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ЯРОШЕНКО О.І., 

методист Палацу 

 

Оздоровлення та реабілітація дітей після карантину засобами природи 

На сучасному етапі становлення Нової української школи екологічна 

освіта є провідною в освітньому процесі закладу освіти, це – основа 

формування екологічного світогляду школярів. Тому вивчення природничих 

дисциплін має бути цікавим, захоплюючим, максимально наближеним до 

життя, з безпосередніми контактами з природними матеріалами та 

навколишнім природним середовищем.. 

Вплив природи на організм дитини має оздоровчий ефект, оскільки 

природне оточення заспокоює, знімає дратівливість та стреси, стимулює 

приплив сил, покращує як емоційний, так і фізичний стан дитини. 

Милування природою є досить складним процесом. Це не просто 

спостереження за її об'єктами і явищами, фіксація змін у навколишньому 

природному середовищі. Захоплення красою означає зробити її предметом 

особливої уваги, духовно з'єднатися з нею.  

Технологія проведення занять серед природи відрізняється від 

звичайного заняття або екскурсії і вимагає від педагога високої педагогічної 

культури, вміння передати дітям естетичну значущість, емоційно-чуттєву та 

художньо-образну інформацію про природу. 

 Ідея використання природотерапевтичних технологій у з'явилася ще у 

часи Давнього Китаю, Індії, Греції. Великого значення психолого-

педагогічного потенціалу природних матеріалів, цілеспрямованому 

використанню вчителем природних засобів в організації освітнього процесу, 

надавали такі вітчизняні та зарубіжні класики педагогіки, як К. Бернар,  

О. Захаренко, Я. Коменський, В. Сухомлинський, Р. Штейнер, С. Шацький та 

ін. Вчені відмічали потужний ефект природотерапії, що на їх переконання 

полягає не тільки в значному поліпшенні фізичного та психічного стану 

дитини, але й у підвищенні її інтелектуальних здібностей. Природотерапія у 

своєму арсеналі має низку терапевтичних технологій: пісочна терапія, 

зоотерапія, анімалотерапія, фітотерапія, акватерапія та ін.  

Сьогодні, в умовах карантину та після його закінчення, включаючи 

період літніх канікул, необхідно приділити значну увагу реабілітаційному 

напряму педагогічної діяльності. 

При плануванні роботи гуртків на 2020/2021 навчальний рік, 

незалежно від профілю та програмного забезпечення (з урахуванням вікових 



4 
 

особливостей дітей) слід більше уваги приділяти наступним видам 

діяльності: 

- розкриття сутності поняття  «біологічна безпека» в умовах глобального 

суспільства; 

- навчально-просвітницька робота з роз’яснення біологічних, соціальних, 

екологічних складових виникнення та розповсюдження інфекційних 

захворювань; 

- соціалізація дітей до критичних умов (проявів) у суспільстві (соціумі) 

як способу індивідуального та колективного збереження; 

- пізнання рівня біологічної та екологічної обізнаності (освіти) як 

морально-етичних і культурних норм існування в сучасному світі; 

- активні форми роботи з дітьми на природі; 

- види діяльності, спрямовані на релаксацію та підвищення імунітету; 

- пропаганда здорового способу життя; 

- проведення психофізичної реабілітації учнівської молоді засобами 

позашкільної еколого-натуралістичної творчості в умовах природного 

середовища. 

Нестандартні методи реабілітації дітей в літній період  

через об’єкти природи 

Аеротерапія 
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 Аеротерапія передбачає застосування з профілактичною та 

лікувальною метою чистого повітря. Аеротерапія поліпшує нервову 

регуляцію і збагачує організм киснем. Застосовується у вигляді повітряних 

ванн (теплих, прохолодних чи холодних). Звичайно аеротерапію поєднують з 

ходінням та рухливими іграми. 

 

Пісочна терапія 

 

 
 Принцип «терапії піском» був запропонований К. Юнгом. Пісок має 

властивість поглинати «негативну» енергію. Взаємодія з ним стабілізує 

емоційний стан дитини. Доведено, що пісок наділенений унікальними 

властивостями і здатен викликати образи певного характеру, якими не 

наділений жоден з матеріалів, які застосовують в арт-терапії.  

Гра з піском захоплює і дорослих, і дітей. За допомогою таких ігор можна 

виразити свої відчуття та переживання. Не потрібно спеціальних навичок 

щоб працювати з цим матеріалом, оскільки всім дітям він знайомий і 

зрозумілий.  

 Пісочниця – це зменшена модель навколишнього світу, де діти можуть 

вільно творити, не боячись щось зламати чи зіпсувати. Зазвичай 

виготовляється з дерева. Пісочницю можна зробити самому чи придбати і 

користуватись нею в домашніх умовах.  

Завдання пісочної терапії: 

- розкриття індивідуальності; 

- активізація творчих здібностей та фантазії; 

- розв’язання психологічних проблем; 

- позбавлення комплексів та страхів; 

- зняття внутрішнього напруження та отримання емоційного 

задоволення; 

- розвиток координації рухів, дрібної моторики, орієнтації в просторі; 

- формування навичок позитивної комунікації; 

- покращення пам’яті, уваги і просторової уяви. 
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Звукотерапія 

Звукотерапія – напрямок лікування, заснований на використанні частотного 

коливання різних звуків, що резонують з окремими органами чи організмом 

людини в цілому. Оскільки діапазон різноманітних звуків дуже великий, у 

звукотерапії виділяють окремі напрямки: музикотерапію, словотерапію, 

ультразвукову терапію, терапію природними звуками. Лікування музикою 

відоме з часів Стародавнього Єгипту (лікування безсоння) та Греції 

(лікування розладів нервової системи та радикуліту). Піфагор створив теорію 

про музично-числову будову космосу і використовував створені ним мелодії 

для лікування. Ефективність музикотерапії зумовлена не лише її емоційним 

впливом на людину, а й біорезонансним поєднанням музичних звуків з 

коливаннями. За спостереженнями вчених та лікарів вібрації музичних звуків 

активують вегетативні механізми вищої нервової діяльності і викликають 

відповідь у підсвідомості хворого, що сприяє прискоренню одужання.  

 

 
 

Спів птахів, шелест листя, шум дощу - це природне звукове 

середовище, яке дитина закарбувала з моменту свого народження, вони 

закріплені в її генетичній пам'яті й супроводжують її протягом усього життя. 

Доведено, що саме звук викликає багатий спектр емоцій, тому слухаючи 

природні звуки, людина відчуває спокій та радість, адже вони стимулюють 

нервові центри та живлять тканини організму. 
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Анімалотерапія 

 

 
 

 

Тварин вважають психотерапевтами від природи. Дослідження вчених 

показали, що у присутності тварин діти почувають себе більш спокійно, 

впевненіше. При спілкуванні з тваринами знижується артеріальний тиск, 

рівень холестерину, підвищується імунітет організму, заспокоюється нервова 

система.   

Перший в історії медицини і документально підтверджений відомий 

досвід лікування хворих людей за допомогою фізичного та психологічного 

контакту з тваринами відмічений у кінці ХVIII ст. (це було у графстві Йорк, 

Англія). Очевидно, тоді і народилася анімалотерапія в її сучасному 

розумінні. Звідки ж виникла ця назва ? У перекладі з грецької вона означає 

«лікування тваринами». Можна навіть сказати точніше: «зцілення за 

допомогою тварин». 

На початку нинішнього століття почався й продовжується 

інтенсивний розвиток анімалотерапії. Цьому в значному ступені сприяють 

сучасні наукові методи досліджень взаємовідносин людини та тварин. 

Постійно поширюється і сфера застосування живих істот як цілителів.  
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Ароматерапія 

 
Ароматерапія - це лікування за допомогою різних запахів або ароматів 

у вигляді ефірних масел рослинного походження (дерева, кущі, квіти, трави 

тощо).  

Вчені стверджують, що ще в Стародавніх Єгипті, Римі, Китаї 

використання пахучих листків, плодів, квітів і смол було справою 

звичайною. З тих пір природні ароматичні речовини і аромамасла ніколи не 

здавали своїх позицій. Уже науково доведено, що застосування різних 

запашних рослин обгрунтовано при лікуванні різноманітних захворювань і в 

косметичних цілях.  

Запахи скошеної трави, польових квітів, меліси, ромашки, жасмину, 

лаванди, троянди і герані розслаблюють, знімають нервове і фізичне 

напруження, пом'якшують гостроту нервових реакцій, сприяють 

врівноваженню. 

Ароматерапія покращує емоційний стан, дає цілющу та гармонізуючу 

силу. Ефірні масла позитивно діють на нервову систему та психічне здоров'я 

дитини.  

 

Кольоротерапія 
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Кольоротерапія заснована на дії кольору на нервову систему людини. Існує 

два напрями кольоротерапії: безпосередній вплив на мозок людини та 

створення необхідного кольорового лікувального середовища. Знання 

«азбуки кольору» є потужним засобом розвитку внутрішнього потенціалу 

дитини.   

Значення кольорів: 

• Жовтий колір допомагає очиститися від негативу і проявити креативність. 

Він покращує роботу травної системи. 

• Зелений колір в кольоротерапії використовується для досягнення 

внутрішньої гармонії. Рекомендований він і при проблемах з серцем. 

• Фіолетовий колір в кольоротерапії сприяє набуттю мудрості і дозволяє 

проникнути в свідомість. 

• Червоний колір в кольоротерапії дозволяє відчути безпеку і впевненість у 

собі. Позитивно впливає  на нервову і кровоносну системи. Мінус кольору – 

підвищена активність людини. 

• Блакитний колір в кольоротерапії спрямований на те, щоб надати людині 

терплячості. У фізіології він допомагає позбавитися від болю у м’язах та 

зменшити апетит. При частому використанні блакитний колір може 

спровокувати пасивність. 

• Білий колір в кольоротерапії вважається позитивним і добрим. Він 

допомагає людині запастися енергією, а ще покращує настрій. Позитивно він 

позначається на нервовій системі, а також виводить шлаки. 

• Рожевий колір у кольоротерапії використовується для розслаблення, 

викликає романтичні почуття. Допомагає він позбутися від стресу, а також 

нормалізувати роботу серця. 

• Помаранчевий колір дає силу і енергію, а також позитивно позначається на 

психіці людини. Його обирають цілеспрямовані і позитивні люди. Він 

покращує роботу залоз внутрішньої секреції і обміну речовин. 
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• Синій колір в кольоротерапії допомагає людині позбутися від переживань, а 

ще він сприяє розвитку інтуїції. Використовують його в період лікування 

ревматизму та ангіни. 

 

Фітотерапія 

 
Фітотерапія – спосіб лікування травами. Лікарські рослини 

використовуються у вигляді чаїв або водних екстрактів. Іноді лише 

фітотерапія може дати позитивний ефект при непатологічних видах 

порушень. Фітотерапія застосовується при різних захворюваннях та відіграє 

значну роль на етапі реабілітації як підтримуюча терапія, також може 

виступати одним із засобів підвищення фізичної активності. 

Дослідники встановили, що народи стародавнього світу вико- 

ристовували близько 21 тис. видів трав. Уже на ранніх стадіях розвитку 

людства трави були не тільки джерелом харчування людей, але й засобом 

лікування хвороб у народній медицині, а пізніше – у фітотерапії. 

Старовинний переказ розповідає про те, як давньоіндійського лікаря Чараки 

вчитель відправив у ліс принести декілька абсо- лютно некорисних рослин, 

але Чараки не зміг виконати завдання вчителя, не знайшов жодної некорисної 

рослини. Як писав амери- канський філософ Р. Емерсон, «навіть будь-який 

бур’ян – це рослина, користь якої ще не розкрита». Кожна рослина дарована 

нам природою на благо, а завдання людини – правильно зрозуміти її 

призначення. 

Природні умови України, сприятливі для вирощування багатьох 

лікарських рослин, сприяли широкому розвитку цього напрямку в 

рослинництві. Починаючи з середини ХVІІІ ст. Україна стала одним їх 

основних регіонів вирощування лікарських, пряно-ароматичних, 

ефіроолійних рослин. 
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Гарденотерапія 

 

 
Гарденотерапія – це англійське слово, що означає garden – сад, 

рослини і терапія – лікування, тобто лікування садом, рослинами. Цей 

особливий напрям психосоціальної, трудової та педагогічної реабілітації за 

допомогою заохочення дітей до роботи з рослинами. 

Сучасні лікарські засоби та медицина здатні позбавити нас від 

багатьох недуг. Але чомусь все частіше люди звертають свою увагу до 

витоків – адже Природа і сад, зокрема, можуть стати тим «цілителем» душі і 

тіла, якого Ви не знайдете ні за які гроші. Сад не вимагає від Вас 

попереднього запису за телефоном, як на прийом до лікаря, але відчуває Вас і 

Ваш настрій, здатний безмовно й делікатно відновити порушений внутрішній 

баланс, допомогти подолати стрес і зарядитися новою позитивною енергією. 

Навіть офіційна медицина визнає, що спілкування з Природою допомагає 

людині подолати страх, занепокоєння, втому, перенапруження; сприяє 

зняттю стресових станів і навіть знижує підвищений артеріальний тиск. 

 

Квіткотерапія 
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 Якщо подивитися навколо поглядом лікаря, що шукає лікарські засоби, 

то можна сказати, що ми живемо в світі ліків. (Заповідь буддійської 

медицини). 

Квіти є невід'ємною частиною культури будь-якого народу. У кожного з них 

є свої легенди, традиції і культ, пов'язаний з тією чи іншою квіткою. 

Найголовнішим є те, що ці дивовижні рослини призначені дарувати людям 

радість. Вони захоплюють, насолоджують тонким ароматом та прекрасними 

відтінками всіх кольорів веселки.. 

Доглядаючи за квітами, діти долають замкненість, невпевненість в собі та 

просто радіють життю. Саме цей момент є дуже важливим в реабілітації. 

 

Ігротерапія 

 

 Ігротерапія - лікування грою. За допомогою гри можна пробуджувати 

пізнавальний інтерес до навколишнього середовища, фантазію, навчати 

правильно будувати діалог, позитивно впливати на фізичний та психічний 

стан дітей, розвивати комунікативні та інтелектуальні здібності. Гра є 

найбільш доступним, природним та улюбленим видом дитячої діяльності, що 

являє собою універсальний спосіб переробки отриманих від навколишнього 

світу вражень, дозволяє дитині виявити особливості мислення й уявлення, її 

емоційність, активність, розвиває потребу в спілкуванні. 

 

Палітра  

 Грають: окремі особи. Необхідні матеріали: палітра для кожного. На 

заздалегідь вирізану з паперу невелику палітру кожен учасник гри наклеює 

шматочки природного матеріалу (кора, листя, насіння) так, щоб кольори були 

різноманітними. Бажано повторювати «палітри» в природному середовищі 

(ліси, луки, городи, сади) та за певними порами року.  

Запиши, що чуєш  

 Грають: окремі особи або групи. Необхідні матеріали: ручки, олівці, 

папір. На аркуші паперу кожен з учасників повинен записати звуки, які він 

почув під час екскурсії, прогулянки. Можливі різні варіанти запису звуків – 

малюнок, абстрактні рисочки (за фіксований час – велика кількість 

однотонних звуків).  

Знайди свою пару  

 Грають: окремі особи або групи. Необхідні матеріали: джерела пахощів 

(природні екстракти, лікарські та ароматичні речовини). Ведучий відмічає 

кожного учасника краплиною екстракту на зовнішній частині долоні, щоб 

гравці пам’ятали «свій» запах. Однаковий екстракт – для пар або груп 
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залежно від вимог ведучого. Завдання: знайти пару за запахом або за тим же 

принципом зібратися в одну групу.  

Дегустація 

 Грають: пари – «хазяїн» та «дегустатор» або «хазяїн» та група 

«дегустаторів». Необхідні матеріали: все, що оточує в природі (обережно з 

незнайомими та отруйними речами!). «Хазяїн» пропонує «дегустатору», в 

якого зав’язані очі, листя, корінці, шматочок кори, квіти, які мають 

оригінальний смак. А «дегустатор» повинен розпізнати, що він спробував.  

Впізнай на дотик  

 Грають: групи, окремі особи. Необхідні матеріали: набори природних 

речовин (корінці, насіння, листя) в коробках, хустинках. А гравцям потрібно 

із зав’язаними очима визначити, що там заховано.  

Впізнай своє дерево  

 Грають: «провідник» та «відвідувач». Необхідні матеріали: хустки або 

краватки для решти гравців. «Провідник» підводить «відвідувача», в якого 

зав’язані очі, до незнайомого дерева. «Відвідувач» знайомиться з деревом, 

торкаючись до стовбура, принюхуючись до нього, намагаючись впізнати та 

запам’ятати його. Потім «провідник» повертає гравця на місце, той розв’язує 

хустинку на очах і повинен підійти до свого дерева.  

Коктейль пахощів 

 Грають: окремі особи. Необхідні матеріали: посуд для кожного 

учасника гри. Усі гравці готують для своїх друзів «коктейль пахощів», 

використовуючи природні компоненти, а також надаючи їм назви. Діти 

імпровізують «зустріч за коктейлем», дні народження, під час яких 

дегустують «коктейлі», описуючи власні відчуття. 

Фарби природи  

 Грають: окремі особи. Необхідні матеріали: папір для кожного гравця. 

Кожен з учасників отримує завдання описати власні враження від 

спілкування з природою, від того, що найбільше вразило. Умови гри: не 

користуватися олівцями, фарбами. Бажано використовувати тільки 

природний матеріал, знайдений під час екскурсій, а також природні 

фарбники (квіти, кора, глина тощо). 
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Знайти та порівняти  

 З кошика, в який покладено деякі рослини або їх частини (листя, квіти, 

насіння), дитина бере будь-що, а потім шукає схоже зображення на 

малюнках, картках, табличках. Варіанти: під зображенням можуть бути хибні 

назви, які гравець повинен виправити. Все бачити, нічого не забути На 

серветку покласти 10 речей, заздалегідь зібраних дітьми на прогулянці або на 

екскурсії в лісі. Протягом 10 секунд їх можна роздивлятися. Потім їх 

накривають другою серветкою та пропонують гравцям назвати та описати їх. 

Варіанти: речі під серветкою можна переставляти, а деякі прибирати зовсім.  

Загадковий ліс  

 Діти отримують завдання намалювати (олівцями, фарбами, пір’ям) 

сюжет на «лісову» тему. Не варто обмежувати їх фантазію та творчість. Коли 

роботу закінчено, складається реєстр усіх ссавців, птахів, рослин та інших 

явищ, намальованих дітьми. Береться до уваги також кількість робіт та 

періодичність повторень малюнків. Наприклад, було намальовано 5 білок,  

3 лисиці, 10 ялинок. Під час екскурсій в ліс треба перевірити, чи справді там 

можливо побачити все зображене на малюнках. Що трапляється частіше, а 

чого зовсім немає в лісі, про що забули? Дитячі малюнки на тему «Ліс моєї 

мрії» бажано оформити як виставку.  

Музей природи  

 Кожен з учасників прогулянки збирає у свій кошик або пакунок усе 

особливе, незвичай- не – за формою, структурою, кольором. Наприклад, 

камінці, шматочки кори, корінці, насіння, сухе листя, квіти тощо. Під час 

праці з цим матеріалом потрібно дати простір дитячій фантазії, бо вона 

підказує ці- каві варіанти: фрагмент коріння нагадує загадкового змія, 

шматочок кори – гірський пейзаж. Потім з дитячих робіт зробити виставку – 

музей природи. Знайдені речі можна домалювати, склеїти, щоб скласти 

певний образ.  

Звуки лісу  

Змагання  

 Умови змагань полягають в тому, щоб кожен учасник протягом 

певного часу спробував по- чути та розпізнати якомога більше звуків лісу. За 

кожен звук (їх записують у блокнот) учасник отримує 1 бал. Наприклад, 
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вітер, голоси птахів, дзюрчання струмка або річки, гомін водоспа- ду та звуки 

діяльності людини.  

Вчимося сприймати звуки  

 Невелика група гравців складає опис почутого в лісі. Для кращого 

сприймання звуків можна лягти на землю або прикласти вухо до стовбура 

дерева та заплющити очі.  

 Вчимося видавати звуки  

 Тепер окремі звуки спробуємо передати та вигадаємо нові (можна 

стрибати, повзати, поринувши у листя).  

Складаємо реєстр звуків: 

1. птахи; 2. рослини; 3. люди; 4. техніка. 

 

Спортивно - ігрова мозаїка 

ГЛАЗУНОВ В.Г., 

методист Палацу, кпн 

 

Під звуки спортивного маршу виходить ведучий. 

 

Ведучий 

Звучить спортивний марш  

Все голосніше, все чутніше,  

Як трель над світом розливається!  

Ти думаєш - розспівався соловей?  

А ось і ні! 

Тут ігри починаються!  

 

 Сьогодні будуть грати і змагатися два спортивно-ігрових суспільства - 

«Промінь» і «Зірка». Прошу підійти до мене по десять спортсменів - гравців 
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від кожного суспільства. Візьміть прапори своїх команд: «Промінь» - 

жовтий, «Зірка» - синій.  

 

Прикріпіть прапори до флагштоків! 

 

 Під звуки спортивного маршу капітани команд кріплять свої прапори 

до флагштоків і піднімають їх. 

 

Ведучий. Команди, готові до проведення ігор та змагань?  

Діти. Готові! 

Ведучий. Дозвольте представити вам суддівську колегію. (Подання суддів). 

Вони будуть оцінювати не тільки ваші спортивні досягнення, але й 

активність в іграх/ 

 

Проводиться гра «Час обідати». 

 

 Вибирається ведучий - він буде вовком. Інші гравці знаходяться від 

нього на відстані 12-15 метрів. «Вовк» стоїть спиною до гравців, які хором 

запитують: «котра година, пане Вовк?» «Вовк» повертається обличчям до 

гравців і відповідає, наприклад, «10 годин». Гравці повинні зробити стільки 

кроків уперед, скільки годин назвав «вовк». Потім «вовк» відвертається, і 

гравці знову ставлять питання про час. Коли гравці виявляться досить 

близько, «вовк» не відповідає, а кричить: «Час обідати!» - і намагається 

заплямувати одного з гравців, які тікають за лінію старту. Спійманий гравець 

стає «вовком». 

 

Ведучий. Ну як, пообідали? Приведемо в порядок майданчик. Подивіться, 

скільки на крихти, що залишилися після обіду, налетіло мух. («Мухи» - 

надуті повітряні кулі, які помічники ведучого роздають всім гравцям, а потім 

креслять на майданчику довгу пряму лінію.) Позбудемося «мух», їх 

необхідно вигнати зі своєї території. «Мух» можна виганяти і руками, і 
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ногами, і головою. В якої з команд через хвилину на території виявиться 

менше «мух», та і перемогла. Отже, увага, марш! 

 

Проводиться гра «Позбавимося від мух» 

 

Ведучий. Молодці! Від мух позбулися, можна продовжувати ігри та 

змагання. 

 

 У мене в руках картонний диск, в якого одна сторона жовта, а інша - 

синя. Я буду його кидати. Залежно від того, яка сторона при падінні 

виявиться зверху - жовта або синя - вибирається команда, яка починає ловити 

іншу. Перемагає та команда, на рахунку якої за час гри виявиться більше 

спійманих супротивників. Але ловити супротивників можна тільки після 

мого вигуку: «Жовті!» або «Сині!» Вишикувалися в шеренгу обличчям один 

до одного. Увага! 

 

Проводиться гра «Жовті і сині» 

 

Ведучий. Прийшов час провести випробування не тільки на швидкість, але і 

на спритність, силу, витривалість. Вас чекає весела естафета, яка складається 

із декількох етапів. 

1-й етап. «Рятувальники» 

 Команди шикуються в потилицю один одному. Кожній видається 

надувний рятувальний круг. Гравці через голову надягають його на себе, 

просовують крізь нього руки і знімають з себе через ноги. Потім 

переступають через круг, залишаючи його для наступного гравця. Яка 

команда швидше виконає завдання, та і перемогла. 

2-й етап. «Топтижки» 

 Гравці стають парами обличчям один до одного, один на ноги іншого. 

По команді пари стартують, тримаючись разом, одночасно піднімаючи ноги і 

рухаючись до заданої межі. Дійшовши до межі, кожна пара перебудовується, 
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гравці міняються місцями і також вдвох крокують назад, передаючи естафету 

наступній парі. 

3-й етап. «Бобове захоплення» 

 Для проведення цього етапу естафети знадобляться два невеликі 

мішечки з бобами. Команди шикуються на лінії старту, праворуч від першого 

гравця кожної команди лежить на стільці приготовлений мішечок з бобами. 

Перші гравці захоплюють мішечок підборіддям без допомоги рук, 

пробігають дистанцію і повертаються назад, мішечок опускають на стілець. 

Потім наступний гравець бере мішечок підборіддям і біжить в свою чергу і 

т.д. 

4-й етап. «Нянечки жирафа» 

 Для проведення даного етапу будуть потрібні дві ширми, на яких 

намальовані жирафи. На шиї в кожного - смугастий комір: дві довгих,що 

вертикально спускаються, полотняних стрічки. На одній - дрібні гудзики, на 

іншій - петельки. За сигналом ведучого по одному гравцю від кожної 

команди біжать кожен до свого «жирафа», застібають перші гудзики, 

повертаються і передають естафету наступним гравцям. Хто швидше «одягне 

жирафа»? 

5-й етап. «Штани бігу» 

 Для проведення цього етапу потрібно дві пари штанів. Беруть участь 

одночасно по дві людини від команди. Один з гравців просовує ногу в одну 

штанину, а другий - в іншу, оббігають навколо умовного місця (предмета), 

повертаються назад, передають штани іншій парі. 

6-й етап. «Тихіше їдеш - далі будеш» 

 На круговій резинці кріпиться брязкальце. Сама гумка надівається на 

ноги учасника, брязкальце повинне опинитися між колін. Завдання гравців: 

якнайшвидше подолати дистанцію, не виробляючи шуму, і передати 

естафету наступному учаснику. 

7-й етап. «Вішаємо локшину на вуха» 

 Для проведення цього етапу естафети необхідно зробити дві пари 

великих бутафорських вух, або з картону вирізати контури двох голів з 

відстовбурченими вухами, отримані «фігури» встановити на лінії фінішу. 

Команди шикуються на лінії старту, праворуч від першого гравця кожної 
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команди на стільці лежить «локшина» - різнокольорові шнурки. Треба 

якомога швидше перенести «локшину» і повісити її на «вуха». Кожному 

учаснику естафети дозволяється переносити і вішати тільки по одному 

шнурку. Кількість шнурків повинна дорівнювати кількості учасників. 

8-й етап. «Опудало» 

 На лінії фінішу складаються окремо для кожної команди драні старі 

шорти великого розміру на підтяжках, великого розміру подерта футболка, 

стара перука (або щось подібне), шапка і гумові чоботи. Гравець добігає до 

купи, надягає поверх свого одягу спочатку футболку, потім шорти, перуку, 

шапку, чоботи, робить  долонями знак готовності, розкидає руки в сторони, 

як в опудала на городі. Потім швидко все знімає і біжить до команди, 

передаючи естафету наступному. 

 

Ведучий. Трохи відпочинемо і постріляємо. Згадаймо, які види спорту нам 

відомі. Зараз команди по черзі буду робити «постріли» - називати види 

спорту. Будемо вважати, що команда, яка не зможе провести черговий 

«постріл» - назвати вид спорту, - вже розстріляла всі свої патрони і тому 

вважається, що програла. Зараз я знову кину жовто-синій диск, і 

«стрілянину» почне та команда, на яку вкаже диск. 

Проводиться гра «Словесна перестрілка»  

Ведучий. Сьогодні ми ще раз переконалися, що почуття ліктя допомагає 

перемогти навіть в найважчих змаганнях, знайти вихід зі скрутного 

становища. «Почуттям ліктя» і закінчимо спортивно-ігрову мозаїку. Станьте 

в коло, спинами до центру. (Кожна команда утворює своє коло). За моїм 

сигналом візьміться за лікті і починайте присідати. Перемагає та команда, яка 

присяде більшу кількість разів за 1 хвилину. 

Проводиться гра «Почуття ліктя» 

Ведучий. Надамо слово суддям для підведення підсумків. 

Підведення підсумків. Нагородження переможців. 

Звучить спортивний марш. 

Ведучий. Капітани команд, до мене! Опустити прапори! 

Під звуки спортивного маршу гравці покидають спортивний майданчик. 
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ГРА  ОБ’ЄДНУЄ 

 

МУСІЄНКО  Т.М.,  

методист Палацу 

 

10 ігор з  усього світу 

 

«Злови за хвіст дракона» (Китай) 

Кількість учасників: чим більше – тим краще 

Що знадобиться: нічого 

Правила гри: всі шикуються в колону і кладуть руку на плечі або пояс того, 

хто стоїть попереду. Той, хто стоїть першим – голова дракона, останній – 

його хвіст. Далі починається найвеселіше. Голова дракона починає полювати 

за своїм хвостом. Ті гравці, хто ближче до хвоста, можуть всіляко допомагати 

йому «втекти» від голови, спритно тікаючи всім хвостом. Однак у спробах 

схопити хвостик і втекти від мисливця важливо, щоб колона не розсипалася і 

«дракон» не розвалився. 

 Так що тримайся, голово! Нас не так-то просто зловити. 

 

 «Плати апельсинами!» (Гана, Африка)  

 

Кількість учасників: дві команди по 3-4 людини 

Що знадобиться: по 4 апельсини на кожного учасника 

Правила гри: малюються дві лінії на відстані 10-15 м одна від одної, за 

якими розміщуються команди. На лінії в ряд перед гравцями обох команд 
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кладуться гіркою апельсини: знизу кладуть три, зверху – ще один. Команди 

по черзі кидають апельсинами по горах противника. Якщо вдалося її 

розсипати, то той, хто поцілив, забирає апельсини для своєї команди. При 

невдалому кидку «пролетівший» апельсин дістається противнику. З 

отриманих таким чином апельсинів противник складає нові гірки, які теж 

можна розсипати. Гра триває, поки одна з команд не втратить всі свої 

апельсини. Вона і вважається програвшою. Апельсини легко замінять м’ячі, 

кубики та все, що підкаже ваша фантазія. 

«Кабадді» (Індія) 

 

Кількість учасників: дві команди, будь-яке парне число гравців 

Що знадобиться: гарний настрій і сильні легені 

Правила гри: ігрове поле ділиться навпіл на території для двох команд. З 

початком гри нападник команди, що стартує, переходить на чужу половину 

поля і намагається доторкнутися рукою або ногою до гравців-суперників. 

Але все не так уже й просто: спочатку він повинен зробити вдих і під час 

полювання постійно говорити «кабадді! кабадді! кабадді!». Як тільки повітря 

закінчиться, нападник сам стає здобиччю і повинен бігти щосили назад. Щоб 

врятуватися, треба встигнути торкнутися рукою або ногою до своєї території. 

Якщо вдало, то з команди супротивника вибувають всі, до кого доторкнувся 

нападник. Якщо ж його зловили, то в бій відправляється команда 

противника. Виграють ті, в чиїй команді залишилося більше гравців. 

Ця гра родом з Індії, але стала настільки популярна в Азії, що навіть 

проводяться світові змагання з кабадді. 

 

«Три камінчика» (Франція) 

 

Кількість учасників: від 2 до 4 

Що знадобиться: по 3 камінчика або будь-яких маленьких круглих 

предметів, які можна затиснути в кулачку 

Правила гри для двох: обидва учасники в кулачку ховають за спиною 1, 2 

або 3 камінчика, щоб заплутати суперника. А можна злукавити і залишити 

руку порожньою. За сигналом обидва гравці виставляють перед собою «в 
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гру» затиснутий кулак. Тепер завдання – вгадати, скільки камінців всього 

зараз у грі, і вони по черзі називають свій варіант числа від 0 до 6. Але 

повторюватися не можна. Наприклад, якщо перший гравець назве «п’ять», то 

другий вибирає з решти чисел. Далі розтискають кулаки і дивляться, хто 

виграв. Той, хто вгадав, викидає один свій камінчик і гра триває. Якщо ніхто 

не вгадав, то просто грають далі. Перемагає той, хто позбувся всіх камінчиків 

раніше. 

 Ще смішніше грати в три камінчика втрьох або вчотирьох. Головне – 

не забути змінити варіанти відповідей від 0 до 9 і від 0 до 12. До речі, ця 

старовинна французька гра раніше використовувалася не тільки для розваг, а 

й для вирішення спорів. 

«Дуель картоплею» (Філіппіни) 

 

Кількість учасників: 2, загальна кількість пар – по числу охочих 

повеселитися 

Що знадобиться: вилки і картоплини 

Правила гри: гравці на відстані метра один від одного стають на коліно, 

другу ногу відривають від землі і тримають рукою на вазі, щоб зберегти 

рівновагу. В іншій руці в кожного – по картоплині на вилці або паличці. 

Головне завдання – збити картоплю противника і утримати свою. 

Перемагають не найсильніші, а моторні та спритні: іноді досить одного 

блискавичного руху, і перемога забезпечена. 

Гравець «мертвий», якщо картопля падає або піднята нога тричі 

торкнеться землі. Гра також закінчується, якщо один гравець спирається на 

противника або штовхає його. Для спрощення правил можна не вставати на 

коліно. 

 

 

«Посол прибуває» (ПАР, Африка) 

 

Кількість учасників: може бути будь-якою – чим більше гравців, тим довша 

гра 
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Що знадобиться: «цінний подарунок» – будь-який предмет, який у грі стане 

цінністю. Наприклад, м’яч. На батьківщині гри це найчастіше шматок дерева 

поріж, яке дуже цінується в Південній Африці. 

Правила гри: гравці діляться на два «села» і вибудовуються шеренгами 

один навпроти одного. З однієї відправляється «посол» з цінним подарунком 

в іншу. Він віддає його суперникам і відразу ж тікає, а все «село» кидається 

за ним у погоню. Якщо «посла» встигнуть зловити до повернення додому, він 

стає полоненим. Але якщо йому все-таки вдалося втекти, свого гравця «в 

полон» віддають переслідувачі. Програє «село», в якому залишився всього 

один житель. 

«Хурег адуун / Табун» (Бурятія, Росія) 

 

Кількість учасників: чим більше, тим цікавіше 

Що знадобиться: нічого 

Правила гри: учасники стають у коло і міцно беруться за руки. Це конячки, 

які охороняють своїх лошат – інших гравців, які знаходяться в центрі кола. 

Можна стукати копитами, іржати та наслідувати конячок. Навколо табуна 

ходить гравець-кінь, який захищає лошат від навали вовків. А кілька гравців-

вовків нишпорять навколо і намагаються розірвати коло, схопити лоша і 

потягти його в лігво. Але кінь-охоронець лякає вовків, і якщо схопить вовка, 

то той вважається вбитим. Гра продовжується до тих пір, поки кінь не 

«переб’є» всіх вовків. 

«Квінта» (Литва) 

 

Кількість учасників: 5 

Що знадобиться: м’яч 

Правила гри: на землі чи асфальті малюють великий квадрат зі стороною 

приблизно 10 м або позначаються кути цього квадрата, куди стають 4 гравці. 

В центрі квадрата малюється коло діаметром близько 1,5 м, у нього стає 

п’ятий гравець – квінта. Кутові гравці по черзі намагаються «вибити» квінту 

м’ячем, той же ухиляється від м’яча, не виходячи за коло. Той, кому вдалося 

потрапити у квінту, міняється з ним місцями. 
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«Шлагбаум» (Швеція) 

Кількість учасників: гра для великих компаній – чим більше, тим цікавіше 

Що знадобиться: нічого 

Правила гри: усі, крім трьох гравців, шикуються у квадрат так, щоб у 

кожному ряду було стільки гравців, скільки і самих рядів. Ті, хто стоять 

шеренгою, беруться за руки, утворюючи всередині квадрата вулиці. 

Решта троє – це переслідуваний, переслідувач і ведучий. Завдання другого – 

зловити того, хто тікає по вуличках. Але на боці першого – вся команда, і як 

тільки його наздоганяють, провідний робить знак. Всі гравці швидко 

відпускають руки, повертаються ліворуч і утворюють руками нові вулички. 

Переслідувач, який практично упіймав втікача, вмить виявляється з ним на 

різних вулицях. І так кожен раз, поки переслідувач не опиниться спритнішим 

за команду. Тоді вибираються нові гравці для погоні і веселощі тривають. 

«Вовк» (Уругвай) 

Кількість учасників: веселіше, якщо гравців більше 4 

Що знадобиться: нічого 

Правила гри: вибирається просторе поле і з двох сторін рискою 

відзначаються його межі. Серед тих, що грають, вибирається гравець, який 

стане вовком. З одного боку поля за межею буде будинок, з іншого – «лігво 

вовка». Всі гравці бігають між будинком і вовком по майданчику і 

наспівують придуману пісеньку, «що поки немає вовка». 

Потім гравці наближаються до лігва і запитують вовка: «Чи прийдеш ти, 

вовк?», той відповідає: «Я тільки встаю». Гравці знову граються на полі та 

через деякий час знову йдуть до вовка з тим же питанням, але чують вже 

іншу відмовку. І так постійно – то він вмивається, то одягається, то 

причісується і т. д. Але в якийсь момент вовк несподівано вигукує: «Іду, щоб 

зловити вас!». І кидається ловити гравців. Рятуються ті, хто добіг до будинку, 

а спійманий вовком міняється з ним місцями. 

Україна - рідний край. Брейн-ринг 

Команди за 1 хвилину дають відповіді на запитання. 

Перемагає та команда, котра першою сповістить про готовність відповідати 

звуковим сигналом (наприклад, свистком) 
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План запитань змагання: 

І. Географічне положення 

1. Найбільший морський сусід України за береговою лінією. (Туреччина) 

2. Найбільша за площею 603,7 тис. км квадратних держава Європи. (Україна) 

3. Найкоротший кордон зі... (Словаччиною) 

 

II. Дослідження і освоєння 

1. В яких документах вперше згадується назва «Україна»? (У Київському 

літописі, 1187 р.). 

2. Кому належать перші географічні відомості про Україну? (Грекам. Геродот 

(484-425 р. до н. е.) описав природу півдня України). 

 

III. Рельєф та корисні копалини 

1. Про які гори писав великий Кобзар? 

Гори мої високії! Не так і високі, Як хороші, хорошії, Блакитні здалека. 

(Канівські гори). 

2. Про що свідчать поклади кам'яного вугілля на території України? (Вугілля 

утворюється з рослин: хвощів, плаунів, деревовидних папоротей, що 

утворюють заболочені ліси. Море кам'яновугільного періоду час від часу 

затоплювало їх. Рослини вкривались осадом і перетворювались на лігніт, 

потім на буре та кам'яне вугілля. Отже, на території України колись було 

море). 

 

IV. Клімат 

1. В яких кліматичних поясах лежить територія України? (Помірний і 

субтропічний). 

2. Чому в Карпатах немає льодовиків? (Найвища точка Карпатських гір 

лежить нижче льодовикової лінії). 
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V. Води 

1. Які особливості Чорного та Азовського морів? (У 87% об'єму води 

Чорного моря міститься сірководень; Азовське море — найменше солоне 

море світу). 

2. Древні греки називали її Борисфен, римляни — Дамапарис, турки — Узу, 

слов'яни — Славутич. Як називають її зараз? (Дніпро). 

 

VI. Рослинний та тваринний світ  

1 . Що таке полонини? (Безлісі плоскі вершини Карпат). 

2. Чому після другої світової війни почалися роботи із відновлення зубрів? 

Де вони зараз поширені? (Зубри були майже знищені. Зараз зустрічаються на 

Волині та в Карпатах). 

 

VII. Природні комплекси 

1. Коли сформувалося сучасне Українське Полісся? Що про це свідчить? (У 

післяльодовиковий період. Болота). 

2. Яка особливість лісостепової зони? (Чергування ділянок лісу і степу). 

 

VIII. Природоохоронні об'єкти 

1. Що дозволено і заборонено у природному заповіднику? (Наукова 

діяльність, туризм; господарська діяльність). 

2. Яка відмінність між природним та біосферним заповідником? (Природний 

заповідник державного значення, а біосферний — міжнародного). 

 

IX. Інші завдання 

1. «Кіт у мішку» — команди задають питання одна одній. 

2. «Сюрприз» — глядачі задають питання командам. 

3. «Щасливий» — команди задають питання глядачам. 
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4. «Темна конячка» — командам роздають географічні карти із заклеєними 

географічними об'єктами, які треба визначити. 

 

Додаток № 1 

1. Площа України (603, 7 тис. км квадратних). 

2. Крайні північна і південна точки України (пд. — мис Сарич, пн. — с. 

Петрівське). 

3. З якими державами межує Україна на півночі (Білорусь, Росія). 

4. Де знаходиться географічний центр Європи (с. Ділове Рахівського р-ну). 

5. З якими областями межує Україна на південному заході? (Румунія, 

Молдова). 

6. Скільки областей входить до складу України? (24 області та АР Крим).  

7. Найвища точка Карпат (г. Говерла — 2061 м). 

8. Найбільша в світі карстова печера в гіпсах (Оптимістична на 

Тернопільщині). 

9. Найбільші кам'яновугільні басейни України (Донецький, Львівський, 

Волинський). 

10. Найбільша річка України (Дніпро). 

11. Яка протока з'єднує Чорне і Азовське моря? ( Керченська). 

12. Найбільший острів Чорного моря (Джарилгач). 

13. «Гниле море» (озеро Сиваш,). 

14. Найбільше озеро групи Шацьких озер (Світязь). 

15. В яких природних зонах знаходиться територія України? (Зони мішаних 

лісів, лісостепу, степу). 

16. До басейну якого моря належить річка Південний Буг? (Чорного). 

17. Столиця України (м. Київ). 

13. В якому часовому поясі лежить більша частина території України? (У 

другому). 
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19. В якому кліматичному поясі лежить майже вся територія України? (У 

помірному). 

20. Низовина на півдні України (Причорноморська). 

21. Найбільший біосферний заповідник України (Асканія-Нова). 

22. По лівому березі річки Дніпро лежить Придніпровська... (низовина). 

23. На якому материку знаходиться територія України? (Євразія). 

24. В якій півкулі лежить територія України? (У східній). 

25. Серет — ліва чи права притока Дніпра? (Ліва). 

 

Додаток № 2 

1. Кількість населення України (42 млн. осіб). 

2. Крайні східна та західна точки України (західна -м. Чоп, східна — с. 

Червона Зірка). 

3. З якими державами межує Україна на заході? (Польща, Словаччина, 

Угорщина). 

4. Де знаходиться географічний центр України? (с. Добровеличівка 

Кіровоградської області). 

5. Які моря омивають територію України? (Чорне, Азовське). 

6. Із скількома державами має сухопутні кордони Україна? (Із сімома). 

7. Найвища точка Кримських гір (г. Роман-Кош, 1545 м). 

8. Різні за формою природні конусоподібні утворення, з яких викидаються на 

поверхню грязьові маси, горючі гази, тверді уламки (Грязьові вулкани). 

9. Найбільший буровугільний басейн України (Дніпровський). 

10. Друга за довжиною річка України (Дністер). 

11. Через які протоки Чорне море з'єднане із Середземним? (Босфор і 

Дарданели). 

12. Найбільший український півострів (Кримський). 
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13. Озера на півночі Волинської області (Шацькі). 

14. Високогірне озеро в Карпатах (Синевір). 

15. В якій природній зоні знаходиться територія Тернопільщини? 

(Лісостепу). 

16. До басейну якого моря належить річка Дністер? (Чорного). 

17. У скількох часових поясах лежить територія України? ('У трьох). 

18. В якому кліматичному поясі лежить південний берег Криму? (У 

субтропічному). 

19. Низовина на заході України (Закарпатська). 

20. Заповідник на території Тернопільської області (Медобори). 

21. По правому березі річки Дніпро лежить Придніпровська... (височина). 

22. Як називається частина світу, у якій лежить Україна? (Європа). 

23. Україна знаходиться нижче чи вище екватора (вище). 

24. Прип'ять -  ліва чи права притока Дніпра? (права). 

 

 

К АЛ ЕН ДАР  

ЗН АМ ЕН Н И Х І  П АМ ’ ЯТН И Х ДА Т –  2 0 2 0  
 

ООН оголосила 

2020 рік – Рік сімейних фермерських угідь 

2020 рік – Рік боротьби зі злиднями 

2020 рік – Рік водних ресурсів 

 

Міжнародні десятиліття за рішенням ООН 

2019 – 2020 роки – Десятиліття ООН щодо сімейних фермерських 

господарств 

2010 – 2020 роки – Десятиліття ООН, присвячене пустелям та боротьбі з 

опустелюванням 

2011 – 2020 роки – Десятиліття дій із забезпечення безпеки дорожнього руху 

2011 – 2020 роки – Десятиліття біорізноманіття ООН 
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2013 – 2022 роки – Міжнародне десятиліття зближення культур 

2014 – 2024 роки – Десятиліття стійкої енергетики для всіх 

2015 – 2024 роки – Міжнародне десятиліття осіб африканського походження 

2016 – 2025 роки – Десятиліття дій ООН з проблем харчування 

 

ЄС оголосив 

м. Лісабон (Португалія) – «зеленою» столицею Європи 

м. Рієка (Хорватія) і м. Голуей (Ірландія) – культурними столицями Європи 

ЮНЕСКО оголосила 

м. Куала-Лумпур (Малайзія) – Всесвітньою столицею книги – 2020 

м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія) – Всесвітньою столицею архітектури 

 

На державному рівні 

Президент України оголосив 2020 рік: 

2020 – Роком Європи в Україні 

2018 – 2027 роки – Десятиріччям української мови 

Постанова Верховної Ради України про відзначення на державному рівні 

у 2020 році: 

50-річчя з часу заснування Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв 

 

У 2020 році виповнюється: 

- 2545 років від дня народження Есхіла (525 до н. е. – 456 до н. е.), 

давньогрецького драматурга 

- 1075 років з початку правління княгині Ольги, дружини Ігоря 

- 950 років з часу першої літописної згадки про Видубицький монастир, 

заснованим київським князем Всеволодом Ярославичем 

- 835 років з часу написання «Слово о полку Ігоревім» 

- 405 років від часу заснування (1615) Київської братської школи 

- 405 років від часу заснування (1615) Є. Плетенецьким Києво-Печерської 

друкарні, першої друкарні Києва 

- 395 років від дня народження Марусі Чурай (1625 - 1653), легендарної 

української народної співачки, авторки пісень 

- 175 років з часу створення таємного Кирило-Мефодіївського братства в 

Києві 

- 180 років з часу першого виходу у світ збірки поетичних творів Тараса 

Шевченка «Кобзар» 

- 120 років з моменту започаткування (1901) Нобелівської премії 

- 100 років з часу заснування (1920) Лесем Курбасом експериментальної 

театральної компанії «Кийдрамте» (Київський драматичний театр) 

 

 



31 
 

Червень - 2020: 

1 червня – Міжнародний День захисту дітей 

3 червня – іменини Костянтина і Олени 

5 червня – Всесвітній день довкілля 

6 червня – День журналіста України 

7 червня – Трійця (Зелені свята) 

8 червня – Всесвітній день океанів 

9 червня – День друзів 

14 червня – Всесвітній день донора 

17 червня - Всесвітній день боротьби iз запустинюванням і засухою 

20 червня – Міжнародний день біженців 

21 червня – День Батька (третя неділя червня) 

21-22 червня – літнє рівнодення 

28 червня – День Конституції України 

28 червня – День молоді (остання неділя червня) 

 

Липень - 2020: 

1 липня – День архітектора України 

2 липня – Міжнародний день спортивної журналістики 

2 липня – Всесвітній день собак 

6 липня – Всесвітній день поцілунку 

7 липня –  Різдво Іоана Предтечі (Купала) 

11 липня – Всесвітній день шоколаду 

12 липня – апостолів Петра і Павла 

12 липня – День фотографа 

12 липня – День рибалки 

15 липня – День українських миротворців 

17 липня – День етнографа 

20 липня – Міжнародний день шахіста 

23 липня – Всесвітній день китів та дельфінів 

24 липня – іменини рівноапостольної Ольги 

28 липня – Рівноапостольного князя Володимира (Хрещення Руси) 

30 липня – іменини Марини (Маргарити) 

 

Серпень - 2020: 

1 серпня – святої Мокрини 

2 серпня – пророка Іллі 

4 серпня – Марії Магдалини 
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6 серпня – іменини Христини 

8 серпня – День альпініста 

9 серпня – День корінних народів світу 

13 серпня – Всесвітній день шульги 

14 серпня – Маковія 

15 серпня – День археолога 

19 серпня – Преображення Господнє (Спас) 

19 серпня – День пасічника 

22 серпня – апостола Матвія 

23 серпня – День Державного Прапора України 

24 серпня – День Незалежності України 

28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста) 

 

 

 

МІРОШНІЧЕНКО Л.С., 

практичний психолог Палацу 

 

Психолого-методичні рекомендації з реабілітації та оздоровлення дітей у 

післякарантинний період 

Все наше життя - це адаптація до певних умов. Не буває завжди все 

гладко і рівно, тому ми повинні бути готові до  змін і знати, що робити і як 

допомогти один одному. Ми змінюємося з віком і нам потрібні сили, щоб 

прийняти це і звикнути; ми покращуємо свої умови життя і на це теж 

потрібен час, а крім великих змін, є і короткострокові, які наносять удар 

швидко, але ми і до них звикаємо. 

      Період карантину, наприклад, всіх ввів у стан стресу, вирвав зі звичного 

ритму життя, змусив зупинитися, подумати і прийняти цю ситуацію як 

даність. Хтось вдало перечекав, а хтось придумав собі заняття до душі або 

навчився працювати дистанційно. Відсутність звичного соціального 

середовища і постійне перебування у квартирі стало не тільки для дорослих, 

але і для дітей серйозним випробуванням. З одного боку, збулася мрія 

багатьох дітей - «Ура, не треба йти до школи». З іншого - всі слабкі точки в 

поведінці дітей вийшли назовні. Школа на деякий час перестала виконувати 

роль суворого наглядача за дисципліною - і внутрішня реальність дітей 

проявилася. В одних дітей виникли певні складнощі із самоорганізацією та  

дисципліною, інші не змогли впоратися з великою кількістю емоційних 
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реакцій, а хтось потрапив в жорстку апатію і неробство і також, незважаючи 

на необхідність, не зміг себе організувати. У педагогів свій шок, пов'язаний з 

освоєнням нової сфери - онлайн викладання. Кожен зіткнувся зі своїми 

труднощами в цей період. 

    Що ж робити з дітьми, на яких навалилася нова реальність, і як безпечно та 

без стресу вийти з періоду сомоізоляціі? Перш за все допомогти їм 

стабілізувати внутрішній стан і потім вчити вчитися практично заново. 

     Варто звернути увагу на деякі ознаки нестабільного внутрішнього стану 

дитини, за якими ми можемо зрозуміти, що дитині потрібна допомога: 

⁃ часта зміна настрою, перепади і вибухи емоцій; 

⁃ складність з концентрацією уваги і зосередженістю на завданні. Дитина 

постійно відволікається на дрібниці навколо себе; 

⁃ апатія і лінь, «залипання» в гаджетах свідчать про надмірну накопиченість 

негативних емоцій і спроби переключитися на більш приємні враження; 

⁃ конфлікти з близькими: батьками, братами і сестрами, родичами і 

знайомими. 

Всі ці прояви свідчать про те, що дитина внутрішньо перевтомлена та її 

психіці потрібна розрядка. 

     Опір заходам карантину і самоізоляції вже для багатьох людей переріс у 

звичку до розміреного ритму життя, особливо для дітей. Тепер же ситуація 

знову змінюється - і всі перейшли до періоду виходу з карантину, і нам знову 

потрібно буде перебудовуватися на інший ритм життя. Незважаючи на те, що 

багато хто чекав закінчення карантину, це може спровокувати сильний стрес.    

    Як  цього уникнути і вийти з карантину спокійно і як підтримати дитину? 

Діти дуже відчувають настрій своїх батьків. Всі прекрасно розуміли, що 

період карантину коли-небудь має закінчитися і нам всім потрібно буде 

частково повернутися до звичного життя. Найскладніше, звичайно, буде 

адаптуватися дітям, і тому давайте розглянемо кілька рекомендацій, як краще 

допомогти їм вийти з періоду самоізоляції. Закономірно, що якщо перший 

вихід на вулицю після тривалого перебування вдома викликає тривогу в 

дорослої людини, то і дитина, швидше за все, буде мати такі ж почуття, які 

можуть мати різні прояви. Саме тому дорослим насамперед варто прагнути 

до спокою та адекватного сприйняття того, що відбувається, подаючи 

правильний приклад дітям і говорячи, що все буде добре і безпечно. 

 

Рекомендації для безпечного виходу дітей із періоду самоізоляції: 

1. Важливо говорити з дитиною, знаходити нові точки дотику і покращувати 

контакт, незалежно від віку дитини. Так ми зможемо краще зрозуміти, що з 

нею відбувається і вчасно надати допомогу.  

2. Нормалізуйте режим сну дитини. На самоізоляції в багатьох сталися 

порушення сну. І щоб тепер повернутися у форму, необхідно докласти трохи 

зусиль. Для початку - почніть лягати на 20 хвилин раніше і прокидатися на 

годину раніше. Перед сном обов'язково добре провітрюйте кімнату. Таким 

чином ви зможете відрегулювати вироблення гормону мелатоніну, який 
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важливий для психічного стану людини. Поступово повертайтеся до режиму 

дня, який дозволяв вам ходити на роботу, а дитині до школи, дитячого садка 

(ранкові підйоми, післяобідній сон тощо). 

3. Відкоректуйте режим харчування. За два місяці багато хто почав 

експериментувати з їжею і не завжди вона була здорова. До того ж і ритм 

харчування став зовсім інший, домашній. Необхідно повертатися в 

правильний режим прийняття їжі, дотримуючись певних часових норм. У 

раціоні дитини обов'язково повинні бути каші, овочі та фрукти. До речі, за 

рекомендаціями фахівців, овочі повинні становити більше половини порції, а 

фрукти краще вживати в першій половині дня. 

4. Починайте згадувати позитивні моменти і емоційні стани. Обговоріть з 

дітьми, що вони можуть прийти до вас із будь-якою проблемою і самі 

діліться з ними своїми почуттями. Постарайтеся більше спілкуватися. 

Згадуйте про те, що цікавого ви бачили по дорозі до дитячого садка, школи, 

на заняття в улюблені секції, гуртки. Нагадайте, що дитину чекають його 

найближчі друзі та цікаві ігри разом. 

5. Саме час відновити зв'язок з вихователями і педагогами. Легше адаптація 

пройде в тих, хто в період карантину підтримував зв'язок он-лайн з дитячими 

установами. 

6. Під час спілкування з дитиною намагатися не заглиблюватися в моралі і 

довгі лекції, а більше приймати і давати підтримку. 

7. Організувати щоденні фізичні навантаження, щоб дати можливість дитині 

скинути надлишок фізичної енергії і стабілізувати внутрішній стан. По 

можливості приєднуватися до них і вам, дорослим. 

8. Частіше бувайте на сонці і свіжому повітрі. За період самоізоляції і 

перебування вдома ваш імунітет страждав через те, що ви постійно 

перебували в чотирьох стінах і мало рухались. Зараз необхідно частіше 

виходити з дому і перебувати на сонці. За словами вчених, саме сонячні 

промені допомагають організму відновитися після карантину і поліпшити 

його енергетичний тонус. Тому прогулянка в парку або хоча б біля будинку - 

обов'язкова дія. 

9. Вихід із самоізоляції - спокійно і виважено. Багато хто на карантині мав 

можливість переглянути свій звичний ритм з комфортом працювати з дому, 

віддалено вчити дітей і здійснювати покупки онлайн. Для інших обмеження 

виявилися нестерпними і тепер, після виходу з карантину, вони будуть 

надолужувати згаяне і поспішать відвідати і самі, і з дітьми  кафе, ресторани, 

кінотеатри, центри розваг. Рекомендовано робити все поетапно і помірно, 

адже, як не крути, а ваші життєві звички значно змінилися за час 

самоізоляції. Тому виходити з карантину потрібно усвідомлено і з розумом, а 

не йти на поводі у своїх звичок. Ставте собі певні дедлайни, створюйте нові 

ритуали і традиції. 

10. Створюйте нову модель поведінки і допомагайте їй закріпитися в 

поведінці дитини. 
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     Крім того, батьки можуть істотно полегшити дітям перший вихід за межі 

будинку за допомогою гри, яка є невід'ємною частиною життя кожної 

дитини. Тут дорослі можуть дати волю своїй фантазії і, спираючись на 

інтереси своїх малюків, перетворити прогулянку на справжню пригоду. 

 

«Околиці ніндзя» 

    Запропонувати дитині стати ніндзя - один із кумедних способів подолати 

страх першої прогулянки. Гра допоможе пояснити необхідність надіти 

захисну маску на обличчя. Батькам необхідно буде озвучити головне правило 

- учасники гри повинні залишатися таємними, а для цього за межами будинку 

не можна нічого чіпати. При цьому діти можуть дихати свіжим повітрям, 

бачити небо і природу, але ні до чого не торкатися. 

 

«Лист» 

    Написати  паперовий лист другові або навіть самим собі - чому не 

пригода? Візьміть лист і рушайте разом з дитиною на пошуки найближчого 

поштового ящика. Щоб зробити подорож ще більш цікавою і при цьому 

мінімізувати стрес, можна заздалегідь намалювати маршрут руху на карті, 

щоб діти могли стежити за пересуванням і розуміти, куди вони йдуть. 

Приємним бонусом такої прогулянки стане те, що лист через деякий час буде 

отримано адресатом і, ймовірно, дасть зайвий привід для позитивних емоцій. 

 

«Привіт, світ!» 

   Привітати інших людей, які теж вийшли на вулицю, також можна в ігровій 

формі. Батьки можуть запропонувати дітям уявити себе супергероями, які 

покинули будинок для того, щоб побажати гарного дня всім зустрічним  

людям і дати зрозуміти їм, що все буде добре. 

 

«Розминка» 

    Ще одним важливим фактором, який слід враховувати під час виходу з 

режиму самоізоляції, є зниження фізичної активності в період перебування 

вдома як в дорослих, так і в дітей. Недолік руху може призвести до апатії і 

стресу. Крім того, організму необхідно прийти в тонус для того, щоб він був 

готовий до зростання навантаження. 

Для цього перед прогулянкою дітям і дорослим рекомендується 

виконати невеликий комплекс вправ для збільшення рухливості суглобів - 

після розминки тіло більш підготовлене до руху, що дозволить зробити 

прогулянку на свіжому повітрі  приємнішою і продуктивнішою. 

Словом, перший вихід з дитиною на вулицю після декількох тижнів 

режиму самоізоляції є тією ситуацією, коли застосування дорослими фантазії 

як ніколи доречно. Крім того, не можна забувати, що основою успішного 

повернення до звичайного життя є позитивний настрій батьків і його 

передача дітям. 
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Залишається лише сподіватися, що найближчим часом епідеміологічна 

ситуація дозволить всім зробити перші прогулянки з дітьми, які стануть для 

них справжніми веселими пригодами. 

Всі ці методи працюють і призводять до позитивних змін, якщо їх, 

звичайно, регулярно виконувати. Будь-яку складну ситуацію потрібно 

вчитися проходити гідно і отримувати з неї максимум користі. Цьому ми і 

вчимо наших дітей. 

 


