
МЕТОДЫКА. ВОПЫТ. ПЛАНАВАННЕ 

РШЫ ТЫДЗЕНЬ 

Рашшняя пмнастыка 
Комплекс рытм1чнай пмнастыю, 

знаёмы дзецям. 
Практыкаванж пасля дзённага 

сну 
Хадзьба, бег з падскокамК 

Прыстауны крок з паупрысядан-
нем. Хадзьба па пмнастычнай 
лауцы. 

Гульж "Навагоднг карагод", 
"Ц1ха-гучна". 

Задание на дом 
Хадзьба на лыжах ш ы р о ж м 

крокам, спуск з горк!, праязджаю-
чы f вароты. 

Першы дзень 

Заняты 
Задачы: удасканальваць навык! 

скачкоу у даужыню з месца, 
поузання па пмнастычнай лауцы, 
падцягваючыся на руках, 

Абсталяванне: пмнастычныя 
лаую, наб^ныя мячы, гантэли 

I. Гульня "Знайдз1 сабе пару". 
II. Практыкаванж з дзщячым! 

гантэлям:; 
1. Зыходнае станов1шча (з.с.) — 

стаць, Hori разам/ рую з гантэлям! 
ужзе. 1 — pyKi уперад; 2 — уверх 
— удых; 3 — уперад; 4 — з.с. 
— выдых. 

2. З .с . — стаць, Hori на шырыж 
плячэй, рук! з гантэлям! ужзе» 1-2 
— pyKi праз 6aKi jteepx — удых; 
3-4 — з.с. — выдых. 

3. З .с . — тое ж. 1-2 — паварот 
на насках управа (улева), pyKi у 
баю; 3-4 — з.с. 

4. З .с . — стаць, Hori разам, 
pyKi ужзе, гантэл! на падлозе на 
адлегласф паукроку. 1 — прысесц!, 
узяць гантэл i; 2 — падняцца, 
pyKi з гантэлям! на грудзях; 3 — 
скачком Hori пастав$ць у баю, pyKi 
з гантэлям! а д в е с ф у 6aKi; 4 — 
з.с. 

5. З .с . — тое ж. 1 — нахЫцца, 
не зпнаючы каленя^, узяць гантэл!; 
2 — падняць ix над галавой; 3 — 
адставщь правую (левую) нагу назад 
на насок, прагнуцца; 4 — з.с. 

6. З .с . — стаць, pyKi у ж з е . 1-2 
— прысесц!, развесц! кален! i pyKi 
3 гантэлям! у бак!; 3-4 — з.с. 

7. З .с . — стаць, рук! на поясе, 
гантэл! на падлозе, скачю цераз 
гантэл! на дзвюх нагах. 

Скачю f даужыню з месца: 
скакаць, адштурхоуваючыся адной 
нагой ад апоры; скакаць цераз 
шнур з наб!уным мячом у руках. 
Поузанне па ла^цы, лежачы на 
жываце i падцягваючыся на руках. 

Г у л ь н я ' Т у а - г у с Г ' . 
III. Гульня "Адгадай, чый гала-

сок?". 
Прагулк! 
Гульня "Вяро^ка-змейка". 
Катание на санках з горю, па-

пасф снежкай у час спуску у дрэ-
ва. 

Коузанне па ледзяной дарож-
цы на адной i дзвюх нагах. 

Гульж "Два Маразы", "Рэшата". 

Друп дзень 

Паутарыць ф!з!чныя практыка-
ванн! i рухомыя гульн! з чацвёрта-
га тыдня чацвёртага дня снежня. 

Трэц\ дзень 

Занятк! 
Задачы: вучыць спускам на лы-

жах са с х т а у у высокай i н!зкай 
стойцы, пад'ёму на сх!л ступаючым 
крокам. 

Умовы i абсталяванне: перасеча-
ная мясцовасць, заснежаны сх!л, 
лыжы, санк!, ф л а ж ю . 

I. Хадзьба у чаргаванж з бегам, 
скачк! на дзвюх нагах вакол дрэу. 

II. Хадзьба ступаючым крокам 
па лыжн! адно за адным. CnycKi 
са с х т а у у жзкай i высокай стой-
ках. Катанне адно аднаго на сан-
ках. Кщанне снежак у цэль (дрэ-
ва,пень). 

Гульня "Зайцы i во^к". 
III. Прывядзенне лыж у пара-

дак. 
Прагулк! 
Пры спуску з горк! на санках 

праехаць праз "вароты", зробле-
ныя з гал!нак дрэу. 

Гульн! "Дзед Мароз", "Замаро-
жаныя", "Кольк! крокау да дрэ-
ва?"; выхавацель указвае на якое-
небудзь дрэва i прапануе сказаць, 
кольк! да яго крока^. Д л я пра-
BepKi адказау усе наюроуваюцца да 
дрэва i л!чаць крок!. 

Чацвёргы дзень 

Занятк! 
Задачы: замацаваць навык'| 

коузання на адной i дзвюх нагах 
па ледзяной паверхж, кщанне сне-
жак удалечыню. 

I. Гульня "ЛавшикнялнкГ. 
П. Коузанне па ледзяной па-

верхж: сл!згаць пасля разбегу на 
адной назе; у час сл!згання павяр-
нуцца вакол сябе, прысесц! i зноу 
выпрастацца. 

Кщанне снежак удалечыню з 
разбегу. 

Гульня "Хутжя запрэжю" (катан-
не на санках). 

III. Гул ь н я "Чар апах Г'. 
Прагулк! 
Хадзьба на лыжах па ро^най 

паверхж, cnycKi з ropKi, праязджа-
ючы ^ вароты. 

Гульн! "Канопл!", " Г у ж " . 

Пяты дзень 

Занятк! 
Задачы: практыкаваць у кщанж 

прадметау з месца у гарызанталь-
ную цэль правай ! левай рукой; 
замацаваць навык! скачкоу у 
даужыню з месца. 

Абсталяванне: абруч, мяшочю з 
пяском вагой 200 г. 

I. Хадзьба, бег з выкщваннем 
прамой иап уперад; хадзьба праз 
цэнтр пляцоук! па аднаму, па двое. 

II. Выкананне практыкаванняу 
ф!зкультурнага з!мовага свята. 

К!даць мяшочк! з пяском пра-
вай i левай рукой у абруч з ад-
легласц! 3-4 м. Скачк! з месца у 
даужыню. Гульня "Сустрэчныя пе-
рабежкГ' . 

III. Гульня "Ц!ха-гучна". 
Прагулк! 
Гульня " Д в а Маразы". 
Коузанне па ледзяной дарож-

цы на адной i дзвюх нагах. 
Кщанне снежак у цэль, спускаючы-
ся з ropKi на санках. 

ДРУП ТЫДЗЕНЬ 

Рашшняя пмнастыка 
Комплекс папярэдняга тыдня. 

Дапауненне: танец "Пятрушка" (з 
бразготкам!). 

Практыкаванж пасля дзённага 
сну 

Хадзьба з бразготкам! у руках. 
Выкананне прыдуманых рухау пад 
музыку. Скачк! у даужыню з мес-
ца. Эстафета з бегам i переносам 
бразготак. Гульня з бразготкам!. 

Задание на дом 
Падымацца на лыжах на схш 

"лесвтчкай", захоуваць раунавагу 
пры спуску на лыжах з горк!. 

Першы дзень 

Заняты 
Задачы: вучыць падымацца па 

шасту, поузаць на карачках, пера-
паузаючы праз лауку. 

Абсталяванне: абручы, n a f w , 
шост, мячы. 

I. Гульня "Гарлачык", 
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H. Практыкаванш на 
пмнастычнай лауцы: 

I . З.с. — сесц! вярхом, Hori 
сагнуты, рук! у замку на галаве. 1-2 
— паварочваць далож наверх, вы» 
прамляючы pyKi, пацягнуцца уверх 
— удых; 3-4 — з.с. — выдых. 

2. З.с. •— сесц| вярхом, рую да 
плячэй. 1-3 — кругавыя pyxi сагну-
тых у лакцях рук; 4 — з.с. 

3. 3jc. — стаць на калеш 
на ла^ку. 1 — апусцщь руке на 
падлогу — выдых; 2 — з.с» — 
удых. 

4. З.с. — легчы на жывот упо-
перак лаукк 1 — падымаючы pyKi i 
Hori Уверх, прагнуцца; 2 — з.с. 

5. З.с. — сесц| на пауку вяр-
хом, Hori сагнуты, рук! на поясе. 1 
— устаць, рук! у 6aKi; 2 -— з.с. 

6. З .с . — стаць тварам да л а у т , 
p y K i на поясе. 1 — лрысесии, раз-
в е с у кален! у розныя 6aKi, pyKi 
палажыць на ла^ку; 2 — з.с. 

Скачш з абруча у абруч на ад» 
ной i дзвюх нагах. Перапаузамне 
цераз лауку. 

Падняцца па шасту, падцягваючы-
ся на руках на вышыню 1,5-2 м з 
дапамогай выхавацеля. 

Гульня "KoHiKi i фурман". 
III. Гульня "Клубок". 
Прагулк! 
Коузанне па паверхж ледзяной 

горю, гульня ^ хакей па спрошча-
ных правшах. 

Гульн1 "У квача", "Каршун". 

Друп дзень 

Заняты 
Задачы; замацаваць навык! хад-

зьбы на лыжах переменным 
крокам, спуску на лыжах з ropKi. 

Абсталяванне; лыжы, флажок. 
I. Бакавыя крок! на лыжах уп-

рава, улева., 
II. Хадзьба па лыжж, трымаючы 

pyKi за спиай; хадзьба па л ы ж hi 
пам1ж флажкам!, !мкнучыся не за-
чашцых. 

У час спуску на лыжах са 
схшу падняць флажок, яке ля-
жыць на яго уздыме. Хадзьба па 
лыжж на адлегласць 150 м. 

III. Прывесщ лыжы у парадак. 
Прагулк! 
Гульня "Вяро^ка-змейка". 
Гульня у хакей па спрошчаных 

правшах. 

Грзцг дзень 

Занятм 
Задачы: вучыць сл1зганню на 

лыжах пасля разбегу i энерпчнага 
адштурхоування, практыкаваць у 
хадзьбе на лыжах сл!згаючым 
крокам, KiAaHHi у цэль у час пе-
рамяшчзння. 

Умовы i абсталяванне: перасеча-
ная мясцовасць (лыжня праклад-
ваецца па крузе пам1ж дрэвам! у 
радыусе не больш як 50-60 м), 
лыжы з палкам!. 

I. Пераход да месца заняткау. 
II. Хадзьба на лыжах 

сл1згаючым крокам па лыжн!, ад-
штурхо^ваючыся палкам!; хадзьба 
на лыжах, праязджаючы у вароты, 
зробленыя уздоуж лыжн! з 
лыжных палак; у час хадзьбы на 
лыжах кщанне снежак у дрзва. 

Гульня на лыжах "Карусель у 
лесе". 

III. Адаольная хадзьба на лы-
жах. 

Прагулк! 
(ндывщуальная работа: заб!ванне 

шайбы клюшкай у вароты. 
Развщцё спрыту: з'язджаючы на 
санках з ropKi, падняць цацку, 
якая ляжыць на сх!ле. 

Гульн! "Невад", "Свабоднае мес-
ца". 

Чацвёрты дзень 

Занятк! 
Задачы: замацаваць навык! пера-

мяшчэння на лыжах. 
Абсталяванне: лыжы. 
I. Хадзьба па лыжн! сл!згаючым 

крокам. 
II. CnycKi на лыжах з горк! у 

жзкай ! высокай стойках. 
III. Хадзьба па непраложанай 

лыжн!. 
Прагулк! 
Гульня "Заган! шайбу у лунку". 
К!данне снежак у цэль з вы-

значэннем пераможцы. 
Гульня "Злав! снежку". 

Пяты дзень 

Занятк! 
Задачы: практыкаваць у 

наюдваннг калец на кольцакщ пра-
вай i левай рукой, удасканальваць 
навык! лажання па шасту, скачко^ 
у даужыню з месца. 

Абсталяванне: кольцак!д, шост, 
абручы. 

I. Абручы раскласц! на падлозе 
па ^сёй зале. Дзец! ходзяць, а по-
тым бегаюць вакол !х на працягу 
2 хвЫн. Па с!гналу яны займаюць 
месца у абручы. 

II. Практыкаванне з абручам!: 
1. З.с. — стаць тварам да абру-

ча, абруч на падлозе. 1-2 — пад-
няць абруч над галавой, пагляд-
зець на яго; 3-4 — з.с. 

2. З.с. — стаць, Hori на шырын! 
плячэй, абруч у руках уверсе. 1-2 
— нахшщца уперад, абруч уперад; 
3-4 — з.с. 

3. З.с. — стаць на кален!, аб-
руч у руках ужзе. 1-2 — сесц! на 
пятю, абруч падняць уверх; 3-4 — 
з.с. 

4. З.с. — легчы на падлогу на 
жывот, а&руч у прамых руках, 1-2 
абруч падняць уверх, 3-4 — з.с. 

5. З.с. — стаць правым бокам 
да абруча, рук! на поясе. Скачк! 
уперамежку з хадзьбой вакол аб-
РУ4^. 

3 адлегласц! 2 м дзец! 
нак1дваюць кальцо на кольцакщ 
спачатку правай, а потым левай ру-
кой. 

Скачк! у даужыню з месца, 
узя^шыся за pyKi napaMi. 

Спрабаваць падняцца па шасту 
на вышыню 2 м. 

Гульня "Чыё звяно хутчэй збя-
рэцца?". 

III. Гульня "Будзь уважл!вым". 
Прагулк! 
На лыжах бакавыя крою упра-

ва ! улева; пер ас ту пан не лыжам!; 
хадзьба па лыжн!, трымаючы pyKi 
за сп!най. 

Гульня "ВтюшкГ. 

ТРЭЦ1 ТЫ ДЗЕНЬ 

Ран!шняя пмнастыка 
Комплекс складаецца з практ! 

каванняу з аял1к1м1 абручам! (г 
пяты дзень другога тыдня студз 
ня). Дапауненне: "трайны прытоп" 
пачатку riMHacTbiKi. 

Практыкаванне пасля дзённа 
сну 

Практыкаванн! з папяровьи 
сняжынкам! (гл. пяты дзень пе| 
шага тыдня студзеня)/ 

Задание на дом 
Задачы: вучыць скачкам у Bt 

шыню з прамога разбегу, замац 
ваць навык! пралажання у абруч. 

Абсталяванне: абручы, узвыши. 
вышынёй 20 см, стойю. 

I. Гульня "Хутчэй у круг!". 
II. Практыкаванш з абручо. 

(двое дзяцей з адным абручом). 
1. З.с. — стаць тварам адно «д 

аднаго, абруч гарызантальна хвата] 
зверху на узроуж плячэй. 1 — m 
вярнуць абруч управа; 2 — увер; 
3 — улева; 4 — ун!з. 

2. З.с. — сесц! с т н а й адно д 
аднаго, абруч хватам зшзу н 
узроуж пояса. 1-2 — падняць аб 
руч уверх, паглядзець на яго -
удых; 3-4 — з.с. — выдых. 

3. З .с . — сесц! тварам адно д 
аднаго, ног! у баю, абруч н 
узроуж грудзей хватам зверху. 1-
— адно дз!ця, нахЫушыся уперад 
дае магчымасць другому легчы н 
cniny; 3-4 — з.с. 

4. З .с . — легчы на жывот адн< 
насупраць другога, абруч на падло 
зе. 1-2 —- падняць абруч як маг. 
вышэй, паглядзець на яго; 3-4 — 
з.с. 

5. З .с . — стаць тварам адно д< 
аднаго, абруч на падлозе, рук! н< 
поясе. 1-4 — прайсф бокам па аб 
ручы спачатку управа, а потым уле 
ва. 

6. З.с. — тое ж. Скачк! на ад 
ной назе вакол абруча, хадзьбе 
на месцы. 

Малыя па чарзе пралазяць > 
абруч, яш вертыкальна стащь н« 
падлозе (адно з дзяцей яго тры 
мае). 

Ускакванне на узвышша (лаукс 
вышынёй 20 см), адштурхнуУшыся 
дзвюма нагам!. Гульня "Два Мара-
зы". 

III. Гульня "Хто скача?". 
Прагулк! 
Гульня "Яшчарка". Катанне на 

лыжах з горк!. Гульня у хакей па 
спрошчаных прав!лах. 

Друп дзень 

Занятк! 
Задачы: практыкаваць у коузанж 

па ледзяной горцы на дзвюх на-
гах, захо^ваючы рауназагу. 

Умовы: горка з ледзяной па-
верхняй, caHKi, снежке. 

I. Гульня "Не упусц! снежку": 
хадзьба па снежнаму валу са 
снежкай на галаве. 

II. 3 ледзяной горк! сл!згаць на 
дзвюх нагах; у час сл!згання лавщь 
снежку, якую кщаюць дзец! або 
выхавацель; кщаць снежку у ко-
шык, яш ста!ць непадалёку ад 
ropKi. 
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Гульн! "Гоню санак", "Хутыя за-
прэжы". 

III. Практыкаванж на расслаб-
ление (выконваюцца, стоячы у 
крузе). 

Прагулк! 
Хадзьба на лыжах па лыжш. 
Рухомыя гульн! "Вшюшы", "Ча-

panaxi". 

Трэц! дзень 

Заняты 
Задачы: практыкавацца у 

коузанж на дзвюх нагах па ледзя-
ной дарожцы пасля разбегу; за-
мацаваць навык! перамяшчэння на 
лыжах пераменным крокам. 

Абсталяванне i умовы: ледзяная 
дарожка, лыжы. 

I. Хадзьба i бег вакол будынка 
дзцячага сада. 

II. Сл1зганне на дзвюх нагах па 
ледзяной дарожцы пасля разбегу, 
выконваючы паупрысяданне на яе 
сярэдзше. 

Хадзьба на лыжах перамен-
ным крокам па лыжш. Катанне на 
лыжах з невялкага схшу. 

Гульня "Паляужчыя I зайцы". 
III. Гульня "Пляцень". 
Прагулк! 
Скачк! на снежны вал (вышы-

нёй 20 см) i з яго, рухаючыся 
уперад. 

Хадзьба па снежнаму валу, не-
сучы снежку на планцы. 

Гульня "Замарожаны". 

Чацвёрты дзень 

Заняты 
Задачы: замацаваць навыю пера-

мяшчэння пераменным лыжным 
крокам, сл1зганне са схшау i 
пад'ёмы на ix. 

Умовы: парк, лыжы. 
I. Раскласф лыжы на снезе. 

Прабежка на схш i са схшу 
даужынёй 20 м. Вяртанне да мес-
ца заняткау. 

II. Прыстауныя KpoKi управа i 
улева, |'мкнучыся ставщь лыжы па-
ралельна. Хадзьба па лыжн! пам1ж 
палкам!, пастауленым1 уздоуж яе. 
Спуск са сх!лу на лыжах у н!зкай 
i высокай стойках. 

III. Хадзьба у напрамку дзщячага 
сада. 

Прагулк! 
Гульня у снежк!. Катанне на 

санках з r o p K i . Гульня "Гуж". 

Пяты дзень 

Заняты 
Задачы: вучыць хадзьбе па 

нахшенай дошцы, удасканальваць 
навык! падыдвання ! лоул1 мяча, 
закщвання яго у баскетбольнае 
кальцо. 

Абсталяванне: дошк1 з зачэпам!, 
М Я Ш О Ч К 1 3 пяском, мячы (d = 12 
см), абручы. 

I. Рухомыя гульн! "Пляцень", 
"Яшчарка". 

II. Хадзьба i бег па нах!ленай 
дошцы: прайсф па дошцы з мя-
шочкам на галаве; прайсц1 па до-
шцы, прысядаючы на сярэдзше; 
прабегчы па нахшенай дошцы 
Уверх ! ужз. 

1ндыв!дуальныя гульн! з мячами 
падкщванне мяча Уверх ! лоуля 
яго; лоуля мяча пасля адскоку ад 
падлог!; зак!дванне мяча у баскет-
больнае кальцо. 

Гульня "Паляужчыя ! зайцы". 
III. Гульня "1дз1 фха". 
Прагулк! 
Гульн! "КонМ ! фурман", 

"Мяньк!". 
Сл1зганне на нагах з ледзяной 

ropKi. 
Гульня у хакей па спрошчаных 

правшах. 

ЧАЦВЁРТЫ ТЫ ДЗЕНЬ 

Ражшняя пмнастыка 
Комплекс той жа. Дапауненне. 
6. З.с. — стаць тварам да абру-

ча, трымаць яго вертыкальна. 1-2 
— па чарзе пераступщь у абруч 
правай 5 левай нагой; 3-4 — з.с. 

Практыкаванш пасля дзённага 
сну 

Гульн! "Знайдз! сабе пару", 
"Зайцы i л к а " . 

Задание на дом 
Катанне на лыжах з горы. 

Першы дзень 

3!мовае ф!зкультурнае свята. 
Прагулк! 
Рухомыя гульн! па жаданню 

дзяцей. 

Друп дзень 

Заняты 
Задачы: замацаваць навык! 

кщання снежак у гарызантальную i 
вертыкальную цэль. 

Абсталяванне: лыжы, снежк!. 
I. Гульня "Клубок". 
II. Гульн! "Хутчэй у круг", "Квач 

са снежкам!". 
"Хто пер ам о ж а?": дзец! утва-

раюць дзве каманды. На сне-
зе каляровай зад ой робяць 
два Kpyri (d = 1 м). Кожная ка-
манда становцца вакол свай-
го круга на адлегласф 3 м ад 
яго. Па с!гналу малыя ю'даюць 
снежк! у круг, !мкнучыся за-
л я т ц ь яго плошчу. Перамагае тая 
каманда, якая выканае задание 
першай. 

Хадзьба на лыжах перамен-
ным крокам. 

III. Гульня "Будзь уважл!вым". 
Прагулк! 
Эстафета з перадачай шайбы 

клюшкай. 
Катанне на санках з горк!. 
Гульня "Елка". 

Трэц'1 дзень 

Занятк! 
Задачы: вучыць паваротам на 

лыжах на месцы, удасканальваць 
пераменны крок на лыжах, 
сл!зганне на нагах па ледзяной па-
верхж. 

Абсталяванне: лыжы, снежк!, 
снежны вал, ледзяная горка. 

I. Хадзьба ! бег вакол будынка 
дзцячага сада. На дарожцы 
флажкам! абазначаны два адрэзы 

па 20 м, яыя дзец| прабягаюць з 
паскарэннем. 

II. Хадзьба на лыжах спачатку 
сл!згаючым, а потым пераменным 
крокам па лыжн!. Хадзьба ступаю-
чым крокам; павароты на лыжн! 
У правы i у левы бок; павароты 
на лыжах вакол сябе. 

Коузанне на дзвюх нагах па 
ледзяной дарожцы з кщаннем 
снежак на адлегласць. 

Гульня "Кашка". 
III. Павольная хадзьба па Kpai 

пляцоук!. 
Прагулк! 
"Хто пераможа?": кожная ка-

манда 1мкнецца заляшць снеж-
кам! плошчу свайго круга (d = 1 
м). 

"Не згуб'| снежку": несц| снеж-
ку на галаве, щучы па геаметрыч-
ных cfcirypax, намаляваных каляро-
вай вадой на снезе. 

Гульня "Паляун1чыя 5 зайцы". 

Чацвёрты дзень 

Занятк! 
Задачы: замацаваць навык! шы-

рокага сл1згаючага кроку на лы-
жах; вучыць паваротам пераступан-
нем, практыкаваць у спуску са 
сх1лау. 

Абсталяванне ! умовы: парк, 
лыжы. 

I. Дзец! гдуць да месца занят-
кау, лыжы кладуць на снег i вы-
конваюць практыкаванн!: робяць 
пяць крокау уперад з заплюшча-
ным! вачыма, паварочваюцца ! вяр-
таюцца на ранейшае месца. Toe ж 
скачкам! на дзвюх нагах. 

II. Практыкаванн! на лыжах: сто-
ячы на лыжах, па чарзе паджмаць 
правую i левую нагу так, каб пятка 
была на адным узроуж з наском 
лыжы. 

Хадзьба па лыжж "змейкай", 
абыходзячы палк1, пастауленыя на 
адлегласц! 2 м адна ад другой. 

Гульня "Хто хутчэй?": хадзьба на 
лыжах на адлегласць 100 м* 

III. Спакойная хадзьба без лыж 
па дарожцы парка. 

Прагулк! 
Гульня у хакей па спрошчаных 

правшах. 
Кщанне снежак у вертыкальную 

i гарызантальную цэль. Гульн! па 
жаданню дзяцей. 

Пяты дзень 

Занятк! 
Задачы: замацаваць у гульнях 

навык! з!мовых спартыуных прак-
тыкаванняу. 

Абсталяванне: лыжы, саны, 
снежк!. 

I. Гульня "Карусель" на лыжах. 
Хадзьба па лыжн! змейкай. 

II. "Хто хутчэй?": хадзьба на лы-
жах на адлегласць 200 м. Катанне 
на санках з горк! з пападаннем 
снежак у вертыкальную цэль. 
Гульня у снежк!. 

III. Гульня " Ж м у р ы " . 
Прагулк! 
Хадзьба на лыжах, катанне на 

санках з горк!. 
Рухомыя гульж "Мяньы", 

"Знайдз! сабе пару". 
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