
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисципліни «Методика навчання основам 

здоров’я» для студентів 3 ПН спеціальності «Початкова освіта» доц. Себало Л.І. 

Дата за 

розкладом 

Час за 

розкладом 
Вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- 

кість 

балів 

27.03.2020 9.30 - 10.50 Практичне Тема 5. Особливості 

формування в молодших 

школярів 

здоров’язбережувальних 

компетенцій (життєвих 

навичок). 

Теоретичні питання: 

1. Що включає в себе 

здоров’язбережувальна 

компетентність? 

2. Роль вчителя у здоров’язбереженні 

учнів початкової школи 

Практичне завдання: 1. Розробити  

профілактичну бесіду по запобіганню 

захворюваності або травматизму дітей.  

2. Роздрукувати та зробити 

презентацію відповідно до теми. 

3. Створити словник термінів з 

теми заняття. 

Зайти на електронну пошту, здати 

матеріал. В зазначений час задати 

запитання викладачу ludok_08@ukr.net 

 

mailto:ludok_08@ukr.net


27.03.2020 8.00 – 9.20 Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Поняття  здорового 

способу життя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Складові здорового способу життя. 

2. Рухова активність дитини та 

потреба в ній.  

3. Загартовування як фактор 

здорового способу життя. 

4. Раціональне харчування та його 

значення для здоров’я дитини. 

5. Принципи раціонального 

харчування та біологічне значення 

основних харчових речовин. 

Зайти на електронну пошту 

перечитати, опрацювати лекцію. В 

зазначений час задати запитання 

викладачу ludok_08@ukr.net 

5 

03.04.2020 8.00 - 9.20 Лекція  Тема 5. Зміст, мета і завдання 

предмета «Основи здоров'я» 

для учнів початкових класів. 

1. Мета і завдання предмета «Основи 

здоров'я» в початковій школі. 

2. Базові поняття предмета: здоров'я, 

здоровий спосіб життя, безпечна 

поведінка, здоров'язбережувальна 

компетентність та їх характеристика. 

Зайти на електронну пошту 

перечитати, опрацювати лекцію. В 

зазначений час задати запитання 

викладачу ludok_08@ukr.net 

 

mailto:ludok_08@ukr.net
mailto:ludok_08@ukr.net


03.04.2020 09.30 – 

10.50 

Практичне Тема 6. Здоровий спосіб життя 

– основа здоров’я дитини 

Теоретичні питання: 

1. 1. Характеристика основних 

складових здорового способу життя 

молодшого школяра. 

2. Рух і здоров’я дитини. 

3. Загартовування учнів. 

4. 4. Харчовий раціон молодшого  

школяра. 

5. 5. Організація відпочинку дітей 

молодшого шкільного віку (активний і 

пасивний). 

6. 6. Вплив шкідливих звичок на стан 

здоров’я молодшого школяра. 

7. Методичні аспекти профілактики та 

раннього виявлення шкідливих звичок 

у дітей молодшого шкільного віку. 

Практичне завдання: Напишіть есе на 

тему «Піклування про здоров'я 

дитини». 

Зайти на електронну пошту та здати 

виконане. В зазначений час задати 

запитання викладачу ludok_08@ukr.net 

 

 

mailto:ludok_08@ukr.net

