
№

п/п

Зміст роботи Термін

виконання
1. 1. Степ-аеробіка. Степ-платформи. Види та фази степ-

аеробіки. Вироблення правильної постави. Визначення

правил поведінки зі степ-платформами

2.  Основні  види  ритмічної  ходьби:  простий  та

приставний степ-кроки

Жовтень 

2. 1.  Основні  види  ритмічної  ходьби:  приставний  та

поперемінний крок на степ-платформу

2. Поєднання усіх видів ритмічної ходьби

Листопад 

3. 1. Ритмічна вправа «Місточок». Техніка її виконання

2. Ритмічна вправа «Буратіно». Техніка її виконання

Грудень 

4. 1. Ритмічна вправа «Літачок». Техніка її виконання

2. Поєднання усіх видів ритмічної ходьби з ритмічними

вправами

Січень 

5. 1. Ритмічна вправа «Метелик». Техніка її виконання

2. Ритмічна вправа «Кішечка». Техніка її виконання

Лютий 

6. 1. Ритмічна вправа «Силачі». Техніка її виконання

2. Поєднання усіх ритмічних елементів

Березень 

7. 1. Ритмічна вправа «Деревце». Техніка її виконання

2. Ритмічна вправа «Барабан». Техніка її виконання

Квітень

8. 1. Стрибки на степі «Буратіно». Техніка їх виконання

2. Рухлива гра «Другий зайвий»

3. Степ-шоу «Казкова степ-аеробіка» (поєднання усіх 

видів ходьби та ритмічних вправ)

Травень 



ЖОВТЕНЬ
ЗАНЯТТЯ №1 

ТЕМА: Степ-аеробіка. Степ-платформи. Види та фази степ-аеробіки.
Вироблення  правильної  постави.  Визначення  правил  поведінки  зі
степ-платформами

МЕТА:  Розвивати  почуття  ритму  і  рухових  здібностей,  вміння  чітко
виконувати  рухи  в  заданому  темпі.  Виховувати  витривалість,
кмітливість, увагу, рівновагу. Розповісти дітям, що таке степ-аеробіка,
дати поняття про її види та фази. Визначити правила поведінки із степ-
платформами. Виробляти у дітей правильну поставу. Ознайомити дітей
з рухами розминки. Наголошувати на правильному диханні. 

ПЛАН:
1. Бесіда  з  дітьми:  «Що  таке  «степ-аеробіка»?  Види  та  фази  степ-

аеробіки (розминка, основна частина та заключна)»
2. Ритмічне привітання
3. Визначення правил поведінки із степ-платформами
4. Постава. Основна стійка
5. Вправи на дихання
6. Підведення підсумків

ЗАНЯТТЯ №2
ТЕМА: Основні види ритмічної ходьби: простий та приставний степ-

кроки
МЕТА:  Розвивати  почуття  ритму,  вміння  ходити  під  ритмічну  музику.

Виховувати  самостійність,  витривалість,  увагу,  координацію  рухів.
Дати  поняття  про  основні  види  ритмічної  ходьби.  Навчати  дітей
правильного  виконання  простого  та  приставного  степ-кроку.
Удосконалювати  навички  основної  стійки.  Ознайомити  дітей  з
поперемінним  виконанням  простого  та  приставного  степ-кроку.
Наголошувати на правильному диханні.

ПЛАН:
1. Ритмічне привітання
2. Розминка 
3. Бесіда з дітьми «Основні види степ-ходьби»
4. Основна стійка
5. Простий ритмічний степ-крок
6. Приставний ритмічний степ-крок
7. Поперемінне виконання основних видів степ-ходьби
8. Дихальні вправи
9. Підведення підсумків



ЛИСТОПАД
ЗАНЯТТЯ №1

ТЕМА:  Основні види ритмічної ходьби: приставний та поперемінний
крок на степ-платформу

МЕТА: Розвивати почуття ритму, вміння заходити на степ-платформу під
рахунок  та  ритмічну  музику.  Виховувати  рівновагу,  увагу,
взаємодопомогу. Навчати дітей правильного виконання поперемінного
та  приставного  кроку  на  степ.  Удосконалювати  навички  ходьби
простим  та  приставним  кроком.  Закріпити  навичку  основної  стійки.
Наголошувати на правильному диханні.

ПЛАН:
1. Ритмічне привітання
2. Розминка
3. Бесіда-роз’яснення «Основні види ходьби»
4. Основна стійка
5. Приставний крок на степ
6. Поперемінне виконання основних видів ходьби
7. Дихальні вправи
8. Підведення підсумків

ЗАНЯТТЯ №2

ТЕМА: Поєднання усіх видів ритмічної ходьби
МЕТА: Розвивати музично-ритмічне чуття.  Виховувати увагу, рівновагу,

цілеспрямованість, витривалість. Навчати дітей правильного виконання
основних  видів  степ-ходьби  під  ритмічну  музику.  Удосконалювали
вміння  чергувати  різні  види  ходьби.  Закріпити  навички  основної
стійки.

ПЛАН:
1. Ритмічне привітання
2. Розминка
3. Основна стійка
4. Згадати усі види ходьби окремо
5. Поперемінне виконання усіх видів ходьби
6. Дихальні вправи
7. Підведення підсумків



ГРУДЕНЬ
ЗАНЯТТЯ №1

ТЕМА: Ритмічна вправа «Місточок». Техніка її виконання
МЕТА:  Розвивати  музично-ритмічне  чуття,  гнучкість.  Виховувати

кмітливість,  самостійність,  витривалість.  Дати  поняття  про  ритмічну
вправу «Місточок». Навчати дітей виконувати вправу правильно, чітко,
синхронно,  ритмічно.  Удосконалювати  навички  ритмічної  ходьби.
Поєднати  «Місоточок»  із  приставним  кроком.  Наголошувати  на
правильності основної стійки та дихання дітей.

ПЛАН: 
1. Ритмічне привітання
2. Розминка
3. Основна стійка
4. Згадати усі види ходьби окремо
5. Ритмічна вправа «Місточок»
6. Поєднання нової вправи із приставним кроком
7. Дихальні вправи
8. Підведення підсумків

ЗАНЯТТЯ №2

ТЕМА: Ритмічна вправа «Буратіно». Техніка її виконання
МЕТА:  Розвивати  пластичність,  музично-ритмічне  чуття.  Виховувати

самостійність,  уважність,  витривалість.  Дати  поняття  про  ритмічну
вправу  «Буратіно».  Навчати  дітей  правильного  виконання  вправи.
Удосконалювати навички ритмічної вправи «Барабан». Поєднати новий
рух із вже відомими. Наголошувати на правильності основної стійки,
диханню  дітей,  виконання  вправ  правильно,  чітко,  синхронно,
ритмічно.

ПЛАН: 
1. Ритмічне привітання
2. Розминка
3. Основна стійка
4. Згадати усі види ходьби окремо
5. Розучування ритмічної вправи «Буратіно»
6. Поєднання нової вправи із вже відомими
7. Дихальні вправи
8. Підведення підсумків



СІЧЕНЬ 
ЗАНЯТТЯ №1

ТЕМА: Ритмічна вправа «Літачок». Техніка її виконання
МЕТА:  Розвивати  музично-ритмічне  чуття,  уважність.  Виховувати

пластичність,  самостійність,  витривалість.  Розповісти  дітям  про
ритмічну  вправу  «Літачок».  Згадати  вже  відомі  рухи.  Навчати  дітей
виконувати  вправи  правильно,  чітко,  синхронно,  ритмічно.
Удосконалювати навички ритмічної ходьби. Поєднати «Місточок» та
«Буратіно»  із приставним та поперемінним кроком. Наголошувати на
правильності основної стійки та дихання дітей.

ПЛАН: 
1. Ритмічне привітання
2. Розминка
3. Основна стійка
4. Згадати усі відомі вправи окремо
5. Ритмічна вправа «Літачок»
6. Дихальні вправи
7. Підведення підсумків

ЗАНЯТТЯ №2

ТЕМА: Поєднання усіх видів ритмічної ходьби з ритмічними вправами
МЕТА:  Розвивати  музично-ритмічне  чуття,  уважність.  Виховувати

гнучкість,  самостійність,  витривалість.  Згадати  вже  відомі  рухи.
Наголошувати   на  виконанні  вправ  правильно,  чітко,  синхронно,
ритмічно.  Удосконалювати  навички  ритмічної  ходьби.  Поєднати  всі
вправи  в  один  ланцюжок.  Наголошувати  на  правильності  основної
стійки та дихання дітей.

ПЛАН: 
1. Ритмічне привітання
2. Розминка
3. Основна стійка
4. Згадати усі відомі вправи окремо
5. Поєднання її з іншими рухами
6. Дихальні вправи
7. Підведення підсумків



ЛЮТИЙ
ЗАНЯТТЯ№1

ТЕМА: Ритмічна вправа «Метелик». Техніка її виконання
МЕТА:  Розвивати  музично-ритмічне  чуття,  уважність.  Виховувати
гнучкість, самостійність, витривалість. Дати поняття про ритмічну вправу
«Метелик».  Поєднати  всі  вправи  в  один  ланцюжок.  Наголошувати   на
виконанні вправ правильно, чітко, синхронно, ритмічно, на правильності
основної стійки та дихання дітей.
ПЛАН: 

1. Ритмічне привітання
2. Розминка
3. Основна стійка
4. Згадати усі відомі вправи окремо
5. Розучування ритмічної вправи «Метелик»
6. Поєднання її з іншими рухами
7. Дихальні вправи
8. Підведення підсумків

ЗАНЯТТЯ №2

ТЕМА: Ритмічна вправа «Кішечка». Техніка її виконання
МЕТА:  Розвивати  музично-ритмічне  чуття,  уважність.  Виховувати

гнучкість, самостійність, витривалість. Згадати же відомі рухи окремо.
Дати поняття про ритмічну вправу «Кішечка». Поєднати всі вправи в
один ланцюжок. Наголошувати  на виконанні вправ правильно, чітко,
синхронно,  ритмічно,  на  правильності  основної  стійки  та  дихання
дітей.

ПЛАН: 
1. Ритмічне привітання
2. Розминка
3. Основна стійка
4. Згадати усі відомі вправи окремо
5. Розучування ритмічної вправи «Кішечка»
6. Поєднання її з іншими рухами
7. Дихальні вправи
8. Підведення підсумків



БЕРЕЗЕНЬ
ЗАНЯТТЯ№1

ТЕМА: Ритмічна вправа «Силачі». Техніка її виконання
МЕТА:  Розвивати  вправність,  музично-ритмічне  чуття,  уважність.

Виховувати пластику, самостійність, витривалість. Повторити техніку
виконання  вже  відомих  рухів.  Дати  поняття  про  ритмічну  вправу
«Силачі».  Поєднати всі  вправи в один ланцюжок.  Наголошувати  на
виконанні  вправ  правильно,  чітко,  синхронно,  ритмічно,  на
правильності основної стійки та дихання дітей.

ПЛАН: 
1. Ритмічне привітання
2. Розминка
3. Основна стійка
4. Повторити техніку виконання вже відомих рухів
5. Розучування ритмічної вправи «Силачі»
6. Поєднання її з іншими рухами
7. Дихальні вправи
8. Підведення підсумків

ЗАНЯТТЯ №2

ТЕМА: Поєднання усіх ритмічних елементів
МЕТА:  Розвивати  музично-ритмічне  чуття,  уважність.  Виховувати

самостійність, витривалість. Згадати же відомі рухи окремо. Поєднати
всі  вправи  в  один  ланцюжок.  Наголошувати   на  виконанні  вправ
правильно, чітко, синхронно, ритмічно. Наголошувати на правильності
основної стійки та диханні дітей.

ПЛАН: 
1. Ритмічне привітання
2. Розминка
3. Основна стійка
4. Згадати усі відомі вправи окремо
5. Поєднання усіх вправ в один ланцюжок
6. Виконувати рухи під музику 
7. Дихальні вправи
8. Підведення підсумків



КВІТЕНЬ
ЗАНЯТТЯ№1

ТЕМА: Ритмічна вправа «Деревце». Техніка її виконання
МЕТА:  Розвивати  вправність,  музично-ритмічне  чуття,  уважність.

Виховувати пластику, самостійність, витривалість. Повторити техніку
виконання  вже  відомих  рухів.  Дати  поняття  про  ритмічну  вправу
«Деревце». Поєднати всі вправи в один ланцюжок. Наголошувати  на
виконанні  вправ  правильно,  чітко,  синхронно,  ритмічно,  на
правильності основної стійки та дихання дітей.

ПЛАН: 
1. Ритмічне привітання
2. Розминка
3. Основна стійка
4. Повторити техніку виконання вже відомих рухів
5. Розучування ритмічної вправи «Деревце»
6. Поєднання її з іншими рухами
7. Дихальні вправи
8. Підведення підсумків

ЗАНЯТТЯ №2

ТЕМА: Ритмічна вправа «Барабан». Техніка її виконання
МЕТА:  Розвивати  музично-ритмічне  чуття,  уважність.  Виховувати

самостійність,  витривалість.  Згадати  же  відомі  рухи  окремо.  Дати
поняття про ритмічну вправу «Барабан». Поєднати всі вправи в один
ланцюжок.  Наголошувати   на  виконанні  вправ  правильно,  чітко,
синхронно,  ритмічно,  на  правильності  основної  стійки  та  дихання
дітей.

ПЛАН: 
1. Ритмічне привітання
2. Розминка
3. Основна стійка
4. Згадати усі відомі вправи окремо
5. Розучування ритмічної вправи «Барабан»
6. Поєднання її з іншими рухами
7. Дихальні вправи
8. Підведення підсумків



ТРАВЕНЬ
ЗАНЯТТЯ№1

ТЕМА: Стрибки на степі «Буратіно». Техніка їх виконання
МЕТА:  Розвивати  вправність,  музично-ритмічне  чуття,  уважність.

Виховувати  пластику,  самостійність,  витривалість.  Дати поняття  про
стрибки на степі «Буратіно». Поєднати ці вправи з приставним кроком.
Наголошувати   на  виконанні  вправ  правильно,  чітко,  синхронно,
ритмічно, на правильності основної стійки та дихання дітей.

ПЛАН: 
1. Ритмічне привітання
2. Розминка
3. Основна стійка
4. Розучування стрибків на степі «Буратіно»
5. Поєднання їх із приставним кроком
6. Дихальні вправи
7. Підведення підсумків

ЗАНЯТТЯ №2

ТЕМА: Розучування гри «Другий зайвий»
МЕТА:  Розвивати  музично-ритмічне  чуття,  уважність.  Виховувати

самостійність, витривалість. Згадати же відомі рухи окремо. Поєднати
всі  вправи  в  один  ланцюжок.  Наголошувати   на  виконанні  вправ
правильно, чітко, синхронно, ритмічно. Розучити гру «Другий зайвий».
Наголошувати на правильності основної стійки та диханні дітей.

ПЛАН: 
1. Ритмічне привітання
2. Розминка
3. Основна стійка
4. Згадати усі відомі вправи окремо
5. Поєднання всіх вправ в один ланцюжок
6. Рухлива гра «Другий зайвий»
7. Дихальні вправи
8. Підведення підсумків



ЗАНЯТТЯ №3
СТЕП-ШОУ «КАЗКОВА СТЕП-АЕРОБІКА»

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Ходьба звичайна
2. Ходьба «змійкою» між степами
3. Ходьба «пінгвіном» біля степів
4. Біг в середньому темпі
5. Ходьба один за одним наступаючи на степи
6. Ходьба звичайна
7. Ходьба «лисичкою»
8. Ходьба «ведмедиком»
9. Ритмічна ходьба-вправа «Місточок»
10.Перешикування  через  середину  зали  в  шахматний  порядок  (діти

беруть степ-платформи під праву руку, перешиковуються і ставлять
степи на підлогу перед собою)
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ІІ.  ПІДГОТОВЧА  ЧАСТИНА  (РОЗМИНКА  –  вправи  під  ритмічну
музику)

1. Нахили голови вперед-назад
В.п. – ноги на ширині плечей, стоячи перед степом, руки на поясі;
1 – нахилити голову вперед;
2 – нахилити голову назад.

2. Нахили голови в сторони
В.п. – ноги на ширині плечей, стоячи перед степом, руки на поясі;
1 – нахилити голову вправо;
2 – нахилити голову вліво.

3. Піднімання плечей угору
В.п. – ноги на ширині плечей, стоячи перед степом, руки опущені
вниз;
1 – підняти плечі вгору, руки прямі;
2 – В.п.

4. Піднімання плечей почергово вгору
В.п. – ноги на ширині плечей, стоячи перед степом, руки опущені
вниз;
1 – підняти праве плече вгору;
2 – підняти ліве плече вгору;
3 – опустити праве плече вниз;
4 – опустити ліве плече вниз.

5. Брязкальця
В.п. – ноги на ширині плечей, стоячи перед степом, руки в сторони
1-8 – колові оберти кистів рук.

6. Змахи прямими руками
В.п. – ноги на ширині плечей, стоячи перед степом, руки опущені
вниз;
1-4 – колові оберти  прямими руками вперед;
5-8 – колові оберти прямими руками назад.

7. Нахили тулуба в сторони
В.п. – ноги на ширині плечей, стоячи перед степом, руки в сторони
1 – нахил вправо, потягнутися за правою рукою;
2 – нахил вліво, потягнутися за лівою рукою.

8. Нахили тулуба вперед
В.п. – ноги на ширині плечей, стоячи перед степом, руки на поясі;
1 – нахилитися вперед, доторкнутися руками до степ-платформи;
2 – В.п.



9. Присідання 
В.п.  –  присісти  біля  степ-платформи,  долоньки  рук  поставлені  на
степ, ноги разом, коліна розведені в сторони;
1 – встати, випрямити ноги, руки залишаються на степі;
2 – В.п.

10. Стрибки 
В.п.  –  стоячи  перед  степ-платформою,  права  нога  стоїть  на  степі,
руки на поясі;
1 – поміняти положення ніг: ліва – на степі, права – перед степом;
2 – В.п. 

11. Перешикування  в  півколо  (діти  беруть  степ-платформи,
перешиковуються, ставлять їх перед собою)

ІІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА (вправи під ритмічну музику)

1. Звичайна ходьба перед степ-платформою
2. Приставний крок з правої ноги на степ

                       4
                       2  
                     3
                       1  

3. Приставний крок з правої ноги на степ і через степ

                       2               4                              8              6                  

                                1               3                               7             5
4. Обійти степ з правої сторони з правої ноги – 8 кроків
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5. Поперемінні кроки на степ
                  4
                 3
                  2
                 1                          

6. Піднімання ноги, зігнутої в коліні: 
1 – поставити праву ногу на степ;
2-14 – згинання лівої ноги в коліні;
15 – поставити ліву ногу перед степом;
16 – опустити праву ногу зі степу;
1-16 – повторити правою ногою.

7. Обійти степ з правої сторони з правої ноги – 8 кроків
8. РВ «Буратіно» - приставний крок з правої ноги на степ із хлопком
9. РВ «Літачок» - випади ногами в сторони, руки в сторони

10. РВ «Метелик» -  стоячи на степі,  піднімання прямої  ноги вперед,
хлопок руками над головою.

11. Обійти степ з правої сторони з правої ноги – 8 кроків
12. РВ «Кішечка» - стоячи на колінах перед степом, руки на степі. 

1-2 – переступити руками зі степу назад, прогнути спинку вниз;
3-4 – переступити руками на степ, вигнути спинку вгору.

13. РВ «Силачі» - стоячи на колінах, руки на степі.
1-2 – переступити руками в сторони за степ;
3-6 – віджимання;
7-8 – переступити руками на степ.

14. Обійти степ з правої сторони з правої ноги – 8 кроків
15. РВ «Деревце» -  сидячи на  степі  боком,  руки в  упорі  ззаду,  ноги

зігнуті в колінах. Поперемінне випрямляння ніг угору.
16. Перекрутитися на степі в іншу сторону.
17. РВ «Деревце 2» - сидячи на степі боком, руки в упорі ззаду, ноги

зігнуті в колінах. Піднімання прямих ніг в сторони.
18. Обійти степ з правої сторони з правої ноги – 8 кроків

3                                       1 

4                                       2 



19. Присідання 
В.п.  –  присісти  біля  степ-платформи,  долоньки  рук  поставлені  на
степ, ноги разом, коліна розведені в сторони;
1 – встати, випрямити ноги, руки залишаються на степі;
2 – В.п.

20. РВ «Барабан» - стоячи перед степом, руки на поясі.
1-3 – постукати правою ногою по степу;
4 – В.п.
5-8 – іншою ногою

21. Стрибки на степ-платформі «Буратіно» - стоячи на степі,  руки на
поясі.
1 – стрибнути, ноги в сторони, степ між ногами;
2 – В.п.

22. Ходьба звичайна на степі
23. Перешикування в коло на гру (діти беруть степи, перешиковуються,

ставлять степи колом)
24. Рухлива гра «Другий зайвий»
25. Перешикування  в  шахматний  порядок  (діти  беруть  степи,

перешиковуються, ставлять степи перед собою)

ІV. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Діти сідають кожен на свою степ-платформу.
Вправа на дихання «Султан» (сидячи на степі по-султанськи, спинки
рівні, підняти руки вгору – вдих, опустити руки – видих).


