
Лариса КАРМАНАВА, 
Валянщна ШАБЕКА 

Oi3i4Han 
культура 
у старэйшай 
групе 

ВЕРАСЕНЬ 

у Рашшняя пмнастыка 
Вяро^ка f выглядзе круга ляжыць у 

цэнтры шодоУкь Дзещ стаяць тварам да 
вяроук!, кожны бярэ яе правай рукой, 
потым — хадзьба, якая пераходзщь у 
бег, з высоким падьшаннем каленяу. 
Дзещ паварочваюцца, бяруць вяро^ку f 
левую руку, потым у правую. 

Практыкаванш з вяроукай 
1. Зыходнае станов1шча (з.с.) — 

стаць тварам у круг, рукг з вяроукай 
ушзе. 1-2 — pvKi з вяроукай падняць 
уверх, правлто (левую) нагу адставщь на 
насок назад — удых; 3-4 — з.с. — вы-
дых. 

2. Э.с. — тое ж. Пераб*раючы рукам! 
вяро^ку, перадаваць яе управа (улева) па 
кру<*. 

3. З.с — стаць тварам у круг, рук! з 
вяроукай уверсе. 1-2 — нахшщца ^перад, 
пакласщ в ярочку на падлогу — выдых; 
3-4 — зс. — удых. 

4. З.с. — тое ж. 1 — апусшць вя-
ро^ку fm3 да ^зро^ню сцяша; 2-3 — па 
чарзе пераступщь вяро^ку правай i левай 
нагой; 4 — стаць, рук! з вяроукай ззаду; 
5-6 — пераступщь вяро^ку зно^ па чарзе 
правай i левам нагой; 7-8 — з.с. 

5. З.с — стаць тварам у круг, рук! 
$шзе. 1-2 — прысесщ, развесщ калеш f 
оак1, pvKi з вяроукай уперад, уверх — 
удых; 3-4 — з.с. — выдых. 

6. Вяро?ка ляжыць на падлозе. Стаць 
яе адно за адным, p y K i f бао. Восем 

качко^ на дзвюх нагах, рухаючыся jhtie-
рад па вяро^цы, восем крока^ уперад, 
паварот кр\том Тое ж у адваротным на-
прамку. 

Практык^ваз 
пасля дзенн 

1НН1 
дзеннага сну 

Пастраенне f шарэнгу. Павароты. 
Хадзьба на знешшм баку ступш. Прамы 
галоп на насках з плясканнем у далош 
прамым1 рукам1 над галавой на кожны 
крок. Бег урассыпнгю. Качанне абр\тчо^ 
адно аднаму у парах Эстафета з пракоч-
ваннем абргча i пралажаннем у яго. 
CKOKI з творчым выкарысто^ваннем знаё-
мых танцавальных pyxajf. 

Задание на дом 
Качаць абруч i даганяць яго, круцадь 

на тали. 

Периш дзенъ 
Заняла 
(аргашзуюцца J лесе, лесапарку) 
Задачы: выявщь час пераадолення 

дзецьм! дыстанцьп 30 м, замацаваць 
уменне падкщваць i лавщь мяч дзвюма 
^ А&таляваннег пляцо^ка да^жынёй 30 
м, мяч (d - 20 см), секундамер. 
„ I. Пастраенне у круг. Гульня За-
oajfariKi". 

II. Група дзелщца на дзве шарэнп. 
На адлегласш 30 м праводзяць лш!Ю 
фшшу. Прабягаць па дыстанцьи 30 м у 
павольным тэмпе з высоким падыманнем 
калена; навыперадш. Час фжсуецца се-
кундамерам i зашсваецца f пратаколе. 

У 6j 

Гульня Jlaei, кщай — упасщ не да-
вай". 

III. Хадзьба у калоне па аднаму. У 
час хадзьбы падымаць pyKi jteepx — у 
бак! — удых, апускаць — выдых. 

Прагули 
Перакщваць набгуны мяч адно аднаму 

на месцы i f хадзьбе. Гульня "Зайцы i 
Bojte", "Карусель". 

Друг1 дзень 
Заняли 
Задачы: практыкаваць у хадзьбе i бе-

гу па лесвщы, у падкщванш i лоул! мя-
ча. 

Абсталяванне: мяч (d = 20 см) адпа-
ведна колькасщ дзяцей, лесвща. 

I. Гульня "ЛавшкГ. 
II. Хадзьба i бег па прыступках 

[есвщы: бягом — уверх, крокам — ушз; 
„»ягом уверх, пераскокваючы кожны раз 
праз прыступк!, бягом ущз, не прапуска-
ючы прыст\гпк1; бягом уверх; скакаць 
ушз, праз адну прыснупку. Падкщваць i 
лавщь мяч, рухаючыся ^перад на 10-15 
м. У адваротным напрамку — бщь мяч 
нагой. Гульня "Паспей злавщь". 

III. Гульня "Стой спакойна". 

Прагулю 
Адвольная гульня f мяч. Гульня "У 

мядзведзя у бары". 
Падвядзенне вышка^ у скачках v 

даужыню з месца. 
Трэщ дзень 
Заняли 
Задачы: вучыць дзяцей вядзенню мяча 

па прамой наском i ^нутраным бокам 
ступш. Удасканальваць навык» энерпчнага 
адштурхоування f скачках на дзвюх на-
гах з рухам уперад; практыкаваць у хад-
зьбе па вяроуцы, прыстауляючы пятку 
адной нап да наска другой. 

Абсталяванне: рознакаляровыя флажк17 мяшочк! з пяском, тры вяроук! даужынёй 
5 м, 30 шнуров даужынёй 1,5 м, 8-10 
мячо^ (d = 20 см). 

I. Гульня "Чыё звяно хутчэй паст-
рощца". 

И. Гульня "Карусель": праводзщца у 
двух кругах, унутраным i знешшм. 

Вядзенне мяча наском знешняга i 
^нутранага боку ступш правай i левай 
нап (на адлегласць 10-12 м). Скачш на 
дзвюх нагах з рухам уперад. 

Хадзьба па вяро^цы, пакладзенай 
з^гзагападобна, з мяшочкам на галаве. 
Прайсц!, прыстауляючы пятку адной нап 
да наска дтггой. 

ГУЛЬНЯ Ъ1ак1-макавачк1 . 
1П. Гульня "Лянок". 

Прагулк! 
Падкщваць i лавщь мяч з рухам упе-

рад на 10-15 м; у адваротным напрамку 
бщь мяч нагой. 

ГЧтльш "Лав1шк1", "Лянок". 
Падвядзенне вын1кау скачкоу у 

даужыню з разбегу. 

Чацвёрты дзень 
Заняли 
Задачы: удасканальваць уменне за-

хо^ваць ра^навагу на пры^знятай гары-
зантальнай плошчы. Практыкаваць у 
кщанш мяча на адлегласць. 

Абсталяванне: мячы (d = 20 см) па 
колькасщ дзяцей, бервяно. 

I. Гульня "ЗабаУнш". 
II. Практыкаванш: 
1. Стаць на боршк пясочшцы, пры-

cecni, не г\гбляючы раунавап, выпрастац-
ца, оук! падняць уверх, пацягн\гцца. 

2. Падняцца на борщк пясочн^цы, 
прайсщ па борщку i саскочыць. 

3. Тое ж, што практыкаванне 2, але 
на сярэдз!не шляху павярнуцца на 360 
градуса^ i працягваць рухацца далей. 

4. Адз1н раз прабегчы вакол пя-
сочн1цы, потым хутка падняцца на 

Юнуць мяч адной рукой, дашаць 
яго i з 1м вярн\тцца на ранейшае месца. 

Гульня "Жывёлы i пастка". 
Ш. Гульня "Хто зробщь меншую 

колькасць крока^?": дзещ становяцца "за 
линю i па С1гналу выхавацеля прабягаюць 
5-6 м на процшеглы бок пляцоук1 да вы-
значанага месца. Кожны 1мкнецца зрабщь 
крок! як мага да^жэйшым! i перал1чыць 

Прагулю 
Весщ мяч нагой па прамой, пам1ж 

прадметам1. Гульня "Лавшка са ст\тжкай". 
Падвядзенне вынжа^ у скачках у вышы-
ню з прамога разбегу/ 

Пяты дзень 
Заняли 
Задачы: вучыць катацца на двухкола-

вым веласшедзе. Замацаваць " навьга 
падкщвання i лоул1 мяча дзвюма рукам!, 
практыкаваць у скачках на дзвюх "нагах 
праз доугую скакалку. 

Абсталяванне: 6-о двухколавых i 2-3 
трохколавых веласхпедау, 18-20 мячоу (d 
= 15 см), хустачкд, доугая скакалка. 

I. Хадзьба i бег урассыпнл-ю па пля-
цоуцы. Па С1гнал\г выхавацеля спынщца. 
Адвольнае пастраенне для выканання 
практыкаванняу. 

II. Практыкаванш: 
1. З.с. — ноп на шырыш плячэй, 

p y K i за галаву. 1-2 — падняцца на наоа, 
рук1 у OaKi — удых; 3-4 — з.с. — вы-
дых. 

2. З.с. — jnori на шырыш плячэйг прамыя рук! у баю. 1-4 — кругавыя pyxi 
рукам! уперад—назад. Pvxi пачынаць па-
вольна з паст\гповым павел^чэннем хут-
касш. 

3. З.с. — ноп на шырыш плячэй, 
рук! на поясе. 1 — нахшщца уперад да 
гарызантальнага становгшча з адвядзеннем 
лакцей i галавы ^верх — назад; 2 — з.с. 

4. З.с. — тое ж. 1 — падняць camv-
тую $ калене левую (правую) наг\т Упе-
рад — vBepx, рук! пакласщ на калена 

к; 2 — з.с. -выдых удых. 

ix. Пасля заканчэння бегу дзещ гавораць, 
хто кольк! 3paoi^ крокау, вызначаюць, v 
каго ix менш. 

5. Паутарыць пяць разоу практыка-
ванне 1. Катанне на веласшедзе. В\гчьщь 
правильна садз1цца i злаз1ць з веласшеда. 
Ездзгць па прамой пры падтрымцы выха-
вацеля за сядло. Дзещ, яия умеюць 
ездз1ць, катаюцца па сцяжынцы вакол 
дз1цячага сада, выконваючы павароты 
Справа i ^лева. 

1ндывщуальныя г\тльш з мячом 
(падкщванне уверх дзвюма pyKaMi i лоуля 
яго). Скачка на дзвюх нагах праз доугую 
скакалку. 

Гульня "У мядзведзя у бары". 
1П. Гульня "Даведайся па голасу". 
Прагули 
Са становшча нахшл- ^перад 

падкщваць наб!уны мяч уперад — уверх. 
Гульня Забаунш . Падвядзенне вынхкау 
кщання на адлегласць мяча правай i ле-
вай рукой. 

Рашшняя пмнастыка 
Комплекс складаецца з практыкаван-

H5î  пятага дня папярэдняга тыдня. 
Дапа^ненне: 
5. З.с. — асно^ная стойка (ас.). 1 

— падняць pyKi у 6aKi — уверх — 
- удых; 2 — нахшщца уперад, дакрануцца 

pyKaMi да наскок ног — выдых; 3 — 
pyKi f 6aKi — уверх — удых; 4 — з.с. 
— выдых. 

Практыкаванш 
пасля дзеннага сну 
Гульня "Лавшш'. 1ндывщуальныя 

тулът з мячом. Музычная 1ульня "Хто 
лепш патанцуе?". 

Задание на дом 
Адб1ваць мяч ад падлоп адной рукой, 

падкщваць i лaвiць яго. 
Першы дзень 
Заняли 
Задачы: удасканальваць навьпа пад-

скоквання на месцы на левай назе, хад-
зьба па нахшенай дошцы, захоуваючы 
ра^наваг\г, навык! перадачы мяча адно 
аднам\т зшзу i з-за галавы. 

Абсталяванне: пмнастычныя палкь 
бразготка, 3 дошк1 з зaчэпaмi, 8-10 мячоу 
(d - 18-20 см). 

I . Г У Л Ь Н Я "Вясёлая бразготка". 
II. UpaKTbiKaBaHHi з палкай: 
1. З.с. — ноп разам, палка f руках 

ушзе. 1 — падняць палку jteepx, пагляд-
зець на яе; 2 — з.с. 

2. З.с. — стаць, палка вертикальна 
адным канцом на падлозе, pyKi на 
вёрхшм яе канцы. 1 — хутка развесщ 
pyKi f 6aKi; 2 — з.с. Практыкаванне вы-
конваць, не губляючы палк!. 

3. З с. — ноп на шырыш плячэй, 
палка f руках yHi3e. 1-2 — нахш упе-
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рощца 

рад, адначасова падымаць pyid уперад, 
глядзець на ix, 3-4 — з.с. 

4. З.с. — стадь на калена, палка зза-
ду у прамых руках. 1 — прагнуцца на-
зад, дакрануцца палкай да пятак — вы-
дых; 2 — з.с. — удых. „ 

5. З.с. — стаць оокам ля канца 
пали, што ляжыць на падлозе. Скачи 
бокам цераз палку з рухам уперад i чар-
гаваннем скачкоу з хадзьоой. 

Падскон з паступовым паварочваннем 
на 360 градгсау, з махам расслабленай 
нагой уперад — назад. Падскон удва1х, 
узяушыся за pvKi; некальп скачкоу на 
левай назе, некальп — ноп разам 

ХадзьОа па нахшенай дошцы на на-
сках; на па^сагнутых нагах; прыстауным 
крокам. 

Перадача мяча а дно аднаму f парах. 
ГУЛЬНЯ Хгграя лка". 

Ш. Хадзьба урассыпную f павольным 
i хулам тэмле. 

Прагули 
Катанне на веласшедзе. Заояганне пад 

доугую скакалку, якую круцяць двое дзя-
цей." Гульня Таспадыня i кот". 

Друг/ дзень 
Занята 
Задачы: замацаваць умение катацца 

на двухколавым веласшедзе па прамой, 
пралазщь пам!ж рэйкам! лесвщы. 

Абсталяванне: 10-12 веласшеда^, вер-
тыкальная лесвща. 

I. Гульня Чыё звяно хутчэй паст-
цца?". 

I. Язда на двухколавым веласшедзе 
па сцежцы вакол дзщячага сада, спрабу-
ючы нраваць веласшедам адной рукой. 

Пралажанне пам!ж рэйкам! лесвщы: 
пралезщ памож першай i другой рэйкам!, 
дабегчы да загадзя вызначанага прадмета 
(дрэва, лаука) 7 стукнуць па IM рукой i 
бегчы на ранейшае месца. 

ГУЛЬНЯ "У мядзведзя $ бары". 
Ш. Гульня "Дай трусу моркву". 

Прагули 
ГУЛЬНЯ Жывёлы i пастка". 
Перадача мяча адно аднаму знаёмым! 

cnocaoaMi. 
Трэщ дзень 
Занята 
Задачы: вучыць хадзщь на карачках 

па оервяну, пераскокваць цераз яго, бщь 
мяч нагой. 

Абсталяванне: бервяно, 25-30 скака-
лак, 4-5 мячоу <d = 20 см). 

1. ГУЛЬНЯ Касмана^ты . 
П. Хадзьба на карачках па Оервяну. 

Пераскркванне цераз оервяно: узяцца за 
край оервяна дзвюма рукам!, адштурх-
нуушыся нагам!, пераскочыць цераз яго i 
прызямлщца з прощлеглага боку. 

Стоячы у крузе, адаваць мяч правай 
i левай нагой, напроуваючы яго цераз 
круг сябру. 

ГУЛЬНЯ "Злавще рыбу!". 
ГО. Гульня "Знайдз! i прама^чы". 

Прагули 
Устанауленне працягласщ утРымання 

статычнай раунавап (стаянне на адной 
назе). Скачи цераз доугую скакалку. Ка-
танне на двухколавым веласшедзе. 

Гульня Лавшхка, бяры стужку". 

Чацвёрты дзень 
Занята 
Задачы: вучьщь элементам гульш f 

футбол. 
Абсталяванне: мячы (d - 20 см) па 

колькасщ дзяцей, вароты (шырыня — 3 
м). 

I. Гульня "Лав1, идай — упасщ не 
давай!". 

И. Дзещ выконваюць практыкаванш: 
падэшвай нап качаюць мяч уперад, на-
зад, у баи; жанпируюць мячом, 
падидваючы яго нагой; ад&ваюць мяч аб 
сцяну нагой некальп разоу запар; пера-
даюць мяч адно аднаму, пракочваючы 
яго па зямл!. 

Гульня "Футбол" (па спрошчаных 
правшах). 

III. Практыкаванш на расслабление, 
стоячы на месцы i рухаючыся уперад. 

Прагули 
Рухомыя гульни па жаданню дзяцей. 
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Пяты дзень 
Занята 
Задачы: вучьщь перапдванню мяча 

адно аднаму з-за галавы з адлегласщ 1,5-
2 м. Практыкаваць у пракочванш мяча. 
Замацаваць розныя спосаоы лажання па 
пмнастычнай сценцы. 

Абсталяванне: 14-16 мячоу <d - 15 
см), 3-4 секцьи пмнастычнай сценп, 
флажок. 

I. Хадзьба i бег З! высопм падыман-
нем каленяу, бакавы галоп. 

И. Гульня "Лав1, идай — упасщ не 
давай!". Развучванне практыкавання^ для 
ф!зкультурнага свята. Перастраенне у 
дзве шарэнп. Залазшь па чарзе на 
пмнастычную сценку, выкарыстоуваючы 
прыста^ны, змешаны, а потым пераменны 
крок. Спускацца таим жа чынам, не 
прапускаючы рэек. Выконваць вюы з па-
дыманнем сагнутых у каленях ног. Пад-
вядзенне вышка^ лажання па 
пмнастычнай сцяне. 

Перастраенне f дзве шарэнп тварам 
адно да аднаго на адлегласщ 3-4 м. Пра-
кочванне мяча адно аднаму, седзячы на 
падлозе. Перапдванне мяча адно аднаму 
спачатку зшзу, а потым з-за галавы, сто-
ячы на адлегласщ 1,5 м, а потым 2 м. 

ГУЛЬНЯ Мядзведзь i пчолы". 
Ш. Гульня Знайдз1, дзе схавана". 
Прагули 
Пераскокваць цераз бервяно з апорай 

на рун. Гульня у футбол па спрошчаных 
правшах. 

ТРЭЩ ТЫ ДЗЕНЬ 

Рашшняя пмнастыка 
Комплекс складаецца з практыкаван-

няу першага дня другога тыдня верасня. 
Практык$ванш 
пасля дзеннага сну 
Паутарыць тыя практыкаванн!, як^я 

разв\гчвал1ся на ф|зкульт\грных занятках 
пятага дня другога тыдня верасня. Яны 
выкарыстоуваюцца на ф!зкульт\трным свя-
це. 

Задание на дом 
Скакаць (бокам, прама) цераз палку, 

што ляжыць на падлозе. 
Першы дзень 
Занята 
Задачы: вучыць падпдэанню валана, 

замаху i удару справа у бадминтоне. За-
мацаваць умение перадачы мяча адно ад-
наму' з-за галавы. 

Арсталяванне: 14-15 ракетак i валана^ 
для оадмштона, 7-8 мячо^ (d = 20 см), 
пмнастычная сценка. 

I. Пастраенне у круг. Хадзьба i бег 
па круг\г, узяушыся за рун; па агналу 
мяняць напрамак. 

II. Практыкаванш, стоячы f крузе. 
1. З.с. — стаць тварам у круг, тры-

маючыся за руи jteepce. 1-2 ~ нахшщца 
^перад, дастаць пальцам! насп ног — 
выдых; 3-4 — з.с. — удых. 

2. З.с. — тое ж, рун ^шзе. 1-2 — 
не адпускаючы рун стаячага побач, пад-
няць ix уверх, правую (левую) нагу адс-
тав^ць назад на насок — удых, 3-4 — 
з.с. — выдых. 

3. З.с. — стаць тварам у круг, тры-
мацца за рун ^шзе. 1-2 — нахш уперад, 
рун выпрастаць — выдых; 3-4 — з.с. — 
удых. 

4. З.с. — стаць тварам у круг, тры-
мацца за рун уверсе. 1 — падняць саг-
н\гтую ¥ калене правую (левую) нагу 
уперад—уверх, рун ушз; 2 — з.с. 

5. З.с. — тое ж. 1-2 — прысесщ, 
развесщ кален1 ¥ баи, pyid ^перад — 
выдых; 3-4 — з.с. — удых. 

6. З.с. — стаць у круг адно за ад-
ным, pvKi на поясе папярэдняга дз!цящ. 
Восем скачко^ на дзвюх нагах з рухам 
уперад, восем скачко^ у адваротным на-
прамку. 

Падзел дзяцей на дзве групы. 
Элементы гульш у бадминтон: вучыць 

правшьнам\г зыходнаму станов1шчу; 
падкщваць i лав^ць валан левай рукой; 
выконваць адз1ночныя удары па валану з 
правага боку. 

Перапдваць мяч адно аднаму з-за га-
лавы з адлегласщ 2 м. 

ГУЛЬНЯ "Зайцы i во^к". 
Ш. Хадзьба урассыпн\гю. На словы 

выхавацеля сарвще кветку" дзец! 
нахшяюцца ^перад, 1М1т\гючы названы 
pvx, i выконваюць выдых, на словы "па-
нюхаем кветку" выпростваюцца, 
падн!маюць сагнутыя f лакцях рук! у 
бак! i робяць удых. 

Прагули 
Скачок, сагнуушы ноп, з паваротам: 

стаць побач з бервяном, узяцца за край 
дзвюма рукам! i, адштурхну^шыся дзвюма 
нагам!, пераскочыць цераз яго. 

Рун на патылщы. Прысесщ, не адпу-
скаючы рун, выпрастацца (практыкаван-
не выконваецца f выглядзе спаоорнщтва). 

Гульн! "Карусель", Касманауты . 
Друг/ дзень 
Заняла 
Задачы: практыкаваць у бегу на 

шпаркасць; у бегу з лоуляй i ^хшеннем; 
скачках на дзвюх нагах з рухам уперад. 

Абсталяванне: крутушп (па адной на 
КОЖНУЮ пару дзяцей). 

I. Бег з крутушкай. 
II. Гульня "Не забягай у круг". На 

зямл! чэрцяць вялш круг (d = 3 м). 
Дзещ размяшчаюцца за яго мяжой на 
адным баку, выхавацель сташь у ся-
рэдз!не круга. Па С1гнал>г рыхаьанцы пе-
рабягаюць на процшеглы оок, забягаючы 
у круг i хутка выбягаючы з яго. Выхава-
цель ловщь тых, хто не nacnejf выбегчы 

Эстафета з бегам i скачкам!; бегчы 15 
м да флажка, вярнуцца на ранейшае 
месца скачкам» на дзвюх нагах. 

Гульня "Ноп ад зямл Г. 
Ш. Гульня "Знайдз* i прама^чы". 
Прагулк! 
Гульш з крутушкамь Скачк! цераз 

скакалку. Рухомыя гульн! па жaдaннюJ 
дзяцей. 

Трэщ дзень 
Занята 
Задачы: практыкаваць у пападанш 

мячом у вертыкальн\тю цэль, катанн! на 
двухколавым веласшедзе. 

Абсталяванне: мяч (d ~ 20 см), вер-
тыкальная цэль, 7-8 двухколавых ве-
лас^педау. 

I. Пападанне мячом у вертикальную 
цэль. 

II. Гульня у бадминтон. 
Гульня "Стой!": дзещ бегаюць па пля-

цоуцы у розным напрамку. Па агналу 
выхавацеля яны пав^нны спынщца i за-
мерц!, 1мкн\тчыся зберагчы ра^навагуг да 
каманды: "Можна бегчы!" 

Катанне на двухколавым веласшедзе: 
ехаць па прамой, па кругу, рабщь пава-
роты, тармазщь. Гульня "Вавёрп f лесе". 

III. Гульня Заба^шкГ. 
Прагули 
ф|зкульт\грныя забавы па матывах ое-

ларуск!х гульня^. 
1. Гульня "Свшка". Выб^раецца водзя-

чы. У цэнтры нарысаванага круга выкоп-
ваецца яма-хле^, побач з япм кладзеццА 
мяч (свшка). Дзещ становяцца за 
круга i прыгаворваюць: ^ ^ 

— Куба — куба — кубака, гошм 
свшку да" хлябка! 

Пасля гэтых слоу водзячы палкай щ 
нагой адкщвае свшку як мага далей убок. 
Усе бяг\-ць да евши, перакщваюць яе ад-
но аднаму нагам! i спрабуюць загнаць у 
хлявок. Водзячы перашкаджае IM i 
выкшвае CBIHKV З круга. Кал! дзепям уда-
ецца запнуць евхнку у хле^, выб^раецца 
новы водзячы, i г\тльня працягваецца. 

Дзец! не пав!нны кранаць мяч рукамх; 
водзячы не мае права выходзщь за межы 
круга. 

2. ГУЛЬНЯ "Паля^шчы". Па л1чьшцы 
дзещ выб^раюць паля^шчага i двух-трох 
сабак. Усе астатшя зайцы. Зайцы ха-
ваюцца за кустам!, у ямах i 1ншых мес-
цах. Выходзщь^ паляун^чы 1 крычыць: 
"Бах! Бах!" Сабап бягуць ва jtee бак!, 
знаходзяць зайца^ i выганяюць ix на ад-
крытае месца. Кожнага з дзяцей-зайца^ 
паля^шчы пав!нен сустрэць словами: "Бах! 
Бах!' 1накш яны схаваюцца i ix трэба 
будзе ш\гкаць зно^. Знойдзеныя зайцы 
павлины выйсщ з гульш. Пераможцам! 
л!чацца тыя зайцы, як1х паляун^чы на 
працяг\г 5 хвшш не знайшо^. 

Дзещ-сабак^ павлины шукаць дзяцей-
зайца^ только пасля С1гналу паля^н!чага: 
Бах! Бах! 

Чацвёрты дзень 

Занята 
Задачы: удасканальваць навык! хадзь-

бы i бегу. 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



Умовы: природная мясцовасць (дрэвы, 
дарога, часткова зацененая, кушны, узвы-
шэнне), флажп. 

1-Й. Гульня Знайдз! флажок": пастра-
енне свабрднае. 

Хадзьба па дарозе У павольным тэмпе 
f адзш бок (10-12 хвшн) у чаргаванш з 
бегам. У канцы шляху на пляцоУцы, аб-
межаванай стрэлкай, знайсщ схаваны 
флажок. Той, хто знойдзе, — пераможца. 
Гульня "У мядзведзя у бары1. 

III. Вяртанне у дзщячы сад павольнай 
хадзьбой. 

Прагули 
Бег на хуткасць (праводзщца У па-

рах). 
Гульш "Лясь, лясь — уцякай", "Ва-

вёрп У лесе". 
Пяты дзень 
Заняти 
Задачы: удасканальваць навык! пад-

скрквання на левай назе на месцы, хад-
зьба прыстауным крокам па зигзагу. 

Абсталяванне: 6 вяроуп (да^жынёй па 
4 м), мяшочп з пяском, мяч (а в 7 см). 

I. Гульня Шырои крок": бег, пера-
ступаючы лшн, скачтчы з круга У круг. 

И. Практыкаванш: 
1. З.с. — ноп на шырыш плячэйг 

?у п апушчаны 1 — рун праз баи 
верх, пляснуць у далош над галавой — 

/дых; 2 — з с. — выдых. 
^ 2. З.с. — ноп разам, рун ¥ замку 

перад грудзьмт 1 — выпрастаць руи 
Уперад далоням1 уверх — удых; 2 — з.с. 
— выдых 

3. З.с. — ноп на шырыш плячэй, 
рун f баю. 1 — нахшщца Уперад, дас-
таць пальцам! пяти ног — выдых; 2 — 
выпрастацца — удых. 

4. З.с — тое ж. 1 — паварот упра-
ва, руи за спшу — выдых; 2 — з.с. — 
удых; 3-4 — тое ж у друп бок. 

5. З.с. — ноп разам, руи на поясе. 
1 — падняць прамую нагу уперад; 2 — 
махам адвесш яе назад; 3 — зноу упе-
рад; 4 — з.с Падскокванне на левай на-
зе на месцы з махам другой расслабле-
най нагой уперад — назад; скачи Удвахх, 
узяушыся за руи: некальп скачкоу на 
левай назе, некальп — ноп разам. 

Хадзьба прыстауным крокам па вя-
роуцы, пакладзенай з*гзагападобна. Гуль-
ня "Вавёри у лесе". 

III. Гульня Сонца i месяц". 
Прагули 
Моцным ипуршком пнуць маленьп 

мяч, удараючы IM аб зямлю. Перамагае 
той, чый мяч, адскочыушы ад зямлх, паз-
ней прызямлщца. 

Па агналу выхавацеля тупаць нагой, 
захоУваючы прапанаваны тэмп. 

Перадача нагой мяча адно аднаму, 
стоячы у крузе Гульня "Мядзведзь i пчо-

£ 
Рашшняя riMнастыка 
Комплекс папярэдняга тыдня дапауня-

ецца практыкаваннем: з.с. — стаць, pvn 
на поясе 1-4 — падскоп на дзвюх нагах 
вакол пмнастычнай пали. 

Практыкаванш 
пасля дзеннага сну 
Хадзьба * i бег у хутпм i павольным 

тэмпе. МУзычная гульня "Вароны". Гульня 
"Знайдз1 1 прамаучы". 

Задание на дом 
Выконваць вкы на перакладзше, па-

дымаючы сагнутыя ноп i выпростваючы 
ix уперад. 

Перми дзень 
Заняти 
Задачы: вучыць замаху i Удару злева 

У бадмштоне, замацаваць уменне 
падпдваць i лавшь мяч. 

Абсталяванне: 14-15 ракетак i валанау 
для бадмштона, 14-15 мячоу (d - 15 см), 
флажок. 

I. Хадзьба i бег napaMi. 
Гульня Вароты": стаць у калону па-

paMi, узяцца за рун, падняць ix уверх, 
утвараючы вароты . Апошняя пара па 
чарзе праходзщь пад паднятым! pyKaMi 
?зяцей 1 станов^цца наперадзе калоны. 

ульня працягваецца да той пары, па-
куль усе napaMi не пройдуць пад варо-
тамГ. 

II. Практыкаванш з плясканнем у да-
лош: 

1. З.с. — а с. 1 — рун у баи; 2 — 
рун Уверх, пляснуць у далош над гала-
вой — удых; 3 — рун у баи; 4 — з.с. 
— выдых. 

2. З.с. — ас . 1 — нахш уперад, 
руи у баи — выдых; 2 — пляснуць у 
далош перад сабою; 3 — рун у баи — 
удых; 4 — з.с. 

3. З.с. — стаць, ноп на шырыш пля-
чэй, рун у баи. 1 — паварот управа 
(улева), пляснуць левай (правай) рукой 
па праваму (леваму) плячу; 2 — з.с. 

4. З.с. — стаць, рун У баи. 1 — 
падняць сагнутую У калене правую (ле-
вую) нагу, пляснуць у далош пад кале-
нам — выдых; 2 — з.с. — удых. 

5. З.с. — стаць, рун У баи. 1-2 — 
прысесщ, калеш развеоц у баи, пляс-
нуць у далош перад сабою — выдых; 3-
4 — зс. — удых. 

6. З.с. — стаць, рун на поясе. 1-8 
— падскоп на дзвюх нагах з рухам упе-
рад; 9-16 — хадзьба пмнастычным кро-
кам. 

Гульня У бадмштон. Дзещ гуляюць 
napaMi. 1ндывщуальныя гульш з мячами. 
Падпдванне мяча Уверх i лоУля яго 
дзвюма рукамь Гульня "Jlica у ку-
ратшку". 

III. Гульня Знайдз!, дзе схавана". 
Прагули 
Гульня "Зайцы i воУк". Катанне на 

веласшедзе, робячы паварот управа i уле-
ва, i з npbinbiHKaMi каля вызначанага 
месца. 

Гульня У бадмштон. 
Друг1 дзень 
Заняти 
Задачы: практыкаваць у падскоках на 

дзвюх нагах, лажанш па вертыкальнай 
лесв*цм. 

Абсталяванне: 2-3 лесвщы. 
I . ГУЛЬНЯ "Чараушк". 
И. Стоячы пад лесвщай, падняцца на 

насп i pyKaMi Узяцца за рэйку, HaraMi 
абаперщся на адну з нiжнix рэек. По-
тым, nepa6ipai04bi pyKaMi i HaraMi, 
спусцщца Ушз, шзка прысесщ. Залезщ па 
лесвщы на вышыню трох рэек, трымацца 
адной рукой за рэйку, узмахнуць другой 
з паваротам на 90 градуса^ i спусцщца 
на зямлю. Падскок! на дзвюх нагах па 
сцяжынцы шырынёй 25 см. 

Йльня "Зайцы i воук". 
. Гульня "Адгадай, чый галасок?". 

Прагули 
Гульня у футбол. Катанне на ве-

ласшедзе. 
Гульш "Jlica У куратшку", "Жывелы i 

пастка". 
Трэщ дзень 
Заняти 
Задачы: практыкаваць у хадзьбе, бегу, 

скачках, лажанш. 
Абсталяванне: пмнастычная сцяна. 
I. Гульня "Лясь, лясь — уцякай". 
II. ГУЛЬНЯ "Зайцы i воУк". 
Эстафета з бегам i лажаннем; бегчы 

да пмнастычнай сценп, падняцца па ёй 
на вышыню 1,5 м, спусцщца Ушз i бягом 
вярнлщца на ранейшае месца. Гульня 
"Сонца i месяц". 

III. Гульня "Вузельчык". 
Прагули 
Гульн! "Хутка вазьм! — хутка пак-

ладзГ (з прадметам!), "1ванка". 
Гульня У баскетбол па спрошчаных 

правшах. 
Чацвёрты дзень 
Заняти 
Задачы: практыкаваць у падскокванш 

на дзвюх нагах з паваротам вакол сябе; 
выконваць практыкаванш у Bice. 

Абсталяванне: высокая перакладзша, 
скакали. 

I. Дзещ скачуць на дзвюх нагах, 
1мкнучыся падскочыць вышэй. На агнал 
"Кругом!" усе паварочваюцца скачком на 
180 градусау. 

II. Гульня Паскакушк1": дзещ стано-
вяцца свабодна па Усёй пляцоУцы. Па 
cima-Ti\r выхавацеля яны скачуць цераз 
кароткую скакалку, круцячы яе Уперад 
(спачатку на месцы, а потым рухаючыся 
Уперад) j скачуць цераз доУгую скакалку, 
якая гойдаецца. 

Bic на высокай перакладз^не: узяцца 
pyKaMi за перакладз^нл^ i крышку павюець 
у Bice, зпнаючы i выпростваючы ноп 
уперад; разводз^ць i звoдзiць ноп. Гульня 
Ноп ад зямлГ'. 

III. Гульня "Шырэй крок!". 

Прагули 
Гульня У бaдмiнтoн. Катанне на ве-

ласшедзе. 1РУХОМЫЯ Г\ТЛЬШ "Лаваши , 
'Злав1це рыбу:". 

Пяты дзень 
Ф 1 з к у л ь т у р н ы я 
з а о а в ы 
па матывах б^ларускай гульш 
"Гус1-лебедз1 i воук". 
Па лiчылцы дзещ выб1раюць гаспады-

ню i ваука. Усе астатшя — гуа-лебедз! 
Гаспадыня з гvrcямi-лeбeдзямi 4дзе У 

aдзiн бок — там ix дом, воУк щзе у 
друп бок, за гару, — там яго дом. 

Пaмiж домам гаспадыш i домам ваука 
— чыстае поле. 

Гаспадыня гаворыць пхям-леоедзям: 
Еуа-лебедз*' Пара 
у чыста поле са двара! 
Гyci-лeбeдзi махав^ць крьшам!, кры-

чаць: "Га-га-га!" — i ОЯГУЦЬ У чыстае по-
ле. 

Ix пачуУ воук i пачау падкрадвацца 
да г\тсей-лебедзеи. Студщь крышку, адыд-
зе,назад, а сам як бы зaвaoлiвae г\гсей-
лебедзей да свайго дома. Зашаушы ix 
ycix, гаворыць: 

— Сядзще, 
Не крычыце, 
Крылам! не махайце! 
Пайшла гаспадыня г\хей шукаць. 1дзе 

па чыстым пол^ прыгаворвае: 
— Тут воУчы след, 
Тут iyciHbi след. 
Тут воУчы след! 
Тут nxiHbi след... 
Так па слядах i падышла да воучага 

дома. Прыйшла i заве ваука: 
— ВоУк,.. воук!. 1дз1 сюды! 
ВоУк выйшау j п>1таецца: 
— Што табе трэоа? 
Гаспадыня гаворыць: 
— Ui не ты украу Maix г\гсей-лебед-

зей? 
ВоУк адказвае: 
— Д ы я TBaix гусей i не бачыу! Япя 

яны у цябе бьш1? 
Гаспадыня адказвае: 
— I белыя оьш1, 
I шэрыя Obuii, 
I стракатыя! 
ВоУк пад\гмау i прыд\гмау х1трасць: 

— Вось па гэта# сцяжынцы пойдзеш — 
Уах гусей-лебедзей знойдзеш: 
I белых, i шэрых, i стракатых! 
Гаспадыня пайшла па сцяжынцы, 

якую ёй воук паказау, а гyci-лeбeдзi у 
гэты час зaмaxaлi крьшам!. Гаспадыня 
прыслухалася i пытаецца: 

— Воук, што гэта за ШУМ У тваш 
доме? 

ВоУк адказвае: 
— Гэта У мяне лыжп ды м к и з 

палщы на падлогу падаюць! 
Tyci у гэты час зашыпель Гаспадыня 

пытаецца: 
— Воук, воук! Хто гэта у TBaiM доме 

так шыпщь? 
ВоУк адказвае: 
— Гэта капуста у маёй печы кшць! 
Tyci У гэты час затупал! HaraMi. 
Гаспадьшя пытаецца: 
— ВоУк! Хто гэта у TBaiM доме так 

тлгпае? 
ВоУк адказвае: 

. — Гэта мае кош KanbiTaMi У стайн» 
б юць, ауса хоч\гць. 

Тут раптам nx i як закрычаць: 
— Га-га-га! Га-га-га! 
— А гэта хто? — пытаецца гаспады-

ня. — Гэта мае 1уа-лебедз*! Аддай мне 
ix! 

ВоУк гаворыць: 
— Не аддам! 
Тады гаспадыня падымае з зямл! ка-

меньчык i пытаецца: 
— ВоУк! Хочаш з'есщ авечку? 
— Хачу. Дзе авечка? 
Гаспадыня пдае каменьчык i гаво-

рыць: 
— Вось яна! Даганяй! 
ВоУк — бягом за авечкай. А гаспады-

ня падбягае да воУчага дома i крычыць: 
— ryci-лебедз!, да дому! 
rvci выбягаюць i бяг\-ць да свайго до-

ма. ВоУк пдае авечку i roHinna за rv-
cямi. Kaлi вауку не Удаецца схашць 
нiвoднaй з г\хей, усе ryci збфаюцца у 
гаспадын1ным доме i дражняць яго: 

ВоУк за га рою, 
Шэры за крутою. 
Ваука не баюся, 
Юем баранюся, 
Качарэжкай адаб'юся. 
А кал! воУк cxoninb каго-небуцзь з 

гухей-лебедзей, той i становщца ваУком, i 
гульня пачынаецца спачатку. 

Прагули 
Гульня У футбол па спрошчаных 

правшах. Рухомыя гульш па жаданню 
дзяцей. 
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