
рактару твора, узро^ню падрыхтаванасщ 
дашкольшка^, канкрэтных задач выхаван-
ня i навучання. 

Мастацка-практычная дзейнасць дзя-
цей, як специфичны для дашкольнага 
5 з̂росту мастацка-эмацыянальны спосаб 
наз!рання свету, робщь гэты працэс роз-
набаковым i актьфным. Тут фарм^руюцца 
творчыя здольнасщ асобы, неабходныя для 
па^нацэннага развщця кожнага дз!цяц1. 

Для мастацка-практычнай дзейнасщ 
лепш за fee аб'яднаць дзяцей у невялшя 
трупы. Так1м чынам ствараюцца апты-
мальныя ^мовы для прая^лення творчасщ 
дашкольшка^, што f сваю чаргу дазваляе 
№дывщуал1заваць педагапчны працэс. 

Выхавацель павшен усяляк заахвоч-
ваць захапленне дзяцей маляваннем щ 
лепкай, вырабам! з саломк! щ аранжы-
ро^кай кветак, але, разам з тым, неаб-
ходна таксама нашро^ваць у вагу даш-
кольшка на шшыя вщы мастацка-прак-
тычнай дзейнасщ. Эстэтычна ар-
гашзаванае прадметна-прасторавае 
асяроддзе, выкарыстанне дзщячых работ у 
штэр'еры памяшканняу дашкольнай уста-
нови, к ват эры, дома, правядзенне выстау, 
аптымальныя ^мовы f памяшканш i на 
Участку (зручнае рабочае месца, добрае 
асвятленне, рацыянальнае размяшчэнне 
абсталявання, разнастайныя мастащая ма-
тэрыялы, сучасныя сродк! навучання) 
стымулююць i выюикаюць у дзяцей 
щкавасць да мастацка-практычнай дзей-
насщ. 

У выя^ленчай дзейнасщ уровень 
творчасщ малых будзе залежаць ад багац-
ця ix уражання^, як1я яны атрымшваюць 
у працэсе знаёмства з мастащам» творам*, 
дыя-, ж л ы - , кшафшьмам!, спектаклям! 
лялечнага тэатра, радыё- i тэлеперада-
чам1, узаемадзеяння з грамадск^м жыц-
цём, прыродай, ад удзелу f сямейных 
святах, дзщячых рашшшках, забавах i 
г.д. Атрыманую шфармацыю дашкольнш 
змогуць перадаць у малюнку, лепцы, 
ашикацьи (работы па матьюах 
Л1таратурных i музычных твора^, маля-
ванне щ аплжацыя кадра^ кшафшьма^, 
сюжэты, як1я прыдумваюць сам! дзещ i 
шш.). Пры гэтым малыя па жаданню 
выбхраюць тэму i спосаб яе ^васаблення. 

У выя^ленчай дзейнасщ, у асно^ным, 
павшна аддавацца перавага стварэнню 
творчых работ на за думу. Але разам з 
тым выкарысто^ваюцца i заданна на тэмы 
з асаб!стага вопыту дзщящ або адлюстра-
вання з'яу прыроды i грамадскага жыцця, 
на сюжэты казак i шш. ("31мовыя заба-
вы", "Зно? расюмтнела вясна", "Палёт у 
космас", "Як курачка пе^шка ратавала"). 

Варта праводзщь занято, на як^х ас-
Hoĵ HbiMi будуць дыдактычныя задачы: 
развщцё тэхшчных умения^ i навыка^, 
навучанне адлюстраванню прадметау i 
шш. ("Малюем дрэвы", "Як маляваць да-
мы", "Вучымся маляваць акварэллю" i 
т.д.). Тэматыку i колькасць гэтых занят-
Kdif у залежнасщ ад патрэбы f ix вызна-
чае педагог. 

Выкананне задания^ на задуму можа 
ажыццяуляцца па прынцыпу адначасовага 
выкарыстання розных вщау выя^ленчай 
дзейнасщ, што забяспечвае дыферэнцыра-
ваны падыход у ораунщтве педагога i 
дае магчымасць дзецям працаваць з матэ-
рыялам, як!м яны лепш валодаюць. Узае-
масувязь малявання i ашикацьи, аб'яднан-
не гатовых адлюстравання^ у лепцы i ма-
ляванш (ашикацьи) узмацняюць мастац-
ка-вобразны бок дз1цячых работ, значна 
пашыраюць магчымасщ розных вща^ 
выя^ленчай дзейнасщ. 

Каб забяспечыць свабоднае авалоданне 
дзецьм* выяг^ленчым! ^менням! i навыкам! 
i садзейшчаць далейшаму paзвiццю ix ак-
ты^насщ i самастойнасщ, трэба выкары-
сто^ваць так^я метады i прыёмы, як ства-
рэнне гульнявай i грамадска-значнай ма-
тывацьп, праблемных С1туацый; узаемадзе-
янне мастацкага слова, M\r3biKi i твора^ 
выя^ленчага мастацтва; папярэдняе абмер-
каванне тэмы работы, спосаба^ яе выка-

нання; пастаноука пытанняу, яшя ак-
тыв!зуюць мысленне дзяцей; парады, па-
жаданн! педагога i г.д. Так, для 
фарм^равання абагульненага вобраза прад-
мета можна скарыстаць прыём абвядзення 
контуру прадмета f паветры; для ^даска-
нальвання ^мення "бачыць" прадмет — 
1ульш "Адгадай, што я малюю", "Загадай 
— я адгадаю" (дзещ або дарослы абвод-
зяць у паветры задуманы прадмет, адгад-
ваюць, што атрымалася). 

Якасщ ^зна^лення спрыяюць заданш 
эцюднага характару. Напрыклад, педагог 
прапануе намаляваць, як бяжыць кот, як I 
крычыць nejtaiK, крадзецца л!са i г.д. Бу-
дуць карысным! i тaкiя заданш, як "За-
кончы малюнак", "Чарадзейныя ф1глгры", 
Прыдумай i адлюструй шшае заканчэнне 

казк!", "1ншыя прыгоды героя^", "Кал4 б 
я бы^ чараушком", выкананне работ на 
сюжэты небьш4ц. 

Неабходна шырэй выкарысто^ваць 
магчымасщ сумеснай выя^ленчай дзей-
насщ дзяцей аднолькавага i рознага ^зро-
ст\% кaлi яны, напрыклад, выконваюць 
буйнамаштабныя адлюстраванш, ствара-
юць асабл^ва выразныя вобразы ("Наша 
вулща", "Святочны карагод"). Выбар тэмы 
работы, вызначэнне яе зместу, кам-
паз!цьп, каляровага вырашэння, рацыя-
нальных спосаба^ выканання, а таксама 
размеркаванне абавязка^, узгодненасць 
дзеяння^, узаемадапамога — усе гэта сад-
зейшчае разв^ццю навыка^ сл-меснай 

Свабоднае валоданне дзецьмх 
T9XHi4HbiMi ^менням! i навыкам! пашырае 
магчымасщ выразнай перадачы вобраза, 
больш по^нага увасаблення заду мы; 
спрыяе фарм^раванню шдыви\тальнай ма-
неры адлюстравання. Якасц! тэхшчнага 
выканання работ садзейшчаюць спецыяль-
ныя практыкаванш: "Навучым пэндзаль 
(аловак) маляваць", "Нацягнем тэлеграф-
ныя правады", "Жабы скачл-ць", "Палёт 
матылько^", Хвал1, "Прыгожы матылёк", 
"Ручшчок", "Павущнка". Для выпрацоук1 
^мення^ i навыкау можна скарыстаць за-
данш, дзе тэхшчная задача звязана з 
выяуленчай: "Зайчыха з зайчанятам1', 
"Рыбы f аквары\гме", "Машыны едуць па 
вул!цы". 

Творчыя зад\гмы дашкольшкау мог>гць 
рэал!ЗО^вацца i f дэкараты^на-
aфapмiцeльcкaй дзейнасщ, якая спал\тчае 
тэхшку апл1кацьй з pocnicaM, тэматычнае 
i дэкараты^нае маляванне з ма-
кещраваннем i г.д., а таксама аб>ядно^вае 
дзяцей агульнай мэтай, выклхкае f ix 
асабл^вае эстэтычнае захапленне, адказ-
насць за BbmiK, пераконвае f грамадскай 
значнасщ сваёй працы. 

Мастацкая праца адпавядае патрэбнас-
цям малых у акты^ным vзaeмaдзeяннi з 
навакольным светам, у наоыцщ aca6icTara 
вопыту. Прыкладное значэнне выраба^, 
зробленых як у падарунак, так i для 
^прыгожвання памяшкання або для 
гульш, стымулюе i развАвае творчыя 
здольнасщ дзщящ, выхо^вае звычку кла-
пащцца аб людзях, як̂ я ix акружаюць. 

Пэ^ную частку змест\г мастацкай пра-
цы павшна складаць першапачатковае на-
вучанне асновам беларуекк мастащах ра-
мёствау, якое засноуваецца на 
пс!хаф131ялапчных магчымасцях даш-
кольн^ка^ i далучае ix да матэрыяльнай 
культуры Беларуси (дэкараты^ная саламя-
ная пластыка, ашпкацыя саломкай, ткац-
тва на дзщячых ткацк!х станках, вырабы 
з шьновалакна i гл1ны). Мастацкая праца, 
як i дэкараты<гна-афармщельская дзей-
насць, дазваляе малым рэальна 
5^дзельн1чаць у эстэтычным стварэнш i 
ператварэнш навакольнага асяроддзя па 
законах прыгажосц!. 

Аб'яднанне вдда^ выяуленчай, дэкара-
ты^на-афарм^цельскай дзейнасц! i мастац-
кай працы f адзшую частку педагапчнага 
працэсу дапаможа педагогу7 ажыццявщь 
цэласны падыход да мастацкага выхаван-
ня дзяцей сродкам! мастацка-практычнай 
дзейнасщ. 

(Працяг у наступным нумары) 

Лариса КАРМАНАВА, 

Валянщна ШЫБЕКА 

Ф1з1чная 
культура 
у старэйшай 
групе 
дз!цячага сада 
ЛЮТАПАД 

ПЕРШЫ ТЫДЗЕНЬ 

Рашшняя пмнастыка 
Комплекс складаецца з 

практыкавання^ першага дня чацвёртага 
тыдня кастрычшка. 

Практыкаванн! 
пасля дзённага сну 
Хадзьба, бег/ хадзьба шыроюм 

крокам. 
Гульня "Верхам на кошку". 
Пракочванне абруча адно аднаму. 

Гульня "Блш гарыць". 
Практыкаванне на расслабление, ле-

жачы на жываце: падымаць i ап\гскаць 
адну i дзве нап f павольным тэмпе. Хад-
зьба па кругу. 

Задание на дом 
3 дапамогай дарослага выканаць гай-

данне на высокай перакладз^не i саскок 
уперад. 

Першы дзень 

Занятю 
Задачы: замацаваць навык! кщання 

мяча з месца на адлегласць правай i ле-
вай рукой. Практыкаваць у хуткай хадзь-
бе па перасечанай мясцовасщ i f саско-
ках з мяоам прызямленнем. 

Умовы: перасечаная мясцовасць, 
шышк!, камяш, флажок. 

1. Гульня "Знайдз! сабе пару". 
2. Хадзьба f павольным i хуткхм тэм-

пе f чаргаванн! з лёпам бегам па 
перасечанай мяcцoвacцi. 

Бег змейкай вакол дрэ^. Хадзьба з 
наскокам на камяш i саскокам з ix. 
Юданне шышак на адлегласць правай i 
левай рукой (з месца). 

Гульня "Фарбы". 
3. Гульня "Знайдз1 флажок". 

Прагулк! 
Гульня Тарачае месца". 
1ндыв1дуальная работа па Удасканален-

ню навыка^ хадзьбы па абмежаванай 
плошчы (бервяно, ла^ка, кубш). 

Гульш: эстафеты з бегам i 
пралажаннем у абруч. 

Друг1 дзень 

Заняли 
Задачы: удасканальваць навык! хадзь-

бы f хупам тэмпе, лажанш па 
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МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫ1, 

пмнастычнай лесвацы пераменным 
крокам. 

Абсталявяванне: палка па колькасца 
дзяцей, пмнастычная лесвща. 

1. Гульня "Знайдза сабе пару". 
2. Бег вакол палка — па сигналу 

змянаць руку i бегчы f друга бок. 
Гульня "Падаючая палка": кожнае 

дзщя ставаць палку вертикальна на зям-
лю, трымаючы яе адным пальцам. Потым 
патрэбна хутка зняць руку i пляснуць у 
далош, пасля гэтага затрымаць палку 
раней, чым яна ^падзе. 

"Барцо^ская пары' — салавое спа-
борнацтва. На пляцо^цы утвараюць круп 
(6.ж1>,5 м). У кожны круг становяцца 
двое дзяцей, у руках адно з ix трымае 
палку. Па сигналу другое дзщя бярэцца 
за палку i пачьшаецца барацьба. Задача 
кожнага — выштурхнуць сапершка за 
межы круга. 

Эстафета з бегам, каданнем i ло^ляй 
мяча. 

Гульня "Пажарныя на вучобе". 
3. Гульня "Шырэй крок". 

Прагулы 
Гульня f футбол. 
Хндывщуальная работа — вучыць на-

выкам утрымання ра^навап: двое дзяцей 
адуць па бервяну насустрач адно аднаму. 
На сярэдзане бервяна разыходзяцца у 
розныя бака. Гульня Казаны рог*. 

Трэщ дзень 

Занягпи 
Задачы: замацаваць навык! скачко^ 

на адной i дзвюх нагах на месцы i з 
рухам уперад, навыю хуткага бегу. 

Абсталяванне: кубна, драуляныя рэйка 
па колькасщ дзяцей. 

1. Гульня Спыюся каля прадмета" 
(бег урассыпную з прыпынкама па агналу 
каля кубака^) 

2. Гульня Зраба фагуру": выкладванне 
з рэек геаметрычнай фагуры. Гульня 
Тарачае месца 

3. Гульня "Бярозка". 

Прагулю 
Гульна Пляцень", "Барцо^ская пары", 

"Жабы f балоце". 

Чацвёрты дзень 

Заняли 
Задачы: практыкаваць у каданна i 

ло^ла кальца, Bicax на высокай 
перакладзане. 

Абсталяванне: мяч (с1=20см), высокая 
перакладзана, кольцы (<1=20см) па коль-
касщ дзяцей. 

1. Гульня "Вясёлы мяч". 
2. Bic на высокай перакладзане: гай-

дацца з дапамогай дарослага, рабаць сас-
кок уперад, падцягвацца. 

Падкщваць кальцо ^верх i лавщь яго; 
даганяць кальцо, якое коцщца. 

Гульня Агароднж". 
3. Гульня "Ма^чанка". 

Прагулю 
1ндывадуальная работа па развщцю 

настойлавасщ, вытрымка — бег на адлег-
ласць 200 м. 

Гульш "ФарбьГ, Падаючая палка". 

Пяты дзень 

Заняли 
Задачы: замацаваць навык! ло^л1 мяча 

пасля адскоку ад падлога; перапаузанне 
цераз гамнастычныя лаука. 

Абсталяванне: мячы (<1=8см) па коль-
касщ дзяцей, 3 ла^ка. 

1. Хадзьба адно за адным, на кожны 
крок падымаць i апускаць рука, бег на 
адлегласць 50 м у хуткам тэмпе. 

2. Практыкаванш з мячами: 
Па^тарыць практыкаванш 1, 2, 4, 5 з 

занятка^ пятага дня чацвёртага тыдня 
верасня. 

3 3. с. — стаць, рука з мячом уназе, 
ноп на шырына плячэй. 1-2 — нахал 
уперад, рук» з мячом уперад — выдых; 
3-4 — з. с. — удых. 

6. З.с. — стаць, рука з мячом ушзе. 
1 — ударыць мячом ао падлогу i злаваць 
яго; 2 — падскочыць уверх. 

1ндывадуальныя практыкаванш з мя-
чами: падкщваць мяч уверх i лавщь яго 
адной рукой (правай, левай); лавщь мяч 
пасля адскоку ад падлоп. 

Перапаузанне цераз 3 ла^ка, пас-
та^леныя паралельна (адлегласць памаж 
ама 1,5 м). 

Гульня "Не заставайся на падлозе". 
3. Гульня "Варта^шк". 

Прагулы 
Хутка пераварочваць гамнастычную 

палку, трымаючы яе за сярэдзану — 
разваваць спрыт. 

Гульш "Лясь, лясь — уцякай!", "Рэ-
шата". 

ДРУГ1 ТЫ ДЗЕНЬ 

Рашшняя пмнастыка 
Комплекс той жа. Змяненне 

практыкавання 2: з. с. — стаць, ноп на 
шырыш плячэй, рука на поясе. 1-2 — 
паварот управа (улева) з адвядзеннем рук 
у бака — удых; 3-4 — з. с — выдых. 

Практыкаванш 
пасля дзённага сну 
Хадзьба, прыста^ны крок, 

перакрыжаваны крок. 
Гульня са словам! "Восень запытаем". 
Практыкаванне на расслабление: ле-

жачы на спане, рук! развесца f бака, 
скрыжаваць ix на грудзях. 

Задание на дом 
Пераскокваць перашкоду вышынёй 25 

см. 

Першы дзень 

Заняли 
Задачы: пераскокваць перашкоду, 

по^заць па пмнастычнай ла^цы. 
Абсталяванне: 3 ла^ка, 5 кубака^ вы-

шынёй 15-20 см. 
1. Гульня "Скараход": хадзьба f 

хуткам тэмпе на дыстанцыа 50 м, хадзьба 
i бег па пмнастычнай ла^цы. 

2. Практыкаванш на пмнастычнай 
ла^цы: 

1. 3. с. — сесщ на ла^ку верхам, 
ноп сагнуты, рука f замку на галаве. 1-2 
— падняць рука уверх, пацягнуцца — 
удых; 3-4 з. с. — выдых. 

2. 3. с. — тое ж, рука jteepce. 1 — 
апусщць рука за спану; 2 — з. с. 

3. 3. с. — стаць перад ласкай, рука 
^верее. 1 — нахалацца ^перад, рука пас-
таваць на ла^ку; 2 — апусщць рука на 
падлогу за ласкай; 3 — зно^ рука на 
лауку; 4 —г з. с. 

4. 3. с. — легчы на жывот упоперак 
лаука, рукама i нагам! дакрануцца да 
падлоп. 1 — падняць рук* i ноп ^верх, 
прагнуцца; 2 — з. с. 

5. 3. с. — сесщ на ла^ку, 
трымаючыся рукам! за яе, ноп прамыя. 1 
— зпнаючы ноп f каленях, cecni на 
пол; 2 — з. с. 

6. З.с. — стаць бокам да ла^к!, рук! 
на поясе.- Скакаць на дзвюх нагах вакол 
ла^к!. 

Поузанне па ла^цы, падцягваючыся 
на руках. Скачк! на дзвюх нагах цераз 
паслядоуна размешчаныя куб^к!. Гульня 
"Шэры кот". 

3. Гульня "Ма^чанка". 

Прагулш 
Гульня "Хто зможа?": дзещ садзяцца 

на ла^ку, на ноп клад\гць мячы. Па 
сигнал}' яны падкщваюць ах нагам! ^верх, 
а потым 1мкнуцца злаваць. 

Гульня f футбол па спрошчаных 
правшах. 

Гульня "Агародшк". 

Друг/ дзень 

Заняли 
Задачы: замацаваць навык! бегу па 

прамой i са зменай напрамку; падскока^ 
на месцы на дзвюх нагах. 

Абсталяванне: скакалк!, мячы (d=20 
см) 

1. Гульня Шх1я прабежк!": дзещ 
атрымл^ваюць задание прабегчы адно за 
адным па сцежцы хутка, але так щха, 
каб не хруснула Hi а дна галшка. 

2. Гульня "Дружна fee разам": дзещ 
становяцца на адным баку палянкь 
Патрэбна прабегчы цераз яе шарэнгай, 
утрымл1ваючы рауненне. Усе пав^нны бег-
чы з аднолькавай хуткасцю. 

Эстафета "Вяро^ка пад нагамГ: дзещ 
становяцца f дзве калоны. Адлегласць 
пам1ж калонам! — 2 м. Першыя f кало-
не атрымл^ваюць скакалка. Па С1гнал\г 

яны перадаюць адзш канец скакалка 
дзацяца, якое стааць ззад\г вядучага i 
5̂ дваах праносяць скакалку пад нагама гу-
ляючых сваёй калоны. Дзещ скачу ць 
праз скакалку. Гуляюць да той пары, па-
куль усе не прабягуць са скакалкай, 
праносячы яе пад нагама гуляючьах. 

Гульня Гуж". 
3. Практыкаванне "Якога ласця 

больш?". 

Прагулк1 
1ндывадуальная работа па развщцю 

спрыту, вынославасца. Гульна "Дагана 
абруч", "Не спазнася". 

Гульня f гарадка. 

Трэщ дзень 

Заняли 
Задачы: замацаваць навыка асно^ных 

vpyxa^ у гульнях. 
Абсталяванне: 6 кубака^ вышыней 20 

см, пмнастычныя палка. 
1. Гульня "Дружна fee разам". 2. 

Гульня "КаруселГ. 
Прыжка на дзвюх нагах цераз 6 

кубака^, паста^леных у рад (адлегласць 
памаж ама 50 см). У кожнага дзщяид 
пмнастычная палка. Па сагнал>г яны 
рухаюцца ^перад i вымяраюць адлегласщ> 
палкама — хто хутчэй? Гульня "Яш-
чарка". 

Прагулю 
Рухомыя 1ульна па жаданню дзяцей. 
Беларуская народная гульня "У мас-

ла". 
Дзещ капаюць невялакая ямка па 

акружнасца, a f цэнтры круга — вялакую 
ямку, якая называецца маслам. Потым 
яны мераюцца па палцы, каму быць 
маткай, а каму — палявым, асца f поле 
пасваць сванню. На адлегласца 20 м ад 
круга ставяць дра^ляны шар (мяч), яка 
называецца сваннёй. Матка з усах сал б'е 
палкаю па шары, каб ён заляце^ як мага 
далей. Палявы знахадзаць яго а гонаць да 
масла. Дзеца а матка стаяць, упёршыся 
сваама палкама f ямка, i варт\гюць масла. 
Як толька палявы падшнаць сванню блазка 
да масла, хто-небудзь з дзяцей або матка 
адбаваюць яе палкай. Кала f час гэтага 
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удару палявы зойме сваёю палкай ямку, 
што апусцела, яе гаспадар робщца паля-
вым, а палявы займае яго месца. 

Кал1 ж палявому, нягледзячы на 
вартавых, удаецца загнаць свшню f мас-
ла, то f поле щзе матка, i гульня пачы-
наецца спачатку. 

Адб^ваць драуляны шар дзещ павшны 
$ той час, кал! ён знаходзщца каля ix 
ямо, або недалёка ад яе; матка мае 
права адбщь шар тады, кал! ён зна-
ходзщца каля масла. 

Чацвёрты дзень 

Заняли 
Задачы: удасканальваць навык! полза-

ния па нахшенай дошцы, лажання па 
вертыкальнай лесвщы, скачкоу на адной 
i дзвюх нагах. 

Абсталяванне: два пралёты 
пмнастычнай лесвщы, доит з зачэпкамь 

1. Гульня "Бярозка". 
2. Гульня Гарачае месца". 
Лажанне па лесвщы на вышыню 5 

рэек прыста^ным крокам, ушз спусцщца 
па нахшенай дошцы, прапаузаючы па ёй. 

Скачк! на левай (правай) назе, дзвюх 
нагах на адлегласць 3 м. 

Гульня "Яшчарка". 
3. Хадзьба па кругу f павольным 

тэмпе. 

Прагулю 
1ндыв1д\гальная работа па ^дасканаль-

ванню навыка^ хадзьбы па нахшенаму i 
гарызантальнаму бервяну. Элементы 
iyjibHi у баскетбол — закщванне мяча f 
кошык. 

Пяты дзень 

Заняли 
Задачы: замацаваць навык! перапауза-

ння пмнастычнай ла^к!, скачко^ у вышы-
ню з месца. 

Абсталяванне: мячы (d=20 см) па 
колькасщ дзяцей, 3 лаукх, бразготю, хус-
тачка. 

1. Хадзьба i бег па пмнастычнай 
ла^цы, саскокванне з яе (3 хвшны). 

2. Практыкаванш на ла^цы: 
1. 3. с. — сесщ на ла^ку верхам, 

pyKi на поясе. 1 — палажыць pyKi на 
плечы дзщящ, якое сядзщь уперадзе; 2 
— pyKi у верх; 3 — pyKi на плечы; 4 — 
з. с. 

2. 3. с. — тое ж. 1 — pyKi f 6 a K i , 
нахш управа; 2 — з. е.; 3 — рук! f 
бао, нахш улева; 4 — з. с. 

3. 3. с. — сесщ на лауку верхам, 
pyKi на локцях дзiцяцi7 якое сядзщь 
уперадзе. 1 — нахш уперад; 2 — нахш 
назад. 

4. 3. с. — сесщ на лауку, ноп з ад-
наго боку лаук!, pyKaMi абаперщея ззаду. 
1-2 — перанесщ адну нагу на друп бок 
ла^кц 3-4 — тое ж другой нагой. 

5. 3. с. — стаць тварам да ла^ш, 
pyKi ушзе. 1-2 — прысесщ, кален! 
развесщ f 6aKi, pyKi палажыць на лауку; 
3-4 — з. с. 

6. 3. с. — тое ж , pyKi на поясе, 
правую нагу паставщь на ла^ку. 1-8 — 
змяняць становшча ног скачкам!. 

Практыкаванш з мячам!: падкщваць 
уверх i лавщь яго; лав!ць пасля адскоку 
ад падлой. 

Перапа^зщ праз 3 л ayKi, паста^леныя 
паралельна (адлегласць пам!ж iMi 1,5 м), 
выпрастацца, падскочыць, пазвшець у 
бразготку. 

3. Гульня Tlixa i гучна". 
Гульня Tyci-iyci". 

Прагулю 
Гульня "Мяч у крузе": дзещ 

размяшчаюцца па кругу. У сярэдз!ну ста-
новщца водзячы з мячом. Ён па чарзе 
пракочвае мяч нагой кожнаму гуляючаму. 
Тыя затрымл!ваюць яго нагой i адш-
турхо^ваюць водзячаму. 

Спаборн!цтва: хто далей праскоча 
упрысядк!, не губляючы палку, якая ля-
жыць на бёдрах. 

Гульня Вузельчык". 

ТРЭЦ1 ТЫ ДЗЕНЬ 

Рашшняя пмнастыка 
Комплекс складаецца з 

практыкавання^ на пмнастычнай ла^цы 
(гл. пяты дзень другога тыдня л!стапада). 

Практыкаванш 
пасля дзённага сну 
Хадзьба, бег, перакрыжаваны крок, 

хадзьба на дыбачках. Поузанне па 
пмнастычнай ла^цы. 

Гульня "Каршун". 

Задание на дом 
Юданне на адлегласць дыска правай i 

левай рукой. 

Першы дзень 

Заняли 
Задачы: удасканальваць навык! 

пераскоквання перашкоды на дзвюх на-
гах; поузання па пмнастычнай ла^цы, 
лажання па пмнастычнай сценцы. 

Абсталяванне: па 5 кубжа^ вышынёй 
15-20 см, 3 лаук!, пмнастычная сценка. 

1. Хадзьба napaMi. Танцавальны крок 
"ЛявошхГ. 

2. Практыкаванш на пмнастычнай 
лауцы першага дня другога тыдня 
лicтaпaдa. 

Скачк* на дзвюх нагах цераз пасля-
до^на размешчаныя кубш. Поузанне па 
пмнастычнай лауцы, падцягваючыся на 
руках. Лажанне па пмнастычнай сценцы 
пераменным крокам. 

Гульня Tyci-ryci". 
3. Гульня "Хто лётае?". 

Прагули 
Адз!н з гуляючых падкщвае мяч 

(d=20) уверх, друп !мкнецца папасщ f 
яго маленьк!м мячом. 

Элементы гульн! у баскетбол. 
Гульн! "У мядзведзя у бары , 

"Каршун". 

Друг1 дзень 

Заняли 
Задачы: удасканальваць навык! бегу. 
Абсталяванне: вяроука да^жынёй 3-4 

м, кальцо. 
1. Гульня "Бельм! цяжка так стаяць". 
2. Гульня з вяроукай: на вяроуку 

надзяваецца кальцо i яна завязваецца. 
Дзещ ^твараюць круг ! трымаюцца за 
вяроуку дзвюма рукам!. Кальцо рухаецца 
па вяроуцы i непрыкметна перадаецца з 
рук у pyKi. Водзячы, яка стащь у 
еярэдзше круга, сочыць за яго перадачай 
i павшен злавщь гэты момант. 

Гульня "Цераз балота": дзещ стаяць 
на адным баку пляцоук!. У кожнага f 
руках па 2 дошчачк!. Гуляючыя пав!нны 
перабрацца цераз балота на дрз'п бок, 
наступаючь» на дошчачо i перакладваючы 
ix спераду сябе. 

Гульня "Не заставайся на зямлГ. 
3 Гульня "IJUxa-гучна". 

Прагули 
Практыкаванш на развщцё хуткасщ: 

хто хутчэй наматае вяроуку, хто хутчэй 
дойдзе да сярэдз!ны, хто хутчэй дабя-
жыць да дрэва. 

Гульш "Бл!н гарыць", "У зайца". 

Трэщ дзень 

Заняли 
Задачы: вучыць хадзьбе па бервяну з 

мяшочкам на галаве; удасканальваць на-

вык! кщання мяча на адлегласць правай i 
левай рукой. 

Абсталяванне: бервяно, 10 мяшочка^ з 
пяском, кардонныя дыск!, пмнастычная 
сценка. 

1. Хадзьба f хутк!м тэмпе, бег 
урассыпную, хадзьба napaMi. 

2. Практыкаванш у парах. 
1. З.с. — стаць сшнай адно да адна-

го, ушзе ^зяцца за pyKi. 1 — pyKi f 
6aKi; 2 — уверх; 3 — у 6aKi; 4— з. с. 

2. 3. с. — стаць тварам адно да ад-
наго, pyKi перад грудзьмЬ 1-3 — паволь-
на выпрастаць pyKi f 6aKi — удых; 4 — 
з. с. — выдых. 

3. 3. с. — тое ж, ног! на шырыш 
плячэй, pyKi у замку над галавой. 1 — 
нахшщца ^перад, ап\хцщь pyKi ^шз; 2 
— з. с. — удых. 

4. 3.-е. — тое ж, ноп разам, pyKi 
ушзе. 1 — прысесщ на дыбачш; 2 — з. 
с. 

5. 3. с. — тое ж. Скачк! на адной 
назе па ^еёй пляцоуцы, трымаючыся за 
pyKi . 

Хадзьба па бервяну з мяшочкам на 
галаве: прама, бокам уперад; саскок з 
бервяна. 

Юданне кардонных дыска^ правай i 
левай рукой на адлегласць. 

Гульня "Пералёт птушак". 
3. Гульня "Свабоднае месца". 

Прагулы 
Нахшщца уперад так, каб тулава 

прыняло гарызантальнае станов!шча, i па-
лажыць маленьк! мячык на патылщу. 
Х\пгка выпрастацца, падк!нуць мячык 
уверх i злав!ць яго дзвюма рукамь 

Гульн! Tyci-rvxi", "MaKi- макавачк!" 

Чацвёрты дзень 

Заняли 
Задачы: замацаваць навьш асно^ных 

рухау у гульнях. 
Умовы: лесапарк-
1-2. Гульш "Спышся каля прадмета", 

"Змян! хатку", "3pa6i ф!гуру". 
Юданне шышак, каменьчыкау правай 

i левай рукой на адлегласць i у цэль. 
3. Гульня "Знайдз!, дзе схавана". 

Прагули 
Качание абручо^, п-льня f футбол. 
Рл'хомыя гульш Таспадыня i кот", 

Рэшата". 

Пяты дзень 

Заняли 
Задачы: практыкаваць у хадзьбе па 

шнуру, прыстауляючы пятку адной нап 
да наска другой; удасканальваць навык! 
дакладнасщ перадачы мяча адно аднаму 
3Hi3y, з-за галавы, ад грудзей. 

Абсталяванне: шнл-р даужанёй 10 м, 
мячы (d=20 см), палк! па колькасщ дзя-
цей. 

1. Хадзьба змейкай" у калоне па ад-
наму, па дыяганал!, бег з паскарэннем, 
хадзьба. 

2. Практыкаванш з палкам^ 
1. З.с. — стаць, палка f руках ушзе. 

1 — падняць палку ^перад; 2 — па-
вярнуць яе, апускаючы правую руку ушз, 
а левую падымаючы уверх; 3 — палка 
паралельна падлозе; 4 — павярнуць яе, 
апускаючы левую руку i падымаючы 
правую; 5 — палка паралельна падлозе; 
б — з. с. 

2. 3. с. — тое ж. 1-2 — падняць 
палку jteepx, правую (левую) нагу назад 
на насок, пратуцца, паглядзець на пал-
ку; 3-4 — з. с. 

3. 3- с. — стаць, ноп на шырыш 
плячэй, палка у верее. 1-2 — нахшщца, 
палажыць палку на падлоп7; 3-4 — з. е.; 
5-6 — нахшщца, узяиь палку; 7-8 — з. 
с. 

4. 3. с. —стаць, палка ^шзе; 1-2 — 
пераступщь па чарзе правай i левай на-
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гон цераз палку; 3-4 — пераступаць на-
зад. 

5. 3. с. — стаць, палка у дзвюх 
руках, адным канцом абапараецца аб пад-
логу. 1-2 — прысесца, калена развесца у 
бака; 3-4 — з. с. 

6. 3. с. — стаць, палка у руках 
ушзе. 1 — скачок, ноп у розныя бака, 
палка Уперад; 2 — скачком у з. с. 

Перадача мяча адно аднаму, з-за га-
лавы, ад грудзей з адлегласщ 3 м. 

Хадзьба i бег па шнуру, пакладзенаму 
на падлогу. 

Гульня "Зраба фагуру' 
3. Гульня "Пошта". 

Прагулк1 
Скачка бокам уперад на дзвюх нагах 

цераз прадметы вышынёй 20 см. 3 адлег-
ласщ 3 м ударам нага па мячу папасца 
ам у абруч. 

Гульна "Пералёт птушак", "Касма-
науты". 

ЧАЦВЁРТЫ ТЫ ДЗЕНЬ 

Рашшняя пмнастыка 
Комплекс складаецца з 

практыкаванняу з пмнастычнай палкай 
(гл. пяты дзень трэцяга тыдня ластапада). 

Практыкаванш 
пасля дзённага сну 
У свабодных скоках творча вы-

карыстоУваць знаёмыя pyxi. Хадзьба па 
пмнастычнай ла^цы з махам уперад ад-
ной нагой (апорная зганаецца У калене). 
Эстафета з пераскокваннем пмнастычнай 
лаука. 

Расслабление у становашчьа лежачы 
на падлозе на спане з закрытым! вачыма. 

Задание на дом 
Поузанне па-пластунску f павольным 

i хуткам тэмпе. 

Першы дзень 

Занятк! 
Задачы: вучьаць падачы мяча з адско-

кам ад падлога, практыкаваць у поузанна 
на карачках у розных напрамках. 

Абсталяванне: мячы (d=20 см) па 
колькасца дзяцей. 

I. 1ндывадуальныя гульна з мячама: 
рух уперад скачкам! на правай i левай 
назе з мячом у руках пад словы "Мой 
вясёлы звонка мяч". 

II. Практыкаванш: 
1. 3. с. — стаць тварам адно да ад-

наго на адлегласщ двух крокау, мяч у 
руках уназе. 1-2 — падняць мяч уверх, 
правую (левую) нагу адставаць управа 
(улева) — удых; 3-4 — з. с. — выдых. 

2. 3. с. — тое ж. 1-2 — прысесш, 
рука з мячом уперад — выдых; 3-4 — з. 
с. — удых. 

3. 3. с. — тое ж. 1-2 — паварот 
управа (улева), рука з мячом уперад; 3-4 
— з. с. 

4. 3. с. — нога на шырына плячэй, 
мяч у верее над галавой. 1-2 — нахал 
уперад, пакласца мяч — выдьах; 3-4 — 
выпрастацца, рука Уверх у бака — удых; 
5-6 — нахал уперад, узяць мяч — вы-
дьах; 7-8 — з. с. — удых. 

5. 3. с. — тое ж. 1 — скачок, нога 
разам, рука ушзе; 2 — скачок у з. с. 

Гульна з мячом у парах: перадача мя-
ча адно аднаму з адлегласщ 3 м; зназу; 
з-за галавы; ад грудзей; адбаванне мяча 
ад падлога правай рукой. Ползание на 
карачках урассыпную па зале. Эстафета 
з бегам i перадачай мяча. 

III. Хадзьба парама. Практыкаванш на 
расслабление. 

Прагулк1 
Правай рукой выконваць pyxi, якая 

аматуюць палаванне дроу, а левай — 
забаванне цвакоу. 

Гульня у гарадка, элементы гульна у 
баскетбол. 

Гульна "МышалоУка", Свабоднае мес-
ца". 

Друг/ дзень 

Занятк i. 
Задачы: удасканальваць навыка хадзь-

бы а бегу па абмежаванай плошчы 
апоры; падскокванне, чаргуючы нога. 

Абсталяванне: кру тушка па колькасца 
дзяцей, бервяно, 3-4 кегла. 

1. "Прабяжы з крутушкай" — бег у 
розньах напрамках па пляцоуцы. 

2. Эстафеты: прайсца па бервяну, сас-
кочыць уназ; прабегчы па вузкай сцежцы 
(шырыня 20 см), пераскочыць праз 
ручай (шырыня 40 см); скакаць з 
кружка у кружок (адлегласць памаж ама 
30" см). 

Гульня "Два агна". 
3. Гульня "Палатно". 

Прагулю 
Лажанне па вертыкальнай лесвацы. 

Каданне прадметау на адлегласць. 
Гульна "Пералёт птушак", "Зраба 

фпуру", "Пустое месца". 

Трэщ дзень 

Занята 
Задачы: выяваць узровень засваення 

дзецьма асноуных вщау рухау. 
Абсталяванне: кубака вышынёй 20 см, 

шнур даужынёй 10 м, мячьа (d=20 см) 
па колькасца дзяцей, канат, пмнастычная 
сценка. 

1. Хадзьба звычайным крокам, у 
паупрысяданна. Падскокванне на дзвюх 
нагах: нога скрыжаваць; нога у розныя 
бака; адна нага Уперад, другая назад; 
рухаючыся уперад на 3-4 м; 
пераскокваючы прадметы вышынёй 15-20 
см. Хадзьба прыстауным крокам, бег на 
дыбачках дробным i шырокам крокам; з 
пераадольваннем перашкод; па аднаму i 
парама, па сагналу перабудоуваючыся а 
змяняючы тэмп, з аднаго боку пляцоука 
на друга. 

2. Выконваць практыкаванна на 
раунавагу, у скачках. 

Прайсца па абмежаванай плошчы 
прыстауным крокам (па кругу, 
загзагападобна). 

Скачка у даужыню з месца, з 
разбегу, у вышыйю з прамога разбегу. 

Каданне i лоуля мяча; падкануць мяч 
уверх i злаваць яго дзвюма рукама; адной 
рукой; перакадваць з адной рука У 
другую. 

Гульня "Не заставайся на падлозе". 
3. Хадзьба на дыбачках, з перакатам 

з пятка на насок. 

Прагули 
Каданне прадметау на адлегласць. 
Гульня "Мядзведзь а пчолы". 

Чацвёрты дзень 

Занятк! 
Задачы: удасканальваць навыка ас-

ножных рухау у гульнях. 
Абсталяванне: мяч. 
1. Гульня "Змяя". 
2. Гульна "Хворы верабей", "Казаньа 

рог", "Караааун". 
3. Гульня "Цаха-гучна". 

Прагулю 
1ндывадуальньая г\гльна з мячама, 

абручама. 
Гульня "У чыжыка". 
Гуляюць двое, абодва з палкама, якая 

называюцца лаптою. Акрамя таго, робяць 
яшчэ кароценькую палачку i завастраюць 
яе f канцы. Гэта палачка завецца чыжы-

кам. На зямла чэрцяць круг або квадрат. 
Адзан з аграко^, кам\г прыйдзеаща верх 
на палцы, становацца з чыжыкам у круг, 
а друга адзе f поле. У крузе чьажыка 
кладуць на зя^ю. 1грок б'е лаптою па 
яго вострым канцы. Чыжык падскоквае 
угору. У гэты час трэба яго ^дарыць так, 
каб ён паляце^ далёка f поле. Кала агрок 
прымусаць чыжык падскокнуць тры разы 
i не здолее загнаць у поле, ён прайгра^. 
На яго месца становацца палявы. Чыжык, 
якога вышала f поле, палявы паванен 
пераняць на ляту лаптою. Кала ж чыжык 
упадзе на зямлю, палявы паднамае яго, 
кадае f круг а сам адзе выбаваць у поле. 

1грака дагаворваюцца на 20 удара^; 
хто першы выканае такую колькасць, мае 
права прымусаць другога праскакаць на 
адной назе адлегласць ад поля да мяжьа 
столька разо^, колька не выканана ^дара^. 

Пяты дзень 

Занятю 
Задачы: вучыць каардынацыа рухау 

рук i ног пры поузанна па-пластунску. 
Удасканальваць навыка дакладнасца 
перадачы мяча адно аднам\г зназу, ад 
грудзей, з-за галавы. 

Абсталяванне: 9-10 мячо^ (d=20 см), 
флажка. 

I. Хадзьба шырокам крокам; 
прыстауным — управа, улева; бег на ды-
бачках у чаргаванна з хадзьбой, бег 
урассыпную, хадзьба. 

II. Практыкаванна з флажкам!: 
1. 3. с. — стаць, ноп на шырына 

ступна, рука з флажкама ^назе. 1-2 — 
рука праз бака jteepx— удых; 3-4 — з. с. 
— выдьах. 

2. 3. с. — стаць, нога на шырына 
плячэй, рука з флажкама Уназе. 1-2 — 
рука праз бака Уверх; 3 — нахал управа 
(улева); 4 — з. с. 

3. 3. с. — стаць, ноп на шырына 
плячэй, рука з флажкама у верее. 1 —-
нахал уперад, рука з флажкама адвесщ 
назад — выдьах; 2 — выпрастацца, 
прагнуцца, паглядзець на флажок — 
удых. 

4. 3. с. — тое ж. 1 — выпад правай 
(левай) нагой уперад; 2 — флажка 
Уперад; 3-4 — стаць, прыставаць правую 
(левую) нагу да левай (правай), рука 
Уназ. 

5. 3. с. — стаць, нога разам, рука У 
бака. 1-3 — прысесца i пастукаць флаж-
кама аб падлогу; 4 — з. с. 

6. 3. с. — а. с. 1 — скачок, нога у 
розныя бака, рука з флажкама у бака; 2 
— скачок у з. с. 

Група дзелацца на дзве шарэнга, якая 
размяшчаюцца адна перад другой на ад-
легласщ 8 м. 

Першая шарэнга дзяцей паузе па-пла-
стунску да другой шарэнга i вяртаецца на 
ранейшае месца, прабягаючы гэту адлег-
ласць. Потым паузе другая шарэнга ма-
лых. Гэта практыкаванне на хуткасць ад-
начасова могуць выконваць усе вьахаван-
цы. Перамагае тая шарэнга, якая першая 
закончыць практыкаванне а пастроацца. 

Дзещ дзеляцца на 3 калоны i 
размыкаюцца па шырына зала. 1грака 
дзвюх крайнах калон паварочваюцца 
тварам да калоны, якая знаходзацца у 
сярэдзане, i пачьанаюць перадаваць мяч 
адно аднаму, але так, каб гуляючыя 
еярэдняй калоны не змагла яго злаваць. 

Гульня Tyci-ryca". 
3. Гульня "Палатно". 

Прагулк1 
Гульня "Рака": некалька дзяцей 

трымаюць абручы вертикальна, астатная 
прапаузаюць цераз ах. Малыя трымаюць 
у руках за спанай гарадок. Ix задача 
прысесца i паставаць гарадок на падлогу, 
не губляючы пры гэтым раУнавагу. 

Гульня "Фарбы". 
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