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Формування у дитини стійкого інтересу до занять фізичною культурою та 

спорту, починаючи з дошкільного віку, є важливою передумовою для 

збереження їх фізичної дієздатності, гармонійного розвитку і вдосконалення 

фізичних сил та здібностей. Актуальність даного питання обґрунтовується тим, 

що дитина у дошкільний період свого життя має природну потребу в рухах, 

нових враженнях, цікавої для неї інформації, яка поступово втрачається у 

шкільному віці. Особливо важливо закласти мотивацію до занять фізичною 

культурою, зацікавити дітей спортом в старшому дошкільному віці. Цей період 

є і найважливішим етапом у розвитку пізнавальних здібностей людини. Стійкий 

інтерес до систематичних занять різноманітними фізичними вправами 

(загальнорозвивальні вправи, основні рухи, рухливі ігри тощо) є проявом 

складних процесів мотиваційної сфери дитини [2, 430]. 

Корені розробки питання виховання інтересу знаходимо у філософії ще в 

період античності у Платона, що в образній формі описав конфлікт інтересів у 

відомому міфі про колісницю, де кожен кінь тягне її в різні боки. 

Арістотель серед функції душі виділив прагнення «до будь-чого», чи «від 

будь-чого». 

Л. І. Божович визначила, що потреби та мотиви проявляються у формі 

потягів, бажань, інтересів, схильностей [4, 464]. 

Одним з мотивуючих факторів у поведінці дитини виступає інтерес. 

Інтерес, як складову частину мотивації, можна визнати як емоційно-пізнавальне 

відношення, що виникає з емоційно–пізнавального хвилювання до предмета чи 

до безпосередньої мотивованої діяльності, відношення, що переходить при 

сприятливих умовах в емоційно–пізнавальну спрямованість особистості. 



Вперше значення розвитку інтересу до діяльності розкрив 

Я. А. Коменський [9, 460]. Він зазначав, що безпосередньою умовою засвоєння 

учнями матеріалу є наявність у них інтересу та уваги до навчання, пропонуючи 

всіма засобами збуджувати в учнів прагнення до знань, та давав з цього 

приводу ряд конкретних вказівок. 

Дане питання відображено в працях Л. Ф. Островської, Р. С. Буре, 

Е. С. Вільчковського, Н. Ф. Денисенко, Т. І. Осокіної, О. І. Курка, 

О. М. Вавілової, Т. І. Дмитренко, Є. Кудрявцева, В. О. Сухомлинського, 

А. С. Макаренка. 

Формування інтересу до занять фізичною культурою і спортом у дітей 

старшого дошкільного віку має відбуватися на засадах особистісно-

орієнтованого виховання, здійснюється у двох напрямках: перший – переважно 

спрямований на соціалізацію особистості, яка враховує, в першу чергу, потреби 

держави і спрямована на максимальну фізичну адаптацію дитини в суспільстві; 

другий – орієнтований на максимальне розкриття особистісних фізичних 

здібностей і задатків дитини з урахуванням індивідуальних особливостей росту 

і розвитку, основних інтересів до певних видів спорту і фізичних навантажень. 

Серед умов, які сприяють формуванню у дітей стійкого інтересу до занять 

фізичною культурою і спортом, дослідники визначають: 

а) проведення з ними щоденних практичних занять у режимі дошкільного 

навчального закладу та вдома в сім’ї; 

б) високий організаційний та методичний рівень проведення фізкультурно-

оздоровчих заходів в дошкільному навчальному закладі; 

в) є постійне стимулювання їх пізнавальної активності і досягнення таким 

шляхом оптимального співвідношення між руховою і пізнавальною активністю 

дітей; 

г) обов’язковою умовою успішного формування у дошкільників активного 

стійкого інтересу до фізичної культури є виховання результативних інтересів. 

У дитини досить рано формується цілісний комплекс потреб 

функціонального плану в спілкуванні, в діяльності маніпулятивного та ігрового 



типу, котрі в процесі розвитку стають структурно оформленими та 

самостійними – це потреби в фізичній, інтелектуальній, емоційній, творчій 

діяльності. 

У спеціальній літературі виділяють такі групи стійких потреб людини: 

біологічні, соціальні, ідеальні (В. П. Симонов). Всі ці потреби можуть 

реалізуватися в ігровій діяльності, адже гра посідає чільне місце в системі 

фізичного виховання дошкільнят. Вона активізує дитину, сприяє підвищенню її 

життєвого тонусу, задовольняє особисті інтереси та соціальні потреби. 

Інтелектуальні здібності (мислення, сприймання, увагу) треба розглядати 

лише в комплексі з руховою діяльністю дитини, адже інформація 

запам’ятовується швидше, якщо вихованці не тільки чують, а й мають 

можливість побачити, образно уявити сказане, відобразити це рухами або в 

ігровій ситуації. Вчені вважають, що найефективнішою є фонова рухова 

активність, під час якої у вихованців виникають асоціації, тобто зактивізується 

образно-рухове сприймання. Передача знань під час гри дає змогу залучати не 

тільки довільну, а й мимовільну пам'ять дитини. Таким чином, заняття варто 

організовувати як дидактичну гру, щоб діти отримали матеріал не як сухий 

виклад фактів, а несвідомо під час рухових дій [9, 460]. 

Однією з найактуальніших і найефективніших видів розвивальної гри є 

гра–стратегія – складна багатопланова діяльність, яка передбачає певну 

послідовність спрямованих сукупних дій усіх учасників гри, з якими треба 

домовитися, об’єднати зусилля, не раз робити особистий та колективний 

моральний та інтелектуальний вибір [8, 166]. 

Гра посідає чільне місце в системі фізичного виховання дошкільнят. Вона 

активізує дитину, сприяє підвищенню її життєвого тонусу, задовольняє 

особисті інтереси та соціальні потреби. Емоційно насичені фізично–ігрові 

вправи стимулюють інтерес до виконання тих чи інших дій, що активізують 

рухову та пізнавальну діяльність, фізичний розвиток особистості. А дидактична 

гра – це практична діяльність, в якій діти використовують знання, набуті на 

заняттях та у повсякденному житті. Вона створює життєві умови для 



різноманітного застосування цих знань, активізації розумової діяльності. Тут 

також виявляються помилки, які допустили діти, й труднощі, з якими вони 

стикаються. Вихователь допомагає виправити і подолати їх. Така гра слугує 

дітям мотиваційно-значущим, доступним і посильним середовищем. Це 

полегшує процес засвоєння суспільних норм у час дошкільного дитинства, 

вельми пластичного за своєю фізіологічною та психологічною 

природою [6, 337-338; 1, 6-7]. 

В процесі фізичного виховання старших дошкільників педагогами 

доцільно використовувати різноманітні дидактичні методи та прийоми 

навчання: впровадження комплексу дидактичних ігор на спортивну тематику в 

педагогічний процес; використання пошукових ситуацій, евристичних 

запитань; розгадування спортивних кросвордів; ускладнення правил гри та 

введення варіантів; збагачення вправ новими руховими завданнями; 

оформлення альбомів на спортивну тематику та розгляд ілюстрацій; тематичні 

екскурсії; відвідування уроків фізкультури; впровадження різноманітних ігор з 

елементами змагання; широке використання спортивних вправ та спортивних 

ігор; бесіди з дітьми; використання художнього слова та фольклорного 

матеріалу; проведення серії дидактичних ігор з валеології; проведення 

фізкультурних свят та розваг, спортивних вікторин, спортивних «вогників»; 

активне залучення батьків до організації занять фізкультурою вдома та участь 

їх у спортивних заходах дошкільного закладу [3, 167; 5, 336]. 

Отже, вивчення та найважливіші здобутки педагогічної і психологічної 

науки свідчать про те, що дошкільний вік є найсприятливішим для формування 

переконань і звичок, засвоєння норм і правил поведінки. 

На формування інтересу до спортивної діяльності у старших дошкільників 

впливають наступні чинники: інтенсивний фізичний розвиток дитячого 

організму в старшому дошкільному віці обумовлює біологічну потребу в рухах, 

завдяки чому формується процесуальна мотивація. 

Врахування найсуттєвіших чинників та створення відповідних умов: 

проведення організаційних форм фізичного виховання на високому 



методичному рівні, самостійна рухова діяльність дітей у вільний від занять час 

сприяють вихованню навчально-пізнавальних, процесуальних, результативних 

мотивів та мотивів благополуччя, які спостерігались в підвищенні інтересу 

дошкільного віку до занять фізичною культурою, різноманітних іграх 

спортивного змісту. 
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