знання слiд оцiнювати комппексно, в зв'язку з рiзними сферашrи життедiяльностi, а не
a
лише Ti, що пов'язlпоть дитину з майбутнiм шкiльним навчанням.

Щоквартально старшою медиIIною сестрою проводився шrа.пiз стану
захворюваностi i здоров'я дiтей. Педагогами вр€lховуваJIися цi показники пiд час
проведеЕня занятъ з фiзичноi культури, органiзацii ру(ового режиму продовж дня,
загартовуючих заходiв, рухливих iгор тощо.

У кожнiй вiковiй групi,

за резулътатами обстеження дiтей спецiалiстами та

антропометричними вимiрюваннями, нмвний листок здоров'я виховztнцiв, згiдно з яким
проводилось маркування меблiв, здiйснювався iндивiдуа.гrьний пiдхiд пiд час
фiзкультурно-оздоровчоI роботи.

Головним чинником забезпечення необхiдного рiвня фiзичного та психiчного
розвитку дитини, е рацiона.пьний режим. Основним принципом цравильноi органiзацii
режиму дня е його вiдповiднiсть вiковим психофiзичним особливостям дошкiлъника.
Вона обумовлюсться задоволенням потреб органiзму у cHi, вiдпочинку, iжi, дiяльностi,
pyxa)q тому режим дня для дiтей рiзного BiKy у дошкiльному закJIадi пiдiбраний згiДно
до BiKy дитини.
Впров4дженЕя в практику роботи iнновацiйного пiдходу на ocнoBi сl"rасних ВиМОГ
до використ€lння засобiв фiзичного виховання дошкiльникiв, наступностi в рОбОтi
практиtIного психолога та вихователiв сприяло досягненню високого рiвня руховоi
активностi дiтей на заняттях та цравилъного розподilry психофiзичного навантакення
пiд час проведення ,Щнiв здоров'я та загальних спортивних за>rодiв.

У днi карантинiв та в перiоди пiдвищеноi за<ворюваностi

в режимi дня

збiльшftапась загапьна тривагliсть перебування дiтей на свiжому повiтрi, видiлЯвсяся

час для проведення спецiа-гlьних лiкувально - профiлактичних процедур, змiнюВалаСЯ
змiстовна сторона занятъ з пiдвищеним фiзичним та iнтелектуальним навантilкенням.

Але, не зва)кЕlючи на чiтке виконання протиепiдемiчного режиму, запиш€lються
високими показники захворюваностi в групах дошкiльного закJIаду.

Кiлъкiсть дiтей на диспансерному облiку зменшIуеться, проте питанЕя запишаетъСя
актуаJIьним - в наступному навчальному роцi слiд тримати на контролi органiзаЦiЮ Та
методику проведення таких фор* i методiв фiзкулътурно-оздоровчоi роботи З ДiТЬМИ, ЯК
гiмнастика пробудженЕя та органiзацiя рухового режиму в старших ЦрУПаХ.

В дошкiЛьномУ закладi створювЕrлисЬ сприятливi умови для оргаЕiзацii

доцiлънОго та якiсного харчування. Анапiз виконання замовJIень продуктiв харчування
засвiдчуе iх виконання в повному обсязi.
З бокУ завiryвача та сестри медичноi старшоi протягом року здiйснювався
систематичний контроль за дотриманням санiтарно-гiгiенiчних умов органiзацii
харчуваНня. ВiдпОвiднО до графiКа провоДились плановi та оперативнi перевiрки щодо
орiанiзацii харчування, виходу страв та якiстю приготув€lння iжi. Готуrочи страви, кухар
сувор,о дотримувався технологii цриготування iжi, нормативного об'ему страв.
продгукти харчування та продовольча сировина надходили вiд постачапьникiв iз
супровiд""r" ДОКУI\dеНтами. З боку вихователiв здiйснювався постiйний контроль за

