
Валянщна ШАБЕКА, 
кандидат 

педагаггчных навук 

МАЙ 

Рашшняя пмнастыка 
Комплекс складаюць практы-

каванш трэцяга дня чацвёртага 
тыдня красавка з кароткай скакал-
кай. Дапауненне: ирамы галоп 
(праводзнща у пачатку пмнас-
тык1). 

Практыкаванш 
пасля дзённага сну 
1мправ1зацыя рухау пад музы-

ку беларускага народнага танца 
"Мжпга". 

Гульня "3pa6i фигуру". 

Задание на дом 
Скачю цераз кароткую скакал-

ку з рухам уперад. 

Першы дзень 

З а н я т 
Задачы: практыкаваць у хадзь-

бе з выкананнем заданняу на вуз-
кай рэйцы пмнастычнай лаукг, за-
мацаваць навык! гульш у баскет-
бол. -

Абсталяванне: доуп шнур, 
пмнастычныя лаук1, мяч (d - zO 
см), баскетбольныя кошыю. 

1. Гульня "Забаунш". 
II. Практыкаванш з доупм 

шнурам: 
J. З.с. — ноп разам, шнур у 

прамых руках ушзе. 1 — шнур да 
грудзей — удых; 2 — у верх — вы-
дых; 3 — да грудзей; 4 —- з.с. 

2. З.с. — прамьш pyKi уперад, 
шнур гарызантальна. I — правую 
руку скрыжаваць над левай; 2 — 
з.с. 

3. З.с, — стаць бокам, pyKi 
у верее. 1 — нахш управа, шнур у 
дзвюх руках; 2 — з.с.; 3-4 — тое ж 
у друп бок. 

4. З.с. — сесщ, pyxi у верее. 1 — 
нахшцца, пакласщ шнур на ступш 
ног; 2 — з.с.; 3 — нахшцца, узяць 
шнур; 4 — з.с. 

5. З.с. — шнур ляжыць на пад-
лозе, прысесщ правым бокам да 
шнура, pyKi на падлозе. 1 — не ад-
рываючы pyKi ад падлоп пераско-
чыць бокам цераз шнур; 2 — з.с. 

6. З.с. — а.с. Скачк1 цераз шнур 
на дзвюх нагах (шнур ляжыць на 
падлозе). 

Хадзьба па вузкай рэйцы 
пмнастычнай лаукк прайсщ па 
рэйцы пмнастычнай лаукь на ся-
рэдзше прысесщ, выпрастацца, 
дайсщ да канца лаую, саскочыць. 

Гульня у баскетбол па спрош-
чаных правшах. 

III. Гульня "Пакажы pyKi". 

Прагулю 
Практыкаванш з мячом: стук-

нуць мячом аб сцяну, злавщь я го 
пасля адскоку; падб1ваць мяч нагой 
уверх; падкшуць мяч уверх, 
злавщь яго пасля адскоку ад зямль 
Гульш "Жывёла i пастка", 
"MixaciK". 

Друг1 дзень 

Занята 
Задачы: практыкаваць у бегу з 

ло^ляй i ухшеннем. 
I. Гульня "Дружна, усе разам": 

дзещ становяцца на адным баку 
пляцоую. Трэба перабегчы на друп 
яе бок шарэнгай, пры гэтым ут-
рымл*ваючы рауненне. Усе 
павшны бегчы з аднолькавай хут-
касцю. 

II. Гульня "Фарбы". Эстафета з 
бегам i лажаннем па пмнастычнай 
леевщы. 

Гульня "Вуда". 
III. Гульня "Клубок". 

Прагулк! 
Катанне на веласшедзе. Гульня 

у футбол па спрошчаных правшах. 
Рухомыя гульш па жаданню дзя-
цей. 

Трэщ дзень 

Занята 
Задачы: замацаваць умение i 

навык! перакщвання валана адно 
аднаму ракеткамц практыкаваць у 
кщанш шышак на адлегласць пра-
вай i левай рукой. 

Абсталяванне: ракегк! i валаны 
для гульш у бадмштон, шышкь 

I. Хадзьба звычайным крокам; 
хадзьба у шзюм прысяданнг, бег з 
падскокамь 

II. Практыкаванш з ракеткай: 
1. З.с. — стаць, pyKi з ракеткай 

ушзе, у адной руцэ канец ручю ра-
кетю, у другой — аба док. 1-2 — 
падняцца на HacKi, pyKi уперад, по-
тым уверх; 3-4 — з.с. 

2.3. с. —- стаць, ноп на шырыш 
плячэй, pyxi ушзе. 1 — паварот ту-
лава управа (улева), pyxi з ракет-
кай управа (улева); 2 — з.с. 

3. З.с. — стаць, ракетка каля 
грудзей. 1 -2 — pyKi уперад, правая 
(левая) нага уперад на насок; 3-4 
— з.с. 

4. З.с. — стаць, ноп на шырыш 
плячэй, pyKi з ракеткай уверсе. 1-2 
— нахшцца, пакласщ ракетку на 
падлогу; 3-4 — выпрастацца, pyKi 
уверх; 5-6 — нахшцца, узяць ра-
кетку; 7-8 — зх. 

5. З.с. — стаць, pyKi з ракеткай 
ушзе. 1-2 — прысесщ, калеш раз-
весщ у баю, pyki з ракеткай уверсе; 
3-4 — з.с. 

6. З.с. — стаць, ракетка на пад-
лозе. 1 — скачок на дзвюх нагах 
цераз ракетку уперад; 2 — паварот 
кругом; 3 — скачок на дзвюх нагах 
цераз ракетку; 4 — з.с. 

Гульня у бадмштон, стоячы па-
рами 

Кщанне шышак на адлегласць 
правай i левай рукой з месца i з 
разбегу. 

Гульня "ВерабЧ i кошка". 
III. Гульня "Прайдз1 щха". 

Прагул*а 
Гульня f баскетбол па каман-

дах. Скачю цераз кароткую ска-
калку. Гульш 'Жартаушк", "Па-
ляушчыяп арол". 

Чацвёрты дзень 

Прагулка 
Ф * з к у л ь т у р н ы я 
з а б а в ы 
Па матывах беларусюх 
народных гульняу. 
1. Гульня "СпрытнякГ. Дзещ 

становяцца у круг napaMi тварам да 
цэнтра — адзш спераду, друп — 
ззаду. Пярэдш irpOK расстауляе 
pyKi у 6aKi, задщ трымаецца за пя-
рэдняга. Назначаецца водзячы, &Ki 
знаходзщца у цэнтры круга. Ен 
падбягае то да адной, то да другой 
пары, стараючыся дакрануцца да 
задняга irpaKa, пярэдш irpOK зага-
роджвае яго pyKaMi i увесь час па-
ва рочваецца тварам да водзячага. 
Кал* апошняму удаецца дакрануц-
ца да задняга irpaKa, то пярэдш ста-
новщца водзячым, а задш аказва-
ецца спераду i ахоувае свайго тава-
рыша. 

Водзячы не павшен хапацца за 
пярэдняга irpaxa i ужываць сшу; 
неабходна толькг дакрануцца да 
irpaKa, яю стащь ззаду. 

2. Гульня "Пераскоч гару". 
Дзец! кладуць слупком шапкь За-
тым у тым жа парадку, як складзе-
ны uianKi, пачынаюць скакаць це-
раз ix, стараючыся не зачашць ix 
HaraMi. Kaлi хто-небудзь зачэпщь 
шапку, яму трэба прапаузщ праз 
строй: усе становяцца адзш за ад-
ным, шырока paccraBiyinbi ноп, а 
вшаваты паузе у ix пад HaraMi. 

3. Гульня "Хворы верабей". 
Дзещ бяруць сабе назвы птушак — 
верабей, сава, сшща, кулж i г.д. 
Дзщя, якое iMiTye вераб'я, лажыц-
ца i poбiць выгляд, што хворае. Ка-
ля вераб'я ув1хаецца сава. Да савы 
падыходзщь сшща i пытаецца: 

— LU дома верабей? 
— Дома. 
— Што ён робщь? 
— Хворы ляжыць. 
— Што яму балщь? 
— Плечыю. 
— Схадзь сава, у агарод, capei 

траукьгрэчю, папар яму плечкь 
— Парьша, с1н1чка, парыла ся-

стрычка. Яго пара не бярэ, толыа 
гарачк1 прыдае. 

Сшичка aдыxoдзiць, а да савы 
падыходзяць усе птушю i пытаюц-
цаг 

— Ili дома верабей? 
— Дома. 
— Што ён робщь? 
— Па двары шнарыць, крошю 

36ipae, дадому не щзе, канопл1 
крадзе. 

Пачуушы гэтыя словы, верабей 
уцякае, а дзещ гоняцца за im, ста-
раючыся злавщь. 

Пяты дзень 

Занятк i 
Задачы: удасканальваць на-

BbiKi бегу з лоуляй i ухшеннем; на-
вык! скачкоу цераз кароткую ска -
калку. 

Абсталяванне: скакалкь 
I. Гульня "3pa6i ф1гуру". 
II. "Лав1це рыбу". Эстафета са 

скачкам1 цераз кароткую скакалку. 
Гульня "Шышю, жалуды, 

ap3xi". 
III. Гульня "Пярсцёнак, да мя-

не". 

ДРУП ТЫ ДЗЕНЬ 

Ран1шняя г1мнастыка 
Комплекс той жа. Дапауненне: 

скачю на дзвюх нагах i на адной на 
месцы цераз кароткую скакалку. 

Практыкаванш 
пасля дзённага сну 
Хадзьба i бег. Скачю цераз ка-

роткую скакалку. Эстафета з бегам 
i скачкамь 

Гульня "Завадныя цацкГ. 

Задание на дом 
Гульня у бадм1нтон, выкары-

стоуваючы удары па валану над га-
лавой. 

Першы дзень 

Занятю 
Задачы: замацаваць навыю 

скачкоу цераз доугую скакалку i 
вядзення мяча правай i левай ру-
кой. 

Абсталяванне: доугая скакал-
ка, мячы (d в 20 см). 

I. Хадзьба у калоне па аднаму, 
пастраенне у пары, бег у паволь-
ным тэмпе napaMi, пастраенне у 
круг. 

И. Практыкаванш: 
1. З.с. — стаць тварам у круг, 

узяцца за pyKi. Ь-2 — падняць рук! 
уверх, зрашць выпад правай (ле-
вай) нагой уперад; 3-4 — з.с. 

2. З.с. —тое ж. 1-2 — нахшцца 
уперад, pyKi уперад; 3-4 — з.с. 

3. З.с. — стаць, pyKi уверсе. 1-2 
— мах прамой правай (левай) на-
гой назад, pyxi уверх; 2 — з.с. 
. 4. З.с. — стаць, pvxi ушзе. 1 — 

мах прамой правай (левай) нагой 
уперад, pyxi ушз-назад; 2 — з.с. 

5. З.с. — тое ж. 1 -2 — прысесщ, 
калеш развесщ у бак!, pyKi уперад 
3-4 — з.с. 

6. З.с. — стаць адно за адиым, 
pyKi палажыць на плечы папярэд-
няму дзщяць 1-8 — скакаць на 
дзвюх нагах, рухаючыся уперад; 9-
16 — хадзьба па кругу. 

Скачк1 цераз доугую скакалку. 
Вядзенне мяча уперад правай i ле-
вай рукой i закщванне яго у баскет-
больны кошык. 

Гульня у баскетбол па спрош-
чаных правшах. 

III. Гульня "Хто лётае?" 

Прагулю 
Эстафета са скачкам1 у даужы-

ню, адштурхоуваючыся дзвюма 
нагам!. 

Адвольныя гульн! з мячам!. 
Рухомая гульня "Невад". 

ДругЬ дзень 

Занятю 
Задачы: практыкаваць у поу-

saHHi на куюшках, лажанн1 па на-
хшенаму ствалу дрэва. 

Умовы: лесапарк. 
L Гзшьня "Бяжы — caдзicя": 

дзещ бягуць па пляцоуцы, па 
агналу "Садзшя!" прысядаюць, па 
с1п1алу "Бяжы!" бягуць далей. 

II. Гульня "Уверх — ушз": дзец! 
знаходзяць у лесе узвышша, пады-
маюцца на яго» а потым щуць ушз 
на кyкiшкax. Падысщ да 
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нахшенага дрэва, залезщ на яго, а 
потым злезщ. 

Гульня "Карусель у лесе", 
"Фарбы". 

III. Хадзьба у напрамку 
дзщячага сада. 

Прагулю 
Катание на веласшедзе па 

ф1гурнай дыстанцьй. Гульн! "Ву-
да", "Невад", "Фарбы". 

Трэщ дзень 

Занятю 
Задачы: практыкаваць у 

поузанн! на куюшках па бервяну, 
пападанш у цэль пры юданш прад-
мета. 

Абсталяванне: гарызантальнае 
бервяно, шышю, жалуды, кашта-
ны. 

I. Гульня "Стой спакойна!": вя-
дучы щзе па кругу, спыняецца пе-
ра д KiM-небудзь i гучна кажа: 
"PyKi!". Той, да каго звяртаецца вя-
дучы, стащь спакойна, а яго суседз1 
падымаюць pyKi: справа — левую, 
злева — правую. Хто памьипуся i 
падняу не тую руку, замяняе вяду-
чага. 

II. Практыкаванш, стоячы у 
кругу (гл. першы дзень другога 
тыдня мая). 

Дзещ на куюшках щуць па бер-
вяну, у канцы дыстанцы! выпрост-
ваюцца i выконваюць скачок — ад-
скок. 

Кщанне на адлегласць шышак 
правай i левай рукой: у невялжую 
ямку закщваюць шышю да той па-
ры, пакуль яна не запоунщца. 

Гульня "Гаспадыня i кот". 
III. Гульня "Хто скача?" 

Прагулю 
Выкананне практыкаванняу: 

хадзьба па бервяну, лажанне па 
лесвщы, хадзьба па маету, лажанне 
па шасту. 

Гульн! "Лавще рыбу!", 
"MixaciK". 

Чацвёрты дзень 

Занятю 
Задачы: практыкаваць у ла-

жанш па шасту i канату, бегу з 
лоуляй i ухшеннем. 

Абсталяванне: шост, канат, ве-
ласшеды. 

I.1^льня "3pa6i ф1гуру". 
II. Лажанне па шасту: здапамо-

гай дарослага узабрацца па шасту 
на вышыню 2,5 м. Узабрацца па 
канаце на вышыню 2,5 м. Катанне 
на веласшедах: хто хутчэй праедзе 
вакол будынка дзщячага сада. 

Гульня "Кругавая лапта". 
III. Гульня "Верабейка". 

Прагулю 
Адвольныя pyxi з мячам!, абру-

чам1, скакалками Гульш "Стоп", 
"PyKi". 

Пяты дзень 

Занятю 
Задачы: замацаваць навыю ла-

жання па канату, скачкоу у вышы-
ню з бакавога разбегу. 

Абсталяванне: * канат, 
пмнастычная леевща, ямка для 
скачкоу. 

I. 1ульня "Забаунш". 
И. Практыкаванш: 
1. З.с. — а.с. 1 — падняць рую 

уверх, пацягнуцца; 2 — з.с. 
2. З.с. — ах. , pyKi сагнутыя пе-

рад грудзьмь 1 — развесщ pyKi у 
баю — удых; 2 — з.с. — выдых. 

3. З.с. — ноп на шырыш пля-
чэй, рук! за галавой. 1-2 — 
нахшцца у правы бок, рук! 
уверх — выдых; 3-4 — зх. — удых. 

4. З.с. — ноп на шырыш пля-
чэй, pyxi уверсе. 1 — нах1л уперад, 
дакрануцца pykaMi да пятак; 5 — 
з.с. 

5. З.с. — а.с., pyKi на поясе. 1 — 
падняцца на насю; 2-3 — пастаяць, 
захоуваючы раунавагу; 4 — з.с. 

6. З.с. — тое ж. Скачю на левай 
i правай назе у чаргаванш з хадзь-
бой. 

Лажанне па шасту, канату на 
вышыню 3 м. Скачю у вышыню з 
бакавога разбегу. Гульня "Па-
ляушчыя i зайцы". 

III. Гульня "Садоушк". 

Прагулю 
Эстафета з заюдваннем мяча у 

кошык, яю гойдаецца. Скачю це-
раз кароткую скакалку. Катанне на 
веласшедзе. 

Гульня "Не заставайся на 
зямлГ. 

III. Хадзьба. 

Прагулю 
Адвольныя гульш з мячом, ра-

кеткам! i валанамь Гульня "Круга-
вая лапта". 

ТРЭЦ1 ТЫ ДЗЕНЬ 

Рашшняя пмнастыка 
Комплекс складаюць практы-

каванн! першага дня другога тыдня 
мая. 

Дапауненне: pyxi беларускай 
полью. 

Практыкаванш 
пасля дзённага сну 
Хадзьба. 1мправ!зацыя танца -

вальных рухау пад музыку; бакавы 
галоп. 

1ндывщуальныя гульн! з мя-
4aMi: падкщваць i лав!ць мяч дзвю-
ма рукам!. 

Гульня "Стоп". 

Задание на дом 
Поузанне па-пласту иску. 

Утрымл!ваць станов!шча "бярозю" 
без дапамоп да рослых. 

Першы дзень 

Занятю 
Задачы: вучыць перак!дваць 

мяч адно аднаму цераз сетку; зама-
цаваць навык! адо!вання ракеткай 
валана. 

Абсталяванне: мячы (d - 18 
см), сетка, нацягнутая на вышын! 
10 см — вышэй паднятай pyKi 
дзщящ, ракетю! валаны. 

I. Гульня "У мядзведзя у бары". 
II. Пераюдванне мяча адно ад-

наму цераз сетку з адлегласщ 3 м. 
Гульня у бадмштон цераз сетку. 

Гульня "Пералёт птушак". 
III. Гульня "Хто пайшоу". 

Прагулю 
Прабягаць удва!х, трымаючы-

ся за pyxi, пад доугай скакалкай; 
скакаць цераз яе. Лажанне па шас-
ту на вышыню 3 м. 

Гульн! "Гарлачык", "Маю-ма-
кавачю". 

Другг дзень 

Занятю 
Задачы: практыкаваць у скач-

ках цераз перашкоду на дзвюх i ад-
ной назе; перадачы мяча адно адна-
му нагой. 

Абсталяванне: бервяно, 
леевща, мячы (d в 20 см). 

I. Гульня "Палёт": дзещ пера-
скокваюць з адной Hari на другую, 
рухаючыся на друг! бок пляцоую. 

II. Гульня "цераз перашкоду": 
на адлегласщ аднаго кроку адз!н ад 
аднаго ставяцца Ky6iKi вышынёй 
10-15 см. Дзещ скачуць цераз ix на 

f дзвюх i адной назе. 
Гульня "Скачок-жарт": дзещ 

становяцца на куюшю i спрабуюць 
скокнуць убок. "Ноп вышэй за га-
лаву "Г малыя прысядаюць i, 
абап1раючыся рукам! аб зямлю спе-
раду, адвольна выюдваюць ноп на-
зад, уверх. 

Трэц1дзень 

Занятк! 
Задачы: удасканальваць на-

вык! лажання па шасту, катанне на 
веласшедзе. 

Абсталяванне: шост, ве-
ласшеды. 

I. Хадзьба i бег па Kpai пля-
цоук!, высока падымаючы кален!; 
закщваючы ноп назад. 

И. Гульня "Забаунш". 
Лажанне па шасту на вышыню 

3 м. 
Катанне на веласшедзе па пра-

мой, па кругу, пам*ж прадметамь 
Гульня "Жабы i чапля". 
III. Гульня "Вельм! цяжка так 

стаяць". 

Прагулю 
Кщанне мяча f абруч, як! 

кощцца (адлегласць 5 крокау). 
Хадзьоа з мяшочкам на галаве, 
падкщваючы мяч уверх i ловячы 
яго. Гульня "Гарлачык". Гульня у 
футбол (па камандах). 

Чацвёрты дзень 

Занятю 
Задачы: замацаваць навык! 

лоул! мяча. 
Абсталяванне: папяровыя са-

малёты, мячы (d = 20 см). 
I. Зраб!ць папяровы самалёт, 

запусц!ць яго — чый самалёт да-
лящць да цаги (дрэва, сцяна i г.д.). 

И. Практыкаванш з мячом: 
стукнуць мяч аб сцяну, злавщь яго; 
стукнуць аб сцяну, адб!ць дало-
ням1, а потым злав!ць. Гульня "Кру-
гавая лапта". 

III. Гульня "Вароты кляновыя". 

Прагулю 
Скачок у вышыню (35 см) з ба-

кавога разбегу. Гульн! "Карусель", 
"Не заставайся на зямлГ. 

Пяты дзень 

Занятю 
Задачы: вучыць пералазщь 

"перавалам" цераз перашкоду, за-
мацаваць навык! скачкоу цераз 

ю скакалку. 
1сталяванне: доугая скакал-

ка, гарызантальнае бервяно (вы-
шыня 50 см). 

I. Гульня "Скараходы". 
И. Практыкаванн!: 
1. З.с. — ноп разам, pyKi да 

плячэй. 1 — падняць локщ уверх — 
удых; 2 — апусщць ушз — выдых. 

2. З.с. — ноп на шырыш пля-
чэй, pyKi у баю. 1 — нахш уперад з 
паваротам да правай нап i пляскан-
нем у далош пам!ж ног; 2 — з.с.; 3-4 
— тое ж да другой нап. 

3. З.с. — тое ж. 1 — паварот 
управа, левую руку пакласщ на 
правае плячо, правая рука за 
сшнай; 2 — з.с.; 3-4 — у друп бок. 

4. З.с. — ноп разам, pyKi ушзе. 
1 — правую руку i правую нагу 

' уперад; 2 — з.с.; 3 — левую руку i 
левую нагу уперад; 4 — з.с. 

5. З.с. — тое ж. 1 — падняць 
сагнутую нагу, насок адцягнуць; 2-
4 — пастаяць з заплюшЧаным! ва-
чыма, захоуваючы раунавагу; 
апусщць нагу. Тое ж другой нагой. 

6. З.с. — ноп разам, рую на по-
ясе. Скачю на дзвюх нагах — 4 
скачю уперад, тое ж назад. 

Пералазщь "перавалам" церас 
бервяно; скакаць цераз доугую 
скакалку. 

Гульня "Рэдзью". 
III. Гульня "Пляцень". 

Прагулю 
Адно дзщя падюдвае мяч (d -

20 см) уверх, другое !мкнецца па-
пасщ у мяч маленьюм мячом. Гуль-
ня у баскетбол. Гульня "Жабы i 
чапля". 

доугую 

Ран1шняя г1мнастыка 
Комплекс складаюць практы-

каванш першага дня другога тыдня 
мая (практыкаванн! выконваюцца 
у двух кругах). 

Практыкаванн! 
пасля дзённага сну 
Хадзьба i бег napaMi; перамен-

ны крок. 1мправ!зацыя рухау пад 
музыку танца "Лявон1ха". 

Гульня "Вароты кляновыя". 

Задание на дом 
Пералазщь "перавалам" цераз 

бервяно, ляжачае дрэва. 

Першы дзень 

Паутарыць занятю першага 
дня другога тыдня мая. 

Прагулю 
Скачю цераз кароткую скакал-

ку. Круцщь абруч вакол тулава 
(хула-хуп). Гульня "Жывёла i 
пастка". 

Rpyzi дзень 

Занятю 
Задачы: удасканальваць на-

вык! бегу, лоул! паветранага пузы-
ра. 

Абсталяванне: паветраныя пу-
зыры, каротк1я скакалю, доугая 
скакалка. 

I. Гульня "Дружна усе разам". 
II. Практыкаванш з паветра-

HbiMi пузырам!: падкщваць пузыр 
уверх i лав1ць яго; пераюдваць пу-
зыр адно аднаму; пераюдваць яго 
цераз вяроуку, падбегчы пад ёй, 
злавщь пузыр. Скачю цераз карот-
кую скакалку, круцячы яе уперад i 
назад. 

Гульня "Змяя". 
III. Гульня "Дазнайся, хто на-

звау?" 
Прагулк1 
Спаборн!цтва у скачках цераз 

кароткую скакалку. Гульня "Зола-
та". 

Трэщ дзень 

Занятк1 
Задачы: выявщь узровень за-

сваення спартыуных практыкаван-
няу i спартыуных гульняу III квар-
тала 1траграмы. 

Аосталяванне: баскетбольны 
кошык, мячы (d = 20 см), ракетю i 
валаны, веласшеды, мяшочк! з пя-
ском. 

I. Хадзьба, якая пераходзщь у 
бег. Бег на 300 м у чаргаванш па-
воль на га i хуткага тэмпу. 

II. Падзел на 3 групы: 
1-я група. Гульня у баскетбол 

па спрошчаных правшах (адзш ко-
шык) . 

2-я група. Гульня у бадм!нтон 
(парам!). 

3-я група. Гульня у футбол па 
спрошчаных правшах (адны варо-
ты). 

Эстафета: праехаць на двухко-
лавым веласшедзе, злезщ з яго, 
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юнуць мяшочак удалечыню i ехаць 

1
на веласшедзе далей. 

III. Хадзьба. 

Прагулю 
Рухомыя гульш па жаданню 

лзяцей. Гульш з папяровым1 сама-
лёщкамь 

Чацвёрты дзень 
Занятю 
Задачы: замацаваць навыю 

скачкоу праз кароткую скакалку. 
Абсталяванне: каротюя ска-

калю. 
I. Гульня "Скараходы". 
II. Скачю цераз кароткую ска-

калку, круцячы яе уперад i назад 
• на месцы i рухаючыся уперад). 

III. Гульня "1ванка". 

Прагулю 

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

Таспадыня i кот". 
Па л1чылцы: 
Тут на лауцы 
Дзещ сел1, 
А вароны прыляцель 
I прысел1 ля варот, 
Тэта — мащ, 
Тэта кот, — 
дзещ выб!раюць мащ, дачку i 

ката. Усе астатшя — збаночю. 

Мащ гаворыць: 
— Вось там, каля бярозю, будзе 

склеп. А вось тут — наш дом. 1дзще 
усе, збаночю, у дом! 

Збаночю прыйпш i спыншся. 
Мащ гаворыць: 

— Дапамажы мне, дачушка, 
збаночю у склеп аднесщ! 

Мащ бярэ двух дзяцей за pyKi, 
дачка таксама бярэ двух дзяцей за 
pyKi, i усе щуць ад дома да 
склепа — гэта яны збаночю нясуць. 

Так i ходзяць мащ з дачкою, 
пакуль не перанясуць у склеп усе 
збаночю. У склепе збаночю стаяць 
або сядзяць на куюшках. 

— Ну, дачка, — гаворыць ма-
щ, — я на работу пайду, а ты дома 
cядзi ды наглядвай за катом, каб ён 
у склеп не залез, збаночю не пера-
кул1у. 

Сказала i пайшла. Дачцэ сумна 
адной сядзець, пайшла яна да сяб-
ровак. А кату толью гэта i трэба. 
Аз1рнууся у адзш бок, у друп i пай-
шоу да склепа. Пачау збаночю пе-
ракульваць, кране лапкай i скажа: 

— У гэтым — смятанка! У гэ~ 
тым — малако! У гэтым — тварог! 
У гэтым — юслае малако! У гэ-
тым — масла! 

Вярнулкгя мащ i дачка i пачал1 
лавщь ката. Ды дзе там — не даец-
ца кот у pyKi. Тады падымаюцца 
усе збаночк1 i пачынаюць лавщь 
ката. Бегаюць ды прыгаворваюць: 

— Не выкрущшся, кот! 

— Пападзешся, кот! 
— Давайце яго, свавольнжа, 

сеткаю лавщь! — гаворыць мащ. 
Хутка усе за pyfci узялюя — ат-

рымалася се.тка. Пaчaлi ката сет-
каю лавщь. Ён туды, ён сюды — ды 
не змог на гэты раз уцячы: Tpaniy у 
сетку. 

Пачау прасщца: 
— Адпусщце мяне! Не буду пе-

ракульваць збаночю! 
Стау круг шырэйшы. Усе гаво-

раць кату: 
— Патанцуй, паскачы, тады 

адпусщм! 
Кот танцуе. Усе бачаць: зма-

рыуся кот. Разнялi сетку. 
— Выходзь, кот. Выходзь ды 

памятай: 
Першы раз даруецца, 
Друп — забараняецца! 
Сказал* дзещ i разбепися, хто 

куды. 

Пяты дзень 

Занятю 
Задачы: вучыць катаць абруч 

па прамой; удасканальваць навыю 
пераюдвання мяча цераз сетку i 
лоул} яго; скачкоу удаужыню з 
разбегу. 

Абсталяванне: абручы, мячы, 
сетка, ямка для скачкоу. 

I. Хадзьба i бег пам*ж абручам^ 
яюя ляжаць на пляцоуцы, па 

агналу патрэбна заняць месца у аб-
ручы. 

II. npaKTbiKaeaHHi (у парах). 
1. З.с. — стаць тварам адно да 

аднаго, узяцца за pyKi. 1-2 — пад-
няць pyKi уверх, паглядзець на ix; 
3-4 — з.с. 

2. З.с. — стаць сшнай адно да 
аднаго, трымацца за pyKi, рую 
ушзе. 1 — падняць рую у баю, пра-
вую (левую) нагу f бок на насст 

2 — з.с. 
3. З.с. — стаць тварам адно да 

аднаго, pyKi на плячах у таварыша. 
1-3 — нахшы у правы (левы) бок; 
4 — з.с. 

4. З.с. — стаць тварам адно да 
аднаго, трымацца за pyKi, pyKi ад-
весщ у баю. 1-3 — зраощь паварот 
вакол сябе, не апускаючы pyKi; 4 — 
з.с. 

5. З.с. — тое ж, рую 
1-2 — прысесщ, трымаючыся за 
pyKi; 3-4 — выпрастацца. 

6. З.с. — тое ж, pyKi на поясе. 
Скачю на месцы. Катанне абруча 
па прамой, даганяючы яго. Скачок 
у даужыню з разбегу (разбег 7 м). 
Гульня "Мяч цераз сетку". 

III. Гульня "Пляцень". 

Прагулю 
Гульня у футбол (па каман-

дах). Практыкаванне хто далей 
праскочыць упрысядку. Гульня 
"Змяя". 

Таццяна 

ЛУШН1КАВА, 
наст аун 1к-дэфект олаг 

Мазырскага 
дашкольнага 

дзщячага дома 
для дзяцей 

з парушэнням1 
слыху i мовы 

Канспект 
заняткау 

па развщцю 
мовы 

У 
щ/ 

старэйшай 
групе 

myxix 
дзяцей 

Т э м а: работа над тэкстам 
"Слухайце добра" з KHiri "Чытаю 
сам" (1ч. С. 48-49). 

Праграмны змест: вучыць дзя-
цей задаваць пытанш выхавацелю, 
называць прадмет па ашсанню, за-
гадваць i адгадваць загадю, пасля 
самастойнага чытання апавядання 
адказваць на пытанн}, даваць з да-
памогай малюнка адэкватныя да-
ручэньи лялькам. 

Абсталяванне: вял1кая лялька, 
машына з цацкам1 (катом, курач-
кай, сабакам, пеунем, каровай), 
канверты з загадкам!, KHira "Чытаю 
сам" (I ч.) па колькасщ дзяцей, 
сшытю, py4Ki, табл!цы са сказам^ у 
як!х прапушчаны дзейн1к. 

Ход заняткау 

1 . Ф а н е т ы ч н а я 
р ы т м i ка 

A-o-y-i-э 
ка-ко-ку-к1-ке 
На-но-ну-нэ 
ак-ок-ук-Ы-эк 
Прыдумайце слова з гукам "к". 
Вось кот, вось кот, 
Мые лапы, мые рот, 
"Мяу-мяу" пяе кот. 
На слых: сядайце, спачатку 

дзяучыню, потым хлопчыю. 
2. Гульня "Адгадай, што схава-

на". 
Выхавацель. Я схавала розныя 

цацю. 
Дзець Пакажыце! Што там? 

Выхавацель. Задайце мне пы-
танш i тады сам! здагадаецеся. 

Дзещ задаюць пытанш: ён, яна 
щ яно? Якой вел1чын1? Якой фор-
мы? Якога колеру? 3 чаго гэта зроб-
лена? Што яно (яна, ён) можа ра-
бщь? 

Выхавацель адказвае на пы-
танш, пакуль не стане зразуме-
лым, ям прадмет схаваны. 

Дзець Гэта лялька! 
Выхавацель паказвае вял1кую 

ляльку. 
3. Адгадванне загадак. 
Выхавацель. Спытайцеся, дзе-

щ, як завуць ляльку? 
Дзець Лялька, як цябе завуць? 
Выхавацель. Яе завуць Ляля. 

Ляля хоча гуляць з вамь 
Ляля раздав канверты з загад-

ками 
Выхавацель. Там загадю. 

Еазьмще i прачытайце. Хто хоча 
загадаць загадку? 

Малыя па аднаму загадваюць: 
а) 3 людзьм1 сябруе, 
хату пшьнуе. 
б) "Ко-ко-ко" пяе, дзяцей заве. 
в) Галодная раве, сытая жуе, 

yciM дзецям малако дае i г.д. 
Пасля адгадвання загадм 

лялька дастае адпаведную цацку з 
MauibiHKi. 

Выхавацель (садзщь ляльку за 
стол). Ляля будзе займацца разам 
з вам1. Будзе слухаць, як вы раз-
мауляеце. 

4. Самастойнае чытанне тэк-
сту. 

т т и в я в т ш ш т т т 

Выхавацель. Будзем чытаць. 
Адкрыйце KHiri f на слых). Як назы-
ваецца апавяданне? 

Дзец1. Апавяданне называецца 
"Слухайце добра". 

Самастойна чытаюць апавя-
данне. 

5. Ф1зкультхвшнка. 
Дзещ прагаворваюць знаёмы 

eepui i выконваюць адпаведныя 
pyxi. 

Ты бяжы, бяжы, мой KOHiK: гоп, 
гоп, гоп, гоп. 

Па дарожцы гладкай, роунай: 
топ, топ, топ, топ. 

Ты скачы у сё прама, прама: 
цок, цок, цок, цок. 

MiMa таты, м1ма мамы: скок, 
скок,скок,скок. 

6. Разглядванне малюнкау. Ад-
казы на пытанш. 

Выхавацель звяртае у вагу 
дзяцей на малюны у кшзе. 

Выхавацель. Паглядзще на ма-
люнак. Хто гэта намаляваны? Як 
завуць дзяучынку? Як завуць ляль-
ку? Што робщь 1ра? 3 чым гуляе? 

Дзещ адказваюць на пытанш з 
дапамогай малюнка. 

7. Гульня у даручэнн1. 
Выхавацель. Хто хоча даць да-

ру чэнне ляльцы? 
Першае дзщя. Я хачу. Лялька, 

скажы: "Ма-ма". 
Выхавацель. Вось бачыш, 

лялька гаворыць. А хто хоча даць 
даручэнне сабаку? 

Другое дзщя. Я! Сабака, ска-
жы: "Гау-гау". 
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