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ЗМІСТ
Міфи і легенди Стародавньої Греції про виникнення Олімпійських ігор.
Відродження сучасних Олімпійських ігор. Символи, ритуали і церемонії
Олімпійських ігор. Символіка Олімпійських ігор. Фізичне виховання в
Запорізькій Січі. Фізичне виховання в Стародавній Греції. Основні цінності
олімпізму. Визначні спортивні досягнення олімпійців. Олімпійська Україна.
Фізична культура як сукупність різноманітних фізичних вправ,
спрямованих на зміцнення здоров’я. Загальна характеристика здорового
способу життя. Шкідливі звички та їх вплив на здоров’я людини. Фізичні
вправи та їх вплив на фізичний розвиток (формування правильної постави).
Види порушень постави та їх профілактика. Раціональний руховий режим
школяра (добовий, тижневий та протягом року). Основи раціонального
харчування. Форми занять рекреаційної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної
спрямованості. Поняття про оздоровчі системи. Вплив занять фізичними
вправами на основні функції і системи організму. Значення занять фізичною
культурою та спортом для підтримання розумової працездатності. Ранкова
гігієнічна гімнастика, фізкультурні хвилинки та фізкультурні паузи, їх значення.
Загартування як засіб зміцнення здоров’я. Правила загартування холодовими та
тепловими процедурами. Правила гігієни та санітарії під час занять фізичною
культурою. Спортивний одяг і взуття.
Життєво важливі способи пересування людини. Способи рухової
діяльності школярів різного віку. Школа культури рухів: елементи гімнастики;
різновиди пересування (рухи з м’ячем, стрибки). Активний відпочинок
(рекреація). Загальна фізична підготовка школярів різного віку. Поняття
фізичного розвитку та фізичної підготовленості. Засоби розвитку фізичних
здібностей: сили, швидкості, витривалості, гнучкості, спритності та методи
контролю. Особливості фізичного розвитку і функціонального стану організму
школярів різного віку.

Особливості фізичного розвитку і функціонального стану організму
школярів різного віку. Ознаки перевтоми та засоби їх попередження.
Характеристика основних способів регулювання фізичного навантаження
(швидкість та тривалість виконання вправ). Основи самоконтролю під час
занять фізичними вправами. Правила техніки безпеки під час виконання
фізичних вправ оздоровчої спрямованості. Правила безпеки на уроках і під час
позакласних фізкультурних занять. Правила техніки безпеки під час занять на
майданчику, в залі, в басейні, на лижній та ковзанярській підготовці. Перша
допомога при травмах (удар, вивих, перелом, розтягнення, обмороження, опіки).
Правила техніки безпеки під час занять фізичною культурою в спеціальних
медичних групах. Правила самостійних занять та методика складання
індивідуальних програм занять фізичними вправами.
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