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Зинаргъ скъоладзау!

Аци киунугæ дин æнхус кæндзæнæй ахур кæнгæй. Ма, 
ций, ди иронх кæнæд хузтæма æркæсун дæр – уотемæй, 
ци бакæсай, уой хуæздæр багъуди кæндзæнæ.

Киунуги фæрци базондзæнæ, ци ’й физкультурæ, 
куд ахедуй адæймаги цардбæл ма аллихузон 
къулумпидзийнæдтæ еиуварс кæнунбæл.

Базондзæнæ, де ’нæнездзийнадæн  
ци пайда æрхæсдзæнæнцæ æма дæхе 
куд хуæздæр æнкъардзæнæ физкультури 
фæрци.

Зындзийнæдтæй ку нæ тæрсай, уæд дæ  
къохи алци дæр бафтуйдзæнæй.
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Æгас цо, мæ лимæн! Æз дæн дæ ахургæнæг. 
Мæнæн ме хæс æй дæуæн физкульту-
ри сосæгдзийнæдтæ раргом кæнун. Æз дин 
радзордзæнæн иуæнгтæ куд гъæуама змæлонцæ, 
куд сæ гъауй раст æнхæст кæнун, цæмæй пайда 
уонцæ.

Дæ хæццæ дзубанди кæндзæнæн аци киунуги 
фæрстæбæл.

Цидæр фарстбæл дæ гъæудзæнæй рагъуди кæнун.

Икæнун дæ гъæудзæнæй цидæр фæдзæхст, зæгъæн, 
циуавæрдæр иуæнгти змæлд.

Аци нисанæй бæрæггонд цæуй циуавæрдæр ахсгиаг гъуди. 
Дæ гъос имæ лæмбунæгдæр æрдарæ.

Аци нисæн ба дин амондзæнæй, де ’нæнездзийнадæ куд 
гъæуай кæнгæй, уой. 
Дæ зæрдæбæл дарæ мæ фæдзæхститæ.
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сæр
Физкультурæ 

рагдзаманти
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ЦИ ÆЙ ФИЗКУЛЬТУРÆ?

Æркæсæ хузтæма. Зæгъæ, ци косунцæ сувæллæнттæ. 
Сæ кæци архæйдтитæ æнцæ пайда адæймаги æнæ-
нездзийнадæн?

Ци ’й физкультурæ? Бердзейнаг (грекъаг) æвзагбæл 
физикон амонуй æрдзон.
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Адæймаг æрдзи еу хай æй. Е дæр ирæзуй иннæ 
цæрæгойти хузтæй. Æ бон æй цæун, ледзун, гæппитæ 
кæнун, хуæрун, фунæй кæнун.

Физкультурæ æй:

 иуæнгтæ змæлун кæнуни фæрци бауæр федардæр 
æма хъаурæгиндæр кæнун;
 дæхемæ зелун;
 бониы фæткæ æнхæст кæнун.

Аци киунугæ дин уони туххæй дзордзæнæй.
Физкультурæ алкæддæр ка кæнуй, етæ æнцæ æнæнез. 

Косгæ æма ахур кæнунцæ хуæздæр, æнцæ тухгин æма 
федар. 

КУД ФÆЗЗИНДТÆЙ ФИЗКУЛЬТУРÆ?

Физкультурæ фæззиндтæй хъæбæр раги, недза-
манти. Еци рæстæги адæймагмæ нæма адтæй хуарз 
тохæндзаумау, нæ ин адтæй федар конд хæдзарæ ма 
гъар хъæппæлтæ. Гъудæй æй хæруйнаг мадзал кæнун. 
Цауæн кодта сирдтæбæл, гъæддаг цæрæгойтæбæл, 
арæх а цардæн тæссаг дæ, уидæ. Уæхæн уавæрти цæрун 
зин адтæй, адæймаг архайдта æ хъаури фæрци.
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Æрмæстдæр хъаурæгин адæймагæн адтæй æ бон ху-
арз цауæн кæнун, знагбæл фæууæлахез ун, æ бийнонти 
багъæуай кæнун.

Æрмæстдæр уæхæн адæймаги бон адтæй мамонт 
æрахæссун дæр.

Рагон Мисири (Египет) адæм цауæн кодтонцæ арцæ 
(копьё) æма бæндæни фæрци. Гъудæй сæ-еу сирди бай-
йафун, ныгъгъавун имæ ма ’й арцæй фехсун, уæдта ’й æ 
цæрæн бунатмæ бахæссун.
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Недзаманон знæмтæ кодтонцæ еристæ цауæйнонти 
хуæздæр кафтитæй. Нæлгоймæгтæ-еу æвзурстонцæ 
сæ хъаурæ. Цæгатаг адæмтæма адтæй уæхæм 
кæфтитæ: «моржбæл цауæн», «бабузбæл цуан», 
«арсбæл цауæн», «халон».

Сувæллæнтти дæр гъæзтити фæрци ахур 
кодтонцæ цауæн кæнунбæл. Гъазти архайгутæй еуетæ 
æвдистонцæ аллихузон цæрæгойти, зæгъæн, сагтæ 
кенæ æрсити, иннетæ ба – цауæйнæнтти. Уотемæй мин-
къий цауæйнонтæ ахур кодтонцæ арæхстгин æма нифс-
хаст унбæл.

Цæгати цæргутæ уарзтонцæ къозойæй 
гъазун. Конд уидæ саги царæй цъарæй.
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Рагон Бердзенаг бæстæ æма Рагон Рими биццеути 
– еу хуæрз минкъиййæй райдæдтонцæ тугъдмæ цæттæ 
кæнун. Исуйнаг тугъдонти ахур кодтонцæ армæй æма 
гъæбесæй хуæцунбæл.

Биццеутæ хуæстæнцæ гъæдин церхъитæй, сæ тухæ 
æвзурстонцæ ледзун æма гæпп кæнунæй.

Тугъди будури арæх пайда кодтонцæ тугъдон уæр- 
дунтæй (боевая колесница). Бæхтæ тæрунæн гъудæй 
арæхстдзийнадæ æма хъэурæ.
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Цæгатаг адæм недзаманти, сауæнгæ доргун æноси 
(каменный век) пайда кодтонцæ лыжитæй. Цудæнцæ-еу 
сæбæл мети, цауæн кæнгæй. 

Уотæ исхузæ кодтонцæ, рагдзамани лыжитæбæл ка цудæй, уони

ФИЦЦАГ ОЛИМПАГ ГЪÆЗТИТÆ

Спортивон еристæ аразун райдæдтонцæ хъæбæр 
раги. Рагон Бердзейнаг бæсти спортивон гъæзтитæ 
цудæнцæ æрмæстдæр догъи уайунæй. Бердзейнаг са-
хар (горæт) Олимпимæ-еу æрæмбурд иуонцæ бæсти 
али рауæнтæй.
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Уой фæсте фæззиндтæнцæ фондз хуземæй (пя-
тиборье) еристæ: догъи уайунбæл ма бафтудтонцæ 
дæргъцæмæ гæпп кæнун, диск æма арцæ æхсун, 
гъæбесæй хуæцун.

Никки фæстæдæр еристæ аразун райдæдтонцæ 
æрмæст хуæцунæй, тугъдон уæрдунтæбæл цæунæй 
æма æндæр гъæзтитæй.

Олимпийи еристæ тагъд рапарахат æнцæ. Бердзен-
тæ стур аргъ кодтонцæ адæймаги рæсугъд æндаг 
бакастæн æма нифсæн. Уомæ гæсгæ берети фæндæ 
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адтæй Олимпаг гъæзтити архайун. Уоци рæстæг-еу тугъд 
дæр банцадæй, знæгтæ-еу сæ тохæндзаумæуттæ еу-
варс æрæвардтонцæ, бæсти алли рауæнтæй цудæнцæ 
Олимпимæ.

Олимпаг гъæзтитæ аразтонцæ фондз анзи еу хатт. 
Еристи ка рамолидæ, уони худтонцæ чемпионтæ. 
Чемпионтæ адтæнцæ тухгин, хъаурæгин, нифсхаст, зунд-
гин æма уæздан. Курухон философ Платон æма зундгин 
математик Пифагор Олимпаг гъазтити уæлахездзаутæ 
æрмæй хуæцунæй.

Спортсментæ Олимпаг гъæзтитæмæ сæхе цæттæ 
кодтонцæ хъæбæр лæмбунæг. Тренировкитæ кодтонцæ 
ледзунæй, гæпп кæнунæй, диск æма арцæ æхсунæй.

Платон Пифагор
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Хузи æвдист цæуй адæймаг раги дзамани 
(ледзгæй æма тугъдон уæрдунбæл цæугæй)

Исбæрæг кæнæ дæ зонундзийнæдтæ.

Дзуапп раттæ фæрститæн:
Циуавæр минеугутæ гъæуама адтайдæ раги дзамани 
адæймагмæ, цæмæй цауæн хуарз кодтайдæ, уой 
туххæй?
Æцæг тугъдон лæгмæ гъæуама циуавæр минеугутæ 
уа?
Цæмæн худтонцæ Рагон Бердзейнаг бæсти гъæзтитæ 
олимпаг?
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сæр Адæймаг
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АДÆЙМАГИ БАУÆР

Æркæсæ хузæмæ. Адæймагиа 
бауæри циуавæр хæйт- 
тæ зонис? Зæгъæ, Цæмæн гъæунцæ.

Адæймаги бауæр конд æй сæр, гурæ, къохтæ æма 
къæхтæй. Æмбæрзт æй царæй. Е бауæр гъæуай кæнуй 
уазалæй, тæвдæй æма микъробтæй.

Цари буни ба ес хæцъæфтæ.

Сæр

Бæрзæй

Реугудур
Фæсонти 

хæцъæфтæ
Губуни хæцъæфтæ

Астæу

Гурæ

Къох

Къах
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Гурæбæл хуæрз зиннунцæ губун æма фæсонти 
хæцъæфтæ (фидтæ). Губуни хæцъæфтæ хуннунцæ гу-
буни пресс. Фæсонти хай астæуæй хуннуй астæу кенæ 
суйни сæртæ.

Къохтæ æма къæхти циуавæр хæйттæ æй дæ бон 
байамонун?

Къох конд æй усхъæ, мæкъустæг æма арми- 
тъæпæнæй. Къахи хæйттæ æнцæ агъд, зæнгæ æма 
уæлфад.

Усхъæ
Ирæмбуйни-
къæдзæ
Мæкъустæг
Цонгигъолæ

Армитъæпæн

Агъд

Уæраг

Зæнгæ

Фадигъолæ
Уæлфад
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ЦÆМÆН НÆ ГЪÆУЙ СТÆГДАР (СКЕЛЕТ)?

Цар æма фидти буни æнцæ стгутæ. Адæймагæн æ 
еугур стгутæ хуннунцæ стæгдар. Стæгдар конд æй сæри 
кæхцæй, реугудурæй, æстæуистæгæй, къохти стгутæ, 
къæхти стгутæ æма суйни стгутæй.

Стæгдари фæрци нæ бон æй раст лæуун. Никки ма 
гъæуай кæнуй сæри хъанз, зæрдæ, рæугутæ, ахсæн, 
уæдта иннæ хурфидзаумæуттæ.

Сæри кæхцæ

Реугудур

Къохи
стгутæ

Астæуистæг

Суйни стæг

Къахи стгутæ
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ЦÆМÆН ГЪÆУНЦÆ ФИДТÆ АДÆЙМАГИ?

Фидти фæрци арæзт цæуй бауæри формæ. Къæхти 
хæцъæфти фæрци нæ бон æй лæуун, цæун, ледзун æма 
гæпп кæнун.

Змæлун

     Цæун   Уайун      Гæпп кæнун

Къохти хæцъæфти фæрци нæ бон æй предметтæбæл 
хуæцун. Зæгъæн, къариндас кенæ киунугæбæл хуæцун, 
уæдта аллихузон спортивон предметти хæццæ архайун.
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Адæймаги гуриконд аразгæ æй гуыри хæцъæфти 
кондмæ гæсгæ.

ГУРИКОНД

Ци æй гуриконд? Е æй, адæймаги бауæр лæугæ 
æма бадгæй ци уавæри фæууй, е. Гурикондæй аразгæй 
æй, нæхе куд æнкъарæн, е. Раст гуриконд кæман ес, 
е тагъд нæ фæллайуй, йæ хурфидзаумæуттæ дæр 
косунцæ хуæздæр.

Бакæсæ текст æма сбæрæг кæнæ, раст бадис æви 
нæ:

сæр æй раст;
усхъитæ æнцæ раст, еуминкъий бунмæ хуæцунцæ;
реугудур æй ихæлд (разв рнут) фæйнердæмæ;
фæсонтæ æнцæ раст, астæуæй еу минкъий 
фæттастæнцæ;
губун – мидæма.

Раст гуриконд
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Косæн стъоли сæргъи бадгæй, кæсæ дæ 
гурикондмæ. Къелай кæронбæл ма бадæ, дæ 
къæхтæ дæ буни ма кæнæ – е пайда нæй.

Сувæллæнттæ арæх раст нæ фæббадунцæ – æгæр 
хæстæг фæуунцæ сæ сæртæ стъолмæ.

Раст гуриконд нæй

Парти уæлгъос раст ку нæ бадай, уæ гъигæдард 
цæудзæнæй дæ гуриконд, уингæ дæр лæгъуздæр 
кæндзæнæ.

Гуриконд æма æнæнездзийнадæ æнгом баст æнцæ. 
Адæймаг æ гурикондбæл ку нæ гъуди кæна, уæд 
арæхдæр сæйдзæнæй. Æ гуриконд раст кæмæн най, 
еци адæймаг фæууй æнарæхст, тагъддæр фæллайуй æ 
бæрзæй, фæрресунцæ æ фæсонтæ.
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Лæмбунæг æркæсæ хузæмæ. Исбæрæг кæнæ, дæ 
гуриконд раст æй æви нæ (дæ гъос дарæ, бауæри 
хæйттæй фарсбæл кæцитæ æндзæвунцæ, уомæ).

Фарсмæ хæстæг ислæууæ, къæхтæ еумæ, къохтæ 
бунмæ. Дæ ракомкоммæ æмраст кæсæ.

Бафæлварæ, цума дæ армæ астæу æма фæсонти 
’хсæн цæуй. Кæд цæуй, уæд дæ гуриконд раст æй. 
Кæд си тумбулкъох цæуй, уæд дæ гъæуй дæ губун æма 
фæсонти хæцъæфтæ федардæр кæнун.

Алкæддæр бæрæг кæнæ дæ гуриконд. Йе сраст 
кæнун æ дзæбæх кæнунæй æнцондæр æй.
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1 2 3

Цæмæй дæ гуриконд сраст кæнай, уой туххæй кæ- 
нæ физикон фæлтæрæнтæ (физические упражнения) 
киунуги хæццæ.

1. Рацо-бацо кæнæ 1 минути бæрцæ.
2. Æрбадæ дæ уæргутæбæл.
3. Дæ еу къах уæлæма исесæ, уотемай раст лæууæ.

АДÆЙМАГИ ФАД

Адæймаги фад архайуй пружини хузæн: фæлмæндæр 
кæнуй бауæри змæлд цæугæй, ледзгæй æма гæпп 
кæнгæй.

Йæ хæцъæфтæ ку слæмæгъ унцæ, уæд фæууй 
тъæпæн. Хонунцæ æй тъæпкъах (плоскостопие).
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Къахвæдтæ

Раст, уаггин (нормальная)         Тъæпкъах

Тъæпкъах ка ’й, уоци адæймагæн, цæугæй, æ гурæ 
хъæбæрдæр змæлуй. Берæ ку фæццæуй, уæд æ 
сæр ресун райдайуй, астæуистæг низзулун уй, уæдта 
фæллайгæ дæр тагъддæр кæнуй.

Кæнун гъæуй уæхæн фæлтæрæнтæ:
1. Гимнастикон лæдзæгбæл цæун.
2. Къахи ’нгулдзитæ æма фади фæрци предмет рай-

сун.
3. Къахи ’нгулдзитæй бæндæн дууердæмæ ивазун.
4. Къахи ’нгулдзтæй гимнастикон лæдзæг райсун.
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Цæмай дæмæ тъæпкъах ма фæззина кенæ ба 
æй исраст кæнун ку гъæуа, уæд хъæбæр пайда æй 
бæгъæмбадæй цæун. Сæрди арæхдæр цо бæгъæмбадæй 
кæрдæг æма зменсæбæл.

КУД ГЪÆУЙ ХÆЦЪÆФТИ ФÆЛЛАД ИСУАДЗУН?

Ледзун, гæпп кæнун æма æндæр аллихузи 
змæлдтитæ.

Ахур кæнун хæцъæфти фæллад раст уадзунбæл. 
Е гъæуй дæ бауæри æнæмæнгæ. Уæхæн физикон 
фæлтæрæнтæ хуæздæр æй уæлгоммæ хусгæй кæнун.

Уæлгоммæ исхуссæ минкъий горцъебæл кенæ гим-
настикон матбæл.
Исæхгæнæ дæ цæститæ.
Уотемай 1-2 минути рахуссæ.

Уолæвди фæсте адæймаг фæууй сабурдæр, 
фæззиннуй имæ фулдæр нифс æма хъаурæ. Нæуæгæй 
бабæй цæттæ уодзæнæ ахур æма физкультурæ 
кæнунмæ.
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Исбæрæг кæнæ дæ зонундзийнæдтæ

Дзуапп раттæ фæрститæн:
Къохтæ æма къæхти циуавæр хæйттæ зонис?
Байамонæ фадигъолæ.
Цæмæн гъæуй стæгдар?
Цæмæн гъæунцæ адæймаги хæцъæфтæ?
Ци æй гуриконд?
Куд исбæрæг кæндзæнæ, гуриконд раст æй æви нæ, 
уой?
 Хæцъæфти фæллад куд гъæуй исуадзун?
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сæр
Æнæнез царди 

фæткæ
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БОНИ ФÆТКÆ

Куд гъуди кæнис, ци æй «царди хузæ» (образ жиз-
ни)?

Царди хузæ æй, нæ рæстæг бон æма æхсæвæ куд 
æрветæн, е.

Æнæнез царди хузæ амонуй:
 алци дæр афонæбæл кæнун;
 де ̓нæнездзийнадæ ма æндаг бакастмæ гъос дарун;
 алкæддæр æзмæлун;
 кæдзосдзийнади домæнтæ æнхæст кæнун – бауæр 
федардæр кæнун, хе æртайун, хуссуни размæ 
къæхтæ, цæсгом, дæндæгутæ, гъæунгæй æрба- 
цæугæй, къохтæ сапойнæй нихснун.

Цæмæй дин фулдæр æнтæса, уой туххæй 
рæстæгæй гъæуй раст пайда кæнун – искæнун бони 
фæткæ ма уомæ гæсгæ архайун.
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Бони фæткæмæ гæсгæ ка цæруй, еци адæймагæн 
фулдæр æнтæсуй.

КУД ГЪÆУЙ БОНИ ФÆТКÆ АРАЗУН?

Куд лæдæрис «бони фæткæ»?

Сæумæ æма бон
Бони фæткæ исканун зин нæй. Косгæ ку кæнай, уæд 

уолæфун дæр гъæуй.
Иуæнгтæ змæлун кæнун хуæздæр æй сæумæй. 

Цæмай дæхе хуæздæр хатай, уой туххæй гъæуй 
зарядкæ кæнун.

Уой фæсте исæнхæст кæнун гъæуй гигиени 
домæнтæ: души бунмæ дæхе ниртайæ кенæ уомæл 
къохмæрзæнæй ниссæрфæ бауæр, дæхемæ базелæ. 

Сæумæй адæймаг фулдæр æма хуæздæр гъуди 
кæнуй, уомæ гæсгæ ахур кæнун хуæздæр æй сæумæй.

 Рæфти хуæздæр æй гъазун, тренировкитæ кæнун, 
еристи архайун, кæдзос уæлдæфи рæстæг æрветун.



30

Тренировкити фæсте фæгъгъæуй души буни хе 
ниртайун кенæ уомæл къохмæрзæнæй бауæр нис- 
сæрфун.

Изæрæй æма æхсæвæ
Изæрæй хуæздæр æй киунугæ кенæ киномæ кæсун, 

хæдзари куститæ кæнун, скъоламæ хе цæттæ кæнун. 
Изæрæй дæр, æнæмæнгæ, æнхæст кæнгæ ’нцæ гигие-
ни домæнтæ: душ кенæ ванни хе нихснун, дæндæгутæ 
никкæдзос кæнун.

Адæймагæн уæлдай ахсгиагдæр æй æхсæвæ. 
Æрмæстдæр фунæй кæнгæй иссæуй æ фæллад, æвзонг 
адæймаг ба ма ирæзгæ дæр кæнуй.

Адæймаг бони фæткæ ку не ’нхæст кæна, æхсæвæ ку 
нæ бафунæй уа, уæд косгæ дæр æма ахур дæр лæгъуз 
кæнуй, йе ̓нæнездзийнадæ ба кæндзæнæй лæмæгъдæр.
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9 сахаттебæл гъæуамæ уай дæ хуссæни. Ниххуссуни 
агъоммæ дæ аварæмæ кæдзос уæлдæф бауадзæ. 

Дæу карæн скъоладзау алли бон дæр гъæуамæ 
фунæй кæна 10-11 сахатей бæрцæ.

Исбæрæг кæнæ, дæ бони фæткæ раст æй æви нæ: 
æркæсæ хузтæмæ, бакæсæ син сæ бунмæ финститæ.

Исистун     Сæумон зарядкæ     Гигиенæ, бауæр
   7:00        федардæр
              кæнун

Сехуар    Скъоламæ цæун    Ахури рæстæг
   7:30            8:30
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Рæфтад             Уолæвди рæстæг,                 Хæдзарæмæ
 13:00         уозер кæнун            куститæ кæнун
            13:30

Спортивое гъæзтитæ,       Æхсæвæр         Сабур куститæ (киунугæ
уозер кæнун   19:00             кæсун, кино æ .у. нд.)

17:30

               Фунæй кæнунмæ          Фунæй кæнун
                  цæттæ кæнун        21:00

                20:30
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ÆНÆНЕЗ ХУÆРДÆ

Цæмай æнæнез уай, уой туххæй гъæуй æмбæлгæ 
уагмæ гæсгæ хуæрун. Фиццагидæр, хуæрун гъæуй еци 
еу рæстæг. Ду гъæуама хуæрай, тæвдæ сехуар, тæвдæ 
рæфтад æма æхсæвæр.

       Куд æнгъезуй, уотæ         Атæ хуæрун не ’нгъезуй
                 хуæрун  

Дæу карæн адæймаги ма гъæуй дуккаг сехуар æма 
рæуæг рæфтад (полдник) хуæрун.

Бонæ цал хатти гъæуама хуæрай?

Хуæргæй тагъд ма кæнæ. Æрмæст сор хуæруйнаг 
дæр ма хуæрæ. Е ахсæнæн пайда нæй, хуæруйнаг дæр 
лæгъуз тайуй.

Хуæргæ æй, ирæзунæн пайда ка ’й, уæхæн 
продукттæ. Уони фæрци уодзæнæ хъаурæгиндæр ахури 
дæр, хъазгæй дæр, дæхе дæр хуæздæр æнкъардзæнæ.
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Дæ бауæри гъæуй æнæнез хуæруйнаг.

Хъаурæ æма тухæ дæттунцæ уахæн продукттæ: 
æхсир, къæпу (кефир), йогурт, фид, кæсалгæ, æйкитæ, 
царв æма зети.
Дæхе хуæздæр æнкъардзæнæ мæнæ аци хуайраги 
фæрци: халсартæ, рæзæ, хуæрунæн бæзгæ 
кæрдæгутæ, цæхгун къабуска, муд. Пайда æй дзол 
дæр, уæлдайдæр сау.

Берæ адæм адгийнагбæл хъæбæр æхцул æнцæ. 
Къанфеттæ, шоколад, гази хæццæ дон. Цума цæмæ 
цæунцæ уотæ хъæбæр сæ зæрдæмæ? Уомæн æма нин 
дæттунцæ берæ тухæ. Фæл нæ хурфидзаумæуттæбæл 
ба лæгъузæрдæмæ фæббæрæг унцæ. 

Чипситæ ма сойнæйдзаг æндæр хуæруйнæгтæ 
(зæгъæн, картоф-фри) дæр дæттунцæ берæ тухæ. 
Бæргæ хуæрзадæ æнцæ, фæл зинтæй тайунцæ. Ник-
ки ма кæд бадгæ берæ кæнис, уæд не ’нæнездзийнадæ 
кæнуй лæмæгъдæр.

Адгийнæгтæ ма сонгун хуæруйнаг минкъийдæр 
хуæрæ. Æнæуой дæр берæ ма хуæрæ. Е æй æнæнез 
хуæрди ахсгиагдæр зæрдæбæлдаруйнаг.
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ЗАРЯДКÆ – СÆУМОН ГИГИЕНИ 
ГИМНАСТИКÆ

Сæумæй хъæбæр пайда æй гигиени гимнастикæ 
– зарядкæ. Исистæ, дæхе нихснæ, бацæттæ кæнæ де 
уæнгтæ базмæлун кæнунмæ.

10-12 минутей бæрцæ зарядкæ искæнæ.

Зарядки агъоммæ дæ аварæмæ къæдзос уæлдæф 
æрбауадзæ.

Зарядкæ кæнгæй дæхе гъæуай кæнæ естæбæл 
ниццæвунæй, авгин дзаумауттæ, столтæ, къелатæмæ 
хæстæг ма лæууæ.

Æркæсæ хузæмæ. Сæумæй кæнæнæ мæнæ уахæн 
гимнастикæ.

1. Сабургай цæугæй, къохтæ – размæ, уæдта – уæлæ-
мæ, уæдта – бунмæ.

2. Сабургай цæугæй, къохтæ – размæ, уæдта – бунмæ.
3. Цæугæй, къохтæ – уæлæма, уæдта – бунмæ.
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4. Къохтæ – фæйнердæмæ, раст, уотемæй сæ 
æрзелæ.

5. Къæхтæ – фæйнердæмæ. Кезугæй сæмæ æргубур 
кæнисæ, ку галеу, ку рахес къахмæ, къохи æнгулдзитæй 
фадбæл куд æндзæвай, уотæ (галеу фадбæл – ра-
хес къохæй, рахес фадбæл – галеу къохæй).

1

4 5 6

7

2 3
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6. Раст ислæууæ, къæхтæ еумæ, къохтæ бунмæ. Дæ 
къохтæ хæрдмæ исесæ ма дахе еу минкъий фæстæ 
мæ ракæнæ. Ауæхæн фæлтæрæн искæнæ цалдæр 
хатти.

7. Раст ислæууæ, къæхтæ еумæ, къохтæ бунмæ. 
Æрбадæ. Уой фæсте æрхуссæ. Фæстæмæ бабæй 
исбадæ, уой фæсте исистæ.

Зарядкæ тагъд ма кæнæ. Пайдадæр æй цалдæр хузи 
фæлтæрæни сабургай æма раст искæнун.

Сæумон гимнастики фæсте ма гъæуй кенæ души буни 
балæуун, кенæ ба уомæл къохмæрзæнæй хе ниссæрфун. 

Уотемæй цæттæ дæ ахур кæнунмæ кенæ кустмæ.

КÆНÆН ФИЗКУЛЬТМИНУТКÆ.

Берæ ку фæббадай стъоли цори, уæд дæ 
бафæндздзæнæй де уæнгтæ райвазун, æма искæнæ 
физкультминуткæ.
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Лæмбунæг æркæсæ хузтæмæ. Дæ зæрдæма си 
хъæбæрдæр кæци архæйдтитæ фæццудæнцæ, уони 
равзарæ. Бонæ сæ еу-цалдæр хатти искæнæ. Уомæн 
гъæуй еу 2-3 минути.

1 2

3 4 5
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ЦИУАВÆР УÆЛЕДАРÆС ГЪÆУЙ ГИМНАСТИКÆ 
КÆНГÆЙÆ?

Физкультурæ зали ку кæнай гъар рæстæги, уæд 
хуæздæр æй спортивон шортитæ, майкæ, футболкæ 
кенæ тæнæг спортивон костюм.

Уæледарæс гъæуамæ уа:
дæ аккаг;
рæуæг;
змæлгæй гъигæ куд нæ дара;
рæсугъд;
гъæуамæ дæ зæрдæма цæуа.

Зумæгон дæ гъæунги гъæудзæнæй 
гъар цъоппин ходæ. Гъосгин ходæ дæ нæ 
гъæуй, уомæн æма си сæр тагъд исхед уй, 
ма фæссæйгæ уодзæнæ.

Уæллаг дарæси буни гъæуй цъин-
да (трикотажное) кенæ рæуæг цъоп-
пин медæггæгтæ дарун. Хуарз æй 
тренировкитæгæнæн тæнæг костюм 
дæр. Медæггæгти уæле искæнæ цъоп-
пин гъар хæлаф, свитер кенæ трениров-
китæгæнæн костюм.

Уазал æма думгæ рæстæги дарун гъæуй 
спортивон къурткæ ма гъар къохæрходтæ 
(варежки).
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БАУÆР ФЕДАР КÆНУН (ЗАКАЛЯТЬ)

Бауæр федар кæнунцæ, цæмæй адæймаги бон уа 
æрдзи аййивддзинæдти нихмæ лæуун. Е хъæбæр пай-
да æй. Æ бауæр федар кæмæн æй, еци адæймаг сайгæ 
арæх нæ кæнуй.

Æ бауæр федар кæнун ке фæндуй, еци 
скъоладзаутæн хуæздæр æнцæ уæлдæфон ваннитæ, 
уомæл къохмæрзæнæй сæрфун, уазал æма тæвдæ душ, 
цæугæдони æртайун, бæгъæнбадæй цæун.

Уæлдæфон ваннитæ гъæунцæ бауæр кæдзос 
уæлдæфмæ федар кæнун.

Уæлдæфон ваннитæ кæнуни агъоммæ аварамæ 
бауадзæ кæдзос уæлдæф. Гъар рæстæги ба кæнæ бал-
къони кенæ гъæунги.

Гæнæн ес, æма дæ бауæр федар кæнай саумон за-
рядки рæстæг. Раздæр бал сæ кæнæ 3 минутей бæрцæ. 
Уой фæсте минкъийгай рæстæгмæ æфтауæ, уотемæй 
сæ 15 минутей дæргъци кæнæ.
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Сæумон зарядки фæсте æнæмæнгæ дæ бауæр 
ниссæрфæ уомæл къохмæрзæнæй.

Исахур кæнæ дæхе уомæл къохмæрзæнæй сæрфун.

Ныцъцъифæ кæнæ къохмæрзæн. Йæ тæвдæ гъæ- 
уама дæ бауæрæн æхцæуæн уа.
Æрсæрфæ дæ къохтæ, гурæ, уæдта къæхтæ.
Уой фæсте сор къохмæрзæнæй дæхе дзæбæх нис- 
сæрфæ.
Уотемæй дæхе сæрфæ 1-2 минути. Кудфæстæмæ 
дони температурæ æнгъезуй ниллæгдæр кæнун, фал 
тагъд ба ма кæнæ.

Бауæр федар кæнунæн пайда æй бæгъæмбадæй 
цæун дæр.

Хæдзари 1-2 минути цо бæгъæмбадæй. Сабургай дæ 
рæстæгбæл æфтаугæ цо, цæмай исхъæрта 20 минутей 
уæнгæ.



42

Сæрди гъар рæстæги бæгъæмбадæй цо кæрдæгбæл, 
уæдта зæнхæбæл.

Бауæр федар кæнунбæл архайæ алли бон дæр. 
Процедуритæ кæнуни рæстæг фулдæрæй-фулдæр кæнæ 
сабургай, къуæрейæй-къуæремæ – тагъд ма кæнæ.

«Аллибон» æма «сабургай» – етæ æнцæ бауæр фе-
дар кæнуни сæйрагдæр зæрдæбæлдаруйнæгтæ.

Бауæр федар кæнунмæ ма батагъд кæнæ ехæнрезæ 
дæбæл бахуæцдзæнæй. Ку æй балæдæрай, уæд 
ниууадзæ дæ процедурæ кæнун. Дæхе исгъар кæнæ.

Бауæр федар кæнæн ис æнæ процедуритæй дæр.
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Дæхе ванни ку х̓снай, уæд-еу дуар байгон кæнæ. Дæ 
цæсгом уазал донæй æхснæ. Фунæй кæнгæй къæразгæ 
кенæ уæлдæфдзон (форточка) игонæй уадзæ. Фулдæр 
рæстæг æрветæ кæдзос уæлдæфи.

Гъазун æма иуæнгтæ змæлун кæнун гъæуй гъæунги.  
Хъæбæр пайда æй цæугæдони кенæ цади æртайун!

ЦИ КÆНУН ГЪÆУЙ, ДÆХЕ ЛÆГЪУЗ КУ ’НКЪА-
РАЙ, УÆД?

Лæгъуз æнкъаруни нисæнттæ æнцæ:
сæри рист;
хуыфæг; 
финдз æхгæд ку уа, зинтæй ку уолæфай;
тухуолæфт кæнун;
хуссуни фæсте лæмæгъ ку уай.

Ци кæнун гъæуй? Скъолай уогæй, лæмæгъ ку уай, 
уæд зæгъæ ахургæнæгæн.
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Кæд хæдзари кенæ тургъи уай, уæдта зæгъæ дæ 
ниййергутæн. Дæ гъазун, тренировкитæ кæнун ниу- 
уадзæ. 

Лæмæгъ ку уай, уæд бабухсæ. Дæхуæдæг хуастæ ма 
ниуазæ. Æнхæст кæнæ дохтури амунддзийнæдтæ. 

Хъæбæр ахсгиаг æй, рæстæгæй-рæстæгмæ, куд 
ирæзис, уой бæрæг кæнун. Анз 2 хатти цæун гъæуй 
дохтурмæ. Е исбæрæг кæндзæнæй, куд ирæзис, дæ орга-
низм ци уавæри æй, уой.

Исбæрæг кæнæ дæ зонундзийнæдтæ

Радзорæ, куд лæдæрис «царди хузæ», «бони фæткæ», 
«сæумон гигиени гимнастикæ (зарядкæ)».
Куд лæдæрис «бауæр федар кæнун»?
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