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КАСТРЫЧН1К 

ПЕРШЫ ТЫДЗЕНЬ 
Рашшняя пмнастыка 
Комплекс складаецца з практы-

каванняу першага дня чацвёртага 
тыдня верасня. 

Практыкаванш пасля дзённага 
СНУ „ „ 

Гульш Знайдз1 сабе пару , . 
"Хто J нас добры", "Лясь, лясь — 
уцякаи", дыхальныя практыкаванш. 

Задание на дом 
Катацца на веласшедзе па кру-

гу, робячы павароты, спыняцца f 
азначаным месды. 

Першы дзень 

Занята 
адачы: вучыць дзяцей катацца 

на веласшедзе, замацаваць навьпа 
перадачы мяча адно аднаму з-за 
галавы. 

Абсталяванне: 8-10 двухколавых 
веласшеда^, 5-6 мячо^ (d = 20 
см). 

I. Хадзьба i бег змейкай, пры-
пыню па агналу. 

II. Практыкаванш: 
1. Па^тарыць практыкаванш 1, 

2, 3, 4 комплексу першага дня 
чацвёртага тыдня верасня. 

5. Зыходнае станов1шча <з.с.) — 
асноуная стойка (а.с.) 1-2 — пры-
сесщ, калеш развесщ у 6aKi, pyKi 
цераз 6aKi У верх, пляснуць у да-
лош над галавой — выдых; 3-4 — 
3.с. —• удых. 

6. З.с. — стацьг pyxi у баю. 1 
— скачок, pyxi пляснуць да-
лоням1 па оядру; 2 — скачок — 
з.с. 

Катанне на двухколавым ве-
ласшедзе па дыстанцьн даужынёй 
25 м: ехаць па зигзагу, па кругу, 
праязджаць у вароты (шыр. — 100 
см). 

Перадача мяча адно аднаму з-за 
галавы з адлегласщ 3-х метрау. 
Рухомая гульня "Вудачка". 

III. Гульня "Хто пайшоу". 

Прагулю 
У Bice на высокай перакладзше 

зпнаць i выпростваць Hori. 
Стоячы napaMi ^п1рацца руками 

пальцы пераплецены. Па чарзе вы-
простваць pyKi, пераадольваючы 
супращуленне таварыша. 

Гульня у футбол па спрошча-
ных правшах. 

Гульня "Hon ад зямлГ. 

Другл дзень 

Занятю 
Задачы: практыкаваць у бегу з 

перашкодамь ва уменш' арыента-
вацца У навакольным асяродцзь 

Умовы: лесапарк. 
I. Гульня "Пераправа": перабег-

чы цераз канадку, пераступаючы з 
каменя на камень. 

И. Гульня "На горку i з горю": 
дзещ па агналу выхавацеля забя-
таюцъ на горку дробным крокам, 
наступаючы на пярэднюю частку 
ступш, а потым збягаюць з яе 

цамь У лесапарку 
шырокш крокам. 

Бег з перашкода 
на дыcтaнцыi 100 м размяшчаюць 
некалыа перашкод, дзець пеоаа-
дольваюць ix: прабягаюць па бер-
вяну, пераскокваюць кутну., бега-
юць вакол дрэу. 

Гульня Л ясны квач". Малыя 
гуляюць V квача пры ^мове, што 
нельга caлiць" гуляючага, яю 
прыщснууся сшнай да дрэва або 
aoxaniy яго pyKaMi. 

III. Гульня "Палачка-выручалач-
ка'\ 

Прагулю 
Гульня "Лясь, лясь — уцякай". 

Катанне на веласшедзе з прыпын-
KaMi у' вызначаным месцы. Перада-
ча мяча адно аднаму нагамь трэщ 
*мкнецца перахапщь яго. 

Гульня "Сустрэчныя перабежкГ. 

Трэщ дзень 
Паутарыць матэрыял пятага дня 

чацвёртага тыдня верасня. 

Чацвёршы дзень 

Заняты 
Задачы: практыкаваць у папа-

данш шышкаи у цэль правай i ле-
вая рукой. 

Абсталяванне: па 5 шышак для 
кожнага дзщящ. 

I. Гульня "Лавнши". 
II. Гульня з шышкамь 
"ПападзГ: з вызначанага выха-

вацелем месца д з е т па чарзе 
кщаюць 5 шышак, *мкнучыся па-
пасщ iMi $ дрэва. Пры гэтым 
Л1чаць, хто кoлькi разо^ пападзе у 
цэль. 

"36i шышкГ: на стале горкай 
ляжаць шышкь Малыя, кщаючы у 
ix шышкамь стараюцца збщь усе 
са стала. 

"Запоуш ямку": у невялжую 
ямку закщваюць шышю да тае па-
ры, пакуль яна не напоунщца да-
верху. 

"Хто кше вышэй?": дзещ пе-
ракщваюць шышку цераз вялiкi 
^уст щ дрэва. 

Гульня "Жывёлы i пастка". 1 ульня жывелы i пастка , 
Ш. Гульня "Дай трусу моркву". 
Прагулю . " ~ 
Катанне на веласшедзе. Гульня 

У бадмштон. 

Гульш "Зайцы i во^к", "За-
баунжГ, "Гаспадыня i кот'. 

Пяты дзень 

За нятю 
Задачы: практыкаваць у падско-

ках на правай i левай назе, 
поузанш на карачках па абмежава-
наи плошчы апоры. 

Абсталяванне: абручы па коль-
касщ дзяцей, вяроука даужынёй 5-
6 м, 9 мячоу (а = 20 см). 

I. Гульня "Хутчэй у круг": бег 
урассыпную, па агналу заняць аб-
РУЧ-

II. Практыкаванш з абручом: 
1. З.с. — ноп разам, абруч 

хватам зшзу. 1 — падняць абруч 
у верх, зрабщь правай нагой крок 
уперад; z — з.с.; 3 — тое ж» 
крок назад; 4 — з.с. Тое ж, крок " 
левай нагой. 

2. З.с. — Hori на шырыш пля-
чэй, абруч гарызантальна \ пра-
мых руках хватам зшзу на узроуш 
грудзеи. 1-4 — пераб*раючы py-
KaMi, перасоуваць абруч то $ 
адзш, то у друп бок. , 

3. З.с. — легчы на жывот, ао-
руч на падлозе. 1-2 — падняць 
абруч як мага вышэй, паглядзець 
на яго* 3-4 — з.с. 

4. З.с. — легчы на спшу, аб-
руч у прамых руках на падлозе. 
1-2 — падняць ноп ^веРх> 
апусцщь ix за галаву i дастаць на-
CKaMi абруч — выдых; 3-4 — з.с. 

5. З.с. —• стаць, абруч верты-
кальна у прамых руках, адна нага 
CTai4b на вобадзе абруча. 1-2 — 
падняць абруч у верх, зпнаючы на-
гу у калене; 3-4 —- з.с. Тое ж 
другой нагой. 

6. З.с. — тое ж. Прайсщ бокам 
па абручу у адзт, а потым у 
друп бок. 

Падскою на правай i левай на-
зе: падскою з захопам рукой наска 
левай (правай) нап, сагнугай у 
калене; падскокх на левай (правай) 
назе з Ha6iyHbiM мячом у руках. 

По^занне на карачках, штурха-
ючы галавой наб^ны мяч. 

Йльня "Гарачае месца". 
. Гульня "Пляцень'. 

Прагулю 
На карачках прайсщ па бервя-

ну, трымаючыся pyKaMi за яго 
край. Паставщь абруч на падлогу, 
энерпчна адштурхнуць яго, даг-
нашь, не дапускаючы падзення. 

Гyльнi "Карусель", "Гаспадыйя i 
кот". 

ДРУП ТЫДЗЕНЬ 

Рашшняя пмнастыка 
Комплекс той жа. 
Змяненне: практыкаванне о. Зх . 

— стаць, pyKi Выконваць 
CKa4Ki на правай (левай) назе пад 
верш "Мой вясёлы звоню мяч...", 
як1 чытае выхавацель. 

Практыкаванш пасля дзённага 
сну 

Хадзьба ^ розных напрамках, 
бег змейкай i супрацьходам, знаё-
мыя танцавальныя pyxi. 

1ндывщуальныя ^ b H i з мячамь 
Перадача мяча адно, аднаму ад-
вольным спосабам, стоячы у парах 
на адлегласщ 2,5-3 м. 

Гульня "Палатно". 
Задание на дом 
Кщаць мяч у цэль. 
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JJepuibi дзень 

Заняты 
Задачы: удасканальваць навыю 

бегу з ло^ляи i ^хшеннем, л а ж а н . 
ня па пмнастычнай сценцы. Прак-
тыкаваць у перадачы мяча адно 
аднаму зшзу (у рухомых гульнях). 

Абсталяванне: пмнастычная 
сценка, 2 мячы (d = 20 см), 2 аб-
ручы. 

I. Гульня "Заба^шкГ. 
II. Гульня "Мядзведзь i пчолы". 
Эстафета з перадачай мяча: бег-

чы з мячом у руках на адлегласць 
12-15 м, прабегчы вакол абруча, 
вярнуцца на ранейшае месца i пе-
радаць мяч таварышу. Гульня "Jlica 
у куратшку". • 

Ш. Гульня "Хто пайто^?". 

Прагулк! 
Прабегчы па вузкай сцежцы 

(шыр. 20 см)- пераскочыць праз 
ручай (шыр. 40 см); дакрануцца у 
скачку да галшю дрэва; пакласщ 
наб1уны мяч на насок нап, 
падкшуць уверх, злавшь. 

Гульш Агародшк", Таспадыня i 
кот". 

Друг1 дзень 

Заняты 
Задачы: практыкавадь у падско-

ках на адной i дзвюх нагах на 
месцы з рухам уперад. 

Абсталяванне: галшы дрэу? 
апа^шае л1сце, бервяно, доуп 
шнур. 

1. Гульня "Што змяншася каля 
куста?": дзещ уважл1ва вывучаюць 
месца вакол куста, запамшаюць 
прадметы вакол яго, потым разбя-
гаюцца у розныя баю. Выхавацель 
уторквае f зямлю галшю, 
расюдвае шышю, лкце i г.д. Па 
агналу малыя вяртаюцца i 
1мкнуцод пазнаць, што змяншася. 

1Г. Дзещ па чарзе скачуць на 
адной назе ад дрэва да дрэва i 
л1чаць колькасць скачко^. 

Гульня "Уверх-ушз": з краю па-
катаи кана^ю скачкам1 на дзвюх 
нагах дзещ рухаюцца ^перад. Дас-
кака^шы да дна, скачуць наверх 
па прощлегламу нахшу. 

Гульня "Настуni": з разбегу ма-
лыя наступаюць адной нагой на 
бервяно i пераскокваюць цераз яго? 
потым пралазяць пам1ж другой i 
трэцяй рэйкам1 вертыкальнай 
лесвщы, дабягаюць да ла^ю, 
узб1раюцца на яе, саскокваюць 
ушз. 

Гульня "Вудачка". 
Ш. Гульня "Якога л1сця 

больш?": дзещ разыходзяцца па 
пляцоуцы i зб1раюць апа^шае з 
розных дрэу л1сце. Потым 
зб1раюцца усе разам i па чарзе 
аскладваюць лкты па ix форме у 
укеты, называючы, з якога дрэва 

кожны л1ст. Вызначаюць, яюх 
/м£гоу больш. 

Прагулю 
Гульня $ гарадю. 
Рухомыя гулыи па жаданню 

дзяцей. 

Трщ[ дзень 

Занятю 
Задачы: удасканальваць навыю 

асно^ных вща^ руха^ у гульнях. 
Абсталяванне: флажок, верти-

кальная лесвща. 
I. Гульня 'Карусель". 
И. Гулыи "Шырэй крок", 

"Знайдз1 флажок", "Вавёрю у лесе". 
III. Гульня "Сонца i месяц". 
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Прагулю 
Ф1зкультурныя забавы па маты-

вах беларуск1х 1ульня^. 
1. Гульня "У палачку-булавач-

ку". Дзещ мераюцца на палачцы 
— адно абхошивае яе рукою зшзу, 
наступны шчыльна над iM i г.д. 
Кал1 5̂ се возьмуцца за палачку, а 
BepxHi канец яе яшчэ свабодны, 
першы прымае руку зшзу i аб-
хошивае яшчэ вышэй. Toe ж ро-
бяць i шшыя, пакуль не застанец-
ца свабоднага месца. Той. чыя 
рука будзе наверсе, павшен Чсщ у 
поле". Гэта — палявы. Адзш з 
irpaxo^ юдае далека па пляцоуцы 
палачку, па якую ён павшен оег-
чы i прынесщ "да агню" — звы-
чайна да таго месца, адкуль палку 
юдаль Пакуль палявы бегае за па-
лачкай, астатшя павшны схавацца, 
хто куды. Палявы прыносщь па-
лачку 'да агню" i гаворыць: 

Палачка-булавачка дамоу прыйшла, 
Дома шкога не знайшла 
Каго першага знойдзе, 
Той за палачкай пойдзе! 
Пасля гэтых слоу ён падюдвае 

палачку i щзе шукаць дзяцей, яюя 
схавалкя, а тыя 1мкнуцца улучыць 
момант, каб схашць палачку i "ад-
стукацца". Каш iM гэта удаецца, 
палявы зноу "щзе у поле', а ас-
татшя хаваюцца. Кал1 ж палявы 
зауважыць каго-небудзь раней i 
сам "адстукаецца", тады поле 
щзе" зноидзены iM хлопчык щ 
дзя$чынка. 

Палявы не павшен увесь час 
знаходзщца каля палачю; кaлi з 
лжу irpaKO^, якiя схавал 1ся, "адс-
тука^ся' хто-небудзь адзш, палявы 
зноу "щзе $ поле'. 

2. Гульня "Мурашачка". На 
пляцоуцы дзещ рысуюць на зямлi 
круг, яю называецца маткаю. Каб 
круг бачыць здалёк, у яго кладуць 
шапку або яю-небудзь прадмет. У 
шшым месцы малыя становяцца 
або садзяцца так, каб утварыць 
круг. Па лiчылцы: 

Мурашачка, букашачка, 
Няверная кукуишчка. 
Заяц, месяц, дзе быу? 
— У лесе. 
— А што pa6iy? 
— Сена Kaci$. 
— Чым жа накрыу? 
— Скаварадою. 
— Хто украу? 
— Тур нас — 

дзещ выб1раюць Турнаса i разбяга-
юцца. Той, хто ста^ Турнасам, 
ловщь ix. Той, каго ён зловщь? 
дапамагае лавщь астатшх. Heftxi 
час можна адпачываць, калг сха-
вацца у круг, але доуга за-
TpHMJiiBa44a там нельга. Як толыа 
усе nseui будуць злоблены Турна-
сам i яго памочнжам, гульню 
па^тараюць спачатку. 

Чацвёрты дзень 

Занятю 
Задачы: практыкаваць у катанн! 

на веласшедзе па кругу; ва уменш 
весщ па пляцоуцы мяч, адбшаючы 
яго рукой. 

Абсталяванне: 10-12 веласшедау, 
15-17 мячоу (d = 20 см). 

I. Гульня "Бачком": скачо у 
бок калонай. 

II. Катанне на двухколавым ве-
ласшедзе па прамой, па кругу, з 
паваротам!, з рознаи хуткасцю, з 
прыпынкам!. Вядзенне мяча вакол 
якога-небудзь прадмета (дрэва, 
лаую, пясочнщы i г.д.). 

Падкщванне мяча i aдбiвaннe яго 
нагой. 

Гульня "Паспей перадапь". 
1П. Гульня "Хто летае?'. 
Прагулк! 
1ндывщуальная работа па 

развщцю сп]рыту ^ дзяцей. Гулып 
Не закраш званочак", "Трусы i 

BapTa^HiKi", "Не губляй мяч". 

Пяты дзень 
Заняты 
Задачы: вучыць перадачы мяча 

адно аднаму ад грудзей з адлег-
ласщ 2 м; удасканальваць скачю 
на месцы. 

Абсталяванне: 14-15 мячо^ (d = 
20 см), вяро^ка да^жынёй 2,5-3 м. 

I. Хадзьба mHpoKiM крокам па 
лМях i пaмiж iMi (адлегласць 50 
см). Па агналу павярнуцца i бег-
чы, наступаючы на лши. 

II. HpaKTHKaBaHHi, седзячы на 
падлозе: 

1. З х . — скрыжаваць ноп, рую 
на поясе. 1 — pyKi да плячэи; 2 
— уверх; 3 — да плячэй; 4 — 
з.с. 

2. З.с. — тое ж. 1 — HaxiA 
тулава Справа (улева); 2 — з.с. ^ 

3. Зх . — седзячы на падлозе, 
ноп прамыя, pyKi ^ баю. 1 — 
Hax^i44a, рукам1 дакрануцца да 
наскоу ног — выдых; 2 — з.с. — 
у дых. 

4. З.с. — седзячы на падлозе, 
абаперщся на p y K i , яюя знаходзяц-
ца ззаду? ноп прамыя. 1 — пад-
няць ноп $верх; 2-3 — патрымаць 
ix уверсе; 4 — з.с. 

5. З.с. — седзячы на падлозе, 
скрыжаваць ноп, pyKi на поясе. 1-
2 — падняцца у асно^ную стойку 
i выканаць восем скачко^, потым 
зраб1ць восем крока^ на месцы. 

6. З.с. — стаць, pyKi на поясе. 
1-8 — скакаць на адной назе (ле-
вай, правай), 9-16 — хадзьба на 
месцы. 

Перадача мяча дзвюма pyxaMi 
назад над галавой дзщящ, якое 
стащь ззаду; перакщванне мяча ад-
но аднаму з-за галавы, 3Hi3y , ад 
грудзей. Гульня "Вудачка". 

III. Гульня "Лянок". 
Прагу лю 
Гульня "Чый мячык адскочыць 

далей?": дзещ кщаюць мяч у сцен 
ку. Чый мяч адскочыць далей, той** 
i пераможца. Гульня "Мядзведзь i 
пчолы". 

ТРЭЦ1 ТЫ ДЗЕНЬ 
Ран1шняя пмнастыка 
Практыкаванн1 1, 2, 3 пятага 

дня другога тыдня кастрычн1ка i 
npaKMKaeaHHi 4, 5, 6 першага дня 
чацвёртага тыдня верасня. 

Практыкаванш пасля дзённага 
сну 

Элементы танцау: прыстауны 
крок, бакавы галоп. 

Перакщванне мяча адно аднаму 
У парах (седзячы i стоячы). 

Эстафета з лажаннем па 
пмнастычнай сценцы. Гульня "Пля-
цень". Практыкаванш на расслаб-
ление, бег дробным крокам. 

Задание на дом 
Скакаць на адной i дзвюх на-

гах па нахшенай паверхш. 

Першы дзень 
Заняты 
Задачы: практыкаваць у скачках 

на левай, правай назе, рухаючыся 
^перад, удасканальваць навыю 
поузання на карачках. 

Абсталяванне: стульчыю па 
колькасщ дзяцей, лесвщы, кегль 
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I. Гульня "Мора хвалюецца". 
II. Практыкаванш на стуле: 
1. З.с. — сесщ на стул, pyKi 

пушчаны. 1 — pyKi праз оаю 
верх — удых; 2 — з.с. — выдых. 

2. З.с. — тое ж, pyxi на поясе. 
2 —- падымаючы pyKi У верх, саг-

гуць ix, апусцщь назад, дакрануц-
а далоням1 да cn iHKi стула; 3-4 

- з.с. 
3. З.с. — стадь на стуле на 

арачю (бокам да cniHKi стула). 1 
апусцщь рук1 на падлогу; 2-4 
перастауляючы pyKi, рухацца па 

вдлозе да выпроствання ног (ноп 
астаюцца на стуле); 5-8 — вяр-

V цца у з.с. 
4. З.с. — стаць бокам да стула, 

ivKi на поясе, адна нага на стуле. 
' — нахшцца да нап, якая стащь 

падлозе — выдых; 2 — з.с. — 
5. З.с. — сесщ, рукам1 трымац-

13 за сядзенне стула. 1 — пад-
шць правую нагу уверх, насок ад-
игнуць; 2 — з.с.; 3-4 — тое ж 
ьеваи нагой. 

6. З.с. — стаць бокам да стула, 
rvKi на поясе. Скачю вакол стула 
а дзвюх нагах у адзш i друп 

^ к ' хадзьба на месцы. 
Скачю на левай (правай) назе 

рухам уперад: cxa4Ki бокам упе-
ыл з наб1уным мячом у руках 
аллегласць 5 м). 

Поузанне на карачках, штурха-
гчы галавой мячык. 

Гульня "Невад". 
Ш. Гульня "Зайка". 

Прагулю 
Гульня " Насту ni": з разбегу 

Вещ наступаюць на бервяно щ 
BVKy нагой i пераскокваюць ix. 

Гульня "Памяняйцеся месцамП": 
ta кругу пакладзена вяроука, Ма-
с*я оегаюць napaMi: адно з права-
Е боку, другое з левага боку ад 
йро^кь Па агналу выхавацеля 
Бец1 у час бегу мяняюцца мес-
амь 

Гульня "Жаба у балоце". 

ДругЬ дзень 

Занятю 
Задачы: практыкаваць ва удары 

ЕГОЙ па мячу, уменш спыняць 
ЕЯЧ нагой, скакаць цераз ла^ку на 
тной i дзвюх нагах. 

Абсталяванне: 10-12 скакалак, 
мячо^ (d = 20 см). 
I. Гульня "Сустрэчныя пера-

ежю". 
II. Практыкаванш у парах: 
1. З.с. — стаць тварам адно да 

пнаго, мяч на падлозе пaмiж 
зецьмь 1 —• pyxi у бак! — вы-
ых; 2 — нахшвда i стукнуць да-
DHAMi па мячу; 3-4 — з.с. 

2. З.с. — тое ж, мяч у дзщящ 
руках. Пераюдваць мяч адно ад-

аму з плясканнем у далонь 
3. З.с. —• тое ж. Дзщя павшна 

парыць мячом аб падлогу, другое 
злaвiць яго, потым наадварот. 
4. З.с. — сесщ на падлогу, 

юаперщся на p y K i ззаду, Пракоч-
юць мяч адно аднаму, адштур-
ъуваючы яго ступнёй нап. 

5. 3. с. — стаць тварам адно 
а аднаго, мяч у дзщящ у руках. 
1дно падюдвае мяч уверх, другое 
тадбягае i лoвiць яго. 

6. З.с. — тое ж. Дзещ скачуць 
«лсустрач адно аднаму на адной 
взе, адно з ix адначасова адб!вае 
иач аб падлогу. Пры сустрэчы мя-
ыюцца месцам!, мяч працягвае 
£зб1ваць другое дзщя. 

Падзел дзяцей на дзве групы. 
Першая група — хлопчыю. Пе-

адаваць мяч адзш аднаму, стоячы 
парах, правай, а потым левай 

огой; выконваць удары нагой па 

мячу, наюроуваючы яго палёт у 
сценку; спыняць мяч падэшваи 
нап, а потым унутраным бокам 
ступнь 

Гульня у футбол па спрошча-
ных правшах. 

Другая група — дзя^чыню, 
Скачю цераз кароткую скакалку 
на дзвюх i адной назе. Гульня 
"Мядзведзь i пчолы"» 

III. Практыкаванш на расслаб-
ление, стоячы на месцы, 

Прагулк! 
Гульня f бадмштон, выкары» 

сто^ваючы знаёмыя у^ары. 
1ндывщуальная работа па развщцю 
спрыту J дзяцей: гульш "Злав! 
палку , "Хутчэй у абруч!", 

Трэщ дзень 
Занятю 
Задачы: замацаваць навык! 

падюдвання i адб^вання в алана; 
энерпчнага адштурхоування f скач-
ках на дзвюх нагах з рухам упе-
рад. 

Абсталяванне: 14-15 ракетак i 
валана^, абручы па колькасщ дзя-
цей. 

I. Чаргаванне звычайнай хадзь-
бы з хадзьбой на дыбачках, хадзь-
бой шыроюм крокам. Бег у па-
вольным тэмпе f чаргаванш з 
хадзьбой. 

II. Практыкаванш з абручамп 
1. З.с. — прысесщ у цэнтры 

абруча. 1-2 — узяць абруч у p y K i , 
падняцца, абруч паднящэ над гала-
вой. паглядзець у яго; 3-4 — з.с, 

2. З.с. — стаць, рую у бакь 
абруч у правай (левай) руцэ. 1-2 
— падняць pyKi уверх, перадаць 
абруч у левую (правую) руку; 3-4 
— pyKi у 6aKi, абруч у левай 
(правай) руцэ. 

3. З.с. — стаць, абруч каля 
грудзей. 1 —- паварот з выпадам 
правай (левай) нап управа (улева), 
pyKi управа (улева); 2 — з.с. 

4. З.с. — стаць, абруч ушзе. 1-
2 — паставщь насок правай (ле-
вай) нап на абоуч i падняць пра-
мую нагу з абручом уперад; 3-4 
— з.с. 

5. З.с. — стаць у абруч. 1-2 — 
прысесщ, узяць аоруч, пралезщ 
праз яго, падняць уверх; 3 4 — 
нахшцца уперад 1, не зпнаючы 
каленяу, палажыць абруч як мага 
далей уперад; 5-6 — зрабщь крок 
i стаць у абруч» ^ _ 

6. З.с. — стаць у аоруч. Па 
агналу выконваць скачю з абруча 
у абруч. 

Гульня у бадмштон у парах: 
выконваць удар справа i злева, 
наюроуваючы валан уперад — уга-
РУ-

Гульня "Хворы верабей"» 
Ш. Хадзьба f калоне адно за 

адным. робячы практыкаванш на 
расслабление. 

Прагулк! 
Гульня "Падбяжы i злавГ: aдзiн 

падкщвае мяч угару, астатшя 
!мкнуцца яго злавщь, Тульня "Хто 
далей кше наб!уны мяч pyKaMi з-
за галавы". Гульня "Мора хвалюец-
ца". 

Чсщвёрты дзень 
Занятю 
Задачы: практыкаваць у хадзьбе 

i бегу па абмежаванай тэрыторы!, 
у Bice на шзкай перакладзше. 

Абсталяванне: бервяно, мячы, 
шзкая перакладзша* 

I. Гульня "Змяя". 
II. Прайсщ па бервяну, несучы 

на галаве яю-небудзь прадмет; 
прайсщ па бервяну, на сярэдзше 

перастушць цераз Ky6iK; хутка 
прабегчы вакол бервяна, ускочыць 
на яго, пастаяць на адной назе. 

Падцягванне у Bice: дакрануцца 
падбародкам да перакладзшы, паг-
лядзець цераз яе; дзвюма рукам! 
^зяцца за перакладзшу на шырыш 
плячэй, ноп падняць i сагнуць у 
каленях, ступням! ^перщся f пе-
ракладзшу пам!ж далонямь 

Гульня "Агародн1к". 
Ш. Гульня 'Маучанка", 
Прагулк! 
1ндыв!дуальная работа па 

разв1ццю v выносл1васт у дзяцей: 
^ b H i "3нaйдзi пару', "У шчупа-
ка". 

Удасканальванне навыкау катан-
ия на двухколавым веласшедзе. 

Пяты дзень 
Занятк1 
Задачы: вучыць падкщванню 

мяча Угару i лоути яго пасля адс-
коку ад падлоп; замацаваць навык! 
мяккага прызямлення у скачках у 
вышыню з месца. 

Абсталяванне: мячы (d ~ 15 см) 
па колькасщ дзяцей, вяроука, 14-
15 бразготак. 

I. Хадзьба, рук! на поясе, хад-
зьба у рассыпную, бег у калоне $ 
чаргаванш з хадзьбой, скачю на 
дзвюх нагах, рухаючыся уперад, 
хадзьба па ла^цы. 

II. Практыкаванш на дыванах: 
1. З.с. — легчы на сшну. 1-2 

— падняць рук! уверх -г- удых; 3-
4 — апусцщь — выдых. 

2. З.с. — тое ж. 1 — падняць 
правую прамую нагу у в е Р х ; 2 — 
падняць левую прамую нагу уверх: 
3 — трымаць дзве наг! уверсе; 4 
— з.с. 

3. З.с. — легчы на жывот, рую 
складзены над падбародкам. 1-2 — 
прагнуцца, рук! $ бак! — удых; 3-
4 — 'з.с. — выдых. 

4. З.с. — легчы на жывот, pyKi 
ва ^поры уперадзе. 1-2 — праг-
нуцца, !мкнучыся нагам! дастаць 
галаву; 3-4 — з.с. 

5. З.с. — сесщ, ноп перакры-
жавадь. 1-2 — падняцца без дапа-
моп рук; 3-4 — з.с. 

6. З.с. — стаць, pyKi на поясе. 
1-4 — скачю на дзвюх нагах на 
месцы; 5-8 — скачк! на правай 
назе; 9-12 — тое ж на левай; 13-
16 — хадзьба на месцы. 

1ндывщуальныя гульш з мячам*: 
падкщванне мяча уверх i ло^ля 
яго; удары мяча "аб падлогу i 
лоуля яго; падкщванне мяча ^верх 
i лоуля яго пасля адскоку ад пад-
лоп. 

Падскою уверх з даставаннем 
бразготк!, якая падвешана на 20 
см вышэи узнятай pyKi дз!цящ. 

Гульня 'Пажаршю на вучоое". 
Ш. Хадзьба з паваротам* па 

с!гналу выхавацеля. 
Гульня "Хто пазва^?". 

Прагулю 
Падцягванне у Bice: дастаць 

падбародкам да перакладзшы i паг-
лядзець цераз яе. 

Пракочваць мяч адно аднаму 
нагой, пападаць мячом v вароты. 

Гульн! "Рэшата", "Сонца i ме-
сяц". 

Ран1шшш пмнастыка 
Комплекс той жа. Замена пер-

шага практыкавання. 
З.с. — а.с. 1 — правую руку 

да пляча; 2 — левую руку ' да 
пляча; 3 — правую руку уверх; 4 
— левую руку уверх; 5 — правую 
руку да пляча; 6 — левую руку 
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да пляча; 7 — правую руку ушз; 
8 — левую руку. утз. 

Практыкаванш пасля дзённага 
сну 

Хадзьба з элементам1 рытмжк з 
pyxaMi рук у 6aKi, у верх, ушз, да 
плячэй. з плясканнем у далош пе-
рад сабой; прыста^ны крок, бакавы 
галоп. 

Гульня Хто хутчэи возьме цац-
ку ?". 

Эстафета са скачкам* з абруча 
У абруч. 

Задание на дом 
Скакаць цераз скакалку на ад-

ной назе на месцы з рухам упе-
рад. 

Першы дзень 

Заняти 
Задачы: вучыць кщанню мяча f 

баскетбольны кошык; практыкаваць 
у скачках на адной назе з рухам 
уперад; у поузанш па 
пмнастычнай ла^цы. 

Абсталяванне: 3 ла^ю, мячы 
(d = 20 см), 3 наб1уныя мячы ва-
гой 1 кг. 

I. Гульня "Мой вясёлы звоню 
мяч". 

И. Практыкаванш: 
1. 3. с. — ноп на шырыш 

плячэй, pyKi на поясе. 1 — рукг 
да плячэй; 2 — у верх; 3-4 — 
пляснуць у далош над галавой; 5 
— pyxi да плячэй; 6 — з.с. 

2. З.с. — ноп на шырыш пля-
чэй, pyKi у баю. 1 — абхашць 
рукам1 плечы — выдых; 2 — з.с. 

3. З.с, — сес\ц, топ 
жаваць, pyxi на патылщы. 1-2 — 
нахшцца Уперад, правым локцем 

выдых; 3-4 — з.с. — удых. Тое ж 
да другой натъ. 

4. З.с. — легчы на жывот, pyxi 
уздо^ж тулава. 1-2 — хахфщь 

3-4 — з.с. 
5. З.с. — стаць на калеш, pyKi 

на поясе. 1-2 — сесщ на падлогу 
без апоры на 'pyKi; 3-4 — з.с. Тое 
ж у друп бок. 

6, ГГа^тарыць практыкаванне 1. 
Скачк1 на правай (левай) назе 

з наб^ным мячом у руках (адлег-
ласць 3 м). 

По^занне па ла^цы на карач-
ках. 

Закщванне мяча v баскетбольны 
кошык з адлегласщ 2,5 м. 

Гульня 'Казшы рог". 
Ш. Гульня "Лянок". 

Прагу лк\ 
Перадача мяча адно аднаму, 

адб1ваючы яго то правай, то леван 
нагой; 3a6iBaHH6 яго у вароты. 

Bicы на шзкай i высокай перак-
лaдзiнax TypHixa. 

Гyльнi "У зайца", "Рэшата", 
"Хворы верабей". 

ДругЬ дзень 

Занятю 
Задачы: практыкаваць у пракоч-

ванш абруча. 
Абсталяванне: абручы па коль-

касщ дзяцей. 
I. Гульня "Бяжы хутчэй!": дага-

няць абруч. 
II. Гульня "Кащ абруч у цэль" 

— шырыня варот 2 м. Гульня 
"Бумеранг": патрэбна паслаць абруч 
уперад, як бумеранг, але даць яму 
такое кручэнне, каб ён зноу вяр-
ну^ся на ранейшае месца. 

Надзець абруч на сябе i 
крушць яго. 

III. Хадзьба па пляцоуцы у 
розных напрамках. 
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Прагулю 
Эстафета з вядзеннем i перада-

чай мяча нагой. 1ндывщуальная ра-
бота — удасканальваць навьпс1 па-
падання мячом у баскетбольны 
кошык. 

Гульш "Казшы рог", 'У зайца . 
Трэщ дзень 
Занятк! 
Задачы: удасканальваць навыю 

асноуных рухау у пильнях. 
Абсталяванне: 3-4 мячы (а = 21) 

см). 
1-Й. Эстафета з бегам i перада-

чай мяча. , и „ . 
Гyльнi "Не 3axpaHi , Казшы 

рог". 
III. Гульня "Рэшата". 
Прагулю 
Iндывiдyaльнaя работа па 

?азвщцю спрыту, выноаивасць 
улып "Перадай мячык", "Цераз 

балота". 
Чацвёрты дзень 
Занят» 
Задачы: практыкаваць у лaжaннi 

па вертыкальнай лecвiцы, KaTaHHi 
на двухколавым веласшедзе. 

Абсталяванне: вергыкальная 
лесвща, 10-12 веласшедау. 

1. Гульня "Спрытняк1 . 
И. Катанне па прамой на ве-

ласшедзе з рознай хуткасцю. 
Лажанне па вертыкальнай 

лесвщы: залезщ па лесвщы да яе 
верху, павярнуцца спшай да яе i 
СПЛ/С1ШЩВ, ^ ^ -

Гуаъня 
1П. Гульня "Грушка". 

Гульш у гарадю, бадмштон. Ру-
т^лъш т\а жадашпо дзяцей. 

Пяты дзень 

Задачы: вучыць перапаузанню 
цераз пмнастычную ла^ку; замаца-
ваць навык! падкщвання мяча i 
лоул1 яго пасля адскоку. 

Абсталяванне: 3 пмнастычныя 
лаую, мячы (d = 20 см), абручы 
па колькасщ дзяцей. 

I. Хадзьба f калоне па аднаму 
з пераходам на бег; хадзьба з пе-
растраеннем у дзве калоны, бег 
у рассыпную, хадзьба на дыоачках 
па кругу, звычайная хадзьба з пе-
растраеннем у калоны. 

II. Практыкаванш: 
1, 2, 3, 4, — паутарыць з за-

няткау трэцяга дня трэцяга тыдня 
кастрычнжа. 

5. З.с. — стаць, абруч ушзе. 1-
2 — прысесщ, абруч падняць над 
галавой: 3-4 — з.с. 

6. З.с. — тое ж. 1 — скачок, 
ноп на шырыш плячэй, абруч упе-
рад* 2 — скачок у з.с. 

Прапа^зщ на карачках 10-12 м, 
адштурхоуваючы мяч галавой. 

Перапаузщ цераз тры ла^ю, 
пастауленыя паралельна (адлегласць 
пaмiж iMi 1,5 м). Гэта ж задание 
выконваецца на хуткасць з вызна-
чэннем каманды-пераможцы. 

1ндывщуальныя гульш з мячамк 
падкщванне мяча уверх i лоуля 
яго з адскокам ад падлоп. 

Гульня "Мышалоука". 
ГО. Гульня "Бярозка". 
Прагулю 
CKa4Ki у вышыню з месца i з 

разбегу. 
1ндывщуальныя заданнк крочыць 

3 кружка у кружок; п^авезщ цац-
ку-машыну уздоуж лши, не насту-
паючы на яе: разв1ваць спрыт. 
- Гульш "Пажаршю на вучобе", 

"У зайца", "Казшы рог". 

Нша МАС КАЛЕНКА, 
Нагпалля СТАРЖЫНСКАЯ 

НАВУЧАННЕ 
БЕЛАРУСКАЙ 
МОВЕ 
W 

У 
Д31ЦЯЧЫМ 
САДЗЕ 
3 
РУСКАМОУНЫМ* 
РЭЖЫМАМ 

w m m \ тащк 

работа — праца 
профессия — прафеая 

воспитатель — выхавацель 
ткачиха — ткачиха, ткалля 
повар — кухар, повар 
учитель — настаушк 
врач — урач 
строитель — будаушк 
швея — швачка 
продавец — гандляр ж 
пекарь — хлебапёк Ш 
столяр — цясляр 
покупатель — пакуптк 
кирпич — цэгла 
белье — бял1зна 
мел — мел, (для тсання)крэйда 
ткань — ткашна, тканка 
материал — матэрыял 
дырка — дз1рка 
работать — працаваць 
вставать — уставаць 
готовить — гатаваць 
убирать — прыЫрацъ 
стирать — сщрацъ, мыць 
ремонтировать — рамантаваць 
ложиться спать — класщся спаць 
многоэтажный — ишатпавярховы 
трудолюбивый — працавшы 
тканевый — тканкавы 

Праграмны змеек вучыць называць 

прафеси (выхавацель, кухар, наставник, 

урач, будаушк, швачка i ш т . ) ; прылады 

працы (прас, указка , патэльня i шш/); 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ




