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Передмова 

В Україні з кожним роком зростає кількість дітей з особливими 

потребами, дітей-інвалідів. Сьогодні їх понад 152 тисячі. За період 2004 – 2010 

рр. в місті Рівне та Рівненській області народилося 75 дітей із синдромом Дауна, 

Протягом останніх років поширилися складні системні захворювання.  

Поглиблення негативних тенденцій у дитячому середовищі потребує від 

науковців, педагогів, громадськості  глибокого дослідження проблем комплексної 

реабілітації, розробки концептуальних, змістовних і технологічних аспектів 

розвитку життєвої та соціальної компетентності дітей з особливими потребами, 

відновлення фізичного, психічного, морального здоров’я дітей, інтеграції їх у 

демократичне суспільство з ринковою економікою, соціокультурний простір. 

Одна із проблем – ізольованість їх від суспільства: вісімдесят відсотків дітей з 

особливими потребами проживають у сім’ях, які не отримують цілеспрямованої 

педагогічної допомоги і підтримки. По суті, така сім’я кинута напризволяще 

державою, суспільством. А в суспільстві існують консервативні стереотипи і 

настрої стосовно дітей з особливими потребами. Саме ці обставини актуалізують 

завдання виробити нові підходи до педагогічної підтримки дітей з особливими 

потребами, пошук перспективних технологій їх інтеграцій в суспільство. Однією 

із найперспективніших технологій підготовки дітей до подальшої інтеграції та 

соціалізації, як свідчить практика, є програма раннього втручання. 

Дітям з синдромом Дауна властиві певні особливості, які негативно 

впливають на термін появи рухових навичок і їх якостей. Найбільш відомі з них 

є понижений м’язевий тонус, надмірна рухливість суглобів, що пов’язані зі 

слабкістю зв’язок. На даний час все частіше зустрічаються порушення глибокої 

пропріоцептивної, кінестетичної і вестибулярної чутливості.  

В українському суспільстві важливо утверджувати думку про те, що діти з 

особливими потребами мають право сповна скористатися можливостями 

суспільства і повинні перебувати разом із своїми ровесниками. Сьогодні про 

життєздатність освіти свідчить її гуманістична місія плекання образу Людини – 

творця, відкритість до нових ідей, інноваційних пошуків у новому третьому 
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тисячолітті. 

Надзвичайно важлива та актуальна ця проблема для дітей з особливими 

потребами, серед яких визначне місце займають діти із синдромом Дауна.  

Перш за все, ми будемо розглядати розвиток великої моторики у дітей із 

синдромом Дауна. 

Загальна моторика - це рухова діяльність, яка здійснюється завдяки роботі 

великих м'язів тіла. 

Розвиток моторики в дитини з синдромом Дауна, яка вже вміє ходити 

проходить поетапно, починаючи з ходьби   продовжуючи грою в м’яч, бігом, 

стрибками, їздою на велосипеді. 

Навички великої моторики складають фундамент, базу для формування 

дрібних рухів рук, сприяють оволодінню навичкам самообслуговування, які в 

подальшому грають важливу роль на адаптацію дитини в колективі. Дітям з 

синдромом Дауна притаманні деякі особливості, які негативно впливають на їх 

фізичний розвиток, але вони здатні оволодіти всіма навичками загальної 

моторики, но для цього їм потрібна додаткова допомога. 

Цей навчально – методичний посібник містить інформацію про розвиток 

основних навичок загальної моторики, які дитина набуває в період від 3 до 6 

років. 

Завдяки цьому посібнику батьки та спеціалісти краще зрозуміють, яка 

допомога з їх сторони буде найоптимальнішою для дитини. 
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РОЗДІЛ 1 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З СИНДРОМОМ ДАУНА 

1.1 Історія виникнення синдрому Дауна 

 На початку 1846 року Сегуін  зробив опис дітей з розумовою відсталістю, 

що мали монголоїдні риси обличчя. Але він відносив цю хворобу до різновиду 

кретинізму (розумової відсталості, пов’язаної із зниженням  функції щитовидної 

залози). В 1866 році Джон Ленгдон Хейдон Даун, лондонський лікар, видав 

невеличку статтю – всього 3 сторінки, в якій настільки детально описав клінічну 

картину хвороби, що його опис й досі вважається еталоном. Доктор Даун 

керував притулком для дітей з відставанням у розумовому розвитку і мав 

великий досвід у їх лікуванні. Він спробував класифікувати хворих за 

зовнішніми ознаками та расовими ознаками. Ленгдон Даун вважав, що „ ...усі 

розумово неповноцінні діти можуть бути віднесенні до певної групи, 

незважаючи на расу, до якої вони належать”. Доктор Даун дійшов висновку, що 

велика кількість його розумово відсталих пацієнтів мала монголоїдні риси. Він 

першим почав розрізняти розумово відсталих дітей на дітей з кретинізмом й так 

званих „монголоїдів” (дітей з синдромом Дауна). 

 Неперевершений опис цих пацієнтів містив інформацію про особливі риси 

обличчя, порушення координації, затримку мовлення та інші важливі ознаки. 

Крім того, доктор Даун зауважував, що „ ...покращення, якого можна добитися 

шляхом постійних занять з цими хворими, набагато перевершує очікування”. 

Він був першим, хто передбачив зниження середньої тривалості життя своїх 

пацієнтів. Більше того, Даун навіть визначив частоту синдрому, яку набагато 

пізніше було підтверджено клінічними дослідженнями. В першій половині XX 

сторіччя було багато дискусій стосовно причин виникнення синдрому Дауна. 

Але вперше думку про його хромосомну природу висунули Ваарденбург та 

Блеєр на початку 30 років. Їх думка була підтверджена лише в 1959 році, коли 

два незалежних дослідження лікарів Лежена та Патриції Джейкобс точно 
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встановили причину порушення – трисомію (триплікацію) 21 хромосоми. 

Висувалися численні гіпотези, які суперечили одна одній, але в цілому 

відповідали тим фактам про хворобу, які були відомі. 

  Людський організм складається із незліченної кількості клітин, які 

різняться між собою, і кожна із яких відповідає за певний орган. Інформацію 

про те, яка частина організму буде збудована певною клітиною, і як вона 

повинна працювати, ми отримуємо із набору хромосом. Хромосомний набір 

людини базується на 46 хромосомах. У кожній клітині міститься певна кількість 

хромосом. У людини із синдромом Дауна ця нормальна кількість (46 хромосом) 

є порушеною. У кожній клітині організму у неї з’являється одна надлишкова 

хромосома. Найбільш вірогідно, що синдром Дауна існує з часів існування 

людства. Найдавніша згадка про нього прийшла до нас від жителів Мексики та 

Центральної Америки, які жили понад 3000 років тому за часів давньої культури 

Ольцмена. Тоді ж були створені фігури із каменю та глини з монголоїдними 

рисами синдрому Дауна, і це демонструє, що у будь-якого народу люди із 

синдромом Дауна користувалися певною повагою. 

Суть появи синдрому Дауна ще і досі є незрозумілою. У дуже низькому 

відсотку випадків (транслокації), поряд із непередбачуваними помилками при 

поділі клітини, спостерігаються також родові фактори (спадковість). 

Дослідники та лікарі шукають головну причину, яка дозволила б виявити 

частоту появи людей із синдромом Дауна. При цьому виявляється, що 

належність батьків до однієї етнічної раси, до певних соціальних прошарків чи 

місцевість проживання батьків не відіграють жодної ролі. 

Також дуже несуттєвими є різноманітні впливи на організм під час 

вагітності, наприклад, хвороба матері, недолік харчування чи вітамінів, вплив 

алкоголю чи нікотину, оскільки синдром виник ще до цього. Найбільш 

вірогідно, що ці причини можуть зашкодити дитині, але вони не впливають на 

появ синдрому Дауна. 
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Так звані зовнішні фактори не відіграють на сучасному етапі значної ролі 

у виникненні синдрому Дауна. Вчені більш схильні вбачати у головній причині 

частоти народження дітей із синдромом Дауна вік батьків. Напевно, першою 

людиною, яка звернула увагу на зв’язок між старшим віком матері та частотою 

народжень дітей з синдромом Дауна, був Шатлворт. Датське дослідження, 

проведене доктором Остером, показало незвичний розподіл частоти народження 

дітей з синдромом Дауна у матерів з різним віком. Серед 500 дітей з СД 28% 

були народженні матерями віком до 30 років, а решта 72% - жінками, старше 30 

років. 

Численні дослідження свідчать про наступне співвідношення віку матерів 

та частоти  народження дітей з синдромом Дауна: 15-19 років – 1 випадок на 

2300 народжень; 20-24 років – 1 на 1600 народжень; 25-29 років – 1 на 1200; 30-

34 роки – 1 на 870; 35-39 років – 1 на 300; 40-44 роки – 1 на 80; після 45 років 

цей показник становить 1 випадок на 45 народжень. Ці цифри показують 

динаміку зростання частоти синдрому Дауна з віком матері. 

1. 2 Медичні аспекти хвороби 

Причина виникнення СД 

Кожна клітина організму звичайної людини має набір з 46 хромосом, які 

складають 23 пари. Процес розмноження клітин в організмі пов’язаний з дуже 

складними змінами, які відбуваються в ядрі клітини. В результаті прямого 

поділу кожна з новоутворених клітин отримує по одній хромосомі з кожної 

пари, тобто повний набір, який містить 23 хромосоми. Основу хромосомам 

складають молекули ДНК, які складаються із розміщених послідовно один за 

одним фрагментом генів. Кожен такий фрагмент несе інформацію про 

структуру відповідного білка, а від структури білка організму залежать його 

спадкові (генетичні) властивості. 

З кожним геном пов’язаний розвиток відповідних спадкових ознак, 

наприклад: колір райдужної оболонки очей, колір шкіри, волосся і т.д. Після 

злиття чоловічої і жіночої клітин утворюється одна клітина, причому кількість 
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хромосом нової заплідненої яйцеклітини подвоюється і досягає 46. З них 23 

хромосоми належать материнській клітині і 23 батьківській. 

Процес утворення статевих клітин, які містять 23 хромосоми називається 

мейозом. 

За нормальних умов кожна яйцеклітина та сперматозоїд містять по 23 

хромосоми. При їх злитті утворюється 23 пари хромосом (всього 46). 

Організм людини настільки складний, що при зародженні нового життя в 

процесі мейозу іноді відбуваються відхилення. Якщо хромосомний набір плоду 

відрізняється від звичайного, то це тягне за собою відповідні наслідки, 

наприклад: в заплідненій клітині виявляється не 46, а 47 хромосом. В цьому 

випадку в процесі мейозу одна з батьківських чи материнських хромосом, а 

саме – двадцять перша пара, не розділяється і утворює так звану тритомну 

зиготу 21, тобто СД. 

 Види трисомії по хромосомі 21 

- Стандартна трисомія 21. Зустрічається найбільш часто: 94% дітей з СД 

мають саме таку особливість. 

21 хромосома в цьому випадку знаходиться в клітині сперми або в 

яйцеклітині. Запліднена яйцеклітина містить 47 хромосом, всі інші також. 

- Транслокаційна трисомія 21. Біля 4% новонароджених з СД мають цю 

форму відхилення. В цьому випадку фрагмент однієї з трьох 21-х хромосом 

прикріплений (транслокований) до іншої, як правило до 13, 14, 21 або 22. При 

цій формі трисомії батькам перед народженням наступної дитини необхідно 

пройти генетичне обстеження. 

- Мозаїчна трисомія 21. Такий випадок зустрічається доволі рідко, тільки 

в 2% випадків. Діти, з таким варіантом хромосомного набору поруч зі 

зміненими мають якусь кількість звичайних, так як третя 21-ша хромосома не 

передається дитині від батьків, а змінені клітини утворюються вже в процесі 

поділу клітин лоду. В результаті три 21-х хромосоми є тільки в тих тканинах, 

які розвинулися, оскільки в цьому випадку не всі клітини організму несуть в 

собі створений набір хромосом, тому ознаки СД у таких дітей проявляються 

слабше. 
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Хромосомний аналіз 

Навіть якщо у медиків, які приймали пологи, виникає підозра, що у 

немовляти СД, вони не можуть зробити кінцевого висновку, орієнтуючись 

тільки на зовнішні ознаки. Щоб встановити точний діагноз необхідно зробити 

спеціальний аналіз крові, який називається аналізом на каріотип. Цей аналіз дає 

можливість не тільки виявити наявність СД, але і встановити форму трисомії 21. 

Результати такого аналізу можна дізнатися за декілька днів. Якщо аналіз 

показує, що у малюка транс локаційна форма трисомії 21, це означає, що у 

одного з батьків може бути присутня спадкова генетична аномалія і є 

вірогідність, що в подальшому він передасть її по спадковості. При наступній 

вагітності збільшується можливість народження дитини з СД, при чому вона 

складає від 2% до 15%. 

У випадку стандартної або мозаїчної трисомії 21 народження в цій сім’ї 

другої дитини з СД практично неможливе.  

За час наступної вагітності по бажанню батьків можна провести додаткову 

діагностику, але, на жаль, в нашій країні таке обстеження проводиться не в 

кожному місті, і апаратуру для його проведення мають не всі медичні заклади. 

Якщо дородова діагностика показує, що плід має наявність лишньої 

хромосоми, то батьки можуть самі вирішувати як бути далі: переривати 

вагітність чи ні. 

На сучасному етапі повністю вилікувати СД, тобто забрати лишню 

хромосому з кожної клітини неможливо, але багато медичних проблем, 

зумовлених наявністю цієї хромосоми цілком піддаються корекції, більше того, 

багато дітей, які маються, бувають здоровими і взагалі не потребують 

медичного втручання.  

Кожна акушерка або лікар вивчали, що таке СД і як його розпізнати, 

однак не мають досвіду роботи з маленькими дітьми з СД, вони не завжди 

мають правильне уявлення про потенційні можливості таких дітей і про те як 

малята ростуть і розвиваються. 

Звичайно, медики пологового будинку, де народився малюк, відіграють 

важливу роль у тому щоб батькам прийняти сам факт народження дитини з СД, 
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але в кожному випадку новонароджений з СД, це перш за все рідна дитина для 

батьків, яка потребує їх любові, уваги та піклування. 

Анатомічні особливості дітей з СД 

Ніколи неможливо передбачити точно якою виросте, стане дитина. Це в 

рівній мірі відноситься до кожного новонародженого , в тому числі і до малюка 

з СД. Важливо пам’ятати, що такий малюк, не дивлячись на деякі особливості, 

буде розвиватись, прагне ходити, сміятись, спілкуватися зі своїми батьками та 

іншими людьми. 

Отже, наявність додаткової хромосоми обумовлює ряд специфічних 

особливостей, які мають більшість людей з СД. 

    Відмінність виявляється: 

1.    Голова та обличчя. 

Голова деяких діток з СД ззаду буває трішки сплющена, а шия коротша, 

ніж у інших малюків. Тім’ячко закривається трохи пізніше. Риси обличчя, як 

правило трохи менші, рот малий, а язик більший, тому він часто висовується 

назовні. Коли малюк підросте і поступово під керівництвом дорослих навчиться 

контролювати себе, ця особливість пройде. Піднебіння у дітей з СД вужче, ніж 

у звичайних, високе та орпоподібне, вуха інколи розміщені нижче ніж у 

звичайних дітей. 

Широко посаджені, трохи розкосі очі, зазвичай мають додаткову складку 

повіки, більше перенісся, яке називається епікант. Він, як правило, помітний до 

12-13-річного віку, а потім поступово зникає. У багатьох малюків по краю 

райдужної оболонки є білі крапинки, вони особливо помітні у діток зі світлими 

очима. Зовнішні особливості очей не мають відношення до порушень. Волосся, 

як правило, не густе, м’яке, пряме, зуби дрібніші. З’являються вони пізніше, ніж 

звичайно і частіше потребують стоматологічної допомоги. Шия трохи коротша і 

ширша, складочки по обидві сторони шиї, які можна побачити у маленьких 

діток, з часом зникають. 

2.     Руки та ноги. 

Кінцівки малюка з СД трохи коротші, ніж у звичайної дитини. Пальчики 

на руках та ногах також коротші, відстані між великими та іншими пальцями ніг 



 

 13 

збільшена. Інколи через підошви ніг від проміжку між великими та іншими 

пальцями проходить помітна лінія. Долоньки доволі широкі, часто їх 

перетинають прямі поперечні лінії – складки, мізинці на руках можуть бути 

трохи зігнутими, однак на загальний розвиток ці особливості ніяк не впливають. 

3. Знижений м’язевий тонус і надмірно рухливі суглоби (коконтракція). 

Практично у всіх діток з СД знижений м’язевий тонус. В медицині це 

явище називається гіпотонією. При гіпотонії м’язи розслаблені і дитині важче 

активно рухатися. Тому дуже важливо якомога раніше під керівництвом 

спеціаліста по руховому розвитку (кінезотерапевт) розпочати виконання 

спеціальних вправ. При ретельних заняттях, стимулюючих руховий розвиток, з 

часом гіпотонія знижується. Суглоби діток з СД занадто рухливі через слабкі 

зв’язки. Це, звичано, не означає що у малюка будуть постійно вивихнуті руки, 

та нам просто необхідно враховувати таку особливість і уважно ставитись до 

рекомендацій спеціаліста. 

 4. Зріст. 

Новонароджені малюки з СД трішки нижчі ніж звичайні дітлахи. 

Дитина росте і набирає вагу трохи інакше. Швидкість росту змінюється в 

залежності від віку. В середньому, діти з СД у віці 6 р. приблизно на 10-12 см. 

нижчі, ніж їх звичайні ровесники. 

В передпідростковому і підростковому віці темпи росту і зрілості скелету 

збільшуються і майже не відрізняються від норми. 

Середній зріст молодого чоловіка з СД біля 154-160 см., а дівчини 150-154 

см. 

Медичні проблеми 

У малюка з СД медичні проблеми виникають частіше, ніж у звичайних 

дітей.  

            Проблеми з зором виникають дуже часто і зустрічається ряд 

офтальмологічних проблем, які потребують лікування та корекції. 

А саме: 

         1. Коньюктивіти та сльозовиділення (приводить особливість будови 

сльозового каналу). 
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Лікування консервативне – полягає у масажі нососльозового мішечка і 

лікування коньюктивіту відповідними антибіотиками. 

2. Косоокість. 

Причина – гіпотонія очних м’язів. 

Корекція – координацію очей можна прискорити займаючись з малюком  

спеціальними вправами. Косоокість не завжди відображається в якості зору, але 

потрібно обов’язково проконсультуватися з приводу цього питання з лікарем. 

3. Короткозорість і далекозорість. 

Корекція – цілком можлива за допомогою окулярів. 

4. Слух. 

Доволі часто у дітей з СД буває знижений слух. Це пов’язано з 

інфекційними захворюваннями вух. Може бути і вроджена втрата слуху. 

Приблизно в третині випадків зниження слуху незначне і не потребує 

спеціальних медичних втручань. 

5. Обструктивний синдром, апное. 

Будова верхніх дихальних шляхів при СД відрізняється звуженістю носа і 

ротоглотки, євстахієвої трубки. У сні м’язи розслабляються, і доступ повітря в 

ротоглотку може трохи або повність перекриватися корнем язика. При цьому 

малюк може хропіти, переривчасто дихати, часто перевертатися або приймати у 

сні специфічну позу (голова відкинута назад, діти старші можуть спати сидячи). 

Апное у сні приводить до в’ялості, сонливості в денний час, зниженню темпів 

фізичного розвитку і погіршенню поведінки. Недостатня вентиляція легень 

може стати причиною захворювання цього органу. Для профілактики цього 

небезпечного прояву необхідно піднімати частину дитячого ліжечка, де 

знаходиться голова на 10 градусів і викладати малюка на бік. В деяких випадках 

видаляють мигдалини або проводять інші медичні втручання. 

6. Шкіра.  

Шкіра малюків з СД менш еластична і більш суха. Нерідкі рояви 

ексудативного діатезу, причому шкіра більш піддається тріщинам. 

Щоб посилити кровообіг і регенерацію шкіри, добре робити 

«материнський масаж», перевертати дитину з боку на бік, регулярно купати 
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використовуючи при цьому спеціальні масла. 

 7. Зуби. 

В цілому зуби у діток з СД тримаються доволі довго, тому більше 

зношуються, через гіпотонічний, в’язкий язик дітям важче дається процес 

жування і залишки їжі гірше видаляються з зубів. Ця особливість може 

викликати запалення ясен. 

Діти з СД часто скриплять зубами. 

8. Серце. 

На жаль, порушення серцевої діяльності при СД не рідкість, і понад 30-

40% діток з СД страждають тими чи іншими відхиленнями. 

Серйозність серцевих аномалій варіюється від невеликої недостатності, до 

дуже серйозних, загрожуючи життю вад серця, які потребують хірургічного 

втручання, часом термінового.  

Ознаками серцевої недостатності є блідо сірувата або синюшна шкіра, 

затруднене дихання, набряклі повіки і шуми, чутні при прослуховуванні. 

Отже, з огляду літератури ми дійшли висновку, що основними великими 

аномаліями, що часто асоціюються з синдромом Дауна, є вродженні вади серця 

(приблизно в 45% випадків). Деякі вади є незначними і можуть лікуватися 

медикаментозно. Інші ж можуть вимагати хірургічного втручання. Зазвичай це 

антріовентрикулярний канал та вади міжшлуночкової перегородки. Усі діти із 

синдромом Дауна мають бути оглянуті дитячим кардіологом та пройти 

ехокардіограму протягом перших 2 місяців життя. Приблизно 7% пацієнтів 

мають шлунково-кишкові аномалії, з яких найчастіше зустрічається артрезія 

дванадцятипалої кишки. Більше 50% пацієнтів мають порушення функцій зору 

або слуху. Зазвичай, порушення зору полягають у косоокості, короткозорості 

або далекозорості. Більшість цих вад можна виправити за допомогою окулярів, 

медикаментів або хірургічного втручання. Дефекти слуху у цих дітей можуть 

спричинятися наявністю рідини в середньому вусі або через порушення 

нервової тканини. Всі діти із синдромом Дауна повинні регулярно проходити 

обстеження в окуліста та отоларинголога, тому що невиявлені вади функцій 
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зору та слуху можуть спричинити затримку розумового розвитку і мовлення. У 

дітей із СД спостерігається підвищена частота зниження функції щитовидної 

залози. Новонароджені діти з СД можуть мати транзиторну лейкемоїдну 

реакцію. Оскільки певні ускладнення та поєднанні з синдромом Дауна аномалії 

можуть загрожувати життю пацієнта, своєчасне медичне втручання дозволяє 

підвищити тривалість їх життя. Синдром Дауна не підлягає лікуванню. 

1.3 Характеристика загального фізичного стану дітей з синдромом 

Дауна 

Фізичний стан дітей з порушенням психофізичного розвитку: 

На початкових стадіях формування довільних рухів, програмування 

рухового акту здійснюється головним чином вищими кірковими рівнями. В 

подальшому оволодіння будь-яким руховим актом компоненти його 

програмування передаються від нижчих відділів центральної нервової системи 

на вищі. 

Ці механізми формування кірково-підкіркових взаємозв‘язків і служать 

фізіологічною основою автоматизації рухових навичок при контролі і 

керівництві в управлінні рухами із сторони кіркового рівня. Важлива роль 

належить екстрапірамідній системі, при ураженні якої процес автоматизації 

рухів проходить повільно і потребує спеціального впливу. 

У дошкільників з порушенням інтелектуального розвитку виражений 

недорозвиток рухової сфери виявляється в порушеннях статистичних і 

локомоторних функцій, координації, точності і темпі довільних рухів. Такі діти 

пізно починають тримати голову, сидіти, стояти, рухи в них сповільнені, 

нечітко виражені, вони погано бігають, не вміють стрибати. При тяжкій 

розумовій відсталості моторний недорозвиток відмічається у 90–100% дітей. 

У цих дітей різко виражені порушення координації рухів. Дітям 

молодшого дошкільного віку важко прийняти і утримувати потрібну позу 

більше 1–2 секунд; у старшому дошкільному віці – до 7 секунд, при цьому у 

них спостерігається загальна напруженість, синкінезії в мімічній мускулатурі. 

Діти з інтелектуальними порушеннями відчувають великі труднощі в 
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переключенні рухів, швидкій зміні поз і дій. 

При переважанні процесів гальмування над процесами збудження рухи 

стають бідними, однотипними, сповільненими, в‘ялими нечіткими. У випадку 

переважання процесу збудження над процесом гальмування, навпаки 

спостерігається підвищена рухливість, хаотичного характеру, дітям важко 

виконувати послідовні, координовані рухи. 

Класифікація порушень фізичного розвитку і рухових можливостей у 

дітей з синдромом Дауна 

Для виявлення рухових відхилень і збережених рухових можливостей 

дітей А.А. Дмитрієв запропонував таку класифікацію порушень фізичного 

розвитку і рухових можливостей дітей: 

1. Порушення фізичного розвитку: відставання в масі тіла; ожиріння; 

відставання в довжині тіла; порушення постави; порушення стопи; знижена 

життєва ємність легень; зменшена окружність грудної клітки; аномалії черепа; 

аномалії лицевого скилета; дисплазії внутрішніх органів, зовнішніх тканин, 

кісткової системи. 

2. Порушення в розвитку основних рухів: неточність рухів в просторі; 

неточність рухів у часі; невміння виконувати ритмічні рухи; низький рівень 

диференціації м‘язевих зусиль; низький рівень розвитку функції рівноваги; 

дискоординація рухів, гіпер- і гіпотонус м‘язевої системи. 

3. Порушення при ходьбі: дискоординація рухів рук і ніг; шаркання 

ногами; неритмічність рухів; постійні відхилення під час ходьби по прямій; 

неоднакова довжина кроків; неоднакова амплітуда розмаху рук; стопи обернені 

всередину або назовні; в‘ялість; постійні відхилення тулуба від вертикальної 

осі. До цих порушень також слід віднести ходу на напівзігнутих ногах, а також 

опущену під час ходьби вниз або нахилену убік голову. 

4. Порушення рухів під час бігу: великий нахил тулуба вперед; 

надзвичайно велике напруження рук; маленькі кроки; неритмічність; великий 

нахил голови вперед; притискання тулуба в сторони; біг на майже прямих ногах 

і біг на півзігнутих ногах. 

5. Порушення в розвитку основних рухових можливостей: відставання від 
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норми в показниках сили основних м‘язевих груп тулуба (рук, ніг, живота, 

спини); швидкості рухів; витривалості динамічного характеру; швидкісно-

силових якостей; гнучкості суглобів. 

6. Порушення під час стрибків: дискоординація рухів рук і ніг при 

відштовхуванні в повітрі; слабке фінальне зусилля; невміння приземлятися; 

слабкий розмах руками; відштовхування виконується майже прямими ногами. 
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РОЗДІЛ 2 

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК 

ЗАГАЛЬНОЇ МОТОРИКИ 

На формування навичок загальної моторики впливають слідуючі фактори: 

1. Фактори пов'язані з анатомічними особливостями: зниженим м'язовим 

тонусом, слабкістю м'язів, надмірною рухливістю суглобів, яка обумовлена 

підвищеною розтяжністю зв’язок, короткими руками і ногами, і гіршою ніж у 

інших дітей, здатністю зберігати рівновагу; 

2. Темперамент; 

3. Увага; 

4. Готовність і наявність мотивації до освоєння навички. 

1. Фактори, пов'язані з анатомічними особливостями дитини 

Коли дитина стає старшою, її м'язовий тонус підвищується, але все таки 

ця проблема дає про себе знати, хоча і у меншій мірі. Ви можете цього і не 

помітити, коли бачите, як малюк користується вже сформованим навиком, 

наприклад, ходить, коли ви гуляєте в парку. Але це виявиться, коли ви 

приступите до роботи над новим умінням (наприклад, здійснювати стрибки). 

М'язи дитини слабкіші, ніж потрібно для опанування кожного нового вміння, а 

щоб сформувати навик, йому доводиться працювати більше, ніж якби цієї 

проблеми не існувало. Як і раніше дасть про себе знати і надмірна рухливість 

суглобів. Проте в повсякденному житті ви не помічатимете цього так чітко, як 

раніше. Рухливість суглобів позначиться, головним чином, на русі стоп. Буде 

видно, що ступня малюка плоска; при ходьбі носки «дивляться» в різні боки, а 

наступає він на внутрішній край стопи. Робота над уміннями цього періоду 

развитку дитини (услід за тим, як він опанує уміння ходити), допоможе змінити 

положення стоп і ходу. Стопи як і раніше будуть плоскими, але він навчиться 

ходити, ставлячи їх ближче один до одного і скеровуючи носочки вперед. 

Руки і ноги дитини будуть короткими в порівнянні з довжиною його 

тулуба, через це йому важче підніматися і спускатися по сходах, кататися на 

трьохколісному велосипеді. 
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Дітям із синдромом Дауна важко зберігати рівновагу, стоячи на одній 

нозі. Але це уміння має велике значення для ходьби і формування правильного 

положення стоп. Допоможе його розвинути відпрацювання інших умінь, а 

саме: бити по м'ячу ногою, підніматися і спускатися по сходах, ходити по 

дошці. 

2. Темперамент 

          Незалежно від того, «спостерігач» ваша дитина або «діяч», після того, як 

він навчився ходити, він взагалі стане активніший. Проте враховувати його 

темперамент важливо, оскільки від цього залежить ваша роль.  

          Якщо «діяч», віддасть перевагу швидким рухам і, відповідно, таким 

видам діяльності, як біг, лазіння, стрибки, їзда на велосипеді. Він полюбить 

швидкість і швидке пересування. Рухатися повільно і дивитися собі під ноги він 

не захоче. Він буде ризикувати і «летіти» стрімголов, не замислюючись над 

тим, як забезпечити собі безпеку. Наглядати за таким малюком потрібно 

безперервно і бути напоготові у будь-який момент, коли йому буде потрібна 

допомога. Тренування навчать його уважніше відноситися до того, що він 

робить, і виконуати ці дії, не піддаючи себе небезпеці. 

          Якщо ваша дитина «спостерігач», вона віддасть перевагу навичкам, що 

передбачають використання повільних рухів: таким, як ходьба по дошці або по 

сходах. Він не заперечуватиме проти швидкості, наприклад, проти бігу, якщо 

його при цьому підтримуватимуть. І все одно швидкість рухів не має бути 

високою, доки він як слід не ознайомиться зі всіма необхідними рухами.   

Взагалі до будь-якого виду рухової активності «спостерігач» віднесеться з 

увагою і обережністю, контролюючи свої рухи і завжди прагнучи зберегти 

рівновагу. Як правило, він буде намагатися уникнути небезпеки і не 

потребуватиме вашої, особливо пильної уваги. Йому важливо, щоб ви були 

поряд і показували, що потрібно робити. Це йому вистачить, щоб відчути себе 

в безпеці. Коли дитина засвоїть нову навичку, вона почне рухатися з більшою 

швидкістю, проявляючи більше ентузіазму і навіть буде йти на ризик. 
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3. Увага 

Є навички, які вимагають більш повільних рухів і підвищеної уваги. 

Коли дитина ходить по нерівній поверхні, її необхідно дивитися під ноги,  

встигнути спланувати, куди зробити крок, вгору або вниз, і як зробити так, 

щоб не впасти. Коли вона іде по дошці, її потрібно стежити за своєю ступнею і 

не заходити за краї. 

«Спостерігачеві» це даватиметься легше, ніж «діячеві», який зосереджуватиме 

увагу на своїх діях, тільки, якщо це потрібно у відпрацьовуванні конкретної 

задачі навички. 

          Вам потрібно навчити дитину зосереджувати свою увагу. 

          Для цього потрібно правильно організувати заняття. Передбачається, що 

ви показуєте йому необхідні дії, а він імітує їх. Наприклад, дитина вчиться 

ходити по вузькій лінії (дошці). Як легко привернути його увагу до того, що він 

робить? Якщо ви на підлогу кладете дерев'яну дошку шириною 30 см, то, 

зайшовши за краї цієї дошки, він це помітить. При формуванні будь-якої 

навички знайдіть способи залучення уваги дитини до того, що йому потрібно 

зробити.  

     Відшукуючи ці способи, ви розвинете власні творчі здібності. 

4. Готовність і наявність мотивації до освоєння навику 

          Ваша дитина не підступиться ні до одного навику до тих пір, поки не буде 

готова до неї фізично і психологічно. Наприклад, для того, щоб зацікавити його 

стрибками, включіть музику і допоможіть йому навчитися робити під неї 

пружинисті рухи. Але відривати ноги від землі він навчиться лише тоді, коли 

буде готовий до цього фізично і буде мати відповідний настрій. Ваше завдання 

— допомогти йому відпрацьовувати ті уміння, які йому подобаються, і надати 

йому підтримку, коли він буде готовий і захоче спробувати перейти на новий 

рівень володіння тим або іншим навиком. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕКОМЕНДАЦІЇ, ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 

● Вибирайте для занять безпечний простір. Тепер, коли ваш малюк вміє 

ходити, він захоче більшої незалежності і ширших можливостей для своєї 

«дослідницької» діяльності. Ви розвините його самостійність, якщо виберете 

або створите таке середовище, де він зможе гратися при мінімальному 

втручанні з вашого боку. Таке середовище можна створити в одній з кімнат або 

у дворі. Прогуляйтеся в парк або сходіть на дитячий майданчик. Сходіть з ним 

в зоопарк або у супермаркет. У таких місцях він сам вирішить, куди йому 

попрямувати і чим зайнятися. Нехай він веде вас, а ви простежите за його 

безпекою. 

● Познайомте дитину зі всім спектром умінь, які йому доведеться рано чи 

пізно освоювати, і побачите, чим йому цікаво було б зайнятися. Дозвольте 

йому зосередитися на тих уміннях, які йому подобаються. Коли вони стануть 

частиною його повсякденної діяльності, він краще освоїть їх. Поступово, у міру 

того, що він буде якісно виконувати, включайте інші навики. З часом у нього 

з'явиться мотивація попрацювати над всіма навиками із запропонованого 

спектру. 

● Дозвольте дитині самій встановлювати послідовність занять. Після того, 

як ви визначите і обладнаєте середовище для занять, дозвольте йому 

переходити від одного виду діяльності до іншого в тій послідовності, яку він 

вибере сам. Дайте можливість займатися до тих пір, поки це йому цікаво.    

Допомагайте йому виконувати ті дії, з якими йому важко справлятися 

самостійно. 

● Скеровуйте дитину у виборі занять так, щоб він чергував важкі види 

діяльності з легкими. Простежте за ним і визначите, які уміння даються йому 

легко, а які - важко. Подивіться, якого роду дії він вважає за краще: енергійні 

(біг і стрибкі) або повільні (ходьба по дошці). Коли виявите уміння, яке дається 

дитині легше, то після виконання пари легких дій спонукаєте його спробувати 

зробити що-небудь важче. Ви можете сказати: «Попробуй ось так!» — і 
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виконати потрібні дії. Швидше за все, він зуміє повторити їх за вами. Дозвольте 

йому попрацювати над складнішим навиком стільки, скільки він захоче, а потім 

дозволите знову зайнятися тим, що трохи легше. 

На початку періоду, який ми розглядаємо, дитині легше навчитися бити 

по м'ячу ногою, ходити по нерівній поверхні, здійснювати перші спроби бігати і 

ходити по дошці шириною 25 см. Дії среднього ступеня складності — це 

ходьба вгору і вниз по похилій поверхні, підніматися і спускатися по сходах, 

біг, стрибки і ходьба по дошці шириною 15—20см.  

Найважчі навики — ходьба по лінії 4см., елементи гри з м’ячем (кидати, 

ловити, відбивати і т.ін.)  та їзда на трьохколісному велосипеді. 

Заняття по формуванню кожного уміння мають свою мету. Досягнення 

цієї мети передбачає проходження певних кроків.  

● Важливо дотримуватися чіткого порядку дотримання цих кроків. 

          Приступаючи до нового уміння, потрібно визначити, що ваша дитина вже 

вміє робити і яким має бути наступний крок. Починайте відпрацьовувати 

відповідну послідовність кроків з того рівня, на якому дитина знаходиться у 

момент початку занять, а коли він буде готовий, допоможіть йому засвоїти 

наступний крок. 

● Піклуйтеся про створення мотивації для відпрацювання необхідних 

умінь. Краще всього разом з дитиною постежити за тим, як інша дитина 

виконує дії, яким ви хочете навчити вашого малюка. Після цього можна 

сказати: «Тепер твоя черга», — і напевно він захоче погратися зі своїм братом 

або сестрою, або із сусідською дитиною.  Він вже досить сильний для того, щоб 

робити те ж, що і вони, і спробує впоратися з новим для нього завданням. Йому 

сподобається імітувати їх дії і виконувати їх по черзі з ними. 

● Користуйтеся зоровими підказками і словесними інструкціями. Дитина 

вчиться, спостерігаючи за іншими. Він бачить, як діти забираються на гору або 

стрибають на батуті, і пробує скопіювати їх дії. Якщо для виконання цих дій 

існує якийсь особливий спосіб, покажіть друзям вашої дитини, як це зробити, 

щоб він, імітуючи їх дії, навчився виконувати необхідні рухи правильно.  
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Давайте назву кожному виду діяльності, яким займається дитина. 

Наприклад, говоріть: «Бий», «Стрибай», «Йди» (коли він йде по дошці, 

камінцям або піску), «Біжи», «Вгору» і «Вниз» (коли він займається на сходах). 

Не слід давати складних словесних інструкцій, оскільки малюкові буде важко 

зрозуміти і виконати їх. Якщо ви покажете йому, що потрібно робити, і 

поясните це словами, він попробує зробити це. 

● Заняття мають бути нетривалими. Ваша дитина сама покаже вам, 

наскільки у нього вистачить бажання або фізичних сил займатися. Освоюючи 

якесь уміння, діти зазвичай повторюють свої спроби два-три рази, а потім 

переходять до іншого заняття. Пізніше, коли вони стають сильнішими і краще 

справляються із збереженням рівноваги, вони можуть тренуватися довше. Не 

забувайте, що від таких видів діяльності, як біг і стрибки, ми втомлюємося 

швидше. 

● Будьте готові до пустощів. Де б малюк не був він, буде пустувати, 

використовуючи недавно засвоєнні навички. 

● Зацікавлюйте дитину займатися босоніж чергуючи з  черевичками. 

  Це буде сприяти  зміцненню мязів ніг, підвищенню здстності зберігати 

рівновагу, та покращить  ходьбу та положення стоп. 

● Стежите за положенням стоп і забезпечуйте йому необхідну підтримку.      

Для того, щоб помітити зміни в положенні його стоп під час ходьби, 

спостерігайте за стопами, коли він не взутий. Постежте за дитиною ззаду. 

Відстань між його п'ятами дозволить вам судити про те, наскільки велика його 

площа опори. Якщо ви встанете перед ним, ви побачите, як розташовані його 

носочки: чи направлені вони вперед або в сторони. Треба домогтися того, щоб 

носочки були направлені вперед, а ширина площі опори була менше відстані 

між стегнами. Підошва взуття, яке носить ваша дитина, завжди повинна бути 

гнучкою і легко згинатися там, де починаються пальчики (рис.3.1, а). 
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                      а  б  в 

Рис. 3.1. Спеціальне взуття та ортопедичні засоби для підтримки 

правильного положення стоп 

а – взуття для прогулянки; б – ортопедичні устілки з супінаторами; в – 

ортопедична лонгета для корекції неправильного положення стопи. 

Якщо підошва жорстка, дитина звикатиме ходити неправильно, оскільки 

із-за слабкості м'язів стоп зігнути її вона не зможе. Високий черевик зменшує 

рухливість кісточок, а це заважає малюкові бігати, підніматися і спускатися по 

сходах і по похилій поверхні. Тому, по можливості, вибирайте низькі 

черевички. 

Коли дитина «подружиться» з черевиками, вкладете в них устілки з 

супінаторами для підтримки зводу стопи. У деяких спеціальних дитячих 

магазинах такі устілки продаються (рис. 3. 1, б). Діти із синдромом Дауна 

найчастіше страждають плоскостопістю, але в черевичках з супінатором звід 

стопи у них підтримуються у належному положенні. Підйом зводу сприяє 

перенесенню ваги тіла на зовнішні краї ступнів і допомагає направити носочки 

вперед. Проконсультуйтеся з ортопедом на рахунок того, чи достатньо вашій 

дитині устілки з супінатором, або йому потрібна додаткова підтримка. Якщо 

виявиться, що додаткова підтримка йому потрібна, то в цьому випадку можуть 

бути виготовлені спеціальні пластикові ортопедичні засоби (рис. 3. 1, в). 

● Практично  у всіх дітей з синдромом Дауна знижений м’язевий тонус 

(гіпотонія). При гіпотонії м’язи розслаблені, і дитині важче рухатися та 

виконувати вправи. Тому, дуже важливо, якомога раніше розпочинати 

виконувати спеціальні вправи з додатковими обтяжувачами для ніг (рис. 3. 2).  



  

26 

 

 Використання додаткового обтяження 

сприяє додатковим зусиллям дитини, 

що у свою чергу буде ефективно 

впливати на компенсацію гіпотонії. 

Оптимальна вага обтяжувачів для ніг 

коливається від 250 гр., до 2000 гр., в 

залежності від віку дитини та її 

розвитку.

 Рис. 3. 2. Навантажувачі (вага 1. 5 кг., пара) 

● М’язова гіпотонія і слабкість з’єднувальних тканин обумовлює до 

таких   проблем, як порушення постави та плоскоступневість. Тому в 

цілях профілактики або корекції проблем пов’язаних з гіпотонією потрібно 

включати вправи, які зміцнять м’язи тулуба та нижніх кінцівок. 

● Майте на увазі, що майже  у 20 відсотків дітей із синдромом Дауна 

спостерігається атлантовісьова нестабільність (нестабільність хребта в 

області першого і другого шийних хребців). Крайня ступінь вираженості цієї 

патології може привести до перелому хребта. Внаслідок запобігання цієї 

небезпеки прагніть запобігати різких рухів головою дитини вперед і назад. 

● Фізичне навантаження має бути «адекватним». Нажаль, порушення 

серцево – судинної діяльності при синдромі Дауна не рідкість, і понад 30 – 40 

відсотків дітей страждають тим чи іншим відхиленням цієї області. Ознаки 

порушення серцевої діяльності: блідо – сірувата або синюшна шкіра, 

затруднене дихання, набряклі повіки. Пам’ятайте, що заняття з фізичним 

навантаженням повинні відповідати фізичному стану та здоров’ю дитини. 
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РОЗДІЛ 4 

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВЕЛИКОЇ МОТОРИКИ У ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ СИНДРОМОМ ДАУНА ЗА ДОПОМОГОЮ 

ФІЗИЧНИХ ВПРАВ 

Формування навичок, які ми будемо розглядати, відбувається зазвичай у 

віці 3 - 6 років (коли дитина навчилася ходити). Ознаками готовності дитини до 

роботи над ними є уміння добре ходити вдома і упевненість при ходьбі по траві. 

Коли ваша дитина навчиться ходити, вас будуть цікавити такі 

запитання: 

1. Коли моя дитина при ходьбі буде ставити ніжки ближче одна до одної – 

так, як це роблять другі діти? 

2. Він вже ніби починає бігати, но коли він буде бігати по справжньому і 

швидко?  

3. А як же зі сходинками? Коли дитина буде самостійно спускатися і 

підніматися по сходинках, чи завжди буде брати мене за руку? 

4. Коли він буде стрибати? 

5. Чи зможе він їздити на велосипеді? 

З впевненістю можу вам сказати, що ваша дитина навчиться все це 

робити, потрібно тільки трішки терпіння та часу. 

Ми відібрали сім умінь на цей віковий період, які на нашу думку є 

базовими. 

Базові уміння загальної моторики: 

1. Ходьба по вузькій лінії ( дошці); 

2. Уміння утримувати рівновагу; 

3. Ходьба по сходах; 

4. Біг; 

5. Стрибки; 

6. Гра в м’яч; 

7. Їзда на триколісному велосипеді. 
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  Вище перераховані уміння вибрані тому, що вони сприяють 

розвитку таких фізичних якостей: 

1. Розвитку м'язів тулуба і ніг, включаючи м'язи стоп; 

     2. Розвитку здатності зберігати рівновагу в положенні стоячи і при ходьбі; 

3. Розвитку здатності стояти і ходити при меншій площі опори; 

4. Формуванню правильного положення стоп; 

    5. Розвитку здатності ходити в самих різних умовах: у парку, дитячому садку - 

в будь-яких місцях, де живе дитина; 

6.  Підвищенню швидкості пересування; 

7.  Розвитку витривалості; 

8. Розвитку здатності грати і спілкуватися з іншими дітьми, для цього треба уміти 

бігати, стрибати, кататися на триколісному велосипеді і бити ногою по м'ячу. 

Використання всіх цих умінь допоможе вашій дитині розвинути м'язи 

живота і ніг. Вона навчиться краще зберігати рівновагу, коли ходить по 

нерівній поверхні або б'є ногою по м'ячу. Вона стане підніматися і спускатися 

по сходах, стрибати і ходити по дошці. Навчившись краще зберігати 

рівновагу, він зможе ходити, використовуючи меншу площу опори.  

Це, у свою чергу, виправить його походку. Засвоївши ефективніший 

спосіб ходьби, малюк навчиться бігати, і швидкість його пересування 

збільшиться. Якщо він продовжить развивати ці навички, то згодом стане 

витривалим. У нього появлятимуться сили бігти, не зупиняючись, підніматися 

і спускатися по сходах, стрибати і кататися на триколісному велосипеді. 

Тренування дозволять йому відчувати себе більш незалежним в самих різних 

обставинах, і у нього з'явиться можливість гратися з братами і сестрами, а 

також із сусідськими дітьми. 

Для досягнення цілей в кожній з нових областей дитині буде потрібно 

більше часу. Перші два-три роки малюк засвоював безліч нових навичок. 

Тепер він одночасно працюватиме над різними уміннями. На освоєння деяких 

з їх у нього може піти декілька років. 
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4.1. Ходьба по вузькій лінії ( дошці) 

         Коли ваша дитина буде добре ходити по рівній поверхні, можна її вчити 

ходити по вузькій лінії. Для цього нам потрібна дошка товщиною 2 – 3 см., 

ширина буде складати 25, 20, 15 та 10 см., а довжина близько 2 м. Дошка 

повинна лежати на підлозі. Ціль заняття – навчити дитину ходити по лінії 

шириною 10 см., без підтримки за руку. Запропоновані розміри дошки 

змінюють раніше сформований у дитини спосіб ходьби. На ранніх етапах 

дитина користується великою площею опори, що пов’язано з особливостями 

опорно – рухового апарату, при ходьбі вивертає назовні стегна, тому коліна і 

стопи також повернуті назовні, і вага тіла „падає” на внутрішні сторони 

ступнів. 

          Вправляючись в ходьбі по дошці дитина користується такими рухами, 

які потребують іншого положення ніг. Тут її стегна повинні рухатися так, щоб 

коліна були направлені вперед.  

          Крім цього, її потрібно ставити ступні ближче одна до одної. При цьому 

площа опори стає меншою. І дитина вимушена вчитися зберігати рівновагу в 

більш складних умовах. При іншому положенні ступнів вага тіла вже 

припадає на їх зовнішні сторони, що є правильним фізіологічним положенням 

ступнів ніг при ходьбі. 

 Для досягнення вказаної вище цілі дитині потрібно буде навчитися 

ходити по все вужчій і більш вужчій дошці (25, 20, 15, 10). Ви будете 

підтримувати її за руку  до тих пір, поки в неї не утвориться правильний рух 

ніг. 

 Коли вона почне робити успіхи, відпустіть її руку, щоб вона самостійно 

попробувала зберігати рівновагу при меншій площі опори. 

 В кінцевому результаті, дитина навчиться ходити по дошці двома 

різними способами. Використання того або іншого способу залежить від 

ширини дошкі. Так, крокуючи  по дошці шириною від 15 до 25 см., вона 

ставить одну ногу разом з іншою. Чим дошка вужча, тим ближче один до 
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одного ступні. 

 Для того, щоб пройти по дошці шириною 10 см., або по вузькій лінії, 

дитині потрібно ставити одну ступню вперед другої – так, щоб п’ятка однієї 

ноги була перед носочком другої. По мірі зменшення ширини дошкі  завдання 

ускладнюється, і дитина пробує винайти свій власний шлях. Наприклад вона 

може встати боком, пройти по всій дошці. Вона пробує ставити одну ногу на 

дошку, а другу – на підлогу. Вам потрібно допомогти її навчити  рухатися 

вперед і ставити на дошку дві ноги. 

         Використання дошки товщиною 2 – 3 см., добре тому, що в таких умовах 

дитині легше навчатися слідкувати за доріжкою, по якій вона іде не заходити 

за її границі.  

 Кроки з яких складається процес засвоєння ходити по вузькій 

лінії (дошці). 

         Для того, щоб навчитися ходити по дошці, дитині потрібно: 

1. Зрозуміти, що потрібно наступати на дошку, не заходячи за її границі. 

2. Уважно дивитися під ноги, щоб ступні були на дошці весь час, поки 

вона іде по дошці. 

3. Крокувати так, щоб ступні були близько одина біля одної зберігаючи 

при цьому рівновагу.  

Ходьба по дошці шириною 25 сантиметрів 

До ходьби по такій дошці, ваша дитина пристосується досить швидко. 

Якщо ж ви практикуєтеся на дошці завтовшки, скажімо, 15 або більше 

сантиметрів, то дитина побоїться впасти. Краще всього покласти дошку на 

підлогу. Тоді малюк бачитиме її межі, і висота не налякає його. 

Заняття навчать дитину ходити по поверхні обмеженої площини. Ви 

привчаєте її дивитися під ноги, на дошку, і при ходьбі не заходити за її 

границі. Ви триматимете її руку, щоб вона могла освоїтися з дошкою. Крім 

того, ви навчите дитину вставати на дошку і сходити з неї. Коли вона буде 

готова пройти по дошці самостійно, спонукаєте її зробити це. 
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Пробуючи піти самостійно, дитина уважно стежить за тим, куди 

поставити ногу ( рис. 4. 1, а). Спочатку вона ставитиме ноги на такій відстані 

одина від одної, що лише впишеться в межі 25-сантиметрової дошки. 

Попрактикувавши, вона зуміє тримати їх ближче одна до одної – так, що 

зовнішні межі її стоп триматимуться від країв дошки на 2,5 – 5 см, а відстань 

між внутрішніми межами складе 8 – 15 см. Коли ваша дитина засвоїть ходьбу 

по дошці і буде відчувати себе цілком спокійно, вона зрозуміє, як ставити 

ноги, аби вони знаходилися в межах кордонів дошки. ЇЇ вже не потрібно буде 

дивитися на них.  

Ходьба по дошці шириною 20 - 15 сантиметрів 

  Коли ваша дитина зрозуміє, що означає йти по дошці, ускладнююте її 

завдання, запропонувавши пройти по дошці шириною 20 см, а потім – 15 см. 

Аби пристосуватися до тісніших меж, її знадобиться підтримка за руку. 

Дитині потрібно навчитися таким рухам ніг, які дозволять її, не зупиняючись, 

проходити всю дистанцію по більш вужчій поверхні. Коли вона навчиться 

цьому, ви можете відпустити її руку. 

Коли дитина рухається по дошці самостійно, її здатність зберігати 

рівновагу настільки добре розвивається, що після цих вправ вона в змозі 

ходити, ставлячи ноги дуже близько одна до другої (рис. 4. 1, б). На дошці 

шириною 20 см відстань між внутрішніми межами її стоп складатиме 

приблизно 5 –  7,5 см.  

На дошці шириною 15 см - ця відстань буде 2,5 – 5 см. У міру її 

просування від одного кінця дошки до іншого, внутрішні сторони її стоп 

можуть навіть торкатися. Після того, як дитина навчиться самостійно ходити 

по дошці шириною 15 см, вона може почати вправлятися на 

десятисантиметровій дошці. 

Ходьба по дошці шириною 10 сантиметрів 

Для ходьби по десятисантиметровій дошці ваша дитина повинна 

насамперед освоїти новий спосіб переміщення ніг. Вона не зможе більше 

користуватися старим способом, що передбачав, що ступні ставляться поруч, 
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тому що тепер вони так просто не помістяться на дошці. Дитині потрібно 

навчитися ставити одну ступню попереду іншої так, щоб п'ята цієї ноги 

виявлялася перед носочком другої (рис. 4.1, в). Для підготовки до 

самостійного використання цього способу її потрібна підтримка за руку і 

тривалий період тренувань. 

 

        

                  а б в 

          Рис. 4.1. Ходьба по обмеженій площині 

а – ходьба по дошці шириною 25 см., б – ходьба по дошці шириною 20 - 15 см., 

в – ходьба по дошці шириною 10 см. 

Для того, щоб зуміти самостійно пройти по десятисантиметровій 

дошці та лінії 4 см., дитині необхідно: 

 1. Нахилитися над правою стопою і самостійно утримати рівновагу; 

 2. Підняти ліву ногу і поставити її попереду правої;  

 3. Утримати рівновагу при такому положенні ніг; 

4.  Нахилитися над лівою стопою і самостійно утримати рівновагу; 

5.  Підняти праву ногу і поставити її попереду лівої;  

6.  Утримати рівновагу при такому положенні ніг; повторювати кроки 1 – 6 до 

тих пір, поки дитина не дійде до кінця дошки (лінії). 

Ця вправа — випробування для її здатності зберігати рівновагу і 

утримувати увагу на даному виді діяльності до кінця. Іти доведеться повільно, 

контролюючи всі свої рухи. Дитині потрібно сконцентрувати свою увагу і 
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стежити за кожним кроком. Якщо вона буде відволікатися, то втратить 

рівновагу. Якщо у неї пропаде мотивація до цього заняття, вона просто зійде з 

дошки.  Вам доведеться уважно віднестися до вибору часу для тренувань. Для 

засвоєння цього навику дитині потрібно багато практикуватися, а вам — не 

забувати про створення мотивації.  

Ходьба по вузькій лінії 

 Ця вправа не є такою простою (спробуйте самі), але приносить багато 

задоволення дитині, яка підготовлена до цього. Навчати дитину даної вправи 

потрібно тоді коли у дитини будуть добре розвинуті реакцій збереження 

рівноваги та хороша хода, при якій ноги не розставлятимуться широко. 

  Для цього намалюйте крейдою на землі лінію шириною близько 4 см., і 

довжиною 3 метри. 

  Покажіть, як треба ходити вздовж лінії, ставлячи одну стопу перед іншою 

і наступаючи на лінію. Попросіть малюка зробити те ж саме. Цю важку 

вправу краще виконувати босоніж, щоб стопи малюка допомагали йому 

втримати рівновагу. Покажіть потрібний рух, зробивши акцент на 

необхідності ступати з п'ятки на носок при ходінні по лінії. Спочатку беріть 

малюка за руку і проходьте вздовж лінії разом з ним. 

                        

                        а б 

   Рис. 4. 2. Ходьба по вузькій лінії 

                а – ходьба по вузькій лінії прямо з підтрикою за одну руку, б – 

ходьба по вузькій лінії прямо без підтримки.                                      
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Починайте виконувати вправу на відстані 1 метр від кінця лінії, так щоб 

малюк робив 3-4 кроки.  

Відстань збільшуйте поступово, усе ще тримаючи дитину за руку (рис. 

4. 2, а). Але не намагайтеся збільшувати відстань, доки малюк не пройде 

короткий шлях, ставлячи ступні одну за одною з п'ятки на носок.  

      Практичні заняття вимагатимуть хорошої координації, тому радимо 

зробити їх короткими. 

       Тільки, коли малюк зможе пройти 3 метри, не зійшовши з лінії, слід 

потроху послаблювати свою допомогу  та дати можливість дитині пройти 

самостійно (рис. 4. 2, б). Потім знову поверніться до короткої відстані і не 

збільшуйте її, доки малюк не навчиться долати її упевнено.  

       Переконайтеся, що з обох боків малюка є вільний простір, щоб у разі 

потреби малюк зміг скористатися руками для збереження рівноваги. 

Додаткова вправа: 

Вправа 1. Ходьба по слідовій доріжці 

За допомогою слідочків можна забезпечити оглядність у виконанні 

вправ, тому виріб може використовуватись на заняттях з дітьми віком 2-3 

роки. 

Самостійно зробити слідочки дуже легко це може бути матеріал з  

картону або з іншого матеріалу, найкращий розмір це розмір ноги вашої 

дитини, який  створить їх правдоподібність та зручність при ходьбі. 

Використання слідочків сприяє розвитку уваги, координації рухів та 

навчає дитину ходити по визначеній відстані не заходячи за межі.  Діти 

можуть самостійно здійснювати контроль точності виконання рухів, тим 

самим досягається найбільший позитивний ефект від заняття.  

Доріжка може бути прямою або звивистою (для дітей  5 – 6 років). 

Методика виконання вправи: 

• Розкладіть в ряд слідочки. 

• Пограйтеся з  дитиною в гру: „Ми підемо в ліс на галявину. Стежина йде 

через болото. Треба йти слід в слід, щоб не провалитися. Дивися як..."  
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• У перший раз ви показуєте як треба йти по стежині. Потім дитина з вашою 

підтримкою проходить по стежині ( рис. 4. 3).  

• Після проходження доріжки можна запитати у дитини - „Ти в болото не 

провалився. Молодець!" (Хвалити треба обов’язково, хто старається, адже 

дітям 3-4 років ще досить складно попасти на слід і деякі промахи цілком 

допустимі). 

• По слідочках потрібно ходити з опорою на повну стопу.  

• Відстань між слідочками повинна відповідати середній довжині кроку 

дитини даної вікової групи (таблиця № 4.1).  

 

 

Таблиця № 4.1. 

Оптимальна довжина кроку 

 

                           

   

 Рис. 4. 3. Ходьба по слідовій доріжці (обмежена площина). 

а – ходьба по слідовій доріжці з підтрикою за одну руку;  

б – ходьба по слідовій доріжці без підтримки. 

Вік Середня довжина кроку при звичайній ходьбі 

3-4 роки 18-23 см. 

5-6 років 27-32 см. 
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Контрольний список навичок великої моторики: 

1. Ходить по дошці 25 см., з підтримкою за одну руку………............................□ 

2. Ходить по дошці 25 см., без підтримки…………….………............................□ 

3. Ходить по дошці 20 см., з підтримкою за одну руку………………………....□ 

4. Ходить по дошці 20 см., без підтримки………..…….......................................□ 

5. Ходить по дошці 15 см., з підтримкою за одну руку.……...............................□ 

6. Ходить по дошці 15 см., без підтримки…..………….......................................□ 

7. Ходить по дошці 10 см., з підтримкою за одну руку………….……………...□ 

8. Ходить по дошці 10 см., без підтримки…..………….......................................□ 

9. Ходить по вузькій лінії 4 см., з підтримкою за одну руку...............................□ 

10. Ходить по вузькій лінії 4 см., без підтримки...………....................................□ 
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4. 2. Уміння утримувати рівновагу 

            Уміння добре утримувати рівновагу дуже важливе для усіх навичок 

загальної   моторики. Усі рухи, яких можна навчитися, вимагають уміння 

переносити свою вагу - спробуйте уявити, що відбувається, коли ми повзаємо, 

сідаємо чи ходимо. Малюк, який навчився ходити, не засвоївши, як 

утримувати рівновагу, матиме великі проблеми. Він може продовжувати 

ходити з широко розставленими ногами, рухатися вперед, не відриваючи ноги 

від підлоги, замість того, щоб переносити вагу тіла з однієї ноги на іншу. Його 

хода буде напруженою, як у механічної ляльки, оскільки він ще не навчився 

повертати тулуб. Трапляється, що дитина не в змозі тримати правильну 

поставу через те, що м'язи її живота і стегон не тримають таз у правильному 

положенні; вона зможе виставляти вперед підборіддя і сутулитися, оскільки 

не навчилася керувати своїм корпусом. Деякі думають, що люди із затримкою 

розвитку, особливо із синдромом Дауна, ходять саме так, але це не 

обов'язково. Якщо ви проявите увагу до ранніх навичок загальної моторики, 

ймовірність такої ходи усунеться чи зведеться до мінімуму. 

          Вправи з рівноваги виховують навичку володіння тілом. Вони засновані 

на необхідності різних переміщень центра ваги тіла. Ускладнення вправ в 

рівновазі полягає в зменшенні площі опори і збільшенні висоти опори. Під час 

виконання вправ, ви звертаєте увагу дитини на те, щоб вона рівно тримала 

спину, дивилася вперед. Положення рук може бути різним: на поясі або в 

сторони для балансування. Вправи з рівноваги поділяють на дві групи: на 

місці (підняття рук вгору, в сторони, нахили, похитування, повороти, 

присідання), та в русі. 

        Постава, звісно, має дуже важливе значення, але також важливо, щоб рухи 

приносили радість дитині, і, якщо вона вміє утримувати рівновагу, буде 

рухатися із задоволенням. Малюк буде впевнено брати участь у грі з 

однолітками і не буде боятися, що його можуть штовхнути. Він уже буде 

отримувати задоволення від драбинок та гірок на дитячому майданчику. 
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         Навіть якщо малюк уже ходить, варто перевірити його здібності 

утримувати рівновагу в положенні сидячи.  

Послідовність кроків збереження рівноваги в положенні сидячи при її 

втраті: 

1. Перенести вагу тіла на коротшу частину тулуба; 

2. Розслабити м'язи з того боку тулуба, на який припадає вага; 

3. Напружити той бік, який не несе навантаження; 

4. Повернути тулуб так, щоб плече того боку, який несе вагу, було 

повернутим вперед у бік стегна, яке не напружене. 

   Уміння утримувати рівновагу залишається головним питанням, для 

правильного навчання малюка вільної ходи і бігу, вміння кидати м'яч, їздити 

на велосипеді і лазити по драбині. Таким чином, уміння утримувати рівновагу 

присутнє в усіх навичках, які описані в цьому посібнику. 

Стоїть на одній нозі протягом 3 секунд 

   Щоб контролювати свою ходу, потрібно вміти зберігати рівновагу на 

одній нозі протягом трьох секунд. Ця навичка також корисна для одягання та 

роздягання. Попросіть малюка підняти одну ногу. Звісно виконати спочатку 

цю вправу буде дуже важко, тому підтримайте малюка за одну руку та 

порахуйте до трьох. Повторіть це з другою ногою (рис. 4.4, а). 

  Якщо дитині вдасться зберегти рівновагу на кожній нозі протягом трьох 

секунд без підтримки, можна вважати, що ми добилися доброго результату 

(рис. 4.4, б). 

 В подальшому потрібно збільшувати час стояння на одній нозі до 5, 10 

секунд і т.д. 
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            а б в 

Рис. 4.4 Уміння утримувати рівновагу 

а – стояння на одній нозі з підтримкою; б – стояння на одній нозі без 

допомоги; в – утримування рівноваги на одній нозі під час взування без 

підтримки. 

Для цієї навички потрібне вміння добре керувати стегнами та зберігати 

рівновагу.  

Тренуватися зручно під час одягання та взування - тоді ця навичка має 

практичне застосування (рис. 4.4, в). 

Додаткові вправи: 

Вправа 1. Стояння на батуті з додатковим розгойдуванням 

Маленький батут є ідеальним пристосуванням для виконання вправ 

(замінити батут можна пружинистим ліжком або диваном), тому що надає 

багато можливостей для тренування реакцій утримання стану рівноваги та 

водночас приносить багато задоволення!  

Методика виконання вправи: 

• Поставте малюка на батут; 

• Обережно натискуйте на поверхню та погойдуйте його з боку в бік, вперед і 

назад (рис. 4.5, а). Це буде сприяти включенням в роботу всіх необхідних 

мязів, для того, щоб зберегти своє вихідне положення та не впасти. 

• Погойдування мають бути різної швикості та сили надавлення на одну 

поверхню. Для того, щоб не було звикання до певної амплітуди рухів. 
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Результат позитивний: коли дитина зможе утримувати рівновагу при 

різких погойдування. 

Вправа 2. Удари по м’ячу ногою стоячи на батуті 

Методика виконання вправи: 

Дана вправа є досить складною і в одночас певною мірою небезпечною 

тому, що виконувати її потрібно стоячи на певній висоті та пружинистій 

поверхні. Тому, ви повинні бути дуже обережними. 

• Покладіть на батут м'яч, підтримуючи малюка, попросіть його вдарити по 

ньому ногою. Складність удару по м’ячу, який знаходиться на незручній 

поверхні в декілька разів збільшується. 

• При виконанні удару по м’ячу ви повинні обов’язково підстраховувати 

дитину, спочатку тримаючи її за одну руку, а потім відпускаючи руку тримати 

її біля спини дитини (рис. 4.5, б).   

Результат позитивний: якщо дитина зможе нанести удар по м’ячу при 

цьому зберегти рівновагу.  

Вправа 3. Кидання та ловіння м’яча стоячи на батуті 

Методика виконання вправи: 

Ця вправа є схожою з попередньою вправою, вихідне положення таке 

саме, тільки замість удару ногою по м’ячу, дитина має зловити м’яч, утримати 

своє положення та кинути м’яч назад.  

• Якщо малюк може спокійно стояти на батуті, киньте йому м'яч та попросіть 

його кинути м’яч назад. Цей рух, вимагає для утримання стану рівноваги 

значною мірою використовувати ступні ніг (рис. 4. 5, в). 

• Займаючись на батуті, не забувайте про обережність – слідкуйте за тим, щоб 

дитина робила плавні рухи та завжди наглядайте за малям. 

Результат позитивний: якщо дитина зможе зловити та кинути м’яч без 

підтримки зберігаючи при цьому свою рівновагу. 
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    а                               б                               в  

Рис. 3. 5 Додаткові вправи для рівноваги на пружинистій 

поверхні (батут) 

а – стояння на батуті з додатковим розгойдуванням; б – удари 

по м’ячу ногою стоячи на батуті; в – кидання м’яча із за голови 

стоячи на батуті.  

Вправа  4. Утримання рівноваги на колоді  (валику)  

 Ця вправа має допомогти дитині 

навчитися контролювати м'язи тулуба, 

стегон та колін. 

 Методика виконання вправи: 

• Покладіть колоду на підлогу і 

поставте на неї малюка.  

• Поставте свою праву ногу на валик 

та підтримуйте дитину правою рукою 

за його праву руку, ліву руку тримайте 

біля спини не торкаючись, допоможіть 

її прийняти стійке положення.  

 

 

Рис. 4. 6 Утримування рівноваги 

на колоді з підтримкою за одну   

руку
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• Потім повільно і обережно почніть згинати і розгинати своє праве коліно не 

відриваючи ногу від валика (рис. 4. 6).  

• Прагніть того, щоб, як тільки малюк навчиться контролювати своє 

положення, вам можна було б послабити підтримку і збільшити швидкість 

коливання валика. 

• Під час виконання цієї вправи дитині буде необхідно зігнути коліна та 

нахилити тулуб вперед, а ступні ніг мають охопити предмет. 

Результат позитивний: якщо малюк зможе дивитися назад, та в сторони, 

коли ви рухаєте валик, „вигнувши" своє тіло, утримуючи при цьому рівновагу. 

Вправа 5. Переступати через перешкоди

Ця вправа повинна допомогти 

малюкові навчитися узгоджувати 

контроль  м'язів спини з м’язами 

нижніх та верхніх кінцівок. 

„Командна” робота цих м’язів дасть 

можливість стояти прямо на одній нозі 

та ходити боком долаючи перешкоди 

(рис. 4. 7, а). 

 

                           а

При навчанні цієї вправи можна 

використовувати різні перишкоди, 

щоб висота була не більше рівня 

висоти колін дитини (рис. 4. 7, б). 

Методика виконання вправи: 

• Підійдіть з дитиною до полоси 

перешкод тримаючи її за одну руку. 

• Дайте вказівку переступити 

перешкоду, та допоможіть це зробити 

підтримавши своєю рукою за руку 

дитини.                                                                     

  

 

                      б 

    Рис. 4. 7. Ходьба через 

перешкоди  

а – боком; б – прямо.
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• Можливо, спочатку ця вправа здасться малюкові надто важкою, тому, висота 

повинна бути такою, щоб дитина змогла утримувати рівновагу, коли буде 

переступати дану висоту.  

• Малюк не повинний нахилятися в бік чи вперед, випинаючи сіднички. 

  Результат позитивний: Якщо дитина долає задану висоту без сторонньої 

допомоги. 

 

 

Контрольний список навичок великої моторики: 

1. Стоїть на одній нозі з допомогою 3 секунди.................................................□ 

2. Стоїть на одній нозі без допомоги 3 секунди.................................................□ 

3. Стоїть на одній нозі з допомогою 5 секунд....................................................□ 

4. Стоїть на одній нозі без допомоги 5 секунд...................................................□ 

5. Стоїть на одній нозі з допомогою 10 секунд..................................................□ 

6. Стоїть на одній нозі без допомоги 10 секунд.................................................□ 
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4. 3. Ходьба по сходах 

 

       Ми, будемо розглядати самостійну ходьбу дитини по сходах. Навчати 

самостійно підніматися та спускатися по сходах дитину потрібно тоді, коли 

вона вже може підніматися з підтримкою на поріжок висотою 10-20 см., і так 

само спускатися з нього. Підйом i спуск по сходах розвиває в малюка силу та 

відчуття рівноваги. Навчати дитину ходити по сходах можна будь де, де є 

сходинки, навіть, коли ви ідете з малюком на прогулянку не жалійте часу, 

допоможіть дитині спуститися по сходинках.  

Для того щоб навчитися підніматися і спускатися по сходах, вашому 

малюку необхідно:  

 1. Зміцнити м'язи ніг, щоб вони були в змозі піднімати і опускати вагу 

його тіла при ходьбі по сходах вгору і вниз;  

 2.Зміцнити м'язи рук, щоб з їх допомогою краще зберігати рівновагу і 

допомагати ногам піднімати і опускати вагу тіла під час ходьби по сходах.  

 3. Відповідний зріст, щоб руки дотягувалися до перил, а ноги успішно 

справлялися зі сходами стандартної висоти;  

Для оволодіння всіма навичками даної групи дитина повинна освоїти 

наступні кроки:  

 1. Підніматися і спускаєтися по сходах, тримаючись за дорослого двома 

руками і ставлячи на кожну сходинку обидві ноги;  

 2. Підніматися і спускається по сходах, тримаючись однією рукою за 

дорослого, а іншою за поручень і ставлячи на кожну сходинку обидві ноги;  

 3. Підніматися і спускаєтися сходами боком, тримаючись за поручні і 

ставлячи на кожну сходинку обидві ноги;  

 4. Підніматися і спускається по сходах, тримаючись за поручні однією 

рукою і ставлячи на кожну сходинку обидві ноги.  

 5. Підніматися по сходах, чергуючи ноги і тримаючись однією рукою за 

поручень, а іншою - за дорослого;  

 6. Підніматися по сходах, чергуючи ноги і тримаючись однією рукою за 

поручень;  
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 7. Спускатися сходами, чергуючи ноги і тримаючись однією рукою за 

поручень, а іншою - за дорослого;  

 8. Спускаєтися сходами, чергуючи ноги і тримаючись однією рукою за 

поручні.  

 Для досягнення цих цілей необхідні всі відповідні фізичні навички. Вам 

потрібно терпляче допомагати дитині відпрацьовувати їх. Іноді доведеться 

чекати, поки вона підросте, оскільки ріст, довжина ніг і рук - вирішальні 

чинники при освоєнні вміння підніматися і спускатися по сходах самостійно. 

Наприклад, якщо у вашої дитини ноги і руки вже досить сильні, але занадто 

короткі для того, щоб дістати до поручнів, її не можна буде рухатися далі в 

освоєнні представленої групи умінь до тих пір, поки вона не підросте.  

Для того, щоб у вас не виникало непорозумінь з термінологією цього 

розділу, зауважимо, що ми будемо називати поручнями і поручні, за які ми 

беремося рукою, і елементи решітки, за допомогою якої кріпляться поручні, 

тобто прути або стовпчики.  

Важливо, щоб дитина користувалася поручнями, до яких зможе 

дотягнутися і за які зможе триматися. Коли вона ще мала, її легше триматися за 

грати, так як її прути часто бувають досить вузькими - по руці маляті, і вона 

зможе триматися за них на зручній для неї висоті. Власне, перила найчастіше 

знаходяться занадто високо, і їх ширина завелика для того, щоб дитяча 

долонька змогла вхопитися за них. Для того, щоб ваш малюк зміг домогтися 

успіху і навчитися ходити по сходах вгору і вниз, вам потрібно знайти такі 

поручні, за які він зможе триматися.  

Підніматися по сходах, крокуючи вперед і ставлячи на сходинку 

обидві ноги 

Для того щоб піднятися по сходах, дитині треба зробити наступне:  

 1. Вхопитися за що-небудь або кого-небудь однією або двома руками;  

 2. Підняти праву ногу, поставити її на наступну сходинку і втримати 

рівновагу в такому становищі, балансуючи руками;  

 3. Нахилити тулуб вперед, щоб він виявився над сходинкою і стопою 

правої ноги;  
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 4. Випрямити праву ногу в кульшовому і колінному суглобах і перенести 

вагу тіла вгору, на цю ногу; руками одночасно намагатися втримати рівновагу і 

підтягти тіло вгору, на сходинку;  

 5. Поставити на сходинку ліву ногу так, щоб на одній сходинці 

опинилися обидві ноги;  

 6. Повторювати ці рухи знову і знову, поки вона не пройде один 

сходовий марш.  

 Спочатку дитина буде триматися за руку дорослого обома руками. На 

наступному етапі вона буде однією рукою триматися за руку дорослого, а 

іншою - за поручні. Рука, якою вона тримається за руку дорослого, повинна 

перебувати перед грудьми на рівні плечей або нижче. Звичайна помилка 

дорослих полягає в тому, що вони тримають руку дитини вище її голови і 

тягнуть малюка вгору, на наступну сходинку. При такому способі ходьби 

дитини, її просто піднімають вгору, і вона не тренує м'язи ніг і рук, щоб згодом 

ходити по сходах самостійно. Так, що положення рук дитини має критично 

важливе значення для розвитку необхідних фізичних навичок. Підтримуючи 

дитину за руку, стежте за її ногами. Важливо, щоб віона ставила на кожну 

сходинку обидві ноги. Якщо ви побачите, що вона йде по сходах, чергуючи 

ноги, це може означати, що ваша підтримка надмірна, або що ви, тримаєте руку 

дитини вище рівня плечей. Для неї корисніше спочатку навчитися підніматися 

по сходах, ставлячи на кожну сходинку обидві ноги. Після того, як вона 

навчиться так ходити, тримаючись тільки за поруччя, вона готова вчитися 

підніматися по сходах, чергуючи ноги.  

Якщо, ваша дитина вже з легкістю долає сходинки, тримаючись однією 

рукою за поручень або пруття грат, а іншою - за руку дорослого, і при цьому 

ставить на кожну сходинку обидві ноги, вона зможе підніматися по сходах, 

тримаючись тільки за поручні (рис. 4. 8 а, б). 

Коли вона вперше спробує так піти і ви побачите, що вона спирається на 

наступну сходинку рукою, компенсуючи брак підтримки, поверніться до 

колишнього способу і підтримуйте своєю рукою її руку до тих пір, поки вона не 

навчиться підніматися, тримаючись лише однією рукою за поручні. Ви можете 
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підготувати її до цього, якщо опустите нижче її руку, якою вона тримається за 

вас.  

 Опустіть руку до рівня талії, і ваша підтримка буде мінімальною 

порівняно з тим, коли рука дитини перебуває на рівні плечей. Якщо вона відчує 

себе комфортно з такою підтримкою, спробуйте потримати її за рукав сорочки, 

замість того, щоб спонукати її триматися за вашу руку.  

Спускатися по сходах, крокуючи вперед і ставлячи на сходинку 

обидві ноги 

 Для того, щоб спуститися сходами вниз, дитині потрібно зробити 

наступне:  

1. Вхопитися за що-небудь або за кого-небудь однією або двома руками;  

 2. Випрямити тулуб і злегка відхилити його назад;  

 3. Винести ліву ногу вперед і утримати рівновагу за допомогою рук;  

 4. Повільно зігнути праву ногу в кульшовому і колінному суглобах, щоб 

опустити своє тіло до тих пір, поки ліва нога не торкнеться наступної сходинки.  

Руками дитина одночасно постарається утримати рівновагу і опустити себе на 

сходинку нижче;  

 5. Зробити крок вниз правою ногою, утримуючи при цьому рівновагу за 

допомогою рук;  

 6. Повторити ці рухи ще і ще, поки дитина не спуститься на один 

сходовий марш.  

 Поступово зменшуйте ступінь своєї підтримки, слідуючи етапів, 

описаним вище. Однак в одному відношенні ваша допомога тепер буде істотно 

відрізнятися: треба розташовуватися не ззаду дитини, а перед нею. Треба 

ставати на дві сходинки нижче, обличчям до дитини і під час руху йти спиною 

вперед. Для більшої стійкості спертися на поручні. У такому положенні, ви 

зможете підтримувати руки малюка на потрібному рівні. Крім того, ви 

загородите дитині вид на сходи, що знаходяться за вашою спиною, і це 

дозволить її зосередити увагу на черговій сходинці.  

Розташувавши її руки так, як треба, почекайте, поки малюк зігне ногу в 

кульшовому і колінному суглобах і опуститься на наступну сходинку.  
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Вправляючись таким чином, вона навчиться спускатися по сходах, зберігаючи 

рівновагу і контролюючи свої рухи. Якщо ж її руки вище рівня плечей і її 

дозволено сильно нахилитися вперед, то вона спробує спуститися, не згинаючи 

колін і, отже, не зможе контролювати свої рухи.  

Коли ваш малюк, легко буде спускатися сходами, ставлячи на кожну 

сходинку обидві ноги і тримаючись однією рукою за поручень, а іншою - за 

вашу руку, починайте вчити її спускатися по сходах, тримаючись лише однією 

рукою - за поручні (рис. 4. 8, д, е). У перший раз вона дійсно спробує 

спуститися, тримаючись за поручні, або відмовиться йти, сяде і «застрибає» по 

сходах на «п'ятій точці». Якщо дитина не спробує піти вниз, продовжуйте 

тренування, дозволяючи її триматися за вашу руку, поки вона нарешті не 

відпустить її. Зменшуйте ступінь своєї підтримки поступово. Спочатку опустіть 

руку дитини, якою вона тримає вашу руку, до рівня талії, а потім своєю рукою 

просто притримуйте його за рукав. Коли він зрозуміє, як спускатися сходами, 

тримаючись за поручні, встаньте поруч з дитиною, даючи її можливість 

звикнути до вигляду, що вона йде вниз по сходах. 

 

        

                       а                                                               б  
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                               в                                                         г  

                          

                               д                                                         е 

       Рис. 4. 8. Ходьба по сходах самостійно та з підтримкою за одну руку 

а – піднімання по сходах тримаючись однією рукою за перила, а іншою за 

помічника; б – сходження по сходах тримаючись однією рукою за перила, а 

іншою за помічника; в, г - піднімання по сходах тримаючись однією рукою за 

перила, приставним кроком; д, е – сходження по сходах тримаючись однією 

рукою за перила, приставним кроком. 
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Додаткова вправа: 

Вправа 1. Переносити предмети вгору і вниз сходами 

Дана вправа буде корисною для дитини, яка вже вільно пересувається по 

сходинкам без допомоги рук. 

  Для виконання цієї вправи, вам необхідні сходи та декілька цікавих 

іграшок. 

Методика виконання вправи: 

 ● Якщо дитина вільно пересувається по сходах, то спеціально навчати тому, 

як підніматися та спускатися сходами з різними предметами вам буде не важко. 

Дуже важливо, щоб ви, «підстраховували» дитину, так як тримаючи предмет 

малюк буде часто відволікатися під час ходьби. 

● Якщо дитина усе ще міцно тримається за перила, спускаючись униз сходами, 

то спочатку спускайтеся разом з нею стоячи ззаду та спокійно поклавши свою 

руку її на плече (спину), що надає її більше впевненості. Нехай вона спускається 

сходами не поспішаючи і стаючи на кожну сходинку обома ногами. Скоро вона 

сама зрозуміє, що потрібно робити. 

Результат позитивний, якщо ваш малюк зможе переносити різні предмети 

вгору і вниз сходами. При цьому він не повинен триматися за перила (рис. 4.9 а, б). 

Спускаючись сходами, він зможе наступати на кожну сходинку обома ніжками, 

але підніматися повинен, по черзі їх переставляючи. 

                       

                               а                                                                       б        

  Рис. 4. 9. Ходьба по сходах з предметами 

а – піднімання по сходах із предметом у руках, перемінним кроком; 

б – сходження по сходах із предметом у руках, приставним кроком. 
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Контрольний список навичок великої моторики 

1. Піднімається по сходах, крокуючи вперед, ставлячи на кожну сходинку 

обидві ноги і тримаючись однією рукою за поручень, а іншою - за руку 

дорослого…………………………………………………………………………….□ 

2. Спускається по сходах, крокуючи вперед, ставлячи на кожну сходинку обидві 

ноги і тримаючись однією рукою за поручень, а інший - за руку 

дорослого…………………………………………………………………………….□ 

3. Піднімається по сходах, крокуючи вперед, ставлячи на кожну сходинку 

обидві  ноги і тримаючись однією рукою за поручні……….…………………….□  

4. Спускається по сходах, крокуючи вперед, ставлячи на кожну сходинку обидві 

ноги і тримаючись однією рукою за поручні…………..………………… □ 

5. Піднімається по сходах, чергуючи ноги і тримаючись однією рукою за 

поручень,  а іншою - за руку дорослого…………………………..………………..□  

6. Піднімається по сходах, чергуючи ноги і тримаючись однією рукою за 

поручні……………………………………………………………..………………...□ 

7. Спускається по сходах, чергуючи ноги і тримаючись однією рукою за 

поручень, а іншою - за руку дорослого………………………………………….....□ 

8. Спускається по сходах, чергуючи ноги і тримаючись однією рукою за 

поручні…………………………………………………………..…………………...□ 
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4.4 Біг 

 Коли у вашої дитини сформується впевнена і безпечна ходьба, вона 

почне експериментувати, пробуючи перейти на більш швидкий крок. На цій 

стадії як раз і можна освоювати навички швидкої ходи. З часом дитина 

навчиться бігати так само швидко, як і сусідські діти. Біг - це швидке 

пересування, при якому під час кожної зміни ніг присутня так звана «фаза 

польоту», коли обидві ступні на мить відриваються від землі. Мета занять вашої 

дитини на даному етапі - оволодіння умінням пробігати відстань в 30 м не 

більш як за 15 секунд. Коли вона досягне цієї мети, то зможе продовжувати 

тренуватися, збільшуючи швидкість і дистанцію.  

Відпрацювання вміння ходити швидким кроком допоможе змінити 

первинне вміння ходьби, яке характеризується наступними особливостями: 

дитина стоїть прямо, кроки робить маленькі, користується великою площею 

опори і  вага тіла припадає, головним чином, на внутрішні сторони стоп. При 

швидкій ходьбі вона здійснює відносно незалежні від тулуба обертові рухи 

тазом. Коли вона навчиться робити обертові рухи тазом і ногами незалежно від 

тулуба, її кроки будуть ширшими, площа опори зменшиться, швидкість зросте.  

Навчаючись бігати, дитина набуде багато корисних навичок. 

Покращиться її хода, розвинеться уявлення про швидкість і швидкий рух 

взагалі. Вона дізнається, як координувати рухи тіла, щоб збільшити швидкість. 

Регулярні тренування поліпшать її фізичні якості. Також бігаючи у дитини буде 

краще розвиватися кардіораспіраторна система. У дитини з'явиться мотивація 

бігати, і вона буде отримувати задоволення від швидкого руху. В подальшому 

бігаючи дитину можна навчати ігровим вправам (гра у м’яч та ін.). 

Після того як дитина деякий час повправляється у швидкій ходьбі з 

підтримкою, можна запропонувати її походити швидко самостійно, наслідуючи 

вас.   
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Кроки, з яких складається процес освоєння уміння швидко ходити і 

бігати. 

Для того щоб досягти поставленої мети, дитина повинна 

відпрацювати наступні кроки:  

 1. Спускатися по похилій поверхні швидким кроком з підтримкою за 

одну руку, а потім без підтримки;  

 2. Ходити швидким кроком з підтримкою за одну руку;  

 3. Ходити швидким кроком з помахами однією або обома руками для 

додання швидкості;  

4. Бігати, зупинятися, обминаючи кути, долати перешкоди. 

Спуск швидким кроком по похилій поверхні 

Коли малюк освоїться з швидкою ходьбою по рівній поверхні і навчиться 

швидко переступати ногами, спробуйте походити з ним по похилій поверхні. 

Нахил допоможе йому крокувати з більшою швидкістю, ніж зазвичай. Дитина 

вже має знати, що таке підйоми та спуски, і вміти ходити по похилій поверхні, 

контролюючи свої рухи.  

 Познайомте його з новим способом спуску по похилій поверхні. Для 

цього вам потрібно сказати: «Бігом, бігом», - і показати, як спускатися швидким 

кроком. Спочатку підтримуйте його за дві ручки, потім зменшіть ступінь 

підтримки, щоб, врешті-решт, зовсім відпустіть його. Нехай малюк 

практикується з вами на гірочках з малим, середнім і великим кутом нахилу.  

Ходьба швидким кроком з підтримкою за одну руку 

 Коли дитина навчиться крокувати швидко і легко з підтримкою за дві 

ручки і не буде відставати від вас, спробуйте відпустити одну руку. Стати збоку 

і спонукайте її вхопитися за ваші пальці. Як і раніше, тримайте її руку в 

правильному положенні і стежте за тим, щоб вона утримувала рівновагу, а не 

нахилявся у ваш бік. Спробуйте встати спочатку з одного боку, потім до 

іншого, і подивіться, чи не легше її йти, коли ви підтримуєте її за якусь певну 

руку. Якщо та сторона, з якою ви не підтримуєте її, відстає, а швидкість 

помітно знижується, значить, вона ще не готова і як і раніше потребує 

підтримки ваших рук. Якщо ж малюк в змозі швидко рухати ногами і зможе 
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підтримувати достатню швидкість або незначно знижувати  її, значить, він 

готовий до швидкої ходьби з підтримкою за одну руку. Коли він навчиться так 

ходити, спробуйте збільшити швидкість. Це допоможе йому рухатися з більш 

високою швидкістю.  

     Ходьба швидким кроком з помахами однією або обома руками для 

додання швидкості 

Коли дитина відпрацьовує будь-яке вміння в грі, вона швидше досягає 

успіху. Малюк постарається крокувати швидко, щоб зловити сестричку. Він 

побіжить до людини, з ким дуже хоче побути, або до предмета, що викликає 

його цікавість, в таких випадках у нього є мотивація рухатися швидше, і він 

експериментує: трохи нахиляє тіло вперед, робить більш широкі кроки і 

взмахує однією або обома руками.  

 Зазвичай спочатку діти взмахують однією рукою. У цьому випадку рука 

дитини майже не згинається у лікті, а долоня рухається вперед-назад 

паралельно бічній стороні стегна. При швидкій ходьбі вона рухає цією рукою 

від плеча. Інша рука, як правило, не рухається і може знаходитися в будь-якому 

положенні. Так дитина тренується деякий час, але пізніше починає допомагати 

собі обома руками. Коли це відбувається, спробуйте поспостерігати за нею і 

зрозуміти, яку відстань вона при цьому проходить. Спонукуйте її не тільки 

крокувати швидко, але й поступово збільшувати дистанцію. Почніть з відстані, 

що становить приблизно 7,5 м, і збільшуйте її, поки не досягнете 30 м.  

  Бігає, зупиняється, обминає кути, долає перешкоди 

        Малюк має вміти керувати своїм бігом - обминати кути, долати перешкоди і і 

зупинятися. 

Як тільки малюк почне бігати, ви переконаєтесь, що він стане сміливішим.      

Природно, що він кілька разів впаде, коли буде бігти з іншими дітками, але це і є 

частина навчання, і не варто впадати у відчай через це. 

Починайте вчити дитину міняти напрямок бігу, тримаючи її за одну руку. 

Добіжіть з нею до кінця садка, поверніться, не сповільнюючи бігу, і швиденько 

поверніться назад. Спочатку змінювати напрямок слід повільно, описуючи дугу.      
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І поступово починайте повертати все більше і більше. Використовуйте стілець чи 

паличку для того, щоб відмічати те місце, де ви повертаєте назад. Потім поставте 

якісь перишкоди посеридині шляху і, тримаючи малюка за руку, біжіть з ним до 

цих перишкод, а потім від них. Коли ви відчуєте, що малюк може бігти без вашої 

допомоги, спробуйте бігти попереду нього. 

Додаткові вправи: 

1. Ходьба швидким кроком 

● Займайтеся на плоскій горизонтальній поверхні довжиною не менше 15 м. 

Краще всього, якщо на цій дистанції не буде вигинів і поворотів.  

● Встаньте лицем до дитини. Якщо її допомагають двоє, то їм потрібно 

розташуватися по обидва боки від дитини.  

● Спонукайте дитину взятися за ваші великі пальці (або за великі пальці обох 

помічників). Помістіть її руки перед грудьми на рівні плечей або нижче. Якщо 

потрібно, покладіть інші свої пальці поверх її рук, щоб забезпечити більш 

надійне захоплення.  

● Давайте її словесні й зорові підказки. Якщо потрібно спонукати дитину 

подолати певну відстань або піти з певною швидкістю, скористайтесь іграшкою 

або іншою цікавою для неї предметом.  

 ● Крокуйте зі швидкістю, що перевищує її звичайну швидкість. Щоб не 

відстати від вас, її доведеться міцно триматися за ваші пальці і швидко 

перебирати ногами. Коли вона втомиться або не захоче більше вправлятися, 

вона може відпустити ваші руки.  

● Інший варіант організації занять. Дитина може ходити швидким кроком, 

штовхаючи перед собою іграшку-каталку. Переконайтеся, що ручка, за яку вона 

тримається, знаходиться приблизно на рівні її грудей, щоб її не довелося 

перегинатися.  

● Коли вона буде готова до подолання більш довгої дистанції, збільшіть 

відстань до 30 м.  

● Працюйте над збільшенням швидкості, погодившись із ступенем готовності 

дитини.  

● Коли вона освоїться з ходьбою по похилій поверхні і з швидкою ходьбою, 
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почніть робити фізичні вправи в ходьбі швидким кроком вниз по поверхні з 

малим і середнім кутом нахилу. Спочатку підтримуйте дитину за дві руки, 

потім за одну. Коли ви побачите, що вона готова ходити самостійно, спробуйте 

відпустити її. Можна також спонукати дитину спускатися по похилій поверхні, 

штовхаючи перед  собою іграшку-каталку.  

 ● Коли вона навчиться швидким кроком долати відстань у 24-30 м., з 

підтримкою за обидві руки і при цьому буде легко встигати за вами, спробуйте 

перейти до підтримки тільки за одну руку. Встаньте поруч, спонукайте її 

взятися за ваш великий палець і помістіть в потрібне  положення її руку. 

Продовжуйте збільшувати швидкість і при освоєнні дистанцій, що 

перевищують 30 м.  

 Результат позитивний: якщо дитина зможе самостійно ходити швидким 

кроком. 

 Вправа 2. Біг, переносячи вагу на ногу, яка знаходиться попереду, 

розмахуючи при цьому протилежною рукою. 

      Якщо ви подивитися, на біг легкоатлетів, то можете побачити, що існує така 

фаза руху, коли жодна нога не торкається землі. Щоб бігти досить вільно, дитині 

треба вміти добре зберігати рівновагу, переносячи свою вагу трохи вперед і по 

черзі розмахувати руками. 

      Малюк може засвоїти цю навичку за той самий час, що й попередню, а 

може бути, що для того, щоб навчитися добре бігати, розмахуючи руками, йому 

треба буде більше часу. 

Методика виконання вправи: 

    До цього часу, малюк уже повинен навчитися ходити. Спонукайте його 

бігати навшпиньках. 

    Якщо малюк не розмахує руками, покажіть йому, як це робиться, і поясніть, 

що це допомагає швидко бігти (рис. 4. 10, а). Надайте малюку можливість 

спостерігати, як бігають старші діти, і, якщо це можливо, нехай він побіжить разом 

з ними. 

   Результат позитивний, якщо дитина пробіжить щонайменше 3, 5 метрів, 
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злегка нахилившись уперед, наступаючи на передню частину стоп, відриваючи 

п'яти від землі та розмахувати руками, піднімаючи їх по черзі (рис. 4. 10, б).  

 

         

                       а б 

Рис. 4. 10. Біг, переносячи вагу на ногу, яка знаходиться попереду, 

розмахуючи при цьому протилежною рукою 

а – біг попереду дитини (показ правильного бігу); б – біг позаду дитини 

(контроль якості виконання бігу). 

Контрольний список навичок великої моторики 

1. Швидким кроком з підтримкою за руку спускається по похилій поверхні, що 

має середній кут нахилу………………………………………………………….…□  

2. Ходить швидким кроком з підтримкою за одну руку……………………….....□ 

3. Ходить швидким кроком з помахами однією або обома руками для додання 

швидкості…………………………………………………………………………….□  

4. Бігає, зупиняється, обминає кути, долає перешкоди………………………..….□ 

5. Бігає, переносячи вагу на ногу, яка знаходиться попереду, розмахуючи при 

цьому протилежною рукою…………………………………………………………□ 
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4.5 Стрибки 

 Якщо ваша дитина вміє ходити і впевнено почуває себе, стоячи на 

вузький поверхні, значить, вона може вчитися стрибати. Спочатку вона буде 

робити ногами пружинисті рухи (присідати, згинаючи ноги в колінах, і знову 

розпрямляють їх). Цю вправу, ще називають «пружинкою». Займатися потрібно 

на пружинистій поверхні (ліжко або батут). Коли дитина зрозуміє, як 

виконувати такі рухи, вона почне відштовхуватися від підлоги пальцями ніг у 

спробі піднятися вгору. Для того, щоб відірватися від землі, її буде потрібна 

відповідна сила м'язів.  

Для виконання стрибків потрібно: 

 1. Мати міцні литкові м'язи, які у дітей з синдромом Дауна, як правило, 

слабкі. Для того, щоб дитина змогла стояти навшпиньки, ці м'язи повинні бути 

сильними.  

 2.  Для стрибка дитині потрібно поставити ноги близько одна до одної - 

так, щоб носки при цьому були направлені вперед. Її потрібно також підвестись 

навшпиньки, а в цьому положенні внутрішні сторони стопи утворюють 

невелику арку. При відпрацюванні таких рухів дитина звикне до більш 

правильному положення стоп, у той час як вона стоїть або при ходьбі.  

 3. Відпрацьовувати «пружинку», дитина користується комбінацією рухів, 

що складається з згинання та розгинання ніг в кульшових і колінних суглобах. 

Раніше домінуючим рухом ніг було розгинання. Заняття допоможуть дитині 

надалі збалансувати ці рухи. Це, у свою чергу, краще розвиває такі вміння, як 

підйом і спуск по похилій поверхні та сходах, підйом на поріжок і сходження з 

нього, а також їзда на триколісному велосипеді.  

 Щоб навчитися стрибати, потрібен час та терпіння.  

 Кроки, з яких складається процес оволодіння вмінням стрибати  

Для досягнення мети цієї частини занять дитині потрібно відпрацювати 

наступні кроки:  

 1.Стрибати на пружинистій поверхні; 

2.Стрибати на підлозі;  

3. Зістрибувати обома ногами зі сходинки висотою 10-20 см., з підтримкою 
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за руки і без підтримки.  

 Спочатку дитина навчиться робити «пружинку», отримуючи задоволення 

від відчуттів, які дають ці рухи. Відчувши себе впевнено, вона спробує з 

імітувати ці рухи, повторюючи їх вже без вашої допомоги. Потім вона піде далі 

- стане підніматися на носочки. Наступний етап - спроба навчитися піднімати 

тіло вгору і відривати ноги від поверхні. У якийсь момент вона буде робити це, 

ні за що не тримаючись.  

Стрибки на пружинистій поверхні 

Насамперед потрібно познайомити дитину з вправою «пружинка». Коли 

ваша дитина буде готова вчитися стрибати на пружинистій поверхні, 

відриваючи від неї ступні і тримаючись обома руками. Поясніть її, що таке 

«відриватися від землі». Коли вона зрозуміє, чого ви від неї чекаєте, то стане 

експериментувати і долати труднощі.  

«Відірватися від землі» може бути важко, тому що для цього дитині 

доводиться до своїх пружинистих рухів додавати новий фізичний навик. Коли 

вона рухається вгору, її потрібно в свій ритм ввести швидкість і момент руху. 

Вона не зуміє відірвати від поверхні ноги, просто піднімаючись на носочки. Її 

необхідно придумати якийсь спосіб. Цьому допоможе підтягування на руках 

або відштовхування від опорної поверхні носочками.  

 Ви дасте її зрозуміти, що таке «відірватися від землі», наступним чином:  

 1. Спонукаючи її спостерігати за вашими стопами, коли ви стрибаєте на 

батуті, тримаючись за стілець. Щоб привернути її увагу до своїх стоп, 

стрибайте вище, щоб показати її, як високо вони піднімаються.  

 2. Візьміть її за гомілки та у відповідності з ритмом її рухів підводьте їх, 

відриваючи від поверхні. Дитина у цей час тримається за стілець, а ви сидите на 

підлозі.  

 3. Візьміть її під пахви і піднімайте, відриваючи від поверхні у 

відповідності з ритмом її рухів. Вона при цьому тримається за стілець, а ви 

сидите на цьому стільці верхи лицем до неї.  

 4. Скористайтеся більш високим стільцем (що знаходиться на рівні її 

зросту), щоб вона трималася за нього при виконанні пружних рухів. Тоді 
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дитина допомагає собі руками підніматися і відривати ноги від поверхні.  

 Допомагайте її відривати ноги від опорної поверхні, поки вона не 

навчиться робити це сама.  

Спочатку, виконуючи серію пружних рухів, дитина випадково один раз 

відірве ноги (або тільки одну ногу) від поверхні. Коли вона випробує відчуття 

польоту і побачить вашу радість, вона постарається зробити це знову. 

Продовжуючи вправлятися, вона навчиться підстрибувати в повітря все вище.  

До тих пір, поки дитина не навчиться робити це постійно, її буде потрібна 

опора, за яку вона зможе триматися обома руками. Поки вона нарощує силу 

м'язів, необхідну для стрибків, така підтримка допомагає зберігати рівновагу. 

Навіть після того, як вона почне відривати ноги від пружинистої поверхні 

постійно, з метою безпеки рекомендується, щоб вона продовжувала триматися 

за щось руками (рис. 4. 11). Слідкуйте за тим, щоб під час занять дитина 

тримала шию в нормальному, вертикальному положенні. Деяким дітям з 

синдромом Дауна властива атлантовісьова нестабільніст - нестабільність 

першого і другого шийних хребців. Коли вони займаються на батуті або інший 

пружинистій поверхні, то потребують постійного нагляду. Вам необхідно 

запобігати різким, раптовим рухам головою - як вперед, так і назад. Потрібно 

стежити за тим, щоб дитина навчилася безпечного використання пружинистої 

поверхні.  

               

Рис. 4. 11. Стрибки на пружинистій поверхні (батуті) із опорою 
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Стрибки на підлозі 

Коли дитина вміє стрибати на пружинистій поверхні, нехай вчитися 

стрибати на підлозі, тримаючись за що-небудь обома руками. Пружня поверхня 

допомагала її рухатися вгору. Для того щоб зробити стрибок на поверхні, у якої 

немає ніяких пружин, тобто на підлозі, дитині необхідно відштовхнутися 

носочками від опорної поверхні з такою силою і надати собі таку швидкість, 

якої було б достатньо для того, щоб підстрибнути.  

Поки її ноги не стануть достатньо сильними, вона буде триматися руками 

за яку-небудь опору і таким чином допомагати собі зберігати рівновагу. 

Спочатку вона навчиться стрибати на підлозі з підтримкою. Після чого спробує 

робити це без підтримки. Тоді її вже доведеться розраховувати виключно на 

власні ноги: щоб зуміти добре приземлитися та втримати рівновагу. Займатися 

стрибками її буде в задоволення. Коли вона навчиться стрибати самостійно, 

вона буде дуже пишатися собою.  

Зістрибування зі сходинки 

Коли ваша дитина навчиться самостійно стрибати на підлозі і без 

підтримки сходити з поріжка висотою 10-20 см., хай вчиться зістрибує зі 

сходинки висотою 10-20 см.  

Кожним з вищезгаданих навичок дитина-повинна володіти впевнено, і 

тоді вона зможе об'єднати їх і таким чином навчитися зістрибує зі сходинки. 

Однак, крім цього, її також доведеться об'єднати стрибок вгору і вперед.  

 Спочатку займіться стрибками вперед з підтримкою за дві руки. Щоб 

зістрибнути зі сходинки, дитині потрібно стрибнути вперед на 15-24 см. Для 

цього вам потрібно, встати перед нею на коліна і протягнути її великі пальці, 

щоб вона за них вхопилася. Коли вона буде стрибати, потягніть її вперед, на 

себе. Завдяки вашій підтримці вона зрозуміє, в якому напрямку її потрібно 

стрибати, і втримає рівновагу. Освоївшись з рухом вперед, дитина зможе взяти 

участь в іграх, які ви організовуєте спеціально для неї. Хай стрибає через що 

лежить на підлозі стрічку або мотузку або перестрибує з килима на паркет.  

Можна також пропонувати її застрибувати в коло, або вистрибувати з нього. 

Повправлявшись як слід, дитина в якийсь момент спробує стрибнути вперед без 
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підтримки. Ви можете стати поруч з нею, перестрибнути через мотузку, а потім 

спонукати її скопіювати вашу дію.  

 Коли ваш малюк буде впевнено стрибати вперед, вчіть його зістрибувати 

зі сходинки висотою 15-24 см. Візьміть для початку сходинку нижче: 2,5-5 см., 

заввишки. Потім поступово збільшуйте висоту аж до 15-24 см. Дитині потрібна 

підтримка, для того щоб освоїти рух, за допомогою якого виконується ця дія, і 

для відновлення рівноваги після приземлення. Забезпечуйте її підтримку до тих 

пір, поки вона не навчиться зістрибуати зі сходинки з легкістю. Важливо, щоб 

поверхня, на яку вона зістрибує була м’ягкою та стійкою. Якщо вона хитається, 

вагається або ковзає, дитина не буде відчувати себе в безпеці.  

Відчувши готовність до самостійного виконання цієї дії, дитина спробує 

зістрибнути зі сходинки самостійно. Знову ж таки ви можете стати поруч з нею, 

зістрибнути зі сходинки, а потім спонукати її зістрибнути.  

Спочатку вона спробує зійти зі сходинки, поставивши вниз спочатку 

одну, а потім іншу ногу. Вона навіть може робити це швидко і думати при 

цьому, що зістрибує! Якщо вона продовжує спускатися зі сходинки таким 

чином, встаньте поруч з нею, візьміть її за руку і пригніть разом з нею. З 

підтримкою за одну руку вона зуміє зістрибнути вниз, працюючи обома ногами 

одночасно. Поступово знижуйте ступінь своєї підтримки, прагнучи навчити її 

зістрибувати і приземлятися обома ногами без підтримки.  

 Додаткові вправи: 

Нижче наводяться приклади більш складних стрибкових вправ на 

підлозі:  

 1. Стрибки на місці по 20-50 разів;  

 2. Стрибки у довжину на 30 см.;  

 4. Стрибки вбік і назад; 

 5. Стрибки на одній нозі;  

 6.Стрибки з положення сидячи з рухами рук або без рухів.  

Стрибкові вправи на предметах: 

1. Стрибки на килимку «топ - топ»;  

          Стрибки на килимку «топ -топ» - є досить складною вправою, яка 
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потребує значних м’язевих зусиль та хорошої рівноваги.  

Тому, при навчанні дитини стрибків на даному килимку потрібно 

дотримуватися такої послідовності: 

1. Розпочинати навчання з дитиною, яка вміє стрибати не менше 10 см., в 

довжину; 

2. Тримати дитину за одну, або за обидві руки, в залежності від фізичних 

можливостей малюка, (як показано на рис. 4. 12, а-б). 

3. Коли дитина вже вміє стрибати без підтримки за руку, обов’язково 

потрібно страхувати дитину (рис. 4.12, в). 

4. При якісному виконанні стрибка дитиною прямо, потрібно ускладнювати 

завдання, шляхом: стрибків по діагоналі, з поворотом на 90˚ на місці, 

стрибком на заданий колір та ін. 

                     

                          а                                                            б    

         

                          в  г 

Рис. 4. 12. Стрибкові вправи на предметах 

а – стрибки на «топ - топі» із підтримкою за дві руки; б – стрибки на 

«топ - топі» із підтримкою за одну руку; в – стрибки на «топ – топі» без 

допомоги; г – стрибки в довжину на «стрибунці». 
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2. Стрибки в довжину на «стрибунці» - потребують не тільки міцних м’язів ніг, 

але і здатності дитини долати відчуття страху. При навчанні дитини стрибати на 

«стрибунці», ви повинні дотримуватися насамперед техніки безпеки. Ви можете 

регульвати довжину стрибка та висоту, але обов’язково слідкуйте за тим, щоб 

задана висота та довжина не перевищувала фізичних можливостей дитини (рис. 

4.12, г). 

Ці вправи дозволять, ще більше зміцнити м'язи, поліпшити здатність 

зберігати рівновагу, розвинути координацію рухів і підвищити витривалість.  

 

Контрольний список навичок великої моторики 

1. Стрибає на пружинистій поверхні………………………………………………□  

2. Стрибає на підлозі………………………………………………………………..□  

3. Зістрибує обома ногами зі сходинки висотою 10-20 см., з підтримкою за руки 

і без підтримки……………………………..……………….……………………….□  

4. Стрибає у довжину на 30 см……………………………………………………..□  

5. Стрибає вбік і назад……………………………………………………………....□  

6. Стрибає на одній нозі…………………………………………………………......□  
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4. 6 Гра у м’яч 

Навчити малюка грати з м'ячем дуже важливо, і не лише тому, що ці ігри 

розвивають уміння співвідносити свої дії з тією картиною, яку сприймає око, але 

й тому, що вони часто стають засобом взаємодії з оточенням. М'яч узагалі має 

особливе значення в іграх маленьких дітей, і якщо ваш малюк не буде впевненим у 

своїх силах, він може відчути себе „поза грою", і це, звичайно, відіб'ється на його 

самооцінці. 

Деякі дорослі розглядають перші дитячі ігри з м'ячем як підготовку до 

майбутніх командних змагань і взагалі до серйозних занять спортом. Нам такий 

підхід здається дещо одностороннім. Грати в м'яч корисно всім. Дуже маленьким 

дітям ці ігри дають уявлення про те, що таке дотримання черговості. Для старших 

дітей - це приємний та здоровий відпочинок із слабо вираженим елементом 

змагання. У багатьох школах заняття фізкультурою побудовані так, що основний 

акцент робиться на вдосконаленні індивідуальних навичок, на вихованні в дітей 

упевненості в собі та духу товариства.  

Ми виділили чотири основних навички гри у м’яч, якими має володіти 

дитина від 3 до 5 років із синдромом Дауна: 

1. Стоячи прямо, ноги разом, кидати м'яч піднятими за голову руками; 

2. Кидати м'яч, піднявши руку вгору і розвернувши тулуб; 

3. Ловити м'яч діаметром 15 см., обома руками; 

4. Бити по м'ячу ногою з розбігу.  

Стоячи прямо, ноги разом, кидати м'яч піднятими за голову руками 

  Зараз, ми будемо розглядати кидок - згори. Спочатку, дитина буде кидати 

м'яч прямо дивлячись перед собою, а пізніше рухом із – за голови, вгору.          

Методика виконання вправ: 

 Для правильного виконання вправи вам може знадобитися помічник. Тоді 

один дорослий буде ловити м'яч і повертати його назад, а інший - допомагати 
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малюкові кидати його. 

Попросіть батька чи старшу дитину стати навпроти, приблизно в 3 метрах від 

малюка. Малюкові дайте м'яч і надайте йому можливість самостійно кинути м’яч. 

Потім станьте за його спиною, підніміть угору його руки, відведіть її трохи 

назад і, сказавши: "Кинь м'яч!", Махніть руками вперед і допоможіть випустити 

м'яч (рис. 4. 13, а). Тато може зловити м'яч і повернути його вам для того, щоб ви 

повторили кидок. Якщо ніхто не може вам допомогти, станьте навпроти 

баскетбольного кільця, яке закріплене на висоту, можливого кидка дитиною 

м’яча і допомогайте дитині закидати м'яч у кільце. Намагайтеся в міру засвоєння 

цієї навички допомогати все менше й менше, і займайтесь до тих пір, доки малюк 

не навчиться робити те, що треба, цілком самостійно (4. 13, б). Дуже важливо, 

щоб м'яч точно відповідав фізичним можливостям малюка. Якщо він буде 

занадто великий чи важкий, то, коли малюк закине руки назад, він може випасти з 

рук. 

Намагайтеся займатися щодня не менше 5 хвилин, і ви помітите, що ця 

навичка засвоюється дуже швидко. 

Кидає м'яч, піднявши руку вгору і розвернувши тулуб 

 Для того, щоб зробити правильний кидок, треба розвернути корпус, а вагу 

тіла перенести з однієї ноги на іншу (рис. 4. 13, в). Якщо ви хочете, щоб ваш 

малюк кидав м'яч далеко, вам доведеться навчити його робити це правильно. 

 Діти оволодівають цією навичкою тоді, коли вчаться грати в крикет чи 

бейсбол. Відзначимо, що дівчатка рідко беруть участь у таких іграх і, в результаті, 

можуть так і не навчитися кидати м'яч. Можливість кидати предмети на великі 

відстані визначається не тільки однією силою, але й технікою. 

Методика виконання вправ: 

 Станьте позаду малюка і допоможіть йому зробити усі ці складні рухи так, 

щоб він відчув і зрозумів зміст. Крім того, демонструйте правильний прийом 

самі чи попросіть іншу дитину. 

Поступово зменшуйте свою допомогу. 

Малюк незабаром переконається, що цей прийом дозволяє кидати м'яч усе далі 
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й далі. 

Ловить м'яч діаметром 15 см., обома руками 

Ловити м'яч важче, ніж кидати. Через це ми розглядаємо цю вправу майже у 

самому кінці розділу. Проте, якщо ваш малюк раніше грав у будь-які ігри з м'ячем, 

він уже, безперечно, мав можливість спробувати. 

Уміння ловити м'яч вимагає доброї зорово-моторної координації, і водночас, 

відповідні вправи, подібні цій, допомагають у її розвитку. 

Методика виконання вправи: 

Як тільки, ви починали вчити дитину кидати м'яч, ви запрошували 3-го 

партнера. Спробуйте запросити його ще раз. Він буде кидати м'яч, а ви 

допомагатимете малюкові ловити його. Станьте позаду нього, нахиліться над 

малюком і потримайте його руки в такому положені, при якому лише долоні 

будуть підняті вгору. 

Коли м'яч впаде малюку на передпліччя, загніть його кисті вперед і зігніть 

його ручки в ліктях, щоб він міг притиснути м'яч до себе. Якщо для початку ви 

працюєте з м'яким м'ячем, він не буде боляче бити по руках, а коли малюк 

притисне його, то він стане сплюснутий. Нехай спочатку дитина буде стояти на 

відстані витягнутої руки від того, хто кидає м'яч, а потім поступово ви будете 

збільшувати відстань до одного, а згодом двох метрів. 

Можна дати дитині кулю, яка надувається, і пограти разом, ви будете 

підкидати кульку, а вона - ловити. Кулька легка, вона буде літати повільніше від 

м'яча, і дитині буде легше її піймати. 

Коли дитина зрозуміє, як правильно ловити м’яч, спробуйте кинути її м’яч. 

Більшість дітей спочатку закривають очі коли ловлять м’яч, що свідчить про 

певне відчуття страху перед летючим предметом (4. 13, г). Але з часом страх 

проходить. 
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Б'є по м'ячу ногою з розбігу 

Удари ногою по м’ячу виховують в дитині рівновагу, точність, 

витривалість, що є дуже важливим вмінням дитини, особливо в перші роки 

життя. Щоб вдарити ногою по м’ячу з розбігу дитині треба буде перейти від бігу 

до нанесення ударного руху більш плавно. Перед тим, як побігти, малюк має 

подивитися на м'яч і прицілитися, а після цього розбігтися і, не зупиняючий., 

ударити по м'ячу ногою. 

Методика виконання вправи: 

 Якщо ви хочете навчити свого малюка бити по м'ячу правильно, йому 

Потрібно багато тренуватися, причому тренуватися весь час після оволодіння 

вмінням. Дуже корисні у цьому випадку ігри з однолітками чи з ентузіастами-

дорослими. 

Спочатку, ви повинні оволодіти ударами ногою по м’ячу з місця і вже 

тоді потрібно навчати дитину ударам по м’ячу з розбігу (рис. 4. 13, д - е).  

 

                  

                          а                                                                    б  

                                                                                      

                           в                                                                      г 
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                         д                                                                   е 

Рис. 4. 13. Вправи з м’ячем 

 а, б – закидання м’яча в баскетбольне кільце із – за голови; в – кидок 

м’яча, однією рукою із –за голови на відстань, із поворотом тулуба; г – ловіння 

м’яча діаметром 15 см., із відстані 1м.; д – удар по м’ячу ногою з місця; е - 

удар по м’ячу ногою з розбігу. 

Поради щодо організації та проведення занять 

 Працюйте з м'ячем відповідного розміру та ваги. Спочатку вам слід взяти 

легкий м'яч діаметром 25-40 см, пляжний або гумовий.  

Якщо в даний момент це йому не цікаво, спробуйте повернутися до гри в 

м'яч в інший час. Малюк сам покаже вам, коли захоче пограти в «мяч». Якщо 

він побачить, як грає його брат або сестра, у нього теж може з'явитися бажання 

позайматися цим.  

 Якщо він дійсно більш охоче робить це певною ногою, дозвольте йому 

бити саме нею. Він дізнається, що у нього є домінуюча нога, точно так само, як 

домінуюча рука.  

 Давайте дитині словесні, зорові і тактильні підказки. Для того, щоб 

позначити дію, що дитина повинна виконати, і сказати їй, що потрібно зробити 

ногою, користуйтеся словесної підказкою. Кажіть: «Бий!», «кидай» «лови». Вам 

слід вимовляти одне й те ж слово завжди, коли ви (або вона) проводите 

відповідний рух ногою. Команда «Бий!», допоможе дитині зосередитися на 

відповідній дії - удар ногою по м'ячу.  

 Давайте дитині також зорові підказки. Демонстрація відповідних рухів 
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служить її такого роду зорової підказкою. Це можете робити ви, а можуть - 

брати і сестри малюка.  

 Давайте дитині також тактильні підказки, щоб вона змогла відчути рух 

або дію, якого ви від неї також прагнете.  

Контрольний список навичок великої моторики: 

1. Стоячи прямо, ноги разом, кидає м'яч піднятими за голову руками……...…□ 

2. Кидає м'яч, піднявши руку вгору і розвернувши тулуб……………………......□ 

3. Ловить м'яч діаметром 15 см., обома руками…………………………………...□ 

4. Б’є по м'ячу ногою з розбігу……………………………………………………...□  
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4.7 Їздить на триколісному велосипеді 

 Їзда на триколісному велосипеді - нелегке заняття, і зацікавиться ним 

малюк раніше, ніж реально зуміє впоратися з ним. Інтерес у нього з'явиться 

тоді, коли він побачить, як катаються на велосипедах його брати і сестри або 

інші діти. Йому стане цікаво, що це за штука, і він захоче випробувати його. 

Однак ваша дитина не навчиться їздити на велосипеді до тих пір, поки не буде в 

змозі привести його в рух.  

 Коли малюк виявить цікавість до велосипеда, дайте йому спробувати 

прокататися. Зазвичай це відбувається у віці 2,5-3 років. Керувати велосипедом, 

штовхати його вперед і утримувати ноги дитини на педалях доведеться вам. Він 

поки не зможе виконувати такі дії самостійно, і в якийсь момент це, можливо, 

почне його турбувати. Щоб навчити дитину самостійно їздити на велосипеді, 

можна для початку навчити її їздити (відштовхуватися ногами і управляти) на 

іграшкової машинці або конячці на колесах. Цим можна займатися ще раніше – 

року, в два. Тоді ви зможете по черзі то катати дитину на триколісному 

велосипеді, то надавати її можливість їздити на іграшці з коліщатками 

самостійно. Такі вправи підготують її до самостійної їзди на велосипеді. 

Зазвичай діти з синдромом Дауна опановують умінням їздити на триколісному 

велосипеді і долати на ньому відстань у 4,5 м у віці 4-6 років, а в середньому - в 

5 років.  

 Для їзди на велосипеді триколісному дитина повинна навчитися:  

 1. Триматися руками за кермо і керувати ним;  

 2. Втримувати ноги на педалях;  

 3. Крутити педалі, здійснюючи рівні ритмічні рухи ногами ( кульшового, 

колінного і гомілково - ступневого суглобами).  

 Освоювати вміння керувати велосипедом і крутити педалі дитині слід 

окремо. Коли вона опанує кожним з них, нехай вчиться виконувати ці дії 

одночасно і координувати їх. Мета занять, описаних в даному розділі, - 

навчитися долати на триколісному велосипеді відстань у 4, 5 м, керуючи 

кермом і крутячи педалі. Навчившись цього, дитина опанує основами їзди на 

велосипеді і потім, продовжуючи тренуватися, навчиться їздити на більш довгі 
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відстані і з більшою швидкістю.  

 Вміння їздити на велосипеді корисно для вашої дитини багато в чому. 

Воно сприяє розвитку соціальних та фізичних навичок. Дитина буде із 

задоволенням грати з іншими дітьми у дворі. Вона відчує себе «великим» і 

стане пишатися тим, що може їздити на своєму велосипеді разом з сусідськими 

дітьми.  

 Кроки, з яких складається процес освоєння уміння їздити на 

триколісному велосипеді: 

 1. Забираєтися на іграшку з коліщатками або триколісний велосипед і 

злазити з нього;  

 2. Відштовхуючись ногами і керуючи кермом, «їхати» вперед на іграшці 

з коліщатками;  

 3. Їхати на триколісному велосипеді, коли  допомагають утримувати ноги 

на педалях і рулити;  

 4. Рулити і натискати на педалі триколісного велосипеда, з'їжджаючи 

вниз по похилій поверхні;  

 5. Проїжджати на триколісному велосипеді відстань у 4, 5 м по 

горизонтальній поверхні, керуючи кермом і натискаючи на педалі.  

 Спочатку потрібно прагнути до того, щоб дитина отримала досвід 

самостійного «водіння» іграшки на коліщатах. Коли його ноги почнуть 

діставати до педалей, можна переходити до навчальної їзди на триколісному 

велосипеді  з підтримкою. Дитина сама проявить інтерес до освоєння уміння 

керувати і крутити педалі.  

Покращаться фізичні навички дитини, тому що, сидячи на велосипеді, 

вона здійснює різними частинами тіла, такі нові для неї рухи:  

 1. Натискаючи на педалі, вона змушена тримати коліна піднятими, не 

дозволяючи їм безвольно розвалюватися в різні боки. Коліна і стопи дитини 

повинні «дивитися» вперед, а не в сторони.  

 2. Дитина згинає і розгинає кожну ногу в кульшовому і колінному 

суглобах окремим, незалежним рухом. Щоб не збиватися з ритму, кожна нога 

повинна бути достатньо сильною.  
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 3. Кісточки дитини рухаються вгору-вниз, а ступня штовхає педалі.  

 4. Користуючись обома половинами тіла, а, не покладаючись лише на 

одну, домінуючу половину, дитина розвиває силу і координацію рухів.  

 5. Вона вчиться координувати рухи і користуватися руками, ногами і 

тулубом спільно, одночасно керуючи кермом і працюючи педалями.  

Уміння забиратися на іграшку з коліщатками або велосипед і злазити 

з нього 

 Вам потрібно навчити дитину забиратися на іграшку з коліщатками або 

велосипед і злазити з нього. Якщо ви з самого початку навчили її цьому, вона 

потім зробить це сама, не розраховуючи на те, що ви посадите її або знімете. 

Навчитися цього дитина швидко, адже її хочеться не залежати від вас у цьому 

питанні і самостійно вирішувати, кататися її чи ні.  

Коли дитина вчиться забиратися на іграшку або велосипед і злазити з 

нього, вам доведеться тримати ці засоби пересування, щоб вони не ковзали і не 

їхали, поки вона це робить. Для того, щоб успішно піднятися на іграшку або 

велосипед, її важливо прийняти правильне положення. Дитина повинна стати 

поруч з сидінням, обличчям до керма, потім обома руками вхопитися за кермо і 

занести за сидіння ногу, що знаходиться найближче до корпусу іграшки. 

Можливо, дитина зігне цю ногу в кульшовому і колінному суглобах, щоб 

підняти її перед собою. Якщо її буде потрібна ваша допомога, допоможіть її 

підняти ногу і перенести її через сидіння. Коли її ноги вже будуть по різні 

сторони сидіння, вона зможе сісти. Для того щоб злізти з іграшки чи 

велосипеда, її треба встати, вхопитися за кермо, підняти і перенести через 

сидіння ту ногу, яку вона вибере.  

Потренувавшись, ваша дитина навчиться все це проробляти самостійно.  

Від вас буде потрібно тільки притримувати іграшку, щоб вона не рухалася. 

Пізнішевона навчиться забиратися на велосипед і злазити з нього самостійно, 

але як скоро це відбудеться, залежить від того, наскільки легко велосипед 

рухається по поверхні, на якій він стоїть.  

Їзда на триколісному велосипеді, коли дитині допомагають 

утримувати ноги на педалях  
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 Коли у вашої дитини виявиться інтерес до триколісного велосипеда, а 

ноги вже будуть легко діставати до педалей, почніть вчити її їздити на 

велосипеді з підтримкою. Критично важливо для цього правильно організувати 

заняття і знайти потрібний велосипед. Він повинен підходити дитині за всіма 

параметрами.  

Параметри підбору велосипеда:  

 1. Руль. Руль повинен бути розташований близько до тулуба дитини або 

вигнутий у бік її тулуба, коли вона сидить на сидінні. Оскільки довжина рук у 

вашої дитини може бути менше, ніж у інших дітей, краще використовувати 

такий велосипед, у якого відстань між заднім краєм сидіння і кермом менше, 

ніж в інших моделях. Якщо кермо розташоване так, «що до нього важко 

дотягнутися, то рулити буде важче.  

 2. Педалі. Педалі повинні розташовуватися досить близько до сидіння, 

щоб дитині було легко тримати на них ноги весь той час, поки вони роблять 

повний оберт. Для перевірки, чи виконується ця умова, помістіть одну  педаль в 

саме далеке від сидіння положення. Переконайтеся, що дитина може поставити 

на неї всю ступню повністю.  

 3. Сидіння. Переконайтеся в тому, що ззаду у сидіння є спинка висотою 

не менше 10-13 см. Найкраще, якщо це ковшоподібного сидіння, тому що в 

цьому випадку у тулуба теж є підтримка. Можна використовувати сидіння у 

вигляді сідла, що має ззаду опору, яка підноситься на 10-13 см. Без такої опори 

сідниці дитини, коли вона спробує відштовхнутися ногами ковзають, тому, вона 

не може успішно просунутися вперед. За наявності опори кожен раз, коли 

дитина відштовхується ногами, велосипед буде просуватися вперед.  

 4. Площа опори. У триколісного велосипеда вона повинна бути великою. 

Тоді велосипед стійкий і легко не перекинеться. Виміряйте відстань між 

зовнішніми краями задніх коліс. Чим більше ця відстань, тим стійкіші 

велосипед.  

 Крім особливих параметрів, необхідно пристосування, що дозволяє 

дитині зафіксувати положення стоп на педалях. Спочатку йому дуже важко 

втримувати ноги на педалях. Якщо навіть йому вдається поставити ступні на 
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педалі, вони легко зісковзують з них під час руху. Наприклад, деякі діти,  

ставилять ступні на педалі і навіть утримують їх там, поки крутять кермо. Але 

натискувати на педалі, щоб їхати вперед, вони не можуть.  

Якщо ви зафіксуєте ноги дитини на педалях і стабілізуєте положення її 

сідниць на сидінні, а самі будете штовхати велосипед, дитина відчує, які рухи 

потрібно виконувати ногами. Прикріпити стопи дитини до педалей можна 

малярської стрічкою або за допомогою спеціальних кріплень, які продаються в 

магазинах. Використання малярської стрічки - простий і швидкий спосіб. Її 

легко приліпити і легко відліпити. Готові кріплення надійні і зручно 

застібаються. Ви самі побачите, який спосіб більше підійде вашій дитині.  

           Коли ви прикріплюєте її ноги до педалей, вам слід бути дуже обережним. 

Якщо велосипед буде падати, дитина не зможе витягнути ноги, щоб ними 

зупинити падіння. Вам доведеться весь час бути поруч і уважно доглядати за 

тим, щоб запобігти падінню або підхопити дитину, якщо вона почне падати.  

 Коли, ви підберете відповідний велосипед і кріплення, придумайте, як 

зробити їзду на велосипеді привабливою для дитини. Штовхати велосипед 

будете ви, і вам доведеться багато раз вирушати з ним у подорож. Однак поки 

дитина вчиться їздити на триколісному велосипеді з підтримкою, періоди 

захоплення цим заняттям будуть чергуватися з періодами відсутності будь-

якого інтересу. Зважайте на це і практикуйтеся тоді, коли вона цього хоче. 

Якщо вона налаштована припинити заняття, спробуйте повернутися до нього в 

інший час. Доброю мотивацією для дитини зазвичай буває можливість 

приєднатися до брата чи сестри, якщо ті катаються на велосипедах. Тренуйтеся 

заради задоволення і поступово намагайтеся збільшити час їзди на велосипеді з 

підтримкою.  

 Для того щоб навчитися крутити ногами педалі триколісного велосипеда, 

потрібно багато тренуватися. Перший досвід дитина отримує тоді, коли ви 

штовхаєте велосипед і рулите. Встаньте ззаду, непомітно візьміться за сидіння 

велосипеда і штовхає його вперед. Дитина не захоче, щоб ви трималися за 

кермо, і буде відштовхувати ваші руки. Тому намагайтеся торкатися керма 

лише трішки, тоді коли необхідно. Дитині потрібно звикнути до специфічних 
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рухів ногами, які будуть потрібні при цьому занятті, тому що раніше вона 

ніколи такими рухами не користувалася.  

Коли ваша дитина освоїться з рухами ніг, почне звикати до необхідності 

крутити педалі і полюбить їзду на велосипеді, запропонуйте її з'їхати вниз по 

похилій поверхні (з кутом нахилу 1-2 °). Допоможіть її зрушити з місця і 

спонукайте покрутити педалі, щоб продовжити рух на похилій поверхні. Якщо 

вона зупиниться, вам доведеться допомогти її. Якщо вона перестане крутити 

педалі, велосипед перестане рухатися. Сила земного тяжіння полегшить її 

завдання, у неї почне виходити, тоді з'явиться і мотивація. Її захочеться 

незалежності, і тому саме такий спосіб пересування може для неї виявитися 

кращим, ніж необхідність просити вас весь час штовхати велосипеда, а 

керувати велосипедом доведеться вам, тому що вся увага дитина зосередить на 

обертанні педалей.  

 Коли ж ви штовхаєте велосипед, дитина, якщо її стане цікаво, може 

вправлятися в управлінні. Дитина вже знає, як поводитися з кермом, оскільки 

робила це, катаючись на іграшці з коліщатками.  

Уміння керувати і натискати на педалі триколісного велосипеда під 

час з'їзджання по похилій поверхні 

 Коли ваша дитина познайомиться із спуском по похилій поверхні на 

триколісному велосипеді, ви зможете знизити ступінь своєї підтримки. 

Спочатку спонукає її справно крутити педалі, а коли вона навчиться робити це, 

займіться умінням рулити.  

 Для того, щоб крутити педалі, дитині необхідно:  

 1. Згинати і розгинати ноги в кульшових і колінних суглобах, штовхаючи 

вперед то одну, то другу педаль;  

 2. Здійснювати стопами такі рухи, які дозволять, натискаючи на педалі, 

змушувати їх обертатися.  

 Розуміння того, як рухати ногами, щоб велосипед їхав вперед, - завдання 

непросте, але дитині необхідно розгадати його. Її ноги як і раніше, важливо 

фіксувати на педалях. Тоді вона навчиться відштовхуватися ступнями, а не 

вести запеклу боротьбу за те, щоб утримати ноги на педалях.  
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 Важко дати зрозуміти дитині, що її потрібно робити, щоб навчитися 

крутити педалі самостійно. Якщо ви скажете її: «Жми ногами!» - І натиснете на 

її коліно, вона може в наслідування вам, натиснути на коліно своєю рукою. 

Якщо ви скажете: «Рухай ногами!» - Вона почне рухати ногами, але 

недостатньо сильно. Якщо ви скажете: «Поїхали!» - Вона зможе розгойдувати 

своє тіло вперед-назад, намагаючись зрушити велосипед з місця. Ці вказівки не 

навчать дитини всього того складного руху, що ми робимо, крутячи педалі. 

Щоб допомогти її зрозуміти, як треба крутити педалі, вам доведеться 

перепробувати різні слова і різні дії.  

Коли ваша дитина опиняється на вершині похилої поверхні, її доводиться 

діяти ногами, щоб ініціювати рух велосипеда. Коли вона вже рухається, то 

підтримувати рух легше. Якщо ж вона зупиняється, то потрібно знову 

«запустити» велосипед. Ваше завдання - спонукати її продовжувати їхати 

вперед, поки вона не з'їде вниз до кінця. Тоді, ви можете знову завезти її на 

вершину гори, щоб вона ще раз з'їхала вниз. Підйом на гору стане для дитини 

можливістю перепочити, а ви зможете розвеселити її, рухаючись вгору з 

великою швидкістю.  

Уміння керувати і натискати на педалі триколісного велосипеда під 

час їзди по горизонтальній поверхні 

Коли ви побачите, що ваша дитина намагається тиснути на педалі під час 

їзди по горизонтальній поверхні або продовжує тиснути на педалі, з'їхавши з 

гірочки, можна практикуватися в умінні крутити педалі під час їзди по 

горизонтальній поверхні. Тепер дитині доведеться проводити дії, здатні 

змусити велосипед рухатися вперед. Ви допоможете її робити те, що вона в 

змозі зробити. Коли вона застряє, виручайте її. Якщо дитина може самостійно 

підтримувати рух, у неї буде мотивація робити це.  

Якщо вона по горизонтальній поверхні рухається повільно і з 

труднощами, чергуйте це заняття з їздою по похилій поверхні або спонукайте її 

починати рух у нижній частині гірочки, щоб потім користуватися силою інерції. 

Тренуючись, намагайтеся врівноважувати труднощі, які відчуває дитина, 

намагаючись все зробити самостійно, з приємними емоціями, які вона получає, 



 

 78 

коли впорається зі своїм завданням і поїде вперед, нехай навіть з вашою 

допомогою.  

Коли дитина зупиняється і не може зрушити з місця, то частіше всього 

одна нога її виявляється майже випрямленою, а інша - зігнутою в коліні. Вона 

нічого не зуміє зробити в цій ситуації, тому що буде весь час намагатися 

сильніше натискати на педаль випрямленою ногою, замість того щоб 

працювати іншою ногою. Ви помітите, що такого роду ситуація повторюється 

досить часто. Зазвичай та нога, якою вона намагається натискати на педаль, 

виявляється сильнішою. Дитина застряє в такому положенні до тих пір, поки 

слабша нога не стане сильнішою і вона не почне працювати нею так само, як і 

більш сильною ногою. Тільки це дозволить підтримувати безперервний рух 

педалей по колу. Намагайтеся навчити дитину краще працювати ногою, 

зігнутою в коліні. Для того щоб педалі крутилися ефективно, вона повинна 

координувати рухи ніг.  

Почніть робити фізичні вправи на дистанції від 1 до 1,5 м., і займайтеся, 

поки дитина не буде готова подолати більшу відстань. Коли вона навчиться 

проїжджати по горизонтальній поверхні 4, 5 м, це означає, що вона зрозуміла, 

як треба крутити педалі. Тепер можна поступово збільшувати відстань до 30 м і 

більше. Коли дитина відчує себе впевнено, сидячи на велосипеді і крутячи 

педалі, вона сама стане потроху підвищувати швидкість їзди, і її витривалість 

зросте.  

Якщо дитина всю увагу зосередить на педалях, керувати велосипедом за 

неї доведеться вам. При цьому вона може навіть знати, як користуватися 

кермом, але ви будете потрібні йому, щоб вона змогла повністю 

сконцентруватися на роботі педалей.  

Коли ваша дитина навчиться робити добре і те й інше, ви можете 

спробувати позайматися, не закріплюючи її ноги на педалях. Тепер, коли вона 

вміє штовхати педалі ногами, та утримує на них свої ступні і без спеціальних 

пристосувань, хоча на поворотах це не так легко, як під час їзди по прямій. Тут 

успіх ваш буде залежати від практики.  
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Рис. 4. 14. Ізда на триколісному велосипеді 

а – триколісний велосипед для молодшого середнього віку; б, в.- 

триколісний велосипед для дітей середньої та старшої дошкільної групи. 
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Контрольний список навичок великої моторики: 

1. Отримує задоволення від катання на триколісному велосипеді з повною 

підтримкою, коли дорослий штовхає велосипед на дистанції в 30 м…………... □ 

2. З'їжджає на триколісному велосипеді з маленької гірки і самостійно крутить 

педалі, коли за нього рулить дорослий…………………………………………… □ 

3. З'їжджає на триколісному велосипеді з маленької гірки, самостійно крутить 

педалі і рулить………………………………………………………………………..□ 

4. Проїжджає на триколісному велосипеді 1,5-3 м по горизонтальній поверхні; 

рулить за допомогою дорослого……………………………………………………□ 

5. Проїжджає на триколісному велосипеді 4,5 м по горизонтальній поверхні, 

крутить педалі і рулить самостійно………………………………………………...□ 
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