
Семінар

Самомасаж 
як форма оздоровчої роботи в 

дошкільному закладі

Мета: ознайомити педагогів з основними методами самомасажу, навчити 
практично використовувати в педагогічній діяльності.

Обладнання: малюнок дерева на дошці, презентації вихователів, зображення
схем біологічно активних  точок.

Хід семінару

Вправа 1. Дерево здоров’я 

Уявіть дерево, де стовбур – це здоров’я, а що буде коріння? Що забезпечує 
здоров’я дітей? Що зображує крона дерева як результат виховання здорової 
дитини? 

На схематично намальованому деревці учасники мають  написати відповідь 
і пояснити суть.

Дані дослідження С. В. Попова, свідчать про те, що здоров'я людини: 

-на 20% залежить від спадкових факторів;

 -на 20% - від умов зовнішнього середовища (екології);

 -на 10% - від діяльності системи охорони здоров'я; 

- 50% - від самої людини, її способу життя, рухової активності.

Численні дослідження показують: несприятлива екологічна ситуація, 
складні соціально-економічні умови сприяють тому, що здоров'я дитячого 
населення не поліпшується, а навпаки, має тенденцію до погіршення. І тому, 
оздоровча робота з дошкільнятами в останні роки набула особливої 
актуальності. Однією з форм оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку є 
самомасаж.

Головна цінність масажу полягає в тому, що він, насамперед, впливає 
на нервову систему малюка, допомагає дитині зняти загальну втому, 
допомагає всім органам і системам працювати безперебійно і ефективно. При
систематичному масажі посилюються рефлекторні зв'язки кори головного 



мозку з м'язами і судинами, нормалізується м'язовий тонус, відбувається 
стимуляція тактильних відчуттів.
 Всі вправи повинні виконуватися на тлі позитивних відповідних 
реакцій дитини. Треба завжди пам'ятати заповідь Гіппократа «Не нашкодь!» 
Позитивні результати оздоровлення дошкільнят можливі тільки при 
розумінні важливості і значущості оздоровчої роботи з дітьми.
Запитання до учасників . З якого віку можна використовувати самомасаж?  
(з 6 місяців)
Запитання до учасників . Які правила його проведення? 

Самомасаж — це вид масажу, що виконують власноруч на своєму тілі. 
Відрізняється від інших видів масажу тим, що його можна проводити не на 
всіх частинах тіла

Натомість  не  рекомендовано  робити  інтенсивний  масаж  перед  сном,
адже він збуджує. До того ж усі вправи дитячого самомасажу мають бути
зрозумілими  дітям  і  цікаво  називатися.  Після  самомасажу  потрібно
ополоснути руки та обличчя теплою, а потім прохолодною водою.

При проведенні масажу рекомендується навчати дітей не силою 
натискати на зазначені точки, а масажувати їх м'якими рухами пальців, 
злегка натискаючи або легко погладжуючи. Масажуючі рухи слід виконувати
в напрямку від периферії до центру (від кистей рук до плеча тощо). Прийоми 
самомасажу проводять у такій послідовності: погладжування, розтирання, 
розминка і вібрація (потряхування). Тривалість самомасажу для дітей 5-7 
хвилин, в залежності від поставленої задачі.

 Руки та пальці. На кистях рук розташовується безліч акупунктурних 
точок, масажуючи які можна впливати на внутрішні органи людини, 
рефлекторно пов'язані з ними. Оскільки рецептори пальців рук пов’язані із 
життєво важливими органами, дуже ефективним є самомасаж пальців рук. 
Зокрема, розтирання:

 Великого пальця - поліпшує роботу головного мозку;

 Вказівного – роботу шлунка;

 Середнього – роботу кишківника;

 Безіменного – нормалізує функції печінки;

 Мізинця – стимулює роботу серця.

Якщо при масажі рефлексогенних зон трапляються хворобливі області, 
то кінчиками пальців слід рівномірно натискати на них до тих пір, поки біль 
не зникне. Зони хребта - із зовнішнього боку великого пальця кожної руки, 
на межі переходу тильного боку кисті в долонну. Ці зони починаються від 
першого суглоба великого пальця і доходять до області зап'ястя. Зона 



грудного відділу - від другого суглоба і до основи великого пальця; зона 
поперекового відділу знаходиться в області зап'ястя. Зони верхніх 
лімфатичних шляхів - між пальцями обох рук, на складках шкіри. Зони 
області голови - на кінчиках пальців обох рук (зони головного мозку - на 
кінчиках великих пальців; порожнини черепа - на кінчиках інших). 
Регулярний масаж цих зон поліпшує кровообіг в області голови. Він 
допомагає усунути неувагу і нервозність. Якщо ви насилу засинаєте, 
допоможе наступна проста вправа: протягом п'яти хвилин швидко й 
енергійно натискайте по черзі пальцями рук на великі пальці.

Масаж стопи Масаж стоп ніг називається плантарним або індійським.
На підошві маса шкірних рецепторів, близько 72 тисяч нервових закінчень 
через які організм пов'язаний із зовнішнім середовищем. Зони на стопах 
взаємопов'язані з внутрішніми органами через їх проекції на вищі нервові 
центри.

Відповідно до вчення йоги, ноги - це розподільний щит " організму. 
Можна впливати на будь-який орган, якщо знати відповідну зону. При 
масажі особливу увагу слід приділити великому пальцю, оскільки там 
сконцентровані рефлексогенні зони голови.

Артикулярний масаж
Масаж вушних раковин - артикулярний – рекомендований дітям з 

самого раннього віку. Він допомагає розвиватися всім системам організму, 
поліпшує інтелектуальні здібності. Впливаючи на 170 відомі сьогодні точки 
можна активізувати роботу всіх без винятку органів і систем тіла. 

Голова та обличчя
Самомасаж  голови є традиційним і дієвим методом зняття головного 

болю і напруження. Такий самомасаж поліпшує кровообіг, розслабляє і 
відновлює сили, зігріває і заспокоює дитину. Також дуже корисний за 
розумового та емоційного напруження. Правильний і регулярний самомасаж 
голови поліпшує зір, концентрацію уваги та навіть стан волосся дитини.

Корисно проводити самомасаж обличчя, оскільки на обличчі 
розташовані зони, вплив на які корисний для загартування організму та 
запобігання застуді.

Точковий масаж для профілактики ГРЗ

Мало  хто  з  дітей  до  семи  років  не  хворів  на  грип  та  інші  гострі
респіраторні  захворювання.  Один  з  найпростіших,  найефективніших  і
безпечних способів профілактики і лікування ГРЗ — це масаж певних точок
на  тілі,  де  розташовані  нервові  закінчення,  що  через  центральну  нервову
систему передають імпульс до внутрішніх органів і тканин. Точковий масаж
посилює  кровообіг,  активізує  роботу  сальних  і  потових  залоз,  поліпшує



обмін речовин і стимулює серцеву діяльність. Окрім того, точковий масаж
підвищує  захисні  властивості  слизових  оболонок  носа,  глотки,  гортані,
трахеї, бронхів дитини.

Ця лікувально-профілактична процедура ефективна лише за регулярного 
застосування, коли стає такою самою звичкою, як чищення зубів. Вона не 
має вікових обмежень, і проводити її можна з усіма. Дія на біологічно 
активну точку має тривати не довше ніж 3-5 секунд. Якщо шкіра дитини на 
певних ділянках тіла пошкоджена, то точковий масаж на них не проводять.

Точковий масаж — це вид масажу, під час якого натискають пальцями чи 
долонями на певні біологічно активні точки на тілі

Для профілактики ГРЗ масажують чотири парні точки, розташовані на
обличчі  (рис.). Масаж проводять  кінчиками  вказівних  пальців  обох  рук  з
обох  боків  синхронно.  Масажують  кожну точку  протягом 15-20 секунд в
ритмі  один-два  оберти  на  секунду.  Дзеркально  розташовані  парні  точки
масажують у такій послідовності:

•  точки на середині лоба (1) ;

•  точки на зовнішніх кінцях брів (2);

•  точки під очима в ділянці гайморових пазух (3);

•  точки, розташовані біля крил носа (4).

У періоди підвищеної захворюваності на ГРЗ, зокрема восени та взимку,
точковий  масаж  необхідно  робити  щодня.  Також  для  запобігання  ГРЗ
точковий масаж доцільно проводити на останній фізкультхвилинці кожного
групового  заняття,  як  ігрову  вправу  для  утримання  уваги  дітей,  після
денного  сну  в  дитячому  садку,  а  також  удома.  Уранці  та  вдень  під  час
масажу треба сильно тиснути на шкіру та інтенсивно рухати пальцями,  а
перед нічним сном удома масаж має бути легким, спокійним, повільним.

Презентація  За допомогою чого можна робити самомасаж?(презентації 
вихователів кожної вікової групи «Види масажу та обладнання для нього»)



Завдання.  Якими віршами, потішками користуються вихователі в роботі 
при проведенні  самомасажу? 

 Перегляд фільму «Калейдоскоп здоров’я» 

Додаток 
Приклад ігор:
Гра «Пальцехід» може проводитися за допомогою решітки для раковини. 
«Ходити» вказівними і середніми пальцями по клітинках. На кожен ударний 
склад вірша, роблячи по кроку. Можна ходити середніми і безіменними, 
безіменним і мізинцем правої і лівої руки по черзі або одночасно і т. д.
Гра «Лижники» - використовуються пробки, великі гудзики. Рухатися, 
роблячи по кроку на кожен ударний склад вірша.
Жмакати  хустки - беремо носовичок за куточок і показуємо дитині, як 
цілком увібрати його в долоню, використовуючи пальці тільки однієї руки. 
Інша рука не допомагає. Можна одночасно жмакати і дві хустки руками.
Гімнастика маленьких чарівників
Виконання цих вправ самомасажу стимулює біологічно активні точки 
розташовані на голові, що поліпшує кровообіг.
Хід самомасажу:
1.  Сильним натисненням пальців на шкіру голови імітуємо рухи під час
миття голови.

2.  Пальцями, немов граблями, ведемо від потилиці до скронь, від лоба до
середини голови, немов згрібаємо сіно в стіг.

3. Спіралеподібними рухами ведемо пальці в іншому напрямку — від скронь
до потилиці

4. «Наздоганялки»:  сильно  вдаряючи  подушечками  пальців,  як  по
клавіатурі, «бігаємо» поверхнею голови.  Пальці обох рук то «збігаються», то
«розбігаються», то «наздоганяють» один одного.

5. З  любов’ю і  ласкою розчісуємо волосся  пальцями,  немов гребінцем та
уявляємо, що така «зачіска» найгарніша.

Ліплення красивого обличчя
Самомасаж  обличчя  запобігає  застудним  захворюванням  завдяки

стимулюванню  біологічно  активних  точок,  розташованих  на  обличчі.  Ця
вправа також розвиває уміння управляти мімікою .



Хід самомасажу:
1.  Погладжуємо  лоб,  щоки,  крила  носа  від  центру  до  скронь,  м’яко
постукуючи по шкірі

2.  Натискаємо  пальцями  на  перенісся  та  середину  брів,  виконуючи
обертальні  рухи  за  годинниковою  стрілкою,  потім  проти  годинникової
стрілки по 5-6 раз.

3.  Із зусиллям «малюємо» бажаний красивий вигин брів, потім щипкам
«ліпимо» густі брови від перенісся до скронь.

4. М'яко і ніжно «ліпимо» очі, натискаючи на їх куточки і «розчісуючи» довгі
пухнасті вії.

5.  Натискаємо на крила носа в напрямку від перенісся до носових пазух,
потім смикаємо себе за  ніс і уявляємо, що виходить ніс, як у Буратіно.

Пограємо з носиком
Ця вправа сприяє зміцненню дихальної системи, рекомендована для дітей

раннього і молодшого дошкільного віку.

Хід самомасажу:
1.  «Знайди і покажи носик»: діти зручно вмощуються і показують свій
носик дорослому.

2.  «Допоможи  носику  зібратися  на  прогулянку»: кожна  дитина  бере
носову хустинку або серветку і ретельно очищає свій носик самостійно, або
за допомогою дорослого.

3.  «Носик гуляє»: дорослий пропонує дітям міцно закрити рот, щоб він
не заважав гуляти і добре дихати носу.

4.  «Носик пустує»: на вдиху дитина чинить опір повітрю, натискаючи
великим і вказівним пальцями однієї руки на крила носа.

5.  «Носик  вдихає приємний запах»: дитина виконує 10 вдихів-видихів
через праву і ліву ніздрю по черзі, закриваючи їх вказівним пальцем.

6.  «Носик співає пісеньку»: на видиху дитина постукує вказівним паль-
цем по крилам носа і співає «ба-бо-бу».

7.  «Погріємо  носик»: дитина  розташовує  на  переніссі  вказівні  пальці
обох рук і виконує ними рух вниз до крил носа, потім вгору і знову вниз,
наче розтирає носа.



8.  «Носик  повертається  додому»: діти  ховають  хустки  або  серветки.
Показують дорослому, що їх носик повернувся.

Пограємо з вушками

Дітям віком від 2-х років рекомендовано робити самомасаж вушних 
раковин. Поліпшення гнучкості вушних раковин сприяє загальному 
зміцненню здоров’я, потягування вушної мочки корисне для загартування 
горла, оскільки на ній розташовані рефлексогенні зони мигдалин.

Кількість повторів кожної вправи залежить від віку дітей. У 
середньому це 7-8 разів, для дітей раннього віку вистачає 5-6 разів. Вправи 
можна супроводжувати віршами. 

 Хід самомасажу:

1.  «Знайдемо  і  покажемо  вушка»: діти  «знаходять»  свої  вушка,
показують їх дорослому. 

2. «Поплещемо вушками»: дитина заводить долоні  за  вуха  і  загинає  їх
уперед спочатку мізинцем, а потім іншими пальцями. Притиснувши вушні
раковини до голови, різко відпускає їх.

3.  «Потягнемо  вушка»: дитина  захоплює  кінчиками  великого  і
вказівного пальців мочки  із силою тягне їх вниз, а потім відпускає.

4.  «Покрутимо козелком»: дитина вводить великий палець у зовнішній
слуховий  отвір,  вказівним  пальцем  притискує  козелок  —  виступ  вушної
раковини спереду зовнішнього вуха. Захопивши так козелок, вона здавлює і
повертає його на всі боки протягом 2 секунд.

5.  «Погріємо вушка»: дитина прикладає до вушок долоні і ретельно тре
ними вушні раковини.

6.  Наостанок діти розслабляються і слухають тишу.
Вправи із самомасажу стоп «Пограємо з ніжками»

Рекомендований для дітей середнього і старшого дошкільного віку 
тривалість вправ має відповідати віку дітей.

Хід самомасажу:
1.  Зручно сісти і розслабитися, змастити підошви ніг пом’якшувальним
кремом або олією (1-2 краплі на підошву).

2.  Однією рукою, утворюючи «вилку» з великого пальця і мізинця, 
обхопити гомілку і зафіксувати стопу. Іншою погладити стопу від пальців 
до кісточки.



3.  Зробити розминку стопи всіма пальцями рук.

4.  Погладити стопу граблеподібним рухом руки в напрямку до пальців.

5.  Поплескати підошву долонею.

6.  Зігнути стопу на себе, потім розслабити, щоб вона довільно 
опустилася вниз.

7. Покатати підошвами ніг палицю, легко натискаючи на неї.

8. Розтерти подушечкою великого пальця руки зону в центрі підошви.

9. Погладити всю стопу від пальців до кісточки.

10. Розслабитися та посидіти декілька секунд спокійно.

Комплекс вправ із самомасажу рук і пальців рук

Миємо ручки
Ця вправа із самомасажу завдяки стимулюванню біологічно активних

точок пальців рук позитивно впливає на внутрішні органи: серце, легені,
печінку,  кишківник.  Під  час  виконання  вправи  розігріваються  м’язи,
виникає відчуття легкості.

Хід самомасажу:
1.  Діти  «миють»  кисті  рук,  активно  труть  долоньки  одна  об  одну  до
відчуття сильного тепла.

2.  Однією рукою стискають  палець  іншої  руки  та  витягують  його  і
натискають на нього; повторюють такі ж дії з кожним пальцем іншої руки.

3.  Фалангами пальців однієї руки труть нігті іншої, немов на пральній
дошці.

4.  Долонею, як мочалкою, труть усю руку, сильно натискаючи на м'язи
плеча і передпліччя.

5.  Ніжно «змивають водою мило», ведучи долонею вгору і вниз, потім
«струшують воду».

Пограємо з ручками
Ця вправа має такий самий влив на організм дитини, як і вищенаведена.

Хід самомасажу:
1.  Розтираємо долоні до приємного тепла.



2.  Великим і вказівним пальцями однієї руки розтираємо кожен палець
іншої, починаючи від мізинця.

3.  Масажуємо зворотні сторони долонь, імітуючи миття рук.

4.  Переплітаємо  витягнуті  пальці  обох  рук  і  злегка  тремо  їх,
направляючи долоні в протилежні боки.

5.  Переплетені пальці обох рук у замок підносимо до грудей і тримаємо
так декілька секунд.

6.  Витягуємо пальці вгору і ворушимо ними.

 Струшуємо руки, розслабляємо їх і відпочиваємо

Масаж і самомасаж рекомендується проводити 2-3 рази в день на 
заняттях, фізкультхвилинках, прогулянках до 5хвилин (малюкам), від 3 до 5 
вправ, між якими проводити розслаблення м'язів. Кожна вправа  виконується 
8 разів: 4 рази для правої і лівої руки.

Всі масажні рухи виконуються по напрямку до лімфатичних вузлів: від 
кінчиків пальців до зап'ястя і від кисті до ліктя. Після кожної вправи  слід 
робити розслаблюючі погладжування або струшування рук.


