
Процедури загартовування – це навчальна тривога для клітин 
імунної системи. Вони допомагають армії захисників завжди бути 

насторожі, щоб відбивати атаки мікробів і вірусів. Ненавченим 
клітинам важко відбити напад ворога.

Загартування – один із способів 
підвищення стійкості організму до 

захворювань.



• поступовість;

• систематичність;

• відсутність захворювання на момент 
початку виконання загартовуючих 
процедур;

• комбіноване використання всіх природних 
чинників. 



• Обтирання слід робити щодня після ранкової гімнастики. Рукавичкою 
з жорсткої тканини, грубим рушником (вони мають бути змочені і 
викручені) дитина сама швидко обтирає себе в такій послідовності: 
шия, руки, груди, живіт, спина, сідниці, стегна, гомілки, стопи.

• Після цього тіло енергійно розтирається сухим рушником від кисті до 
плеча, від стопи до стегна; живіт, груди, спина розтираються 
колоподібними рухами справа наліво. Розтирати слід доти, доки шкіра 
не почервоніє і не почне відчуватися приємне тепло.

• Температура в приміщенні, де проводяться обтирання, не повинні 
бути нижчою +15 градусів.

• Воду для обтирання беруть спочатку +33 градуси, поступово знижують 
її до +18 градусів (через кожні 2-3 дні на 1-2 градуси).

• Ефективність обтирання буде більшою, якщо до води додати харчову 
сіль (чайна ложка на склянку води).  



• Після того, як дитина звикне до обтирань (через 1-1,5 
місяці), можна переходити до сильнішої за впливом 
процедури – обливання.

• Температура води для обливання має бути трохи вищою за 
ту, з якої почали обтирання; поступово вона знижується до 
20-19 градусів тепла.



• Завершують загартування дитини.

• Потрібна поступовість і обережність. Вода перших купань 
має прогрітися до 22 градусів.

• Тривалість першого купання має бути не більшою ніж 2-4 
хвилини. Через кілька днів можна плавати чи гратись у 
воді до 10 хвилин.





• Мені скоро сповниться 85 років. 50 з них я віддав 
практичному пошуку шляхів здорового життя. Для 
цього я щоденно випробую на собі різні якості природи, 
особливо суворі сторони її. Я сповнений бажання весь 
свій досвід передати нашій молоді і всім людям. Це мій 
подарунок їм.

• За моєю порадою людина повертає своє колишнє 
здоров’я назад. Його дає Природа: повітря, вода і 
земля… Тільки справа за думкою та за людиною… Це є 
нове небувале в житті. Людина робиться в Природі 
свідомою.

Іванов Порфирій Корнійович, 1982р.



Ти сповнений бажання принести користь усьому народові. Для цього ти постарайся бути здоровим. 
Сердечне прохання до тебе, прийми від мене декілька порад, щоб зміцнити своє здоров’я: 

1. Двічі на день купайся в холодній природній воді, щоб тобі було добре. Купайся у чому можеш: в 
озері, річці, ванні, приймай душ або обливайся. Це твої умови. Гаряче купання завершуй 
холодним.

2. Перед купанням або після нього, а якщо можливо, то й водночас із ним, вийди на природу, стань 
босоніж на землю, а взимку на сніг хоча б на 1-2 хвилини. Вдихни ротом кілька разів повітря і 
подумки попроси собі та побажай усім людям здоров'я.

3. Не вживай алкоголю і не кури.
4. Старайся хоча б раз на тиждень повністю обходитись без їжі і води з п’ятниці 18-20 годин до 

неділі 12 годин. Це твої заслуги і спокій. Якщо тобі важко, то тримай хоча б добу.
5. О 12-ій годині дня в неділю вийди на природу босоніж і кілька разів подихай і помисли, як 

написано вище. Це свято твого діла. Після цього можеш їсти все, що тобі подобається.
6. Люби навколишню природу. Не плюйся довкола і не випльовуй із себе нічого. Звикни до цього: 

це твоє здоров’я.
7. Здоровкайся з усіма скрізь і усюди, особливо з людьми літнього віку, хочеш мати у собі здоров’я 

– вітайся з усіма.
8. Допомагай людям чим можеш, особливо бідному, хворому, скривдженому, нужденному. Роби це з 

радістю. Відгукнись на його нужду душею і серцем. Ти набудеш у ньому друга й допоможеш 
справі МИРУ!

9. Подолай в собі жадібність, лінощі, самовдоволення, користолюбство, страх, лицемірство, 
гордість. Вір людям і люби їх. Не говори про них несправедливо і не бери близько до серця 
недобрих думок про них.

10. Звільни свою голову від думок про хвороби, немочі, смерть. Це твоя перемога.
11. Думку не відокремлюй від діла. Прочитав – добре, але найголовніше – РОБИ!
12. Розповідай і передавай досвід цього діла, але не хвались і не звеличуйся у цьому. Будь скромним. 



• Я прошу, я благаю всіх людей: ставай і 
займай своє місце в природі. Воно 
ніким не зайняте і не купується ні за які 
гроші. А лише власними ділами і 
працею в природі собі на благо, щоб 
тобі було легко.

• Бажаю тобі щастя, здоров’я доброго.

Учитель Іванов



• Усі ми любимо подорожувати, нас приваблює 
романтика, тихі бесіди біля вогнища, пісня, 
спілкування з друзями та певні випробування.

• Туристичний похід – це емоційне задоволення та 
фізичне загартування, це неперевершені 
враження на певний проміжок часу.





• ранішня зарядка у провітреній кімнаті;

• прогулянки і дорога до школи;

• перерви на свіжому повітрі;

• пульсуючий температурний режим у класі;

• сон у провітреній кімнаті;

• прогулянки у вихідні дні, екскурсії;

• туристичні походи.



• Вмивання і обтирання водою вранці;

• Вмивання впродовж дня;

• Вмивання і ніжні ванни або обливання ніг 
ввечері.



• поступовими, 

• систематичними,

• виконані з урахуванням індивідуальних 
можливостей і потреб, стану організму на 
момент їхнього початку,

• комплексними щодо добору 
загартовуючого природного чинника.


