
Урок-суд над чинниками порушення постави . 

Тема уроку: «Стрункість – це здоров`я» 

Мета уроку: сформувати уявлення про нормальну поставу; розглянути причини її 

порушень, розробити поради щодо профілактики порушень постави, обґрунтувати 

позитивний вплив помірних фізичних навантажень на здоров`я людини; 

 стимулювати пізнавальний інтерес учнів, формувати в учнів досвід творчої діяльності, як 

важливого компоненту біологічної освіти. 

Хід уроку: 

І. Актуалізація опорних знань. 

«Струнка як берізка», «козацька постава» - наші предки з давних- давен цінували красу 

постави людини, красу людського тіла. Ці твердження актуальні і наразі. Правильна 

постава, поєднана з координованими, злагодженими рухами, робить людину сильною і 

красивою, а найголовніше – здоровою. Що може бути красивішим балету, не 

відриваючись можна милуватися гімнастами, фігуристами, бодибілдерами чи 

представниками інших видів спорту. А цю красу створюють не лише витончені рухи, а й 

вміння тримати своє тіло. 

Досить часто, в наш буремний час, на вулицях міст і сіл можна зустріти людей з опущеною 

головою і плечами, сутулою спиною, на зігнутих ногах. Люди поспішають у справах, не 

замислюючись наскільки вони щомиті шкодять власному здоров`ю. Та і ми з вами – 

втомлено розвалюємося за партою, носимо модну але важку сумку з підручниками на 

одному плечі, дівчата полюбляють модне взуття на високих підборах, нехтуючи втомою 

ніг, деякі хлопці вважають модною ходу перевальцем. А це не лише негарно, але й 

шкідливо. Адже, сутула постава утруднює роботу багатьох органів : погіршується  

вентиляція легень, здавлюється серце і органи травлення, знижується доставка кисню до 

тканин.  

Я пропоную на нашому уроці поговорити про те, що ж це таке – правильна постава і як 

досягти мети бути струнким і здоровим. 

ІІ. Засвоєння нових знань. 

1. Розповідь вчителя. 

Постава – це правильне положення тіла людини в стані спокою та під час руху. 

Ознаками правильної постави є: 

- Помірні вигини хребта; глибина поперекового вигину не повинна перевищувати 3-4 

см. 

- Розгорнуті, опущені плечі, обидва плеча на одному рівні; 



- Голова піднята, погляд спрямований вперед; голова і тулуб на одній вертикальній 

лінії; 

- Живіт втягнутий, грудна клітка виступає над ним; 

- Ноги прямі з нормальним склепінням стоп. 

(демонстрація способів перевірки власної постави біля стіни). 

2. Доповіді творчих груп: А)виступ лікарів. 

 Хребет людини має чотири анатомічних вигини, що виконують амортизуючи 

функцію при двоногі ході. Формуються вони в ранньому дитинстві коли дитина вчиться 

тримати голову, сидіти і стояти. Остаточно вигини закріплюються до 18-20 років. Справа в 

тому, що при народжені майже весь хребет складається з хряща і лише поступово до 

настання статевої зрілості заміщується кістковою тканиною. Цей процес інтенсивний з 15-

16 до 20 років. Тому, саме тепер ви маєте потурбуватися про правильне формування 

власної постави. 

 У вертикальному положенні хребет утримується за допомогою м`язів що його 

оточують і утворюють м`язовий корсет. Саме він утримує нашу поставу, тому – основна 

причина порушення постави – слабкість м`язів  тулуба, їх нерівномірний розвиток. 

 Тим паче, у дітей м`язи тулуба ще не достатньо розвинуті, швидкість росту скелета 

перевищує швидкість формування м`язового каркасу, хребет ще гнучкий і піддатливий. 

Тому найбільшу кількість порушень постави спостерігають у віці 11-15 років. Нажаль, за 

статистикою 8 із 10 школярів мають проблеми з хребтом. 

 Лікарі виокремлюють такі основні порушення постави: 

- Надмірне відхилення вигинів  хребта у боковому напрямку – сколіоз, 

- У передньо-задньому напрямку – кіфоз та лордоз. 

Давайте розберемося, що ж спричинює порушення постави! 

Б) Виступ театральної групи. 

Давайте з допомогою нашої іншої творчої групи перенесемося в імпровізований зал суду, 

де триває процес над чинниками які порушують поставу людини. 

ІІІ. Підведення підсумків. 

Що потрібно пам`ятати, щоб запобігти порушенням постави: 

1. Спати потрібно на напівтвердому ліжку, матрас має повторювати анатомічні вигини 

хребта. Подушка має бути невеликою. 

2. Учні довгий час проводять за партою чи комп`юторним  столом. Пригадаймо, як 

правильно сидіти за партою. Через 20-30 хвилин потрібно робити перерву на розминку. 

3. Важкі предмети, сумки з підручниками не носити в одній руці. Надайте перевагу  

ранцю. (портфель учня молодшої школи не має бути важчим 2 кг, а старшої – 4 кг.) 



4. Займайтесь ранковою гімнастикою і спортом. Особливо корисним для зміцнення м`язів 

спини є плавання. 

5. Пам`ятайте про раціональне харчування. У вашому щоденному раціоні мають бути 

молочні та кисломолочні продукти, багаті на кальцій, фосфор,магній та білки. А ще щедра 

осінь пропонує широкий спектр свіжих овочів та фруктів- не втрачайте часу – насичуйте 

організм вітамінами та мікроелементами. 

ІV. Домашнє завдання. 

  

  

  


