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Людмила ПОЛЯКОВА, 
директор школи — дитячого 
садка І ступеня «Пролісок», 
Дарницький район, Київ

Олена ДАНІШ, 
заступник директора 
з навчально-виховної 
роботи школи — дитячого 
садка І ступеня «Пролісок», 
Дарницький район, Київ

Педагоги задоволені, коли учні з початкових класів протягом 
уроку здатні сидіти за партою і старанно виконувати завдання. 
Проте не часто звертають увагу на їхню поставу: хребет дугою, 
одне плече вище за інше, голова опущена… Варто дитині посидіти 
в такому положенні декілька днів, як воно стає звичним. Саме через 
неправильну поставу і розвиваються захворювання опорно-рухового 
апарату. Як ефективно протистояти їм?

Ходьба на ходулях як метод 
профілактики сколіозу 
та плоскостопості у молодших 
школярів

Недостатня психофізіологічна зрілість учнів початкових кла-
сів — чинник, який обумовлює навчально-виховний процес. Пріо-
ритетним завданням школи є вибудувати цей процес так, щоб збе-
регти здоров’я учнів. Тому педагоги мають досконало володіти 
знаннями не лише з педагогіки, а й з анатомії, фізіології, психології. 
Ще російський педагог і психолог Петро Каптерев наголошував на 
важливості знання педагогами психофізіології учнів.

Найпоширенішими захворюваннями опорно-рухового апарату 
в учнів початкових класів є сколіоз та плоскостопість. Зокрема ско-
ліоз, як свідчать дослідження науковців, може виникнути в учня про-
тягом півроку. Натомість на відновлення опорно-рухового апарату 
необхідно не менше одного–двох років. Підступність сколіозу про-
являється в тому, що він не турбує протягом тривалого часу, зумов-
люючи деформацію тулуба і розвиток остеохондрозу. Тому посилену 
увагу до формування постави учнів слід виявляти до періоду стате-
вого дозрівання, оскільки саме в цей час хвороба інтенсивно розви-
вається. 

Порушення постави тісно пов’язано з плоскостопістю. У молод-
шому шкільному віці стопа інтенсивно формується, тому несприят-
ливі зовнішні фактори можуть спричинити появу тих або тих функ-
ціональних відхилень. Найпоширенішою причиною плоскостопості 
є недостатнє або надмірне навантаження на ноги. Якщо сполучна 
тканина, яка підтримує стопу, слабка, розвивається плоскостопість. 
Як правило, її супроводжують деформація грудної клітки та легкий 
ступінь кривошиї.

Ключові слова:  
профілактика сколіозу 
та плоскостопості; 
методи профілактики сколіозу 
та плоскостопості; підготовчі 
вправи до ходьби на ходулях; 
поради щодо освоєння ходьби 
на ходулях; поради батькам 
з профілактики сколіозу
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Актуальність профілактики захворювань 
сколіозу та плоскостопості

Активізувати роботу з профілактики сколіозу та плоскосто-
пості, а також їх корекцію, зумовили результати анкетування бать-
ків. Його провели з метою з’ясування рівня захворюваності учнів 
та рівня обізнаності батьків щодо здійснення профілактики різних 
захворювань. Також анкетування дало змогу визначити проблеми 
впровадження фізкультурно-оздоровчої роботи вдома. Завдяки 
анкетуванню батьків було з’ясовано:

  40% батьків засвідчили, що учні часто хворіють і вдома їх 
не залучають до процедур загартування організму;

  7% батьків констатували, що здійснюють процедури за-
гартування разом з учнями вдома (повітряні ванни, масаж, 
душ у поєднанні з повітряними ваннами);

  53% батьків зазначили, що відчувають труднощі в органі-
зації активного відпочинку учнів удома.

Про необхідність упровадження про-
філактичних заходів засвідчили і резуль-
тати проведеного медичного огляду учнів 
початкових класів та аналізування їх за-
хворюваності. 

Для виявлення сколіозу в дитини можна скористатися простою 
методикою: дитина має стати до дорослого спиною, руки опусти-
ти вздовж тулуба, п’яти поставити разом і розслабити тіло. Якщо 
у неї спостерігається різна висота плечей, лопаток чи інша асиме-
трія, це свідчить про наявність захворювання.

Для виявлення плоскостопості можна ско-
ристалися тестом: густо намастили стопи 
учня жирним кремом і попрохали його по-
ставити ноги на чистий аркуш паперу. Якщо 
на відбитках його стоп спостерігали загли-

блення, що займало більше половини вихідної ширини стопи, це 
свідчило про відсутність загрози захворюванню. Натомість, якщо 
заглиблення не було, стопа виглядала, ніби обведена олівцем чіт-
ко по контуру, в учня констатували плоскостопість.

Отже, перед нами постало завдання організовувати і спланува-
ти роботу з педагогічним колективом щодо профілактики цих захво-
рювань серед учнів.

Головною метою фізкультурно-оздоровчої роботи стала про-
філактика плоскостопості та порушень постави як засіб зміцнення 
опорно-рухового апарату учнів. Для реалізації цієї мети визначили 
низку завдань:

  створювати спеціальні умови для оптимізації оздоровчої 
роботи з дітьми;

  закріплювати в учнів навички дотримання правильної по-
стави;

  виховувати позитивне ставлення до занять із фізичної куль-
тури та самостійної рухової діяльності;

Мета та завдання 
фізкультурно-оздоровчої 

роботи

Сколіоз — викривлення середньої лінії хребта вліво 
або вправо, за якого спостерігаються постійні 
чи періодичні болі у спині

Плоскостопість — викривлення стопи, що спричинює 
її плоске положення
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  формувати стійкий інтерес до виконання фізичних вправ;
  прищеплювати ціннісне ставлення до власного здоров’я, 
формувати потребу вести здоровий спосіб життя.

Профілактика та усунення сколіозу і плоскостопості є довготри-
валим процесом, що потребує від учнів відповідального ставлення 
та активної участі. Щоб запобігти  порушенням постави та плоско-
стопості, слід забезпечити різноманітну рухову активність учнів. 
Тому в школі — дитячому садку ефективно використовуємо такі 
форми рухової активності:

  ігри на свіжому повітрі;
  ранкова гімнастика;
  загартувальні процедури;
  спортивні свята;
  спеціально дібрані комплекси вправ;
  корегувальні вправи на перервах та уроках тощо.

Для того щоб запобігти розвитку сколіозу та плоскосто-
пості, педагоги школи — дитячого садка постійно стежать за 
позою учнів, зокрема під час уроків. Ми також дбаємо про те, 
щоб меблі відповідали антропометричним показникам учнів.

Упровадження лікувально-профілактичної 
ходьби на ходулях

З метою інтенсифікувати фізкультурно-оздоровчу роботу 
ми залучили заслуженого тренера України Олександра Шимка, 

який запропонував впровадити ходьбу на ходулях як ефективний ме-
тод профілактики захворювань сколіозу та плоскостопості.

Перед тим як розпочати вчити учнів ходити на ходулях, було 
передбачено виконання підготовчих фізичних вправ (див. Дода-
ток 1, 2). Добираючи фізичні вправи, ми враховували фізичні мож-
ливості учнів відповідно до їхнього віку та рівня фізичної підго-
товки, а також стежили за якісним виконанням вправ. Лише такий 
підхід дасть змогу сформувати правильну поставу в учнів, зміцнити 
їхню м’язову систему та підвищити імунітет організму. Такі підго-
товчі вправи дали змогу учням навчитись правильно ставити стопи 
під час ходьби, у них зміцніли м’язи та зв’язки стоп. Водночас вико-
нання цих фізичних вправ сприяло формуванню в учнів усвідомле-
ного відповідального ставлення до власної постави.

Останнім часом з’являються більш досконалі ходулі, які відпові-
дають сучасним вимогам. Наприклад, такі, що розраховані не на 
ходьбу, а на стрибки. Їх основою є залізна конструкція з пружин-
ним механізмом. Хоча конструкція ходуль виконана на металевій 
основі, власне ходулі ніколи не виготовляють із заліза, оскільки 
це зумовить додаткове навантаження і дискомфорт під час пере-
міщення ніг. Класичними вважають ходулі, виготовлені з дерева.

Лікувально-профілактичну ходьбу на ходулях практикуємо на пе-
рервах між уроками. Також її організовуємо з учнями, які відвідують 
групи продовженого дня. Такі заняття проводимо у спортивному залі 
та на спортивному майданчику. На початку кожного заняття учні ви-
конують розминку разом з учителем фізкультури. Спочатку потріб-

Форми рухової 
активності щодо 

профілактики сколіозу і 
плоскостопості

Великий секрет виховання — в умінні добитися того, щоб тілесні й розумові вправи завжди служили відпочинком — одні від інших.
Жан-Жак Руссо
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Вправа «Побудуй драбинку»
Обладнання:

  палички завдовжки 20 см.
Учні стають пліч-о-пліч у шеренгу. Біля пер-

шого учня лежить 12–18 паличок. Він має пе-
редати їх пальцями ноги наступним учням (по 
ланцюжку). Останній учень вибудовує з паличок 
драбинку.

Вправа «Передай паличку»
Обладнання:

  палички завдовжки 20 см.
Учні стають щільно в одну шеренгу. Перший 

учень пальцями ноги передає паличку наступно-
му учневі, не опускаючи її на підлогу.

Вправа «Завантаж автомобіль»
Обладнання:

  іграшковий автомобіль;
  олівці;
  фломастери.

Учні стоять босоніж, руки тримають на поя-
сі, спина випрямлена. За командою тренера паль-

цями ніг по черзі беруть олівці та передають їх 
одне одному по ланцюжку. Так само передають 
одне одному фломастери. Останній учень складає 
їх до іграшкового автомобіля.

Вправа з автомобілем
Обладнання:

  іграшковий автомобіль з мотузкою.
Учні стають пліч-о-пліч у шеренгу. Біля пер-

шого учня знаходиться автомобіль з мотузкою. Він 
пальцями ноги бере мотузку й підтягує автомобіль 
до другого учня, той передає її наступному учню. 
При цьому ноги опускати на підлогу не можна.

Вправа «Намалюй картину»
Обладнання:

  фломастери;
  олівці.

Учні мають за допомогою фломастерів і олів-
ців різного кольору й довжини намалювати кар-
тину пальцями ніг, відтворюючи при цьому різно-
манітні сюжети.

Вправа «Склади візерунок»
Обладнання:

  фломастери;
  олівці;
  схема візерунка.

Учні мають за допомо-
гою фломастерів і олівців 
скласти пальцями ніг візеру-
нок за схемою.

Вправа «Малюємо пензли-
ком»
Обладнання:

  папір;
  гуаш;
  пензлики.

Учні беруть пальцями ніг 
пензлики і малюють гуашшю 
на папері (сонечко, ягідку, де-
рево, огорожу, будинок, авто-
мобіль тощо).

Додаток 1

Комплекс вправ для м’язів стопи
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Вправа 1
Лягти на живіт, зігнути ноги в колінах. Голо-

ву покласти на тильну сторону кистей рук. Під-
няти правий лікоть, зробити ним пружні рухи. Те 
саме виконати лівим ліктем.

Вправа 2
Лягти на живіт, зігнути ноги в колінах. Віді-

рвати від підлоги грудну клітку. Повернутись по 
черзі на лівий та правий бік, доторкаючись при 
цьому головою то правого, то лівого плеча. Пере-
вести погляд на підлогу, повернутися у вихідне 
положення на видиху.

Вправа 3
Лягти на живіт, повернути праву руку до-

гори, а ліву — донизу. Прогнутися, зробити два рухи назад, повернутися у вихідне положення. 
Змінити положення рук.

Вправа 4
Лягти на спину, руки за голову, ліктями до 

підлоги. Повертати тулуб по черзі праворуч та лі-
воруч.

Вправа 5
Зайняти сидяче положення. Розставити 

ноги, руки підняти догори. Виконувати повороти 
тулуба праворуч та ліворуч.

Вправа 6
Стати на коліна, руки підняти догори. Сісти 

на праву п’яту і лобом доторкнутися лівого колі-
на. Повторити вправу, сівши на ліву п’яту.

Додаток 2

Комплекс вправ для всіх груп м’язів

Пам’ятка
Поради щодо освоєння ходьби на ходулях

  Стійте на ходулях упевнено, максимально випрямивши спину.
  Не розставляйте ноги занадто широко.
  Навчіться «топтатися» по уявному колу.
  Звикніть до того, що для ходьби не потрібно згинати ноги в колінах.
  Крок на ходулях виконуйте підняттям однієї ноги вгору (не в бік і не вперед, у та-

кий спосіб, щоб одна кінцівка була на вищому рівні за іншу).
  Учіться ходити на ходулях з допомогою товариша.

Додаток 3
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но навчитися стояти на ходулях. Під час першого навчання ходьби на 
ходулях у дитини має бути персональний тренер, який допоможе 
зробити перші кроки. Висота при цьому має бути невеликою.

Важливою умовою ефективного впровадження ходьби на хо-
дулях є систематичне проведення занять. За інших умов виконання 
вправ не дасть жодного результату. Стимулюють до такої ходьби та-
кож спільні тренування з батьками. Поради щодо освоєння ходьби 
на ходулях та проведення інших заходів з профілактики сколіозу по-
дано у Додатках 3 і 4.

У школі — дитячому садку учні систематично змагаються 
в спортивній ходьбі на ходулях. Півгодинна прогулянка на ходулях 
дає змогу підтримувати життєвий тонус упродовж дня.

Результати впровадження ходьби на ходулях

Педагоги та батьки учнів школи — дитячого садка помітили 
позитивні зміни стану здоров’я учнів. Так, унаслідок упровадження 
ходьби на ходулях діти стали менше пропускати уроки через хворо-
би, поліпшився їхній психологічний стан, зросли навчальні показ-
ники, зокрема підвищився рівень уваги учнів, пам’ять, розвинулась 
уява, вони стали більш спритними, витривалими, спостережливими, 
навчилися краще володіти власним тілом. Результати медичного 
огляду учнів засвідчили, що в учнів нормалізувалася вага, поліпши-
лася координація рухів. 

Від редакції:

Про упровадження здоров’язбережувальних 
технологій у початкових класах читайте у журналі 
«Заступник директора школи» № 04/2012 на с. 11.


