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Метою інноваційної технології є покращення рівня 

фізкультурної освіченості старших дошкільнят за допомогою 

переважного використання засобів дитячого фітнесу у різних 

формах занять. Основними завданнями технології є:  

1. Підвищення рівня елементарних теоретичних знань про 

фізичну культуру, спорт і дитячий фітнес. 

2. Покращення рівня оволодіння життєво важливими 

руховими уміннями і навичками на основі переважного 

застосування засобів дитячого фітнесу. 

3. Профілактика захворювань дошкільнят. 

4. Підвищення інтересу дітей до занять з елементами 

дитячого фітнесу. 

5. Формування уяви дошкільнят про дитячий фітнес як 

систему занять оздоровчого спрямування. 

6. Підвищення рівня фізкультурної освіченості батьків. 

У процесі розробки інноваційної технології оптимізації 

фізкультурної освіти було виділено 4 розділи:  

– теоретичний (засвоєння необхідних знань з фізичної 

культури й дитячого фітнесу); 

– практичний (навчання життєво важливим руховим 

умінням і навичкам засобами дитячого фітнесу); 

– заходи з оптимізації фізкультурної освіти батьків; 

– контрольний (контроль за рівнем захворюваності дітей, 

рівнем фізкультурної освіченості дошкільнят та їх батьків). 

У результаті реалізації теоретичного розділу інноваційної 

технології були отримані статистично вірогідні зміни (p<0,05) у 

показниках елементарних знань дітей [2]. 
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Застосування обраних напрямів дитячого фітнесу сприяло 

підвищенню рівня оволодіння дошкільнятами основними 

життєво важливими руховими уміннями і навичками з 

вірогідністю (p<0,05). Порівняно з вихідними даними 

результати ходьби в експериментальній групі покращились на 

36%, бігу – на 42,4%, стрибків – на 41%, метання – на 37,3%, 

лазіння – 37,2% [1]. 

Під впливом застосування засобів дитячого фітнесу (фітбол-

гімнастики, звіроаеробіки, ігрофітнесу) у різних формах занять 

відзначено підвищення інтересу дошкільнят до фізкультурних 

занять, а також вірогідне зменшення кількості пропущених 

днів у зв’язку із хворобою. У кінці другого півріччя в 

експериментальній групі було відмічено зменшення пропусків 

на 74 дні (p<0,05) у порівнянні з першим півріччям. 

Проведена робота з батьками з метою підвищення рівня їх 

фізкультурної освіченості мала позитивний ефект: на початку 

експерименту рівень знань батьків експериментальної групи 

складав 2,02±0,04 бали, а наприкінці покращився на 38% і 

становив 2,79±0,03 бали (p<0,05).  
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