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Анотація

Соціальна адаптація дітей молодшого шкільного віку до взаємодії у колективі є актуальною проблемою. Спілкування дітей, опосередковане гаджетами у віртуальному світі, що стає все більш розповсюдженим, сприяє виникненню труднощів у процесі реальної взаємодії.
Мета – дослідження динаміки соціально-психологічної адаптованості дітей молодшого шкільного віку із застосуванням ігрового методу в групах початкового навчання плавання як одного із
засобів соціальної адаптації.
Методи. Учасники дослідження – діти-спортсмени (гімнасти) 9-ти років (ДЮСШ «ФЕНІКС–
Спартак»), які перебували на тренувальних зборах у дитячому оздоровчо-спортивному таборі та
становили контрольну (n=13) і експериментальну (n=13) групи. Тривалість дослідження – 21 день.
Заняття у воді проводилися щоденно по 45 хвилин. У процесі дослідження було використано метод соціометрії (дослідження міжособистісних стосунків у групі) за Moreno J-L. Основним засобом
впливу на дітей експериментальної групи було застосування у заняттях ігор у воді, які потребували
різної взаємодії між дітьми. Відповідно для контрольної групи застосовувались ігри, що переважно
передбачали індивідуальну форму організації виконання завдань.
Результати. Показник соціометричного статусу, який відображає рівень соціально-психологічної адаптації, у дітей експериментальної групи (у порівнянні з контрольною) наприкінці дослідження статистично значуще покращився з 31,3 ± 12,8 % (Мх ± σ) на початок роботи до 51,4 ± 14,6 %
(Мх ± σ) на час її завершення (t = 3,73; p ≤ 0,01)). У дітей контрольної групи статистично значущих
змін за вказаним показником виявлено не було. Аналіз соціометричного статусу показав, що у дітей
експериментальної групи рівень соціально-психологічної адаптації в результаті використання ігрового методу на етапі початкового навчання плаванню значно покращився.
Висновки. Ігри у воді та спеціально створені соціально-педагогічні ситуації супроводжуються
покращенням соціальної адаптації дітей у колективі. Чим більше ігор, які мотивують до взаємодії,
тим краще та легше проходить процес адаптації дітей до соціальної взаємодії в колективі. Показано, що в результаті спеціально організованої взаємодії у групі збільшується кількість взаємних
виборів, тобто зв’язки між дітьми стають більш різноманітними, покращується структура колективу загалом.
Ключові слова: адаптація, ігри у воді, соціометрія, фізичне виховання, школярі.

Вступ

У сучасному суспільстві дуже гостро постає проблема соціальної адаптації та збереження психічного здоров’я особистості (Гаркуша, 2013; Єрмоленко, 2010). Проблема соціальної адаптації дітей є актуальною і потребує

уваги психологів, учителів і батьків (Мороденко, 2009). Пошуку засобів підвищення ефективності фізичного виховання дітей та підлітків, їхньої соціально-психологічної адаптації в
процесі навчання в загальноосвітньому закладі
присвячена велика кількість наукових робіт. На
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думку вчених, основними показниками психологічної адаптації дитини до спілкування в
колективі є формування адекватної поведінки
впродовж навчання: встановлення контактів
з учнями, з учителем; оволодіння навичками
навчальної діяльності (Березовська & Смоляк,
2014). Дослідники визначають соціальну адаптацію як процес, з допомогою якого дитина досягає стану соціальної рівноваги за відсутності
переживання конфлікту із оточуючими людьми
(Мороденко, 2009). Вчені зазначають, що початок навчання в школі – серйозний момент у
житті молодшого школяра. У багатьох учнів
інтенсивність навчання провокує напруженість, втому, невпевненість і незадоволеність
(Прокоф’єва & Аносова, 2016; Михно, 2015).
У цей період діти гостро переживають невдачі
в школі, що може призвести в подальшому до
цілого комплексу проблем. Неправильна поведінка педагога, об’єктивні труднощі адаптації
до школи призводять до виникнення шкільного
стресу, а деякі і до неврозу, страхів (Овчарова,
2003; Katić et al., 1997). Дослідниками вивчався
рівень знань учителів щодо симптомів, діагностики та лікування психо-моторних порушень у
школярів (Новак et al., 2016). Вченими встановлено низький рівень знань психо-моторних
порушень школярів серед викладачів школи.
Вчителі мають труднощі не тільки у визначенні
епідеміології різних розладів, але й у правильному визначенні повного спектра симптомів.
Одним із засобів соціально-психологічної
адаптації дітей молодшого шкільного віку ми
вважаємо фізичні вправи, зокрема, ігровий метод рухової активності. На думку провідних
науковців, у фізичному вихованні ігровий метод використовується для вирішення освітніх,
оздоровчих і виховних завдань (Москаленко,
2007; Боднар & Кіндзера, 2016). У розвитку
рухової діяльності молодшого шкільного віку
такому методу належить значна роль (Білітюк,
2006). Дослідниками удосконалено методику
використання рухливих ігор для оптимізації
уроків фізичної культури дітей початкової школи (Шуба, 2017).
Однак, незважаючи на детальне дослідження багатьох аспектів процесу фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку, процес
їх соціально-психологічної адаптації вченими
досліджений недостатньо. Соціально-психо18

№ 2 2019

логічна адаптація дітей молодшого шкільного
віку, їх внутрішній світ, часто опиняється поза
увагою фахівців фізичного виховання, в тому
числі й шкільних психологів.
Використання ігрового методу на етапі початкового навчання плаванню повинно супроводжуватися покращенням соціальної адаптації
дітей молодшого шкільного віку в колективі. З
допомогою доцільно підібраних ігор у воді можна вирішувати завдання профілактики соціальної
дезадаптації дітей молодшого шкільного віку.
Мета дослідження – дослідження динаміки соціально-психологічної адаптованості
дітей молодшого шкільного віку із застосуванням ігрового методу в групах початкового навчання плавання як одного із засобів соціальної
адаптації.

Методи

Учасники. У дослідженні взяли участь дітиспортсмени (гімнасти) ДЮСШ «ФЕНІКС–
Спартак», які перебували на тренувальних зборах у дитячому оздоровчо-спортивному таборі
«Хвиля». Вік учасників – 9 років. Було створено дві групи: контрольна (n=13) та експериментальна (n=13). Дослідження проводилися 21
день (протягом однієї зміни у оздоровчо-спортивному таборі). Заняття у воді тривали 45 хвилин і відбувалися щодня.
Організація дослідження. У процесі дослідження було використано метод соціометрії
(дослідження міжособистісних стосунків у
групі) за Moreno J-L (Морено, 1958). Основним
засобом впливу на дітей експериментальної
групи було застосування у заняттях ігор у воді,
які потребували різної взаємодії між дітьми:
у контрольній групі застосовувались ігри, які
передбачали переважно індивідуальну форму
організації виконання завдань (класичний варіант) (Деревянко et al., 2012; Шульга, 2008). Як
в контрольній, так і в експериментальній групі, з точки зору засвоєння плавальних навичок,
ігри несли однаковий навчальний зміст, але
вони суттєво відрізнялись з точки зору організації соціальної взаємодії.
Взаємодія при використанні педагогічних
методів у контрольній та експериментальній
групі (ЕГ) представлені на рисунку 1. Для дітей ЕГ це сприяло створенню умов для ширшої
взаємодії між собою.
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за їїу п’яти,
виконували
ведучий).
За сигналом
ведучого,
діти набувають
4. Навчальні
стрибки
воду. У
КГ під час
ударні «поплавок».
рухи ногамиВедучий
кролем,вибірково
потім діти
ролями).
було вправ
використано
гру
положення
тор-мінялись
стрибків
у водуТакож
виконання
здійснювало«Швидкий
буксир»
(дітей
розділили
на
3–4
команди
по
6–8
осіб;
кожна
команда,
попарно
кається спини одного із учасників, що сплив на ся під окремий для кожного учня сигнал тренешикуючись
колону, видих
повинна
булалягає
перетнути
фінішну Улінію
начас
відстані
8–10
м від
поверхню,
і той, увиконавши
у воду,
ра-викладача.
ЕГ під
стрибків
у воду
вистартової).
Було застосовано
дваможливо,
варіанти гри:
перший
– учасник,
який
стояв
на дно
і утримується
на дні, доки це
конання
вправваріант
здійснювалось
одразу
декількома
а потім, випроставшись, виринає із води. Пере- учнями та всією групою, що значно підвищує
можцем стає той, хто довше і більше за всіх утри- загальний емоційний фон групи (стрибок вниз
мається у воді після видиху.
ногами – «солдатиком», узявшись за руки).
3. Удосконалюючі вправи. У завданнях на
Статистичний аналіз. Матеріали досліпокращення роботи рук і ніг у контрольній групі дження опрацьовані в програмі статистичноСоціально-психологічна адаптація дітей молодшого шкільного віку засобами ігор у воді. 2019; 2: 17-26.
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го аналізу – IBM SPSS 20 за допомогою стандартного пакету програм Microsoft Excel. Визначали t-критерій Ст’юдента з метою статистичної перевірки про вірогідність розбіжностей між досліджуваними показниками контрольної та основної груп та метод середніх
величин – для визначення загальної характеристики групи за досліджуваними параметрами (Мх; δ; V).

Результати

Динаміка соціального статусу дітей у групі
досліджувалася нами як показник їх соціальної
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адаптованості. Для оцінки впливу запропонованої методики соціальної адаптованості дітей молодшого шкільного віку на початку та наприкінці експерименту було застосовано соціометрію
(табл. 1, рис. 2).
Визначалося як абсолютне значення статусу
дітей у групі (кількість взаємних виборів), так
і його відносне значення – у порівнянні з максимально можливою кількістю виборів, яку потенційно може отримати дитина у цій групі (у
наших дослідженнях, коли n=13, максимальна
кількість виборів, яку може отримати учасник
групи = 12).
Таблиця 1

Динаміка соціометричного статусу дітей контрольної та експериментальної груп

Групи
ЕГ (n=13)
КГ (n=13)
t-кр.
Ст’юдента

Середня кількість взаємних виборів у групі
Мх ± σ
t-кр.
Абсолютне значення, разів
Відносне значення, %
Ст’юдента
до
після
до
після
експерименту експерименту експерименту експерименту
3,75±1,54
6,17±1,75
31,25±12,83
51,42±14,58 3,73**
3,00±1,41
3,82±2,14
25,00±11,75
31,83±21,88 1,08
1,29
2,91*
1,29
2,91*
–

Примітки: p > 0,05; * – p ≤ 0,05; ** – p ≤ 0,01

Рис. 2. Показники зміни соціального статусу учасників контрольної (n = 13) та експериментальної (n = 13)
Рис. 2. Показники зміни соціального статусу учасників контрольної (n = 13) та
груп упродовж експерименту за результатами соціометрії

експериментальної (n = 13) груп упродовж експерименту за результатами соціометрії
Отже, якщо на початок дослідження у серед- ЕГ (31,3 ± 12,8 % (Мх ± σ)) в порівнянні з КГ
Отже, якщо
на початок
дослідження
показник
згуртованості
ньому показник
соціальної
згуртованості
дітейу середньому
(25,0 ± 11,8
% (Мх соціальної
± σ)) статистично
значуще
дітей ЕГ (31,3 ± 12,8 % (Мх ± σ)) в порівнянні з КГ (25,0 ± 11,8 % (Мх ± σ)) статистично
наприкінці
дослідження
булоЛілія,
зафіксовано
Уляна, Позніхаренко
Дмитро, Ясько
Пітенко Сергій
20 значуще не відрізнявся (t = 1,29; p > 0,05), тоІскра
статистично значущу відмінність між досліджуваними групами. Після проведення
формуючого експерименту в середньому показник соціальної згуртованості дітей ЕГ
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не відрізнявся (t = 1,29; p > 0,05), то наприкінці
Відтак, ми можемо зазначити, що в ЕГ наша
дослідження було зафіксовано статистично зна- гіпотеза знайшла статистичне підтвердження.
чущу відмінність між досліджуваними групами. Діти значно більше почали взаємодіяти між
Після проведення формуючого експерименту в собою, у результаті чого сформувалася більш
середньому показник соціальної згуртованості дружня атмосфера в групі у цілому. Не зважадітей ЕГ (51,4 ± 14,6 % (Мх ± σ)) став статис- ючи на те, що обидві групи перебували в однотично значуще вищим у порівнянні з КГ (31,8 ± му таборі, у КГ таких змін не спостерігалося.
21,9 % (Мх ± σ)) (t = 2,91; p ≤ 0,05).
Ми вважаємо, що це певним чином пов’язано з
Таким чином, рівень соціальної адаптовано- такими чинниками: насиченість тренувальних
сті дітей ЕГ статистично значуще покращився, зборів; відсутність поряд рідних та близьких рощо складає 31,3 ± 12,8 % (Мх ± σ) на початок ро- дичів; застосування запропонованої нами метоботи та 51,4 ± 14,6 % (Мх ± σ) на час її завершен- дики побудови занять з плавання (ігрова складоня (t = 3,73; p ≤ 0,01). У дітей з КГ статистично ва як процес соціалізації особистості).
значущих змін за даним показником виявлено не
Різноманітність взаємозв’язків між дітьми
було (табл. 1.
1, рис.
2).
(за
рейтинговою
Загальна кількість взаємних виборів незначна,
особливосіткою
беручи взаємосимпатій)
до уваги те, що хаУ соціометрія
результатіпроводилась
дослідження
рактеризує
соціальну
адаптацію
як динамічний
нами встановлено
за непараметричною
процедурою
і кількість
виборів
у дітей
(рис. 2),
що
показники
у
ЕГ
зросли
до
значенпроцес,
який
може
змінювати
свій
характер і
була необмежена. Тобто соціальні контакти у групі певною мірою збіднені.
ня, яке відповідає
цієї групи
того, які уфактори
2. Порядполовині
з однимобсягу
емоційним
лідеромглибину
(умовнов залежності
позначенимвід
«серцем»)
групі на
(50%),виділяється
що свідчить
те, що
кожний
окремий
нього
впливатимуть.
оскільки, статус,
окрім кількісдвапро
ділових
лідери
(умовно
позначені
«зіркою»),
які маютьІ однаковий
але
учасник
групи отримав
більшуТака
кількість
ви-несених
показників,
соціометрія
дозволяє
реалізуне взаємодіють
між собою.
ситуація
у собі
потенційний
конфлікт, коли
у групі
є
борів два
(і взаємно
обрав),
щовпливу.
відобразило його вати якісний аналіз динаміки ситуації в групі
конкуруючі
центри
3. У групі,
де четверо дітей
(30,8 %), має та
лише
два взаємних
вибори, її
у групі
дітей
й
рівень соціальної
адаптованості.
Мікроклімат
побачити
стан окремих
членів,
то, ємаючи
«вигнанці»
(15,4
%) – діти, кількість
яких
дорівнює
а в одному
групимайже
в цілому
також став
сприятливішим
для виборів
достатній
обсяг
даних, одиниці,
ми розробили
схему взавипадку
цей
вибір
ще
й
не
взаємний.
Такі
діти
(46,2
%)
почуваються
самотньо,
відсторонено
її учасників.
ємозв’язків між дітьми ЕГ (рис. 3 та 4).
та часто відчувають проблеми з соціальною адаптацією.
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Рис. 3. Рейтингова схема соціальної взаємодії (СВ) дітей ЕГ за даними соціометрії
на початку дослідження (n = 13)
Рис. 3. Рейтингова схема соціальної взаємодії (СВ) дітей ЕГ за даними соціометрії на
початку дослідження (n = 13)

Соціально-психологічна адаптація дітей молодшого шкільного віку засобами ігор у воді. 2019; 2: 17-26.

Схема соціальної взаємодії дітей ЕГ після проведення експерименту представлена на
рисунку 4. У результаті дослідження з’ясовано значущі зміни. Загальна кількість взаємних
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З рисунку 3 видно ряд особливостей ЕГ:
1. Загальна кількість взаємних виборів незначна, особливо беручи до уваги те, що соціометрія проводилась нами за непараметричною
процедурою і кількість виборів у дітей була необмежена. Тобто соціальні контакти у групі певною мірою збіднені.
2. Поряд з одним емоційним лідером (умовно позначеним «серцем») у групі виділяється
два ділових лідери (умовно позначені «зіркою»),
які мають однаковий статус, але не взаємодіють
між собою. Така ситуація несе у собі потенційний конфлікт, коли у групі є два конкуруючі центри впливу.
3. У групі, де четверо дітей (30,8 %), має
лише два взаємних вибори, у групі дітей є й майже «вигнанці» (15,4 %) – діти, кількість виборів
яких дорівнює одиниці, а в одному випадку цей
вибір ще й не взаємний. Такі діти (46,2 %) почуваються самотньо, відсторонено та часто відчувають проблеми з соціальною адаптацією.
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Схема соціальної взаємодії дітей ЕГ після
проведення експерименту представлена на рисунку 4. У результаті дослідження з’ясовано
значущі зміни. Загальна кількість взаємних
виборів зросла. Соціальні контакти в групі
стали повнішими, багатшою стала взаємодія
дітей між собою. Також, якщо раніше у групі виділялося два ділових лідери (рис. 3), які
мають однаковий статус і не взаємодіють між
собою, то на час завершення експерименту в
ЕГ яскраво виділився один лідер (умовно позначений «зіркою»), статус якого вищий, ніж
статуси попередніх «зірок». Така ситуація в
групі є більш сприятливою, особливо для вирішення завдань, пов’язаних з певною діяльністю (а не відпочинком чи розвагами). Отже,
у групі майже всі діти (92,3 %) мають три і
більше взаємних вибори, (залишився лише
один «вигнанець» – дитина, кількість виборів
якої дорівнює одиниці), і взагалі відсутні невзаємні вибори.
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Рис. 4. Рейтингова схема соціальної взаємодії дітей ЕГ за даними соціометрії після дослідження (n = 13)

Рис. 4. Рейтингова схема соціальної взаємодії дітей ЕГ за даними соціометрії після
дослідження
(n = 13)так і якісного аналізу даних соОтже, у дітей ЕГ рівень соціальної адаптації
як кількісного,

суттєво покращився, на що вказують результати ціометрії.
Отже, у дітей ЕГ рівень соціальної адаптації суттєво покращився, на що вказують
результати як кількісного, так і якісного Іскра
аналізу
даних соціометрії.
Уляна, Позніхаренко Дмитро, Ясько Лілія, Пітенко Сергій
22
Протягом експерименту педагогічне спостереження проводилось двічі: на початку
дослідження та при його завершенні (рис. 5). Метою спостереження були збір фактичного
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Протягом експерименту педагогічне спостереження проводилось двічі: на початку дослідження
та при його завершенні (рис. 5). Метою спосте-
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реження були збір фактичного матеріалу щодо
питань соціальної активності дітей на заняттях з
плавання та порівняння отриманих результатів.

Рис. 5.
Результати
педагогічного
спостереження
за кількістю
контактів (активність
Рис.
5. Результати
педагогічного
спостереження
за кількістю
контактів взаємодії)
(активність
дітей ЕГ та КГ на заняттях з плавання

взаємодії) дітей ЕГ та КГ на заняттях з плавання

Обговорення
Обговорення

рова, 2003), Katić R., Dizdar D., Viskić-Štalec N.,
Šumanović
M. (Katić
et al., 1997)
про на
доцільність
У дослідженні
розглядалося
припущення
У дослідженні
розглядалося
припущення
про вплив
ігрового
методу
етапі
пошуку
ефективних
шляхів
подолання
труднопропочаткового
вплив ігрового
методу
на
етапі
початковонавчання плаванню на соціальну адаптацію дітей молодшого шкільного віку
в
щів адаптації
дітей який
молодшого
шкільного
віку
го колективі.
навчання плаванню
на соціальну
адаптацію
Встановлено,
що показник
соціометричного
статусу,
відображає
рівень
до процесу
навчання
в школі. Результати
дослідітей
молодшого шкільного адаптації
віку в колективі.
соціально-психологічної
у дітей ЕГ
в порівнянні
з контрольною,
в кінці
доповнюють
Бондар роботи
І.Р., КіндзеВстановлено,
показникзначуще
соціометричного
дослідженнящо
статистично
покращився –дження
31,3 ± 12,8
% (Мх ± σ)дані
на початок
до
ра
А.Б.
(Боднар
&
Кіндзера,
2016),
Білітюк
С.А.
статусу,
який
відображає
рівень
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адаптації у виявлено
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показав,
що
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2007),
Шуби
Л.В.
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Kosinac
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в
кінці
дослідження
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σ) на Katić
методупокращився
на етапі початкового
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ного
та
функціонального
стану
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Це
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значущих
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за
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не
Романовска-Толлочко А., Книсак М. (Новак et al., 2016), Прокоф’євої О. О., Аносової Д. І.
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використання
рухливих
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виявлено. Аналіз
соціометричного
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& Аносова,
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Р. В. на
(Овчарова,
2003),
Katić R., Dizdar
D., Viskićоптимізації
уроків
фізичної
культури шляхів
дітей попоказав,
що Šumanović
в дітей ЕГM.
рівень
Štalec N.,
(Katićсоціально-псиet al., 1997) про
доцільність
пошуку
ефективних
чаткової
школи.віку
Для дослідження
міжособистісхологічної
адаптації
в результаті
подолання
труднощів
адаптаціївикористання
дітей молодшого
шкільного
до процесу навчання
в
у групі
дітей молодшого
шкільноігрового
на етапі
початковогодоповнюють
навчання них
школі.методу
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дослідження
даністосунків
Бондар І.Р.,
Кіндзера
А.Б. (Боднар
&
го віку
з метою вивчення
їх соціально-психолоплаванню
значно
покращився.
Кіндзера,
2016),
Білітюк С.А. (Білітюк, 2006),
Москаленко
Н.В. (Москаленко,
2007),
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доцільно
використовувати
Шуби
Л.В. дані
(Шуба,
2017), Kosinac
Z., KatićдоR. (Kosinac
Katić, 1999) про
ефективність
занять
Наведені
доповнюють
результати
методпокращення
соціометрії за
Moreno J-Lпсихічного
(Морено, 1958).
фізичними
вправами,
зокрема
плавання,
з метою
фізичного,
та
слідження
Мороденко
Е.В.
(Мороденко,
2009),
функціонального
стану М.А.
дітей.(Березовська
Це вказує на
використання
рухливихданих
ігор для
У процесі
обробки отриманих
досліБерезовської
Л.І., Смоляк
& необхідність
оптимізації
уроків
фізичної
культури
початкової
школи.
Для дослідження
джено
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соціальною
активністю діСмоляк,
2014). Це
доповнює
дані Новак
А., Ро-дітей
міжособистісних А.,
стосунків
дітей
молодшого
шкільного
віку з метою
вивчення
їх
тей на початку
експерименту
та при
його завермановска-Толлочко
Книсак уМ.групі
(Новак
et al.,
соціально-психологічної
адаптованості
доцільно
використовувати
метод
соціометрії
за
2016), Прокоф’євої О. О., Аносової Д. І. (Про- шенні. Результати педагогічного спостереження
Moreno
J-L (Морено,
1958).
коф’єва
& Аносова,
2016),
Овчарової Р. В. (Овча- дали позитивну тенденцію розвитку активності
У процесі обробки отриманих даних досліджено різницю між соціальною активністю
дітей на початку експерименту та при його завершенні. Результати педагогічного
Соціально-психологічна адаптація дітей молодшого шкільного віку засобами ігор у воді. 2019; 2: 17-26.
спостереження дали позитивну тенденцію розвитку активності взаємодії дітей. Встановлено, 23
що рівень соціальної взаємодії між дітьми значно покращився в експериментальній групі в
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взаємодії дітей. Встановлено, що рівень соціальної взаємодії між дітьми значно покращився
в експериментальній групі в порівнянні з контрольною. По завершенню експерименту діти
почали більш активно брати участь у соціальному житті колективу, стали більш уважними, дружелюбними та привітними в ставленні до своїх
однолітків.

Висновки

Таким чином, дослідження показали, що на
соціальну адаптацію дітей молодшого шкільного віку впливають такі фактори: правильно підібрана методика навчання, характер ігор у воді,
наявність ситуацій, які б передбачали взаємодію, характер цієї взаємодії.
Ігри у воді та спеціально створені соціально-педагогічні ситуації супроводжуються покращенням соціальної адаптації дітей у колективі. Чим більше ігор, які мотивують до взаємодії,
тим краще та легше відбувається процес адап-
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тації дітей до соціальної взаємодії в колективі.
Встановлено, що в результаті спеціально організованої взаємодії у групі збільшується кількість взаємних виборів, тобто зв’язки між дітьми стають більш різноманітними, покращується
структура колективу в цілому. Застосування ігор
у воді може вирішувати не тільки оздоровчі, навчальні та виховні задачі, але й задачі соціальної адаптації дітей до взаємовідносин у колективі. За допомогою засобів фізичного виховання
(відповідно підібраних ігор) можна і необхідно
вирішувати завдання профілактики соціальної дезадаптації, особливо у дітей молодшого
шкільного віку. Варто підкреслити, що фізичне
виховання є одним з видів навчальної діяльності, який складно опосередкувати гаджетами та
перенести у віртуальну реальність. Отже, варто
використовувати заняття фізичною культурою
не тільки з метою фізичного вдосконалення дітей, а й як середовище безпосередньої соціальної взаємодії, відповідно організовуючи її.
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