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Вступ 

 

На сучасному етапі реформування української школи 

стає актуальним завдання модернізації її початкової ланки. 

Покладений в основу національної системи освіти та 

виховання особистісний підхід висуває нові цілі початкової 

освіти: 

— охорона, збереження та зміцнення здоров'я дітей; 

— збереження та розвиток індивідуальності дитини; 

— формування у школярів молодшого віку бажання 

та вміння навчатися; 

— розвиток дитини як суб'єкта відносин з людьми та 

навколишнім середовищем. 

Педагогічний процес має бути спрямований на 

здобуття тих знань, які давали б розвивальний ефект, 

допомагали реалізувати здібності кожного учня. 

Основною метою фізичного виховання в початковій 

школі є формування в учнів стійких мотивів і потреб щодо 

свого здоров'я й фізичної підготовки, комплексний 

розвиток вроджених здібностей і набутих психічних 

якостей з використанням засобів фізичного виховання в 

організації здорового способу життя. 

Предметом навчання у початковій школі в галузі 

фізичного виховання є рухова активність із 

загальноосвітньою спрямованістю. 

Учні молодшого шкільного віку здатні легко 

засвоювати різноманітні рухи завдяки добре розвиненим 

функціям рухового аналізатора. У цьому віці дітей 

приваблюють нові рухові дії, які вони засвоюють із 

задоволенням. Водночас у дітей виникають ускладнення 

під час виконання одноманітних вправ, таких, що 

передбачають фіксацію окремих частин тіла у різних 

положеннях. Найулюбленішими є рухові дії, що добре 

засвоюються і легко виконуються. 

Важлива умова здійснення навчально-виховного 

процесу з фізичної культури — дотримання дидактичних 
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принципів навчання: свідомості та активності, наочності, 

доступності та індивідуалізації, систематичності та 

послідовності, міцності та науковості. Творче 

використання на уроках фізичної культури цих 

дидактичних принципів передбачає застосування 

адекватних методів навчання. 

Доцільно ширше використовувати метод цілісного 

виконання рухів, застосовуючи різноманітні орієнтири для 

полегшення визначення дітьми параметрів рухових дій. 

Враховуючи психічні особливості молодших 

школярів, уроки фізичної культури необхідно проводити 

на тлі позитивних емоцій учнів. Тому особливого значення 

набуває творче використання ігрового методу. Він дає 

змогу утримувати інтерес дитини під час багаторазового 

повторення вправ, особливо в разі використання їх з метою 

розвитку фізичних якостей. 

«Гра є вправа, завдяки якій дитина готується до жит-

тя», — зазначав П. Ф. Лєсгафт. Дітям молодшого 

шкільного віку надзвичайно подобаються імітаційні ігри, 

вони вдало наслідують рухи улюблених тварин, птахів 

тощо. «Якщо за вдяки імітаційним іграм дитина 

привчається до відомих дій, які нею засвоюються під час 

спостереження за довкіллям, то таким чином вона збирає 

матеріал і набуває навичок у діях»1. 

Основні вимоги до організації ігор з освітньою 

спрямованістю: 

— чітка форма, що відповідає поставленій меті; 

— дії дитини мають бути адекватними її фізичним 

можливостям і вмінням управляти ними і приносити під-

несене почуття задоволення; 

—рухові дії, що пропонують для використання у грі, 

повинні бути добре засвоєні під час опанування курсу і 

проводитися із поступовим ускладненням правил; 

—нагляд за дотриманням правил доцільно доручати 

учням з метою виховання в них поваги до правил і 

беззастережного їх дотримання. 
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Методика проведення рухливих ігор 

1. Підготовка до гри 

Вибір гри. Успіх ігрової діяльності, а також 

позитивний фізіологічний і емоційний вплив на гравців 

залежить насамперед від правильного вибору гри.  

Вибір гри залежить від місця проведення. На свіжому 

повітрі можна проводити майже всі народні та рухливі ігри 

з великою інтенсивністю та обсягом; у невеликому, 

вузькому залі можна проводити ігри з шикуванням команд 

у шеренги і колони, а також ігри, в яких гравці беруть 

участь по черзі. Звертаємо увагу, що ігри, естафети повинні 

проводитись у чистому, провітреному спортзалі або 

пристосованому приміщенні. Вибір гри залежить від 

наявності у школі інвентарю та обладнання, а також від 

поставлених на уроці оздоровчих, освітніх і виховних 

завдань. 

Підготовка місця для гри. Для проведення ігор, 

естафет на свіжому повітрі необхідно підготувати 

майданчик з рівною поверхнею. Велике значення мають 

зелені насадження, які захищають його від вітру й куряви, 

освіжають повітря, дають тінь. 

Якщо гра проводиться в залі, необхідно його 

провітрити, помити підлогу, спортивні прилади розмістити 

так, щоб під час гри вони не заважали. Для відпочинку 

гравців, що виходять з гри, потрібно поставити кілька 

гімнастичних лав. 

Підготовка інвентарю та обладнання. Для 

проведення ігор, естафет використовують такий інвентар 

та обладнання: м'ячі малі, великі, набивні; естафетні 

палички, кубики, обручі, скакалки, стійки (заввишки 1,5 м), 

кеглі (пластмасові пляшки із саморобними малими м'ячами 

на закрутках), різнокольорові прапорці, лави, палиці, 

мішечки з піском. Для вчителя: свисток, секундомір, 

крейда, магнітофон та інше обладнання. Бажано, щоб 

інвентар був яскравим, кольоровим, добре помітним у грі, 
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відповідав за вагою та розмірами віку гравців. Інвентар 

можна виготовляти на уроках трудового навчання. 

Учитель завжди повинен пам'ятати про правила 

техніки безпеки учнів під час проведення ігор та естафет.  

Слід використовувати такий інвентар, який при падіннях 

дітей, необережній передачі не зашкодить їхньому 

здоров'ю. 

У сюжетних іграх використовують маски, костюми 

«героїв». 

Оголошення назви гри; розміщення гравців, 

команд; вибір ведучих. Учитель спочатку оголошує назву 

гри чи естафети. Потім ділить учнів на команди різними 

способами: 

 на розсуд вчителя; 

 шляхом розрахунку; 

 фігурного марширування; 

 за призначенням капітанів команд. 

Вибирати команди, ведучих можна за допомогою 

лічилок. Наводимо приклади лічилок: 

 

Тікав заєць через міст,  

Довгі вуха, куций хвіст.  

А ти далі не тікай,  

Рахувати починай.  

Раз, два, три — вийди ти! 

 

Раз, два, три — 

У моїй команді будеш ти! 

 

Котилася торба  

З високого горба,  

А в цій торбі —  

Хліб, паляниця.  

Кому доведеться —  

Тому і жмуриться. 

 

Сіра муха-цокотуха  

Сіла Грицеві на вухо.  

Грицик чує— щось гуде,  

Та як крикне: «Звір іде!» 

 

Ясне сонце випливає,  

Коту спинку пригріває,  

Кіт вуркоче, кіт нявкочу, 

Ніби щось сказати хоче. 

 

Їхала карета,  

Дзвоном дзвонить.  

Вийшла пані,  

Лічить коні:  

Раз, два, три, вийди ти! 
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Ішов кіт через сто воріт, 

До кінця дійшов, котеня 

знайшов. Няв! 

 

Ходила квочка  

Коло кілочка,  

Водила діток  

Коло кліток.  

Квок, квок,  

Золотий клубок. 

 

Раз, два, три, чотири,  

Як всі дружно жили.  

І пили чай з молоком,  

Вийшла дівка з козаком 

 

Раз, два, три, чотири,  

Козі дзвоника вчепили.  

Коза бігає, кричить,  

Просить дзвоник 

відчепить. 

 

Сів метелик на травичку,  

І сказав якусь дурничку:  

«Раз, два, три —  

вийдеш ти!» 

 

Потім вчитель шикує, переводить команди на місце 

проведення гри, естафети. 

Важливе значення мають назви команд, які беруть 

участь у грі. Наводимо приклади назв: «Сонечко» і 

«Місяць», «Ромашки» і «Тюльпани», «Вовки» і «Тигри», 

«Збірна Львова» і «Збірна Києва», «Збірна України» і 

«Збірна Польщі», «Динамо» Київ і «Карпати» Львів тощо. 

Назви команд під час естафет повинні відповідати тим 

останнім спортивним подіям, які відбуваються в країні, 

світі. 

У зв'язку зі збільшенням кількості учнів у класах 

учитель може поділити їх на чотири команди. Наприклад, 

спочатку беруть участь в естафеті команди «Збірна 

України» і «Збірна Польщі», потім «Збірна Канади» і 

«Збірна Австралії». Команди, які програли, змагаються за 

3-4 місця, а які виграли, — за 1-2. 

2.     Пояснення гри 

Успішне проведення гри залежить від педагогічного 

таланту, артистичної майстерності, організаторських 

здібностей вчителя, його вміння дохідливо, коротко цікаво  

пояснити гру, вміло керувати її процесом, бути 

об'єктивним та уважним в оцінці ігрових дій учнів. 
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При поясненні гри вчитель повідомляє ще раз назву 

гри, розповідає про роль  кожного гравця, мету і хід гри, 

завдання ведучих і гравців, правила гри. 

Коли вчитель проводить гру з шикуванням учнів у 

коло, то сам стоїть у колі. Якщо гравці розподілені на дві 

команди і розміщені одна проти другої, то вчитель стоїть 

між ними. 

Для кращого засвоєння гри учнями рекомендуємо 

супроводжувати пояснення гри показом окремих рухів 

гравців. Правила гри пояснюють докладно лише у випадку, 

коли гру проводять уперше. 

3.     Проведення гри 

Після розміщення гравців на майданчику, пояснення 

гри і її правил гра починається за умовним сигналом 

вчителя (свисток, сплеск у долоні). 

Ігри сюжетного характеру («Кіт і мишка», 

«Гривеньки»), де немає змагального моменту, не 

потребують особливо чітких команд. Такі ігри можна 

розпочинати за вказівкою, висловленою спокійним 

голосом: «Раз, два, три — гру почали!» Під час гри вчитель 

уважно стежить за її ходом і поведінкою гравців. 

Завдання вчителя: 

 керувати грою; 

 подавати команди, розпорядження, звукові та 

зорові сигнали; 

 робити вказівки по ходу; 

 самому брати участь у грі, виконувати головну 

або другорядну роль; 

 спостерігати за загальним станом і 

самопочуттям кожного учня. 

Вказівки слід робити у позитивній формі, 

підтримуючи радісний настрій дітей. 

Вчитель може робити підказки про доцільність 

виконання того чи іншого руху. У грі, естафетах учням 

дозволяється голосно кричати, стрибати, радіти. Фізичне 

навантаження у грі рекомендуємо регулювати такими 
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прийомами: зменшенням або збільшенням часу, 

відведеного на гру, кількістю повторень гри, розмірами 

майданчика і довжиною дистанції, яку пробігають гравці, 

масою предметів, що використовуються учнями, 

введенням короткочасних пауз-бесід для відпочинку. 

Отже, дозування фізичного навантаження у грі 

визначається методикою проведення її, місцем та умовами, 

в яких перебувають гравці. Навантаження визначають за 

зовнішніми ознаками гравців та пульсом. 

4.      Підведення підсумків гри 

Гру потрібно закінчити своєчасно, коли гравці 

отримали достатнє емоційне і фізичне навантаження. 

Закінчують гру за сигналом вчителя організовано: 

зупиняють гравців, підраховують результати, оголошують 

переможців. 

Пам'ятаючи про педагогічне значення гри, вчитель 

відзначає тих, хто правильно виконував рухи, виявляв 

спритність, рішучість, кмітливість, дотримувався правил, 

виручав товаришів по команді, проявляв ініціативу, а 

також називає тих, хто порушував правила і заважав 

проводити гру. Вчитель називає переможця або 

переможців, команду-переможця. 

Підводити підсумки гри, естафети слід у цікавій 

формі, щоб викликати в учнів бажання наступного разу 

досягти ще кращих результатів. Учитель нагороджує 

команди вимпелами, медалями і т.д. Вимпели і атрибути 

медалей учні виготовляють на уроках трудового навчання, 

образотворчого мистецтва. Нагороди можуть бути 

перехідними, тобто «діючими» до наступного уроку, 

змагань. 

Вчитель проводить аналіз гри, естафети, звертає увагу 

на розвиток фізичних якостей учнів, наголошує, які фізичні 

вправи виконувати вдома, щоб покращити свої результати.  

Отже, підведення підсумків гри, естафети — один із 

важливих елементів методики їх проведення. 
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1 клас 

Школа активного відпочинку (рекреації) 

 

Для школи культури рухів: 

 

«Совонька» 

Посередині майданчика позначають «гніздо», у якому 

один із гравців стає «совонькою», решта дітей 

розбігаються майданчиком. За сигналом «День настає — 

все оживає» діти бігають майданчиком, імітуючи політ 

пташок. За сигналом «Ніч настає — все завмирає» діти 

зупиняються. «Совонька»  «вилітає з гнізда» на 

«полювання» і стежить за гравцями. Якщо хтось із них 

поворухнувся, «совонька» забирає цього гравця до себе в 

«гніздо». За сигналом «День наступає — все оживає» 

«совонька» повертається до свого «гнізда», а учасники гри 

знову бігають майданчиком. Діти, які потрапили до 

«гнізда», пропускають одну гру. 

 

«Колобки та їжачки» 

Учитель разом із дітьми пригадує казку «Колобок» і 

пропонує пограти в гру, що відтворювала б події казки. За 

допомогою лічилки визначають, хто буде «зайчиком», 

«вовчиком», «лисичкою» та «ведмедиком», решта дітей — 

«колобки». 

На одному боці майданчика вчитель малює круг — це 

«хатка колобків», на другому — розміщує обручі («хатки 

звірят»). «Звірята» займають свої «будиночки», а 

«колобки» ходять майданчиком. Учитель 

В лісі колобки гуляють,  

Ходять, бігають, стрибають,  

Комариків відганяють.  

(«Колобки» виконують різні рухи відповідно до 

тексту.) 

 Колобки, тікайте,  

Зайчик за деревом — поспішайте! 
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«Колобки» тікають, а «зайчик» ловить їх. Аналогічно 

вчитель говорить про «вовка», «лисичку» та «ведмедика». 

Потім діти міняються ролями.  

 

 «Збирання листя» 

У грі на свіжому повітрі використовують опале листя, 

у залі — листочки, нарізані з паперу, що розкидані на 

підлозі. Учитель зображує разом із дітьми рухи тварин і 

птахів, потім діти рухаються самостійно. За командою 

«Зібрати листя!» діти збирають листя впродовж 15-20 с. 

Перемагає той, хто зібрав найбільшу кількість листя. За 

командою «Розійтися!» діти розбігаються і за сигналом 

учителя якнайвище підкидають листя вгору. 

 

«Слухай сигнал» 

Учні йдуть по колу або пересуваються майданчиком у 

вільному напрямку. Коли вчитель подасть сигнал в 

обумовлений спосіб (свистком або плесне у долоні) один 

раз, учні повинні набути пози «лелеки» (стояти на одній 

нозі, руки в сторони) або іншої, обумовленої раніше, пози. 

Якщо вчитель подасть сигнал двічі, учні повинні набути 

пози «жабки» (присісти, п'яти разом, носки й коліна в 

сторони, руки між ступнями ніг на підлозі). На третій 

сигнал учні відновлюють ходьбу. 

 

«Театр звірів» 

Діти мають наслідувати рухи тварин і птахів. 

Перемагає той, кому вдасться найточніше відтворить рухи 

та звички тварин (птахів), У грі діти удосконалюють свої 

рухи; розвивають їх виразність, точність, різноманітність; 

учаться управляти своїм тілом. 

 

«Життя лісу» 

Кожний учасник обирає собі рослину, яка йому 

подобається (береза, верба, дуб та ін.). За сигналом учителя 

всі перетворюються на ліс і реагують на зміни погоди й час 
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доби (тихий ніжний вітерець, сильний холодний вітер, 

ураган, дрібний грибний дощик, злива, спека, ласкаве 

сонце, ніч, град, мороз та ін.). Перемагає той, кому 

вдасться найточніше відтворити рухи дерев. 

 

«Літає — не літає» 

Ведучий промовляє різні слова. Якщо він називає 

предмет або істоту, які літають, то гравці «літають» 

(піднімають і опускають руки через сторони) і 

промовляють звуки, що є для них характерними. Якщо 

ведучий називає предмет, що не літає, то гравці не 

піднімають руки й мовчать. 

 

«Клас, струнко!» 

Учитель стоїть обличчям до учнів, які шикуються в 

одну шеренгу. Він подає різноманітні команди. Команду 

виконують лише в тому разі, якщо перед нею вчитель 

говорить: «Клас!». Той із гравців, хто припускається 

помилки, робить крок уперед, проводжуючи грати. Гра 

триває до 3 хв. Після її завершення вчитель називає 

найуважніших учнів. У такий спосіб засвоюють стройові 

команди, розвивають увагу та швидкість реакції. 

 

«На свої місця» 

Діти об'єднуються у дві команди. Вони шикуються у 

шеренги обличчям одна до одної на середині майданчика. 

За першим сигналом перша команда повертається кругом і 

марширує на місці, а друга — йде вперед. За другим 

сигналом діти першої команди повертаються та ловлять 

дітей другої, які швидко повертаються на свої місця (за лі-

нію). Перемагає команда, у якої виявиться найменше 

пійманих дітей. 

 

«Вершники-спортсмени» 

Усі гравці — «конячки». На відстані 1 м від стіни 

позначено будиночки «конячок» — «стійла», яких повинно 
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бути на 2-3 менше, ніж кількість дітей. За командою «Крок 

коня!» «конячки» йдуть, високо піднімаючи коліна; 

«Поворот!» — «конячки», повернувшись кругом, ідуть в 

інший бік; «Риссю!» — «конячки» біжать; «У стійла!» — 

біжать, намагаючись зайняти вільне місце. Хто залишиться 

без свого будиночка, той залишає гру. 

 

«Швидко стати в шеренгу» 

Гравці стоять у колоні по два. За сигналом вчителя 

«На прогулянку» – всі розбігаються, за другім сигналом – 

«Швидко стати в шеренгу» — усі  гравці повинні стати на 

свої місця. Виграє та команда, яка швидше вишукувалась. 

1.Дистанція між учнями - витягнуті вперед руки.   

2. Не дозволяється штовхатися 

 

«Переліт птахів» 

На початку гри вчитель домовляється з дітьми, що 

майданчик — це «море», а «пароплав» — це гімнастична 

стінка, лава або колода. Діти («пташки») перелітають через 

«море». Учитель вимовляє: «У-у-у!», що означає завивання 

бурі, «пташки» рятуються на «пароплаві». Учитель 

повинен стежити, щоб діти, піднімаючись на гімнастичну 

стінку, не пропускали щаблі та не наштовхувались одне на 

одного. Коли «буря вщухне», «пташки» знову «літають». 

 

«Секретне завдання» 

Учасників об'єднують у три команди, які шикуються в 

колони. На майданчику розташовують три кольорові кеглі.  

Двом командам так, щоб не чули учасники інших команд, 

повідомляють, біля якої мітки вони повинні шикуватися. За 

першим сигналом гравці розбігаються майданчиком, за 

другим — шикуються в колони по одному біля своєї кеглі. 

Гравці третьої команди, яким не повідомили колір кеглі, 

повинні самі зорієнтуватися та вишикуватися біля вільної 

мітки. Можна фіксувати час шикування третьої команди. 
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Потім кеглі переставляють, тепер уже іншій команді не 

повідомляють колір кеглі. 

 

«Тихо — гучно» 

Діти шикуються у внутрішнє та зовнішнє кола. Якщо 

музика лунає неголосно, гравці йдуть тихо на носках, на 

голосну музику — стройовим кроком. За потреби вчитель 

попередньо показує його виконання. Якщо музика 

зупиняється після неголосного звучання, то гравці 

внутрішнього кола квацають гравців зовнішнього кола і на-

впаки. Якщо гравця заквацали, то він повинен підвести 

руку. Заборонено квацати гравців раніше, ніж зупиниться 

музика. 

 

Для школи пересувань: 

 

«Ой, у полі жито» 

Діти утворюють коло. Усередині навколішках сидить 

«зайчик», перебирає руками, нібито передніми лапками. 

Діти співають: 

Ой, у полі жито: сидить зайчик, 

Він ніжками чеберяє; 

Коли б такі ніжки мала, 

То я б ними чеберяла 

Як той зайчик, ох! (Двічі) 

 

Ой, у полі просо: сидить зайчик,  

Він ніжками чеберяє;  

Коли б такі ніжки мала,  

То я б ними чеберяла,  

Як той зайчик, ох! (Двічі) 

 

Ой, у полі гречка: сидить зайчик,  

Він ніжками чеберяє;  

Коли б такі ніжки мала,  

То я б ними чеберяла,  
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Як той зайчик, ох! (Двічі) 

На слова «сидить зайчик» і «чеберяє», той, хто сидить 

усередині кола, перебирає руками. Водночас діти ходять у 

колі. На слова «коли б такі ніжки» висувають почергово 

ноги вперед і назад, а на «ох!» підстрибують угору і 

вказують на «зайчика» рукою. Під час виконання другого 

куплету йдуть у протилежний бік. Під час виконання 

третього куплету на слова «коли б такі...» зупиняються, 

притупують ногою, рухають обома руками в повітрі перед 

собою або над головами. 

 

«По гриби» 

Діти шикуються біля лінії. На відстані 9-10 м 

навпроти кожного учня розкладають по 3 «гриби» 

(виготовлені з дерева або намальовані на картоні). За 

сигналом діти повинні переносити «гриби» по одному до 

своєї лінії. 

 

«До своїх прапорців» 

Діти групуються у кілька кіл, усередині кожного з 

яких стає гравець з кольоровим прапорцем у витягнутій 

руці. За першим сигналом керівника всі розбігаються по 

майданчику (крім гравців з прапорцями), за другим – 

зупиняються, присідають і закривають очі. Далі гравці з 

прапорцями переходять на нові місця. Відтак керівник 

подає команду: «До своїх прапорців!», а кожна група 

повинна віднайти прапорець свого кольору й утворити 

коло. Перемагає команда, яка виконає це завдання першою. 

Після кожної спроби гравців з прапорцями змінюють. 

 

«Ми весела дітвора» 

Діти утворюють коло, тримаючись за руки. Одна 

дитина — «квач», — стає всередині кола, в руках тримає 

хустину або на руці у неї пов'язка. На слова вчителя: 

Ми весела дітвора.  

Любим бігати й гуляти,  
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Нумо, спробуй нас піймати! —- 

діти ходять по колу праворуч або ліворуч (за 

домовленістю), і, щойно промовлене останнє слово, 

зупиняються і голосно разом кажуть: «Раз — два — три — 

лови!». Почувши слова «Лови!» діти розбігаються, а 

«квач» їх ловить. Спіймана дитина не може бути «квачем». 

«Квач» не ловить за лінією. Коли буде спіймано 2-3 дітей, 

гру завершують. На слова вчителя: «У коло, всі у коло!» — 

діти займають правильне коло. Учитель обирає 

найспритнішу дитину на роль «квача», і гру повторюють. 

 

«Виклик номерів» 

Учасники гри об'єднуються у дві команди. Вони 

стають у шеренги обличчям один до одного на відстані 6-

10 м і розраховуються по порядку номерів. На відстані 8-10 

м збоку від шеренги лежать набивні м’ячі. Учитель, який 

стоїть за 3-4 кроки перед командами, голосно називає один 

із номерів. Гравці з обох команд, яким присвоєно цей 

номер, парами біжать до набивних м’ячів, оббігають їх і 

повертаються на свої місця. Команді, учасник якої прибіг 

на своє місце раніше ніж суперник, зараховують одне очко. 

Виграє команда, що набрала більшу кількість очок. 

Варіанти: команди стоять у колонах; одбігається не 

тільки м’яч, а й шеренга або колона; учасники гри 

пересуваються стрибками на двох ногах; на одній нозі; 

навприсядки; долаючи перешкоди. 

 

«Вовк у канаві» 

На майданчику накреслити дві паралельні лінії на 

відстані 1-2 м. одна від одної. Це «канава», де живе «вовк» 

(для «вовка» виготовити маску). Інші учні – «кози», вони 

стоять на одному боці майданчика, за 10-12 кроків від 

«канави». На умовний сигнал вчителя «кози», перебігають 

з одного боку майданчика на інший, перестрибують через 

«канаву». «Вовк» намагається їх спіймати, доторкнувшись 

до них рукою. Спіймані «кози» відходять вбік. Коли всі 
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«кози» перестрибнуть через «канаву», вони повертаються 

на попереднє місце і знову перестрибують через «канаву». 

Після того як спіймано 3-5 «кіз», гра закінчується.  

«Вовк» не має права виходити за межі «канави».  

«Коза», яка не перестрибнула, а перебігла через 

«канаву», вважається спійманою. 

Якщо учнів багато, призначають два «вовки». 

 

«Будиночки» 

Дітей об'єднують у 5-7 команд, які утворюють кола на 

рівній відстані один від одного. Коло обмежене 

гімнастичним обручем — «будиночком». У центрі 

майданчика перебуває ведучий. Коли лунає музика, гравці 

вибігають із «будиночків» і біжать у колонах по одному 

периметром майданчика разом із ведучим. Коли музика 

припиняється, усі гравці повинні швидко зайняти свій 

«будиночок», ведучий може займати місце в «будиночку» 

будь-якої групи. Гравець, який залишився поза 

«будиночком», стає ведучим. 

 

«Іподром» 

Діти утворюють коло, що позначено набивними 

м'ячами. Гравці йдуть по колу та промовляють: 

Ми сміємося, а не плачемо.  

Усе по колу разом скачемо.  

Спробуй нас наздожени,  

Але й сам не попадись.  

Потім діти біжать по колу, намагаючись заквацати 

того, хто біжить попереду, та втекти від того, хто біжить 

позаду. 

 

«Горобці й горлиці (Горобці й ворони)» 

У грі може брати участь необмежена кількість 

учасників. Усі вони об'єднуються у дві команди і 

шикуються у шеренги спинами одне до одного. Одна 

команда — «горобці», друга — «горлиці». Коли вчитель 
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промовляє; «ГОР-обці!» — «горлиці» повинні швидко 

тікати до певного місця, яке заздалегідь відведене, а 

«горобці» намагаються миттєво розвернутися й упіймати 

їх. Якщо учитель викликає: «ГОР-лиці!», «горобці» 

тікають, а «горлиці» їх ловлять. 

 

«Ловіння мавп» 

Учнів об'єднують у дві групи — «мавп і «ловців». 

«Мавпи» надягають маски, а «ловці» зав'язують на голові 

хустки. «Мавпи» розташовуються на одному боці 

майданчика, на якому є гімнастичні лави, «ловці» — на 

другому. Перед грою «ловці» домовляються між собою, які 

рухи вони виконуватимуть, потім виходять на середину 

майданчика та демонструють їх. Коли «ловці» відійдуть 

назад, «мавпи» злазять із «дерев» (гімнастичних лав) і 

наближаються до того місця, де стояли «ловці» та 

повторюють їх рухи. За сигналом ведучого «мавпи» біжать 

до «дерев» і залазять на них. «Ловці» намагаються піймати 

тих, хто не встиг залізти на «дерево», і ведуть пійманих до 

себе. Перемагає команда, яка піймає більше «мавп». 

 

Для плавання: 

 

«Бігом по воді» 

Підгрупа дітей (5-6 гравців) стоїть, вишикувавшись 

біля бортика басейну в одну шеренгу обличчям до води. На 

відстані 4-5 кроків від бортика на воді плавають іграшки, 

кількість яких дорівнює кількості гравців. За сигналом 

учителя всі діти біжать до іграшок, беруть по одній і 

швидко повертаються до бортика. 

 

«Рибалки та рибки» 

В одному куті басейну відмічають невелике коло — 

«хата рибалок». Учнів об'єднують у два гурти: «риби» 

бігають басейном, а «рибалки» беруться за руки, 

утворюючи «невід». За командою «Рибалки, на лови!» 
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вони намагаються замкнути два краї «невода», за 

командою «Тягни!» приводять спійману «рибу» до «хати». 

Так триває до тих пір, поки не виловлять усю «рибу». 

Після цього гурти міняються ролями. Якщо «невід» 

розірветься, його потрібно спочатку «залатати». 

 

«Квач на воді» 

Учні стоять у різних кінцях басейну. Одну дитину 

обирають «квачем», їй дають кольорову стрічку, і вона стає 

посередині басейну. Щойно вчитель промовить: «Лови!» 

— усі учні розбігаються, а «квач» намагається наздогнати 

будь-кого й торкнутися його рукою, Той, кого торкнувся 

«квач», відходить осторонь. Гру завершують, коли «квач» 

зловить 3-4 учнів. Потім учитель призначає «квачем» 

найспритнішу дитину, яку не зловили. 

 

Для занять на лижах: 

 

«Прокладання залізниці» 

Учнів шикують в одну шеренгу з інтервалом 1 м. 

Вони пересуваються ступаючим кроком, прокладаючи 

«залізницю». Перемагають учасники, у яких лижня 

виявиться найчіткішою. 

 

«Потяг» 

У грі беруть участь дві команди (два «поїзди»: «Львів 

- Київ», «Одеса -Київ»). Дві команди вишикують в колону 

по одному за загальною стартовою лінією. За командою 

вчителя розпочинають гру перші учасники - «тепловози». 

Вони біжать до високої стійки (станції; висота стійки 1,5 м, 

виготовлена з дерева або пластмаси), оббігають її і 

повертаються назад у своє «депо». «Чіпляють» перший 

«вагон» (одного учасника) і біжать разом, оббігають 

стійку, повертаються назад і чіпляють другий «вагон» і т.д. 

Виграє та команда («поїзд»), яка швидше закінчить гру-

естафету, при цьому не «загубивши вагони». 
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1.Можна чіпляти по одному вагону (по одному 

учаснику) 

2.Можна чіпляти по два вагони одночасно (по два 

учасника) 

3. Можна чіпляти всю команду 

 
Для школи м’яча: 

 

«Липкі кущики» 

Чотирьох гравців із м'ячами на резинці, вільний 

кінець якої кріплять на зап'ястя, призначають ведучими. 

Вони розташовуються якнайдалі одне від одного, 

зображуючи «липкі кущики». Решта гравців бігають поміж 

ними. Ведучі, стоячи на місці, мають влучити м'ячем у 

гравців, які бігають. 

 

«Хто влучніше?» 

Учнів об'єднують у 2 або 4 команди. Вони шикуються 

у колони біля центральної лінії по дві на кожний кошик 

праворуч і ліворуч від нього. За сигналом учителя 

напрямні кожної колони починають вести м'яч до кошика, 

атакують його, підбирають і передають його наступному 

гравцеві. Потім команди переходять на протилежний бік 

майданчика. Перемагає команда, яка влучить найбільшу 

кількість разів, атакуючи кошик праворуч і ліворуч. 

 

«Гравець у колі» 

Ведучий стоїть у колі діаметром 1,5 м, двоє гравців — 

із протилежних сторін на відстані 6 м від кола й 

намагаються влучити м'ячем у ведучого, який не має права 

його залишити. Той, хто влучить у ведучого, займає його 

місце. 

 

«Влучно в ціль» 

Гравці діляться на 2 команди. Після жеребкування 

одна з команд виходить на «лінію вогню» (вона 
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позначається) і шикується в шеренгу. Кожний учасник 

команди отримує по одному (можна по 2-3) малому м'ячу 

(набивному або тенісному). За 5-8 м від гравців у лінію 

паралельно команді  розставляється 10-12 городків на 

відстані 50-80 см один від одного. 

За сигналом вчителя всі гравці команди залпом 

кидають м'ячі, стараючись збити якомога більше городків. 

Збиті городки підраховуються і  ставляться на місце. 

Команда, що відстрілялася, збирає м'ячі і передає їх іншій 

команді, яка теж намагається збити якомога більше 

городків. «Залпи» повторюються кілька разів. Виграє 

команда, що вибила більшу кількість городків. 

 

«Світлофор» 

Ведучий із 3 кружечками розташовується посередині 

зали. Колір кружечків відповідає кольорам світлофора. 

Учні шикуються в колону по одному і в повільному темпі 

біжать майданчиком, ведучи м'яч. Якщо вчитель 

демонструє жовтий світлофор, то учні переходять на 

ходьбу. Якщо зелений — продовжують бігати, якщо 

червоний — зупиняються. Зупинятися необхідно стрибком 

так, щоб не штовхнути товариша попереду («не скоїти 

аварії»). Якщо хтось із гравців під час гри діє неуважно, то 

стає замикаючим. 

 

«Хвостики» 

Гравців об'єднують у дві команди. Вони шикуються у 

два (зовнішнє і внутрішнє) концентричні кола. Гравцям 

позаду чіпляють стрічки — «хвостики». Кожна команда 

має певний колір хвостика. Під музику з тихим звучанням 

діти йдуть на носках, під гучну — звичайним кроком. Із 

припиненням тихої музики гравці зовнішнього кола 

намагаються зірвати «хвостик» у тих, хто у внутрішньому, 

і навпаки, коли зупиняють гучну музику, діти з 

внутрішнього кола намагаються зірвати «хвостики» у 
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гравців зовнішнього. Перемагає команда, в якої 

залишилося більше гравців із «хвостиками». 

Щоб «хвостик» не вдалося зірвати, слід пересуватися 

приставними кроками правим, лівим боком, спиною 

вперед.  

 

«Жонглер» 

Учні тримають м’ячі у руках і повторюють вправи за 

вчителем:  

— оберти м’яча навколо кистей; 

— перекладання м’яча з однієї руки в другу, 

обертаючи його навколо тулуба; 

— перекидання м’яча з однієї руки в другу; 

— підкидання м’яча і наступне його ловіння після 

плескання в долоні. 

 

«Передав — сідай!» 

Учасників об'єднують у кілька команд, обирають 

капітанів. Команди шикуються біля лінії в колону по 

одному. Попереду кожної колони, обличчям до неї, на 

відстані 5-6 кроків стає капітан, який тримає м'яч. За 

сигналом кожний капітан кидає м'яч першому гравцеві у 

своїй колоні. Піймавши м'яч, гравець повертає його 

капітановій сідає на підлогу. Отримавши м'яч від 

останнього гравця своєї колони, капітан піднімає його 

вгору, а гравці його команди підводяться. 

 

«Займи вільне коло» 

На підлозі в різних місцях зали кладуть обручі на 

відстані 1,5 м один від одного. Усі діти, за винятком 

ведучого, стають у них і перекидають м'яч товаришам у 

різних напрямках. Ведучий, перебуваючи між обручами, 

намагається піймати м'яч на льоту або хоча б торкнутися 

його рукою. Якщо йому вдається це зробити, учитель дає 

свисток, після чого гравці, які перебувають в обручах, 
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міняються місцями, а ведучий намагається зайняти один із 

обручів. Хто не встигнув зайняти обруч, той стає ведучим. 

 

«Приборкувач м'яча» 

Учнів шикують в одну шеренгу, у кожного в руках — 

м'яч. За сигналом (удар м'ячем об підлогу) учні починають 

вести м'яч на місці. Попередньо обумовлюють спосіб 

ведення (стоячи, у присіді або сидячи). Потім учні, які вели 

м'яч, не втрачаючи, роблять крок уперед і гру повторюють. 

Перемагає гравець, який опиниться попереду всіх. 

 

Для школи стрибків: 

 

«Хто більше?» 

Діти стрибають на обох ногах зі скакалкою впродовж 

10 с або протягом певного часу. Перемагає той, хто за цей 

час виконає найбільше стрибків. 

 

«Стрибунці-горобчики» 

Частина учнів (5-6 осіб) — «горобчики-стрибунчики» 

— стоять у «гніздечку» (намальованому колі діаметром 2 

м), решта учнів сидить по краю майданчика. Учитель 

співає: 

Чом сіренькі горобчики 

Зажурились, засмутились? 

Горобчики, диб, диб, диб,  

Сіренькі, стриб, стриб, стриб! 

Учні-»горобчики» на слова «диб, диб, диб» і «стриб, 

стриб, стриб» стрибають на обох ногах. На слова вчителя: 

Не журіться, горобчики,  

Потанцюйте, поскачіть,  

Горобчики, диб, диб, диб,  

Сіренькі, стриб, стриб, стриб! — 

«горобчики» знову стрибають. Після завершення 

другого куплету «горобчики» переступають межі свого 

«гніздечка» і рухаються у напрямку учнів. Діти, перед 
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якими вони зупиняються, йдуть до «гніздечка», а 

«горобчики» сідають на їх місця. 

 

«Стрибки по купинах» 

Гравців ділять на 3-4 команди, які стоять за лінією 

старту. Проти них на майданчику позначають стільки ж 

рядів невеликих кіл (купин) на відстані 40-50 см один від 

одного. У кожному ряду по 8- 10 кіл. За сигналом 

керівника гравці, що стоять у колонах першими, 

перестрибують з купини на купину, намагаючись не 

потрапити у «болото». Гра закінчується, коли всі діти по 

черзі візьмуть у ній участь. Виграє та команда, яка зробить 

менше помилок (набере менше штрафних очок). Перед 

початком гри учням необхідно показати, як стрибати з 

купини на купину. Гравець одержує штрафне очко, якщо 

під час стрибка не попаде ногою на купину або 

переступить лінію кола. 

 

«Через зони» 

На підлозі поперек майданчика розташовані смужки 

завширшки 50 см. Гравці шикуються командами на одному 

боці майданчика. За сигналом перші гравці починають 

перестрибувати зі смужки на смужку. Стрибки можна 

виконувати з ноги на ногу або на обох ногах водночас. 

Гравці, які виконають завдання правильно, отримують 

очко. Перемагає команда, яка отримала більшу кількість 

очок. Згодом гру можна проводити на швидкість, 

змінюючи відстань між смугами. 
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2 клас 

Школа активного відпочинку (рекреації) 

 

Для школи культури рухів: 

 

«Заборонений рух» 

Вчитель пропонує гравцям виконувати всі рухи крім 

«забороненого». Він починає виконувати рухи, а учні 

повторюють. Хто помилився і виконає «заборонений» рух 

чи не повторить руху за керівником, штрафується. Гра 

триває 4-6 хвилин. 

Гравці повинні повторювати всі рухи, крім 

«забороненого». Оштрафовані учні продовжують грати. 

 

«Світлофор» 

Ведучий із 3 кружечками розташовується посередині 

зали. Колір кружечків відповідає кольорам світлофора. 

Учні шикуються в колону по одному і в повільному темпі 

біжать майданчиком, ведучи м'яч. Якщо вчитель 

демонструє жовтий світлофор, то учні переходять на 

ходьбу. Якщо зелений — продовжують бігати, якщо 

червоний — зупиняються. Зупинятися необхідно стрибком 

так, щоб не штовхнути товариша попереду («не скоїти 

аварії»). Якщо хтось із гравців під час гри діє неуважно, то 

стає замикаючим. 

 

«Подоляночка» 

Учасники гри шикуються в коло. Одна дитина 

«подоляночка» —  стоїть за колом. Під слова пісні «Десь 

тут була подоляночка», діти йдуть по колу праворуч, а 

«подоляночка» - ліворуч. На слова «Тут вона стояла, до 

землі припала», діти зупиняються і піднімають з’єднані 

руки. «Подоляночка» вбігає в коло і  присідає. Діти йдуть 

по колу ліворуч, співають: 

«Ой встань, ой встань, подоляночко, 

Ой встань, ой встань, молодесенька» 
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Тримаючись за руки, вони підходять до 

«подоляночки» і відходять назад. На слова: 

«Умий своє личко, як ту скляночку, 

Біжи до Дунаю, візьми ту що скраю.» 

«Подоляночка» вмивається, біжить до якої-небудь 

дівчини в колі, бере її за обидві руки і крутиться з нею. 

Потім вони міняються ролями. Гра повторюється.  

Потрібно стежити, щоб діти ходили по колу ритмічно.  

«Подоляночка» виконує рухи за текстом пісні 

 

«Мак» 

Діти утворюють коло, один-два кроки від одного. 

Всередині — дівчина, що починає рухи. 

Всі співають:  

Ой на горі льон, 

А в долині мак, 

Мої любі сусідоньки, 

Просимо вас, голубоньки, 

Зробіть ось так. 

При словах «Ой на горі льон» роблять декілька кроків 

вправо. «А в долині мак» — кілька кроків вліво й 

затримуються на місці та пильно дивляться на дитину 

посеред кола. При слові «Просимо»  виконують легкий 

поклін, при — «Зробіть ось так» — виконують рух, що 

його започатковує дитина посеред кола. 

Співаночку співають досхочу, тільки за кожним 

разом, при словах «Зробіть ось так» виконується інший рух 

(беруться за руки, присідають, підіймають руки вгору, 

беруться в боки, пританцьовують і т.п.) 

 

Для школи пересувань: 

 

«Космонавти» (варіант 1) 

Гра починається такими словами: 

«Ми готові навіть завтра 

Записатись в космонавти. 
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Сядем сміло ми в ракету 

І покинемо планету. 

Раз-два, по порядку, 

Три-чотири, на посадку!» 

 Одна половина майданчика - «Земля», друга - 

«Місяць». Вони з'єднані доріжками - «космічними 

трасами». До «польоту» на Місяць з Землі готуються 

«ракети» - групи по 8-10 учнів. Гравці шикуються в 

колону. Вчитель пояснює, що під час польоту космонавтам 

доведеться подолати велике навантаження на старті, а коли 

«ракета» вийде на «орбіту», то «космонавт» перебуватиме 

в стані невагомості. «Космонавти» розповідають, що в 

такому стані краплі води перетворюються в кульки і 

плавають у повітрі, доки не прилипнуть, до якогось 

предмета. «А зараз ми з вами полетимо на Місяць», - 

говорить учитель і виголошує слова: 

«Ждуть швидкі на нас ракети 

Для польотів на планети. 

Не хвилюйтесь, діти, ні, 

Бо є правило у грі: 

Хто останнім добирається – 

Той на Землю повертається.» 

Після команди: «Ракети на старт!» усі гравці в 

колонах рівняються, кожен кладе руки на плечі 

товаришеві, що стоїть попереду.  Вчитель рахує: 10, 9, 8, 7, 

6 і т.д. Коли він скаже «один» і дасть команду «Старт!», 

діти опускають руки - «ракети», набираючи швидкість, 

«летять» по своїх «трасах». 

Гравці повинні весь час триматися разом, щоб не було 

розривів (для цього можна взятись за руки). Команда, що 

вийшла за лінію, вибуває з гри. Коли лунає команда 

«Невагомість!», усі стрибають на одній нозі.  Після 

команди «Невагомість минула!» учасники гри продовжую 

бігти.  Команда, яка перша «досягла Місяця», - перемагає. 

 

 



 33 

«Космонавти» (варіант 2) 

На майданчику накреслюють 4-6 трикутників — 

«ракетодроми». В їх середині позначають «ракети», їх має  

бути на кільки менше, ніж гравців. Усі учасники гри 

встають у коло, взявшись за руки. За сигналом всі йдуть по 

колу, промовляючи: 

«Нас чекають швидкі ракети 

Для прогулянок на планети. 

На будь-яку полетимо.  

Але в грі один секрет 

Хто спізнився — 

Той без місця залишився» 

Після цих слів, всі діти біжать до «ракетодромів», 

займають вільні місця в «ракетах». Хто не встиг, стає в 

центрі майданчика. Гра повторюється. За правилами гру 

починають після слова «залишився». У «ракеті» не може 

бути двох «космонавтів». 

 

«Гуси» 

Діти обирають «пастуха» і «вовка», решта — «гуси». 

«Пастух» жене «гусей» у поле, а сам  повертається додому 

— за лінію, накреслену на певній віддалі. «Пастух» кличе 

«гусей»: 

— Гуси, додому! 

— Задля чого? 

— Вовк за горою! 

— Що він робить? 

— Гуси скубе.  

— Які? 

— Сірі, білі, волохаті! Втікайте мерщій до хати! 

«Гуси» намагаються забігти за лінію, а «вовк» 

перебігає їм дорогу і ловить. Гра триває, поки «вовк» не 

переловить усіх «гусей». Тоді знову обирають «вовка» та 

«пастуха» і починають гру спочатку. 
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«Сірий кіт» 

Гравці стають в колону по одному, беруть один 

одного за руки та йдуть потихеньку. Гравець, що стоїть 

першим, — «кіт», останнім — «мишка». Колона рухається 

у повільному темпі. «Кіт» голосно запитує: 

— У стозі миші є? 

Хто стоїть останнім відповідає: 

— Є! 

— Кота бояться? 

— Ні! 

— Ой, як кіт вусами поворушить, усіх мишей 

подушить!— кричить «кіт», відриває руку і біжить за 

«мишею». А «миш» ховається за дітей, які тримаються за 

руки. Якщо «миш» встигне перебігти із одного краю в 

другий і «кіт» не спіймає її, то «кіт» залишається «котом» і 

стає вперед колони. Якщо «миш» упімають, то «кіт» 

виходить з гри, а «миш» стає «котом». Гра продовжується. 

 

«Альпіністи»  

Учні розподіляються на кілька команд, які шикуються 

на великому майданчику в колони по одному. Однією 

рукою кожний учасник команди тримається довгої 

мотузки. 

За сигналом вчителя «альпіністи», тримаючись 

однією рукою мотузки, командами біжать до своєї стійки з 

прапором на «горі», оббігають її, повертаються всі разом 

назад за стартову лінію. 

 

«Виклик номерів» 

Усі гравці діляться на дві команди і стають в одну 

шеренгу. У кожній команді вчитель рахує по порядку всіх 

гравців. Потім називає номер. Гравці, у який цей номер, 

виконують рухові дії (наприклад, біжать, перестрибують 

тощо). Команда, гравець якої першим виконає рухову дію, 

отримує очко. 
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«Безпритульний заєць» 

Гравці, крім двох, стають парами по колу (обличчям 

один до одного), взявшись за руки. 

Один з гравців — «заєць», другий — «вовк». «Заєць», 

який тікає від «вовка», ховається в середину пари. Той, до 

кого «заяєць» став спиною, стає «бездомним зайцем». 

Якщо «вовк» догнав «зайця», тоді вони міняються ролями. 

 

«Садіння картоплі» 

Всі гравці діляться на кілька команд. Команди стоять 

у колонах за лініями старту. З протилежного боку на 

відстані 10-15 м перед кожною командою накреслюється 

три кола. Гравці, що стоять першими в колонах, тримають 

мішечки з картоплинами (тенісними м’ячиками). За 

сигналом гравці біжать і «садять» (кладуть) по одній 

«картоплині» в кожне коло. Другі біжать і збирають кожну 

«картоплину». 

 

«Естафета з обміном» 

Гравців розподіляють на дві команди, які шикуються 

в колону по одному, паралельно одна одній. Перед 

командами проводять стартову лінію. На відстані 10-15 м 

від лінії старту (напроти кожної з них) ставлять стійку або 

кладуть гімнастичний обруч, в якому є скакалка. Попереду 

стоять капітани, які отримують по малому м'ячу. За 

командою (свистком) капітани біжать до стійок або 

гімнастичного обруча, обмінюють м'ячик на скакалку і 

повертаються до своєї команди, передають скакалку 

гравцеві, який стоїть попереду. Гравець, який отримав 

скакалку, біжить вперед і виконує те саме, що і капітан. 

Варіанти естафети: з перешкодами (натягнута гумка: 

перестрибування, пролізання...). 

 

«Естафета парами» 

Гравців розподіляють на дві команди. Кожна з них 

шикується в колону по два перед лінією старту. Перед 
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кожною колоною ставлять у ряд 6-8 кеглів на відстані 1-1,5 

м. За командою (свистком) вчителя пари, які стоять у 

колоні першими, тримаючись за руки, біжать між кеглями 

«змійкою», намагаючись не збити їх, і повертаються на 

свої місця. Потім біжить наступна пара і т.д. 

Виграє команда, пари якої раніше виконали завдання. 

Під час бігу учасники тримають один одного за руки. 

Гравець, який збив кеглю, повинен сам її поставити, і 

тільки потім пара продовжує біг. 

 

«Естафета з веденням м'яча» 

Гравців розподіляють на дві команди, які шикуються 

в колони по одному за лінією старту. Проти кожної 

команди на відстані 10-15 м від лінії ставлять стійку або 

кеглю. Перші в колоні тримають м'яч. За командою 

вчителя (свистком) починають бігти вперед з одночасним 

веденням м'яча ударами об підлогу (землю). Добігають до 

стійки (кеглі), обводять її, повертаються до своїх команд і 

передають його наступному гравцеві. Гра продовжується 

доти, поки всі гравці не виконають ведення м'яча. 

Варіанти естафети: 

а) вести м'яч між стійками (кеглями); 

б) закидати в корзину; 

в) вести м'яч ногами. 

 

 

Естафета «Скакалка під ногами» 

Гравці кожної команди шикуються в колону по два. 

Креслять лінію старту. На лінію старту кладуть для кожної 

команди скакалку. 

За сигналом перша пара біжить до скакалки, яка ле-

жить на стартовій лінії. Потім проносять скакалку під нога-

ми своїх гравців до замикаючої пари. Замикаюча пара бі-

жить наперед і теж виконують таку ж дію. Виграє команда, 

яка швидше закінчить естафету. 
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«Індійська естафета» 

Гравці кожної команди шикуються в колону по два. 

Креслять лінію старту. За сигналом вчителя учасники гри-

естафети біжать з мішечком на 

голові. Якщо мішечок впав з голови, потрібно його 

підняти, 

покласти на голову і продовжувати естафету. 

Перемагає та команда, яка швидше закінчить 

естафету. Варіанти естафети: 

а) ходьба по гімнастичній лаві; 

б) з палицею за спиною і т.д. 

 

Естафета «Кенгуру» 

 За сигналом вчителя перші учасники естафети 

стрибають на одній нозі між стійками, повертаються, 

передають естафету доторканням руки наступному 

учаснику, стрибають по черзі наступні учасники, а в кінці 

естафети — стрибають усі учасники команди (одна рука на 

плечі спереду учасника, друга — тримає зігнуту ногу). 

 

На лижах: 

 

«На гору з гори» 

Дві команди лижників шикуються колонами біля 

підніжжя гори. За сигналом вчителя всі учасники 

стараються чим швидше вибратися на гірку. Способи 

піднімання довільні — з палицями, без палиць, «ялинкою». 

Виграє команда, яка швидше підніметься на гірку і потім, 

спустившися з неї, вишикується на місці старту. 

 

 

Для плавання: 

 

«Поплавки» 

Зайдіть у воду до рівня грудей, наберіть якомога 

більше повітря в легені і присядьте на дно. Голову нахиліть 
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до колін, а руки з'єднайте попереду них. Після цього 

розтисніть руки і ногами відштовхніться від дна. Ви 

миттю, мов поплавець, випірнете на поверхню води. Між 

дітьми можна влаштувати цікаві змагання, до прикладу: 

хто з них протягом двох або трьох хвилин більше разів 

опуститься на дно і підніметься на поверхню водойми. 

 

«Стріли» 

На краю бортика закріплюється вертикально обруч. 

Витягнути вперед руки, відштовхнутися, пролетіти крізь 

обруч і опинитися у воді. Не допомагаючи собі ні руками, 

ні ногами потрібно проковзнути по воді якомога далі. 

Якщо опустити обличчя у воду, результат буде кращим.  

 

Для школи стрибків: 

 

«Грибок» 

Гравці, стрибаючи на одній нозі, уявляють себе 

грибами на лісовій галявині  і співають: 

Йшло дівчатко (або хлопчина) в темний ліс 

Назбирати грибів кіш. 

На хвох наступних рядках: 

Іде, іде, вже є тут, 

Заховаймося в траву! 

розбігаються врізнобіч і ховаються. У цей час 

зявляється ведучий з кошиком в руках, який співає: 

Десь я бачила грибок, 

Він сховався під пеньок, 

Сірий капелюх забрав 

На одній нозі стояв, 

намагаючись знайти хоч один «грибок». Так і не 

знайшовши, повертається додому. Радісні «грибки» 

вибігають зі схованок, стрибають і співають: 

Вже дівча (хлопча) пішло від нас, 

Не бачило воно нас. 

А тепер радіймо всі, 
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Скачем на одній нозі! 

Якщо ведучий знайшов когось із гравців, третого 

куплету діти не співають, а ведучий зі спійманим міняються 

ролями, і гра починається спочатку.  

 

«Через купини та пеньки» 

На одній стороні залу (майданчику) табір (4-6 м від 

стіни). За лінією табору починається «ліс». На підлозі (на 

землі) позначені (розташовані) «купини» і «пеньочки». На 

протилежній стороні визначається високе «дерево», у дуплі 

якого живуть «дикі бджоли». 

Усі гравці знаходяться в таборі. Троє - «бджілки» 

(ведучі) стоять за «деревом» За сигналом учителя діти, 

високо підіймаючи коліна, йдуть по «купинах» і 

«пеньочках» та проказують: «Ми до лісового лужка 

вийшли, підіймаючи ноги вище, через кущики і купини, 

через гілки і пеньочки. Хто високо так крокував, не 

спіткнувся, не впав. Ось - дупло високої ялинки, вилітають 

з нього злі бджілки!» 

«Бджілки» починають кружляти навколо «дерева», 

наслідуючи політ рухами рук, зігнутих у ліктях, 

примовляючи: «Ж-ж-ж, хочемо кусати». Діти при цьому 

кажуть: «Прудконогих не догнати! Нам не страшний 

бджілок рій, втечемо від них мерщій!» 

Після слова «мерщій» діти тікають по «купинах» і 

«пеньочках». «Бджілки» жалять (торкаючись) тих, що 

тікають. Ужалених підраховують, вибирають нових 

ведучих. Гра повторюється. 

 

«Вовк у канаві» 

На майданчику накреслити дві паралельні лінії на 

відстані 1-2 м одна від одної. Це «канава», де живе 

«вовк»(для «вовка» виготовити маску). 

Інші учні — «кози», вони стоять на одному боці 

майданчика, за 10-12 кроків від «канави». 
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На умовний сигнал вчителя «кози» перебігають з 

одного боку майданчика на інший, перестрибують через 

«канаву». «Вовк» намагається їх спіймати, доторкнувшись 

до них рукою. Спіймані «кози» відходять убік. Коли всі 

«кози» перестрибнуть через «канаву»,, вони повертаються 

на попереднє місце і знову перестрибують через «канаву». 

Після того, як спіймано  3-5 «кіз», гра закінчується. 

«Вовк» не має права виходити за межі «канави». 

«Коза», яка не перестрибнула, а перебігла через «канаву», 

вважається спійманою. Якщо учнів багато, призначають 

два «вовки». 

 

«Зайці в городі» 

Креслять два концентричні кола на відстані 3-4 м. 

внутрішнє коло — «город», на якому знаходиться 

«сторож». Всі інші гравці – «зайці» і перебувають між 

колами. Вони стрибають у «город» і вистрибують назад. 

«Сторож» несподівано починає ловити «зайців». 

Наздоганяти їх він може до зовнішнього кола. Коли 

спійманого 3-4 «зайці», обирається новий «сторож». 

 

Для школи м’яча: 

 

«Гонка м’ячів» 

Гравці стоять у колі на відстані витягнутих рук і 

розраховуються на 1 - 2. Капітани команд одержують по 

м’ячу. За сигналом вони кидають м’ячі по колу (один 

праворуч, другий - ліворуч) гравцям, які стоять через 

одного. Кожен гравець передає м’яч іншому гравцеві своєї 

команди, поки м’яч не повернеться капітану. Одержавши 

м’яч, капітан піднімає його догори. Виграє команда, яка 

швидше закінчила перекидання. 

1.Виконавши гру 6 – 8 разів, визначають кращу 

команду. 

2.Гравці починають передавати м’яч тільки за 

сигналом. 
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3.Зараховується перемога лише тоді, коли капітан 

піднімає м’яч над головою. 

4.Відстань між гравцями 1 метр. 

 

«М’яч  сусідові» 

Гравці стають у коло на відстані одного кроку один 

від одного. За колом стоїть ведучий. Гравці передають м’яч 

то вліво, то вправо, але тільки сусідові, а  ведучий 

намагається доторкнутися до м’яча. Той гравець, у якого 

він  торкнеться м’яча, стає ведучим. М’яч не можна 

передавати через гравця - хто це зробив стає на місце 

ведучого. 

 

«М’яч середньому» 

Кожна команда прагне оволодіти м’ячем і кинути 

його в ціль, проте ціллю є не баскетбольний кошик, а свій 

гравець, що стоїть у крузі, накресленому на  підлозі. Для 

того, щоб зловити м’яч, ловець може підстрибувати, але не 

має права заступати в нейтральну зону, яка оточує круг 70-

80 см . В круг не може входити польовий гравець. 

Кидаючому може перешкодити тільки один перехоплювач, 

розташований біля нейтральної зони перед ловцем. За 

грубу гру призначається штрафний кидок із відстані шести 

кроків від ловця. Кожний влучний кидок приносить 

команді одне очко. Виграє команда, яка набрала більшу 

кількість очок 

 

«Влучно у ціль» 
Місце для гри окреслюють середніми і лицьовими 

лініями на середній лінії в ряд ставлять 10 кеглів  

(5червоного кольору і 5білого). Можна  використовувати 

для гри пластмасові пляшки з-під води. Гравців ділять на 

дві команди. Кожна з команд розташовується за лицьовими 

лініями на відстані 6-10м. від кеглів. 

Усі гравці одержують по малому м’ячику. За 

сигналом вчителя збивають кеглі, одна команда збиває 
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червоні кеглі, інша-білі. Кидати м’яч можна різними 

способами, гравці не повинні заходити за свої лінії де 

стоять їхні команди, збивати треба свої кеглі, а не кеглі 

іншої команди. 

 

«Снайпери» 

Гравців ділять на 2-3 команди. Вони розміщуються за 

лінією. На відстані 9-12 м від лінії паралельно їй кладуть 

набік гімнастичну лаву.  

За прикриттям, проти кожної команди, сідає один з 

гравців, тримаючи в руці фанерну дощечку — мішень. За 

сигналом вчителя всі одночасно піднімають дощечки над 

краєм прикриття і тримають їх нерухомо до 5 с. Гравці 

кожної команди по черзі кидають у мішень маленькі 

саморобні або тенісні м’ячі. За сигналом вчителя мішень 

піднімають або ховають.  

Перемагає та команда, яка матиме найбільше влучень.   
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3 клас 

Школа активного відпочинку (рекреації) 

 

Для школи культури рухів: 

 

«Клас, струнко!» 

Учитель стоїть обличчям до дітей, які вишикувалися в 

одну шеренгу. Він подає команди. Команда виконується 

тільки в тому разі, коли перед нею вчитель говорить слово 

„клас”. Той, хто помиляється, робить крок уперед, але 

продовжує грати. Гра триває не більше трьох хвилин. Після 

її закінчення вчитель називає найбільш уважних. Згідно з 

правилами гри, крок уперед роблять і ті гравці, які не 

виконали своєчасно правильної команди.  

 

«Вгадай, чий голос?» 

Учні йдуть направо по колу, співаючи: 

Дружно діти: раз, два, три! 

Разом вліво поверни. 

Після цих слів учні повертаються і йдуть у другий  

бік. Ведучий промовляє: 

А як скажеш: «Скок, скок, скок» 

Відгадай, чий голосок!—  

і після того заплющує очі. Коли хтось із учнів 

вимовить ці слова, ведучий розплющує очі і намагається 

відгадати, хто сказав слова «скок, скок,скок». Коли 

ведучий відгадав, кому з гравців належать ці слова, цей 

гравець змінює ведучого і гра повторюється. 

1. Слова «скок, скок, скок» говорить тільки один із 

гравців, призначений вчителем. 

2. Ведучий не має права розплющити очі, доки не 

закінчиться пісенька. 
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Для школи пересувань: 

 

«Гуси-лебеді» 

Вибравши двох або одного вовка, дивлячись по числу 

дітей, вибирають ватажка, того, який заводить, тобто 

починає гру. Всі інші представляють гусей.  

Ватажок стає на одному кінці, гуси — на іншому, а вовки 

осторонь ховаються. 

Ватажок походжає, поглядає і, як помітить вовків, 

біжить на своє місце, плескає руками, викрикуючи:  

Ватажок. Гуси-лебеді, додому!  

Гуси. Пощо?  

Ватажок. Біжіть, летіте додому, Стоять вовки за 

горою!  

Гуси. А чого вовкам треба?  

Ватажок. Сірих гусей щипати. Так кісточки глодать.  

Гуси біжать, гогочучи: «Га-га-га-га!»  

Вовки вискакують з-за гори і кидаються на гусей; 

яких піймають, тих відводять за гору, і гра починається 

знову. Усього краще в гусей-лебедів грати на волі, в саду  

 

«Квач» 

На майданчику всі учасники гри довільно 

розміщаються. Всі обирають  ведучого - квача. В руках у 

квача хусточка, яку він підіймає вверх і голосно говорить 

«Я - квач!» За командою вчителя квач намагається догнати 

когось з гравців, доторкнутися рукою. Якщо йому це 

вдається, то він з закваченим міняються ролями. Гра 

продовжується. Виграє той гравець, який за час гри не був 

заквачений. 

1.Територія гри обмежується. Гравцям не 

дозволяється виходити за межі гри. 

2. Квачу не до зволяється під час квачення штовхати 

гравців. 
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«Команда швидконогих» 

Гравці діляться на 2-3 команди, які розміщуються 

навколо майданчика так, щоб у всіх був хороший огляд 

(можна сісти на лави). На майданчику визначається 

загальна стартова лінія, на яку по одному стають гравці від 

кожної команди. За 12-16 кроків від них малюється коло, а 

в ньому вміщується дерев'яна паличка. 

За сигналом вихователя гравці біжать до кіл, беруть 

палички стукають ними 3 рази по землі (підлозі), кладуть 

палички у кола і повертаються назад. Той, хто прибіжить 

першим, приносить своїй команді очко, другим - 2 очка і 

т.д. Після перших гравців встають другі, треті іт.д. Виграє 

команда, що набрала меншу кількість очків. 

Варіант: гравці біжать до кіл і назад не по прямій 

лінії, а оббігаючи розставлені на шляху городки, булави 

тощо. 

 

«Білі ведмеді» 

Обираються два ведучі — «білі ведмеді». З одного 

боку майданчика креслять коло. Це «крига», на яку стають 

«ведмеді». Інші учні — «моржі» або «тюлені» — бігають 

по майданчику. За сигналом учителя «ведмеді» йдуть на 

полювання, тримаючись за руки. Спійманого гравця 

відводять на «крижину». Потім ловлять ще одного гравця. 

Кожна спіймана пара стає «ведмедями». Гра закінчується, 

коли спіймано всіх «моржів». Під час гри «ведмедям» не 

можна хапати гравців за одяг. 

 

«Горішки» 

Один хлопчик, який вважає себе «вовком», ховається, 

а решта дітей десь поблизу рвуть траву і примовляють: 

Вирву, вирву горішечки, 

Не боюся вовка нітрішечки. 

Вовк за горою, я — за другою. 

Вовк — в жупані, я ж — у кафтані! 
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Тут зі свого схову вискакує «вовк» і женеться за 

дітьми. З того, кого він наздожене, знімає якусь деталь 

одягу. Коли «вовк» усіх переловить і в нього назбирається 

чимало речей, діти починають вимінювати їх. 

 

«Повінь» 

Гравці утворюють коло, присідають і вдають, що 

сплять. Один з учнів — «вартовий» — ходить усередині  

кола, сторожує і зненацька вигукує: «Повінь! Рятуйтесь!». 

У цей час усі гравці розбігаються, шукаючи собі місце 

для порятунку. Знайшовши прилисток, гравці перебігають 

туди-сюди, а «вартовий» намагається їх зловити. Той, кого 

спіймали, стає «вартовим». 

 

«Запорожець на Січі» 

На майданчику позначають «Січ» (прямокутник 9х6 

м). Посередині пересувається «запорожець», який 

намагається спіймати когось із «куренів» (тих, хто 

перебігає з одного табору в інший). Спіймані стають 

«запорожцями» і допомагають у ловах або виходять з гри. 

Для «запорожця» використовують шапку, шаровари. 

 

На лижах:  

 

«Сороканіжка» 

Гравців поділяють на дві-три команди; члени кожної 

команди стають у колону по одному. Кожний лижник (без 

лижних палиць) тримається за довгу мотузку. За сигналом 

керівника команди одночасно виходять з стартової лінії і 

намагаються швидше досягти фінішу. Виграє команда, яка 

найшвидше перетне лінію фінішу. 

 

«На одній лижі» 

Лижники шикуються в одну шеренгу, не заходячи за 

стартову лінію. За  сигналом  керівника  гравці  

пересуваються  на  одній  лижі  відштовхуючись другою. 
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Хто фінішує перший - той переможець. При груповому 

старті перемога присуджується тій команді, останній 

учасник якої найшвидше перетне лінію фінішу. 

 

На ковзанах: 

 

«Каруселі» 

Гравці на ковзанах однією рукою тримають мотузку, 

рухаються по колу і промовляють: 

«Карусель спочатку тихо завертілась нам на втіху. 

Потім все пішло-кругом - і бігом, бігом, бігом.»  

Після цих слів гравці біжать. За сигналом: «Кругом» 

гравці беруть мотузку другою рукою і біжать в інший бік. 

Після слів: 

«Тихше, тихше, не спішіть, карусель не зупиніть. 

Раз і два, раз і два от і скінчилася гра,» — 

гравці кладуть мотузку на землю і розбігаються. За 

сигналом вчителя гравці «сідають» на «карусель», тобто 

гра починається спочатку. Той, хто запізнився, вибуває з 

гри. Виграють ті, які залишились у грі після 5-6 повторень. 

Під час гри не можна відпускати мотузку. Займати місце на 

«каруселі» можна лише після сигналу вчителя. 

 

«Потяг» 

У грі беруть участь дві команди (два «поїзди»: «Львів 

- Київ», «Одеса - Київ»). Дві команди вишикують в колону 

по одному за загальною стартовою лінією. За командою 

вчителя розпочинають гру перші учасники - «тепловози». 

Вони ковзають до високої стійки (станції; висота 

стійки 1,5 м, виготовленаз дерева або пластмаси), 

оббігають її і повертаються назад у своє «депо». 

«Чіпляють» перший «вагон» (одного учасника) і біжать 

разом, оббігають стійку, повертаються назад і чіпляють 

другий «вагон» і т.д. Виграє та команда («поїзд»), яка 

швидше закінчить гру-естафету, при цьому не «загубивши 

вагони». 
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1.Можна чіпляти по одному вагону (по одному 

учаснику) 

2.Можна чіпляти по два вагони одночасно (по два 

учасника) 

3. Можна чіпляти всю команду 
 

«Виклик номерів» 

Учасники гри об'єднуються у дві команди. Вони 

стають у шеренги обличчям один до одного на відстані 6-

10 м і розраховуються по порядку номерів. На відстані 8-10 

м збоку від шеренги лежать набивні м’ячі. Учитель, який 

стоїть за 3-4 кроки перед командами, голосно називає один 

із номерів. Гравці з обох команд, яким присвоєно цей 

номер, парами ковзають до набивних м’ячів, оббігають їх і 

повертаються на свої місця. Команді, учасник якої прибіг 

на своє місце раніше ніж суперник, зараховують одне очко. 

Виграє команда, що набрала більшу кількість очок. 

Варіанти: команди стоять у колонах; одбігається не 

тільки м’яч, а й шеренга або колона. 

 

Для плавання 

 

«Водолази» 
Додатково: ласти, біноклі  

Гравцям пропонується, одягнувши ласти і дивлячись 

у бінокль із зворотного боку, пройти по заданому 

маршруту.  

 

Естафета «Передача м'яча над головою» 

Учнів розподіляють на три-чотири команди. Вони 

шикуються за лінією старту в колони по одному, 

паралельно одна одній, на відстані витягнутих уперед рук. 

Капітани кожної команди тримають м'яч. 

За сигналом капітани передають м'яч над головою 

гравцям, які стоять позаду, ті передають далі. М'яч 

передається до кінця колони. Останні гравці, отримавши 
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м'яч, оббігають з правого боку свою колону, стають 

першими і передають м'яч над головою. І так доти, поки всі 

учасники не перебіжать із м'ячем. Коли капітан, який 

починав гру, буде останнім і отримає м'яч, він біжить, стає 

попереду своєї команди та піднімає м'яч. Варіанти гри: 

а) передача м'яча між ногами; 

б) передача м'яча справа (зліва); 

в)            передача м'яча сидячи, ноги нарізно. 

 

«Естафета раків» 

Гравців розподіляють на дві команди. Кожна з них 

теж ділиться на дві частини і шикується у дві зустрічні 

колони. Перші номери сідають на майданчик, спираючись 

руками позаду. 

За сигналом «раки» лізуть до зустрічної колони, 

перебираючи ногами і руками. Коли «рак» доповзе до лінії 

своєї другої команди, починає повзти другий «рак». Отже, 

«раки» міняються місцями. 

Перемагає команда, яка виконала завдання першою. 

Варіанти естафети: «рак» повзе з м'ячем на животі.  

 

«Комбінована естафета» 

Гравців розподіляють на дві команди. Напроти 

кожної команди на відстані 15-20 м від лінії старту 

креслять фінішну лінію, до розміщують кеглі або стійки. 

Етапи естафети: 

1 учасник біжить з естафетною палицею і залишає її 

за фінішною лінією; 2 учасник — ведення баскетбольного 

м'яча; З учасник — ведення м'яча ногою; 4 учасник — біг зі 

стрибками через скакалку; 5 учасник — збирає весь 

інвентар і приносить на лінію старту. 

Виграє команда, яка швидше, без помилок закінчить 

естафету. 
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Для школи стрибків: 

 

«У річку гоп» 

Учні стають у дві шерензі одна проти одної на віддалі 

3 - 5 метрів. Вчитель подає команду: - У річку гоп! – всі 

стрибають вперед. - На берег гоп! - всі стрибають назад. 

Часто вчитель повторює однакову команду декілька разів. 

У такому випадку всі залишаються на місці. 

Наприклад: 

- У річку гоп! – всі стрибають вперед. 

- У річку гоп! – всі стоять на місці. 

Хто стрибнув, той вибуває з гри. Гра продовжується 

до останнього гравця. 

 

«Переправа через річку» 

Для гри потрібно мати 4 дошки (довжина 2-3 м, 

товщина 10-30мм). Креслять лінії старту та фінішу. Кожна 

команда має два «пароми» для перепави через річку (річка 

завширшки від лінії старту до фінішу). За командою 

вчителя, кожна команда розміщується на своєму «паромі» і 

переставляє (пересуває вперед) свій «паром». Усі учасники 

перестрибують або переходять на другий свій паром і 

пересувають перший паром вперед.  Гра закінчується, коли 

команда переправилась на другий берег через річку. 

 

«Гречка» 

Учні стають у дві колони. Кожен згинає ліву ногу в 

коліні і тримає ії лівою рукою. Праву руку кладе на плече 

попередньому гравцеві. Зоставшись на одній нозі, 

починають одночасно стрибати у певному напрямку, 

приспівуючи: 

Ой чук , гречки, 

Чорні овечки, 

А я гречки намелю, 

Гречаників напечу. 
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Виграє команда, яка довше стрибатиме на одній нозі і 

не роз’єднає рук. 

 

«Пень» 

Учні стають півколом на відстані 3 м один від одного. 

Кожен гравець креслить навколо себе круг. Гравці 

розподіляються за порядком номерів і пишуть у кругах і на 

палицях свої номери. На відстані 20-25 м від гравців 

ведучий ставить пень. Діти по черзі кидають палиці, 

намагаючись влучити в пень. Якщо хтось збив пень — усі 

гравці біжать по свої палиці. Ведучий швидко ставить пень 

і займає чиєсь місце в крузі. Хто залишився без місця, стає 

ведучим. 

При киданні палиці дотримуватись правил безпеки. 

 

Для школи м’яча: 

 

«Влучно у ціль» 
Місце для гри окреслюють середніми і лицьовими 

лініями на середній лінії в ряд ставлять 10 кеглів  

(5червоного кольору і 5білого). Можна  використовувати 

для гри пластмасові пляшки з-під води. Гравців ділять на 

дві команди. Кожна з команд розташовується за лицьовими 

лініями на відстані 6-10м. від кеглів. 

Усі гравці одержують по малому м’ячику. За 

сигналом вчителя збивають кеглі, одна команда збиває 

червоні кеглі, інша-білі. Кидати м’яч можна різними 

способами, гравці не повинні заходити за свої лінії де 

стоять їхні команди, збивати треба свої кеглі, а не кеглі 

іншої команди. 

 

«Мисливці і качки» 

На майданчику креслиться велике коло діаметром 8-

10м або квадрат 10х10 м. Гравці розподіляються на дві 

команди «мисливців» та «качок». «Качки» розташовуються 

у середині кола, а «мисливці» за його межею (з двох 
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протилежних боків квадрата). Один  з мисливців тримає у 

руках волейбольного або гандбольного м’яча.  

За сигналом вчителя «мисливці» починають 

перекидати м’яч у різних напрямках, прагнучи влучити у 

«качок». «Підстрелена качка» вибуває з гри і виходить з 

кола. Гра продовжується до повного «відстрілу» «качок» 

або певний проміжок часу, після чого команди міняються 

ролями. Виграє команда, яка найшвидше «відстріляла» 

найбільше «качок». 

«Мисливці» не повинні заходити за межу кола. 

«Підстреленою» вважається «качка», в яку влучили 

м’ячем або ж він тільки доторкнувся до неї рикошетом. 

Якщо у «качку» влучає м’яч, що відскакує від землі, 

вона продовжує гру. 

«Качка», яка полишає межі кола, вважається 

«підстреленою». 

 

«Передав — сідай!» 

Учасників об'єднують у кілька команд, обирають 

капітанів. Команди шикуються біля лінії в колону по 

одному. Попереду кожної колони, обличчям до неї, на 

відстані 5-6 кроків стає капітан, який тримає м'яч. За 

сигналом кожний капітан кидає м'яч першому гравцеві у 

своїй колоні. Піймавши м'яч, гравець повертає його 

капітановій сідає на підлогу. Отримавши м'яч від 

останнього гравця своєї колони, капітан піднімає його 

вгору, а гравці його команди підводяться. 

 

«Зустрічна естафета» 

Учасники гри поділяються на дві команди. Команди в 

свою чергу  розраховуються на перший, другий. Перші 

номери першої і другої команд шикуються на лінії старту 

паралельно одна одній. Другі номери першої і другої 

команд шикуються навпроти своїх перших номерів на 

відстані 15-20м.  
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За командою вчителя гравці, які стоять першими в 

колоні №1, біжать до другої половини своєї команди, 

передають колоні №2 естафетну палицю і стають у кінець 

її. Другі номери, діставши палицю, біжать до перших 

номерів, передають їм естафетну палицю і т.д. 

Виграє команда, яка раніше виконала завдання, тобто 

перші номери команди стають на місця других номерів, і 

навпаки. Кожний гравець, який несе предмет, має 

перетнути лінію перед тим, як віддати його. 

 

«Грай та не втрачай» 

Усі учні вільно розміщуються на майданчику з 

м’ячами в руках. Вони ведуть м’яч. За свистком діти 

повинні зупинитись і прийняти стійку баскетболіста. Якщо 

хтось неправильно виконає вправу, то отримає штрафне 

очко. Перемагає гравець, який не заробив жодного 

штрафного очка. 

 

«Найкраща пара» 

Учнів ділять на пари, і за сигналом вони починають 

передавати м’яч протягом 20-30 с. перемагає пара, яка за 

визначений час виконала більше передач. Спосіб передачі 

визначають перед початком гри. 
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4 клас 

Школа активного відпочинку (рекреації) 

 

Для школи культури рухів: 

 

«Фігури» 

Дві команди стоять перед лінією старту-фінішу, в 

руках у неї короткі гімнастичні палиці. За сигналом 

учителя гравці, по черзі бігаючи до позначеного місця, 

повинні викласти з палиць обумовлену заздалегідь фігуру 

(зірку, будиночок, ялинку). Кожний наступний гравець 

може бігти до фігури, яку будують, тільки після того, як 

його плесне по руці попередній гравець, який повернувся 

до лінії старту. 

 

«Займи вільне місце» 

На майданчику чи лісовій галявині учасники гри 

шикуються в коло. Відстань між ними один метр. Всі 

учасники повернуті обличчям до центра кола. 

Серед учасників гри обирають - ведучого. За 

командою вчителя ведучий біжить по зовнішній стороні 

кола, торкається кого-небудь з учасників гри. Гравець, до 

якого доторкнувся, біжить в протилежний бік від ведучого. 

Тоді, коли вони зустрілися, беруться за руки і присідають, 

а коли піднялися  продовжують біг в одному напрямі з 

метою скоріше стати на вільне місце. Хто прибіг другим, 

той продовжує бути ведучим. Виграють ті гравці, які за час 

гри ні разу не були ведучими. 

1. Не дозволяється штовхати, заважати гравцям під 

час бігу. 

2.Бігти через коло не дозволяється. 

З.Всі дії гравці виконують лише за командою вчителя. 

 

«Шишки, жолуді, горіхи» 

Діти стають по троє і, взявшись за руки, утворюють 

коло. У кожній трійці є «шишка», «жолудь» і «горіх». 
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Один з гравців - ведучий. Він знаходиться поза колом. 

Вихователь проказує слово «горіхи» (або «жолуді», 

«шишки»), і всі, хто ними є, міняються місцями, а ведучий 

намагається зайняти чиєсь місце. 

Варіанти: слова проказує не вчитель, а ведучий; 

гравці стоять не в колах, а в колонах; гравці стоять у 

шеренгах. 

 

Естафета «Пастка»  

Перед кожною командою ставляться дві гімнастичні 

лави паралельно одна одній на відстані 1,5-2 м. Зверху на 

лави, перпендикулярно до них, кладуться гімнастичні 

палиці. За сигнало вчителя гравці по черзі повинні по-

пластунськи пролізти під гімнастичними палицями, не 

збивши їх, і повернутися в кінець колони. Виграє команда, 

яка першою виконала завдання естафети. 

 

Естафета «Альпіністи» 

Дві команди шикуються шеренгами лицем до 

гімнастичної стінки за 6-7 м від неї. Між першими 

гравцями й гімнастичною стінкою встановлюються 

гімнастичні лави, перевернуті догори рейками. Біля 

крайніх прольотів стінки кладуться мати. За сигналом 

учителя перші гравці починають просування по рейках 

гімнастичних лав, переходять на гімнастичну стінку, 

просуваються по ній до крайнього прольоту і спускаються 

вниз.  Під час спуску з гімнастичної стінки гравець з 

обумовленої наперед висоти зістрибує в круг діаметром 40 

см, позначений крейдою на маті. Приземлившись, гравець 

стає останнім у шеренгу. Інші гравці починають 

просування відразу ж після приземлення попереднього 

«альпініста». Виграє команда, що зуміла закінчити 

естафету швидше за іншу і зробила менше помилок. 
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Естафета «Пролізь під брусом» 

Дві команди шикуються шеренгами  навпроти 

гімнастичної стінки за 7-8 м від неї. Перед  командами на 

відстані 2-3 м паралельно встановлюється гімнастичний 

брус завширшки 90-100 см. За сигналом учителя перші 

гравці наближаються до бруса, перелазять через нього, 

підбігають до гімнастичної стінки, залізають на неї, 

торкаються прапорця, підвішеного на висоті 2-2,5 м, 

спускаються вниз і повертаючись знову перелазять через 

брус. Піял цього до гри стають нові гравці, а ті, що 

повернулися, стають останніми в шерензі. Виграє команда, 

що раніше закінчила естафету.  

 

«Естафета звірів» 

Дві команди шикуються у дві колони на відстані 5-6 м 

одна від одної. Перед ними на відстані 6-10 м ставлять 

гімнастичні обручі або високі прапорці (лижні палиці). У 

кожній команді є «заєць», «вовк», «пантера», «лисиця», 

«лев» тощо (ці назви дають перед початком гри кожній 

парі гравців). Після виклику «звірята» біжать до обручів, 

оббігають їх, повертаються на своє місце. Хто швидше, той 

перемагає. Вчитель  підсумовує очки команд. 

 

На лижах: 

 

«Сніжкою по м’ячу» 
Потрібно дітей поставити в коло, а в центрі зробити 

підвищення зі снігу і на нього покласти м’яч, діти 

сніжками повинні кидати в м’яч. Потрібно попасти. Діти 

повинні стояти на лижах, кидати по черзі. 

 

«Швидкий лижник» 

Клас ділиться на дві групи по 3-4 чоловіки. кожна 

група по сигналу стартує намагаючись якомога швидше 

подолати дистанцію 30-35 м. по два лижники з кожної 

групи, що зайняли 1 і 2 місця виходять на наступний забіг. 
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ті, що програли, змагаються між собою. переможці забігів 

змагаються в півфіналах і фіналах. Переможець фіналу стає 

найшвидшим лижником класу. 

 

На ковзанах 

 

«День і ніч» 

На відстані 2-3 кроків у центрі майданчика креслять 

дві паралельні лінії. Із двох боків від них на відстані 15-20 

м. креслять лінії «будинків».  Дітей розподіляють на дві 

рівні команди, які стоять на лініях у центрі майданчика, 

повернувшись спиною одна до  одної. Одна команда 

називається «День», друга - «Ніч». За сигналом вчителя 

«День!» команда «Ніч» тікає в свій «будиночок», а команда 

«День» наздоганяє їх. Спійманих дітей лічать, а потім вони 

стають на свої місця. Гра повторюється кілька разів, після 

чого вчитель лічить кількість спійманих дітей у кожній 

команді. Ловити дозволяється лише до лінії «будиночка». 

Перемагає команда, у якої більша кількість спійманих 

гравців суперника. 

 

«Виклик номерів» 

Учасники гри об'єднуються у дві команди. Вони 

стають у шеренги обличчям один до одного на відстані 6-

10 м і розраховуються по порядку номерів. На відстані 8-10 

м збоку від шеренги лежать набивні м’ячі. Учитель, який 

стоїть за 3-4 кроки перед командами, голосно називає один 

із номерів. Гравці з обох команд, яким присвоєно цей 

номер, парами ковзають до набивних м’ячів, оббігають їх і 

повертаються на свої місця. Команді, учасник якої прибіг 

на своє місце раніше ніж суперник, зараховують одне очко. 

Виграє команда, що набрала більшу кількість очок. 

Варіанти: команди стоять у колонах; одбігається не 

тільки м’яч, а й шеренга або колона. 
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Для школи стрибків: 

 

«Переміна місць» 

Гравці стають у коло і розраховуються по порядку 

номерів. Ведучий стоїть у центрі і голосно називає два які-

небудь номери. Гравці під викликаними номерами повинні 

негайно помінятися місцями, а ведучий намагається 

випередити одного з них, зайнявши його місце. Гравець, 

що залишився без місця, стає  ведучим.  

 

Для школи м’яча: 

 

«Слухай сигнал» 

Учні йдуть по колу або пересуваються майданчиком у 

вільному напрямку. Коли вчитель подасть сигнал в 

обумовлений спосіб (свистком або плесне у долоні) один 

раз, учні повинні набути пози «лелеки» (стояти на одній 

нозі, руки в сторони) або іншої, обумовленої раніше, пози. 

Якщо вчитель подасть сигнал двічі, учні повинні набути 

пози «жабки» (присісти, п'яти разом, носки й коліна в 

сторони, руки між ступнями ніг на підлозі). На третій 

сигнал учні відновлюють ходьбу. 

 

«Захист фортеці» 

На лісовій галявині розмічають коло, або квадрат, 

прямокутник. У центрі - «фортеця» (прапорець, зв'язані 

гілки). Фортецю обводять колом діаметром 3м. Біля 

фортеці стоїть захисник. Гравці шикуються за лінією 

визначеного кола. 

За командою вчителя гравці починають передавати 

один одному м'яч, маючи по меті в слушний момент 

кинути його і попасти в фортецю. Захисник намагається 

такі м'ячі відбити. Гравець, який влучить у фортецю стає 

захисником. Захисникові забороняється тримати фортецю 

руками, а всім іншим заходити за лінію кола, чи наступати 

на неї. 
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«М’яч у колі» 

Гравці шикуються у коло на відстані витягнутих рук. 

Двоє ведучих стоять у центрі кола. М’яч в одного з гравців. 

За командою гравці перекидаються м’ячем так, щоб до них 

не торкнулись ведучі і щоб м’яч на впав. Коли одному з 

гравців це не вдається, то він міняється з ведучим.  

 

«Боротьба за м’яч» 

Гравці діляться на 2 команди і розбігаються по всьому 

залу і ведучий дає м’яч команді. Команда , яка з м’ячем, 

повинна зробити 10 передач, так , щоб інша команда не 

перехопила м’яч. Коли інша команда перехопить м’яч, гра 

продовжується. Гру можна проводити у виді змагань. 

Виграє та команда, яка набере більше очок. 
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