
Інформаціяпро проведення 

Дня фізичної культури і спорту та Всеукраїнського 

Олімпійського тижня  у 2015 році 

у дошкільному навчальному закладі №5 «Теремок» 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

І. Організаційна робота 
1.1. Виданий наказ про організацію та проведення  Дня фізичної культури і спорту та 

Всеукраїнського Олімпійського заняття, Олімпійського тижня у 2015 році 

02.09.2015р. завідувач 

Бурнатна О.М. 

1.2. Розглянуте питання про організацію та проведення  Дня фізичної культури і спорту та 

Всеукраїнського Олімпійського заняття, Олімпійського тижня у 2015 році на нараді при 

завідувачу 

04.09.2015 р. завідувач   

Бурнатна О.М., 

вихователь – 

методист  

Костіна Л.П. 

1.3. Допомога вихователям у складанні конспекту заняття з фізичної культури «Юні олімпійці» 04.09.2015 р. вихователь – 

методист  

Костіна Л.П., 

педагоги 

1.4. Оформлений  куточок  «Пишаємося нашими спортсменами – випускниками ДНЗ» 09.09.2015 р. вихователь – 

методист  

Костіна Л.П. 

педагоги 

1.5. Проведені  консультації для педагогів з питань безпечної поведінки дітей на дорогах: 

 «Значення фізичної культури і спорту в житті дитини»  

 «Формування у дошкільників свідомого ставлення до занять фізичної культури і 

спорту» 

10.09.2015 р. вихователь – 

методист  

Костіна Л.П. 

 

ІІ. Методична робота 
2.1. Зустріч зі спортсменами  - випускниками навчального закладу: Забутною Марією, 

Борисенко Світланою, Кривоніс Максимом – презерами обласного та всеукраїнського рівня, 

які мають спортивні досягнення 

11.09.2015р. вихователь – 

методист  

Костіна Л.П 



2.2. Проведений відкритий перегляд занять в групах старшого дошкільного віку « Ми до спорту 

небайдужі -з фізкультурою ми дружимо» 

11.09.2015р. вихователі: 

Саприкіна С.М. 

Олійник К.І., 

Анікушина Ю.Ю. 

Половинко Л.Д. 
ІІІ. Робота з детьми 
3.1 Проведені цільові екскурсії до ДЮСШ старших  груп  09.09.2015р вихователі 

3.2. 
Проведені рухливі ігри, з метою розвитку фізичних якостей і зміцнення здоров'я дітей  

впродовж 

тиждня 
вихователі 

ІУ. Робота з батьками 
4.1.  Проведена консультація для батьків з пропаганди здорового способу життя, формування в 

дітей фізичного і морального здоров'я, залучення до занять фізичною культурою і спортом  

«Фізкультура і спорт в житті дитини» 

  

впродовж 

місяця вихователі 

 

 

 

Вихователь – методист ШДНЗ №5                                                    Л.П.Костіна             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


