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Зынаргъ скъоладзау!

Ацы чиныг дын æххуыс уыдзæн ахуыр кæнгæйæ. Ма 
дæ-иу ферох уæд нывтæм æркæсын дæр – афтæмæй, 
цы бакæсай, уый дæ зæрдыл хуыздæр бадардзынæ.

Чиныджы фæрцы базондзынæ, цы у физкультурæ, 
куыд ахады адæймаджы цардыл æмæ алыхуызон 
къуылымпыдзинæдтæ аиуварс кæныныл.

Базондзынæ, куыд кæнын хъæуы 
уæнгзмæлдтытæ (физические упражне-
ния), цæмæй пайда уой де ̓нæниздзинадæн 
æмæ дæхи хуыздæр æнкъарай.

Физкультурæйы руаджы уыдзынæ тых-
джын, стæй æнæниз, уымæ гæсгæ скъо-

лайы уроктæ нæ цух кæндзынæ.
Зындзинæдтæй ма тæрс, æмæ дæ къухы алцы дæр 

бафтдзæн.
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Æгас цу, мæ хæлар! Æз дæн дæ ахуыргæнæг. 
Мæ хæс у дæуæн физкультурæйы сусæгдзинæдтæ 
раргом кæнын. Æз дын радзурдзынæн 
уæнгзмæлдтыты тыххæй, куыд сæ хъæуы раст 
æххæст кæнын, цæмæй дын пайда уой.

Демæ ныхас кæндзынæн ацы чиныджы 
фæрстыл.

Ахъуыды кæнын дæ хъæудзæн цавæрдæр фарстыл.

Сæххæст кæнын дæ хъæудзæн хæслæвæрд, зæгъæм, 
цавæрдæр уæнгзмæлд.

Ацы нысанæй бæрæггонд у цавæрдæр ахсджиаг хъуыды. 
Лæмбынæгдæр-иу æм дæ хъус æрдар.

Афтæ та дын амондзынæн, де ’нæниздзинад хъуамæ куыд 
хъахъхъæнай, уый. Дæ зæрдыл дар мæ фæдзæхстытæ.
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сæр
Физкультурæ 

рагзаманты
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ЦЫ У ФИЗКУЛЬТУРÆ?

Æркæс нывтæм. Зæгъ, цы ми кæнынц сывæллæттæ. 
Кæцы архæйдтытæ сты пайда адæймаджы æнæниз-
дзинадæн?

Цы у физкультурæ? Бердзенаг æвзагыл физикон амо-
ны, æрдзмæ чи хауы, уый.
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Адæймаг у æрдзы иу хай. Уый дæр рæзы иннæ 
цæрæгойтау. Йæ бон у цæуын, згъорын, гæпп кæнын, 
хæрын, фынæй кæнын.

Физкультурæ у:

 уæнгзмæлдтыты руаджы буар фидардæр æмæ тых-
джындæр кæнын;

 химæ зилын;
 боны фæтк æххæст кæнын.

Уыдæтты тыххæй дзуры ацы чиныг дæр.
Æппынæдзух физкультурæ чи кæны, уыдонæн се  ̓нæ-

низдзинад у фидар. Сты тыхджын æмæ хъаруджын, стæй 
кусгæ æмæ ахуыр дæр хуыздæр кæнынц.

КУЫД ФÆЗЫНДИС ФИЗКУЛЬТУРÆ?

Физкультурæ фæзынди бирæ азты размæ, раст неза-
манты. Уæд адæймагмæ нæма уыдис хорз хæцæнгарз, нæ 
йын уыд фидар амад хæдзар æмæ хъарм уæлæдарæс. 
Хъуыдис æй хæринаг амал кæнын. Цуан кодта хъæддаг 
сырдтыл, арæх-иу йæ цардæн дæр тæссаг уыди, 
афтæмæй. Ахæм уавæрты цæрын уыди зын, адæймаг 
архайдта йæ хъаруйы фæрцы.
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Æрмæстдæр тыхджын æмæ хъаруджын адæймагæн 
уыд йæ бон хорз цуан кæнын, знагыл фæуæлахиз уæвын, 
стæй йæ бинонты бахъахъхъæнын.

Æрмæстдæр ахæм адæймаджы бон уыд мамонт 
æрцахсын дæр.

Рагон Мысыры (Египет) адæм цуан кодтой арц (копьё) 
æмæ бæндæны руаджы. Хъуыдис-иу сырды баййафын, 
ныхъхъавын æм æмæ йæ арцæй фехсын, уыйфæстæ 
йæ цæрæн бынатмæ бахæссын.
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Незаманон знæмтæ арæзтой ерыстæ цуанонты 
хуыздæр кафтæй. Нæлгоймæгтæ-иу æвзæрстой сæ тых 
æмæ хъару. Цæгатаг адæмтæм уыди ахæм кæфтытæ: 
«моржыл цуан», «бабызыл цуан», «арсыл цуан», «ха-
лон».

Сывæллæтты цуан кæнын ахуыр кодтой хъæзтыты 
руаджы. Хъазты архайджытæй иутæ æвдыстой алыхуы-
зон цæрæгойты, зæгъæм, сагтæ кæнæ æрсыты, иннæтæ 
та – цуанонты. Афтæмæй чысыл цуанонтæ ахуыр кодтой 
арæхстджын æмæ æхсарджын уæвыныл.

Цæгаты цæрджытæ уарзтой пуртийæ хъа-
зын. Хуыдтой йæ саджы цармæй.
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Рагон Бердзенаг бæстæ æмæ Рагон Римы лæппу-
тыиу хæрз чысылæй райдыдтой хæстмæ цæттæ 
кæнын. Фидæны хæстонты ахуыр кодтой армæй æмæ 
хъæбысæй хæцыныл.

Лæппутæ хæцыдысты хъæдын цирхъытæй, сæ тых 
æвзæрстой згъорын æмæ гæпп кæнынæй.

Тохы быдыры арæх пайда кодтой хæстон уæрдæттæй 
(боевая колесница). Бæхтæ тæрынæн хъуыдис уæлдай 
арæхстдзинад æмæ хъару.
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Цæгатаг адæм незаманты, суанг дурджын æнусы 
(каменный век) пайда кодтой къахкъæлæттæй (лыжи). 
Цыдысты-иу сыл миты, цуан кæнгæйæ. 

Афтæ сныв кодтой, рагзаманты къахкъæлæттыл чи цыди, уыдоны

ФЫЦЦАГ ОЛИМПАГ ХЪÆЗТЫТÆ

Спортивон ерыстæ аразын райдыдтой тынг ра-
джы. Рагон Бердзенаг бæстæйы спортивон хъæзтытæ 
цыдысты æрмæстдæр згъорынæй. Бердзенаг сахар 
Олимпимæ-иу æрæмбырд сты бæстæйы алы рæттæй.
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Уыйфæстæ фæзындысты ерыстæ фондз хуызæй 
(пятиборье): згъорынмæ ма æфтыд æрцыдысты 
дæргъмæ гæпп кæнын, диск æмæ арц æхсын, стæй 
хъæбысæйхæст.

Ноджы фæстæдæр ерыстæ аразын райдыдтой 
æрмхæст, хæстон уæрдæттыл цæуын æмæ æндæр спор-
тивон хъæзтытæй.

Олимпийы ерыстæ тагъд рапарахат сты. Бердзентæ 
стыр аргъ кодтой адæймаджы рæсугъд æддаг бакаст 
æмæ ныфсæн. Уымæ гæсгæ бирæты фæндыд Олим-
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паг хъæзтыты архайын. Уыцы рæстæг-иу хæст дæр бан-
цад, знæгтæ-иу сæ хæцæнгæрзтæ иуварс æрæвæрдтой, 
бæстæйы алы рæттæй цыдысты Олимпимæ.

Олимпаг хъæзтытæ арæзтой фондз азы иу хатт. 
Ерысты-иу чи рамбылдта, уыдоны хуыдтой чемпионтæ. 
Чемпионтæ уыдысты тыхджын, хъаруджын, æхсарджын, 
зондджын æмæ уæздан. Куырыхон философ Платон 
æмæ зындгонд математик Пифагор Олимпаг хъæзтыты 
уæлахиздзаутæ систы æрмхæстæй.

Спортсментæ Олимпаг хъæзтытæм сæхи цæттæ код-
той тынг бæстон. Тренировкæтæ кодтой згъорынæй, гæпп 
кæнынæй, диск æмæ арц æхсынæй.

Платон Пифагор
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Нывы æвдыст цæуы адæймаг рагзаманты 
(згъоргæйæ æмæ хæстон уæрдоныл цæугæйæ)

Сбæрæг кæн дæ зонындзинæдтæ.

Дзуапп ратт фæрстытæн:
Цавæр миниуджытæ хъуамæ уыдаид адæймагмæ 
рагзаманты, цæмæй хорз цуан кодтаид, уый тыххæй?
Цавæр миниуджытæ хъуамæ уа æцæг хæстонмæ?
Цæмæн хуыдтой Рагон Бердзенаг бæстæйы хъæзтытæ 
олимпаг?
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сæр Адæймаг
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АДÆЙМАДЖЫ БУАР

Æркæс нывмæ. Адæймаджы буары цавæр хæйттæ 
зоныс? Зæгъ, цæмæн хъæуынц.

Адæймаджы буар арæзт у сæр, гуыр, къухтæ æмæ 
къæхтæй. Æмбæрзт у цармæй. Уый буар хъахъхъæны 
уазал, тæвд æмæ микъробтæй.

Цармы бын та сты нуæрттæ.

Сæр

Бæрзæй

Риуыгуыдыр

Фæсонты нуæрттæ
Гуыбыны нуæрттæ

Астæу

Гуыр

Къух

Къах



17

Гуырыл хорз зынынц гуыбын æмæ фæсонты 
нуæрттæ. Гуыбыны нуæрттæ хонынц гуыбыны пресс. 
Фæсонты хай астæуæй хонынц астæу кæнæ сины 
сæртæ.

Къухтæ æмæ къæхты цавæр хæйттæ у дæ бон 
зæгъын?

Къух арæзт у уæхск, мæкъуыстæг æмæ армæй Къах 
конд у агъд, зæнг æмæ фадæй.

Уæхск
Рæмбыны-
къæдз

Мæкъуыстæг
Цонджыхъул

Арм

Агъд

Уæраг

Зæнг

Фадхъул
Фад



18

ЦÆМÆН НÆ ХЪÆУЫ СТÆГДАР (СКЕЛЕТ)?

Царм æмæ нуæртты бын сты стджытæ. Адæймаджы 
æппæт стджытæ иумæ хуыйнынц стæгдар. Стæгдар 
арæзт у сæргæхц, риуыгуыдыр, астæуыстæг, къухты 
стджытæ, къæхты стджытæ æмæ синыстæгæй.

Стæгдары фæрцы нæ бон у æмраст лæууын. Ноджы 
ма уый хъахъхъæны сæрымагъз, зæрдæ, рæуджытæ, 
ахсæн, стæй иннæ хуылфыдзаумæттæ.

Сæр-гæхц

Риуыгуыдыр

Къухы
стджытæ

Астæуыстæг

Синыстæг

Къахы стджытæ
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ЦÆМÆН ХЪÆУЫНЦ НУÆРТТÆ АДÆЙМАДЖЫ?

Нуæртты фæрцы арæзт цæуы буары формæ. Къæхты 
нуæртты руаджы нæ бон у лæууын, цæуын, згъорын æмæ 
гæпп кæнын.

Змæлын

     Цæуын   Згъорын      Гæпп кæнын

Къухты нуæртты фæрцы нæ бон у предметтыл хæцын. 
Зæгъæм, нæ бон у кърандас æмæ чиныгыл хæцын, стæй 
алыхуызон спортивон предметтæй архайын.
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Адæймаджы гуырыконд аразгæ у гуыры нуæртты 
тыхæй.

ГУЫРЫКОНД

Цы у гуырыконд? Уый у, адæймаджы буар 
лæугæ æмæ бадгæйæ цы уавæры вæййы, уый. 
Гуырыкондæй аразгæ у, нæхи куыд хатæм, уый. Раст 
гуырыконд кæмæн ис, уый къаддæр фæллайы, йæ 
хуылфыдзаумæттæ дæр хуыздæр кусынц.

Бакæс текст æмæ сбæрæг кæн, раст бадыс æви нæ:

сæр у æмраст;
уæхсчытæ сты раст, иучысыл хæцынц бынмæ;
риуыгуыдыр у хæлд (разв рнут) фæйнæрдæм;
фæсонтæ сты раст, иучысыл астæуæй фæтасыды-
сты;
гуыбын – мидæмæ.

Раст гуырыконд
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Кусæн стъолы уæлхъус бадгæйæ, кæс дæ 
гуырыкондмæ. Бандоны кæроныл ма бад, дæ 
къæхтæ дæ быны ма кæн – уый пайда нæу.

Сывæллæттæ арæх раст нæ фæбадынц – æгæр 
хæстæг æркъул кæнынц сæ сæртæ стъолмæ.

Раст гуырыконд нæу

Партæйы уæлхъус раст куы нæ бадай, уæд хъыгдард 
цæудзæн дæ гуырыконд, уынгæ дæр æвзæрдæр 
кæндзынæ.

Гуырконд æмæ æнæниздзинад сты æнгом баст. 
Адæймаг йæ гуырыкондыл куы нæ хъуыды кæна, 
уæд рынчын арæхдæр кæндзæн. Йæ гуырыконд раст 
кæмæн нæу, уыцы адæймаг вæййы æнарæхст, тагъд 
бафæллайынц йæ бæрзæйы нуæрттæ, фæриссынц йæ 
фæсонтæ.
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Лæмбынæг æркæс нывмæ. Сбæрæг кæн, дæ гуыры-
конд раст у æви нæ (дæ хъус дар, буары хæйттæй 
хъуамæ къулыл кæцытæ æндзæвой, уымæ).

Къулмæ хæстæг слæуу, къæхтæ иумæ, къухтæ 
бынмæ. Дæ акомкоммæ æмраст кæс.

Бафæлвар, кæддæра дæ арм астæу æмæ фæсонты 
æхсæн цæуы. Кæд цæуы, уæд дæ гуырыконд раст у. 
Кæд дзы дæ тымбылкъух цæуы, уæд дæ хъæуы дæ гуы-
бын æмæ фæсонты нуæрттæ фидардæр кæнын.

Æдзухдæр бæрæг кæн дæ гуырыконд. Йе сраст 
кæнын йæ дзæбæх кæнынæй æнцондæр у.
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1 2 3

Цæмæй дæ гуырыконд сраст кæнай, уый тыххæй кæн 
уæнгзмæлдтытæ чиныгимæ.

1. Рацу-бацу кæн 1 минуты бæрц.
2. Æрбад дæ уæрджытыл.
3. Дæ иу къах уæлæмæ сис, афтæмæй раст лæуу.

АДÆЙМАДЖЫ ФАД

Адæймаджы фад архайы пружинæйы хуызæн: 
фæлмæндæр кæны буары змæлд цæугæ, згъоргæ æмæ 
гæпп кæнгæйæ.

Йæ нуæрттæ куы слæмæгъ вæййынц, уæд вæййы 
тъæпæн. Хонынц æй тъæпкъах (плоскостопие).
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Къахвæдтæ

Æмбæлон (нормальная)         Тъæпкъах

Тъæпкъах чи у, уыцы адæймагæн, цæугæйæ, йæ 
буар тынгдæр змæлы. Бирæ куы фæцæуы, уæд йæ сæр 
риссын райдайы, астæуыстæг ныззылын вæййы, стæй 
фæллайгæ дæр тагъддæр бакæны.

Кæнын хъæуы ахæм уæнгзмæлдтытæ:
1. Гимнастикон лæдзæгыл цæуын.
2. Къахæнгуылдзтæ æмæ фадты руаджы предмет 

райсын.
3. Къахæнгуылдзтæй бæндæн галиуæрдæм æмæ 

рахизæрдæм ивазын.
4. Къахæнгуылдзтæй гимнастикон лæдзæг райсын.
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Цæмæй дæм тъæпкъах ма фæзына кæнæ йæ сраст 
кæнай, уый тыххæй тынг пайда у бæгъæввадæй цæуын. 
Сæрды арæхдæр бæгъæввадæй цу кæрдæг æмæ змисыл.

КУЫД ХЪÆУЫ НУÆРТТЫ ФÆЛЛАД СУАДЗЫН?

Згъорын, гæпп кæнын æмæ æндæр уæнгзмæлдтыты 
фæстæ нуæрттæн хъæуы улæфты рæстæг раттын.

Ахуыр кæн нуæртты фæллад раст уадзыныл. Уый дæ 
буарæн у æнæмæнг хъæугæ. Ахæм уæнгзмæлдтытæ 
хуыздæр у уæлгоммæ хуысгæйæ кæнын.

Уæлгоммæ схуысс гыццыл гауыз кæнæ гимнастикон 
матыл.
Сæхгæн дæ цæстытæ.
Афтæмæй ахуысс 1-2 минуты бæрц.

Улæфты фæстæ адæймаг вæййы сабырдæр, 
фæзыны йæм фылдæр ныфс æмæ хъару. Ногæй та 
цæттæ уыдзынæ ахуыр æмæ физкультурæ кæнынмæ.
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Сбæрæг кæн дæ зонындзинæдтæ

Дзуапп ратт фæрстытæн:
Къухтæ æмæ къæхты цавæр хæйттæ у дæ бон 
зæгъын?
Кæм ис фадхъул?
Цæмæн нæ хъæуы стæгдар?
Цæмæн хъæуы адæймаджы нуæрттæ?
Цы у гуырыконд?
Куыд сбæрæг кæндзынæ, гуырыконд раст у æви нæ, 
уый?
Куыд хъæуы нуæртты фæллад суадзын?
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сæр
Æнæниз царды 

фæтк
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БОНЫ ФÆТК

Куыд хъуыды кæныс, цы у «царды хуыз» (образ жиз-
ни)?

Царды хуыз у, нæ рæстæг бон æмæ æхсæв куыд 
æрвитæм, уый.

Æнæниз царды хуыз амоны:
 алцы дæр афоныл кæнын;
 де ̓нæниздзинад æмæ æддаг бакастмæ хъус дарын;
 æдзухдæр уæнгзмæлдтытæ кæнын;
 гигиенæйы домæнтæ æххæст кæнын – буар 
фидардæр кæнын, хи найын, изæрæй (фынæй 
кæныны размæ) къæхтæ æхсын, дæндæгтæ сыгъдæг 
кæнын, уынгæй æрбацæугæйæ, къухтæ сапонимæ 
æхсын.

Цæмæй дын фылдæр æнтыса, уый тыххæй 
рæстæгæй хъæуы раст пайда кæнын – боны фæтк сара-
зын æмæ уымæ гæсгæ архайын.
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Боны фæткмæ гæсгæ чи цæры, уыцы адæймагæн 
фылдæр æнтысы.

КУЫД ХЪÆУЫ БОНЫ ФÆТК АРАЗЫН?

Куыд æмбарыс «боны фæтк»?

Райсом æмæ бон
Боны фæтк саразын зын нæу. Кусгæйæ хъæуы 

улæфын дæр.
Уæнгзмæлдтытæ кæнын хуыздæр у райсомæй. 

Цæмæй дæхи хуыздæр хатай, уый тыххæй хъæуы 
зарядкæ кæнын.

Уый фæстæ сæххæст кæнын хъæуы гигиенæйы 
домæнтæ: душы бынмæ хи цæнайын кæнæ хуылыдз 
хисæрфæнæй буар ныссæрфын, химæ базилын. 

Райсомæй адæймаг фылдæр бахъуыды кæны, уымæ 
гæсгæ райсомæй ахуыр кæнын дæр хуыздæр у.

Сихорæй хуыздæр у хъазын, тренировкæтæ кæнын, 
ерысты архайын, сыгъдæг уæлдæфмæ тезгъо кæнын.
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Тренировкæйы фæстæ фæхъæуы душы бынмæ 
хи цæнайын кæнæ хуылыдз хисæрфæнæй буар 
ныссæрфын.

Изæр æмæ æхсæв
Изæрæй хуыздæр у чиныг кæнæ киномæ кæсын, 

хæдзармæ куыстытæ æххæст кæнын, скъоламæ бацæттæ 
кæнын. Изæрæй дæр, æнæмæнг, æххæст кæнын хъæуы 
гигиенæйы домæнтæ: душ кæнæ ваннæйы хи ныхсын, 
дæндæгтæ ныссыгъдæг кæнын.

Адæймагæн уæлдай ахсджиагдæр у æхсæв. 
Æрмæстдæр фынæй кæнгæйæ ссæуы йæ фæллад, 
æвзонг адæймаг та ма кæны рæзгæ дæр.

Адæймаг боны фæтк куы хала, æхсæвы куы нæ 
бафынæй уа, уæд кусгæ дæр æмæ ахуыр дæр æвзæрдæр 
кæндзæн, йе  ̓нæниздзинад та кæндзæн лæмæгъдæр.
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9 сахатыл хъуамæ уай дæ хуыссæны. Фынæйы 
размæ дæ ма ферох уæд дæ уатмæ сыгъдæг уæлдæф 
æрбауадзын.

Дæу карæн скъоладзау алы бон дæр хъуамæ фынæй 
кæна 10-11 сахаты бæрц.

Сбæрæг кæн, дæ боны фæтк раст у æви нæ: æркæс 
нывтæм, сæ бынмæ цы фыст ис, уый дæр бакæс.

Сыстын     Райсомы зарядкæ     Гигиенæ, буар
   7:00        фидардæр
              кæнын

Аходæн    Фæндаг скъоламæ    Ахуыры рæстæг
   7:30              8:30
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Сихор             Улæфты рæстæг,               Хæдзармæ
13:00     тезгъо кæнын               куыст
            13:30

  Спорт, тезгъо        Æхсæвæр   Сабыр
кæнын          19:00               архæйдтытæ
17:30

        Фынæй кæнынмæ бацæттæ     Фынæй кæнын
                      кæнын                21:00

               20:30
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ÆНÆНИЗ ХÆРД

Цæмæй æнæниз уай, уый тыххæй хъæуы æмбæлгæ 
уагмæ гæсгæ хæрын. Фыццаджыдæр, хæрын хъæуы афо-
ныл. Дæу хъæуы тæвд аходæн, тæвд сихор æмæ тæвд 
æхсæвæр.

       Куыд æмбæлы, афтæ        Афтæ не ̓мбæлы хæрын
                    хæрын  

Дæу карæн адæймаджы ма хъæуы рог дыккаг аходæн 
æмæ рог сихоры хæринаг.

Цал хатты дæ хъæуы хæрын бон?

Хæргæйæ тагъд ма кæн. Æрмæст хус хæринаг дæр 
ма хæр. Уый ахсæнæн пайда нæу, стæй хæринаг дæр 
æвзæр тайы.

Æмбæлгæ уагыл хæрын амоны, рæзынæн пайда чи 
у, ахæм продукттæ хæрын. Уыдоны фæрцы дæм уыдзæн 
фылдæр хъару хъазын æмæ ахуыр кæнынмæ, стæй дæхи 
дæр хуыздæр хатдзынæ.
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Дæ буары хъæуы æнæниз хæринаг

Хъару æмæ тых дæттынц ахæм продукттæ: æхсыр, 
къæпы (кефир), йогурт, дзидза, кæсаг, æйчытæ, нæлхæ 
æмæ зети.
Дæхи хуыздæр хатдзынæ мæнæ ацы продуктты 
фæрцы: халсартæ, дыргътæ, хæрынæн бæзгæ кæр-
дæджытæ, цæхджын къабуска, мыд. Пайда у дзул 
дæр, уæлдайдæр сау.

Сусæггаг нæу, бирæ адæм адджинаг кæй уарзынц, 
уый. Хæрзад сты къафеттæ, шоколад, дон газимæ. Цымæ 
цæмæн афтæ тынг цæуынц нæ зæрдæмæ? Уымæн æмæ 
нын дæттынц бирæ тых. Фæлæ уыдон æвзæрæрдæм 
фæзынынц нæ хуылфыдзаумæттыл. 

Бирæ тых дæттынц чипсытæ æмæ æндæр сой-
джын продукттæ дæр (зæгъæм, картоф-фри). Хæрзад 
хæринæгтæ сты, фæлæ зынтæй тайынц. Ноджы ма 
кæд дæ рæстæг фылдæр бадгæйæ æрвитыс, уæд дæ 
хуылфыдзаумæттæ æвзæрдæр кус, де ̓нæниздзинад та 
кæны лæмæгъдæр.

Адджинæгтæ æмæ сойджын хæринаг къаддæр хæр. 
Стæй æнæуи дæр бирæ ма хæр. Уый у æнæниз хæрды 
сæйрагдæр зæрдылдаринаг.
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ЗАРЯДКÆ – РАЙСОМЫ ГИГИЕНÆЙЫ 
ГИМНАСТИКÆ

Райсомæй тынг пайда у гигиенæйы гимнастикæ 
– зарядкæ. Сыст, дæхи цæхс, бацæттæ кæн уæнг-
змæлдтытæм.

10-12 минуты бæрц скæн рог зарядкæ

Зарядкæйы размæ уатмæ æнæмæнг æрбауадзын 
хъæуы сыгъдæг уæлдæф.

Зарядкæ кæнгæйæ дæм хъуамæ, дæхи кæуыл 
ныццæвай, ахæм предметтæ хæстæг ма уа – бандæттæ, 
мебель авджын дуæрттимæ æ. а. д.

Æркæс нывмæ. Райсомæй кæн ахæм уæнгзмæлд-
тытæ.

1. Сындæг цæугæйæ, къухтæ – размæ, стæй – уæлæ-
мæ, стæй – бынмæ.

2. Сындæг цæугæйæ, къухтæ – размæ, стæй – бынмæ.
3. Цæугæйæ, къухтæ – уæлæмæ, стæй – бынмæ.
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4. Къухтæ – фæйнæрдæм, æмраст, афтæмæй сæ 
æрзил.

5. Къæхтæ – фæйнæрдæм. Радгай-иу æргуы-
быр кæн дæ галиу æмæ рахиз къахмæ, къух-
æнгуылдзтæй фадмæ куыд æххæссай, афтæ 
(галиу фадмæ хъуамæ æххæссай дæ ра-
хиз къухæй, рахиз фадмæ та – галиу къухæй).

1

4 5 6

7

2 3
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6. Раст слæуу, къæхтæ иумæ, къухтæ бынмæ. 
Дæ къухтæ хæрдмæ сис æмæ иугыццыл дæхи 
фæстæмæ акæн. Ахæм уæнгзмæлдтытæ скæн иу-
цалдæр хатты.

7. Раст слæуу, къæхтæ иумæ, къухтæ бынмæ. Æрбад.
Уыйфæстæ æрхуысс. Фæстæмæ та сбад, уыйфæстæ 
сыст.

Зарядкæ тагъд ма кæн. Хуыздæр уыдзæн цалдæр 
уæнгзмæлды сындæг æмæ раст скæнын.

Райсомы гимнастикæйы фæстæ ма буар æнæмæнг 
хъæуы хуылыдз хисæрфæнæй ныссæрфын, кæнæ душы 
бынмæ хи цæнайын.

Афтæмæй цæттæ дæ ахуыр кæнынмæ æмæ хæдзары 
куыстытæм.

КÆНÆМ ФИЗКУЛЬТМИНУТКÆ.

Партæйы уæлхъус бирæ куы фæбадай, уæд 
дæ бафæнддзæн де уæнгтæ айвазын, æмæ скæн 
физкультминуткæ.
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Лæмбынæг æркæс ныв. Дæ зæрдæмæ дзы тынгдæр 
кæцы архæйдтытæ фæцыди, уыдон равзар. Бон сæ 
иу-цалдæр хатты скæн. Уымæн фаг уыдзæн 2-3 ми-
нуты.

1 2

3 4 5
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ЦАВÆР УÆЛÆДАРÆС ХЪÆУЫ УÆНГЗМÆЛДТЫ-
ТÆ КÆНГÆЙÆ?

Физкультурæ залы куы кæнай, стæй уынджы та хъарм 
рæстæг, уæд хуыздæр уыдзæн спортивон шортытæ, 
майкæ, футболкæ кæнæ тренировкæтæгæнæн тæнæг 
костюм скæнын.

Уæлæдарæс хъуамæ уа:
дæ размермæ гæсгæ;
рог;
уæнгзмæлдтытæ кæнынæн бæзгæ;
рæсугъд;
хъуамæ дæ зæрдæмæ цæуа.

Зымæгон дæ уынджы хъæудзæн тæбын 
худ. Хъусджын худ дæ нæ хъæуы, уымæн 
æмæ дзы сæр тагъд схид вæййы, æмæ 
фæрынчын уыдзынæ.

Уæллаг дарæсы бын хъæуы цъын-
да (трикотажное) кæнæ рог тæбын 
мидæггæгтæ дарын. Хорз у трениров-
кæтæгæнæн тæнæг костюм дæр. Ми-
дæггаг дзаумæтты уæлæ скæн тæбын 
хъарм хæлаф, свитер кæнæ тренировкæ-
тæгæнæн тæбын костюм.

Тыхджын дымгæ æмæ уазал рæстæг 
дарын хъæуы спортивон къурткæ, стæй 
сæрак кæнæ тæбын æрмкъухтæ (варежки).
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БУАР ФИДАР КÆНЫН

Буар фидар кæнынц, цæмæй адæймаджы бон уа 
æрдзы ивдддзинæдты ныхмæ лæууын. Уый тынг пай-
да у. Йæ буар фидар кæмæн у, уыцы адæймаг рынчын 
къаддæр кæны.

Йæ буар фидар кæнын кæй фæнды, уыцы 
скъоладзаутæн хуыздæр сты уæлдæфон ваннæтæ, хуы-
лыдз сæрфтытæ, уазал æмæ тæвд душ, цæугæдоны хи 
найын, бæгъæввадæй цæуын.

Уæлдæфон ваннæтæ амонынц буар сыгъдæг 
уæлдæфмæ фидар кæнын.

Уæлдæфон ваннæтæ кæныны размæ уатмæ хъæуы 
сыгъдæг уæлдæф æрбауадзын. Хъарм рæстæг та сæ 
кæнæн ис балкъоны кæнæ уынджы.

Гæнæн ис, æмæ дæ буар фидар кæнай райсомы 
зарядкæйы рæстæг. Раздæр уал сæ кæн 3 минуты бæрц. 
Уыйфæстæ рæстæгмæ чысылгай æфтау, афтæмæй сæ 
кæн 15 минуты онг.
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Буар фидар кæнæн ис хуылыдз сæрфтыты (обти-
рания) руаджы дæр. Хуыздæр у райсомæй, зарядкæйы 
фæстæ.

Сахуыр кæн хуылыдз сæрфтытæ кæнын.

Ныххуылыдз кæн хисæрфæн. Йæ тæвд хъуамæ 
буарæн уа æхсызгон.
Æрсæрф дæ къухтæ, гуыр, стæй къæхтæ.
Уыйфæстæ хус хисæрфæнæй дæхи хорз ныссæрф.
Хуылыдз сæрфтытæ кæн 1-2 минуты бæрц. 
Куыдфæстæмæ доны тæвд ис ныллæгдæр кæнæн, 
фæлæ тагъд кæнын нæ хъæуы.

Буар фидар кæнынæн хорз у бæгъæввадæй цæуын 
дæр.

Хæдзары иу-дыууæ минуты бæрц цу бæгъæввадæй. 
Рæстæгмæ сындæггай æфтау, цæмæй схиза 20 
минутмæ.
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Сæрдыгон хъарм рæстæг бæгъæввадæй згъорæн ис 
зæхх æмæ кæрдæгыл.

Буар фидар кæнын хъæуы æрвылбон. Процедурæтæ 
кæныны рæстæг фылдæр кæнын хъæуы сындæггай, 
къуырийæ-къуыримæ – тагъд ма кæн.

«Æрвылбон» æмæ «сындæг» - уыдон сты буар фидар 
кæныны сæйрагдæр зæрдылдаринæгтæ.

Буар фидар кæнынмæ куы батагъд кæнай, уæд дыл 
бахæцдзæн ихæнриз. Куы йæ банкъарай, уæд-иу 
дæ процедурæ ныууадз, дæ уæлæ-иу скæн хъарм 
дзаумæттæ.

Буар фидар кæнæн ис æнæ процедурæтæй дæр.
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Дæхи ваннæйы куы ̓хсай, уæд-иу дуар гомæй уадз. Дæ 
цæсгом уазал донæй æхс. Фынæй кæнгæйæ форточкæ 
гомæй уадз. Фылдæр рæстæг æрвит сыгъдæг уæлдæфмæ.

Хъазын æмæ уæнгзмæлдтытæ кæнын хуыздæр у уын-
джы. Тынг пайда у цæугæдон кæнæ цады хи найын!

ЦЫ КÆНЫН ХЪÆУЫ, ДÆХИ ÆВЗÆР КУЫ ХАТАЙ, 
УÆД?

Хи æвзæр хатыны бæрæггæнæнтæ сты:
сæры рыст;
хуыфын; 
фындз æхгæд кæй у, уымæ гæсгæ зынтæй улæфын;
тыхулæфт кæнын;
фынæйы фæстæ лæмæгъ уæвын.

Цы кæнын хъæуы? Скъолайы уæвгæйæ, дæхи 
æвзæр куы банкъарай, уæд, æнæмæнг, зæгъын хъæуы 
ахуыргæнæгæн.
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Кæд хæдзары кæнæ кæрты уай, уæд та-иу зæгъ дæ 
ныййарджытæн. Афтæмæй уæнгзмæлдтытæ кæнæн 
нæй, стæй згъорæн æмæ хъазæн дæр.

Дæхи æвзæр куы хатай, уæд быхсыныл ма архай. 
Дæхæдæг хостæ ма нуаз. Дохтыр дын зæгъдзæн, цы 
кæнын хъæуы, уый.

Тынг ахсджиаг у, рæстæгæй-рæстæгмæ, хорз рæзыс 
æви нæ, уый бæрæг кæнын. Афæдз иу-дыууæ хатты 
цæуын хъæуы дохтырмæ. Уый дын фендзæн дæ гуыры-
конд, сбæрæг кæндзæн, цæстæй куыд уыныс æ. а. д.

Сбæрæг кæн дæ зонындзинæдтæ

Бамбарын кæн дæхи ныхæстæй «царды хуыз», «боны 
фæтк», «райсомы гигиенæйы гимнастикæ (зарядкæ)».
Куыд æмбарыс «буар фидар кæнын»?
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