
Вправи для профілактики плоскостопості  

 

 
1. В. п. – стійка на зовнішніх склепіннях ступень. Піднятися на носки, 

повернутись у в. п. (6-8р.). 

2. Виконати теж саме, що і в попередній вправі, але у напівприсяді         

(6-8р.). 

3. В. п. – основна стійка, руки на поясі. Ходьба на зовнішніх склепіннях 

ступень(30-60с.). 

4. В. п. – вузька стійка, руки на поясі. Стати на п’яти, повернутись у в. п. 

(10-15р.). 

5. В. п. – стати прямо, носки звести разом, п’яти розвести. Піднятися на 

носки, повернутися у в. п.(10р.). 

6. В. п. – стати прямо, ступні розташовані паралельно на ширині пліч, 

руки розвести в боки. Присісти на всю поверхню ступні, повернутись у 

в. п. (6-8р.). 

7. В. п. – стати на носки. Розвести п’яти, повернутись у в. п.(8-10р.). 

8. В. п. – о. с. Підняти ногу, виконувати бокові повороти ступні – назовні 

та всередину (по 4-6р. для кожної ступні). 

9. Ходьба  на носках, зведених усередину, у напівприсяді. 

10.  Ходьба на носках вниз по нахиленій площині. 

11. Стрибки: ноги нарізно – ноги разом. 

12.  Стрибки зі скакалкою. 

13.  Стрибки з поворотами на 90º. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вправи для зміцнення м´язів спини  

 

 

Виконуються вправи з вихідного положення – лежачи на животі, 

голова, тулуб і ноги розташовані на одній прямій лінії, руки зігнуті в ліктях, 

голова лежить на тильному боці пальців. 

1. Підняти голову, затриматись у цьому положенні (на рахунок 2-

7), повернутись у в. п.  

2. Підняти голову і плечі, руки скласти в «крильця»(покласти на 

плечі), затриматись у такому положенні на рахунок 2-7, 

повернутись у в. п. 

3. Підняти голову і плечі, руки розвести в сторони, затриматись у 

такому положенні на рахунок 2-7, повернутись у в. п. 

4. Підняти голову і плечі, руки покласти на пояс, затриматись у 

такому положенні на рахунок 2-7, повернутись у в. п. 

5. Піднімати ноги поперемінно, не відриваючи таза від підлоги, 

фіксувати їх у такому положенні на рахунок 2-7, повернутись 

у в. п. 

6. Підняти голову і плечі, руки скласти в «крильця»(покласти на 

плечі). Витягнути руки вперед з оплеском, знову в «крильця» і 

повернутись у в. п. 

7. Підняти голову і плечі, руки зафіксувати в «крильця». 

Витягнути руки вперед, пальці сплести в замок, затриматись у 

такому положенні на рахунок 2-7, повернутись у в. п. 

8. Підняти голову і плечі, руки витягнути вперед, пальці сплести 

в замок, затриматись у такому положенні на рахунок 2-7, 

повернутись у в. п. 

9. Підняти голову і плечовий пояс, руки розвести в сторони, 

виконувати колові рухи руками, спочатку вперед, потім назад. 



10. Підняти водночас обидві ноги, затриматись у такому 

положенні на рахунок 2-7, повернутись у в. п. 

11. Підняти голову і плечі, руки витягнути вперед . поперемінно 

стискати і розтискати кулаки. 

12. Підняти голову і плечі, руки витягнути вперед, розвести в 

сторони, знову вперед, повернутись у в. п. 

13. Підняти голову і плечі, покласти долоні на потилицю, руки 

зафіксувати в «крильця», повернутись у в. п. 

14. Підняти голову і плечі, руки витягнути вперед, одночасно 

піднявши обидві ноги – утворити «човник», затриматись у 

такому положенні на рахунок 2-7, повернутись у в. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вправи для зміцнення м´язів живота  

 

 

Усі вправи виконуються з вихідного положення лежачи на спині, руки 

на поясі, ноги випрямлені. 

1. Поперемінно згинати і розгинати ноги в колінах, ковзаючи 

стопами по підлозі або не торкаючись підлоги.  

2. Згинати й розгинати ноги, не торкаючись підлоги – вправа 

«велосипед». 

3. Зігнути обидві ноги, випрямити вертикально, повільно 

опустити прямі ноги на підлогу. 

4. Зігнути одну ногу в коліні, випрямити її(але не повністю), 

опустити пряму ногу на підлогу. Виконати теж саме другою 

ногою. 

5. Підняти ноги перпендикулярно до підлоги й виконати вправу 

«ножиці», рухаючи носками вздовж осі тулуба. 

6. Підняти прямі ноги перпендикулярно  до підлоги, виконати 

вправу «ножиці», рухаючи носками з боку в бік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вправи дихальної гімнастики  

 

«Годинник» 

Стати, ноги розставити, руки опустити. Рухаючи прямими руками вперед, 

назад, у сторони, промовляти: «Цок-Цок»(10-12р.). 

«Сурмач» 

Сісти на стілець, запясті рук стиснути і підняти вгору. Повільно видихаючи, 

голосно вимовляти: «П-ф-ф-ф-ф»(4-6р.). 

«Летять м’ячі » 

Стати, руки з м’ячем підняти вгору. Кидати м’яч уперед , подовжено 

вимовляючи під час видиху: «У-у-у-у-х»(5-6р.) 

«Потяг» 

Ходити по кімнаті або на місці,змінно рухаючи руками й промовляючи: 

«Чух-чух чух» (у швидкому й повільному темпі). (10-12 с). 

«Помахай крилами,  як півник» 

Стати прямо, ноги нарізно,руки опустити. Підняти руки в сторони, а потім 

плеснути ними по стегнах. Видихаючи, промовляти: «Ку-ку-ріку».(10-12 

разів). 

«Маятник» 

Стати, ноги поставити на ширину плечей, палицю тримати за спиною на рівні 

нижніх кутів лопаток. Нахиляти тулуб уперед, убік. Нахиляючись, видихати 

й водночас вимовляти: «У-у-у-у-ух».(3-4 рази). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


