайомлення та реалізації програми Н. Аксьонової. 

Провести  ігротренінги. 



Вихователь-методист, інструктор з фізкультури                                               до 

15. 04. 

3.1. Оформити групову картотеку матеріалів по казкотерапії (папки з 

текстами, перелік видань, аудіо –записи, то що). 

3. 2 Зібрати  картотеку (підбірку тексів) пальчикових ігор. 

Вихователі                                           до 20 березня 

4.1 Підготовити  на електронних носіях (телефон, флешка) підбірки 

музичних руханок  відповідно тематики  навчальних тижнів. 

Вихователі                                     до 20.03.2021 р. 

 

5.1 Розробити положення   про виставку-ярмарок  «Рухлива гра по-новому» 

та оприлюднити  на офіційному сайті. 

Вихователь-методист                                                         до 10.03.21 р. 

5.2 Вихователям усіх груп взяти участь у виставці-ярмарку. 

5.3 Підготувати підсумковий фото-звіт та розмістити на офіційній сторінці 

фейсбук  

Вихователь-методист                                             до 20. 04.21 р. 

 

6.2Щомісячно один із запланованих оздоровчих комплексів  планувати з 

атрибутами. Про що чітко вказувати в перспективному плані. 

Вихователі                                                                 постійно 

7.1  Створити  творчу групу у складі Якимчук О. В., Колочун С. Й., 

Давидової Н.С., Матвійчук   Г. Я., Кавас К. С., Лагасюк Г. М. Розробити  

проекти локальних положень «Положення про ЗДО «Пролісок», «Положення 

про створення внутрішньої системи контрою за якістю освіти», «Положення 

про визнання  документів про підвищення кваліфікації (сертифікати, 

свідоцтва тощо) та подати на затвердження  членам педради в травні  2021 р.) 

Вихователь-методист                         до 25.05.2021 


