Програма на ДГ „Биляна” за стимулиране физическата
активност на децата

Физическата активност е компонент в системата за здравословен
начин на живот на децата, осигуряващ физическо развитие на детския
организъм.
Програмата на ДГ „Биляна” за стимулиране на физическата
активност е насочена към укрепване и закаляване на децата, повишаване
устойчивостта на организма към заболявания, развитие на физическите им
качества и дееспособност. Заниманията със спорт, при добра организация и
използване на различните форми на педагогическо взаимодействие,
осигуряват здраве, двигателен опит, формиране на умения и изграждане на
мотивация за самостоятелна двигателна дейност.
І. Цел: Осигуряване на условия за здравословен начин на живот чрез
стимулиране проявите на физическа активност на децата
ІІ. Задачи:
1. Усвояване от децата на система от знания, умения и навици,
свързани с повишаване на физическата им активност.
2. Укрепване устойчивостта на детския организъм към влиянията на
външната среда чрез организиране и провеждане на дейности,
осигуряващи прояви на физическа активност.
3. Организиране на съвместни дейности с родителите на децата.
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ІV. Очаквани резултати:
1. Промяна в отношението към физическата култура и спорт.
2. Повишена физическа дееспособност и подобрени физически
качества на децата.
3. Закаляване и повишаване защитните сили на детския организъм.
4. Подобряване здравословното състояние на децата.

