
Гра – це величезне світле вікно,  

через яке в духовний світ дитини  

вливається живлющий потік уявлень,  

понять про навколишній світ  

В.О.Сухомлинський 

16.02.2021 викладач Олена Валеріївна Войналович провела майстер-клас 

з дисципліни «Рухливі ігри з методикою викладання» зі студентами 331 

групи відділення "Технологічна освіта і фізичне виховання". Епіграф  

повністю відповідав головній ідеї, що була покладена в основу заняття з теми 

«У світі зимової гри.  Методика проведення рухливих ігор на місцевості із 

учнями 1-3 класів».  

Заняття мало на меті розширити та поглибити знання з методики 

проведення зимових рухливих ігор; розглянути особливості народних ігор та 

забав для дітей взимку; формувати алгоритм 

аналізу гри; накопичувати первинний досвід 

організації та проведення зимових рухливих 

ігор; виховувати зібраність, доброзичливість, 

взаємодопомогу.  

Заняття проведене за чітко розробленим 

планом, складеним відповідно до робочої 

навчальної програми дисципліни "Рухливі ігри з методикою викладання". 

Для перевірки теоретичних знань і практичних умінь студентів за темою 

«Методика проведення рухливих ігор на місцевості у зимовий період» було 

проведено онлайн-тестування. Такий прийом дає можливість компактно 

проаналізувати рівень знань студентів, здійснити перевірку засвоєного 

матеріалу, удосконалити уміння студентів використовувати індивідуальні 

електронні пристрої (смартфони) у навчальному процесі. 

Мультимедійну презентацію «Народні ігри та забави для дітей взимку» 

підготувала Паламарчук Любов. У своїй роботі вона розкрила зміст та 

особливості зимових рухливих ігор. 



Студенткою Павленко Діаною було показано відео зимової гри для 1-2 

класу «Веселі горобчики». Під час перегляду, студенти розв'язували 

поставлене завдання щодо визначення 

педагогічних завдань гри, методів 

проведення та аналізу гри. Це дало 

можливість виробити алгоритм аналізу гри. 

Сучасні технології навчання дають 

змогу зробити новий крок у методичній 

підготовці майбутнього вчителя фізичної 

культури, сприяють формуванню професійних компетентностей, критичного 

мислення; розвитку особистісних якостей. 

У спортивному залі студенти працювали в малих групах. Головним 

завданням було надати студентам можливість застосувати набуті знання на 

практиці. Для цього було організовано рольову гру «Учитель-учні». 

 

 



Усі етапи заняття були логічно пов’язані між собою та сприяли 

досягненню поставленої мети та завдань. 

Заняття пройшло змістовно, цікаво, інтенсивно, дало якісний 

навчальний і виховний результат.  


