
Батьківські збори в ІІ молодшій групі

«Загартування дітей та раціональне харчування в умовах
валеологічного виховання»

Мета: з’ясувати, які методи загартування знають батьки і чи використовують
їх у повсякденному житті, сприяти згрупуванню батьківського колективу, 
звернути увагу на те, що психологічне здоров’я дітей є не менш важливе ніж 
фізичне.  

Обладнання: ситуації надруковані на аркушах, конструктор 4 кольорів, 
зображення сонця, неба, повітря і землі, фіто чай, чайний сервіз, аркуші 
паперу та ручки. 

Хід зборів

Вправа 1

Учасники стають в коло, звучить тихенько музика. 

Ведучий: я вітаю вас у нашому дружному колі. Зараз, як кожного ранку в 
садочку почнемо працювати із зарядки-розминки. Повторіть будь-ласка за 
мною: маленька куля летить по небу, по небу летить куля. Молодці! Тепер 
слово куля, замінимо рухом, ось так. І так кожного разу одне слово 
заміняється рухом і промовляється швидше.

Вправа 2

Кожен учасник має назвати своє ім’я і сказати: «Я вмію найкраще…»

З найкращими, безмежно талановитими батьками сьогодні хочу поговорити 
про здоров’я , оскільки на даний момент це дуже актуальна тема. Та що ж 
таке здоров’я? 

Вправа 3

Кожен учасник має продовжити речення: «Для мене бути здоровим – це…»

Та ми відповідаємо не лише за своє здоров’я, а й в першу чергу за здоров’я 
наших діток. Повідомляється результат анкетування «Як зміцнити здоров’я 
дитини» 

Вправа 4 



Валеологічно-мовна гра «Як ми загартовуємося» Батьки діляться на 2 
групи. 

Групам необхідно скласти розповідь про те, як слід загартовувати своїх дітей
завдяки явищам природи, що зображені на малюнках.

І група – сонце, вода

ІІ група – повітря, грунт.

Вправа 5 «Склади конструктор»

Дається конструктор 4 кольорів. Учасники мають скласти вежу, але вони не 
повинні говорити, при цьому кожен отримує інструктаж:

1. Вежа має стояти
2. Шоста частина жовта
3. Всіх кольорів має бути по 2
4. Ви маєте розпочати будівництво
5. Вежа повинна бути жовта, зелена і червона
6. Ви маєте поставити останню деталь
7. Ви ставите 3 і 5 частинку

Скажіть, важко вам було?
Що найскладніше виявилося?
Чому?

Та зараз ви не тільки погралися, помислили, повторили рахунок та кольори, а
ще й зробили масаж долонь. Масаж завжди сприяє покращенню здоров’я, а 
ще це дуже приємно особливо коли він має сюжет 

Вправа 6  «Австралійський дощ». Учасники стають у коло. Друзі, чи 
знаєте ви, що таке австралійський дощ? Якщо ми будемо уважними, то 
почуємо, який він. Я показуватиму рухи, а ви повторюватимете їх:
 - В Австралії піднявся вітер (терти долоні).
 - Починає накрапати дощ (клацання пальцями).
 - Дощ посилюється (почергове плескання по грудях).
 - Починається справжня злива (плескання по ногах).
 - А ось гроза, справжня буря (тупотіння ногами).
 - Але що це? Буря почала вщухати (плескання по ногам).
 - Злива перетворюється на дощ (плескання долонями по грудях).
 - Рідкі каплі падають на землю (клацання пальцями).



 - Вщухає вітер (терти долоні).
 - З’являється сонечко (руки догори).

Та здоров’я це не тільки фізичне відчуття, а й психологічний стан, стан 
«настрою душі». Надзвичайно важливим є психологічний клімат у родині. Не
існує готових рецептів або моделей, які можна було б використовувати в 
сім’ях. Однак варто зауважити, що сімейними чинниками, які призводять до 
психотравм, найчастіше є:

- Відмова у визнанні, неприйняття дитини;
- Приниженя;
- Тероризування
- Ізоляція
- Емоційне ігнорування.

Вправа 7    Обговорення проблемних ситуацій. Батьки діляться на 2 
команди. Кожній команді дається надрукована ситуація на аркуші паперу, 
яку вони мають вирішити.

Ситуація 1.

Син зацікавлено будує щось із конструктора. Батько помічає безлад на його 
столі:

- Сергію, підійди сюди! 
- Зараз! – відповідає син, не відриваючись від гри.
- Не «зараз», а моментально, якщо я тебе кличу!
- Ой, тато…Трохи залишилося!

Конструктор, вирваний сильною батьківською рукою, летить у бік.

- Ти чому не йдеш, коли тебе кличуть?! Ти дивися, розперезався зовсім!

Завдання:  Проаналізуйте дії батька. Як така ситуація може вплинути на 
психічне здоров’я дитини?

Відповідь Батькові потрібно було розмовляти із сином спокійно, 
аргументовано пояснити свої вимоги. У подібних ситуаціях дитині слід дати 
можливість завершити свою справу або допомогти їй, якщо є потреба 
закінчити гру терміново. Такий батьківський стиль взаємодії з хлопцем 
погано впливає, як мінімум, на розвиток його пізнавального інтересу та 
творчої активності.

Ситуація 2 Мама гримає на доньку:



- Олено! Прибери-но ліжко! Ти чуєш? Чому не слухаєшся?
- Мамо! А я вже прибрав постіль. Подивися, гарно? – підключається до 

розмови син Дмитрик.
- Дуже добре, синку. Ти бачиш, Олено, який у тебе брат акуратний? А 

тобі сто разів треба повторювати! Вчися у брата! Дмитрику, що ти 
робиш? Малюєш? Ой, як добре! А ти, Оленко, теж би малювала, як твій
брат, а не байдикувала! Олено! Ти навіщо порвала малюнок брата! Хіба
він тебе образив? Відповідай!

- Він найгірший брат на світі! Я його ненавиджу! – кричить дівчинка у 
відчаї.

Завдання:  Проаналізуйте дії мами. Чому Оленка так вчинила з братом? Як 
така ситуація може вплинути на психічне здоров’я та стосунки дітей?

Відповідь  Дитину в жодному разі не можна порівнювати з кимось, надто – із
рідними, щоб не спровокувати вияв негативних емоцій щодо них та розвиток 
неадекватної самооцінки. У вихованні батькам варто керуватися принципом: 
«Порівнюй себе сьогоднішнього із собою вчорашнім».

Так наші діти всі різні, але ми їх любимо, вони наші найдорожчі…але часом 
не знаємо як себе поводити і як правильно виховувати «пряником» чи 
«різкою»

Притча.  Історія однієї літньої дами

Коли вона була молодою мамою, люди вірили, що без різки гарної людини не
виховаєш, – тобто сама вона в це не вірила, але одного разу її маленький син 
провинився, і їй здалося, що він уперше в житті заслуговує того, щоб його 
добряче відшмагати. Вона наказала йому самому піти і зірвати різку. 
Хлопчик пішов і довго не повертався. Нарешті він повернувся весь в сльозах 
і сказав: «Різки я не знайшов, але ось тобі камінь, який ти можеш у мене 
кинути». Тут мама теж розплакалась, тому що раптом побачила все очима 
дитини. Дитина, мабуть, розмірковувала: «Мама хоче зробити мені боляче, 
для цього і камінь підійде…»

Потім вона поклала камінь на кухонну поличку, де він і залишився 
лежачи як вічне нагадування про обіцянку, яку вона дала собі у той момент – 
ніякого насилля, тільки терпіння і розуміння!

Л. Толстой: «Виховання здається складною і важкою справою тільки 
доти, доки ми хочемо, не виховуючи себе, виховувати своїх дітей. Якщо ми 
зрозуміємо, що виховувати інших ми можемо тільки через себе, то проблеми 



у вихованні зникають і лишається одне запитання: як треба жити самому?» 
Тобто як не пояснюй дітям як правильно робити, вони все одно будуть 
робити все в житті як робили їхні батьки, так – який приклад вони бачили із 
дня в день, кожного дня! Тож подбайте про своє власне життя, щоб діти 
бачили вас щасливими, здоровими, сильними!

А зараз ми хочемо запросити вас до першого практичного кроку із 
оздоровлення. Цей метод називається фітотерапія. Запрошуємо вас до фіто-
чаю. (загальне чаювання з різноманітних трав) 


