
Дзец! вельм! чуйныя да гукаУ, рухаУ, ко-
iepy, здольныя адрозн!ваць значна болып 
онк!я ix адценн!, чым мы, дарослыя. Звон-
ля, празрыстая чысц!ня колера? са-
фа^днай акварэл!, якая не мае н1чога агуль-
iara з тым, што прадаюць для дзяцей у канц-
гаварах, прынясе сапра^дную асалоду пачы-
шючаму мастаку, асабл!ва кал! У яго руцэ 
>удзе сапра^дны вавёркавы пэндзаль, адна-
гасова npynci i мякю, паслухмяны кожнаму 
эуху маленьк1х пальчыка?. Для акварэл! 
5ольш прыдатныя круглыя пэндзлЬ Яны бы-
заюць рознай таушчын! i чым большы выбар 
у дзщяц!, тым лепш. 

Акварэль добра кладзецца на злёгку шур-
патую паперу, на якой яна не зб1раецца 
кроплям!, i давол1 шчыльную, бо не паузе 
"мурашкам!" як прамакатка. Але i пры ycix 
сваЬс цудоуных якасцях яна патрабуе пэуна-
га спрыту у выкарыстанш. На мой погляд, 
прасцей пачынаць з гуашы, што мае 
дз1восныя дэкараты^ныя якасць дае шчыль-
ны, сакавпы, крыху прыглушаны "ак-
самггны" колер, добра кладзецца практычна 
на любую паперу, нават на абгортачную. Да-
рэчы, паспрабуйце даваць пад гуаш не толью 
белую, a i каляровую паперу — так могуць 
^знжаць нечаканыя дэкаратыуныя эфекты. 

уаш добра змешваецца з чарншам, тушшу, 
тэмперай. Карацей, чым багацейшы будзе 
выбар мастацк1х сродкау, тым болып вына-
ходл1ва будзе маленыа мастак ix ужываць. 
Для гуашы падыходзяць як круглыя, так i 
плылия пэндзл!. 

I вось вы упершыню паставЫ перад 2-4-
гадовым дз!цём новеньк!я фарбы. Можна, ка-
нешне, даць магчымасць маленькаму даслед-
чыку самому пазнаць гэту незнаёмую за-
бавную рэч. У такой методыцы ёсць свае пе-
раваг! Але можна даць моцны штуршок 
вобразнаму уяуленню хлопчыка щ 
дзя^чынк!, ператварыушы маляванне У вясё-
лую гульню. Для дзщящ будзе вельм1 важ-
ным ваш удзел у занятках. Вы i яго глядач, i 
крытык, i настаУнЬс... Можаце запярэчыць: 
"Ды я i рысу роуна не правяду, куды там ма-
ляваць!" А даць тэму, сюраваць думку — xi6a 
ж гэта не настау^цкая справа? 

Прачытайце выхаванцу наступны верш, i 
У працэсе чытання пазнаёмце яго з тым1 ко-
лерам!, яюя ён бачыць перад сабой: 

7> 
ВЯСЁЛКА 

Дзещ 
Летам 
Ранкам золтм 
Сет 
Маляваць вясёлку. 
Малявам-малявам — 
Спрэчт рантам западали 
3 колерау яшх яна 
Так прыгожа складзена? 
Усе спрачалкя дасужа, 
Пальцы заг1нал1 дружна: 

— Ф1ялетавы! 
— Жоуты! 
— Аранжавы! 
— СШ 
— Чырвоны! 
— Зялёны! 
— Адзт прапусцш? 
— ЯМ?., тбыта... 
— Блактны! 

В. Лукша 

Зус!м добра, кал! вы сам! здольныя 
скласц! нескладаны вершык ц! казку (пажа-
дана з удзелам дз!цяц!) на гэтую тэму. Назы-
ваючы кожны колер, праводзьце пэндзлем 
адпаведную палоску фарбы, i пад канец вер-
ша у вас атрымаецца вясёлка. Згадзщеся, 
што гэта вельм! нескладана, нават кал! вы 
апошн! раз трымал! пэндзаль у руцэ ва 
узросце вашага дзщяць 

Цяпер дайце волю мастаку. Няхай па-
глыбщца у каляровую стьшю — тольк! пад-
кладвайце паперу, таму што дзец! рас-
праУляюцца з ёю хутка. Сачыце за тым, каб 
ваш выхаванец перад апусканнем пэндзля у 
новую фарбу прамыу яго у сло!ку з вадой, 
шакш усе фарбы змяшаюцца i атрымаецца 
бруд. Кал! У сё ж для дзщяц!, напрыклад 
3-гадовага, гэта яшчэ складана, пакладз!це 
пакрысе кожнай фарбы У накрыук1 тых 
сло!чкаУ, у як!х яны знаходзяцца. Няхай 
дзщя малюе, як у яго атрымшваецца, а по-
тым накрыук1 можна памыць. Ц1 давайце 
яму па адной фарбе, праз некаторы час мяня-
ючы ix. Адначасова можаце навучыць пачы-
наючага творцу прасцейшым граф1чным 
прыёмам. Напрыклад, даючы яму зялёную 
фарбу, пакажыце, як пры дапамозе верти-
кальных рысачак зраб1ць травку, як 
блакггная хвалютая рыса ператвараецца у 
мора, як з жоутай можна зраб!ць сонейка, а з 
чырвонай — кветку. (Шялетавая фарба пады-
ходзщь для хмары, аранжавая — для полымя 
ц! апельс!на. 

А далей юны творца будзе самастойна 
камбшаваць гэтыя "першавобразы" у самых 
разнастайных варыянтах, утвараць на !х ас-
нове уласныя кампазщьи. 

Памятайце, што навучанне не скончыла-
ся, кал! ваш выхаванец адклау у бок пэндзл! i 
вы прыбрал! фарбы. Разв1вайце ягоную 
наз!ральнасць, звяртайце У вагу дзщяц! на 
колер, знешн! выгляд прадметаУ ! з'яу, якЫ 
ён бачыць навокал: у CBaiM пако!, на вул!цы, 
у лесе. Гаварыце з iM аб прыгажосщ кветак, 
неба, жывёл, вады, закладвайце у яго душу 
зярнятк! пяшчоты да Усяго жывош — ! яны 
Ускаласяцца некал! ураджаем баштай, шчы-
рай i шчодрай душы. Праз пэуны час малыш 
будзе здз1уляць вас вытанчаным! 
наз!ранням!, яюя зрабш б гонар i пра-
фесШнаму мастаку. Адзначайце Усе гэта 
пахвалой, i вы будзеце узнагароджаны за 
свае намаганн! нечаканым! дасягненням! 
дзщящ. ПоспехаУ вам! 
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'ШШШй НИН 

Валянщна ШАБЕКА 

Ф1з1чная 
культура „ 
у старэишаи 
групе 
дзщячага 
сада 
C A K A B I K 

Першытыдзень 
Ран1шняя гшнастыка 
Комплекс складаецца з практыкавання^ 

на пмнастычнай ла^цы пятага дня чацвёрта-
га тыдня лютага. Дапа^ненне: падскок! з 
прытупваннем. 

Практыкаванш пасля дзённага сну 
Хадзьба, прамы i бакавы галоп. Гульн! 

"Лав!шк!", "Kapaci! шчупак". 

Задание на дом 
Катанне з горк! на лыжах i санках з тар-

мажэннем "плугам". 

Першы дзень 

Заняли 
Задачы: удасканальваць навык! ас-

но^ных вща^ pyxaj у 1ульнях. 
Абсталяванне: мячы, флажк!. 
I. Гульня "Вузельчык". 
II. Гульня "Паляванне на л!с". Эстафета з 

бегам! перадачай мяча. 
Гульня "Мядзведзь i пчолы". 
III. Гульня "Верабейка". 

Прагулк1 
Катанне на лыжах ! санках з горк! з тар-

мажэннем "плугам". 
Гульн! "Мышало^ка", "Зайцы! во^к". 

ДругЬ дзень 

Заняли 
Задачы: удасканальваць навык! 6eiy з 

ло^ляй! ^х1леннем. 
Абсталяванне: снегав!к, снежныя камяк!, 

канат. 
I. Гульня "Не хадз! на гару". 
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П. "Ватт": ca сиегу лепяць волата. Праз 
яго прапускаюць канат. Дзец! падзяляюцца 
на дзве каманды, становяцца на адлегласц! 
2 м ад волата I бяруць канат. Па с!гаалу па-
чынаюць яго перацягванне. Перамагае тая 
кя манда, якая першай зможа перацягнуць 
дру1ую да волата. 

гулыш "Два Маразы". 
Ш. Гульня "У сяло". 

Прагулк! 
Бег вакся будынка дз!цячаш сада. 
Гудьн! "Маучанка", "Верабейка", Паля-

ванне на л!с". 

Трэц1 дзень 

Занятк! 
Зядаш: замацаваць навык! коузання на 

давюх нагах па ледзяных дарожках; спуску з 
гары на лыжах i санках. 

Умовы i абсталяванне: лыжы, санк!, ле-
дзяная горка i ледзяныя дарожк!. 

I. Хадаьба! бег урассыпную, бег парам!. 
П. КоУзанне па ледзяных дарожках: з па-

варотам! у час сл!згання; з прысяданнем; з 
заплюшчаным! вачыма. 

Спуск! з гары на лыжах i санках з тарма-
жэннем "пауплугам". 

Гулыш ̂ раб! фЬуру". 
Ш. Хадзьба на лыжах па кра! пляцоук!. 

Прагулк! 
На санках з лыжным! палкам!. Адиггур-

хоуваючыся ад зямл! лыжным! палкам!, дзец! 
як мага хутчэй едуць на санках па пляцоуцы 
наперед. Гулыш Лванка". Хадзьба на лыжах 
пераменным крокам. 

Чацвёртыдзень 

Занятк! 
Заданы: замацаваць навык! перамяшчэн-

ня на лыжах з тармажэннем "плугам". 
Абсталяванне: лыжы. 
I. Хадзьба па лыжн! сл!згаючым крокам. 

Гулыш "Хто першы павернецца?". Па каман-
дзе "кру-гомГ дзец! паварочваюцца, перасту-
паючы на месцы вакол сябе. Перамагае той, 
хто заканчвае паварот першым. 

П. Спуск! на лыжах з гары У высокай, ся-
рэдняй! н!зкай стойках з тармажэннем "плу-
гам". 

Ш. Спакойная хадзьба на лыжах у на-
прамку да дз!цячага сада. 

Прагулк! 
Юданне снежак у цэль ! на адлегласць з 

разбегу, гульн! 1ванка", нКарас!! шчупак". 

Пяты дзень 

Занятк! 
Задачы: вучыць пралажанню у абруч, 

хадзьбе па г!мнасгычнай лауцы. 
Абсталяванне: абручы, Нмнастычная 

даука. 
I. Хадзьба! бег пам!ж лавкам!, а таксама 

па лавках. 
П. Практыкаванн! на лауцы: 
1. Зыходнае станов!шча (з.с.) — сесц! 

верхам на лаУку; 1-2 — падняць рук! праз 
бак! Уверх, паглядзець на !х; 3-4 — з.с. 

2.3.с. — сесц!, рук! палажыць на плечы 
дз!цяц!, якое сядз!ць уперадзе; 1-2 — 
нахЫцца Уперад; 3-4 — нах!л!цца назад 

^ Ж — сесц! на лаУку, ног! на адным яе 
баку, трымацца ззаду за лаУку; 1-2 — пад-
няць прамыя ног! Уверх (вугал); 3-4 — з.с. 

4. З.с. — стаць тварам да лаук!; 1-2 — 
легчы на лаУку, прагнуцца, рук! уверсе над 
галавой (лодачка); 3-4 — з.с. 

5. З.с. — стаць тварам да лаук!, рук! на 
поясе; 1-2 — прысесц!, развесц! кален! у 
бак!; 3-4 — з.с. 

6. З.с. — тое ж; 1 — стаць на лаУку пра-
вай нагой; 2 — скачком змян!ць ног!. 

Дзец! падзяляюцца на дзве каманды. 
Удзельнж! першай бяруць абручы ! ставяць 
ix на падлогу, утвараючы "тунель", а дру-
гой —- пралазяць у абручы (змена рухау). 
Хадзьба па г!мнастычнай лауцы, на ся-
рэдз!не лаук! пралезц! у абруч. 

Гульня иКон!к!! фурманы". 
Ш. Практыкаванн! на расслабление: лег-

чы на падло1у, рук! уздоуж тулава, ной ра-
зам; 1-2 — рук! у бак! — уверх; 3-4 — з.с. 
Вьщых з гукам "ш-ш-ш". 

Прагулк! 
Гульн! "Хто каго перацягне" (на санках), 

"Паляун!чыя! зайцы". 

Друг1тыдзень 
Ран!шняя пмнастыка 
Комплекс той жа. ДапаУненне: 7. З.с. — 

стаць тварам да лаук!, рук! на поясе. Па чар-
зе наскокваць на лаУку правай i левай нагой. 

Практыкаванш пасля дзённага сну 
Хадзьба г!мнастычным крокам. Бег шы-

рок!м крокам. Практыкаванш: 
1. З.с. — стаць на кален!. Сесц! на пятк!! 

падняцца без дапамог! рук. 
2. З.с. — сесц! на пятк!, рук! палажыць 

на падло1у. Праг!нацца, пераходзячы ва 
Упор на рук!. 

Гульня "Зраб! ф!гуру". 

Задание на дом 
Раб!ць саскок з узвышша. 

Першы дзень 

Заняли 
Задачы: вучыць стаяць на лауцы на ад-

ной назе, утрымл^ваючы раУнавагу; практы-
каваць у скачках у вышыню. 

Абсталяванне: г!мнастычныя лаук!, 
стойк! для скачкоу. 

I. Практыкаванне "Чабурашка" — на 
кожны крок нах!ляць тулава Управа (улева). 

П. Комплекс рытм!чнай г!мнастык! N 2: 
1. З.с. — асноУная стойка (а.с.) — два 

прытопы правай нагой з адначасовым пля-
сканнем у далон! перад сабой. 

2. З.с. — стаць, pyKi да плячэй; 1 — 
паупрысесц!, рук! з паваротам тулава Упра-
ва, галава Управа; 2-3 — з.с. Тое ж улева 
("Горача — холадна"). 

3. З.с. — стаць, рук! на поясе; 1 — нахш 
управа, рук! Уверх, правая нага на насок уп-
рава; 2 — з.с. Тое ж улева ("НахШся"). 

4. З.с. — тое ж; 1 — падняць сагнутую у 
калене правую нагу, з паваротам управа — 
пляснуць у далон! перад сабой; 2 — з.с. Тое 
ж улева ("Злав!сняжынку"). 

5. З.с. — стаць, ног! на шырын! плячэй, 
рук! у бак!; 1 — паварот улева, правая нага У 
паупрысзданн!, рук! на поясе; 2 —• з.с. Тое ж 
улева ("Павярн!ся"). 

6. З.с. — а.с. 1-4 — 4 крок! Уперад, рук! 
сагнуты у локцях, к!сцям! рук каля галавы 
выконваецца кручэнне управа, улева; 5-8 — 
левая прамая рука адводз!цца убок, а правая 
рука выконвае тры зг!нанн!, пасля чаго яна 
адводз!цца назад да пляча ("Стральба з лу-
ка") . Тое ж у адваротным напрамку. 

7. З.с. — стаць, ног! на шырын! плячэй, 
рук! на поясе; 1 — нах!л уперад, рукаНкда-
крануцца да падлог!; 2 — рук! назад 
("П!нгв!н"); 3-4 — з.с. 

8. З.с. — тое ж. 1 —- скачком адставкц» 
правую нагу Уперад, левую назад; 2 — з.с. 

9. Танец — !мправ!зацыя пад музыку 
("Прьщумай танец"). 

10. З.с. — сесц! на падлогу ("Бурац!на", 
гл. практыкаванне 12 комплексу рытм!чнай 
г!мнастык! N1). 

11. З.с. — сесц!, нахЫУшыся Уперад, 
рук! на насках ног, 1-2 — перайсц! у ста-
нов!шча лежачы на сшне на падлозе, прамы$ 
ноп падняць уверх; 3-4 — з.с. 

12. З.с. — сесц! на падлогу, ноп сагнущ 
у каленях; 1-2 — павярнуцца, кален! ног па-
лажыць на падлогу управа; 3-4 — тое ж уле-
ва ("Кален! управа, улева"). 

13. З.с. — сесц! на падлогу, ног! як мага 
шырэй развесц! У 6axi; 1-2 — нах1л уперад, 
рукам! дакрануцца да наскоу ног; 3-4 — з.с 
("Дацягн!ся"). 

14. З.с. — стаць на кален! з упорам на 
рук! спераду. Паварот на нагах! руках ваш* 
сябе Управа, улева ("Бычок"). 

15. З.с. — легчы на жывот, рук! пад пад-
бародкам; 1-6 — трымаючыся рукам! за ног! 
прапнацца! гойдацца ("АрэлГ); 7-8 — з.с. 

16. З.с. — сесц!, ног! скрыжаваць, рук! ш 
каленях. Расслабление (45 секунд): 1-4 — 
выпрастаць ног! уперад, рук! праз бак! ш 
Упор ззаду; 5-8 — з.с. 

Практыкаванне У раунавазе ш 
ймнастычнай лауцы ! саскок з яе. Скачк! j 
вышыню з месца (прама i бокам уперад) 
Скачк! у вышыню з прамога разбегу. 

Гульня "Jlica У куратн!ку". 
III. Гульня "Недазволеныя pyxi". 

Прагули | 
Гульня "Хутчэй у круг!". 1 
Катание на санках. Гульн! са снежкам! 

!льдз!нкам!. 

Друг( дзень 

Занятк! 
Задачы: удасканальваць навык! 6eiy : 

лоУляй ! Ух!леннем, навык! коузання па ле 
дзяной дарожцы. 

Умовы: ледзяныя дарожк!. 
I. Гульня "Лав!шк!-ял!нк!". 
II. Коузакне па ледзяной дарожцы: ш 

адной назе; прысядаючы на сярэдзШе да 
рожк1; паварочваючыся вакол сябе. 

Гульня "KoHiKi! фурман". 
III. Гульня "Пеунш": дзец1 !мкнуцца вы 

весц! адно аднаго з раУнаваг!, скачучы на ад 
ной назе !штурхаючы адно аднаго плячом. 

Прагулк! 
Гульн! па жаданню дзяцей. Скачк! пра 

канаУк! — вучыць энерНчнаму адштур 
хоуванню, разв!ваць спрыт. 

Трэщ дзень 

Заняли | 
Задачы: удасканальваць павароты на льг 

жах, спуск! з гары, пераменны крок. 
Умовы i абсталяванне: перасечаная мяс 

цовасць, лыжы, невялжая заснежаная горка 
шышк!, флажк!. 

I. Практыкаванн! на лыжах: прыняц) 
стойку лыжн!ка, !м1тацыя хадзьбы на лыжа: 
з pyxaMi рукам! уперад-назад; падскок! hj 
лыжах на дзвюх нагах; па чарзе выстауляц] 
лыжы уперад-назад (некальк! разоу). 

П. Хадзьба на лыжах пераменным кро 
кам, у канцы лыжн! павароты направа i на 
лева (200 м). Хадзьба на лыжах па кругу, за 
хоуваючы адлегласць адно пам!ж адным. 

Спуск! з гары, падымаючы шышку аб< 
флажок, як!я ляжаць на сх!ле гары. 

Гульня "Карусель у лесе". 
III. Хадзьба на лыжах да вызначанал 

месца. 

Прагулк! 
Гульня У хакей па спрошчаных npaslnax 

Гульн! "Зрао! ф!гуру", "Кон!к!! фурман". 

Чацвёрты дзень 

Заняли 
Задачы: замацаваць навык! вядзенн 

шайбы клюппсай. 
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таляванне: 10-12 шайбау, клюшк!, 

Ульня "Передай шайбу": дзец! стано-
шрам! на адлегласц! 2 м адно ад адна-
>i перак!дваюць шайбу клюшкай так, 
i аизгала па лёдзе, снезе. 
Гульня "36i кеглю": дзец! шайбай 

ца пацэл!ць у кеглю i збщь яе (адлег-
н8м). 
п»ня Тонк! з шайбай": па сигналу вы-
ля кожнае дз!ця гон!ць клюшкай шай-
(хлажка ! вяртаецца з ёю на ранейшае 

гульня "Недазволеныя рух!". 

шгулш 
•актыкаваннг. перабегчы на друг! бок 
рк!, пераскокваючы з куп!ны на 
г; пераадолець перашкоду з разбегу, 
аючыся аб яе рукам! (бервяно, лаУка). 
льн!: "Конш i фурман", "Недазволеныя 

чты дзень 

иияпи 
щачы: вучыць зак!дванню мяча У бас-
1ьнаекальцо. 
хггаляванне: баскетбольнае кальцо, мя-
- 1 0 ! 20 см). 
Хадзьба у калоне па аднаму на прамых 
. Бег з пераменай напрамку на с!гнал; 
траенне парам! для выканання практы-
мяу. 
.Практыкаванн!: 
, З.с. — стаць тварам адно да аднаго, 
ацца за рук!; 1 — pyKi у 6aKi; правую 
ю) нагу назад на насок; 2 — pyKi Уверх; 
>ук! У 6aKi, прыстав!ць нагу; 4 — з.с. 
• З.с. — стаць тварам адно да аднаго, 
f замку перад грудзьм!; 1 — адно дзщя з 
выпроствае руку, другое не дазваляе 

эта зраб!ць. 
. З.с. стаць стнай адно да аднаго, 
У замку ун!зе; 1-2 — зрабщь шырок! 
у правы (левы) бок, pyxi у 6aKi; 3-4 — 

к З.с. — стаць сп!най адно да аднаго, 
на шырын! плячэй, рук! у замку па-
лены у бакг, 1-2 — нахш у адзш бок; 
- з.с. Тое ж у друг! бок. 
>\ З.с. — стаць тварам адно да аднаго, 
<ацца за p y K i ун!зе; 1-2 — прысесц!, пад-
<л!ваючы адно аднаго, прамую Haiy вы-
,! уперад; 3-4 — з.с. Тое ж другой нагой. 
5. З.с. — тое ж. 1-4 — скачк! на правай 
; 5-8 — на левай; 9-12 — хадзьба на мес-

[ндыв!дуальныя гульн! з мячам!. Вядзен-
гяча па прамой, па Kpyiy, адб!ваючы яго 
>й рукой. Перадача мяча адно аднаму 
галавы з адлегласц! 2,5-3 м. Закщванне 

а У баскетбольнае кальцо (адлег-
ц» 2,5 м). • 
Гульня у баскетбол па спрошчаных 
в!лах. 
III. В!сы на перакладз!нах Нмнастычнай 
як!. 

Прагулк! 
Гульн! "Жабы ! чапля", "Зраб! ф!1уру". 
канне па г!мн&стычнай лесв!цы перамен-
л крокам, перабграючыся з аднаго пралёта 
ФуН. 

Трэщтыдзенъ 

Рашшняя пмнастыка 
Выкананне практыкаванняу комплексу 

гм!чнай Нмнастык! N 2. 

Практыкаванн! пасля дзённага сну 
Павароты на месцы вакол сябе. Хадзьба з 

гсканнем v далон! над галавой на кожны 
ж. Хадзьба па Нмнастычнай лауцы бокам 
;рад. Гульня "Мы — вясёлыя раояты". 

Расслабление седзячы на лауцы (30-45 
секунд). 

Задание на дом 
Адбгваць мяч ад падлог! некальк! разоу 

правай i левай рукой. 

Першы дзень 

Занятк! 
Задачы: замацаваць навык! адб!вання мя-

ча ад падлог!! перадачы яго адно аднаму. 
Абсталяванне: мячы ( d - 15 см), мяшочк! 

з пяском. 
I. Хадзьба на насках, pyKi за галавой; бег, 

як! пераходз!ць у хадзьбу, перастраенне У 
пары. 

II. Практыкаванн! (выконваюцца па-
рам!). 

1. З.с. — стаць тварам адно да аднаго; 
1 — пляснуць у далон! перад грудзьм!; 2 — 
пляснуць па далонях таварыша. 

Практыкаванн! 2, 3,5 — паутарыць з за-
няткау пяташ дня другога тыдня снежня. 

4. З.с. — стаць спшай адно да аднаго; 1 -
паварот тулава адно да аднаго, плясканне да-
лонямг аб далон! таварыша; 2 — з.с.; 3 — тое 
ж у друг! бок; 4 — з.с. 

5. Хадзьба на руках пры падтрымцы ног 
таварышам. 

1ндыв!дуальныя гульн! з мячам!. 
Падк!дванне мяча Уверх! лоуля яго пасля ад-
скоку ад падлог!. Адб!ванне мяча ад падлог! 
некальк! разоу правай i левай рукой. Рухаю-
чыся па пляцоуцы, перадаваць мяч адно ад-
наму у парах. Гульня у баскетбол па спрош-
чаных прав!лах. 

III. Гульня "Хто пайшоУ?". 

Прагули 
Гульня "Мы — вясёлыя рабяты". К!данне 

розных прадметау на адлегласць. 

Друг/ дзень 

Заняли 
Задачы: замацаваць навык! к!дання у 

цэль! на адлегласць; прызямлення у скачках 
у даужыню з месца. 

Абсталяванне: куб!к!, снежны вал. 
I. Гульня "Зраб! ф!гуру". 
II. Гульня "НаступГ: падбегчы да снеж-

нага вала, наступ!ць на яго адной нагой! пе-
раскочыць. 

Гульня "Шырок!м крокам": перабегчы 
шарэнгай з аднаго боку пляцоук! на друг!, 
робячы вял!к!я крок!. Шарэнгай скакаць у 
даужыню з месца — хто скокне далей? 

Гульня "Кон!к!! фурман". 
III. Хадзьба па Kpai пляцоук!. 

Прагулш 
Гульн! "Паляущчыя ! зайцы","Скарахо-

ды". 
Практыкаванне: "Чый мячык праляц!ць 

далей за ус!х?" — к!данне мяча на адлег-
ласць. 

Трэщ дзень 

Заняли 
Задачы: замацаваць навык! асноуных 

в!дау рухау у рухомых гульнях. 
- I. Бег навыперадк!. 

II. Гульня "Вуда"; накщванне кольцау. 
Гульня у баскетбол па спрошчаных прав!лах. 

III. Гульня "Маучанка". 

Прагулк1 

Ф 1 з к у л ь т у р н ы я 
з а б а в ы 
Эстафеты. Па с!гналу выхавацеля irpaxi 

абедзвюх каманд стартуюць адначасова i бя-
гуць насустрач адзш аднаму, 1мкнучыся як 
мага хутчэй стаць за л!н!яй прац!ушка. 

Пасля кожнага забегу вядучы аб'я^ляе 
набраныя ачк! i напам!нае, каб дзец! пры пе-
рабежках не штурхалкя. Перабежк! можна 
зраб!ць разнастайным!, мяняючы зыходнае 
станов!шча (шзк! старт, седзячы на падлозе, 
лауцы !г.д.). 

Для гэтага спаборщцтва трэба пастрощца 
У дзве калоны за стартавай лш!яй. На адлег-
ласц! 10 м ад стартавай л!н!! абазначаюць 
кружк! дыяметрам 30 см. У вядучых калон 
Нмнастычныя палк!. Па с!гналу кожная ка-
манда бяжыць да свайго круга ! ставщь у ся-
рэдз1ну яго вертыкальна палку. Пры-
трымл!ваючы яе рукой зверху, ён аббягае 
круг ! !мчыцца злева да наступнага !грака 
сваёй калоны. Узяушыся за канцы палк!, 
яны праносяць яе пад нагам! Ус!х !гракоУ 
сваёй каманды, як!я пав!нны пераскокваць 
праз яе. Затым першы застаецца у канцы ка-
лоны, а друг! працягвае эстафету з палкай. 
Эстафета заканчваецца, кал! вядучыя калон 
зноу стануць спераду калоны. 

У наступнай эстафеце !грак! кожнай ка-
манды строяцца У калоны парам! (хлопчык ! 
дзяучынка). Супраць кожнай каманды ста-
вяць стойк! на адлегласц! Юм ад л1нН старту. 
Эстафета складаецца з наступных этапау ! 
заданняу: 1. Бег удва!х, узяушыся за рук!. 
2. Чаргаванне бегу са скачкам! пераз скакал-
ку. 3. Бег з праскокам! цераз абруч. 4. Бег з 
перакочваннем наб!Унога мяча масай 1 кг. 
5. Бег усёй камандай-"поездам", кал! irpax! 
каманды бяруць адзш аднаго за пояс i разам 
бягуць да стойк!, аббягаюць яе! вяртаюцца у 
зыходнае становкпча за стартавай л!н!яй. Эс-
тафету выйграе каманда, якая раней яе за-
кончила. 

Чацвёртыдзень 

Заняли 
Задачы: практыкаваць у бегу са зменай 

напрамку, падскокванн! на дзвюх нагах. 
Абсталяванне: доугая вяроука. 
I. Гульня "Змяя". 
II. Гульн! "Гарачав; месца", "Карусель" з 

вяроукай, "Вуда". 
III. Гульня "Палатно". 

Прагулк 
Спаборнщтвы у к!данн! прадметау у цэль 

! на адлегласць; бег на адлегласць. 

Пяты дзень 

Заняли 
Задачы: вучыць скакаць цераз доУ1ую 

скакалку; выконваць практыкаванн!^ на 
пмнастычнай лауцы. 

Абсталяванне: пмнастычныя лаую, 
доугая скакалка, наб!уныя мячы. 

I. Гульня "Скараход". 
И. Практыкаванн! з наб!Уным! мячам!: 
1. З.с. — ног! на шырын! сгупн!, рук! з 

мячом ушзе; 1 — падняць мяч над галавой, 
паглядзець на яго; 2 — з.с. 

2. З.с. — тое ж. 1 — падюнуць мяч 
уверх; 2 — злав!ць яго. 

3. З.с. — тое ж. 1-3 — нах!л управа — 
ушз, пракацщь мяч вакол правай наг!; 4 — 
з.с. Тое ж да другой наг!. 

4. З.с. — стаць на кален!, мяч ун!зе; 
1-2 — паварот управа, пакласц! мяч на ной; 
3-4 — з.с. Тое ж у друг! бок, узяць мяч. 

5. З.с. — ноН разам, мяч на падлозе; 
1-4 — паставщь нагу на мяч, катаць яго Упе-
рад — назад. Змянкц» нагу. 

6. З.с. — сесц!, ног! прамыя, мяч на пад-
лозе; 1 — падняць прамыя ног! Уверх, адна-
часова пракацщь мяч пад нагам! на друг! бок; 
2 — апусц!ць ноп; 3-4 — тое ж у друг! бок. 

Скачк! цераз доугую нерухомую скакал-
ку: пераскочыць цераз скакалку на дзвюх на-
гах; з наг! на нагу; бокам уперад. 

Практыкаванн! на г!мнастычнай лауцы: 
прайсц! па лауцы, несучы у руках наб!уны 
мяч; пракац!ць мяч па лауцы адной рукой. 

Гульня "Гарачае месца". 
III. Гульня "Будзь уважл!вым". 
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Прагулю 
Практыкаванн!: "Хто далей?" — пра-

кацщь мяч па зямл1; кщаць мячык на адлег-
ласць. 

Гульн! "Гарлачык", "Жаба i чапля". 

Чацвёрты тыдзень 

Рашшняя г1мнастыка 
Комплекс той жа. Дапауненне: прабегчы 

цераз "вароцЬсГ, утвораныя рукам! дзяцей. 

Практыкаванн! пасля дзённага сну 
Танцавальны крок полью. Прамы i бака-

вы галоп. Хадзьба. Поузанне па-пластунску. 
Гульня "Маучанка". 

Задание на дом 
Пападаць мячом у рухомую цэль. 

Першы дзень 

Заняли 
Задачы: практыкаваць у поузанш па 

нах!ленай дошцы, лажанне па шасту, кана-
ту. 

Абсталяванне: канат, шост, дошк! з зачэ-
naMi. 

I. Хадзьба i бег пам!ж лаукамь Хадзьба 
па лаУцы прыстауным крокам. 

II. Практыкаванн! на лауцы: 
1. З.с. — сесщ на лаУку; 1 — pyKi у 

6aKi; 2 — уверх; 3 — пляснуць у далон! над 
галавой; 4 — pyKi у 6aKi; 5 — з.с. 

2. З.с. — сесц! на лаУку, ног! прамыя, 
pyKi у 6aKi; 1-2 — нах!л!цца Справа (улева) 
— "Неваляшка". 

Практыкаванн! 3, 4, 5, 6 паутарыць са 
зместу заняткау пятага дня першага тыдня. 

Лажанне па нахшенай дошцы да 
пмнастычнай лесвщы; лажанне па лесвщы 
да яе верху пераменным крокам. 

Лажанне па канату ! шасту без дапамоп 
выхавацеля. 

Гульня "Паляванне на ли;ау". 
III. Гульня "Свабоднае месца". 
Прагулы 
1>льш "Паляушчыя i зайцы", "Спрытны 

верабей". Эстафета на паласе перашкод. 

ДругЬ дзень 

Занятк! 
Задачы: практыкаваць у бегу з лоуляй i 

ухшеннем; скачках на адной назе. 
Абсталяванне: доугая вяроука. 
I. Гульня "Белы мядзведзь". 
II. Скачи цераз л1ш1 на адлегласщ 80 см 

адна ад адной. Скачм цераз дробныя прадме-
ты, цацю (вышыня 15 см). 

Гульня "Вуда". 
III. Гульня "Пляцень". 

Прагулы 
Лажанне па пмнастычнай лесвщы да яе 

верху прыстауным крокам. Гульн! з папяро-
вым! самалёщкамь 

Трэщ дзень 

Заняли 
Задачы: удасканальваць навык! ас-

ноуных вщау рухау у рухомых гульнях. 
Абсталяванне: долгая вяроука, мячы (d -

8 см). 
I. Гульня "Jlaei — кщай — упасщ не да-

вай". 
И. Эстафета з бегам i кщаннем мяча у 

цэль. Гульня "Сустрэчныя перабежкГ. 
Гульня "Мядзведзь i пчолы". 
III. Гульня "Свабоднае месца". 

Прагулш 
Гульш "ВаУчаня", "Качка", "Жарта^шк". 

Bicbi на перакладзшах туршка, лажанне па 
шасту. 

Чацвёрты дзень 

Заняли 
Задачы: замацаваць навык! бегу з лоуляй 

! Ухшеннем. 
Абсталяванне: доугая вяроука, флажкЬ 
I. Гульня "Чыё звяно хутчэй па-

стро!цца?". 
II. Эстафета "Вяровачка пад нагам!" 

(скачк1 цераз вяровачку). 
Гульн! "Спрытняк! , "MixaciK". 
III. Гульня "Кальцо, да мяне". 

Прагулка 
«Шзкультурнае свята "Сустрэча вясны". 
Каманды Пралеска" i Сонейка" з адпа-

ведным! эмблемам! дзвюма шарэнгам! выхо-
дзяць на пляцоуку. 

В я д у ч ы. Сёння, дзец!, у нас веснавое 
спартыунае свята. У госщ да нас прыйшла 
ранейшая знаёмая — 31ма. 

3 i м а. Добры дзень, дзещ! Я прыйшла 
разв1тацца з вамь Бачыце, як змяншася на-
двор'е! Паветра стала цёплым ! лагодным. 
Асеу глыбою снег у лясах i на балотах. 
Пауднёвы вецер калыхнуу настылыя галшы, 
абтрос з ix белае снежнае покрыва. На 
вул!цах i дарогах пачал1 з'яуляцца жаутава-
та-мутныя лужыны. Рушьии першыя весна-
выя раУчук!. 1дзе вясна. Настау час i мне пе-
расяляцца на поунач. 

В я д у ч ы. А што ж дзещ будуць без цябе 
рабщь? Чым займацца? 

3 i м а. Не смуткуйце. Мая малодшая ся-
стра паклапоц1цца аб гэтым. (Уваходзщь 
Вясна.) 

Вясна . 
1ду я у шумл1вых водах, 
У звонкгм срэбры ручаёу. 
I разтваю мякм подых, 
Як песню нейкую без слоу. 
Добры дзень, дзец!! Добры дзень, сястры-

ца 3iMa! Надышоу час табе адпачыць. Я за-
мяню цябе. 

Годзе сняжыначкам 
Сыпацца з неба! 
Цёплага сонца 
Чакае ужо глеба. 
Хутка растопяць ix 
Сонца прамеш, 
Рэк, ручаёу 
Мы пануем бурление. 
3 i м а. Бывайце! Чакайце мяне У наступ-

ным годзе. (Выходзщы ) 
В я с н а . Дзец!, я запрашаю вас на весна-

выя спаборшцтвы, дзе вы убачыце, у яшя 
гульн1 можна 1уляць вясной. Каманды, пад-
рыхтуйцеся да першага задания — перадачы 
мяча хваляй. (Малыя перадаюць мяч над га-
ловам1 одно одному, апошш у камандзе 
izpoK з мячом у руках прапаузае пад нагам1 
дзяцей сваей каманды i перадае мяч 
каштану.) 

В я с н а . Цяпер гульня "ВшюшкГ. 
Удзельнш строяцца У шарэн1у, бяруцца за 
pyKi i утвараюць ланцуг. Больш дужае дз!ця-
важак, што ста!ць у пачатку рада, бяжыць i 
цягне за сабой !ншых. Пры гэтым яно неча-
кана змяняе напрамак то у адзш, то у друН 
бок. Так!я ж хупия i крутыя павароты 
пав!нны рабщь i !ншыя. Мног!м, асаол1ва 
тым, хто знаходзщца далей ад важака, рабщь 
гэта цяжка, яны падаюць i выходзяць з лан-
цуга, а 1ульня працягваецца далей. Пера-
можцам л1чыцца той, хто на праця1у трох 
xBljiiH утрымл!ваУ pay навагу. 

В я с н а. У наступнай 1ульн! будуць пры-
маць удзел тольк1 дзяучынк!. Называецца 
яна "Завяжы i развяжы". (Утвараюцца дзве 
команды. Першая дзяучынка з кожнай ка-
манды бяжыць да сваёй ляльт i завязвае ёй 
бант, наступная — развязвае яго i г.д.) 

В я с н а . Працягваюць спаборшцтвы 
хлопчыкЬ Свой спрыт яны пакажуць у кон-
курсе "Эстафета з шарыкамГ. (Хлопчык1 
Утвараюць дзве команды. Першы хлопчык з 
кожнай каманды бяжыць да свайго флажка, 
падтдаючы шарык угару, вяртаеица i пера-
дае яго наступнаму члену команды.) Пера-
маше тая каманда, якая раней закончила 
спаборшцтвы. 

В я с н а . Запрашаю ус!х на вясёлы ат-
ракцыён! (У сярэдзШ пляцо^м на адной 
стойцы ставяць мкку з водой, на другой — з 
цукерками Тому, хто жадае прыняць удзел у 
атракцыёне, завязваюць вочы, паварочва-
юць яго кругом некальт разо$ Ьнатроува-
юць у той бок, дзе стаяць MiCKi. Ён Ьдзе да ix 
i тут, як кому пашанцуе: щ атрымае цукер-
ку, ш апусцщь pyKi у eddy.) 

В я с н а . Зноу спаборшчаюць дзве ка-
манды. гульня "Пацяг". (Дзещ дзеляцца на 
дзве ро$ныя па силе команды, як/я строяцца 
У шарэнг1 па адной мнИ, спераду — дужэи-
шыя, ззаду — слабейшыя. 1граы трымаюць 
адзш одного рукам1 за пояс. ПамЬж каман-
daMi на зямлю кладзецца невялШ прадмет 
— мета. Першыя UpaKi команд, стоячы над 
метай, гэтак жа трымаюць адзш одного за 
пояс, i каманды пачынаюць павольна цяг~ 
нуць кожная у свой бок.) 

Выйграе тая каманда, якая здолее разар-
ваць ланцуг сапершка або перацягнуць яго 
цераз мету. 

В я с н а . Цяпер спаборшчаюць каштаны 
каманд. (Доугай палкой яны выЫ&аюць 
драуля ную цурку з круга 3 кожнай удачай 
адлегласць dawypKi павялгчваецщ) 

В я с н а . Апошняе спаборшцтва. Гульня 
"Два ami". (На пляцоуцы праводзяцца дзв€ 
паралельныя лтИ даужынёй 10-12 м, якм 
Утвараюць Kcuiidop шырынёй 4-5 м 
УдзельнШ дзеляцца на дзве рорныя па коль-
касщ групы i становяцца з абодвух бстя 
калгдора за лШяй, тварам адзш да аднЩ 
(утвараючы дзве шарэнгО. Назначаюццг 
два "агн!" — па аднаму з кожнай групы 
"Ami" знаходзяцца У калщоры (naмiж ша 
рэнгамО. Дзец!, яюя стаяць у шарэнгах, пе-
ракщваюць мяч адно аднаму праз кал!дор 
АгнГ перамяшчаюцца па Усяму калщору 

стараюцца злав!ць яго. Kani зловяць, т( 
irpOK, як1 KiHyy мяч, выбывае з гульш — Ь 
згарэу.) 

В я с н а . Спаборшцтвы закончьиися 
(Абвяшчае пераможцау.) На памяць пра на 
шу сустрэчу я падару вам мячы, скакалKi, аб 
ручы. 3 iMi вы таксама зможаце гуляць у роз 
ныя 1ульн!. 

Пяты дзень 

Заняли 
Задачы: вучыць скакаць цераз вяроуку 

якая гойдаецца; замацаваць навык! лажанне 
па Пмнастычнай лесв1цы. 

Абсталяванне: доугая вяроука (3-4 м) 
пмнастычная лесвща. 

I. Гульня "KoHiKi". 
II. Практыкаванн! ля сцяны: 
1. З.с. — а.с. 1 — падняць pyKi Уперад -

уверх, дакрануцца да сцяны над галавой* ' 
— з.с. k j 

2. З.с. — ноп разам, pyKi у 6aKi; 
пляснуць у далон! перад грудзьмг, 2 — з.с. 

3. З.с. — нол на шырыш плячэй, рук 
yHi3e; 1 — падняць pyKi Уверх, дакрануцц; 
да сцяны; 2 — з.с. 

4. З.с. — стаць на адлегласщ кроку а, 
сцяны, рук! дакранаюцца да сцяны н 
Узроун1 грудзей; 1-4 — пераб!раючы рукам 
па сцяне, нахшцца ун!з; 5-8 — выпрастац 
ца. 

5. З.с. — ноп разам, рук! на поясе; 1 -
прысесщ ля сцяны, абатраючыся аб яе пля 
4aMi; 2 — з.с. 

6. З.с. — тое ж; 1 — правую Haiy У пера, 
на насок; 2 — падняць уверх; 3 — апусцщ 
ушз; 4 — з.с. 

Скачк! цераз скакалку, якая гойдаеццг 
на дзвюх нагах; з нап на нагу; з невялжаг 
разбегу. Лажанне па дыяганал! п 
пмнастычнай сценцы, пераходзячы з пралё 
та на пралёт. Гульня "ХНрая люа". 

III. Гульня "Клубок". 

Прагули 
Юданне дробных прадметаУ у рухому! 

цэль. Скачк! цераз скакалк! (кароткш] 
Гульн1 "Спрытны верабей", "Змяя". 
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