
белорусски: "Дзень добры, дзецН" (Выхаван-
цы вггаюцца з педагогам, потым з цацкам!: 
лялькам^ жывёлам!. Хто-небудзь з дзяцей 
адказвае за цацк1.) 

— Эти белорусские слова, — працягвае 
педагог, — тоже похожи на русские. Кто зна-
ет белорусские слова? Мы с вами разучивали 
белорусские стихи, пели белорусские песен-
ки. Давайте вспомним их. (Выхавацель на-
гадвае беларуск!я народныя пацешк!, вершы: 
чытае першы радок, а хто-небудзь з дзяцей 
працягвае або чытае у весь верш, не дагавор-
ваючы апошн!я словы у радках, ix заканчва-
юць малыя. Можна праспяваць хорам знаё-
мую беларускую песеньку.) Теперь вы будете 
на занятиях учиться говорить по-белорусски, 
на белорусском языке. Наши занятия будут 
называться "Беларуская мова". Вы сможете 
играть в белорусские игры, слушать сказки и 
рассказы на белорусском языке. 

II. Развучванне гульш "Люстэрка". Выха-
ванцы становяцца У круг, у цэнтры — хто-
небудзь з дзяцей. Усе УдзельнМ вымауля-
юць: 

Ровным кругам 
Укарагодзе 
ЛюЫм мы, сябры, хадзщь. 
Што нам Валенка 
(Танечка, Дз1мачка i г.д.) 
Пакажа, 
Будзем дружна мы рабщь. 
Той, хто У цэнтры круга, паказвае роз-

ныя pyxi, астатн!я паутараюць ix. Важна, каб 
дзец! выразна вымаулял! тэкст. Усе pyxi, яюя 
робяць дзец}, педагог называв па-беларуску: 
Таццянка скача — i мы паскачам, а зараз 
папляскаем у далош i г.д. 

Пасля заняткау выхавацель разв1тваецца 
з дзецьм!: "Да пабачэння". Дзец1 паутара-
юць. 

Слоушк: 
Цацю i кодеры 
игрушки — цацы 
кукла — лялька 
медвежонок — мядзведзис 
волчок — варчок 
цвет — колер 
разноцветный — рознакаляровы (розна-

к&ляровыя мячым) 
розовый — ружовы 
серый — шэры 
красный — чырвоны 
ловкий — спрытны (скрытное зайчаня) 
неуклюжий — нязграбны, няспрытны, 

геглы 
красивый — прыгожы 
Праграмны змесп вучыць называць 

цацы (лялька, ваучок); увесц1 словы цацю, 
гуляць; пазнаёмЩь з назвам1 колера? (чыр-
воны, ciHi, зялёны, шэры, чорны, блакггны); 
практыкаваць ва ужыванн! ело? так, не, дзя-
куй, кал1 ласка. Звярнуць у вагу на вы-
мауленне гукау ч, у. Практыкаваць у 
правшьным выкарыстанн! дзеяслова загадна-
га ладу скакаць. Вучыць адказваць на пы-
таны! педагога. 

Матэрыял: розныя цацк1 (мячык!, куб1к1, 
лялька, ваучок, зайчык i г.д.). 

План заняткау 
I. Выхавацель прапануе пагуляць у ца-

цачны магазш. Перал)чвае, якш цацк! у 1м 
прадаюцца, заахвочвае да адказу дзяцей на 
пытанн!: вось прадаецца лялька. Што гэта? 
(Лялька.) А гэта што? (Мячык.) Гэта чырво-
ны мячык. А гэта як1? (CiHi.) А вось блак1тны 
мячык. Як) гэта мячык? I г.д. Педагог назы-
вав чарговую цацку — ваучок i прос{ць пака-
заць, як з iM гуляюць. Хто-небудзь з дзяцей 
заводз1ць ваучок, а выхавацель прыгаворвае: 

Ваучок-ва$чок, 
Не лажыся на бачок. 
Звяртаецца увага на вымауленне гукау 

у, ч, прапануецца зноу пакруц1ць ваучок, 
паутарыць вершык. 

На заканчэнне выхавацель пытаецца: як 
называецца адным словам усё тое, што пра-
даецца У магазше? (Цацк1.) Што з iMi ро-
бяць? (Гуляюць.) 

II. Гульня "Магаз1н". "ПакупнМ" прыхо-
дзяць у магаз1н, вюаюцца, купляюць адну 
або некальк! цацак ("Дайце, кал1 ласка, чыр-
воны куб!к", "Дайце, кал! ласка, м!шку i 
ляльку" i г.д.), гавораць "дзякуй". 

III. Выхавацель чытае загадку 
Н. Г1лев1ча: 

Да$гаву xi i касы. 
Скача без аглядк1 
Ад ва$ко$ i ад мсы. 
Хто знайиюу адгадку? 
Адгадаушы загадку, дзец! просядь ца-

цачнага зайчыка: "Зайчык, паскачы!" Зай-
чык скача. 

IY. Праводзщца гульня "Адгадай, хто 
паюикау?" (з мэтай актыв{зацы{ ело? так i 
не). Той, хто водзщь, адварочваецца. У гэты 
час хто-небудзь з выхаванцау называе яго 
iMfl. Ён адгадвае, хто яго паклисау, а дзец1 ад-
казваюць так ui не. Затым адварочваецца на-
ступны Удзельнк, i гульня працягваецца. 

ЗНЕШН1ВЫГЛЯД ЧАЛАВЕКА 

Слоундо 
лицо — твар 
вид — выгляд 
губы — вусны 
брови — бровы 
шея — шыя 
карандаш — аловак 
внешний — знешт 
веселый — вясёлы 
грустный — сумны 
рисует — малюе 
строит — будуе 
Праграмны змесп замацоуваць назвы 

колерау, вучыць называць па-беларуску 
частк! цела чалавека (твар, вочы, вушы, га-
лава, Hori, вал асы, бровы, вусны, шыя); па-
знаём1ць са словам! аловак, малюнак; прак-
тыкаваць ва ужыванн! форм ветгйвага зваро-
ту. Вучыць прав1дьна вымауляць гук г у 
складах, словах i сказах. Практыкаваць у 
правшьным выкарыстанш формы 3-й асобы 
адз!ночнага л1ку дзеясловау (смяецца, пла-
ча); звярнуць у вагу на словы балщь каму, 
параунаць ix з pycxiMi болит у кого. Вучыць 
адказваць на пытаннг, заахвочваць самастой-
ныя выказванн! дзяцей. 

Матэрыял: каляровыя алоук}, папера, 
доктар Айбал1т (цацка) . 

План заняткау 
I. Выхавацель прапануе дзецям разгле-

дзець алоук1, што ляжаць у ix на стал ах, на-
зывае ix колер. 

И. Выхавацель дае задание намаляваць 
дзщячы тварык. Ён гаворыць: спачатку на-
малюем кружок (малюе на дошцы), цяпер 
намалюем вочы, 6pojfci, Hocix. Чаго не хапае 
на нашым малюнку? Так, рощка. Намалюем 
рот дзвюма маленьк!м1 дужкам}. Гэта i ёсць 
— вусны. Кал! намаляваць вусны рожкам! 
^верх, тады тварык што робщь? (Смяецца.) 
Цяпер дамалюем вуьчк1, шыю, а на галаве — 
валасы. Вось як} прыгожы тварык у нас ат-
рыма?ся. Малыя па^тараюць за педагогам. 

III. Гульня "Доктар Айбал1тн. Педагог па-
казвае цацку, гаворыць, што доктар Айбалот 
хоча праверыць, ц\ не захварэ^ хто-небудзь з 
дзяцей. Нагадвае, што з доктарам неабходна 
пав2тацца, сказаць яму: "Добры дзень, док-
тар!". Айбал!т (выхавацель) пытаецца у 
кожнага выхаванца: "Што f цябе балщь? , 
затым дае парады, як мыць вушы, вочы, 
твар, расчэсваць валасы i да т.п. 

Гг. Развучванне чыстагаворк!: га-га-га — 
бал}ць нага; iy-iy-iy — лячы Haiy; ri-ri-n — 
дзве нап. 

(Працяг будзе) 

Валятфш ШАБЕКА, 
кандыдат педагаг1чных навук 

Ф131ЧНАЯ 
КУЛЬТУРА 

У СТАРЭЙШАЙ 

ГРУПЕ 

Д31ЦЯЧАГА САДА 

Л Ш Е Н Ь 

ПЕРШЫ ТЫ ДЗЕНЬ 

Ран1шняя пмнастыка 
Комплекс складаюць практыкаванн} з 

пмластычным1 палкам} (гл. пяты дзень чац-
вёртага тыдня чэрвеня). Дапа^ненне: pyxi 
польк1. 

Практыкаванш 
пасля дзённага сну 
Хадзьба i бег са стужкамЬ 1мправ}зацыя 

рухаУ пад музыку са стужкамЬ Лажанне па 
канату. 

Гульня "Пажарныя на вучобе". 

Задание на дом 
Адштурхоувацца дзвюма нагам{ i 

1мкнуцца сл1зшць па naeepxHi вады. 

Першы дзень 

Заняли 
Задачы: замацаваць навык} гульш f 

бадмжтон, навык1 скачко^ цераз скакалку. 
Абсталяванне: ракетю, валаны, скакал-

ка. 
I. Гульня "Скараходы". 
II. Практыкаванн1 f крузе: 
1. З.с. — стаць, pyKi fuiзе, Hori разам. 1 

— pyKi праз 6aKi ^верх, пляснуць у далон1 
над галавой; 2 — з.с. 

2. З.с. — тое ж. 1 — паварот управа, пра-
вую нагу на насок убок, пляснуць у далош 
перад грудзьмг, 2 — з.с. 

3. З.с. — стаць, pyKi f бакЬ 1 — мах пра-
вай (левай) нагой уперад, пляснуць у далон1 
пад ёй; 2 — з.с. 

4. З.с. — дзец! становяцца парам! i кла-
дуць адно аднаму pyKi на плечы. 1-3 — 
нах1лы Уперад з нацижаннем pyxaMi на пле-
чы адно аднаму. 

5. З.с. — стаць тварам адно да аднаго, 
трымацца за pyxi. 1 — прысесщ, развесц} ка-
лен! у 6aKi; 3-4 — з.с. 

6. З.с. — стаць па кругу адно за адным. 
Скачк1 на дзвюх нагах, рухаючыся па кругу 
Уперад. 
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Гульня У бадмштон цераз сетку. 
Скачк! цераз скакалку на адной назе. 
Гульня "ПерабежкГ. 
III. Гульня "Хто пайшоу?". 

Прагулю 
Даганяць мяч» яю коцщца з ropKi. Катан-

ие на велас1педзе. Гульш "У мядзведзя у ба-
ры", "Мы — вясёлыя рабяты". 

Друг1 дзень 

Заняла 
Задачы: удасканальваць навык! вядзення 

мяча, перадачы i лоул! яго; скачко? у 
даужыню з разбегу; кщання у вертыкальную 
цэль. 

Абсталяванне: мячы (d - 20 см), CBICTOK, 
абручы, ямка з пяском. 

I. Гульня "Знайдз1 сабе пару". 
II. Вядзенне мяча па кругу правай i левай 

рукой. Гульня "За мячом": водзячы перадае 
мяч дзщяш, якое ста1ць першым у калоне, а 
сам бяжыць у канец калоны, даганяючы мяч.' 

Скачк1 у даужыню з разбегу 8-10 м. 
Юданне мяча У вертыкальную цэль з ад-

легласц13 м (правай i левай рукой). 
Гульня "Гарлачык". 
III. Практыкаванн! на расслабление, ру-

хаючыся па кругу. 

Прагулы 
Бег навыперадш (адлегласць 100 м). 

Гульш "Жартаушк", "МянькГ. 

Трэщ дзень 

Заняли 
Задачы: стизгаць па паверхш вады, ад-

штурхоуваючыся дзвюма нагамь 
Умовы: вадаём або басейн. 
I. Хадзьба i бег па усёй пляцоуцы, паст-

раенне У круг. 
II. Практыкаваннг. 
1. З.с. — стаць, pyKi ушзе. 1 — pyKi праз 

баю уверх, скласщ далош; 2-3 — прысесщ, 
павольна выдыхнуУшы; 4 — з.с. 

2. З.с. — тое ж. 1-8 — перамяшчаць пра-
мыя pyxi назад — уверх — уперад — ун!з. 

3. З.с. — cecui на зямлю, рукамг уперцюя 
ззаду. 1-8 — pyxi прамым1 нагам! уверх i 
yHi3. 

4. З.с. — стаць, pyKi у бакЬ 1-2 — пры-
сесщ, развесщ кален! у бакЦ 3-4 — з.с. 

5. З.с. — стаць, pyKi ушзе. 1-2 — пад-
няцца на наскЦ 3-4 — з.с. 

6. З.с. — тое ж. 1 — скачок, Hori i pyKi у 
баю; 2 — з.с. 

Адвольныя pyxi у вадзе на працягу 2 
хвшн. 

Пастраенне у шарэнгу. Прысесц1, рук! 
Уперад, адштурхнуцца дзвюма HaraMi i 
сшзгаць па вадзе. Галаву, па магчымасщ, 
апусцщь у ваду. Гульня "Поезд" (пра-
водзщца у вадзе) . 

III. Практыкаванш на расслабление. 

Прагулю 
Гульня у футбол (па камандах). Катание 

на веласшедзе. Гулый "Садз1 лянок!", "Пад-
сечка", "1ванка". 

Чацвёрты дзень 

Заняли 
Задачы: замацаваць навьш асноуных ру-

хау у гульнях i практыкаваннях. 

1. Практыкаванне "Сядзем парачкай": 
дзещ садзяцца сшнай адно да аднаго i чапля-
юць адно аднаго сагнутым! у лакцях рукам!. 
Потым яны спрабуюць, абашраючыся адно 
аб аднаго спшаю, падняцца. Якая пара гэта 
здолее? 

Гульня з пяском: дзещ падзяляюцца на 
пары. У кожнай пары адз!н з гуляючых тры-
мае мяшочак, друг! напауняе яго пяском. 
Пасля гэтага бяжыць да вядра (на адлегласць 
Юм), высыпае пясок у яго, а потым вяртаец-
ца на ранейшае месца. Друг! гуляючы на-
пауняе мяшочак пяском. Так працягваецца 
да тае пары, пакуль вядро не напоун!цца пя-
ском. 

Гульня "Лясь-лясь — уцякай". 
III. Гульня "Пакажы рук!". 

Прагулш 
Ф 1 з к у л ь т у р н ы я забавы. 
Гульня "Фарбы". Дзец! выб!раюць гаспа-

дара фарбау i адгадчыка Несцерку. Усе ас-
татн!я — фарбы. 

Несцерка адыходзщь у бок, а гаспадар i 
фарбы ц!хенька згаворваюцца, хто якой фар-
бай будзе. Назву фарбам можа даваць гаспа-
дар або кожны сам выбграе сабе якьнебудзь 
колер (зялёны, чырвоны, белы i т.д.). Гаспа-
дар павшей добра запомнщь, хто якая фарба. 

Кал! назвы дадзены, фарбы ! гаспадар 
прысядаюць на кук!шк! i робяць выгляд, што 
засынаюць. 

Тут да фарбау падыходзщь Несцерка, 
тупае некальк! разоу нагой i гаворыць: 

— Стук-стук! 
Гаспадар прачынаецца i пытаецца: 
— Хто тут? 

— Несцерка! 
— Чаго прыйшоу? 
— Па фарбу! 
— Па якую? 
Несцерка называе як!-небудзь колер, на-

прыклад: 
— Па с!нюю! 
Кал! такога колеру сярод фарбау няма, 

гаспадар гаворыць: 
— Такой фарбы у нас няма! 
А усе фарбы пляскаюць у ладю ! прыга-

ворваюць: 
Ilaud3i за аненьм лясок, 
Знайдз1 cini чабаток. 
IJanaci, nanaci! 
I нам прынясИ 
Пасля гэтых слоу Несцерка адыходз!ць 

у бок, потым вяртаецца ! працягвае з гаспада-
ром гутарку: 

— Стук-стук! 
— Хто там? 
— Несцерка! 
— Чаго прыйшоу? 
— Па фарбу! 
— Па якую? 
— Па белую! 
Кал! белая фарба ёсць, гаспадар яму га-

ворыць: 
— Ёсць белая фарба, бяры яе! 
Фарба уцякае, а Несцерка яе лов!ць. 

Пяты дзень 

Заняли 
Задачы: скакаць у вышыню з бакавога 

разбегу; замацаваць навык! лажання па шас-
ту i канату. 

Абсталяванне: мяч, канат, шост, ямка з 
пяском. 

I. Гульня "ЛавЬкщай". 

И. Практыкаванн!: 
1. З.с. — стаць, ной у бак!, к!сц! рук на 

УзроУн! грудзей, локц! апушчаны. 1-3 — 
pwyKi рукам! перад грУдзьм!; 4-5 — з.с. 

2. З.с. — стаць, Hori у бакЬ 1-2 — нах!л 
управа; 3-4 — з.с. Тое ж улева. 

3. З.с. — стаць, рук! на поясе. 1-8 — 
крок! на месцы, не адрываючы ступн! ад пад-
лой. 

4. З.с. — стаць на карачк!, ног! прамыя. 
Зраб1ць восем крокау уперад, не зг!наючы 
ног! у каленях, стаць прама. Тое ж, восем 
крокау назад. 

5. З.с. — а.с. Чатыры скачк! на правай 
назе, левую сагнуць у калене, чатыры скачк! 
на левай назе. Скачок у вышыню з бакавога 
разбегу (вышыня 40 см). Лажанне па шасту з 
пераходам уверсе на канат. 

Гульня "Свабоднае месца". 
III. Гульня "Mayчайка". 

Прагулю 
Гульня у бадмштон цераз сетку. Бег на-

выперадк1 (адлегласць 50 м). Гульня "Хапан-
ка". 

ДРУГ1 ТЫ ДЗЕНЬ 

Ранппняя пмнастыка 
Комплекс той жа. Дапауненне: вы-

стауленне Hari на пятку. 

Практыкаванн! 
пасля дзённага сну 
Хадзьба i бег з хустачкам!. Гульня "Пере-

дача хустачю". Адвольныя рух! з хустачкам! 
пад музыку. 

Задание на дом 
Комплекс рытм!чнай г!мнастык!. 

Першы дзень 

Заняли 
Задачы: удасканальваць навык! катання 

на двухколавым велас!педзе; скачк! цераз 
скакалку. i 

Абсталяванне: веласШеды, скакал кК 
I. Хадзьба у калоне па аднаму, перастра-

енне парам!, бег. 
II. Практыкаванн!: 1-5 — практыкаванн! 

паутарыць ад першага дня першага тыдня 
л!пеня. 

6. З.с. — стаць, ной разам, рук! ун!зе. 1-
4 — скачю на правай назе; 5-8 — на левай 
назе; 9-12 — на дзвюх нашх. 

Катание на велас!педзе па кругу ! па Kpai 
пляцоук!. Скачк! цераз скакалку на дзвюх ! 
адной назе на месцы ! рухаючыся Уперад. 
Гульня "Паляун!чыя! зайцы". 

III. Гульня "Хто лётае?". 

Прагули 
Даставаць па чарзе правай ! левай нагой 

прадметы, як!я знаходзяцца на вышын! гру-
дзей дз!цящ (вяроУку, рук!! г.д.). 

Гульня "Агародн1к". 

ДругЬ дзень 

Заняли 
Задачы: замацаваць навык! перадачы мя-

ча адной рукой ад пляча. 
Абсталяванне: мячы. 
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фванне мяча на месцы правай i ле-
й, вядзенне мяча па кругу, пам1ж аб-

ня "Бяздомны заяц". Гульня "Сва-
кружок": водзячы, знаходзячыся 
ружкам1, 1мкнецца злав!ць мяч, як1 
>ак!дваюць адно аднаму. Кал! ён гэта 
то займае адз!н з кружкоу, а водзя-
юв!цца дзщя, якое к!дала мяч. 
Ульня "3pa6i ф!гуруи. 

гулю 
IK! У вышыню; катанне на ве-
е; гульн! па жаданню дзяцей. 

дзень 

rnd 
чы: вучыць сшзгаць па паверхш ва-
!не. 
аляванне: гумавыя круп, цацк!. 
льня "Знайдз! сабе пару" (з хадзьбой 

[рактыкаванш: 1-5 — паутарыць ад 
цня першага тыдня л теня, 
с. — стаць, ног! разам, pyKi ун!зе. 1 

праз 6aKi падняць уверх; 2 — 
есщ; 3 — скокнуць уверх як мага 
4 — з.с. 
ых у ваду. Ойзганне па паверхн! ва-
гоне. Гульня "Каробачка" (у вадзе). 
ie з гумавым! кругам!; цацк!. 
Прывядзенне купальных прыналеж-
гпарадак. 

гулю 
»ня у футбол (па камандах). Лажан-
icry, як! гойдаецца. Гульня "1ванка". 

)ёрты дзень 
1ь здароуя (праграма) 

ан!шняя пмнастыка на свежым па-
згодна плана выхавацеля). Гульня 
Ы1к". 
Е>!зкультурнае свята (па сцэнарыю 
,еля). 
шастойная рухальная дзейнасць дзя-
анне на велас!педах па рознаму грун-
>нваючы павароты ! прыпынк! ля вы-
га месца; прабежк! з колам, пад-
ъаючы яго рукой або палачкай; за-
шровых самалёц!кау! г.д. 
а другой пра1улцы: 1ульня у баскет-
камандах); гульн! з вадой i пяском. 
к гульн! "Пераскоч гару", "Бл!н га-
У лапту". 

ш дзень 

ггю 
чы: практыкаваць у скачках з бака-
збегу; замацаваць навык! кщання 
ау на адлегласць. 
аляванне: мячы, шышк1, стойк! для 

льня "Лясны квач". 
[рактыкаванн!: 1-4 — паутарыць ад 
) пятага дня першага тыдня л!пеня. 
с. — стаць, рук! на поясе. 1-2 — пад-
шую нагу, сагнутую У калене; 3-4 — 

с. — тое ж. Рытм!чны бег на месцы. 

Скачк! у вышыню з бакавога разбе1у 
(вышыня 45 см). Юданне шышак на адлег-
ласць розным! спосабам!. 

Гульня "Змяя". 
III. Гульня "Клубок". 

Прагулю 
Бег па бервяну, робячы саскок з яго у вы-

значанае месца. 
Гульня у баскетбол (па камандах). Гуль-

ня "Фарбы". 

ТРЭЦ1 ТЫ ДЗЕНЬ 

Раншняя пмнастыка 
Комплекс практыкаванняу падбграюць 

дзещ, выхавацель робщь !х карэкщро^ку. 

Практыкаванн! 
пасля дзённага сну 
Хадзьба i бег з падскокамь Гульн! "Вясё-

лыя жабк!", "Танец жабак". 

Задание на дом 
Плавание У басейне адвольным споса-

бам. 

Перигы дзень 

Зашлю 
Задачы: замацаваць навык! скачкоу це-

раз кароткую скакалку, практыкаваць у 
кщанш мяча У цэль. 

Абсталяванне: скакалк!, мячы, кошык!. 
I. Хадзьба! бег у калоне па аднаму, пера-

страенне парам!. 
II. Скачк! цераз кароткую скакалку, кру-

цячы яе Уперад i назад. 
1ндыв!дуальныя гульн! з мячам!, юданне 

мяча У кошык з адлегласщ 3 м. 
Гульня "МышалоУка". 
III. Гульня "Знайдз! i прамаучы". 

Прагулю 
Скачк! у вышыню з бакавога разбегу. 
Гульня "Мак!-макавачкГ. 
Гульня у баскетбол (па камандах). 

ДруИ дзень 

Заняли 
Задачы: разв!ваць спрыт, сшу. 
Абсталяванне: вяроука. 
I. Практыкаванне "Пралезь цераз pyxi": 

счашушы пальцы дзвюх рук, патрэбна пра-
лезц1 цераз ix. 

II. Практыкаванне "Выйдз! з круга": дзещ 
прысядаюць у сярэдзше круга, абап!раючыся 
рукам! аб падлогу. Выходзяць з яго, не мяня-
ючы позы. 

Гульня "Хто хутчэй?": дзец! становяцца 
парам! сшнай адно да аднаго. На падлозе 
пам1ж нагам! кладуць вяроуку. Па с1гналу 
"Раз, два, тры!" патрэбна хутка нахшцца 
Уперад, !мкнучыся пацягнуць вяроуку у свой 
бок. Перамагае той, хто гэта зроб!ць. 

Гульня "РэдзькГ. 
III. Гульня "Хто лётае?". 

Прагулю 
Гульня у бадмштон цераз сетку. 
Гульня "MixaciK". 

Трэщ дзень 

Заняли 
Задачы: pyxi нагам! у вадзе. 
Умовы: вадаём або басейн, купальныя 

прыналежнасц!. 
I. Хадзьба i бег па мясцовасц!. 

II. Практыкаванш: 1-4— практыкаванн! 
паутарыць ад заняткау трэцяга дня першага 
тыдня л!пеня. 

5. З.с. — стаць на карачю. Рухацца упе-
рад, а потым назад. 

6. З.с. — стаць парам!. Адно дзщя бярэ 
другое за ног! i дапамагае рухацца Уперад на 
руках. Потым мяняюцца. 

У вадаёме адвольна рухацца, акунацца у 
ваду, рабщь pyxi нагам!, сшзгаць па naeepxHi 
вады. Гульня "Apэлi" (у вадзе). 

III. Прывядзенне купальных прыналеж-
насцей у парадак. 

Прагулю 
Гульня у футбол. Лажанне па шасту. 

Чацвёрты дзень 

Занятю 
Задачы: практыкаваць у Bice на высокай i 

шзкай перакладз1нах турн!ка. 
Абсталяванне: туршк, вяроука. 
I. Гульня "Бег сараканожак". 
II. Перадача абруча адно аднаму, бег за 

абручом. 
Bicbi на высокай i н1зкай перакладз1нах 

турн!ка; падцягванне у Bice. 
Гульня "3pa6i ф!гуру". 

Прагулю 
Скачк1 цераз скакалку. Гульш "Стой!", 

"Мяч каштану". 

Пяты дзень 

Заняли 
Задачы: замацаваць навык! скачкоу у 

вышыню з бакавога разбегу; поузанне па 
нахЬпенай дошцы. 

Абсталяванне: шнур, дошк! з зачэпамЦ 
стойк! для скачкоу. 

I. Гульня "Змяя". 
II. Практыкаванн! з шнурам, стоячы у 

кругу. 
1. З.с. — стаць, шнур у прамых руках 

ушзе. 1 — шнур да грудзей — удых; 2 — 
уверх — выдых; 3 — да грудзей; 4 — з.с. 

2. З.с. — стаць, шнур у прамых руках за 
сшнай. 1-4 — перадача шнура за сп!най, пе-
раб!раючы яго рукамЬ 

3. З.с. — стаць бокам уперад, pyKi увер-
се. 1 — нах!л управа, трымаючы шнур у 
дзвюх руках; 2 — з.с.; 3-4 — тое ж у друп 
бок. 

4. З.с. — ноп у 6aKi, рую уверсе. 1 — 
нахшцца, пакласщ шнур на падлогу; 2 — 
выпрастацца i пераступщь цераз шнур; 3 — 
нахшцца, падняць шнур за нагам!; 4 — з.с. 

5. З.с. — стаць, pyKi са шнурам ушзе. 1 
— перанесщ адну нагу цераз шнур; 2 — з.с.; 
3-4 — тое ж другой нагой. 

6. З.с. — шнур ляжыць на падлозе, пры-
сесщ правым бокам да шнура. 1 — не адры-
ваючы pyKi ад падлоп, штуршком ног пе-
райсщ ва упор левым бокам да шнура; 2 — 
з.с. 

Скачю у вышыню з бакавога разбегу; 
поузанне па нахшенай дошцы, падцягваю-
чыся на руках. Гульня "Бяздомны заяц". 

III. Гульня "Лянок". 

Прагулю 
Скачю цераз доугую скакалку. Гульш 

"РэдзькГ', "Хворы верабей". 
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ЧАЦВЁРТЫ ТЫ ДЗЕНЬ 

Рашшняя пмнастыка 
Комплекс складаюць практыкаванш з 

вялшм шнурам (гл. пяты дзень трэцяга тыд-
ня лшеня). Дапа^ненне: танцавальны крок 
беларускай полыа. 

Практыкаванш 
пасля дзённага сну 
Качаць абруч i даганяць яго, круцщь на 

таЛИ. 

Задание на дом 
Комплекс дыхальных практыкаванняу. 

Першы дзень 

Заняли 
Задачы: замацаваць навык! скачкоу це-

раз скакалку, навыю катання на веластедзе. 
Абсталяванне: скакали, велаапеды. 
I. Гульня "Мы — вясёлыя рабяты!". 
II. Скакаць цераз кароткую скакалку на 

месцы i рухаючыся Уперад на дзвюх i адной 
назе. 

Катание на веластедзе з павел1чэннем 
хуткасц1 на вызначанай адлегласць 

Гульня "Пажарныя на вучобе". 
III. Гульня "Знайдз1 i прамаучы". 

Прагулю 
Гульш "ВерабЧ i кошка", "Змяя". 

Друг/ дзень 

Заняпи 
Задачы: замацаваць навык! вядзення мя-

ча на месцы, пападання у цэль. 
Абсталяванне: мячы (d - 20 см). 
I.1ндыв!дуальныя гульш з мячам!. 
II. Удары мячом аб падлогу адной рукой i 

лоул$Г яго дзвюма. Адб1ванне мяча на месцы 
левай рукой з наступнай перадачай яго дзвю-
ма рукам! таварышу. 

Гульня "У каго менш мячоу?". 
Юданне мяча у абручы, што ляжаць на 

зямл!. 
III. гульня "Свабоднае месца". 

Прагулш 
Гульня у баскетбол; бег навыперадкк 

Трэщ дзень 

Занята 
Задачы: вучыць спалучэнню рухау ног з 

перамяшчэннем на руках па дну. 
Умовы: басейн, мячы, гумавыя круп, 

цацк!. 
I. Эстафета з хадзьбой, бегам, рухам на 

карачках па дыстанцьи. 
II. Сесц1 У ваду, дзе мелка i, 

абашраючыся рукам! ззаду, выпрастаць ног!. 

Па с!гналу рабщь рух! прамым! нагам! уверх-
ушз. Выканаць апзганне па паверхн! вады на 
cniHe. Рухацца Уперад на руках, выконваю-
чы pyxi нагам! уверх-ушз. Катание на гума-
вых кругах. 

III. Прывядзенне купальных прыналеж-
насцей у парадах. 

Прагулю 
Скачк! у даужыню з разбегу. 
Практыкаванн! "Школа мяча". Гульня у 

футбол. 

Чацвёрты дзень 

Заняпи 
Задачы: замацаваць навык! пападання 

мячом у цэль, 6eiy з ух!леннем. 
Абсталяванне: мяч (d - 7 см), лапта (ла-

патка). 
I. гульня "Скараходы". 
II. Гульн! "Лапта", "Мы — вясёлыя рабя-

ты!". 
III. Гульня "Знайдз! i прамаучы". 

Прагулю 
Гульня у футбол (па камандах). 
Скачк! цераз скакалку. Гульня "Фарбы". 

Пяты дзень 

Заняпи 
Задачы: удасканальваць навык! скачкоу 

у вышыню з разбегу, лажання цераз бервяно. 
Абсталяванне: мячы (d- 20 см), гарызан-

тальнае бервяно, планка! стойк! для скачкоу. 
I. Гульня "Забароненыя pyxi". 
II. Практыкаванн! з мячом: 
1. З.с. — ноп на шырын! ступн!, мяч 

ун!зе. 1 — падняць мяч уверх, паглядзець на 
яго; 2 — з.с. 

2. З.с. — ной на шырын! ступн!, мяч 
ун1зе. 1 — паварот управа, адначасова Уда-
рыць мячом аб падлогу! злав!ць мяч; 2 — тое 
ж у друп бок. 

3. З.с. — стаць, мяч на падлозе. 1-4 — 
паставщь ступню левай наг! на мяч, качаць 
яго Уперад-назад, потым змян!ць нагу. 

4. З.с. сесц!, ног! у бак!, мяч у руках 
у верее. 1-3 — нах!лы уперад, тры разы Уда-
рыць мячом аб падло1у; 4 — з.с. 

5. З.с. — ноп на шырын! ступн!, мяч у ад-
ной руцэ. Адбгваць мяч, як! адскоквае ад пад-
лой, правай i левай рукой. 

Скачк! у вышыню з бакавога разбегу 
(вышыня 45 см). Хадзьба ! бег па гарызан-
тальнаму бервяну, лажанне цераз бервяно. 

Гульня "РэдзькГ. 
III. Гульня "1ванка". 

Прагулю 
Бег навыперадм (адлегласць 100 м). 
Гульня "Квач". Лажанне па шасту. 

ЗАНЯПИ 3 

— Мама, давай пагуляем! 
Гэтае запрашэнне знаёмае нам, 

бацькам... I зау сёды яно бывае неда-
рэчы! М 

— Не, пагуляй сам (сама), м н Л 
трэба бегчы у краму (гатаваць, мыць 
бшизну, прасаваць) — гэта часцей за 
усё мы i можам сказаць нашым дзе-
цям у адказ на ix прагу творчых 
зносш з дарослым1, актыунай дзей-
насщ, нарэшце, проста шфармацы1. 

Тое, што мы набыш фарбы щ 
алоую, пакуль не вырашае прабле-
му. Гэта толыа першы крок да яе вы-
рашэння. Малое паспрабавала маля-
ваць фарбам1, патрымала у руках 
нажнщы i каляровую паперу, пла-
с т ы л ш . Канешне, праца з матэрыя-
лам цжавая сама па сабе — нездарма 
ёсць мастак1, закаханыя, напрык-
лад, у акварэль щ у чорную туш i 
пяро... 

Але пйхалапчнай асабл1васцю 
дзщячага узросту з'яу ляецца па-
трэба у давол1 частай змене уражан-
няу. Актыуны пошук новага — на-
туральны стан, шетынкты^н^^ 
1мкненне да развщця. Сюраваць гэЧР 
тую магутную энерпю пазнання у 
творчасць — значыць, "акульту-
рыць" яе, засцерагчы ад пераутва-
рэння у энерпю разбуральную. 

Дзщя не будзе сядзець з алоукам 
больш як 10 хвшн, кал1 яго не захап-
ляе нейкае моцнае уяуленне. Таму 
задача дарослых — заояспечыць па-
ток уражанняу, яюя фармшуюць 
устойл1вы унутраны свет вооразау. 
Якасны скачок у гэтым працэсе — 
кал1 дз1ця адкрые, што ягоная Глас-
ная душа, уяуленне, фантаз1я 
з'яуляюцца найцжавейшай 
крынщай уражанняу i вобразау, 
кал1 увага падключыцца да унутра-
нага свету гэтак жа моцна, як яна 
сюравана на свет навакольны. 

— Мама, давай пагуляем, — гэта 
сведчанне таго, што энерпя патра-
буе свайго пераутварэння у Нешта. 
Вось гэтае "Нешта" i павшен даць 
дарослы, паставщь як мэту нейк1 
вобраз для увасаблення. I у прын-
цыпе не так важна, як будзе :рэ-
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