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Інформація 

про оздоровлення дітей влітку 2021 року 

У  період літнього оздоровлення в закладі  особливу увагу приділено 

питанню збереження життя та здоров`я дітей, харчуванню, медичному 

обслуговуванню  з належним дотриманням листів Міністерства освіти і науки 

України від 19 травня 2021 року №1/9-268 «Організація роботи  в дошкільних 

навчальних закладах у літній період», «Про організацію  фізкультурно-

оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»  від 

28.05.2012 №1/9-413,  «Організація роботи та дотримання вимог з питань 

охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» від 

14.02.2019 №1/11-1491, наказу управління освіти і науки СМР від 24.05.2021 

№137 «Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей   у 

закладах дошкільної освіти влітку 2021 року»   та  нормативно-правових 

документів щодо роботи закладу дошкільної освіти  під час карантину: лист 

МОН  від 25 березня 2020 р.№1/9-176 «Щодо особливостей організації  

освітнього процесу  під час карантину», лист МОН від 23 квітня 2020 р. №1/9-

219 «Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину», 

Постанова №25 від 21 травня 2020 р. «Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів».  

У оздоровчий період 2021  року в закладі дошкільної освіти оздоровилося 

87 дітей, що становить 71%, з них пільгових категорій -  11 дітей, що 

становить 52% (загальна кількість дітей пільгових категорій по  ЗДО -  21):    

дітей з багатодітних сімей -  4, сімей - учасників АТО – 4 дитини,  

mailto:dnz-31-sumy@ukr.net


малозабезпечених – 2 дитини, переселенців -  1 дитина,  під опікою – 1 

дитина. 

У порівнянні з минулим роком в  оздоровчий  період 2020 року в закладі 

дошкільної освіти оздоровилося  42 дитини, що становить 30%, з них дітей 

пільгових категорій – 3 (всього по закладу – 14 дітей), що становить  21%. З 

багатодітних сімей  оздоровилася  1дитина, сімей - учасників АТО - 2 дитини. 

   Харчування дітей було збалансованим і різноманітним, це дало змогу 

забезпечувати натуральним набором продуктів  дошкільний заклад  протягом 

усього оздоровчого періоду. Налагоджена  робота щодо організації ІІ 

сніданку: діти систематично вживали фруктові соки та яблука, рідше -  

банани. 

 Протягом  літнього оздоровчого періоду вихователі щодня проводили 

загартовувальні процедури, під час яких максимально використовували   

природні чинники загартування. При підготовці до оздоровчого періоду було 

поновлено доріжку здоров`я, її конструкції з  природними та побутовими 

матеріалами  сприяли профілактиці плоскостопості,  загальному підвищенню 

імунітету,  поліпшенню психоемоційного стану. 

У закладі були створені  необхідні умови для активного  рухового 

режиму, пізнавальної  та пошукової діяльності, творчого та естетичного  

розвитку, збагачення емоційної  сфери дошкільників. Всі заплановані заходи 

проводилися з урахуванням  карантинних обмежень.  

З метою організації та проведення ігор, що не потребують використання 

значної кількості інвентарю, на території закладу створено розвивальне 

середовище «Асфальтна педагогіка»: класи, лабіринти, доріжки-задачі.  

Крім оздоровчих заходів у закладі були проведені культурно-масові 

дозвілля: обрядово-календарні свята, ігри-квести, козацькі забави,  

розвиваючі заняття з книгою  за участю провідного бібліотекаря філії-

бібліотеки №10 Сумської міської централізованої бібліотечної системи.  

Серед різноманітних форм роботи з дітьми слід виділити найяскравіші 

заходи, а саме: Свято Трійці – «Зелений колір - символ свята»;  Івана Купала  

- квест «Знайди квітку папороті»;  День Конституції -  патріотична година 

«Те, що серцю найдорожче» . 

У рамках освітнього проєкту «Океан: глибокий і широкий» проведено 

ряд різних форм роботи, що сприяли  розширенню знань дітей про водойми, 

їх мешканців та спонукали до збереження  природного середовища. Діти 

малювали за допомогою нетрадиційних технік, викладали за допомогою 

кольорової крейди по контуру «Сімейку  морських зірочок», створювали 

колективні тематичні  композиції «Зграйка дельфінів», «Морське дно» тощо.  

 До  реалізації даного проєкту залучалися батьки, які разом зі своїми 



дітьми виконували вдома  різноманітні завдання: роздуми до теми, 

інтерв`ювання, ігри-фантазії, творчі роботи. Фіксовані  результати  спільної 

роботи  діти приносили в заклад і обговорювали під час організованої 

діяльності. За участю батьків у групових приміщеннях  було створено міні-

музеї «Океанаріум», «Жителі  водних глибин». 

До Дня  батька вихованці старшого дошкільного віку разом з 

вихователями підготували онлайн привітання для своїх татусів, а вдома, 

разом із мамами, виготовляли тематичні колажі та з гордістю  презентували 

їх. 

Для організації самостійної художньої діяльності було облаштовано 

осередок  для дитячої творчості, який налічував кольорову крейду, папір 

різної фактури, розфарбовки, фломастери, природний та залишковий 

матеріал.  Діти  мали можливість  самостійного      вибору    різноманітного  

матеріалу. 

Рухову активність дітей вихователі організовували відповідно до 

погодних умов, у спекотну погоду перевагу надавали малорухливим іграм у 

затінку, пропонували ігри з елементами спорту: флорбол, скакалки та обручі. 

Використання в оздоровчий період різноманітних форм загартування 

дало свої результати: не зареєстровано випадків ГРВІ та шлунково-кишкових 

захворювань. 

Протягом оздоровчого періоду 2021 року у закладі дошкільної освіти 

зареєстровано 1  випадок дитячого травматизму, ( у минулому році у ході 

оздоровчої кампанії  випадків дитячого травматизму не зареєстровано). 

 

Завідувач                                                                                         П.О. Шевченко 

 


