
Валянцша ШАБЕКА, 
кандидат педагагЬчных навук 

Ф131ЧНАЯ КУЛЬТУРА 
У СТАРЭЙШАЙ ГРУПЕ 
ДЗЩЯЧАГА САДА 

» 

ЧЭРВЕНЬ 

ПЕРШЫ ТЫДЗЕНЬ 

Рашшняя ri м насты ка 
Комплекс складаюць практы-

каванш трэцяга дня чацвёртага 
тыдня мая. 

Практика ванн1 
пасля дзённага сну 
Хадзьба Урассыпную пам1ж 

абручамь Бег з абручом (кацщь i 
даганяць яго). 

Гульня "Лавще рыбу!" 

Задание на дом 
Скакаць у вышыню з прамога 

разбегу. 

Першы дзень 

Заняли 
Задачы: замацаваць навыю 

гульш у бадмштон; удасканаль-
ваць навык! скачкоу у даужыню з 
разбеге i з месца. 

Абсталяванне: ракетю i вала-
ны, ямка з пяском, абручы. 

I. Гульня "Вясёлы бубен". 
И. Пастраенне У тры калоны 

для выканання практыкаванняу 
летняга (фзкультурнага свята. 
Гульня у бадмштон (па парах). 
Удары па валану злева, справа i 
над галавой. Скачю з абруча У аб-
руч (адлегласць 50 см) оокам упе-
рад на дзвюх, а потым адной назе. 
Скачи у даужыню з разбегу. 

Эстафета з бегам i пераносам 
прадметау. 

III. Гульня "Пярсцёнак, да мя-

III. Гульня "Гарлачык". 

Прагулю 
Катанне на веласшедзе вакол 

дзщячага сада. Bicbi на высокай 
перакладзше туршка. 

Гульш "Змяя", "1ванка". 

Трэщ дзень 

Заняли 
Задачы: практыкаваць у скач-

ках у вышыню з прамога разбегу; 
удасканальваць навык! пе-
ракщвання мяча цераз сетку. 

Абсталяванне: мячы (d - 20 
см), сетка, флажю, стойм для 
скачкоу. 

I. Хадзьба "змейкай" у калоне 
па аднаму, хадзьба на насках, пят-
ках; бег у чаргаванш з хадзьбой. 
Гульня "Забаунш." 

II. Скачю з прамога разбегу 
цераз вяроуку, нацягнутую на вы-
шыш35 см. 

Перашдванне мяча адно адна-
му цераз сетку спосабам "з-за га-
лавы". 

Гульня "Пералёт птушак". 
III. Гульня "Пярсцёнак, да мя-

не". 

Прагулю 
Выхавацель цягне за сабой вя-

роуку даужынёй 3 м, дзещ бягуць 
за выхавацелем i !мкнуцца на-
ступЩь на вяро^ку — развщцё 
спрыту. Гульш "Гаспадыня i кот", 
"У лыка". 

, Прагулк1 
• Паставщь нагу на мячык, ад-
кацщь яго нагой, падюнуць уверх, 
злавщь дзвюма рукамь Гульня у 
футбол (па камандах). 

Гульня "Лавушка". 

Друг/ дзень 

Заняли 
Задачы: замацаваць навыю 

лоул! i кщання мяча. 
Абсталяванне: мячы (d - 20 

см), абручы. 
I. 1ндыв1дуальныя гульш з мя-

чам!. 
II. Стукнуць мячом аб сцяну i 

злавщь яго пасля адскоку. Гульня 
"10 перадач": дзещ становяцца па-
рам! на адлегласщ 2 м адно ад ад-
наго, у кожнай пары мяч. Па 
агналу перакщваюць мяч адно ад-
наму, гмкнучыся не згубщь яго. 
Перамагае пара, якая зрабша 10 
перадач без падзення яго на зям-
лю. Гульня "Назавг !мя", Дзещ 
Утвараюць круг. У цэнтры — 
дзщя з мячом, яно падкщвае мяч 
уверх i называе 1мя каго-небудзь з 
сяброу. Названае дзщя павшна 
выоегчы на сярэдзшу круга i 
злавщь мяч. 

Чацвёрты дзень 

Заняли 
Задачы: замацаваць навык! ас-

ноуных рухаУ у гульнях. 
1. Гульня "MixaciK". Па кругу 

ставяць 6-7 пар абутку, 7-8 
удзельшкау становяцца вакол 
"лапцей". Дзещ гавораць: 

Ты, MixaciK, не зявай! 
Хутка лапщ абувай! 
Гучыць беларуская народная 

мелодыя. Дзещ, выконваючы тан-
цавальныя pyxi, перамяшчаюцца 
па кругу. Па агналу (змаукае му-
зыка) кожны стараецца хутка 
надзець "лапщ". Дзещ, як1я за-
сталюя без абутку, выбываюць з 
гульш. 

2. Гульня "Вяроука-змейка". 
На зямл1 рысуюць вялш круг, ва-
кол якога садзяцца усе дзещ. За 
кругам ходзщь водзячы. Нечакана 
ён кщае на сярэдз1ну круга вя-
роУку-змейку. Усе бягуць, 
!мкнучыся як мага хутчэй стаць на 
яе. Каму месца не хопщь, выбывав 
з гульш. 

Водзячы, кщаючы змейку у 
круг, паступова робщь яе кара-
цейшай да таго часу, пакуль на яе 
зможа стаць тольк1 адзш 
удзельшк, HKi i становщца водзя-
чым. 

3. Гульня "Лянок". 3 лжу гуля-
ючых выб1раецца бабуля. Астатшя 
становяцца У круг. Яны пытаюц-
ца: 

— Што ты, бабуля, нам прасщ 
дай? 

Бабуля выходзщь у цэнтр кру-
га i адказвае: 

— Старым бабулькам воуны 
пасмачку, 

А прыгожым маладз1чкам бе-
лы лянок! 

Пасля гэтага дзещ разам з ба-
буляй пачынаюць спяваць, паказ-
ваючы pyxaMi дзеянш, пра як1я га-
ворыцца у necHi: 

А мы сеяли ceялi лянок, 
Белы, слауны кужалёк! 
Урадзкя, наш лянок! 
Урадзкя, кужалёк. 
Мы лянок ipecuni, жали 
Абразали у noлi слали 
У снапочм 36ipcuii. 
Урадзуся лянок, 
Белы, славны кужалёк. 

Прагули 
Ф ! з к у л ь т у р н ы я 
з а б а в ы 
1. Гульня "Хапанка". На зямл1 

чэрцяць круг дыяметрам 1 -2 м — 
гняздо, а паабапал яго на адлег-
ласщ 4-7 м ад цэнтра — дзве пара-
лельныя лши. Выбраушы водзяча-
га i двух капгганау, дзещ дзеляцца 
на пары, роуныя па cine. Кожная 
пара выб1рае адзш з прадметау, 
кладзе яго У гняздо i, даушы адно 
аднаму як1я-небудзь 1мёны, паве-
дамляе ix кап!танам. Тыя па чарзе 
выб1раюць сабе irpaKoy. Каманды 
становяцца на процшеглых лш1ях. 
Водзячы голасна называе адз1н з 
прадметау, што ляжыць у гняздзе. 
Irpaxi каманд, што паклал1 гэты 
прадмет, бягуць да гнязда, i кожны 
стараецца першым схап1ць яго. 
Той, хто cxaniy, уцякае за сваю 
лш1ю. 1грок другой каманды спра-
буе яго дагнаць i затрымаць. Кал! 
гэта яму Удаецца, прадмет вярта-
ецца У гняздо. Выйграе тая каман-
да, якая забярэ большую коль-
касць прадметау. 

2. Гульня "МянькГ. На пля-
цоуцы рысуюць квадрат, як! на-
зываюць ракой. У цэнтры квадра-
та i УздоУж кожнай бакавой л!нИ 
рысуюць Kpyri-HMKi дыяметрам 1-
1,5 м. Вышраюць двух рыбакоу, 
астатн1я дзещ — рыбы. Рыбаю, 
узяушыся за pyxi, ловяць рыб, 
як1я могуць выратоувацца У ямах. 
Аднак знаходз1цца у яме можа 
толью адна рыба. Як только другая 
рыба заплывае у яму, тая, што там 
знаходзщца, пав1нна пак1нуць яе. 
ЗлоУленыя рыбы дапамагаюць 
лав!ць iHmbix рыб. 

1>льня заканчваецца, кал1 ры-
бак! пераловяць ycix рыб. Пяць 
рыб, яюя выратава;пся у ямах, на-
зывании» мянькам!. Яны i з'яуля-
юцца пераможцам1 гульн1. 

Пяты дзень 

Занятой 
Задачы: практыкаваць у ла-

жанн1 па шасту, канату; замаца-
ваць навьш скачкоу цераз скакал-
ку. 

Абсталяванне: скакалKi, вер-
тыкальная лесв1ца, шост, канат. 

I. Хадзьба napaMi па Kpai пля-
цоукь Бег з паскарэннем, бакавы 
галоп, хадзьба. 

II. Практыкаванш з кароткай 
скакалкай: 

1. Зыходнае становшча (з.с.) 
— стаць, скакалка, складзеная 
Удвая, за сп1най. 1-2 — рук! назад, 
падняцца на Haaci; 3-4 — з.с. 

2. З.с. — стаць, скакалка У ру-
ках ун!зе. 1 — скакалку уверх; 
2 — пава рот управа; 3 — прама; 
4 — з.с. Toe ж улева. 

3 .3 . с. — правая нага стащь на 
сярэдзше скакал Ki, канцы ска-
калю у руках. 1-2 — pyKi уверх, 
правую нагу, сагнутую У калене, 
уверх; 3-4 — з.с. Toe ж другой на-
гой. 

4. З.с. — стаць, скакалк 
складзеная учацвёра, у руках зза-
ду. 1 — pyKi назад; 2-3 — нахшы 
уперад; 4 — з.с. 

5. З.с. — сесц!, ног! прамыя, 
скакалку зачапщь за ступн! ног. 
Нахш назад, ноп прамыя. 

6. З.с. — стаць, скакалка зза-
ду, трымаць яе за канцы. Скачк! 
на дзвюх нагах на месцы цераз 
скакалку. 

Лажанне па шасту уверх ! 
Ун1з. Скачк1 цераз доУгую скакал-
ку па аднаму i Удва1х. Гульня 
"Шышк!, жалуды, apaxi". 

III. Гульня "Пакажы pyKi". 

Прагулю 
Гульня "Вяроука-змейка". Ка-

танне на веласшедзе па ф!гурнай 
дыстанцьй. Скачк! у вышыню з 
прамога i бакавога разбегу. 

Гульня у баскетбол (па каман-
дах). 

ДРУГ/ ТЫДЗЕНЬ 

Рашшняя пмнастыка 
Комплекс складаюць практы-

каванш з кароткай скакалкай пя-
тага дня першага тыдня чэрвеня. 

Практыкаванш 
пасля дзённага сну 
НекаторьГя практыкаванш 

летняга ф!зкультурнага свята. 

Задание на дом 
Скакаць у даужыню з месца i 

3 разбегу. 

Першы дзень 

Зашгпи 
Задачы: замацаваць навык! 

Удару ракеткай па валану над га-
лавой у бадм!нтоне; катання на ве-
ласшедзе 3iraaraM. 

Абсталяванне: веласШеды, ра-
кетк!, валаны. 

I. Хадзьба са змяненнем тэм-
пу, хадзьба прыстауным крокам, 
бег, пастраенне У круг. 

II. Практыкаванн! дзец! вы-
конваюць, рухаючыся па кругу: 

1. На кожны крок па чарзе 
падн!маюць рук! уверх ! апуска-
юць ушз. 

2. На кожны крок выконваюць 
рыук! рукам! назад. 

3. На кожны крок падымаць 
сагнутую У калене Haiy ! пляскаць 
у далош пад ёй. 

4. Трымаючыся рукам! за Hori, 
1дуць, не зйнаючы каленяу. (Ха-
дзьба у паупрысяданнМ 

6. Скачуць на правай, левай 
назе, на дзвюх нагах, рухаючыся 
Уперад. 

Гульня у бадмштон цераз сет-
ку, наносячы Удары па валану над 
галавой. 

Катанне на веласшедзе па 
3ireary, як! зроблены на спар-
тыунай пляцоУцы. 

Гульня "Бяздомны заяц". 
III. Гульня "Свабоднае месца". 

Прагулк! 
В!сы на пмнастычнай лесв!цы. 

Перасоуванне У в!се управа без 
апоры нагам!: перахашць правую 
руку на 10-20 см управа, потым 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



перахашць левую руку на тую ж 
адлегласць улева. Гульня "Гаспа-
дыня i кот". 

Друг/ дзень 

Заняла 
Задачы: замацаваць навык! 

лерадачы мяча дзвюма рукам!, 
щання яго у вертыкальную цэль. 

Абсталяванне: мячы (d -
20 см). 

I. Перадача мяча дзвюма ру-
кам! ад грудзей, рухаючыся па 
пляцоуцы. 

II. 1^льня "У каго менш мя-
чоу". Дзещ утвараюць дзве хаман-
ды. Кожная бярэ некалью мячоу i 
размяшчаецца на сваёй пля-
цоуцы. Па с1гналу выхавацеля 
дзещ перакщваюць свае мячы на 
пляцоуку irpaKoy другой каман-
ды. Перамагае каманда, на пля-
цоуцы якой пасля пауторнага 
агналу знаходзщца менш мячоу. 

Гульня "Паляушчыя i хачхГ. 
III. Практыкаванш на расслаб-

ление. 

Прагулш 
Скачю у даужыню з месца i з 

разбегу. 
Рухомыя гульш па жаданню 

дзяцей. 

Трэщ дзень 

Заняли 
Задачы: замацаваць навьш 

скачкоу цераз доугую скакалку, 
навык! гульш у бадмштон. 

Абсталяванне: скакалка, ра-
кетк1, валаны, мяч. 

I. Хадзьба у калоне па аднаму; 
па дыяганал1; з высок1м падыман-
нем каленяУ; бег, пастраенне У 
круг. 

II. Практыкаванш дзещ вы-
конваюць, рухаючыся па кругу 
(паутарыць практыкаванш 1-5 ад 
першага дня другога тыдня чэрве-
ня). 

З.с. — стаць тварам у круг, 
трымацца за рукЬ 1-8 — скачм на 
дзвюх нагах уперад да утварэння 
малога круга; 9-16 — скачю у ад-
ва ротным напрамку. 

Скачю цераз доугую скакалку 
удва1х. Гульня у бадминтон (па ка-
мандах) цераз сетку. Гульня "Бяз-
домны заяц". 

III. Гульня "Хто лятае". 

Прагулш 
Ударыць мяч нагой, 

наюроуваючы яго У круг дыямет-
рам 1 м, начэрчаны на сцяне. 

Гульня "Яшчарка". Скачю у 
даужыню з разбегу. 

Чацвёрты дзень 

Заняли 
Задачы: практыкаваць у Bicax, 

скачках на дзвюх i адной назе. 
Абсталяванне: туршк; класш, 

начэрчаныя на зямль 
I. Гульня "Хто спераду." 
II. Bicbi на шзкай перакладзше 

турн1ка: узяцца за перакладз1ну, 
падняць ноп i палажыць ix на пе-
ракладз1ну. У гэтым станов1шчы 
падцягнуцца на руках. 

Гульня "Класы" (прамаву-
гольнж, як1 складаецца з 6 квадра-
та^). У першы квадрат гуляючы 
кщае якьнебудзь прадмет (ка-
меньчык, шышку i г.д.) i скача на 
дзвюх, а потым на адной назе па 
ycix квадратах; у квадрат, дзе зна-
ходзщца прадмет, скакаць не да-
зваляецца. Гульня працягваецца 
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да той пары, пакуль прадмет не 
пабывае у кожным квадраце. 

Гульня "МянькГ. 
III. Гульня "Мядзведзяняты": 

дзещ спаборшчаюць у хадзьбе на 
карачках. 

Прагулш 
Гульня у футбол (па каман-

дах). 
Пазнаёмщь з правшам! гульш 

"ГарадкГ. 

Пяты дзень 

Заняли 
Задачы: практыкаваць у скач-

ках у вышыню з прамога разбегу, 
хадзьбе па бервяну на карачках, 
саскокванш з яго. 

Абсталяванне: 2 мячы (d - 20 
см), гарызантальнае бервяно, 
кепи, стойк1 для скачкоу, шнур. 

I. Дзещ адвольна размяшча-
юцца на пляцоуцы. 

II. Комплекс рытм1чнай 
riMHacTbiKi. 

1. З.с. — асноуная стойка 
(а.с.). 1 —правую руку на пояс; 
2 — левую таксама; 3 — правую 
да пляча; 4 — левую таксама; 5 — 
правую Уверх; 6 — левую такса-
ма; 7-8 — плясканне у далош над 
галавой; 9-16 — дзеянш выконва-
юцца У адваротным парадку 
("Будзь уважл1вым"). 

2. З.с. — а.с. 1 — паупры-
сесщ, pyKi да плячэй; 2 — pyKi 
Уперад, выпрастацца; 3 — рую да 
плячэй, паупрысесщ; 4 — pyKi 
управа з паваротам тулава Упра-
ва; 5 — паупрысесщ, pyKi да пля-
чэй; 6 — pyKi улева з паваротам 
тулава улева ("Схавал! — пака-
залГ). 

3. 3. с. — стаць, рук! на поясе. 
1 — адставщь правую нагу Упра-
ва, на левай паупрысесщ, pyKi у 
бакг, 2 — з.с. Toe ж з левай нап. 

4. З.с. — тое ж. 1-2 — 
паупрысесщ, нахшцца Уперад, 
pyKi адвесщ назад ("Пшгвш"); 3-4 
— з.с. 

5. З.с. — а.с. 1-2 — стаяць на 
левай назе, падняць правую сагну-
тую У калене нагу i, абапёршыся 
ёю на левую нагу, махаць рукам1 
уверх-ушз ("Бабачка"); 3-4 — тое 
ж на правай назе. 

6. З.с. — тое ж. 1 — к рок уп-
рава, паупрысесщ на правай назе, 
левую паусагнутую завесщ назад 
за правую, пава рот улева з пля-
сканнем у дал он i; 2 — тое ж у 
друп бок С3лав1 камарыка"). 

7. З.с. — стаць, pyKi на поясе. 
1-3 — тры прыстауных Kpoxi 
Управа; 4 — паупрысесщ на пра-
вай назе, паварот улева з разня-
дзеннем паусагнутых рук у 6aKi, 
левая нага на пятку спераду. Тое 
ж улева ("Галоп"). 

8. Фрагмент танца "Кача-
няткГ: чатыры pyxi пальцам1 ("ха-
чанятю закрываюць i адкрываюць 
рощк"); чатыры pyxi, camyTbiMi у 
лакцях pyxaMi уверх i ушз ("кача-
нятк! махаюць крыламП; чатыры 
pyxi yHi3 i уверх з паваротам* ту-
лава управа i улева; пляснуць ча-
тыры разы у далош перад сабою. 

9. З.с. — прысесщ, уперщся 
рукам1 спераду. 1-2 — скачком пе-
райсц1 у становшча лежачы на 
падлозе; 3-4 — з.с. ("Жабка"). 

10. З.с. — сесщ на падлогу, 
рукам* уперщся ззаду. 1 — пад-
няць прамую правую нагу уверх; 
2 — з.с.; 3-4 — тое ж левай нагой 
("Нагу вышэй!"). 

11. З.с. — легчы на сшну на 
падлогу, pyxaMi утрымл1ваць са-
гнутыя у каленях ноп. 1 — выпра-

стаць Hori, pyKi у 6axi; 2 — з.с. 
("Прамыя ноп"). 

12. З.с. —- стаць на калеш, 
абашраючыся на pyKi. 1 — пра-
гну цца, зрабщь мах прамой нагой 
назад; 2 — з.с.; 3-4 — тое ж левай 
нагой ("Прапнанне"). 

13. З.с. — легчы на падлогу, 
pyKi прамыя. 1-2 — прагнуцца, 
уперщся на прамыя pyKi, сагну-
TbiMi у каленях нагамг дастаць га-
лаву ("кошык"). 

14. З.с. — сесщ, ноп у бакь 
1 — нахш да правай нап; 2 — з.с.; 
3-4 — тое ж да левай Hari ("Да-
цягшся да наска"). 

15. з.с. — сесщ, ноп скрыжа-
ваць, pyKi на каленях. Расслаблен-
ие У гэтым становшчы з за плюш-
чанымг вачыма. 

Практыкаванш 1-7 выконва-
юцца пад музыку "Песенька пра 
зарадку" Г. Гладкова, практыка-
ванне 8 — пад музыку фшскага 
танца "КачаняткГ, 9-16 — пад му-
зыку necHi "Сонейка смяецца" 
Э. Ханка. Cxa4Ki у вышыню з пра-
мога разбегу i адштурхоуваннем 
ад пмнастычнага мастка. Хадзьба 
на карачках па бервяну, саскок-
ванне з яго. Гульня "Kapaci i шчу-
пак". 

III. Гульня "Стой". 

Прагулы 
Гульня "Лянок". 
Гульня у гарадкь 
Bicbi на высокай перакладзше, 

1мкнучыся падцягнуцца на руках 
да падбародка. 

Рашшняя пмнасгыка 
Комплекс рытм1чнай пмнас-

TbiKi (гл. пяты дзень другога тыдня 
чэрвеня). 

Практыкаванн1 
пасля дзённага сну 
1ндывщуальныя гульн) з мя-

чам!. Перакщваць мяч адно адна-
му, рухаючыся па пляцоуцы. 
Гульня "Яшчарка". 

Задание на дом 
Лажанне па нахшенаму дрэву. 

Першы дзень 

Заняли 
Задачы: замацаваць навьш 

перадачы мяча правай i левай на-
гой. 

Абсталяванне: мячы (d ш 15 
см). 

I. Бег пам1ж мячам}, яюя ля-
жаць на пляцоуцы, па с1гналу — 
спын!цца каля мяча. 

II. Гульня "3a6ayHiKi". Пера-
дача мяча адно аднаму правай i 
левай нагой. Падкщванне мяча на-
гой уверх i спыненне яго пасля ад-
скоку ад зямль 

Гульня "Зайцы i воук". 
III. Хадзьба У павольным тэм-

пе з дыхальнымг практыкаван-
ням1. 

Прагулк! 
Скакаць на Узвышша (лауку, 

бервяно, кушну). Хадзьба на ка-
рачках па бервяну. Гульня "Гара-
чае месца". 

Друг1 дзень 

Задачы: удасканальваць на-
вьш лажання, бегу у прыродных 
умовах. 

I. Гульня "Бяжы — садзгся — 
бяжы." 

И. Гульня "Bapo4iKi": адно 
дз1ця шырока расстауляе ноп, 

другое прапаузае на карачкю 
пам!ж iMi. Практыкаванн1: 

1. "КамячкГ: лежачы на спше 
на падлозе дзец1 падцягваюць ног 
да грудзей. У гэтым сташшшчь 
гойдаюцца уперад-назад. 

2. "Бярозка": лежачы на спше 
на падлозе дзец1 падшмаюць як 
мага вышэй ног! ад зямл!. 

3. "Утрымайся": залезу на па-
валенае дрэва, спусщцца yHi3. 

Гульня "У мядзведзя у бары". 
III. Гульня "Прэла-гарэла". 

Прагулш 
Скачк1 цераз кароткую ска-

калку. Гульня у гарадкь 

Трэщ дзень 

Занятк1 (праводзяцца у вадаё-
ме). 

Задачы: вучыць дзяцей аку-
нацца У ваду да галавы, рухацца, 
акунаць у ваду твар. 

Умовы: вадаём або басейн, ку-
пальныя прыналежнасц!. 

I. Хадзьба i бег па перасечанай 
мясцовасц*. 

II. Гульня "Карусель". 
Дзещ заходзяць у ваду. Пера-

мяшчаюцца, трымаючыся за pyxi; 
успеньваюць ваду; апускаюць у 
ваду нос; твар у далон1 з вадой; 
апускаюць твар у ваду. 

Гульня "Хвал1 на моры" (пра-
водзщца у вадзе). Перастраенне 
парам!. 

III. Прывядзенне купальных 
прыналежнасцей у парадах. 

Прагулк1 
Катание на велас1педзе. 

Юданне шышак у цэль правай i 
левай рукой. Гульня "Хкрая л!са". 

Чацвёрты дзень 

Заняли 
Задачы: замацаваць навык1 

рухау з мячом. 
Абсталяванне: мячы (d -

20 см). 
I. Дзещ становяцца тройкам!, 

перадаюць мячы па чарзе адно ад-
наму спачатку у правы, а потым у 
левы бок, пры гэтым пасля перада-
чы мяча кожны гуляючы перабя-
гае на месца таго, каму перадау 
мяч. 

II. Скачю цераз кароткую ска-
калку з рухам уперад. " 

1ульня "Злав! мяч": дзещ ста-
новяцца тройкам1. Двое з адлег-
ласщ 3-4 м перакщваюць мяч адно 
аднаму, а трэц! 1мкнецца злавщь 
яго. 

Гульня "Паляун1чыя i качк1". 
III. Гульня "Стой!". 

Прагулш 
Ф 1 з к у л ь т у р н ы я 
з а б а в ы 
Беларуская народная гульня 

"Каршун". Па л1чылцы дзец1 
выб!раюць каршуна i квактуху. 
Усе астатн1я — кураняты. 

Каршун 1дзе на самы канец 
пляцоук1 — там будзе яго дом i 
агарод. 

Квактуха з куранятам1 щзе на 
друп канец пляцоук1 — там будзе 
ix дом. Каршун у ceaiM доме 
садзщца i шые мяшочак. Квактуха 
гаворыць куранятам: 

— Дзетю, паглядзще, што там 
каршун роб1ць? 

Кураняты: 
— Мяшочак шые. 
Квактуха: 
— Пойдзем да яго спытаем, на 

што гэта ён мяшочак шые. 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



Усе щуць шарэнгай да дома 
каршуна. Квактуха пытаецца: 

— Картун! Навошта ты мяшо-
чак шыеш? 

— Тва1х дзетах лавщь. 
Квактуха: 
— За што, чаму так? 
Карту н: 
— Каб у мой агарод не лазЫ. 
Квактуха: 
— А што яны у цябе У агаро-

дзе зрабш? 
Карту н: 
— Твае дзетю гарох падзяубл^ 
Капусту паламаль 
Рэпку павыдз!рал1, 
Усе мае градю патапталП 
Каршун ускоквае, махае к ры-

лам* i юдаецца на куранят. Квак-
туха не падпускае яго — вы-
ставляв pyKi уперад, адганяе яго i 
крычыць: "Кыш! Кыш! Кыш!" 

Злоуленых куранят каршун 
адводзщь да сябе У дом. Гульня 
працягваецца да таго часу, паку ль 
каршун не зловщь 6-7 куранят. 

Тады квактуха з астатшм1 ку-
ранятам! щзе да каршуна вызва-
ляць сваЬс дзяцей. 

Квактуха гаворыць: 
— Каршун, адпусщ Maix 

фзщянятак! 
L> Каршун пытаецца: 

— А не будуць яны зноу у мой 
агарод лазщь — гарох дзяубщ, ка-
пусту ламаць, рэпку выдз1раць, 
градк1 таптаць? 

Квактуха адказвае: 
— Больш не будуць! 
Каршун гаворыць: 
— Кал1 не будуць, тады ад-

пушчу. Тольк! няхай гэтае кураня 
мне кашулю пашые. 

Кураня паказвае pyKaMi, як 
кашулю шьпоць: крощь 
нажнщамь зацягвае штку у 
iixxnKy, шые i аддае кашулю кар-
шуну. Таюм чынам каршун пры-
думвае работу для кожнага кура-
ня^ , якое злaвiy, i адпускае ix. 

Пяты дзень 

Заняли 
Задачы: практыкаваць у бегу з 

абручом, падштурхоуваючы яго 
рукой; у скачках у вышыню з пра-
мога разбегу. 

Абсталяванне: абручы, пмнас-
тычны мосщк, стойю для скачкоу. 
| I. Гульня "Лясны квач". 

И. Практыкаванш з абручом: 
1. З.с. — стаць, ноп на шы-

pbiHi плячэй. 1-5 — нахшщца упе-
рад, pyKi выпрастаць уперад; 6 — 
з.с. 

2. З.с. — тое ж. 1 — абруч 
уверх, паглядзець на яго; 2 — аб-
руч за плечы; 3 — абруч уверх; 
4 — з.с. 

3. З.с. — стаць, pyKi на поясе, 
абруч на падлозе; 1-2 — правую 
нагу у абруч на насок; 3-4 — з.с. 
Тое ж левай нагой. 

4. З.с. — стаць, ноп на шы-
рын! плячэй, абруч у правай руцэ. 
Прысесщ на правай назе, па-
ставщь абруч на падлогу, штурх-
нуць яго У левы бок; прысесщ i 
нахшцца улева, злавщь абруч ле-
вай рукой. 

5. З.с. — стаць, абруч у правай 
руцэ. Паставщь абруч на падлогу. 
Адпусщць яго, хутка прысесщ, 
падняцца, затрымаць абруч, не 
даючы яму звалщца. 

6. З.с. — стаць, абруч на пад-
лозе збоку. Скакаць у абруч, по-
тым з яго правым i левым бокам 
уперад. 

Бег па кругу з абручом, пад-
штурхоуваючы яго рукой. Скачю 

У вышыню з прамога разбегу. 
Гульня "Лав1це рыбу." 

III. Гульня "Вароты кляно-
выя". 

Прагулю 
Перакщванне мяча адно адна-

му, а трэц1 iMKHe44a яго злавщь. 
Гульня у гарадю, бадмштон. Гуль-
ня "Жаба i чапля". 

ЧАЦВЁРТЫ ТЫДЗЕНЬ 

Рашшняя пмнастыка 
•Комплекс складаюць практы-

каванш з абручам! (гл. пяты дзень 
трэцяга тыдня чэрвеня). 

Дапауненне: прамы галоп, 
"KOHiKi". 

Практыкаванш 
пасля дзённага сну 
Практыкаванш комплексу 

рьтшчнай riMHacTbiKi. 

Задание на дом 
Рабщь выдых у ваду, хадзщь 

pyxaMi па дну paKi. 

Першы дзень 

Заняли 
Задачы: практыкаваць у пера-

дачы мяча адно аднаму нагой; за-
мацаваць умение лавщь мяч пасля 
адскоку ад зямль 

Абсталяванне: мячы (d -
15 см). 

I. Бег пам1ж мячам*, яюя ля-
жаць на пляцоуцы, па агналу 
спы^цца каля мяча. 

И. Гульня "Забаунш". 
Дзещ строяцца napaMi i з ад-

легласщ 3 м перадаюць мяч адно 
аднаму нагой; падюдваюць мяч 
уверх i ловяць яго пасля адскоку 
ад зямлК 

Гульня у баскетбол (каман-
дамО. 

III. Хадзьба у павольным тэм-
пе з pyxaMi рук уперад, уверх, у 
6aKi, ушз. 

Прагулю 
Cacxoxi з узвышша: скакаць у 

вызначанае месца; з пава рогам на 
180 градусау; рабщь скачок — ад-
скок. Эстафета са скачкам* у 
даужыню. Гульня "Мянью". 

Юданне мяча на адлегласць. 

ДругЬ дзень 

Ф 1 з к у л ь т у р н ы я 
з а б а в ы 
Па матывах беларуск1х народ-

ных гульняу 
1. Гульня "Грушка". Дзещ 

Утвараюць круг, у сярэдз1не якога 
знаходзщца дзяучынка щ хлоп-
чык. Гэта i ёсць грушка. Дзещ 
щуць у карагодзе вакол rpymKi i 
спяваюць: 

Мы пасадзЬм грушку 
Усе, усе, 
Няхай наша грушка 
Расце, расце. 
ВырасцЬ ты, грушка, 
Вось такой вышыш, 
Распусщся, грушка, 
Вось такой шырыш! 
Расщ, расщ, грушка, 
Ды у добры час. 
Патанцуй, Марылька, 
Паскачы для нас. 
А ужо наша грушка 
Распусщлася, 
А наша Марылька 
Зажурылася. 
А мы тую грушку 
Весялщь будзем. 

I з натай Марылькай 
Скакаць будзем. 
На словы "I з натай Марыль-

кай скакаць будзем" дзещ пады-
ходзяць да rpymKi i выконваюць 
разам з ёю танцавальныя p y x i . 

2. Гульня "Вядзьмар". Дзещ 
чэрцяць на зямлi вялш круг. У ся-
рэдзше круга робяць невялжую 
ямку, у якую кладуць мяч. Аднаго 
з irpaKoy выб1раюць ведзьмаром. 
Астатшя дзещ падыходзяць да ямы 
з мячом. Вядзьмар назначав, каму 
з дзяцей вы&ваць. 

Пасля гэтага усе бягуць, а на-
званае дзщя бярэ мяч i юдае яго ва 
уцекачоу. Дзщя, у якога трапш 
мячом, выходзщь з круга. Вядзь-
мар бярэ мяч, зноу кладзе яго У 
ямку i назначав новага вы&валу. 

Усе дзец! павшны знаходз1цца 
каля ямы з мячом да таго часу, па-
куль вядзьмар не назначыць 
выб1валу; вядзьмар мае права на-
значыць вь^валам тое дзщя, якое 
стащь далёка ад ямы з мячом. 

3. Гульня "Схавай pyKi". Гуля-
ючыя бяруць доугую вяроуку, за-
вязваюць яе канцы i становяцца у 
круг, трымаючыся рукам1 за вя-
роуку. Адзш з irpaKoy — водзя-
чы — становщца у круг i стараец-
ца хутка стукнуць каго-небудзь па 
руках. Кожны з irpaxoy *мкнецца 
зауважыць намер водзячага i спя-
шаецца адразу ж прыняць свае 
pyKi з вяроУк1. 

Водзячы павшен увесь час 
раб1ць падманныя p y x i , каб дзещ 
не здагадалк:я, у як1м напрамку ён 
будзе бегчы па кругу. 

4. Гульня "ЛюкГ. Па л1чьшцы 
выб1раецца водзячы — лю. Дзещ 
Утвараюць круг дыяметрам 10-12 
м. Кожны кладзе перад сабой не-
вялiкi прадмет — люку. Лю пады-
ходзщь да аднаго з удзельн1кау i 
пытаецца: 

— Дзе быу? 
— У лесе. 
— Каго злав!у? 
— Люку. 
— Вярн1 мне л1ску. 
— За так не аддаю. 
— За што аддаа, скажы сам. 
— Кал1 абгошш, тады дам! 
Пасля гэтых слоу абодва бя-

гуць па кругу у процшеглыя 6aKi. 
Гаспадаром люк1 становщца той, 
хто зойме свабоднае месца у крузе 
i возьме У pyKi прадмет. Ролю люа 
выконвае удзельн1к, як1 адстау. 

Прагулка 
Бег з абручом: штурхнуць яго, 

дагнаць. Гульня у бадм1нтон цераз 
сетку. 

Гульня "Не сысщ з nypKi". 

Трэщ дзень 

Заняли 
Задачы: вучыць выдыху у ва-

ДУ-
Умовы i абсталяванне: вадаём 

або басейн, купальныя прыналеж-
насщ, мячы, валаны, paKeTKi. 

I. Хадзьба i бег па берагу вада-
ёма. 

II. Гульня "Не заставайся на 
зямлГ (для гульш выкарыстоува-
ецца вадаём, басейн). 

У вадзе дзещ адвольна руха-
юцца: робяць прысяданш, акуна-
юць твар у ваду, робяць выдых у 
ваду, ходзяць pyxaMi па дну. 

Гульня "Мора хвалюецца". 
III. Прывядзенне хупальных 

прыналежнасцей у парадак. 

Прагулю 
Гульн1 "Паляушчыя i звяры", 

"1ванка". Лажанне па шасту з пе-
раходам уверсе на канат. 

Чацвёрты дзень 

Заняли 
Задачы: практыкаваць у ла-

жанш па шасту, канату, лecвiцы. 
Абсталяванне: шост, канат, 

лecвiцa. 
I. Гульня "БОЙ пеуняу": дзец1 

1мкнуцца вывесщ адно аднаго з 
раунавап, скачучы на адной назе i 
штурхаючы адно аднаго плячом. 

II. Гульня "Утрымайся": дзец1 
становяцца napaMi на адлегласщ 
кроку адно ад аднаго, pyKi сагнуты 
перад грудзьм1 далоням1 уперад. У 
гэтым станов1шчы лёгк1м1 штурш-
кам1 далоняу патрэбна прымусщь 
партнёра 3ry6i4b pay навагу. 

Лажанне па шасту i канату, eic 
на шасту. Лажанне па 
пмнастычнай лесвщы перамен-
ным крокам. 

Гульня "Пералёт птушак". 
III. npaKTbiKaeaHHi на расслаб-

ление. 

Прагулю 

Гульш па жаданню дзяцей. 

Пяты дзень 

Заняли 
Задачы: удасканальваць ка-

танне на двухколавым веласшедзе; 
перакщванне мяча цераз сетку. 

Абсталяванне: веласшеды, мя-
чы, сетка, палю. 

I. Хадзьба i бег napaMi. 
II. Практыкаванш з пмнастыч-

HbiMi палкам}: 
1. З.с. — стаць, палка у руках 

ушзе. 1 — падняць палку уперад; 
2 — уверх; 3 — нахш улева; 4 — 
стаць, палка уверсе; 5 — нахш 
управа; 6 — стаць, палка Увер-
се; 7 — палка уперад; 8 — з.с. 

2. З.с. — стаць, ноп на шы-
рыш плячэй, палка ушзе. 1-2 — 
нахш уперад, палка над галавой; 
3-4 — з.с. 

3. З.с. — стаць, палка ззаду, 
каля пояса, захоплена сагнутым1 у 
локцях рукамь 1-2 — прапнацца 
назад, правую (левую) нагу назад 
на насок; 3-4 — з.с. 

4. З.с. — сесщ на падлогу, 
палка у руках уперадзе. 1-2 — 
сагнуць ноп i падцягнуць палку да 
сябе; 3-4 — з.с. 

5. З.с. — стаць, палка у руках 
i ва упоры аб падлогу. 1-2 — пры-
сесщ, калеш развесщ у баю; 3-
4 — з.с. 

6. З.с. — тое ж. Скачю вакол 
палю на правай назе, потым на ле-
вай. 

Катанне на веласшедзе з выка-
наннем паваротау у правы i левы 
бок. 

Перадача мяча адно аднаму 
цераз сетку, з-за галавы, ад гру-
дзей (адлегласць 2,'5 м). 

Гульня "Каршун". 
III. Хадзьба з выкананнем ды-

хал ьных практыкаванняу. 
Прагулю 
Скачок у вышыню з заданием: 

стукнуць рукой па мячу, яю зна-
ходзщца у сетцы. 

Гульня "ГусьлебедзГ. 
Скачю цераз доугую скакал-

ку. 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ




