
«Щоб здоровими 
зростати – про здоров’я 

треба дбати»
група «Промінці»



Здоров’я — основа усього на 
світі,

Здоровими бути бажають всі
діти,

Для цього потрібно щоденно
вмиватись,

Робити зарядку і тепло 
вдягатись.

Себе гартувати водою і 
сонцем.

І солодко спати з відкритим
віконцем.

І їсти усе, що на стіл
подають,

Бо страви нам росту і сил 
додають.



Ми-сонячні Промінчики
Малята золоті,

Свій сонячний промінчик
Пошлемо в кожен дім,

Ми посмішки даруємо,

В садочку сяємо усім!





Хто з фізкультурою на 
«ти»,

в житті досягне він
мети,

бо в спорті — міць та 
сила 

і для душі, й для тіла.



Щоб стати здоровим та дужим,

Не можна лінитися, друже. 

Постійно піклуйся про себе –

Втечуть всі хвороби від тебе.



Щоб росли ви, дітки, дужими,
Не будьте до себе байдужими.

Все тіло своє бережіть
Та з фізкультурою завжди

дружіть.



Хто здоровий, –
той сміється, 

Все йому в житті
вдається. 

Він долає всі
вершини, 

Це ж чудово для 
людини! 



Полиш свої лінощі хоч на хвилинку, 
ходи з нами разом робити розминку!



Ми – завзяті дітлахи! 

Будем грати залюбки. 

Гру розпочинаємо
Кроком руш! Рушаємо!



Сонце світить всім
тепленько, 

Ми Промінчики
маленькі. 

Любимо змагатись
у веселі ігри грати!



Кожен має твердо знати:
Здоров’я треба зберігати!

Потрібно спортом займатися,
Потрібно правильно харчуватися



Ліжечка чекають вас —
спочивати саме час.

На бочок усі лягайте і 
повіченьки стуляйте:

Сонько-Дрімко вже іде, добру 
казочку веде.

Ви подивитесь її і розкажете
мені.



Дінь — дон, дінь — дон,
Закінчився денний сон.
Оченята відкривайте,
Ручки й ніжки
простягайте,
Не прокинувся сусід —
Ви тихенько розбудіть.



Рух – це життя. 

Він зміцнює здоров’я. 

Клітинку кожну
Він зігріває кров’ю



Зрозуміло, всім відомо, 

Як приємно бути здоровим, 

Тільки треба знати, 
Як здоровим стати.



Хто людей з 
біди рятує

І хвороби всі
лікує –

Призначає
процедури
І таблетки і 
мікстури?



Здорові зуби благодать – вони все їдять!



Добре здоров’я допоможе прожити цікаве життя.



Всім відомо, всім
зрозуміло,

Що здоровим бути 
приємно.

Тільки треба знати,
Як здоровим стати!



Хто здоровий – не 
сумує,

Над загадками 
мудрує, 

Він сміливо в світ
іде

Й за собою всіх
веде!



Хто здоровий, той не 
плаче, 

Жде його в житті 
удача.

Він уміє працювати, 
Вчитись і відпочивати.



Я проспект перетинаю,

Зовсім я не поспішаю.

І машини всі мені
Абсолютно не страшні.








