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БЫ¤ААРЫЫ СУРУК

Ґірэх биридимиэтин ійдібµлэ

Уопсай µірэхтээґин начаалынай оскуолатын федеральнай государ-
ственнай с тан дардыгар физическэй култуураны биридимиэт бы ґыы-
тынан µірэтиигэ: «Хамсаныы — эргиччи сайдыы хайысхата» диэн  
ыйыллар.

Физическэй култуураºны µірэтии маннык сµрµн докумуоннарга 
тирэ±ирэр:

 — Россия Федерациятын «Ґірэхтээґин туґунан» сокуона, 32 ыст. 
«Ґірэх тэрилтэлэригэр кэмпэтиэнсийэ уонна эппиэтинэс»;

 — Россия µірэхтээґинин саІардан оІоруу кэнсиэпсийэтэ;
 — салгыы µірэхтээґин тутулун кэнсиэпсийэтэ;
 — эт-сиин іттµнэн иитиигэ 1—11 кылааска уопсай µірэхтээґин 

эрэгийиэннээ±и кэлимсэ бырагыраамата (ааптардар С.И. Захаров,  
М.И. Варламов, Н.Å. Максимова, Å. Алаас, Г.А. Кузьменко. — Дьо-
куускай, 1999). 

Бу µлэ тµмµгµнэн кыра саастаах µірэнээччилэр эт-сиин іттµнэн 
кыахтара, ону сэргэ ійдірі-санаалара, толкуйдара, айар дьо±урдара 
уонна кіІµл буолуулара тэІІэ сайдар.

БилиІІи кэм туруорар боччумнаах соруга — саІа чіл куттаах 
кілµінэни иитии. Маны быґаарар биир олук — о±ºо этин-сии нин 
сайыннарыы. Бу барыта о±ону кыра эрдэ±иттэн сіпкі эрчийиит тэн 
тутулуктаах. Ґірэнээччини чэбдигирдэргэ иитии ситимин саІар-
дыллыахтаах: туох-ханнык иннинэ, бары сµґµіххэ физическэй кул-
туура уруоктарын тупсарыы ирдэнэр. Ол инниттэн оскуола о±ºотугар 
эти-сиини сайыннарар дьарык ситимнээх буолуохтаах. Бастаан о±о 
кэрэхсэбилин уґугуннаран, биґирэбилин иитэн, физическэй култуу-
ранан бэйэтэ дьарыктанар µірµйэ±ин иІэриллиэхтээх.

Ýти-сиини эрчийии, иитии о±о уопсай сайдыытын кытта дьµі рэ 
буолуохтаах. Туох-ханнык иннинэ µірэнээччи доруобуйата бі±ір-
гµіхтээх, оттон бэйэтэ чіл олох сиэрин тутуґуохтаах.

Ґірэх биридимиэтин сыала уонна соруга

 — доруобуйаны бі±іргітµµ, дэгиттэр сайдыыга кімі, олорор сир 
усулуобуйатыгар сіп тµбэґии;

 — сатаан хамнанар µірµйэ±и баґылааґын;
 — координацияны сайыннарыы (хамсаныыга сіп тµбэґиннэ рэн, 

ыйааґыны тэІнээн, тэтимнээхтик, чуолкайдык хамсаныы); 
 — тус гигиенаны, кµннээ±ºи эрэсиими тутуґуу: сіпкі хамсаныы 

киґи ис туругун тупсарар, µлэлиир дьо±ºурун µрдэтэр;
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 — спорт араас тэрилин, малы-салы итиэннэ спорт сµрµн кі рµІ-
нэрин кытта билсиґии, дьарык кэмигэр оґолтон сэрэхтээх буолуу бы-
раабылатын тутуґуу;

 — эти-сиини сайыннарыы дьарыктарыгар элбэх норуоттар хам са-
ныылаах, сµµрµµлээх-кітµµлээх оонньууларын киллэрии уонна олору 
иллэІ кэмІэ туґаныы;

 — маннык оонньуулары оº±о µілээннээхтэрин кытта киґи бы ґыы-
тынан иитиллэн тахсарыгар туґаныы;

 — биридимиэт начаалынай оскуола±аº хамсаныы кімітµнэн эт-
сиин култууратын эргиччи сайыннарар аналлаах. Тиґиктээх µлэ тµ-
мµгэр доруобуйа тупсар, эт-сиин сайдыытын сатаан хонтуруолланар 
буоллахха, тобулла±ºас толкуй, айар дьо±ºур иитиллэр, киэІ-холку, 
кіІµл санаа са±ыллар.

Ґірэх былааныгар µірэх биридимиэтин миэстэтэ

Ґірэх былаанынан алын сµґµіх оскуола±а физическэй култуураны 
µірэтиигэ барыта 405 чаас кірµллэр. Ол иґигэр:

1 кылааска — 99 чаас;
2 кылааска — 102 чаас;
3 кылааска — 102 чаас;
4 кылааска — 102 чаас.

Начаалынай µірэхтээґин государственнай федеральнай µірэх с тан-
дардын ирдэбиллэригэр сіп тµбэґиннэрэн, биридимиэт ис хо ґоонун, 
быґаарыытын утума (логиката) таІыллар.

Ґірэх матырыйаалын µірэтии таґыма базистаах. Ол иґин µірэ-
тии стандарда кыра оª±олор кэрдиис саастарыгар, биридимиэт тэр бэйэ-
бэйэлэрин ситэрсэн биэриилэрин утумугар тирэª±ирэр.

Ґірэх базистаах былаана физическэй култуура уруоктарыттан уон-
на уруок таґынан µлэ чаастарыттан турар. Ґірэнээччи ол инниттэн 
эти-сиини сайыннарыы туґунан сіптііх билиини иІэриниэхтээх, эл-
бэхтик хамсанан, оло±ºор, µлэтигэр туґаныах тустаах. Бэйэтэ сатаан 
дьарыктана, билиитин хаІа та улаатыахтаах.

Былаан барыйааннаах чааґа килиимэт олохтоох уратыларын, ос-
куо ла материальнай-техническэй баªзатын, учуутал баґылаа быт идэ-
тин уонна µірэнээччилэр биирдиилээн уратыларын учуот туур. Бары-
йааннаах чааґы физическэй култуура учуутала оІорор уонна оскуола 
методическай сэбиэтигэр бигэргэттэрэр.

Ýт-сиин іттµнэн иитии кылаас таґынаа±ºы µлэтэ, эти-сиини чэб - 
дигирдэр спорт араас тэрээґинин µтµі тµмµктэниитэ оскуола салал-
татын, эмп µлэґиттэрин, учуутал, µрдµкµ кылаас µірэнээч чилэрин, 
актыып, тіріппµт, тренер, ійµµр тэрилтэ — барыларын сыратынан 
ситиґиллэр.



6

Ытык ійдібµллэри µірэх биридимиэтин  
ис хоґоонугар киллэрии

Начаалынай кылаастарга физическэй култуураны µірэтии о±о±о 
ытык ійді бµллэри иІэриигэ улахан суолталаах. Ол курдук µірэтии 
ис хоґоону гар тіріібµт дойду, ийэ дойду, тіріібµт тыл, айыл±а, µлэ, 
тірµт дьарык, ыал, дьиэ кэргэн, кэрэ эйгэтэ, кіІµл, кырдьык, µтµі 
санаа, киґи аймах, чіл олох курдук ытык ійдібµллэр киириэхтээхтэр. 
Ылбыт билиитин чіл оло±у тутуґууга, доруобуйатын бі±іргітµµгэ уон-
на дьиэ кэргэн ис-тас µлэтигэр туґаныахтаах.

Ґірэх биридимиэтин µірэтии тµмµгэ

(личностные результаты)

Начаалынай оскуола базовай тµмµгэр µірэнээччи физическэй кул-
туура тірµттэрин баґылыахтаах.

Итини сэргэ физическэй култуура биридимиэтэ µірэнээччи лиичи-
нэс быґыытынан сайдарын тэрийэр уонна киниэхэ дэгиттэр сатабылы 
иІэрэр. 

Уопсай µірэхтээґин начаалынай кэрдииґин µірэнээччитэ эт-сиин 
кул тууратыгар сатабыла маннык:

 — бэйэ айар µлэтин сатаан тэрийии, ону ситиґэр туґугар туох наа-
далааº±ын булуу, таба туґаныы;

 — кылаас айар µлэтигэр кіхтііхтµк кыттан, саастыылаахтарын 
кытта уопсай соругу ситиґиигэ кіміліґµµ;

 — саастыылаахтарыгар, а±ºа дьоІІо араас иґитиннэриини ій ді-
нµмтµі гына тиэрдэргэ дьулуґуу.

Ґірэнээччи физическэй култуура бырагырааматын ис хоґоонун 
ба ґылыырыгар сµрµн тµмµктэрэ маннык:

 — саастыылаахтарын ортотугар убаастабыл, µтµі санаа, харда рыта 
кіміліґµµ, ійіґін-убаґан биир тылы булан ійдіґµµ;

 — лиичинэс быґыытынан µтµі ірµттэри кірдірін, араас кµµ тµл-
лµбэтэх тµгэІІэ бэйэни кыана туттуу;

 — туруоруммут соругу ситиґэр инниттэн µчµгэй бэрээдэги, µлэ ±ºэ 
тапталы, дьаныары кірдірµµ;

 — саастыылаахтарыгар ахсаабат кімінµ оІоруу, уопсай тылы, ин-
тэриэґи булуу.
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Ґірэх сатабылларын сайыннарыы тµмµгэ 

(метапредметные результаты) 

Ґірэнээччи эт-сиин култууратын бырагырааматын ис хоґоонун 
баґылыырыгар мета-биридимиэттэр тµмµктэрэ, сатабыллара:

 — ылбыт билиигэ, баар уопукка оло±уран сіптііх сыанабылы 
биэрэн, кістµµнµ, быґыыны-майгыны бэлиэтээґин;

 — µірэх соруда±ын толорууга алº±аґы сатаан булуу, ону кінні рір 
ньыманы талыы;

 — µілээннээхтэрин кытта бодоруґууга, сыґыаІІа, бэйэ-бэйэº±э 
ытык табыл, кімі-имэ, доº±ордоґуу уонна тулуурдаах буолуу би риин-
сиптэрин тутуґуу;

 — кіхтііх сынньалаІ уонна эт-сиин култууратын дьарыгын кэми-
гэр айылº±аны харыстааґын;

 — дьарыктанар миэстэни тэрийиигэ, бэйэ дьарыгар сэрэхтээх буо-
луу ирдэбилин тутуґуу, малы-салы харыстааґын;

 — бэйэ дьарыгын былааннааґыІІа µлэ ноº±уруускатын µллэрии 
уонна ону толорууга сынньалаІы тэрийии;

 — бэйэ µлэтин тµмµгµн сиэрдээхтик ырытыы, сыаналааґын, кыа-
±ы уонна ньыманы тупсарар суолу кірдііґµн;

 — хамсаныы кэрэтин таба кірµµгэ киґи эстиэтикэлии кістµµ лээх 
хамсаныыларыгар тирэº±ирии;

 — быґыы-таґаа, туттуу-хаптыы кэрэтин сіпкі сыаналаан сµрµн 
кээмэйгэ (эталон) тэІнээн кірµµ;

 — саастыылаахтарын уонна улахан дьону кытта биир сµрµннээх, 
туттунумтуо, толкуйдаах буолуунан салайыныы;

 — спорт кірµІнэригэр хамсаныылары сіптііхтµк уонна µчµ гэйдик  
оІоруу уонна ону оонньуу, кµрэхтэґии дьарыктарыгар сатаан туґаныы.

Тустаах µірэх биридимиэтин µірэтии тµмµгэ

(предметные результаты)

Ґірэнээччи физическэй култуура бырагырааматын ис хо ґоонун 
баґылыырыгар маннык сатабыл турар:

 — кµннээº±и эрэсиимІэ хамсаныы-имсэнии дьарыгын былаан наа  - 
ґын, онно сіптііх тэрили туґанан сынньалаІы, иллэІ кэми туґа-
лаахтык атаарыы;

 — этин-сиинин сайыннаран, олоº±у µлэни уонна байыаннай дьа-
рыгы кытта ситимнээн бэлэмнэнии;

 — физическэй култуураны киґи доруобуйатын бі±іргітір, эт-сиин 
сай дыытын уонна бэйэ кыа±ын кірдірір ньыма курдук кірµµ;

 — быґыы-таґаа уларыйыытын (уІуох µрдµгэ, ыйааґын) кээ мэй-
дээґин, эт-сиин сµрµн сайдыытын билии;
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 — µірэнээччигэ µірэх ирдэбилин толорууга, ал±ºаґы кіннірµµ гэ,  
тупсарыыга бэйэ-бэйэ±э эйэ дэмнээх сыґыаны олохтооґун, кіміліґµµ;

 — тэІнээхтэри кытта хамсаныылаах оонньуулары, кµрэхтэри тэри-
йии, онно сиэрдээх судьуйа буолуу;

 — физическэй култуура дьарыктарын тус-туґунан хайысхалаах, 
сорук таах тэрийэн ыытыы, онно эт-сиин но±уруускатын сіптііх та-
ґым Іа таґаарыы;

 — эт-сиин но±уруускатын тымыр тэбиитин тэтимиттэн дьарык кэ-
мигэр тэІнээн кірµµ;

 — тэІнээхтэри кытта быраабыланы тутуґан хамсаныылаах оон-
ньуулары, кµрэхтэґиилэри ыытыы;

 — хамсаныы техникатын сіпкі кірін, быраабылатын быґаа рыы, 
ал±аґы ыйыы, ырытыы уонна туоратыы;

 — сµрµн турууга хамаанданы сатаан биэрии, дьарыкка сирэй ах-
сааны аа±ыы;

 — хамсаныылаах дьайыылары толорууга уратылаґар ірµттэрин бу-
луу, кірµІнэрин уонна элэмиэннэрин араарыы;

 — акробатика уонна гимнастика холбоспут хамсаныыларын µрдµк 
техника таґымынан толоруу, кірµІнэрин быґааран биэрии, кір-
дірµµ;

 — спорт кірµІнэрин хамсаныыларын техникалаахтык толоруу, 
оло ру оон ньуу га, кµрэхтэґиигэ туґаныы;

 — хамсаныы наадалаах ірµттэрин тус-туґунан толоруу.
Физическэй култуура биридимиэтигэр алын кылаас µірэнээччилэ-

риттэн ирдэнэр:
билиýõтýýõ: 

 — уопсай ійдібµлµ;
 — физическэй хамсаныы доруобуйа±а µтµі ірµттээх дьайыы тын;
 — физическэй хамсаныыны толорууга сэрэнии-хараныы быраа-

былатын;
 — спорт саалатыгар бэрээдэк уонна оґолтон сэрэхтээх буолуу бы-

раа былаларын;
 — бэйэни кірµнµµ-хараныы, кэтэр таІас уонна атах таІаґын ха - 

райыыны, буґуу-хатыы кірµІнэрин, кµннээ±и эрэсиим уонна хам-
саныы быраабылаларын;

 — ібµгэ тірµт оонньууларын, кірµІнэрин;
 — иллэІ кэмІэ спорт кірµІнэрин, хамсаныыларын, быраа была-

ларын;
сатыаõтааõ:

 — физическэй сайдыытын хаачыстыба таґымын быґаарыыны 
(кµµс, тµргэн, имигэс уо.д.а.);

 — физическэй сайдыыны, бэйэни кэтээн кірµµнµ;
 — уунан (тымныы уу) чэбдигириини;
 — кінітµк туттарга аналлаах дьарык хамсаныыларын;
 — мээчигинэн таба быра±ар µірµйэ±и сайыннарыыны;
 — ыйааґыны тэІнээґини.
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Ґірэх биридимиэтин ис хоґооно

БилиІІи бырагыраама±а физическэй култуура тірµт кірµІнэрин 
ис хоґооно «Гимнастика», «Чэпчэки атлетика», «Хамсаныы лаах уон-
на спортивнай оонньуулар», «Хайыґар», «Харбааґын» диэн тиэмэлэр-
гэ арахсар. Оскуола бырагыраамата µгэстэри тутуґар матырыйаалга 
оло±урар. Онно хас биирдии тиэмэ±э спорт кірµІэр сіп тµбэґиннэрэн 
хамсаныылаах оонньуулары киллэрэр.

ХАмСАнЫЫ САтАБЫллАРА,  
ҐЈРҐйэХтэРэ УоннА КЫАХтАРА

Хамсаныылар: сµрµн дьайыылары — хаамыыны, сµµрµµнµ, ойууну, 
сы±арыйыыны — толоруу; стадиоІІа уонна аґа±ас сиринэн 30 м му- 
Іутуур тµргэнинэн сµµрµµ, 10 мµн. диэри биир тэІ тэтиминэн сµµрµµ, 
атын-атын балаґыанньаттан тµргэн сµµрµµнµ са±алааґын; 7—9 хаа-
мыылаах сиртэн тµргэнник сµµрэн кэлэн, кµµскэ тэбинэн, икки ата±ы 
холбоон дьаама±а тиийэрдии ойуу; 4 м диэри гимнастика кирилиэґи-
гэр, истиэІкэ±э, ханаат устун ыттыы; 3—5 мэґэйдээх балаґаны ойон 
туорааґын; 7—9 хаамыылаах сиртэн кінітµк уонна ойо±остон сµµрэн 
кэлэн µрдµгµ ыстаныы; «кылыы», «ыстаІа», «куо бах» ньымаларынан  
ойуу; хайыґарынан икки хардыынан хардары-таары уонна биир тэІ-
ник хаамыылар; хайыґарга эбии дьайыылар сµрµн техникаларын 
баґылааґын; хайыґардаах миэстэтигэр уонна хааман иґэн салайыы, 
сыыртан тµґµµ, дабайыы, охтуу кірµІнэрин сатааґын; 300 м диэри 
хайыґарынан тµргэнник сµµрµµ; хайыґарынан 1,5 км биир тэтиминэн 
барыы; 25 м харбааґын (харбааґыІІа усулуобуйа баар буолла±ына).

Ыраах уонна таба быра±ыы: 150 г кыра барымалы туран эрэ, тобук-
таан туран, олорон эрэ, уІа уонна хаІас илиинэн (миэстэтиттэн уонна 
1—3 хаамыыны сµµрэн кэлэн) быра±ыы; 1 кг ыйааґыннаах мээчиги 
анньыы; кыра мээчигинэн уолаттарга — 10 м, кыргыттарга 7 м ыраах-
тан гимнастика иитин иґигэр таба быра±ыы.

Гимнастика уонна акробатика хамсаныылара: тµргэнник, тэтими 
уларытан сµµрµµ, хаамыы, ойуу; биир тэІник хаамыыны толоруу; 
илии ни, ата±ы хамсатан тээбиринэ суох уонна тээбириннээх (кыра, 
улахан мээчиктээх, мастаах, иилээх, 1 кг ыйааґыннаах гантеллээх) 
сµрµн уонна уларыйыылаах дьайыылары толоруу; иннин уонна кэннин 
диэки хойуостаныы; 50—100 см µрдµктээх бэрэбинэ устун эрэллээх-
тик хаамыы, 90—180� эргийиилэри туран эрэ уонна чохчо йон олорон 
толоруу, тайанан уонна тобукка олоруулары толоруу; ыска каалканан 
миэстэ±э туран эрэ, иннигэр уонна кэннигэр эргитэн, ойуу; гимнасти-
ка маатын чіміхтірµгэр, гимнастика «атыгар», «хоґуолугар» тайанан 
ніІµі ойуулары толоруу; тіІкійін (тобугу хамсаппакка эрэ) тарбах-
тарынан муостаны таарыйыы.

Хамсаныылаах оонньуулар: сµµрµµлээх, ойуулаах, быра±ыылаах оон - 



ньуулары баґылааґын; 5 м тэйиччи туран мээчиги хабары, тутары, 
ылары-биэрэри баґылааґын; о±о этигэр-сиинигэр эргиччи дьайыы-
лаах «Пионербол», «Мээчик былдьаґыы», «Бырахсыы», «Атах тэпсии- 
тэ», «МуІхалааґын», мини-футбол, мини-гандбол, мини-бас кетбол 
оонньуулары оонньооґун; биир-бииргэ алтыґар судургу хамсаныы-
лаах оонньуулары тэрийии: «Бітµµктэр охсуґуулара», «Харабыл уон-
на чуІнааччылар», «Пааранан тардыґыы», «Ýргииртэн таґырдьа та-
ґаарыы», «О±устар харсыґыылара», «Јґіс торбос», «О±ус уонна чі-
Іічік» уо.д.а.

Бэйэ бас билинэн толоруута: сарсыардааІІы гимнастика (сэрээк-
кэ), хатарыллыы-чэбдигирии бороссодуурата.

АйАР дьоЎУР ньЫмАлАРА

Ýти-сиини чэбдигирдии: сарсыардааІІы гимнастиканы, хатарыл-
лыыны бэйэ кірµµтµнэн толоруу, начаалынай кылаастарга хамсаныы-
лаах оонньуулары, ону таґынан доруобуйаны бі±іргітір аналлаах атын 
физическэй хамсаныылары туґанан, кµµс µлэтигэр дьо±уру µрдэтии.

Спортивнай: спорт биир кірµІэр (кылгаабыт быраабыланан) эбэ-
тэр хамсаныылаах оонньууга (биирдиилээн кµрэс кірµІэр) кіхтііх 
кµрэ±и ыытыы.

Дьарыкка: µірэнээччи бэрээдэк, сэрэхтээх буолуу, гигиена нуор-
маларын тутуґуох тустаах; до±отторугар уонна учууталга дьарык кэми-
гэр хардарыта кіміліґµµ, кыаммат дьоІІо кімі-ньыма буолуу; хам-
саныылаах оонньуулары ыытыыга уонна атын сорудахтары толорууга 
чиэґинэй, бэрээдэктээх, кіхтііх буолуу.

БАРЫйААннААХ чАА¤А

Физическэй култуураны таґынан барыйааннаах чааґы (учуутал тал-
быт матырыйаалынан) олохтоох уонна национальнай уратылары кытта 
хайдах ситимниири физкултуура учуутала бэйэтэ быґаарар.


