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ЗАСОБИ І МЕТОДИ РОЗВИТКУ СПРИТНОСТІ  

У ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ З ГІМНАСТИКИ 
 

Д.Р. Мельничук, Т.П. Романчук  
 

В сучасних умовах значно збільшився об’єм діяльності, яка 

здійснюється у ситуаціях, що виникають несподівано, яка вимагає 

прояву винахідливості, швидкості реакції, здібності до 

концентрації уваги, просторової, динамічної точності рухів та їх 

біомеханічну раціональність. Успішне вирішення рухових завдань 

залежить від уміння узгоджувати окремі рухи, які виконуються 

одночасно або послідовно, тобто від спритності. 

Мета дослідження – виявити ефективні засоби й методи 

розвитку спритності на уроках з гімнастики. 

Ефективними засобами розвитку спритності є: вправи з 

акцентом на точність їх виконання за параметрами часу, зусиль, 

темпу, простору; вправи, що вимагають підвищеного м’язового 

відчуття за рахунок обмеження або виключення зорового чи 

слухового контролю за виконанням рухової дії; вправи з 

вираженим впливом на один із аналізаторів; вправи на 

вдосконалення м’язово-рухових відчуттів; варіювання різними 

характеристиками навантаження [2, с. 158]. 

Методи розвитку спритності на уроках з гімнастики повинні 

бути спрямовані на адекватне сприймання учнями своїх рухів, 

озброєння знаннями про раціональні способи виконання рухових 

дій, формування вміння оцінювати свої рухи [1, с. 97]. 

Таким чином, розвиваючи спритність, доцільно використо-

вувати вправи, що містять елементи новизни, достатньо складні за 

координацією роботи нервово-м’язового апарату. Успіх 

виконання таких вправ залежить від чіткої координації рухів. 
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