
нам, каб дзец! бачыл! толыа хвост. 
Малыя адгадваюць, чый хвост, i 
Утвараюць прыналежныя прымет-
Hixi Oi ic iHbi , во^чы, заечы, бабры-
ны, мядзведжы, сабачы i т.д.). 

Гульня "Хто у каго?". Дзещ на-
зываюць дз!цянят жывёл у 
адз!ночным i множным л!ку: хто у 
л!сы? СШсяня.) А многа? 
Шсяняты.) 

ЗАНЯТК119 

Праграмны змест. Вучыць дзя-
цей складаць ап!сальны расказ па 
предмету, практыкаваць ва ^тва-
рэнн! назвау посуду, прыналеж-
ных прыметн!кау, ступеням па-
ра^нання прыметн1ка ,̂ вучыць ад-
розн!ваць на слых i у выма^ленн! 
гук! ц—ч. 

Матэрыял. 5-6 дз!цячых куб-
кя$ са сподачкам!, лялька, Бу-
рац!на, Miinxa, абсталяванне для 
1ульн! "Пачастуем гасцей чаем". 

Ход заняткау 

Выхавацель паведамляе дзе-
цям, што у xynciM часе f госц! да ix 
прыйдуць цацк!: лялька Алеся, Бу-
рац!на i М1шка-Таптыжка. 1х трэба 
пачаставаць чаем, таму неабходна 
загадзя падрыхтаваць "шсцям" 
прыгожыя кубачк!. 

На стол выстауляюцца 5-6 куб-
ка^ са сподачкамь 3 ix дзец! 
пав!нны выбраць тры кубю, як1я iM 
найбольш падабаюцца. Кожны, 
хто выбярэ яю-небудзь кубак, 
павшен расказачь, чаму гэты кубак 
яму падабаецца. Выхавацель дае 
Узор расказа: мне падабаецца гэты 
кубак са сподачкам. На iM некалыи 
каляровых палосак, шырокЬс i 
вузк1х. Самая шырокая палоска— 
верхняя. Яна цёмна-сшяга колеру. 
Ун1зе на кубку белая i блак1тная па-
лоск!. Ручка у кубка — белая. Дон-
ца У сподачка — белае. Пытаеица, 
каму яшчэ падабаецца гэты кубак, 
прапануе расказачь аб iM. 

Выхаванцы выб1раюць кубю, 
як!я iM спадабал1ся, i расказваюць 
аб ix. У рэшце рэшт дзец1 
выб!раюць тры кубк1 для цацак. 
Звяртаецца ?вага i на памеры куб-
ка?: для Алее! — меншы, для Бу-
рац*на — еярэдняга памеру, для 
Minnci — самы вялне!. 

Праводз!цца 1ульня "Пачасту-
ем гасцей чаем". У ходзе гульш 
дзец! ?твараюць назвы посуду: цу-
адр кладзем у цукарн!цу, цукер-
Ki — у цукерачнщу, сухары — у 
сухарн1цу. Адказваюць на пытанн*: 
чый кубак? (Алес1н, Бурац1на?, 
Miunca?.) Што f нас на стале? (По-
суд.) Пытаюцца: ui даспадобы табе 
чай, пячэнне? 

Праводзщца работа над скора-
гаворкай "Чай цурком цячэ з-пад 
крана". 

ЗАНЯТК120 

Праграмны змест. Удак-
ладн!ць i замацаваць выма^ленне 
гука? дз', дж, вучыць дзяцей ад-
розшваць ix у словах i фразах, за-
мацо?ваць умение 1нтанацыйна 
вылучаць гук у слове, вучыць скла-
даць расказ па скорашворцы. 

Матэрыял. Фланелеграф i ма-
люнк!: дудачка, дровы, дуб, дым. 

Ход заняткау 

Выхавацель паведамляе дзе-
цям, што на занятках яны будуць 
выразна выма^ляць i y x i дз' i дж. 
Пытаецца: як1я r y K i ? Нагадвае, што 
пры выма^ленш 1ука дз* язык yni-
раецца f оугарок над B e p x H i M i зу-
бам^ вусны злегку " с̂мЬсаюцца", а 
пры вымауленн} гука дж язык раз-
мяшчаецца крыху вышэй, а вусны 
злегку выцягваюцца уперад. 

Выхавацель называе склады, а 
дзещ слухаюць, як1я у i x r y K i . 
На 1ук дз* падымаюць руку, а 
дж — пляскаюць у далош. Час ад 
часу выхавацель вымауляе склады, 
у якЬс няма гэтых гука?. 

Дзец! адгадваюць загадк}. 
Ля dapozi шарык белы, 
Вецер &е, а ишрык цэлы. 
А як дзьмухнуиь хлапчуы — 
Пух лящць ва усе баки• 

(Дзьму хаве ц) 
В. Жушшч 

Тук, тук, тук! — 
Ад сосны да сасны 
Рэха нясецца. 
Лечыць сосну 
Доктор лясны. 
Як ён завецца? (Дзяцел) 

Н. Г1лев1ч 
Спачатку падае, 
Пасля femae. 
Пасля гаецшцы раздое. 

(Дождж) 
В. Жукшч 

Адной рукой уcix сустракае, 
Другой — даоому праводзщы 

(Дзверы) 
В. Лаурышшч 

Працуе ноч i дзень, 
I дзень i ноч 
не епщь. 
Ён стоячы idse, 
а Юучы — стать. 

(ГадзЬннЬк) 
В. Жуков1ч 

Летам ноещь ён кожух, 
Мае свой обход пчамны, 
Аплятае мёд за двух 
I збЬрае у рот мамны. 

(М ядзведзь) 
М. Маляука 

Пасля адгадвання кожнай за-
гадь дзец} вызначаюць, як1 гук 
ёсць у адгадцы — дз* або дж, паута-
раюць адгадку, выдзяляючы гола-
сам патрэбны гук. 

Выхавацель прапануе 
Успомнкц» Ыёны хлопчыкау i 
дзя^чынак, у як\х ёсць 1ук дз* (Ва-
лодзя, Дз1ма, Лёдзя, Дзша...) 

Дзец! выма^ляюць чыстага-
*BOpKi: 

Дз/-дз/-дз/ — на вулЬцу id3i, 
дзе-дзе-дзе — лодка на вадзе, 
d3i-d3i-d3i — грыбочм знайдзи 
дзе-дзе-дзе — вырос на градзе, 
джа-джа-джа — богаты у ра-

джай, 
джу-джу-джу — па саду хаджу, 
джы-джы-джы — idyup даж-

джы. 
Развучваецца лiчылкa В. Binci 

"Капялюш": 
Лети не кратай, лети не pyui 
Мой дзЬравы капялюш. 
Падабаецца — надзень, 
Але толькг не на дзень. 
Раз надзень, два надзень, 
Куды хочаш, туды дзень. 
Дзец1 знаходзяць у вершы сло-

вы з гукам дз', выразна ix выма^ля-
юць. 

Выхавацель паказвае карц1ну 
"Збор ураджаю". Прапануе пры-
думаць сказы са словам "ураджай" 
("KaAracHiid зб1раюць ураджай", 
"Ураджай возяць на машынах", 
"На пол! багаты ураджай" i да т.п.). 

Развучваецца скорагаворка 
"Дзятлы дзюбам1 дзя^бл1 дрэва". 
Дзец} складаюць каротк!я апавя-
данн} па скорашворцы. 
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ПЕРШЫ ТЫ ДЗЕНЬ 

Раншняя пмнастыка 
Комплекс складаецца з практы-

кавання^ пятага дня чацвёртага тыдня 
сакав1ка. Дапа^ненне: прыста^ны крок 
з прысяданнем. 

Практыкаванн! 
пасля дзённага сну 
Некаторыя практыкаванш комп-

лексу рытм1чнай г1мнастык1 (гл. люты 
месяц). 

Задание на дом 
Пераскокваць перашкоду, 

абап1раючыся аб яе рукам! (стул, 
ла^ка i т.д.). 

Першы дзень 

Заняли 
Задачы: практыкаваць у по?зант 

па-пласгунску; замацаваць навыю 
зак1двання мяча f баскетбольнае 
кальцо. 

Абсталяванне: кегл1, абручы, 
стужю. 

I. Хадзьба пмнастычным крокам, 
бег "змейкам1" са зменай напрамку 
па агналу. 

П. Выкананне практыкавання^ 
веснавога ф1зкультурнага свята (са 
стужкам1). 

По^занне па-пластунску вакол 
кегля?, пастауленых па прамой на 
адлегласщ 1 м адна ад адной. 
Заюдванне мяча f баскетбольнае 
кальцо з адлегласц1 3 м. 

Гульня "Яшчарка". 
III. Гульня "Знайдз1 i прама^чы". 

Прагулю 
Гульш "Казшы рог", "Зайцы i 

во?к". Аажанне па вертыкальнай 
лесв1цы да яе верху прыста?ным i 
пераменным крокам. 

ДругЬ дзень 

Занятю 
Задачы: удасканальваць навык1 

скачко? цераз предметы, мдання f 
верты кальну ю цэль. 

Абсталяванне: бервяно, шышк1, 
мячы. 

I. Бег вакол будынка дэщячага 
сада. 

II. Па чарзе дзец1 прабягаюць 
па бервяну i саскокваюць з яго; 
пераскокваюць цераз "ручаёк"; ска-
чу ць з каменьчыка на каменьчык 
(на адлегласщ 3 м). 3 вызначанай 
выхавацелем адлегласц1 к1даюць 
шышк! або мячы f дрэва. Пры 
гэтым л1чаць, хто кольш раз о? 
пападзе f яго. 

Гульня "KoHiKi i фурман". 
III. Гульня "Клубок". 

Прагулю 
Бег навыперадк1. 1ндыв1дуальныя 

гульн1 з мячам1, абручам1. Гульш 
"Спрытны верабей", "MixaciK". 

Трэщ дзень 
Д з е н ь з д а р о ? я 

Праграма 
Першая палова дня праводз1цца 

f лесапарку. 
1. Гульш "Грушка", "Лыка", 

"Ва^чаня". 
2. Рашшняя пмнастыка на 

свежым паветры (па плану выхава-
целя). 

3. Ф i з кул ьтурнае свята. 
4. Самастойная рухомая дзей-

насць дзяцей з мячам1, абручам1, 
кольцак1дам1. 

5. Гульня У баскетбол (па 
камандах). 

6. На другой прагулцы — 
спаборн1цтвы f скачках, бегу. 

7. Гульня ? бадмиггон (napaMi). 
8. Рухомыя гульн1 па жаданню 

дзяцей. 

Чацвёрты дзень 

Заняли ж 
Задачы: замацаваць у гульюнЯ 

навыю бегу з ло^ляй i ^х1леннем.^ 
I. Гульня "Хутчэй у круг!". 
II. ' Гульш "Мяньи", "У зайца". 
III. Гульня "Вядун". 

Пяты дзень 

3 a H s r n d 
Задачы: вучыць прабягаць пад 

до^гай скакалкай; рухацца ?перад, 
адб1ваючы рукой мяч пасля адскоку 
ад зямл1. 

АбсталЛванне: долгая скакалка, 
каротк1я скакалю, мячы (d -
20 см). 

I. Гульня "Скараходы". 
II. Практыкаванн1 са скакалками 
1. З.с. — стаць, складзеная 

скакалка f руках ун1зе. 1 — падняць 
скакалку jhsepx, паглядзець на яе; 
2 — апусцщь на плечы; 3 — 
падняць уверх; 4 — з.с. 

2. З.с. — Hori н а ш ы р ы ш 
плячэй, pyxi ^версе. 1-2 — нахЫцца 
уперад, рум ^перад, 3-4 — з.с. 

3. З.с. — сесщ на падлогу, 
ног! на шырыш плячэй, pyxi ^версе. 
1-2 — нахШцца, пакласц! скакалку 
на Hacxi ног; 3-4 — выпрастацца, 
pyKi jhsepx; 5-6 — нахШцца, узяць 
скакалку; 7-8 — з.с. 

4. З.с. — стаць, pyKi ?шзе. 
1 — прысесц1, калеш развесц1 f 
6aKi, pyKi ^перад; 2 — з.с. ^ 

5. З.с. ^ узяць скакалку f рукш 
1 стаць на яе. Выканаць перакат 
пятак на наскь 

6. З.с. — а.с. Скачкл цераз 
скакалку, круцячы яе ^перад, а 
потым назад. Хадзьба на месцы. 
Прабегчы пад до^гай скакалкай, якую 
круцяць двое дзяцей; скачм цераз 
яе (выконваюць дзец1, яюя ^меюць 
гэта рабщь). Вядзенне мяча па 
пляцо^цы, адб1ваючы яго рукой, i 
зашдванне мяча f баскетбольнае 
кальцо. Гульня "Мышало^ка". 

III. Гульня "1дз1 ц1ха". 

Прагулю 
3 адлегласц1 3 м дзещ юдаюць 

мяшочк1 з пяском на квадратны 
стол, але так, каб мяшочм ipaniAi 
на крышку стала i застал1ся на ёй. 
Гульш "Мянью", "Жарта^н1к". 

ДРУГ1 ТЫ ДЗЕНЬ 

Рашшняя г1мнастыка 
Комплекс той жа. Змяненш: 
1. З.с. — ноп разам, pyKi ушзе. 

1-2 — падняць pyKi ^верх, сл1згаючы 
iMi. па сцяне; 3-4 — з.с. 

Практыкаванш 
пасля дзённага сну 
Некальш практыкавання? 

ф1з кульгурнага свята па выбару 
выхавацеля. 

ку. 

Задание на дом 
Скакаць цераз кароткую скакал-
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Першы дзень 

Заняли 
Задачи: вучыць скакаць цераз 

ргую i кароткую скакали; удаска-
ььваць навыю катания на двухко-
вым веласшедзе. 

Лбсталяванне: долгая скакалка, 
ьасшед, каропая скакалкь 

I. Гульня "Хутчэй у круг!". 
II . Практыкаванш са скакалкай. 
Практыкаванне 1, 2, 3, 5, 6 

утарыць э заняткау пятага дня 
ршага ты дня красавца. 

4. 3-е. — сесщ на падлогу, 
ri уперад, скакалку зачашць за 
yrimi ног i надягнудь. 1-2 — шшл 
зад, ноп прамыя; 3-4 — з.с. 

Пераскокваць на дзвюх нагах э 
>сца цераз долгую скакалку, якая 
йдаецца. 

Катание на двухколавым ве-
сШедзе. Скачи цераз кароткую 
акалку на месцы i рухаючыся 
серед. 

Йльня "Мядзведзь i пчолы". 
:. Гульня "Знайдз1 сабе пару". 

Прагулш 
1ндыв1дуальная работа: прабежка 

I гарызангальнаму бервяну; скачк! 
краз яго, абашраючыся аб бервяно 
rxaMi. 

Гульня "Aica ? курапйку". 

ДругЬ дзень 
Заняла 
Задачы: практыкаваць у Bice на 

лсокай i шзкай перакладзшах 
rpHixa. 

Лбсталяванне: вертыкальныя 
»св1цы, туршк, мячы (d - 15-20 
*). 

I. Гульня "Не закраш!": дзещ 
•гуць адно за адным пам1ж кустам1 

дрэвам1, ияняючы напрамак. 
II. Практыкаванш з мячом: 

авщь падкшуты уверх мяч; лавщь 
яч пасля адскоку ад сцяны; ад 
шл1; падб1ваць мяч нагой. 

Bicbi на высокай i шзкай 
еракладзшах туршка або лесв1цы; 
адцягнуцца у Bice, дакрануушыся 
адбародкам да перакладзШы. 

Гульня "Коти". 
III. Гульня "3HaftA3i i прамаучы". 

Прагулш 
Скачю цераз кароткую скакалку, 

[атанне на веласшедзе. Рухомыя 
ульн! па жаданшо дзяцей. 

Трэщ дзень 

Заняли 
Задачи: замацаваць навыю ас-

годных вЦау рухау у рухомых 
ульнях. 

I. Гульня "Ляп-ляп — уцякай". 
II. Гульш "Пажарныя на вучобе", 

Жабы i чапля". Практыкаванш 
школы мяча". 

III. Гульня "Надзейка". 

Прагулш 
Е > 1 з к у л ь т у р н ы я 
I а б а в ы. 

Дзещ падзяляюцца на каманды 
выходзяць на пляцоуку. Пачына-

оцца спаборшцтвы (змест спа-
к>ршцтвау схладфюць беларуоия на-
юдныя гульш). 

1. Гульня "Метка". Дзве каманды 
кзяцей становяцца на адлегласщ 
J5 м адна ад адной. Пасярэдзше 
ггавщца слупок, яю называецца 
«еткай. Затым адна каманда вышикае 
каго-небудзь з сапершкау. Выюаканае 
уз1ця 1мкнецца забегчы за метку, а 
iro ловяць усе дзещ проц!леглай 
каманды. KaAi яно паспявае забегчы 
»а метку, то застаецца у сваёй 
камандзе, кал! не, то пераходзщь у 
ирощлеглую каманду. Так гуляюць 

таго часу, пакуль не зловяць 
ircix iipaxoy з прощлеглай каманды, 
>а выключэннем аднаго. Гэтаму 
апошняму завязваюць вочы, ён iAse 
да прощлеглай каманды з распас-
цёртым! pyxaMi. Колыи дзяцей 
эахошць pyxaMi, стольк! i павядзе 
яа свой бок. Цяпер ужо яны ловяць 
дзяцей проц1\еглай каманды. 

2. Гульня "У лапту". Дзве 
каманды маюць аднолькавую коль-
касць irpaxoy. На пол1 робяць 
жмачку — масла, куды кладуць 
шпуляк (мячык). Каманды становяцца 
насупраць. Першы у шарэнзе irpoK 
адной з каманд б'е палкай шпуляк 
i бяжыць да масла, удзельшк другой 
каманды 1мкнецца злавщь шпуляк i 

папасщ im у бягучага. Кал1 гэта 
яму Удаецца, каманды мяняюцца 
месцамь 

3. Гульня "Хапанка". На зямл1 
чэрцяць круг дыяметрам 1-2 м — 
гняздо, а паабапал яго на адлегласщ 
4-7 м ад цэктра — дзве паралельныя 
лшп. Выбраушы водзячага i двух 
каштанау, дзещ дзеляцца на пары, 
роуныя па ciAe. Кожная пара выб*рае 
адзш з прадметау, кладзе яго у 
гняздо i, даушы адзш аднаму 
ямя-небудзь 1мёны, паведамляе ix 
капканам. Тыя па чарзе выб1раюць 
сабе iipaxoy. Каманды становяцца 
на прощлеглых лпйях. Водзячы 
голасна называв адзш з прадметау, 
што ляжыць у гняздзе. Iipaxi каманд, 
што паклал! гэты предмет, бягуць 
да гнязда, i кожны стараецца 
першым схащць яго. Той, хто cxaniy, 
уцякае за сваю л!шю. 1грок другой 
каманды спрабуе яго дагнаць i 
затрымаць. Кал1 гэта яму Удаецца, 
прадмет вяртаецца у гняздо. Вый1рае 
каманда, якая забярэ большую 
колькасць прадметау. 

4. Гульня "Пасадка бульбы". 
Дзещ строяцца у калоны на чале 
з кап1танам1, кожны з яюх ат-
рымл1вае мяшэчак з бульбай (5 
штук). На адлегласщ 20-30 крокау 
ад калоны чэрц!цца S кружкоу. Па 
огналу кап!такы бягуць да кружкоу, 
садзяць бульбу — кладуць яе У 
кружк! i перадаюць пустая мяшэчк1 
наступным удзельюкам. Тыя бягуць 
да кружкоу, зб1раюць бульбу, вяр-
таюцца, перадаюць мяшэчм наступ-
ным i г.д. Выйграе каманда, якая 
першай закончыць пасадку i збор 
бульбы. 

5. Гульня "Прэла-гарэла". Да 
пачатку гульш выхавацель у розных 
месцах пляцоуш хавае цащи. Дзещ 
становяцца у круг i гавораць 
наступныя словы: 

Прэла-гарэла, 
За мора ляцела, 
Л як прыляцела, 
Дзе-недзе села. 
Хто першы знойдзе, 
Той сабе возьме. 
Пасля гэтага яны разбягаюцца 

па пляцоуцы i шукаюць схаваныя 
цацю. Перамагае тая каманда, якая 
хутчэй i больш збярэ цацак. 

Чацвёрты дзень 
Заняш 
Задачы: удасканальваць навык1 

хадзьбы i бегу па перасечанай 
мясцовасц!. 

Умовы: лесапарк. 
I. Гульня "HeBiA3iMKi": частка 

дзяцей, хаваючыся за кустам1, 
павлина прабегчы так, каб ix не 
зауважыла другая частка дзяцей. 

II. "Знайдз1 дарогу!": на дыс-
танцы1 200 м выхавацель размяшчае 
паказальшы. Па камандзе "Марш!" 
дзещ выбягаюць на дыстанцыю. Ix 
задача: прабегчы ад старту да фмпшу 
па расстауленых у лесе пака-
залыпках. 

Йльня "Палачка-выручалачка". 
Вяртанне у дзщячы сад. 

Прагули 
Катание на двухколавым ве-

лас^педзе. Скачм цераз кароткую 
скакалку на дзвюх i адной назе. 

Гульш "Барада", "Клубок". 

Пяты дзень 
Заняли 
Задачы: практыкаваць у перадачы 

мяча адзш аднаму дзвюма pyxaMi 
ад грудзей; перадачы мяча нагой. 

Лбсталяванне: мячы (d - 15 
см), па 2 стужк1 для кож нага 
дз1цяц1. 

I. Хадзьба са стужкам1, выкон-
ваючы шыроия Maxi pyxaMi; бег 
урассыпную; хадзьба па вузкай 
дарожцы (шыр. - 20 см); пераст-
раенне У калоны. 

II. Практыкаванш са стужкамк 
1. З.с. — стаць, руи у бак1 

1 — pyxi ушз, скрыжаваць ix ушзе; 
2 — з.с. 

2. З.с. — тое ж. 1 — падняць 
pyxi Уверх, скрыжаваць к1сщ рук 
уверсе; 2 — з.с. 

3. З.с. — Hori на шырын1 
плячэй, pyKi уверсе. 1 — нахи. 
уперад, дакрануцца стужкам1 да 
падлоп — выдых; 2 — з.с. — 
удых. 

4. З.с. — ноп на шырыШ 
плячэй, pyxi у баи. 1 — паварот 
управа, pyKi за cniHy; 2 — з.с.; 
3-4 — тое ж у друг! бок. 

5. 3-е. — ноп разам: стужк1 
Ушзе. 1 — прысесщ, развесщ калет 
У 6aKi, pyKi за галаву; 2 — з.с. 

6. З.с. — ноп разам, pyxi на 
поясе. Cxa4Ki на дзвюх нагах. 

1ндыв1дуальныя гульш з мячамь 

Перак1дванне мяча адзш аднаму 
дзвюма pyxaMi ад грудзей (адлег-
ласць 2 м). Передача мяча адно 
аднаму нагой. 

Гульня "Гаспадыня i кот". 
III. Гульня "Янка". 

Прагулш 
Эстафета з абручам1 i мячом: 

кшуць мяч у еярэдзшу абруча тах, 
каб ён адскочыу да дз1цяц! каманды, 
якая стащь насупраць. 

Гульня "Лав1це рыбу!". 
Скачм * цераз доугую скакалку 

на дзвюх нагах. 

Трэи} дзень 

Рашшняя пмнаоыка 
Комплекс складаюць практыка-

ванш са стужкам1 пятага дня другога 
ты дня красав1ка. 

Практыкаванн1 
пасля дзённага сну 
Хадзьба, бег па зале. Практы-

каванне з палкай: легчы на падлогу 
на cniHy, pyxi з палкай за галавой. 
1 — падняць палку уверх, HaraMi 
дакрануцца да палю; 2 — з.с. 
Скачм бокам уперад цераз палку, 
што ляжыць на падлозе. 

Гульня "Вясёлая карусель". 

Задание на дом 
У час гульш у бадмштон 

выконваць удары справа, злева i 
над галавой. 

Першы дзень 

Заняли 
Задачы: замацаваць навьии пе-

раюдвання мяча адзш аднаму; 
лажанне па шасту, канату. 

Лбсталяванне: мячы (d * 20 
см), стульчык1, шост, канат. 

I. Хадзьба пмнастычным крокам, 
спалучаючы крок з плясканнем у 
далош. Бег пам1ж расстауленым1 
стульчыкам1; хадзьба вакол ix. 

II. Практыкаванш на стульчиках: 
1. З.с. — сесщ на стульчык, 

ноп разам, pyxi за галавой. 1-3 — 
падняць pyxi Уверх, памахаць 
xicigiMi; 4 — з.с. 

2. З.с. — сесщ на стульчык, 
трымацца за яго ззаду; ноп 
выпрастаць. 1-2 — нахшцца уперад, 
pyxi апусщць на ступш ног, нахЫць 
галаву да каленяу,- 3-4 — з.с. 

3. З.с. — тое ж. 1-2 — падняць 
дзве нап уверх; 3-4 — з.с. 

4. З.с. — стаць збоку стульчыка, 
pyKi ушзе. 1 — легчы жыватом на 
сядзенне стульчыка; 2-3 — падняць 
прамыя pyxi i ноп; 4 — з.с. 

5. З.с. — стаць на стульчык. 
1-2 — прысесщ, развесщ калеш у 
баи; 3-4 — з.с. 

6. З.с. — тое ж. 1-8 — скачю 
на дзвюх нагах вакол стульчыка; 
9-16 — хадзьба на месцы. 

1ндыв1дуальныя гульш з мячам1: 
вядзенне мяча уцерад правей i левай 
рукой з перадачай яго дзецям другой 
каманды. 

Лажанне па канату, шасту, 
захоуваючы паслядоунасць рухау рук 
i ног. 

Гульня "Мы — вясёлыя рабяты". 
III. Гульня "Прабяжы щха". 

Прагулш 
Валейбол з паветраным1 шарам1. 

Гульня у бадмштон. Катание на 
веласшедзе. 

Apyei дзень 

Заняли 
Задачы: практыкаваць у юданш 

i AofAi кола. 
Лбсталяванне: маленыия колы па 

колькасц1 дзяцей. 
I. Гульня "IUbmiKi, жалуды, 

арэх1". 
II. Практыкаванш з колам1: 

падюнуць кола уверх, злавщь яго; 
пракац1ць кола па лауцы да яе 
прощлеглага канца; шиинуць кола 
рукой на руку; навес1ць кола на 
сагнутую нагу, кшуць уперад рухам 
ступш. 

Гульня "Гуж". 
III. Гульня "Пакажы руи". 

Прагули 
Скачк! цераз кароткую скакалку. 

Лажанне па канату, шасту, жшленай 
леевщы. 

Гульня "Кругавая лапта". 

Трэц1 дзень 

Заняли 
Задачы: удасканальваць навым 

катання на двухколавым веласшедзе; 
замацаваць навыю зак1двання мяча 
У баскетбольны кошык. 

Лбсталяванне: велас1педы, мячы 
(d - 15 см), баскетбольны кошык, 
абручы для гульш. 

I. Гульня "KoHixi i фурман". 
II. Катанне на двухколавым 

велас1педзе: па прамой, па кругу, 
па sirsary. 

3 адлегласщ 2-3 м — заюдванне 
мяча у баскетбольны кошык. 

Йльня "Змяя". 
;. Гульня "Клубок". 

Прагулю 
Скачк! цераз доугую скакалку. 
1ндыв1дуальная работа: пракочван-

не кола па лауцы да яе проц!леглага 
канца. Гульш "Жабы у балоце", 
"Гарлачых". 

Чацвёрты дзень 

Заняли 
Задачы: удасканальваць навьии 

скачкоу на дзвюх i адной назе, 
рухаючыся уперад; практыкаваць у 
бегу з лоуляй i ух1леннем. 

Лбсталяванне: велас1педы, мячы 
(d - 20 см). 

I. Гульня "Жарабя". 
II. Катанне на веласшедзе, 

выконваючы павароты нащ>ава i 
налева. Гульня у баскетбол - па 
спрошчаных правдах. 

Гульня "Белыя мядзведз1". 
III. Гульня "Лдгадай, што 

змяшлася?". 

Прагулш 
Лажанне па канату, шасту. 

Скачю цераз кароткую скакалку. 
Гульш "Знайдз1 сабе пару", "Гарла-
чык". 

Пяты дзень 

Заняли 
Задачы: удасканальваць навыи 

скачкоу у вышыню з разбегу. 
Лбсталяванне: ракета i валаны. 
I. Гульня "3pa6i ф1гуру". 
II. Практыкаванш з ракетками 
1. З.с. — стаць, ракетку трымаць 

дзвюма pyxaMi за ручку i верхю 
край. 1-2 — стаць на дыбачк1, 
падняць ракетку уверх; 3-4 — з.с. 

2. З.с. — ноп на шырыш 
плячэй, pyxi ушзе. 1 — паварот 
тулава управа (улева), pyxi з 
ракеткай управа (улева); 2 — з.с. 

3. З.с. — ноп на шырыш 
плячэй, pyxi з ракеткай каля грудзей. 
1-2 — . pyxi уперад, правая (левая) 
нага уперад; 3-4 — з.с. 

4. З.с. — ноп на шырыш 
плячэй, рук! з ракеткай ушзе. 
1-2 — нахШцца уперад, pyxi уперад; 
3-4 — з.с. 

5. 3-е. — тое ж. Перастушць 
цераз ракетку правей, а потам левай 
нагой. 

6. З.с. — тое ж. 1 — 
скачок — Hori у 6axi, ракетку уверх; 
2 — з.с. 

Скачю у вышыню з прамога 
разбегу (вышыня 40 см). Гульня у 
бадмштон (napaMi). 

Гульня "ryci-ryci". 
III. Гульня "Свабодкае месца". 

ПрагулкГ 
Эстафета з бегам i переносам 

валана на ракетцы. Катанне на 
веласшедзе, аб'язджаючы прадмета. 
Гульш "Мядзведзь i пчолыл, "Мы-
шалоука". 

ЧАЦВЁРТЫ ТЫ ДЗЕНЬ 

Раншгаяя г1мнастыка 
Комплекс той жа. Дапауненне: 

бег скачкаш з nnopoxiMi махам1 
стужкам1. 

Пракшкаванш 
пасля дзённага сну 
Паутарыць некаторыя - практыка-

ванш ф1з культурнага свята. 

Задание на дом 
Ездзщь на велас1педзе па кругу, 

па siraary, спыняцца у абазначаным 
месцы; павял1чваць i памяншаць 
хуткасць. 
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Першы дзень 

Заняли 
Задачы: практыкаваць у катанш 

на велас1педзе, скачках цераз ка-
роткую скакалку. 

Лбсталяванне: скакалк!, ве-
ласшеды. 

I. Гульня "Сустрэчныя пера-
бежкГ'. 

II. Гоши на веласшедзе з 
перашкодам!: праехаць па вузкай 
дарожцы пам1ж двума радам! 
куб1кау, пад "варощкамГ. 

Гульня "Не спяшайся": дзещ па 
каиандзе выхавацеля 1икнуцца пра-
ехаць па дарожцы, не губляючы 
раунавагу, як мага павольней. Скачка 
на дзвюх нагах цераз кароткую 
скакалку, круцячы яе уперад i назад. 

Йльня "Квач". I. Гульня "Пакажы pyKi". 

nparyjnci 
Папасц! мячом у абруч, як1 

гойдаецца (адлегласць 3 м). Гульня 
У бадмштон, выкарыстоуваючы удары 
з правага i левага боку. Гульня 
"Вуда". 

1ндыв!дуальная работа: дзещ 
1мкнуцца узяць xy6ix з ракетк! 
таварыша, не губляючы пры гэтым 
свой. 

Друг1 дзень 

Заняли 
Задачы: замацаваць навым гульш 

У футбол, катання на веласшедзе. 
Лбсталяванне: мяч, веласшеды. 
I. Гульня "Карусел!". 
II. Гул " ' ' ульня у футбол. 
Эстафета на веласшедах (дыс-

танцыя 100 м). 
III. Прывядзенне 1нвентару у 

парадах. 

Прагулш 

Ф 1 з к у л ь т у р н ы я 
з а б а в ы 

Дзещ выходзяць на стартавую 
пляцоуку i прымаюць удзел у 
спаборшцтвах, яюя аргашзуе выха-
вацель. 

1. Irpaxi адной каманды адвольна 
размяшчаюцца на пляцоуцы. Два 
прадстаунМ процьлеглай каманды, 
(хлопчык i дзяучынка) становяцца за 
л!н1яй пляцоуш i трымаюць 
г!мнастычны абруч (адзш трымае 
абруч правей рукой, друп — левай). 

Па cinuuiy тыя, што гуляюць з 
абручом, выбягаюць уперад i стара-
юцца надзець яго на irpaxoy каманды 
прац!утка. Тыя выкручваюцца, уця-
каюць ад ix. Iipox, на якога надзел! 
абруч, выбывав з гулый. Гуляюць 
тры хв1лшы, затым каманды мяня-
юцца ролям!. Выйграе тая каманда, 
у якой пасля троххвШннай гульш 
на пляцоуцы застанецца больш 
irpaxoy. 

2. У наступным конкурсе пры-
маюць удзел TOAbxi дзяучынкь Яны 
строяцца у калоны. Супраць кожнай 
калоны у 10 м ставяць cToftxi 
(крэслы). Вядучыя калон стаяць за 
рысай з паветраным! шарыкам1 у 
руках. Па с1гналу яны выбягаюць 
наперад, падб1ваючы шарык у 
паветры, дабягаюць да croftxi i TaxiM 
жа чынам вяртаюцца назад да сваёй 
каманды. Наступны iipox, атрымаушы 
шарык, робщь тое ж. Выйграе тая 
каманда, якая раней закончыць 
эстафету. 

3. Апошняе спаборшцтва, якое 
называецца "Не сысщ з nypxi". 

Дзещ становяцца адно супраць 
аднаго на пастауленыя цураи, бяруць 
абедзвюма pyxaMi за канцы вяроуку. 
3 вокл!чам! "Цягш палатно!" цягнуць 
адно аднаго да сябе, стараючыся 
саштурхнуць з цуркь Прайграе той, 
хто стращць раунавагу i дакранецца 
нагой да зямл! 

Трэщ дзень 

Заняли 
Задачы: удасканальваць навык! 

скачкоу цераз доугую скакалку; 
навык! вядзення мяча, рухаючыся 
уперад. 

Лбсталяванне: доугая скакалка, 
мячы (d - 15 см), каротк!я скаками. 

I. Хадзьба у калоне па аднаму: 
плясканне у далош на кожны крох; 
бег у павольным тэмпе. 

II. Практыкаванш з кароткай 
скакалкай: 

1. З.с. — стаць, складзеная 
скакалка yirise у руках. 1 — падняць 
скакалку уверх, паглядзець на яе; 
2 — апусщць за галавой на плечы; 
3 — падняць уверх; 4 — з.с. 

2. З.с. — стаць, Hori на шырын! 
плячэй, скакалка ун!зе f руках. 1-2 
— нахШцца уперад, pyxi выпрастаць 
уперад; 3-4 — з.с. 

3. З.с. — тое ж. 1-2 — 
нахЫцца, пакласщ скакалку на ноп; 
3-4 — выпрастацца, pyxi уверх; 
5 -6 — нахшцца, узяць скакалку; 
7-8 — з.с. 

4. З.с. — стаць, рук! ушзе. 
1-2 — прысесщ, калеш развесщ у 
6axi, pyxi уперад; 3-4 — з.с. 

5. 3-е. — узяць скакалку у рук! 
1 стаць на яе. 1-2 — выканаць 
перакат з пятак на Hacxi. 

6. З.с. — стаць, скакалка спераду 
каля ног. 1-8 — скачк! цераз 
скакалку на дзвюх нагах; 9-16 — 
хадзьба на месцы. 

Скачм цераз доугую скакалку, 
я кую круцяць двое дзяцей. Вядзенне 
мяча адной рукой па пляцоуцы i 
заюдванне яго у баскетбольны 
кошык. 

Гульня "Мышалоука". 
Гульня "Лянок". 

Прагулк! 
В1сы на высокай перакладзше 

турн!ка,папераменна згшаючы i вы-
просгваючы ног!. 

Гульня у футбол па спрошчаных 
правдах. 

Рухомая гульня "Шышк!, жалуды, 
арэхГ'. 

Чацвёрты дзень 

Заняпс! 
Задачы: удасканальваць навык1 

скачкоу цераз доугую скакалку; 
навым лоул1 мяча. 

Лбсталяванне: бервяно, доугая 
скакалка, мячы. 

I. Хадзьба прама i бокам уперад 
па гарызантальнаму бервяку, саскок-
ванне з яго. 

II. Практыкаванш з мячом: 
кшуць мяч уперад, дагнаць яго; 
стукнуць мячом аб сцяну, злав!ць 
яго пасля адскоку. Скачк! цераз 
доугую скакалку адвольным спосабам. 

Гульня "Гарлачык". 
III. Гульня "Лянок". 

•j i -ТЦюгулк! 
Гульня у бадм!нтон па спрош-

чаных правдах. Лажанне па шасту, 
Bicbi на высокай i шзкай перак-
ладзше турника. 

Гульш "Мядзведзь i пчолы", иБелыя мядзведзГ'. 

Пяты дзень 

Заняли 
Задачы: вучыць хадзьбе па 

вузкай рэйцы пмнастычнай лаукЬ 
Лбсталяванне: пмнастычныя 

лаук1, мяшочы з пяском, шышкь 
1. Хадзьба г!мнастычным крокам, 

бег, скачи з нал на нагу, 
рухаючыся уперад, хадзьба урассып-
ную, пастраенне у круг. 

II. Практыкаванш выконваюцца 
лежачы на падлозе: 

1.. З.с. — легчы на падлогу, 
pyxi уздоуж тулава. 1 — падняць 
pyxi уперад; 2 — pyxi уверх, 
палажыць ix на падлогу за галавой; 
3 — pyxi уперад; 4 — з.с. 

2. З.с. — легчы на падлогу, 
pyxi за галавой. 1 — падняць 
правую руку i левую нагу уперад; 
2 — з.с. 

3. З.с. — pyxi пад падбародкам. 
1 — узяцца pyxaMi за ноп; 2 — 
з.с. 

4. З.с. — легчы на жывог, pyxi 
выпрастаць уверх. 1-2 — перакащцца 
на бок, а потым на сп!ну; 3-4 — 
адваротнае дзеянне. 

5. З.с. — сесщ, ноп скрыжаваць. 
1-2 — падняцца без дапамог! рук. 

Хадзьба прама i бокам уперад 
па пмнастычнай лауцы па вузмм 
яе баку. . 

Поузанне па падлозе па-пластун-
ску з элементам! спаборшцтва. 

Йльня "Жывбла i пастка". 
Гульня "Маучанка". 

Прагулк! 
Вядзенне мяча правей ! левай 

рукой, зак1дванне яго у баскетбольны 
кошык. 

Гульня "Гарлачык". Катанне на 
веласшедзе. 
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