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• Педагогічне кредо :

• “Учитись важко , а вчити ще важче, але не 
мусиш зупинятись ти , як учням віддаєш усе 
найкраще, то й сам сягаєш нової висоти”

• Життєве кредо:

• “Життя в гармонії ”

• Моя позиція:

• “Хочеш бути здоровим і сильним , молодим , 
красивим , стильним ?

• Тоді займайся фізичною культурою”



Проблемне питання над яким працює вчитель:

“Формування громадських особистісних 

уявлень про престижність високого рівня 

здоров'я та фізичної підготовленості ”



Принципи роботи:

• Важливо добиватися того, щоб виконання 
фізичних вправ доставляло насолоду , стало 
потребою організму.

• Людина повинна займатися спортом не для 
досягнення успіху в змаганнях , а для 
формування своєї фізичної досконалості 



Завдання роботи : 

• - виховання потреби і умінь самостійно 
займатися фізичною культурою і 
спортом;

• - формування культури здорового 
способу життя як у навчальний , так і в 
позаурочний час;

• - формування особистісно – ціннісного 
ставлення до здоров'я та усвідомленої 
потреби в здоровому способу життя;

• - розвиток рухливих якостей.



Мета 
роботи 

Виховання в учнів 
інтересу до занять 

фізичними 
вправами і спортом

Бажання і 
уміння 

самостійно 
займатися 
фізичними 
вправами

Формування 
необхідних рухових 

якостей та умінь

Зміцнення 
здоров'я 
кожної 
дитини



Форми організації навчальної 

діяльності

• Групова робота



• Колективна робота



Індивідуальна робота



Засоби та методи навчання застосовані 

на уроці

Словесні :
-Команда

-Пояснення 
-Бесіда

-підрахунок                 

Наочні : 
-Показ вправ

Демонстрування 
Техніка виконання 
Вправи на плакатах 

Практичні :
Виконання вправ учнями

Ігрові :
-Змагання;

-Фронтальне виконання ;
-Колове тренування



Вісті з уроків



Форми позакласної 
роботи 

Гурткова 
робота

Дні Здоров'я 
Тижні:

Олімпійський 
Фізичної 

культури та 
спорту

Конкурси 
Змагання 

Вікторини
Брейн -

ринг

Родинні 
свята

Екскурсії



Репортаж із позакласного життя 



Актуальність досвіду 
Від навчально – дисциплінарної до особистісно - розвивальної

Фізична 
культура

Гуманна

Вільна

Здатна до 
самовизначення 

Активна

Духовна

Творча



Дякую за увагу




