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IY. Абсталяванне пакоя: што пастав1м ка-
ля акна? Каля акна nacraeiM каналу. Дзе буд-
зе стаяць ложак? Ложак пастав1м каля сця-
ны. Затым педагог прапануе упрыгожыць 
пакой: на сцяну павесщь карщну, на стол па-
ставщь прыгожую лямпу, на падлогу пак-
ласщ дыван. Дашкольнш згаджаюцца на гэ-
тую прапанову i адначасова паутараюць но-
выя словы. Выхавацель звяртае у вагу на сло-
ва дыван, яно парауноуваецца з русюм 
диван, словы гучаць аднолькава, але абазна-
чаюць розныя рэчы. 

У канцы заняткау Янка дзякуе дзецям за 
дапамогу. 

ПРАДУКТЫ ХАРЧАВАННЯ 

Слоушк: 
сахар - цукар 
конфеты — цукерм 
печенье — пячэнне 
баранка — абаранак 
пряник — першк 
яблоко — яблык 
картошка — бульба 
лук — цыбуля 
питание — харчаванне 
масло животное — масла жывёльнае, 

сметанковае 
масло растительное — алей 
масло подсолнечное — сланечткавы 

алей 
уксус — воцат 
сладкий — салодт 
вкусный — смачны 
вареная колбаса — вараная каубаса 
копченая колбаса — вэнджаная каубаса 
Праграмны змест: пазнаёмщь з назвам1 

харчавання — цукар, цукерка, каубаса, пя-
чэнне, абаранак, першк; увесщ прыметнш 
смачны, салодю, словазлучэнне што яшчэ? 
Вучыць карыстацца штанацыйным1 сродкам1 
для знос1н людзей (просьба, пытанне). Наву-
чыць утвараць множны лж некаторых на-
зоушкау. Працягваць работу па 
фарм!раванню умения адказваць на пытанш, 
самастойна будаваць сказы. 

Матэрыял: абсталяванне для гульш "Гас-
траном". 

План заняткау 
I. Чытаецца урывак з верша М. Чар-

няускага "Гастраном". 
Запрашае шчыра дом, 
Дом пад назваи"Гастраном". 
шакалад, пячэнне, cyuiKi, 
А6аранк( i ватрушки 
Сыр, цукерки хлеб духмяны, 
Кошык яблыкау, бананы — 
Бы расквечана вшрына 
Вел1кана-магаз1на1 

Гутарка па пытаннях: як называецца ма-
ra3iH, у яюм прадаюць прадукты? (Гастра-
ном, ушверсам.) Хто ходзщь з мамай у гаст-
раном? Што вы там купляеце? Педагог звяр-
таецца да дзяцей: у вершы, якi вы праслу-
халЬ гаворыцца, што f гастраноме 
прадаюцца абараню i цукеркь Ili ёсць у гаст-
раноме, як! мы абсталяваль абаранк1 i цу-
KepKi? Хто мне ix пакажа? Абараню вельм1 
смачныя, усе дзещ ix любяць. Як1я абаранк1? 
(Смачныя.) Як сказаць пра цукерк17 (Са-
лодюя.) Што яшчэ вельм1 смачнае, салодкае 
прадаецца $ гастраноме? Выхавацель паказ-
вае цукар i пернш, называв ix, прапануе 
паутарыць гэтыя словы. Падкрэсл1ваецца гу-
кавое падабенства слоу цукар i цукерка. 

II. Дыдактычнае практыкаванне "Адзш 
— многа". Педагог гаворыць: тут ляжыць ад-
на цукерка, а тут многа. Як сказаць пра ix? 
(Цукеркь) Аналапчным чынам праводзщца 
работа над словам*: першк — пернш, абара-
нак — абараню, яблык — яблыкь 

III. Гульня "Гастраном". Педагог звяртае 
увагу на тое, каб "пакупнш" павггалюя з 
"прада^цом"; купляючы той щ шшы пра-
дукт, yжывaлi словы "кал1 ласка"; каб "пра-
давец" пытауся: што яшчэ? 

IY. Гульня "Чароуная сталовая". Дзeцi 
называюць стравы, прадукты, як}я яны лю-
бяць, i адразу два "чараунш" прапануюць iM 
гэта: я люблю марожанае, у адказ: кал1 лас-
ка, марожанае. 

У ГАСЦЯХ 

Слоушк: 
тарелка — талерка 
блюдо — талерка 
чашка — кубак 
стакан — шклянка 
сахарница — цукаршца 
масленка — маслешца 
вилка — в1дэлец 
ложка — лыжка 
посуда — посуд 
столовая посуда — сталовы посуд 
проходите, пожалуйста — праходзьце, 

ксий ласка 
извините — прабачце 
слушаю внимательно — слухаю 

уважлгва 
интересный разговор — щкавая размова 
до свидания — да пабачэння 
до скорого свидания — да хуткай суст-

рэчы 
садитесь — сядайце 

Праграмны змест: вучыць называць 
прадметы посуду — кубак, шклянка, сподак, 
талерка, лыжка, вщэлец, сло1к; увесц1 аба-
гульняючае слова посуд, дзеяслоу есщ, фор-
му ветвага звароту смачна есщ; зама-
цоуваць назвы колера^, прадуктау харча-
вання. Вучыць вымауляць гук р у словах i 
сказах. Практыкаваць у правшьным выкары-
станн1 загаднага ладу дзеясловау (сядай, ni, 
еш, паспытай). Працягваць фармграваць 
умение адказваць на nbiTaHHi, самастойна бу-
даваць сказы. 

Матэрыял: цацачныя стол i посуд (розна-
каляровы), абсталяванне для гульш "Магазш 
посуду", лялыа. 

План заняткау 
I. Гульня "Магазш посуду". Дзещ 

выб1раюць "прадауца". Ставяць таго, хто 
змог назваць больш прадметау у магазше. 
Кал* дaшкoльнiкi не ведаюць беларускай на-
звы таго ni шшага прадмета посуду, на дапа-
могу прыходзщь педагог. Звяртаецца ^вага 
на адрозненне у вымауленш беларускага 
слова талерка i рускага — тарелка. Затым 
адчыняецца Mara3iH, дзе прадаецца рознака-
ляровы посуд. Дзещ робяць пакупк! i расказ-
ваюць аб наоытых прадметах: ' У мяне чыр-
воны чайн1к, белы кубак, маленькая лыжка" 
ir. д. 

II. Развучванне скорагаворкь 
Валерка над талеркай, 
Мату ля над Валеркам 
Стаяла, дакарала: 
—Чаму яа так мала? 

М. Янчанка 
Скорагаворку можна шецэшраваць: адно 

дзщя выконвае ролю Валерк1, другое чытае 
ад awapa, трэцяе выконвае ролю мащ, дага-
ворвае апошн1 радок. 

III. Выхавацель прапануе пакарм1ць ля-
лек. Педагог пытаецца: што трэба паставщь 
для суп>г? (Для супу трэба паставщь глыбоюя 
талерк1 i пакласщ лыжк1. Адказ суправаджа-
ецца aдпaвeднымi дзeяннямi.) Чым хацел1 б 
пачаставаць лялек? Што будуць рабщь 
лялью за сталом? (Есщ.) Прапануецца па-
жадаць лялькам смачна есщ, парауноуваец-
ца з pycKiM приятного аппетита. Дзещ запра-
шаюць лялек за стол: "Сядай, Каця", "Сядай, 
Янкаи, "Каця, бяры хлеб', "Янка, паспрабуи 
кашу" i г.д. 

IY. Выхавацель прапануе дзецям з дапа-
могай слоу намаляваць смешныя (неверагод-
ныя) KapniHKi, дае прыклад. Дaшкoльнiкi 
складаюць сказы тыпу: "Суп нал1л} J кубак, 
а чай у талерку"; "Цукар зялёны"; "Каубаса 
салодкая". 

Лариса КАРМАН ABA, 

кандидат педагаг1чных навук, 

Валянщна ШАБЕКА, 

кандидат педагаг1чных навук 

Ф131ЧНАЯ 
КУЛЬТУРА 

У СТАРЭЙШАЙ 
ГРУПЕ 

Жывень 
ПЕРШЫ ТЫДЗЕНЬ 

Рашшняя пмнастыка 
Комплекс складаюць практыкаванш пя-

тага дня чацвёртага тыдня л1пеня. Дапа^не-
нне: танцавальны крок з прытопам на месцы. 

Практыкаванш 
пасля дзённага сну 
Гульня "Забароненыя pyxi". CKa4Ki цераз 

скакалку. 
Гульня "Верабей i кошка". 

Задание на дом 
Скачю f да^жыню з разбегу. 

Першы дзень 

Заняли 
Задачы: замацаваць навык} скачкоу у 

да^жыню з разбегу; навык1 закщвання мяча 
У баскетбольнае кальцо. 

Абсталяванне: мячы (d - 20 см), баскет-
больнае кальцо. 

I. Гульня "Карусель". 
II. Практыкаванш з мячом: 
1. Зыходнае становшча (з.с.) — ноп на 

шырыш стапы, pyKi з мячом yHi3e. 1 — стук-
нуць мячом аб падлогу; 2 — злавщь мяч. 

2.3. с. — ноп на шырыш плячэй, мяч пе-
рад грудзьмь 1-3 — Haxlninna yni3 да нап 
управа, пракащць мяч вакол нап; 4 — з.с. 
Тое ж да другой нап. 

Практыкаванш 3-6 паутарыць ад занят-
кау пятага дня чацвёртага тыдня лшеня. 

Вядзенне мяча правай i левай рукой па 
прамой, па кругу. Закщванне мяча у баскет-
больнае кальцо з адлегласцГЗ м. 

Скачи у даужыню з разбегу. Гульня 
Tyci-ryci". 

III. Хадзьба з дыxaльнымi практыкаван-
HHMi. 

Прагулк1 
Г\льня "Бегавая лапта". 
Ул1к часу прабегу дыстанцы! 30 м. 

Друг1 дзень 

Занята 
Задачы: удасканальваць HaBbiKi бегу з 

лоуляй i ^хшеннем у гульнях. 
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абсталяванне: канат, вяроука. 
. Гульня "Уюны". 
I. гульш "Мы — вясёлыя рабяты", "Гас-
[НЯ 1 кот". 

II. Гульня "Перацягванне каната". 

Грагулю 

ульш " Х у т я i спрытныя", "Блш га-

^данне мяча у баскетбольнае кальцо. 

"рэщ дзень 

lamrnci 
>адачы: замацаваць навык1 рухау у вад-
^мовы: вадаём ц! басейн. 
. Хадзьба i бег групай, пастраенне f 
I. Практыкаванш: 
. З.с. — асно^ная стойка (а.с.). 1 — 
яцца на дыбачкь pyKi у верх, выпрастац-
— з.с. 

!. З.с. — седзячы на беразе, ноп прамыя. 
1ыконваць рытм1чныя pyxi нагам1 ̂ верх-

1рактыкаванш 3, 4, 5, 6 паутарыць ад 
гка^ трэцяга дня першага тыдня лшеня. 
1рактыкаванш у вадзе: выдых у ваду; 
анне па паверхш вады на спше i на жы-
у напрамку да берага. 
ульня "3pa6i ф1гуру" (у вадзе). 
Й. Прывядзенне купальных прыналеж-
ей у парадак. 

Грагули 
жачк1 у вышыню з бакавога разбегу. 
Ульш "Пераадолей паласу перашкод", 
ны рог". 

Щвёрты дзень 

>аняла 
адачы: удасканальваць навьш скачко^ 
жыню з разбегу. 
гмовы: ямка з пяском. 
. Гульня "ЗабаушкГ. 
[. Спаборнщтвы: "Хто скокне далей?", 
ыперадкГ. Гульня "Каршун". 
[1.Гульня "Лётае, не летае". 

1рагулк1 
"ульня у бадмштон цераз сетку. 
Эстафета з бегам i скачкамь 

Тяты дзень 

Заняли 
адачы: замацаваць навыю лажання це-
ервяно "перавалам". 
абсталяванне: гарызантальнае бервяно, 
1Ы. 
Гульня "Кругаварот". 

[. Практыкаванш з абручом (адзш на 

.З.с. — стаць тварам адно да аднаго, аб-
ъерсе. 1 — апусцщь абруч на плечы; 2 

.З.с. — стаць тварам адно да аднаго, аб-
пераду. 1 — адно дзщя, зпнаючы pyKi, 
ireae абруч да грудзей, другое у гэты 
ыпроствае pyKi; 2 — адваротныя pyxi. 
.З.с. — ноп на шьуэыш плячэй, стаць у 
I, трымаць яго на узроуш пояса. 1-2 — 
[уцца назад; 3-4 — з.с. 
. З.с. — ноп на шырыш ступш, абруч у 
ых руках. 1 — адно дзщя прысядае, 
е падымаецца на HacKi; 2 — з.с. 
. З.с. — тое ж. I — паварот у бок; 2 — 

. З.с. — стаць тварам адно да аднаго, аб-
а падлозе, pyKi на поясе. 1 -4 — прайсщ 
ручу спачатку у адзш, а потым у друп 

[ракочванне абруча адно аднаму з ад-
сщ 6 м; пракочванне абруча у вароты 
шёй 40 см. Пералажанне цераз гары-
льнае бервяно "перавалам". Гульня 
кы рог". 

I. Гульня "Нос, нос, лоб", 

рагулю 
адвядзенне вышкау скачкоу у вышыню 
viora разбегу. Гульня "Перацягванне ка-

ДРУГ1 ТЫ ДЗЕНЬ 

Рашшняя г1мнастыка 
Комплекс складаюць практыкаванш з аб-

ручам1 пятага дня першага тыдня жшуня. 
Дапауненне: вюы на пмнастычнай 

лесвщы. 

Практыкаванш 
пасля дзённага сну 
1ндывщуальныя гульш з мячамь Эстафе-

та з вядзеннем мяча i бегам. Закщванне мяча 
$ баскетбольнае кальцо. 

Задание на дом 
Закщванне мяча у баскетбольнае кальцо. 

Першы дзень 

Заняты 
Задачы: практыкаваць у вядзенш i 

закщванш мяча у баскетбольнае кальцо. 
Абсталяванне: мячы, пмнастычныя 

палю. 
I. Хадзьба пмнастычным крокам. Бег з 

высоюм падыманнем каленяу. 
II. Практыкаванн1 з пaлкaмi: 1-4 — прак-

тыкаванн1 паутарыць ад заняткау першага 
дня чацвёртага тыдня чэрвеня. 

5. З.с. — стаць, палка у руках ушзе. 1-2 
— nepacTyniiib па чарзе правам i левай нагой 
цераз палку; 3-4 — з.с. 

1ндывщуальныя гульн1 з мячам1; 
падкщванне мяча уверх i лоуля яго дзвюма 
рукам1; адб1ванне ад падлоп правай i левай 
рукой па чарзе. Вядзенне мяча па кругу. 

3 адлегласщ 3 м закщванне мяча у бас-
кетбольнае кальцо (адлегласць можна па-
вял1чыць да 5 м). Гульня "Лав1шка". 

III. Хадзьба з развядзеннем рук у 6aKi i 
выконваннем дыхал ьных практыкаванняу. 

Прагулю 
"Бег сараканожак": бег у калоне, трыма-

ючыся рукой за доуп шнур. Падвядзенне 
вышкау лажання па пмнастычнай лесвщы. 

Гульш "Лыка", "Пераскоч гару". 

Друг1 дзень 

Заняпи 
Задачы: замацаваць навыю скачкоу у 

вышыню з разбегу; бегу з лоуляи i 
ухшеннем. 

Абсталяванне: кегл1, вяроука. 
I. Гульня "Хто далей за тры скачк1?": 

дзец1 шарэнгай выконваюць адначасова тры 
скачкь Хто скокне далей за ycix? 

Скачи ^ вышыню з прамога разбегу. 
Гульня 'МакьмакавачкГ. 
II. Гульня "Знайдз1 i прамаучы". 

Прагулк1 
Падвядзенне BbiHiKay кщання мяча у 

цэль правай i левай рукой. ГУльш "Жабк1 i 
чапля", "MixaciK". 

Трэщ дзень 

Заняты 
Задачы: адпрацоука рухау ног i рук, 

аизгаючы па паверхн1 вады. 
Абсталяванне i умовы: басейн, купаль-

ныя пpынaлeжнacцi. 
I. Хадзьба i бег групай, пастраенне у 

круг. 
II. npaKTbiKaeaHHi (гл. трэш дзень пер-

шага тыдня жшуня). 
Практыкаванн1 у вадзе: выконваць вы-

дых у ваду; аизгаць на спше i жываце па па-
BepxHi вады; рухацца на руках па дну вадаё-
ма, выконваючы рытмшныя pyxi HaraMi 
уверх-ун1з. 

Гульн1 $ вадзе "Паравоз", "Тарпеда". 
1П. Практыкаванш на расслабление. 

Прагулы 
Гульня "ХованкГ. Падвядзенне вын1ка^ 

кщання мяча у цэль правай i левай рукой; 
кщання мяча на адлегласць з разбегу. 

Чацвёрты дзень 

Заняли 
Задачы: практыкаваць у бегу, скачках 

цераз скакалку. 
Абсталяванне: веласшеды, скакалкь 

I. ГУльня "Уюны". 
И. Скачю цераз скакалку (на месцы i ру-

хаючыся уперад). Катание на веласшедах 
вакол будынка дз1цячага сада, павял1чваючы 
хуткасць на вызначанай адлегласцг. Гульня 
"ГIaляyнiчыя i зайцы". 

ПГ. Гульня "Стой". 

Прагулы 
Гульня $ футбол. Кщанне прадметау у 

вертыкальную i гарызантальную цэль. 

Пяты дзень 

Заняла 
Задачы: удасканальваць навык1 скачкоу 

у да^жыню з разбегу, лажання па канату. 
Абсталяванне: канат, ямка для скачко^. 
I. Хадзьба, бег па дыяганалц урассыпную 

па усёй пляцоуцы. 
II. Практыкаванш: 
1. З.с. — стаць, ноп на шырыш плячэй, 

pyKi на поясе. 1-3 далош рук паднесщ да 
твару, вымавщь "у-у-у"; 4 — з.с. 

2. З.с. — тое ж. 1-2 — pyKi f бак!; 3-4 — 
махам абхашць сябе за плечы, сказаць: "Ух!" 

3. З.с. — стаць, ноп на шырыш плячэй. 
1-2 — pyxi $ бакЦ 3-4 — нахш у правы бок; 
5-6 — з.с. 

4. З.с. — стаць на карачкь Зрабщь восем 
крокау уперад, падняцца. 

5. З.с. — а.с. Паварот тулава управа; 3-4 
— з.с. Тое ж улева. 

6. З.с. — а.с. Хадзьба на месцы з высоюм 
падыманнем каленяу. 

Скачк1 у даужыню з разбегу. Лажанне 
па канату на вышыню 3 м. Гульня "РэдзькГ. 

III. 1ульня "Клубок". 

Прагулю 
Скачю галопам. Рухомыя гульш па жа-

данню дзяцей. Падвядзенне вышкау лажан-
ня па шасту, канату. 

ТРЭЩ ТЫ ДЗЕНЬ 

Рашшняя пмнастыка 
Комплекс складаюць практыкаванш пя-

тага дня другога тыдня жшуня. 
Дапауненне: танцавальны крок з падско-

кам. 

Практыкаванн1 
пасля дзённага сну 
Гульня "РэдзькГ. Скачк1 у даужыню з 

месца. CKa4Ki з абруча у абруч. 

Задание на дом 
Практыкаваць у скачках цераз перашко-

ду. 

Першы дзень 

Занятк1 
Задачы: практыкаваць у скачках у вы-

шыню з прамога разбегу, выкананне удара^ 
па мячу нагой. 

Абсталяванне: мячы (d - 20 см), 
пмнастычныя палк1, вароты. 

I. Хадзьба з riMHacTbi4HbiMi палкам1. 
И. Практыкаванш з пмнастычнай пал-

кай, стоячы napaMi. 
1. З.с. — стаць тварам адно да аднаго, 

палка ^ руках ушзе. 1-2 — падняць палку 
уверх, прагнуцца, паставщь нагу на насок; 
3-4 — з.с. 

2. З.с. — стаць, палка ^версе. 1-2 — 
нахш управа; 3-4 — з.с. Тое ж, улева. 

3. З.с. — стаць тварам адно да аднаго, 
pyxaMi трымацца за канцы палак. гшш 
ушзе. 1-2 — прысесць калеш развесщ у 6aKi, 
pyKi з палкам1 ̂ верх; 3-4 — з.с. 

4. З.с. — тое ж. 1 — палку Уперад; 2 — 
з.с. 

5. З.с. — стаць тварам адно да аднаго, 
палка $ прамых руках на узроуш грудзей. 1 -
3 — паварот вакол сябе; 4 — з.с. 

6. З.с. — стаць адно за адным, пакласш 
палю на падлогу. Скакаць цераз палю на 
дзвюх нагах. 

Скачю у вышыню з прамога разбегу (вы-
шыня iuiaHKi 45 см). Заб1ванне мяча $ вароты 
правай i левай нагой. 

Гульня "ryci-ryci". 
Ш. Хадзьба з дыхалbHbiMi практыкаван-

нямь 
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МЕТОДЫКА. ВОПЫТ. ПЛАНАВАННЕ. 

Прагулю 
Лажанне па канату з пераходам уверсе 

на шост, яю шйдаецца. 
Гульш "Kapaci i шчупак", "Лыка". 

Друг/ дзень 

Зан яла 
Задачы: удасканальваць навык! хуткага 

бегу, скачкоу у даужыню. 
Абсталяванне: абручы. 
1.1^льня "ЗабаУнш". 

актыкаванн! з абручом: скакаць це-, яго вакол ся1 

_ r , не валгся!": хутка 
злавщь абруч, кал! ен пачынае валщца. 

Прагулю 
Гульн! "Гаспадыня i кот", "Два ami". 
Хадзьба i бег па гарызантальнаму i 

нахшенаму бервяну. 

Трэщ дзень 

Занята! 
Задачы: практыкаваць у пераскокванш 

цераз бервяно, кушны; замацаваць удары па 
мячу нагой. 

Умовы i абсталяванне: перасечаная мяс-
цовасць, бервяно, мячы. 

I. Хадзьба i бег урассыпную, пастраенне 
адвольнае. 

II. Практыкаванш з шышкамк 
1. З.с. — стаць, шышка V правай руцэ 

Ушзе. 1 — падняць pyKi праз баю уверх; 2 — 
перадаць шышку у другую руку; 3 — з.с. 

2. З.с. — стаць, pyKi спераду, шышка У 
правай руцэ. 1 — рую праз баю назад; 2 — 
перадаць шышку у другую руку; 3 — з.с. 

3. З.с. — стаць, рую у баю, шышка у 
правай руцэ. 1 — падняць сагнутую у калене 
правую (левую) нагу i перадаць шышку у 
друпчо руку; 2 — з.с. 

4. З.с. — стаць, рую у баю, шышка у 
правай руцэ. 1 — прысесщ, pyKi апусцщь 
ушз, палажыць шышку; 2 — стаць, pyKi у 
баю; 3 — прысесщ, узяць шышку; 4 — з.с. 

5. З.с. — сесщ на траву, ноп прамыя, 
шышка защснута пам1ж ступням1 ног. 1-2 — 
падняць прамыя ноп з шышкай уверх; 3-4 — 
з.с. 

6. З.с. — стаць, шышка ляжыць на зямл1 
перад дзщём. 1-8 — скачю вакол шышю на 
адной назе; 9-16 — скачю у адваротным на-
прамку на другой назе. 

Пераскочыць з разбегу цераз бервяно щ 
ляжачае дрэва. Выконваць удары правай i 
левай нагой па мячу, накфоуваючы яго у ва-
роты. Гульня "Казшы рог". 

III. Г Ульня "Знайдз1 флажок". 

Прагулю 
Бег на дысганцыю 500 м. 
Гульш "Вузельчык", "Пляцень". 

Чацвёрты дзень 

Заняла 
Задачы: замацаваць навыю бегу з лоуляй 

i ухшеннем у гольнях. 
I. Гульня "КаруселГ. 
II. Гульн1 "Фарбы", "Вуда", "Змяя". 
III. Мшка тупае": стоячы на карачках, 

паварочвацца у правы i левы бок, пера-
стауляючы рую. 

Прагулю 
Ф 1 з к у л ь т у р н ы я з а б а в ы 
па матывах беларускхх гульняу 
1. Гульня "Дзядуля-ражок". Дзещ 

выб!раюць важака i называюць яго "дзядуля-
ражок". Ен жыве у доме, яю абазначаны для 
яго у баку ад пляцоую. Усе шшыя дзещ дзе-
ляцца на дзве групы. Трэба, каб у кожнай 
групе была роуная колькасць irpaKoy. Адна 
група размяшчаецца справа ад дома дзядуль 
ражка, крокау за дваццаць, другая — злева, 
на той жа адлегласцК Гэта ix дамы. Кожная 
група чым-небудзь адзначае свой дом. Месца 
пaмiж raTbiMi двума дамам! называецца по-
лем. Дзещ размяшчаюцца у ceaix дамах, i 
пачынаецца гульня. Дзядуля-ражок aipHe на-
права, 3ipHe налева i крыкне: 

— Хто мяне бащца? 
А усе дзещ яму у адказ: 
— №хто! 

Пасля адказу яны перабягаюць са свайго 
дома у друп цераз поле. Бягуць i задз1рыста 
паддражншаюць важака: 

— Дзядуля-ражок, 
З'еу чужы шражок! 
Дзядуля-ражок выскоквае са свайго дома 

i ловщь дзяцей. Трэба старацца выкрущцца 
ад дзядyлi-paжкa, не паддацца яму! 

Першы, каго дзядуля-ражок схошць, 
станов1цца яго памочшкам i разам з iM ловщь 
шшых. Кал! яны зловяць яшчэ аднаго, той 
ловщь астатн1х разам з iMi. Так працягваецца 
да таго часу, пакуль усе не будуць злоулены. 

Дзещ могуць забягаць у свой дом, каб ад-
пачыць, але заставацца там доуга нельга. 

2. Гульня "Кулюкушю". Удзeльнiкi мера-
юцца па палцы i выбфаюць кулюкуванн1ка. 
Ен садз1цца у пэуным месцы i зажмурвае во-
чы. Астатн1я у гэты час хаваюцца. Праз не-
кaлькi xBuiiH кулюкуваншк крычыць: 

— Lli год? 
Кал1 хто не паспеу схавацца, адказвае: 
— Яшчэ не! 
У адваротным выпадку усе маучаць, каб 

не выдаць, хто дзе схавауся. 
Тады кулюкуванн1к расплюшчвае вочы i 

щзе шукаць. Kani зноидзе каго-небудзь з 
irpaKoy, вядзе на тое месца, дзе кулюкувау. 
Той пав1нен там застацца. Кулюкуванн1к шу-
кае acTaTHix i, кaлi ycix зноидзе, кулюкуваць 
застаецца той, каго знай1шн першым. 

Iгpoк-кyлюкyвaннiк пав1нен знайсщ ycix 
дзяцей, якш схавалюя, i прывесц1 ix на тое 
месца, дзе кулюкувау. 

Пяты дзень 

Занятю 
Задачы: замацаваць навыю кщання уда-

лечыню прадмета^ рознай вап. 
Абсталяванне: пмнастычныя палю, 

шышю, мячы. 
I. ГУльня "Ровным кругам". 
И. Практыкаванн1 1-4 паутарыць ад пер-

шага дня трэцяга тыдня жшуня. 
5. З.с. — стаць тварам адно да аднаго, 

палка ушзе. 1-8 — рабщь pyxi уперад-назад 
прамои нагой. 

6. З.с. — тое ж. Падскокваць па чарзе на 
правай i левай назе. 

Юданне прадметау (мячы, шышю, мя-
шочю з пяском) Удалечыню правай i левай 
рукой. Хадзьба i бег па гарызантальнаму бер-
вяну, саскокванне з яго. Гульня "Пералет 
птушак". 

III. Гульня "Лянок". 

Прагулю 
Гульня у гарадю — выб1ваць фiгypы: 

рак, калодзеж, пушка. 
Рухомыя гульн1 па жаданню дзяцей. 

ЧАЦВЁРТЫ TBI ДЗЕНЬ 

Рашшняя пмнастыка 
Комплекс складаюць практыкаванш пер-

шага дня трэцяга тыдня жшуня. 

Практыкаванш 
пасля дзённага сну 
Беларуская гульня "Верабейка", "Прэла-

гарэла". 

Задание на дом 
Замацаваць навыю скачкоу у даужыню i 

вышыню з разбегу. 

Першы дзень 

Занятю 
Задачы: удасканальваць навьш бегу, па-

падання мячом у цэль. 
Абсталяванне: флажок, шышю, баскет-

бол ьныя кольцы. 
I. Хадзьба i бег у калоне па аднаму. Гуль-

ня "Ручаёк". 
II. Практыкаванн} з шышкам!: 
1. З.с. — стаць, рую ^шзе, шышка у пра-

вай руцэ. 1 — падняць правую руку да пля-
ча; 2 — левую руку да пляча; 3 — правую 
руку Уверх; 4 — левую руку уверх, перадаць 
шышку у левую руку; 5-8 — па чарзе 
апусщць pyKi ушз. 

Практыкаванш 2-6 паутарыць ад занят-
У трэцяга дня трэцяга тыдня жшуня. 

>абегчы дыстанцыю 100 м на нейк1 час. 
Гульня "Мора хвалюецца". 

III. Хадзьба з дыхальным1 практыкавг н -
нямЬ 

Прагулю 
Гульня "Пераняс1 прадметы". 
Гульня у каменьчык!. Скачк1 цераз ко-

роткую скакалку. 

Друг/ дзень 

Занятю 
Задачы: удасканальваць навык! скачкоу 

у даужыню з разбегу. 
Абсталяванне: шнур, цацю. 
I. Гульня "Знайдз1 пару": пасля бегу 

Урассыпную знайсщ сабе пару. 
Гульня "Спрытны водзячы": дзещ за вя-

роуку цягнуць машыню уздоуж вяроук1, па-
ложанай 31гэагам. Гульня "Карусел1 (з вя-
роукай). 

И. Гульня "Верабейка". 

Прагулю 
Гульш "У масла", "Схавай pyKi". 

Трэщ дзень 9 

Занята! 
Задачы: вызначыць узровень засваення 

дзецьм1 асноуных вщау рухау праграмы чац-
вёртага квартала. 

Абсталяванне: мяшочю з пяском, шост, 
канат, скакалю, пмнастычная лесв!ца. 

I. Занятк1 праводзяцца У выглядзе спа-
борн1цтва. Хадзьба з защношчаньши вачыма; 
CKa4Ki на адной i дзвюх нагах; прыстауны ба-
кавы крок, бег з паскарэннем. 

И. Спаборнщтвы: бег навыперадк1 на ад-
легласць 30 м; юданне маленькага мяча Уда-
лечыню правай i левай рукой з месца i з раз-
бегу; скачю цераз кароткую скакалку; ла-
жанне па канату, шасту. 

III. Практыкаванш на расслабление. 

Прагулю 
Гульня "Шышю, жалуды, арэхГ'. 
Практыкаванне-жарт: дзещ становяцца 

на карачю i спрабуюць скакаць у бок. 

Чацвёрты дзень 

Занятю Щ 
Задачы: замацаваць навык1 хуткага бегу, 

лажання па лесвщы. 
Абсталяванне: канат, лесвща. 
I. Гульня "Лянок". 
II. Бег навыперадю на адлегласць 50 м. 
Гульш "Пажарныя на вучобе", "Малако". 
Ш. Гульня "Знайдз1, дзе схавана?" 

Прагулю 

Гульш па жаданню дзяцей. 

Пяты дзень 

Занята! 
Задачы: вызначыць узровень засваення 

дзецьм1 спартыуных практыкаванняу i эле-
ментау спартыуных гульняу чацвёртага 
квартала праграмы. 

Абсталяванне: веласшеды, гарадю, бас-
кетбольныя кошык!, мячы, ракетю, валаны. 

I. Гульня "Роуным кругам". 
II. Гульня у баскетбол (па камандах). 

Гульня у гарадю па спрошчаных правшах. 
Гульня у бадмштон i футбол. 

III. Катанне на веласшедзе па ф1гурнай 
дыстанцьи. 

Прагулю 
Скачю цераз доугую скакалку. 
Гульш "Вядзьмар , "У арла". 
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