
День відкритих дверей

Бути здоровим – це чудово!

Мета: ознайомити батьків із оздоровчою роботою закладу, надати практичні 
рекомендації щодо загартування дітей, сприяти згуртуванню батьківського 
колективу.

Обладнання: аркуші чистого паперу, ручки, фломастери, зображення дерева,
аркуші формою яблука, іграшка колобок, фільм «Бути здоровим – це 
чудово», зображення продуктів на аркуші А-3.

Хід проведення

1. Виступ завідувача дошкільним закладом 
2. Виступ  лікаря сімейної медицини Косівщинської амбулаторії 
3. Вправа «Родинні історії»

Всі учасники діляться на команди (відповідно до групи, яку відвідує їхня 
дитинка). Кожна команда має розповісти яким чином здійснюється 
загартування дітей вдома. Практичні рекомендації.

4. Вправа «Родинне дерево здоров’я»
На дошці зображене дерево. Командам пропонується намалювати як 
можна загартовуватися, підтримувати здоровий спосіб життя на 
аркушах паперу в формі плоду – яблука.

5. Вправа «Кулінарне шоу»
Учасники мають поділитися смачними корисними рецептами для дітей.

6. Гра «Відгадай мене»
Учаснику від команди одягається трафарет на якому зображено 
корисний продукт чи блюдо. Учасник має відгадати зображення 
задаючи навідні запитання. Команда може відповісти «так» чи «ні».

7. Вправа «Складемо казку разом»
Ведучий зачитує початок казки «Колобок»: Жили собі Дід та Баба. От 
якось просить Дід Бабу: «Спечи мені колобка». От Бабуся пішла до 
печі, замісила тісто, випекла Колобка. Та й поклала його на підвіконня. 
А Колобочок лежав-лежав, набридло йому, а на вулиці літо, сонечко 
пече і бочки його зачервоніли, голівонька розболілась, перегрівся, що 
аж сонячний опік отримав  (перша команда розповідає як допомогти 
Колобку)от він стрибнув з підвіконня щоб покотитися у затінок, в 



прохолодний ліс.  Котиться-котиться зачепився за корінь дерева і забив
ніжку(друга команда дає відповідь як допомогти Колобкові та передає 
Колобка наступній команді). Стриб і покотився Колобок далі. Аж ось 
річечка тече з прохолодною водою. Зрадів Колобок, напився холодної 
води…і тут заболіло горличко (третя команда розповідає як допомогти 
Колобкові). Захотілося Колобкові їсти. Дивиться, якісь ягоди ростуть. 
Підкотився та й наївся. (Що робити в разі отруєння? Відповідь 
четвертої команди). Покотився Колобочок далі. Та піднявся сильний 
вітер. Замерз Колобок і заболіли в нього вушка і зубик (Відповідь 
п’ятої команди). Зрадів Колобок і вирішив більше ніколи не хворіти, 
вирішив загартовуватися. А як це робити, йому допоможуть дітки та 
вихователі садочку «Золота рибка»

8. Перегляд фільму «Бути здоровим – це чудово»
9. Підсумки та запитання з даної теми.
10.Завідувач запрошує батьків відвідати групи своїх дітей для перегляду 

оздоровчої роботи з дітьми.


