
                                                              

Інформація про 

оздоровлення у ДНЗ (яслах-садку) № 9 «Десняночка»  

влітку 2021 року 

 

     В оздоровчий період спонсорська допомога не залучалась. 

     Намагались створити максимально комфортні умови для перебування дітей в 

дошкільному закладі: провели ревізію каналізаційної системи у пральні, зробили 

частковий ремонт даху, пофарбували ігрове і спортивне обладнання на групових 

і спортивному майданчиках. Створили умови для ігрової, фізкультурно-

оздоровчої і практичної діяльності дітей.  

     Ретельно продумали систему загартування в повсякденній і спеціально 

організованій діяльності дітей.  

     Основну частину часу діти проводили на повітрі. Прийом дітей, ранкова 

гімнастика, ігрова діяльність, заняття організовувались на вулиці. 

Регулярно проводились такі загартовуючі заходи, як: ходьба босоніж, 

полоскання ротової порожнини і горла водою кімнатної температури, миття рук 

до ліктя водою кімнатної температури, горіховий чи шишковий масаж, сухе 

обтирання частин тіла фланелевою рукавичкою до легкого почервоніння шкіри, 

дихальна гімнастика для попередження ГРЗ, гігієнічна гімнастика після денного 

сну в трусиках і маєчках в добре провітреній груповій кімнаті.  

     Діти приймали сонячні і повітряні вани під час прогулянок, організовувались 

ігри з водою і водними іграшками, дотримувався відповідний режим одягу на 

вулиці, в групі, під час денного сну. Дітей приймали лише в головних уборах. 

Після прогулянки вихователі організовували миття ніг. Чітко здійснювався 

питний режим. 

     Згідно плану роботи ДНЗ на літній оздоровчій період освітньо-виховний 

процес планувався у формі психолого-педагогічних проектів на теми: «Віночок 

літніх квітів», «У світі рідної природи», «Здоровим будь», «У різнобарв’ї 

купається літо», «Казковий дивосвіт»; розроблені і проводились комплекси 

занять з фізичної культури на свіжому повітрі, проекти на 1 тиждень протягом 

всього перебування дітей в ЗДО (червень); складений розклад занять, згідно 

якого проводилось 1 заняття на свіжому повітрі, загартовуючи процедури, ігри 

на свіжому повітрі, спостереження, розваги; пішохідні переходи, цільові 

прогулянки, екскурсії за межі дошкільного закладу не проводились у зв’язку з 

карантином.  

     Протягом  перебування дітей в дошкільному закладі проведені наступні 

заходи спортивного і музично-естетичного спрямування: 

 музичне свято «Дивовижний світ дитинства» (до Дня захисту дітей) – старші 

і середні групи;  



 музичні розваги: «Літечко дарує квіти, веселяться усі діти», «Веселяться діти, 

бо завітало до них літо» (спецгрупи) «Сонечко встало, всіх нас привітало»,  

«На квітковій галявині грають малюки» (гр.. «Малятко», 3-й рік життя), 

«Віночок літніх квітів», «Пригоди слоненя-пожежника» (гр.. «Бджілка», 4-й 

рік життя), «У різнобарв’ї купається літо» (ігри, забави, хороводи на вулиці), 

(гр. «Барвінок» і «Мережана хатка», 5-й і 6-й рік життя); 

 спортивні розваги: „Ми веселі діти ”(4-й рік життя), „Веселі забави ” (5-й рік 

життя),  „Ходить літо всім на втіху ” (6-й рік життя); 
 

Охоплено оздоровленням дітей пільгових категорій: 

 

Категорії дітей Загальна 

кількість 

дітей у 

категорії 

З них 

відвідувало 

ЗДО  

З них було 

оздоровлено 

Діти-сироти або діти, позбавлені 

батьківського піклування 

- - - 

Діти з малозабезпечених сімей 19 16 16 

Діти з інвалідністю 18 12 12 

Діти з багатодітних сімей 21 15 15 

Діти з родин внутрішньо 

переміщених осіб 

2 2 2 

Діти, батьки яких  є учасниками 

бойових дій, або знаходяться в зоні 

АТО 

14 12 12 

 

     Станом на 31.05.2021 р. в ДНЗ було 198 дітей, з них оздоровлено 72 дитини – 

36%. На протязі літнього періоду працювало:  з 1 по 30 червня - 5 груп. З 1 липня 

по 31 серпня - 2 групи в ЗДО № 8 і 10.  

      

 

 

                                                                Завідувач: __________/Марія Осадча/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


