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Уважаеми учители,
От учебната 2018/2019 г. учениците в 3. клас се обучават по нови
учебни програми, в това число и в културно-образователната област
„Физическа култура и спорт“ с учебен предмет физическо възпитание и
спорт.
В книгата за учителя по физическо възпитание и спорт за 3. клас вие
ще намерите Наредба № 5 за общообразователната подготовка и учебната програма по физическо възпитание и спорт за 3. клас.
В новата програма учебното съдържание е обособено в две групи –
задължително и избираемо. Задължителните области са същите, както в
действащата до 2018 г. програма, само че сега не се наричат ядра. Новото е, че към област Гимнастика за задължително изучаване е предвидено учебно съдържание по народни хора и танци, което в предишната
програма беше избираемо. В същата област са включени и упражнения
на ниска греда и опорни прескоци, каквито в предишната програма не
присъстваха. Отпада катеренето по въже (върлина). От тема Бягания
отпада упражнението падащ висок старт, а са включени спринтово
бягане и финиширане. В тема Сокове промяната се изразява в отпадане
на скоковете със засилване. В тема Хвърляне също има изменение. Предвидено е хвърляне на малка плътна топка от място и със засилване, а
е отпаднало хвърляне с две ръце отстрани.
В задължителната област Спортни игри са предвидени за изучаване
основните технически действия и правилознание във футбола и хандбала. В предишната учебна програма се очакваше учениците да познават
и прилагат правилата на спортно-подготвителните игри и владеене на
една от спортните игри (баскетбол, хандбал, волейбол или футбол).
Избираемите области на учебно съдържание са с една по-малко. Както
стана ясно по-горе, народните хора и танците са част от област Гимнастика. В останалите има изменения както в имената им, така и в съдържанието. Ядро Водни спортове вече се нарича Плуване, водни спортове, а
ядро Туризъм – Туризъм, ориентиране и зимни спортове. Освен овладяването на стиловете кроул и гръбен кроул е предвидено изучаването
на флаговата сигнализация и техниката на старта и обръщането.
Ориентирането по план в училищния двор и квартала е заменено с техника на придвижване в планината, ориентиране сред природата и
определяне на разстояния без уреди.

Новост в програмата е предложеното процентно разпределение на
учебните часове – за задължително учебно съдържание са 75% от часовете, а 25% – за избираемо. Определени са и 47% от часовете за овладяване на нови знания и двигателни умения, 31% – за прилагане на изученото
в игрова дейност, 16% – за развиване на физически качества, и 6% – за
диагностика на физическата дееспособност. Като се има предвид спецификата на уроците по физическо възпитание и спорт, на практика няма
уроци само за нов материал. В един урок само една от задачите може
да е нова, а останалите са задълбочено разучаване, затвърдяване и усъвършенстване. Така препоръката за процентно разпределение на учебното
съдържание може да служи само за ориентир.
В новата програма са дефинирани компетентностите, които като очакван резултат учениците трябва да постигнат в края на годината. Предвидено е и овладяването на основни понятия.
Нов елемент в учебната програма е записаната тежест на различните методи за оценяване на учениците в проценти. Превес е даден на
качествената оценка от практическите изпитвания (50%). Прирастът във
физическата дееспособност формира 25% от оценката. Като положителен
нов елемент може да се приеме дадената възможност в рамките на 25%
от оценката да бъде за други участия на ученика – самостоятелна работа,
оказване на помощ, участие в състезания и др.
Методическата разработка на учебното съдържание е направена в
последователност, съответстваща на учебната програма. Новите упражнения са представени с кратка характеристика, с последователността за
овладяването им, с най-често допусканите грешки и начини за отстраняването им, с примерни станционни комбинации и игри за затвърдяването и усъвършенстването им. За упражненията, с които учениците са
се запознали в предишните класове, са предложени комбинации, игри и
организация за усложняване и усъвършенстване. По всяка тема са предложени идеи за разработване на урок.
В книгата за учителя е предложено примерно авторово годишно поурочно разпределение.
От учебната 2019/2020 г. влезе в сила нова система за оценка на
физическата дееспособност. За ваше улеснение са представени и описани тестовете за измерване на физическата дееспособност, методиката за
оценяването є и са поместени оценителните таблици.
Пожелаваме ви успешна работа!
Авторите
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ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО
СЪДЪРЖАНИЕ – ЛЕКА АТЛЕТИКА
Предвидените в програмата за трети клас лекоатлетически упражнения са от основните групи на бяганията, скачанията и хвърлянията. С
част от тях (предимно скоковете) учениците са се запознали в предишните класове, поради което работата в трети клас следва да е насочена към:
• усъвършенстване на техниката на упражненията;
• прилагане във вариативни условия;
• постигане на количествени резултати.
Нови упражнения са включени в темата Бягания. Предвиденото учебно
съдържание може да се реализира в изцяло лекоатлетически уроци, както
и да се комбинира със съдържание от област Спортни игри или Туризъм,
ориентиране, зимни спортове. Уроците с лекоатлетическо съдържание е
добре да се планират за септември – октомври и април – май.
В резултат на обучението в областта на леката атлетика в края
на учебната година от учениците се очаква да:
• прилагат основни знания и навици, свързани с бягането на къси
разстояния, скок на дължина, скок на височина, хвърляне на малка
плътна топка в цел със засилване;
• покажат необходимото равнище на физическа дееспособност;
• изпълняват ходене, бягане или двигателни дейности с придвижване
съобразно индивидуалните си възможности – за лицата с увреждания.
Освен в чист вид под формата на отсечки на къси разстояния бягането е
добре да се включва и в игри. Скачанията са изучавани в предишните класове и в трети клас се работи за усъвършенстването на техниката. По-трудно
за овладяване е хвърлянето със засилване поради по-сложната координация на упражнението. За физическа дееспособност се работи през цялата
година, а два пъти в годината (есента и пролетта) тя се измерва и оценява.

ТЕМА БЯГАНИЯ
Предвиденият учебен материал по темата включва овладяване и прилагане на знания и умения за:
• бягане на къси разстояния;
• висок старт;
• спринтово бягане;
• финиширане.
По темата, освен че се очаква да се овладеят елементите на бягането,

7

трябва да се работи и за овладяване на понятията висок старт, стартиране и финиширане.
Заемането на изходно положение, за да последва бягане, се нарича
старт. Начините са два и се наричат висок и нисък старт. От висок старт
се тръгва за бягане на дълги разстояния с по-ниска скорост. А от нисък се
бяга на къси разстояния и с максимална скорост. Понятието висок старт
следва да се въведе в урока, в който ще се разучава упражнението. Учителят
показва движението, като застава на предварително начертана линия в лека
напречна разкрачка така, че предният крак (който обикновено е по-силният)
се поставя непосредствено зад линията, без да я настъпва. Тялото е леко
наклонено напред. Тежестта е пренесена повече върху предния крак. Еднов
ременно с показването на упражнението то се описва, като се обяснява,
че от това положение се стартира. Стартирането е тръгването, началото на
бягането.
В отделен урок се изучава финиширането, като се показва и описва
и така се въвежда понятието. На учениците се казва, че финиширането е
пресичането на финалната (крайната) линия на бягането.
Очакваните резултати, които ученикът трябва да постигне в резултат
на обучението, може да се систематизират по следния начин:
• Ученикът изпълнява бягане на къси разстояния 30/50 m.
• Развива представите и усещанията си за пространство и време,
чрез ефективно използване на бегови упражнения.
Бягането може да се реализира и на по-къси разстояния с близка до
максималната скорост. Различните бегови упражнения се прилагат, за да
се увеличи честотата на крачките и да се подобри техниката на бягането.

Бягане на къси разстояния
Характеристика
В състезателната лека атлетика при мъжете и жените бяганията на
къси разстояния обхващат дисциплините 60, 100, 200 и 400 m гладко
бягане. Около 20 – 30 m след старта, когато казваме, че стартовото
ускорение е завършило и тялото заема нормално бегово положение, започва бягането по разстоянието. При спринтовите дисциплини бягането
се характеризира с бърза и мощна бегова крачка, с широка амплитуда
на движение и сравнително силно изразен наклон на тялото напред.
Ходилото стъпва на предната външна част на стъпалото, като петата е
сравнително високо. Ръцете се движат енергично в предно-задна посока,
свити в лакътните стави.
В учебната програма за трети клас е предвидено учениците да овладеят
и прилагат бягане на къси разстояния от 30/50 m. Разстоянието не трябва
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да е по-голямо, защото ще е за сметка на скоростната издръжливост,
а не на бързината. Уроците следва да се провеждат на открито, като
всеки ученик бяга в собствен коридор. Бягането на къси разстояния се
планира за началото на основната част на урока, като между отделните
пробягвания на късите отсечки трябва да се осигури достатъчна почивка.
Стартирането на всяко ново пробягване трябва да започва при отпочинал
организъм.

Последователност на дейностите и упражненията в хода на
обучението
1. Овладяването на бягането на къси разстояния трябва да започне
с разгряване, при което задължително да се включи бягане. В началото
бягането е леко. Не е задължително да бъде непрекъснато. Може да се
редува с ходене, като крачката е малко по-удължена и ръцете се размахват широко. След бягането е добре да се изпълняват общоразвиващи
упражнения (ОРУ).
2. След това се провеждат няколко равноускорителни пробягвания.
3. Преминава се към овладяване на стартирането от различни изходни
положения.
4. Накрая се преминава към упражнения за по-голяма честота на
крачките.

Общи методически указания
1. При упражненията за овладяване на бягане на къси разстояния не
трябва да настъпва умора.
2. Между изпълненията трябва да има достатъчно почивка и да се
изпълняват дихателни упражнения.

Най-често допускани грешки и начини за отстраняването им

• Бягане в приседнало положение. Грешката се дължи на създадена
неправилна представа за упражнението. Тя може да се отстрани, като
упражнението се показва и по време на показването се описва, докато
бъде разбрано и овладяно.
• Стъпване на цяло ходило. Причина за неточното изпълнение може
да е недостатъчната сила в глезените. Грешката може да се преодолее,
като се работи и за сила на долните крайници. Упражнението се показва
и описва, докато се отработи от третокласниците.
• Недостатъчно високо повдигане на коляното и бедрото на водещия крак. Показване и описване на упражнението и работа за подоб
ряване на силата на коремните мускули и на краката може да доведе до
преодоляване на грешката.
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Възможности за усъвършенстване на бягането
във вариативни, игрови и състезателни условия
По-лесният начин за овладяване на бягането е включването му в различни видове игри. Предлагаме да се използват следните игри:
Примерна игра
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят
в няколко отбора и се подреждат в колони, като децата в колоните са на
разстояние на 1,50 – 2 m едно от друго. Между колоните също трябва да
има 2 m. Всеки ученик е застанал на предварително направен белег. На
същото разстояние пред всички колони има още толкова белега, колкото
са учениците.
Описание и правила: Всички ученици изпълняват ситно бягане намясто. При сигнал от учителя последните в колоните стартират бързо, като
правят крачка встрани от колоната и близо покрай нея бягат напред. Като
стигнат края на колоната, застават начело на нея. Учителят отчита точка
за отбора, чийто играч е пристигнал пръв начело на колоната си. След
това дава нов сигнал и стартират тези, които вече са последни в колоните
си. Така постепенно участват всички играчи. Всеки, който е пристигнал
начело на колоната, трябва да застане на следващия свободен белег.
Играта печели отборът, който има най-много точки.
Методически указания:
1. През цялото време всички играчи (без тези, които стартират нап
ред) изпълняват ситно бягане намясто.
2. Важно е да се изисква заставане на белезите, за да се гарантират
еднакви условия за всички отбори.

Висок старт
В трети клас акцентът по темата е върху започването на бягането, т.е.
стартирането.
Да се изучава високият старт в трети клас, е твърде късно. Основание за това твърдение е фактът, че по програма
още в първи клас учениците трябва да постигнат
определени резултати в бягането по тестовете за
физическа дееспособност. Неоспорим факт е, че
резултатът е функция от техниката, поради което
измерване на постиженията от бяганията в първи
и втори клас, особено на 30 m, не биха носили
надеждна информация за действителното ниво на
качеството бързина у учениците, ако не е изучен
стартът.
Фиг. 1

10

Характеристика
В състезанията по лека атлетика високият старт се използва при беговите дисциплини на средни и дълги разстояния.
След подаване на командата „По местата!“ от стартера състезателят
застава в лека напречна разкрачка така, че предният крак да е непосредствено зад линията, без да я е настъпил. По-голямата част от тежестта е
пренесена върху него. Тялото е леко наклонено напред. След като всички
стартиращи са заели това положение и са неподвижни, стартерът подава
стартов изстрел, състезателите тръгват с бързо изнасяне на задния крак
напред и енергично движение на ръцете в предно-задна посока. При
стартиране от висок старт при средните и дългите разстояния липсва
подготвителната команда „Готови“.
Поради това че високият старт е най-достъпен, обучението в стартиране в началното училище започва именно с него. Използва се както при
късите бегови разстояния, така и при по-дългите. Независимо от състезателния правилник при обучението на учениците (за да усетят пренасянето
на тежестта) препоръчваме да се използват командите „По местата!“ и
„Готови!“, след което се дава стартов сигнал. При командата „По местата!“
ученикът застава зад стартовата линия в лека напречна разкрачка, с лице
по посоката на бягането. Не се поставя изискване кой крак да бъде отпред.
Обикновено това е по-силният от двата. Другият крак е стъпил на предната
част на ходилото. Тялото е изправено, а ръцете са свободно отпуснати. При
следващата команда „Готови!“ ученикът сгъва двата крака и навежда тялото
напред така, че тежестта му пада предимно върху стоящия отпред крак.
Ръцете се сгъват в лактите, като едната е изнесена напред (противоравната
на стъпилия отпред крак), а другата – назад (фиг. 1). След стартовия сигнал
предният крак се оттласква силно, а задният се изнася напред и нагоре.
Следват няколко бързи и къси крачки с наклонено напред тяло. Постепенно
с увеличаване на дължината на крачката и наклонът на тялото намалява.

Последователност на дейностите и упражненията в хода на
обучението
1. В началото на подготвителната част в урока, в който ще се изучава
високият старт, се изпълняват упражнения или игри за внимание и бързина на реакцията. Разгряват се добре мускулите на тялото и най-вече
на краката.
2. След разгряването се изпълнява бягане с голяма честота и малка
крачка на разстояние 6 – 8 m. (Дозировка: 2 – 3 пъти)
3. На следващия етап учителят показва високия старт (изпълнението
е в профил и анфас).
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4. Преминава се към овладяване на заемането на положение след
команда „По местата!“.
5. След това се упражнява последователно заемане на положенията след командите „По местата!“ и „Готови!“ (без последващо бягане).
(Дозировка: 3 пъти)
6. На следващия етап се разучава стартирането след изпълнение на
предишните две команди на разстояние 12 – 15 m. (Дозировка: 3 – 4
пъти)
7. След овладяването на старта се преминава към пробягване на отсечки с различна дължина след стартиране от висок старт.
8. Накрая са изиграват подходящи игри и състезания от изходно положение висок старт.
Общи методически указания
1. В първия урок се изпълняват предвидените по-горе дейности и
упражнения от № 1 до № 6. Във втория урок – се повтарят описаните
под № 5 и 6 упражнения. В следващите уроци се изпълняват предимно
упражнение № 7, игри и състезания от висок старт.
2. В хода на обучението се използва предимно посменният метод на
организация.
3. След първото и второто изпълнение на упражнение № 5 учениците
се изправят и се оттеглят за почивка през „страни назад”, а на тяхно
място застават учениците от следващата смяна. Третото изпълнение е
последвано от стартиране, т.е. упражнение № 6.
4. Първите опити за стартиране от висок старт не трябва да бъдат на
по-голяма дължина от 15 м. Акцентът в работата е върху старта и стартовото ускорение, а не върху бягането по разстоянието.
5. Не трябва да се коментира кой е победител в края на отсечката, а
да се изисква правилно стартиране.
Най-често допускани грешки и начини за отстраняването им
• Поемане на тежестта от задния крак. При работата по отстраняването на грешката се поставя условие задният крак за момент да се
повдигне от земята.
• Обтегнати крака. Отстраняването на такава грешка може да се
постигне чрез неколкократно пружиниране.
• Изправено тяло. Грешката може да се отстрани, като учителят пос
тоянно напомня на ученика да накланя тялото си напред.
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Възможности за затвърдяване и усъвършенстване на бягането във
вариативни, игрови и състезателни условия
Неусетно учениците могат да затвърдят наученото, като играят подходящи игри.
Предлагаме да се използват описаните по-долу игри:
Насрещна щафета
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят
в 3 или 4 равностойни отбора. Играчите на всеки отбор се разделят на
две части и се подреждат в две срещуположни колони на разстояние
10 – 15 m. От двете страни колоните се подреждат зад обща стартова
линия. Първите играчи от колоните заемат позиция на линията за висок
старт.
Описание и правила: При сигнал първите ученици от колоните от едната страна стартират и с бягане се придвижват към съотборниците от
отсрещните колони. Когато стигнат до първите играчи, докосват ги с ръце,
след което застават последни в колоните. Докоснатите играчи бягат до
срещуположните колони и изпълняват същото. Играта завършва, когато
колоните си сменят местата. Играчите нямат право да застават пред стартовата линия и да тръгват, преди да бъдат докоснати.

Методически указания:

1. Ако играчите в отборите са нечетен брой, от едната страна застават
с един повече и играта започва от тези колони.
2. При подреждането на учениците е необходимо да се осигури достатъчно разстояние между отборите и насрещните колони да не са точно
една срещу друга, а на около 50 cm встрани.
Врани и врабци
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят
в два равностойни отбора и се подреждат по линии (успоредни една на
друга) в две срещуположни редици, на разстояние 2 m. На 10 (15) m от
всяка от линиите се определя (начертава) по още една линия, успоредна
на останалите. Играчите от единия отбор се определят за „врани“, а от
другия – за „врабци“. Изходното положение за игра на всички играчи е
напречна разкрачка, като срещу всеки играч от единия отбор е застанал
играч от другия.
Описание и правила: Учителят казва „вра-“, което е подготвителна команда за двата отбора. След кратка пауза назовава втората сричка („бци“ или
„ни“). Играчите, които са чули думата, съответстваща на техния отбор, бягат
бързо напред и се стремят до крайната линия да докоснат играча от другия
отбор, който е бил срещу тях. Те от своя страна при сигнала се обръщат
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кръгом и се стремят бързо да преминат зад линията, без да бъдат догонени
и докоснати. Не се разрешава докосване на играч след линията, както и
блъскане. След преминаване и на последния играч от отбора на гонените зад
линията всички играчи се връщат на изходното положение с ходене. За всеки
докоснат играч се зачита по една точка за гонещия отбор. Бягането е само в
права посока. След отчитането всички заемат същото изходно положение и
играта продължава, като учителят казва някое от имената на отборите. Победител е отборът, събрал повече точки от еднакъв брой изигравания.
Методически указания:
1. При подреждането на играчите на стартовата линия срещу всеки
ученик от единия отбор трябва да се построи равностоен играч от другия.
2. За да има изненада, не трябва да се редуват командите за двата
отбора. Важно е в края на играта да са гонили еднакъв брой пъти. (Дозировка: 3 – 4 пъти за един отбор)

Характеристика

Спринтово бягане

Спринтовото бягане се характеризира с динамични движения, бърза
и мощна бегова крачка и сравнително силно изразен наклон напред на
тялото. При разглеждането на спринтовото бягане то условно се разделя
на следните части:
а) старт и стартово ускорение;
б) бягане по разстоянието;
в) финиширане.
Бягането при спринтовите дисциплини започва от положение на тялото „нисък старт“. Според учебната програма ниският старт не е предвиден
да се изучава в началното училище. В тази възраст стартирането се изпълнява от висок старт. След докосването на земята при първата крачка
започва стартовото ускорение. При бягането по разстоянието бегачът се
стреми да поддържа максимална скорост.

Последователност на дейностите и упражненията в хода на
обучението
1. Поради интензивността на движенията е необходима добра подготовка на опорно-двигателния апарат. Това изисква да се дадат на учениците подходящи упражнения за разгряване. Необходимо е да се изпълнят
и 1 – 2 упражнения за внимание и бърза реакция.
2. След разгряването се извършва пробягване на отсечки от 20 – 40 m
с 1/2 до 3/4 усилия.
3. Преминава се към ускорително бягане на 30 – 40 m.
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4. Добре е да се продължи с бягане със скъсена крачка, като се използват различни варианти.
5. На следващия етап се прави пробягване на отсечки с максимална
скорост.
6. Обучението трябва да завърши с игри и състезания, в които има
спринтово бягане.

Общи методически указания
1. В първия урок е подходящо да се изпълняват упражненията от № 1
до № 3.
2. Във втория и третия урок – се изпълняват упражнения № 1, 3, 4 и 5.
3. В останалите уроци се изпълняват предимно упражнения № 1, № 4
и № 5.

Най-често допускани грешки и начини за отстраняването им

• Бягане в приседнало положение. Често причината за допускането
на грешката е неправилната представа за упражнението. Отстраняването
є може да се постигне с неколкократно показване и описване по време
на изпълнението.
• Стъпване на цяло ходило. Причината може да е в недостатъчната
сила в глезените. Отстраняването на грешката може да се постигне освен
като се показват и описват етапите повторно, и като се работи за сила
на долните крайници.
• Недостатъчно високо повдигане на коляното и бедрото на водещия крак. Показване и описване на упражнението и работа за подоб
ряване на силата на коремните мускули и на краката лесно ще подпомогне достигането на достатъчно повдигане на водещия крак.

Възможности за затвърдяване и усъвършенстване на спринтовото
бягане във вариативни, игрови и състезателни условия
Упражнението е подходящо за включване в подвижни и щафетни игри,
както и в състезания с бягане в серии.

Характеристика

Финиширане

Финиширането също е елемент на бягането. При бягането на къси
разстояния борбата за класиране е оспорвана. Късото разстояние и изравнените сили на бегачите не позволяват „разкъсване“ на групата и атакуването на финалната линия е много важно. В последните метри преди
финала бегачите увеличават наклона на тялото напред, за да пресекат
първи финалната линия. Увеличеният наклон на тялото при голяма ско-
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рост може да доведе до загуба на равновесие. Затова е важно наклонът
да се направи в последните 2 – 3 крачки преди финала. Навеждането на
трупа се съпровожда от снемането и изнасянето на ръцете назад.

Последователност на дейностите и упражненията в хода на
обучението
1. В подготвителната част на урока, в който учениците ще се запознаят с финиширането, е необходимо да се направи много добро разгряване.
2. След разгряването е подходящо да се премине към ускорително
бягане на 20 – 30 m.
3. Следващото действие е стартиране с максимална скорост, след
което следва свободно пробягване и бягане с максимална скорост в
последните 10 m.
4. Накрая се изпълнява бягане с финиширане с леко наклонено тяло
и изнасяне на гърдите напред в последните 1,5 – 2 m.

Най-често допускани грешки и начини за отстраняването им

• Ранно навеждане на тялото. Тази грешка може да доведе до загуба на
равновесие и падане. За отстраняването є е необходимо учителят да ориентира бягащите кога да направят наклона, като им подава словесни указания.

Общи методически указания
Обучението за финиширане трябва да се извършва като действие,
което е естествен завършек на бягането, а не финиширането да се заучава
изкуствено.

Възможности за затвърдяване и усъвършенстване на спринтовото
бягане във вариативни, игрови и състезателни условия
Подходящите за усъвършенстване на спринтовото бягане игри са описаните по-горе. Те са: Насрещна щафета, Врани и врабци и Разминаване
в редици. Последната е описаната в КНУ за първи клас, стр. 12.

ИДЕЯ ЗА ПРИМЕРЕН УРОК ПО ТЕМА „БЯГАНИЯ“
Образователни задачи:
• Начално разучаване на висок старт.
• Усъвършенстване на хвърляне на м.пл.т. от място.
• Усъвършенстване на скок на височина от място с два крака.
Подготвителна част
Класът се строява, учителят поздравява учениците и поставя задачите
за урока.
1. Работата започва с ходене, редувано с бягане – 200 m – в колона.
2. Преминава се към подскочно бягане – 10 – 15 m.
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3. На следващия етап се извършва ходене с движения на ръцете,
имитиращи плуване по начин кроул.
4. Следващото упражнение е бягане с високо повдигане на коленете –
6 – 8 m.
5. В края на подготвителната част на урока е добре да се изпълнят
ходене и престрояване в две редици и да се изпълнят ОРУ:
• и.п. стоеж, ръце напред – свиване и обтягане на пръстите;
• и.п. стоеж – на 1 – повдигане на ръцете през встрани до горе,
на 2 – връщане в и.п.;
• и.п. разкрачен стоеж, водоравен наклон, ръцете горе – на 1 – извивка вляво, на 2 – противоравно;
• и.п. разкрачен стоеж, ръце встрани – на 1 – наклон вляво, на 2 –
противоравно;
• и.п. стоеж – на 1 – повдигане на левия крак и пляскане с ръцете
под него, на 2 – ляв напад, на 3 и 4 противоравно. Упражнението се
изпълнява 4 пъти, след което учениците се обръщат и в обратната посока
го изпълняват още 4 пъти;
• и.п. стоеж – на 1 – полуклек, на 2 – връщане в и.п., на 3 – клек,
на 4 – връщане в и.п.;
• и.п. стоеж – на 1 – клекнала опора, на 2 – опора, на 3 – клекнала
опора, на 4 – и.п.;
• и.п. стоеж – подскоци с два крака и обтегнат отскок.
Основна част
В основната част на урока дейностите и упражненията се изпълняват
в следната последователност:
1. Заемане на изходно положение за висок старт. Изпълнява се посменно от двете редици на линия. Дозировката на изпълнението е 2 пъти.
2. Заемане на изходно положение за висок старт и последващо стартиране и пробягване на разстояние от 10 – 12 m. Дозировката е 4 – 5
пъти. Изпълнява се с посменна организация на две смени от линия. Връщането е с ходене отстрани и дихателни движения.
3. Хвърляне на малка плътна топка от място – организацията е посменна, като двете редици са една срещу друга на разстояние 25 – 30 m.
Хвърлянето се изпълнява по сигнал. Дозировката е 5 – 6 пъти.
4. Изпълняване на скок на височина от място с два крака за докосване на окачен предмет. На високо опънато въже на 4 – 5 места се завързват предмети на различна височина. Учениците се подреждат в колони
срещу предметите съобразно ръста си. Дозировка при изпълнението е
6 – 8 пъти. Между опитите се изпълняват разхлабващи движения.
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Заключителна част
В началото на тази част може да се изпълни ходене с разхлабващи
движения. В края на урока учителят прави преценка на урока.

ТЕМА СКОКОВЕ
В трети клас не се предвижда изучаване на нови видове скокове.
Трябва да се работи върху подобряване на уменията на учениците за
технично изпълнение на различни скокове и подобряване на резултатите.
Освен многократни опити се изпълняват упражнения за усъвършенстване
на техниката на отделните фази, както и за подобряване на физическите
качества сила и бързина.
В резултат от обучението от ученика се очаква да:
• може да описва, разпознава и изпълнява скок на дължина;
• може да описва, разпознава и изпълнява скок на височина;
• преодолява силата на тежестта на собственото тяло;
• може да изпълнява многократни и последователни вертикални подскоци с един и два крака от място и с разбег;
• участва в щафетни и в подвижни игри.
Освен описаното по-горе обучението с ученици от трети клас се насочва към по-добро овладяване на техниката на скачанията и постигането
на по-високи резултати.

Скок на дължина с два крака от място
Характеристика
Упражнението е изучавано в първи и втори клас. В трети клас следва
да се работи за усъвършенстване на различните фази при изпълняването
на скока и за подобряване на скоростно-силовите качества. Във всичките
класове от първи до четвърти това упражнение се използва и като тест
за оценка на физическата дееспособност на учениците.

Общи методически указания
1. В първия урок се припомня упражнението. Преминава се към изпълняването му в стандартни условия. За препоръчване е при изпълняването на упражнението да се използва посменният метод, като учениците
се подреждат в две редици. В следващите уроци може да се прилага
състезателният метод. Броят на тези уроци зависи от общия брой уроци,
заделени за лека атлетика.
2. При последователните скокове, особено при тези, които се изпълняват темпово, трябва да се има предвид, че приземяването е на пръсти.
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Не се изисква максимална дължина на скока. Краят на всеки скок се
слива с началото на следващия. За да съвпада летежната фаза на тялото
с маха на ръцете напред, амплитудата (пътят) при движение на ръцете
трябва да е по-малка. Ако тези детайли в техниката не се спазват, се получава така, че в момента, в който ученикът скача напред, ръцете правят
мах назад и дърпат тялото назад.
3. Между отделните серии скокове е необходимо да се изпълняват
разхлабващи упражнения за краката и дихателни упражнения.
4. Последователните скокове с два крака трябва да се планират за
втората половина от основната част на уроците, тъй като предизвикват
по-голямо натоварване.

Възможности за затвърдяване на скока на дължина от място
във вариативни, игрови и състезателни условия
Овладяването на скока на дължина от място е по-лесно, ако той е
включен в станционни комбинации, в различни щафетни и подвижни игри.
1. Станционни комбинации. При съставяне на станционни комбинации скокът на дължина от място не трябва да се предшества от бягане
или други динамични упражнения, които са пречка за заемане на статично изходно положение. За препоръчване е той да е първото упражнение
от станционната комбинация или да се изпълнява след хвърляне, както
е в следната
Примерна комбинация № 1
Предварителна подготовка и организация: За изпълнението на упражненията е необходимо да се осигурят 4 – 5 стойки, плътни топки или
други предмети, които да се подредят през 2 – 3 m в една линия, кошче
или друг съд с 3 малки плътни топки. На стената се очертават два концентрични кръга на разстояние 3 – 4 m от последната стойка.
Описание: Комбинацията включва: слаломно бягане между стойките до
коша с топките; хвърляне на топка в цел; догонване и поставяне на топката
в коша; скок на дължина от място; бързо бягане по права линия.
Примерна комбинация № 2
В тази комбинация са включени многократни последователни скокове.
Предварителна подготовка и организация: Начертават се четири отсечки по 8 m така, че да образуват квадрат. На последната отсечка се
начертават 5 – 6 кръгчета.
Описание: По трите отсечки се бяга с промяна на посоката, а на
четвъртата се изпълняват многократни последователни скокове от кръгче
в кръгче.
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2. Подвижни игри
Усъвършенстването на скока на дължина може да се извърши и чрез
игрите:
Най-далече
Предварителна подготовка и организация: Участниците се разпределят и подреждат в три редици. Тези от първата редица се разреждат и
подравняват на предварително начертана линия, а останалите са на един
метър зад нея. Осигуряват се цветни тебешири.
Описание и правила: При сигнал от учителя учениците от първата
редица едновременно изпълняват скок на дължина от място и остават
на мястото, на което са се приземили. При втори сигнал скачат отново
по същия начин, изчакват на място сигнал и когато го чуят, изпълняват
същото. След третия скок учителят отбелязва и отчита най-добрите пос
тижения (с различен цвят за момичета и момчета). Същото изпълняват и
играчите от другите редици. Отчита се кои са най-добрите скачачи. След
това играта се играе още 2 – 3 пъти.
Играчите нямат право да пристъпват и да местят ходилата си след
приземяване. Не се разрешават други начини на скачане. Играч, допуснал нарушение, се отстранява от следващите опити в изиграването. При
следващото изиграване се включва отново.
Методически указания:
1. За по-голяма точност при отчитането на постиженията играчите,
които чакат реда си, следят участието на ученика от редицата, която
изпълнява скачането.
2. Скоковете могат да се увеличат от 3 на 5 или 6.
3. При описания начин на отчитане не е необходимо учениците в отделните редици да са равностойни. Всеки скача за себе си и независимо
с коя редица скача, резултатът се регистрира по един и същи начин.
4. След всяко изиграване на играта се изпълняват разхлабващи движения с краката.
Най-малко скокове
Предварителна подготовка и организация: Участниците се строяват в три редици, като тези от първата се подреждат на линия. Определя
се или се начертава втора линия, успоредна на първата и отстояща на
6 – 7 m от нея. Тя се определя като финална линия.
Описание и правила: При сигнал играчите от първата редица започват
да изпълняват последователни скокове на дължина от място с два крака.
Играчите се стремят да стигнат до финалната линия с колкото се може
по-малък брой скокове. След като изпълнят скачането и останалите редици, учителят отчита резултатите поотделно за момчета и момичета – кои
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играчи са стигнали до финала с най-малко скокове. Играта се повтаря
още 2 – 3 пъти. Не се разрешават други начини на скачане.
Методически указания: Поради трудността на отчитане на резултата
на играчите, които чакат, се поставя задача да броят скоковете на играча
пред тях.
Кой ще стигне пръв до линията?
Предварителна подготовка и организация: Класът се разпределя на
2 или 4 равностойни отбора по пол, които се строяват в редици. Първата
редица се подрежда на стартова линия, а останалите на метър една от
друга назад. На 5 m от стартовата линия се начертава друга линия (финална), успоредна на първата.
Описание и правила: При сигнал играчите от първата редица изпълняват бързо последователни скокове с два крака. Отчита се кой пръв
е пристигнал до финалната линия и се обявява за победител. Същото
изпълняват и останалите редици. Не се разрешават други начини на придвижване освен чрез скокове.
Играч, който е направил нарушение, не участва в класирането в съответното изиграване. Играта се играе още 2 – 3 пъти. Последното изиграване се провежда между победителите от отделните изигравания, за да се определи победителят (отделно за момчета и отделно за момичета) за класа.
Методически указания:
1. При разпределението на играчите в отделните редици трябва да се
има предвид, че състезанието се провежда не между редиците, а между
учениците в редиците.
2. При тази игра е трудно да се следи за спазването на определения
начин за скачане поради бързината на скачането. Затова е необходимо
да се определят съдии.
3. След всяко изиграване е добре да се изпълняват дихателни и разхлабващи упражнения за краката.
3. Щафетни игри
При съставянето на щафетни игри е добре да се избягва включването
на еднократно изпълнение на скок дължина от място с два крака. Изискването за бързина, както и динамиката на играта създават условия за
нарушения в начина на скачане. Най-често скокът от място с два крака се
превръща в скок с отскачане от един и приземяване на един крак. Според
нас единственият вариант, в който може да присъства скокът на дължина
от място с два крака, е, когато той се изпълнява от стартовата линия, а
след това се изпълняват останалите елементи от играта. Смятаме, че поподходящи за щафетните игри са многократните последователни скокове
с два крака. Предлагаме следните примерни игри:
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Игра № 1
Предварителна подготовка и организация: Участниците се разпределят в равностойни отбори. Играчите от всеки отбор се подреждат в
колони зад обща стартова линия. Пред всички колони се начертават 5 – 6
кръгчета на разстояние 30 – 40 cm едно от друго (или се подреждат
малки обръчи) в права линия.
Описание и правила: При сигнал първите играчи от определените колони на всеки отбор изпълняват последователни скокове с два крака от
кръг в кръг. След последния скок играчите се връщат в колоните си с
бягане и се подреждат последни. Останалите играчи изпълняват същото.
Играта продължава, докато всички играчи вземат участие.
Победител в играта е отборът, който е завършил пръв, без нарушение.
Не се разрешава друг начин на придвижване. Не се разрешава скачане,
преди да е „предадена щафетата“ от идващия насреща играч.
Методически указания:
1. Не се разрешават междинни подскоци между кръгчетата.
2. След отчитането на резултатите учителят напомня на учениците да
изпълнят разхлабващи движения с краката.
Игра № 2
Предварителна подготовка и организация: Участниците се разпределят в равностойни отбори. Играчите от всеки отбор се подреждат в
колони зад обща стартова линия. Пред всички колони се начертават зигзагообразно 5 – 6 кръгчета (едното полуналяво от правата линия, другото
полунадясно от нея) на разстояние 30 – 40 cm едно от друго (или се
подреждат малки обръчи).
Описание и правила: При сигнал първите играчи от определените колони
на всеки отбор изпълняват последователни скокове с два крака от кръг в
кръг (единият полуналяво, другият полунадясно). След последния скок играчите се връщат в колоните си с бягане и се подреждат последни. Останалите
играчи изпълняват същото. Играта продължава, докато всички играчи вземат
участие. Победител в играта е отборът, който е завършил пръв играта без
нарушение. Не се разрешава друг начин на придвижване. Не се разрешава
скачане, преди да е „предадена щафетата“ от идващия насреща играч.
Методически указания:
1. Не се разрешават междинни подскоци между кръгчетата.
2. След отчитането на резултатите учителят трябва да напомня на
учениците да изпълнят разхлабващи движения с краката.
Игра № 3
Предварителна подготовка и организация: Участниците се разпределят в няколко равностойни отбора и се строяват в колони зад обща
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стартова линия. На 3 – 4 m пред всяка колона се поставя стойка или
друг ориентир. За всеки отбор се осигурява по една лека и мека топка с
размерите на хандбална топка.
Описание и правила: При сигнал първите играчи от всеки отбор пос
тавят топката между краката си малко над глезените и я притискат. Така
започват да скачат с двата крака и да се придвижват напред. Играчите
заобикалят ориентира и се връщат по същия начин. Когато пристигнат до
своя отбор, хващат топката с ръце и я предават (от ръка в ръка) на следващия. Останалите играчи изпълняват същото. Ако по време на скачането
топката падне, играчът я догонва и възстановява скачането от мястото,
където е прекъснато. Играта се печели от отбора, който е завършил пръв
участието си без нарушения.
Методически указания:
1. С играта се усъвършенства изпълняването на многократни последователни подскоци с два крака.
2. Играта може да се играе и без топка, но използването на топката гарантира отскачането и приземяването на два крака. Практиката
показва, че когато играят без топка, учениците се увличат в бързото
придвижване и променят скачането. За учителя е трудно да проследи
колко играчи са нарушили начина на скачане и има вероятност от не
обективно отчитане.

Скок на височина с един и с два крака
Обучението в скок на височина е аналогично на това със скок на
дължина. Подходящи упражнения за усъвършенстване на отделните фази
от техниката и подобряване на физическите качества са:
1. Отскачане на височина от един крак и докосване на окачени предмети (съобразени с ръста на учениците).
2. Засилване от две-три крачки и отскачане от един крак, маховият е
повдигнат и свит в коляното.
3. Прескачане на ниски препятствия.

ТЕМА ХВЪРЛЯНЕ
В трети клас темата е представена с хвърляне на два вида уред – голяма плътна топка с две ръце над глава и малка плътна топка в далечина (от място и със засилване). Хвърлянето и на двата уреда е изучавано
в предишните класове.
Очакваните резултати от обучението по тази тема може да се систематизират по следния начин:
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1. Ученикът може да изпълнява хвърляния с две ръце от различни
изходни точки.
2. Възпроизвежда сила и посока на хвърляне.
3. Ученикът прилага хвърляне в щафетни, подвижни и спортно-подготвителни игри.
Освен описаното по-горе обучението с ученици от трети клас се насочва към по-добро овладяване на техниката в хвърлянията и постигането
на по-високи резултати.

Хвърляне на голяма плътна топка
с две ръце над главата
Характеристика
Хвърлянето с две ръце отгоре е изучено още в първи клас и е изпълнявано с плътна топка от 1 kg. Упражнението се използва като тест за
оценяване на качеството сила в комплекса от тестове за установяване
на физическата дееспособност за всички класове в началното училище.
Работата в трети клас следва да бъде насочена към изпълняване на
по-голям брой опити и развиване на силата, както и към прилагането
му във вариативни условия. За усъвършенстването на изпълнението на
упражнението са подходящи игри и състезания като:
Хвърляне след хвърляне
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят по двойки. Един ученик от всяка двойка застава с топка на стартова
линия. Пред него и успоредно на стартовата линия на 15 – 20 m се начертава втора (финална) линия. Вторият ученик от всяка двойка застава
на 3 – 4 m пред партньора си, но встрани.
Описание и правила: При сигнал от учителя играчите, които са на
линията, хвърлят топката с две ръце отгоре. След като топката падне,
партньорите отбелязват с тебешир мястото на падането є. От това място
по сигнал същите ученици хвърлят отново. Хвърлянията и отбелязванията
продължават, докато всички ученици прехвърлят втората линия. С ходене
и носене на топката се връщат на стартовата линия, където се отчита кой
ученик е стигнал до финалната линия с най-малко хвърляния. Ролите се
сменят при всяко следващо изиграване.
Методически указания:
1. Хвърлящите ученици трябва да застанат на линията на разстояние
2 m един от друг.
2. За отбелязване на резултатите се осигурят два цвята тебешири.
3. След две изигравания състезателите трябва да се преместят на
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стартовата линия с една крачка встрани, за да не пречат на отчитането
на белезите от предишните хвърляния.
4. Не се позволяват други начини на хвърляне.
Щафетна игра № 1
Предварителна подготовка и организация: Класът се разделя на няколко равностойни отбора, които се подреждат в колони зад обща стартова
линия, отстояща на 3 – 4 m от стена. За всеки отбор се осигурява по една
плътна топка от 1 kg, която се поставя на земята (пода) пред колоната.
Описание и правила: При сигнал от учителя първите ученици от всеки отбор хвърлят топката с две ръце отгоре към стената и след като тя
се отрази и падне, бягат до нея, взимат я и я поставят пред колоната.
Останалите участници изпълняват същото. Ако някой ученик не успее да
хвърли топката така, че да се удари в стената, тогава я догонва и повтаря
опита си. Ако и при втория опит не успее, играта продължава с хвърляне
на следващия от колоната, а при отчитането на резултатите се отнема
една точка. Победител е отборът, който е завършил пръв играта и без
нарушения. Той получава 5 точки, вторият – 4, и т.н. От тези точки се
отнема по една за хвърляне, при което топката не е докоснала стената.
Методическо указание: Необходимо е да се изисква спазване на
дистанция между хвърлящия играч и стоящия зад него.
Щафетна игра № 2
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят
в равностойни отбори и се строяват в колони зад обща стартова линия.
Пред всеки отбор се поставя по една плътна топка от 1 kg. На 5 m пред
колоните се начертава друга линия, успоредна на стартовата.
Описание и правила: При сигнал първите ученици от колоните хвърлят
топките с две ръце отгоре, като се стремят да прехвърлят линията. Ако
успеят, отборът получава точка. След това бягат, догонват топката и я
поставят пред следващия играч. Останалите играчи изпълняват същото.
Печели отборът, събрал най-много точки.
Методически указания:
1. Учителят поставя изискване при сполучлив опит цялата колона да
брои на глас точките на своя отбор.
2. Необходимо е да се осигурят 2 m разстояние между колоните.
3. Играта може да се проведе и за време, и за брой сполучливи опити.
Далекобойци
Предварителна подготовка и организация: Класът се разделя на два
отбора по полов признак. Начертава се стартова линия и се осигуряват
толкова топки, колкото са играчите в един отбор.
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Описание и правила: Момчетата (или момичетата) заемат тилен лег,
ръцете са горе и държат топката. При сигнал от учителя те рязко се
повдигат до седеж и едновременно с това изхвърлят топката с обтегнати ръце. Печели този, който е хвърлил най-далече. След втори сигнал
от учителя играчите стават, догонват топката и я дават на учениците от
другия отбор. Те изпълняват същото. След всяко изиграване се обявява
победител поотделно за момчетата и за момичетата.
Методически указания:
1. Топките трябва да бъдат еднакви.
2. Играта е подходяща да се играе във физкултурен салон.
3. Играта повлиява положително развиването на качеството сила у
учениците.

Хвърляне на малка плътна топка от място
и със засилване в далечина
Характеристика
Хвърлянето на малка плътна топка с една ръка над рамо от място е
изучено в първи клас. На стр. 37 в книгата за учителя по физическо възпитание и спорт за първи клас са описани техниката за изпълняването на
упражнението, последователността на овладяването му, често допусканите
грешки и начините за отстраняването им и възможностите за усъвършенстване. Във втори клас е изучавано хвърляне след засилване от 3 – 4 крачки.
На стр. 25 – 26 в книгата е описано как да се провежда обучението.
Учебната програма за трети клас предвижда да се работи за усъвършенстване на умението за засилване и да се прецизира техниката.
Характерен за хвърлянето на малка плътна топка със засилване, е
трикрачковият ритъм след бягане (който е описан по-долу). Бяга се с
лек наклон на тялото напред, а топката се държи на височина на слепоочието, над рамото на хвърлящата ръка, която изпълнява леки движения
в предно-задна посока. Ходилата стъпват на предната външна част на
крака. Свободната ръка се движи нормално като при бягане. На четири
бегови крачки преди белега за хвърляне се изпълнява следното:
• на първата крачка (десен – ляв) се отвежда топката назад;
• на втората крачка (ляв – десен) се извършва подскочна кръстосана
крачка, при която топката изостава назад от тялото;
• при третата крачка (десен – ляв) топката се изхвърля. Левият крак
е изнесен напред и леко встрани с обтегнато коляно. Десният крак и
дясната ръка с топката са назад, като образуват дъга. Лявата ръка е свита
до гърдите, отпред и встрани. Хвърлянето става над рамо;
• след хвърлянето се извършва още една, четвърта крачка за аморти-
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зиране на скоростта. При
нея тежестта се поема от
десния крак.
Забележка:
Описанието е за хвърляща
дясна ръка. Ако хвърляща
е лявата, движенията са
противоравни.

Последователност на действията и упражненията в хода
на обучението
1. Обучението започва с изпълняване на кръстосани крачки с ходене
без и с уред.
2. След това се преминава към изпълняване на кръстосани крачки с
отвеждане на хвърлящата ръка през горе встрани назад.
3. Продължава се с упражнението от т. № 2, като се ускоряват кръстосаните крачки със и без хвърляне.
4. На следващия етап се изпълняват кръстосани крачки след бягане.
5. Последният етап включва изпълняване на хвърляне с кръстосани
крачки и пълно засилване.
Общи методически указания
1. Задача на учителя е да обръща внимание на учениците да съчетават засилването и финалното усилие, и по-точно на застопоряването на
левия крак и догонването на топката в него.
Най-често допускани грешки и начини за отстраняването им
1. Непълно отвеждане на хвърлящата ръка назад. – Причината може
да бъде както лошата координация, така и неправилна двигателна представа. Остраняването на грешката може да се постигне чрез изпълняване
на упражнението с отвеждания на ръката.
2. Наклоняване на тялото напред при кръстосаната крачка. – Дължи се на стъпване под вместо пред тялото. Грешката се коригира с многократно изпълнение на кръстосана крачка.
3. Отклонение на тялото встрани при изхвърлянето на топката. –
Причината за грешката е сгъване на левия крак. Грешката се отстранява
с изпълняване на хвърляния от място, при които левият крак е обтегнат.
Възможности за затвърдяване и усъвършенстване на хвърлянето
във вариативни, игрови и състезателни условия
Овладяването и усъвършенстването на хвърлянията може да се пос
тигнат чрез включването им в различни подвижни и щафетни игри.
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1. Подвижни игри
В практиката са познати голям брой игри с основно движение хвърляне. Повечето от тях могат да повлияят положително на обучението в
хвърляне на малка топка. Те подобряват координацията на учениците, силовите им възможности и гъвкавостта на раменните им стави. Но възможностите за усъвършенстване на хвърлянето със засилване и кръстосана
крачка чрез игри са ограничени. Препоръчваме да се използват изучените
и описани в книгата за учителя по физическо възпитание и спорт за
1. клас игри Кой ще хвърли най-далече и Хвърлящи и бягащи (стр. 39 и
42) и в книгата за учителя по физическо възпитание и спорт за 2. клас
Кой ще улучи и Улучи бухалките (стр. 23 и 24), като се усложнят и се
играят във варианти. Освен тях препоръчваме и игрите:
Кой ще хвърли най-далече? (със засилване)
Предварителна подготовка и организация: Класът се разделя по
полов признак на 4 групи (2 с момчета и 2 с момичета). В коридорите на
пистата за бягане застават играчите от една група.
Учителят осигурява толкова топки, колкото са играчите в една група.
Определя се линия на хвърлянето.
Учениците може да направят пробно пробягване, за да определи всеки
дължината на засилването и мястото на изхвърляне да съвпадне с линията.
Описание и правила: При сигнал от учителя играчите от групата се
засилват и хвърлят. След като се приземи и последната топка, се отчитат
трите най-добри постижения. Играчите бягат за топките и ги предават на
следващите. След това същото изпълняват и другите групи. След няколко
опита се организира финално хвърляне (поотделно за момчета и момичета) за определяне на победител.
Методически указания:
1. За по-голяма обективност при отчитането на постиженията е добре да
се използват топки с различен цвят, както и да се осигурят помощник-съдии.
2. След като се играе с удобната ръка, играта трябва да се проведе
и с неудобната.
2. Щафетни игри
Подходящо е в обучението да се включват щафетни игри с хвърляне
в цел.

ИДЕЯ ЗА ПРИМЕРЕН УРОК ПО ТЕМА ХВЪРЛЯНИЯ

Образователни задачи:
• Начално разучаване на хвърляне на м. пл. топка със засилване
• Усъвършенстване на скок на височина с един крак
• Усъвършенстване на висок старт
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Подготвителна част
Учителят строява класа. Поздравява учениците и поставя задачите за
урока.
1. Урокът може да започне с ходене, редувано с леко бягане на 150 m.
2. След това се изпълняват ОРУ в движение, учениците са в една колона:
• ръцете са встрани – на 1 – мах с ръцете през напред до назад с
кръстосване пред гърдите („прегръдка“), на 2 – връщане в и.п. Стремежът трябва да бъде доближаване на пръстите на ръцете по гърба на
1-вия такт;
• лявата ръка е горе – на 1 – мах с лява ръка през напред до долу и
назад, а с дясна ръка – през напред до горе, на 2 – противоравно;
• на 1 – повдигане на единия крак, свит в коляното, извивка с тялото в посока на повдигнатото коляно и мах с ръцете в същата посока,
на 2 – стъпка със същия крак, на 3 – 4 – противоравно;
• ходене с голяма крачка и напад (Упражнението е добре да се
изпълнява, като учениците се обърнат вляво или вдясно и са в редица);
• и.п. стоеж, ръцете горе – на 1 – наклон, на 2 – клекнала опора, на
3 – наклон, на 4 – и.п. (Упражнението се изпълнява намясто, в редица);
• на 1 – високо повдигане на ляв крак свит в коляното и придърпването му с ръцете към гърдите, на 2 – стъпка със същия крак напред и
противоравно изпълнение;
• подскоци с двата крака вляво и вдясно от линия;
• ситно бягане намясто, при сигнал заемане на разкрачен стоеж.
Основна част
1. Обучението започва с изпълняване на кръстосани крачки с ходене
без уред. Изпълнението е фронтално. Дозировката е 3 пъти.
2. Преминава се към изпълняване на кръстосани крачки с отвеждане
на хвърлящата ръка през горе встрани назад. Изпълнението е посменно в
две редици. Дозировката е 3 пъти.
3. След това се продължава с упражнението в т. № 2, като се ускоряват кръстосаните крачки без хвърляне. Изпълнението е посменно в две
редици. Дозировката е 2 пъти.
4. Продължава се с упражнението в т. № 2, като се ускоряват кръстосаните крачки с хвърляне. Изпълнението е посменно в две редици.
При сигнал с бягане се догонва топката и се дава на следващата смяна.
Дозировката е 4 пъти. Следва престрояване в 4 колони.
5. След това се пристъпва към усъвършенстване на високия старт чрез
играта „Насрещна щафета“. Организацията е в 4 отбора. Дозировката е 4 пъти.
6. На следващия етап са упражняват засилване от две-три крачки и
отскачане от един крак на височина (маховият крак е повдигнат и свит в
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коляното) за докосване на окачен предмет. На окачено въже са завързани
и висят на различна височина 4 – 5 предмета. Учениците се подреждат в
колони срещу предметите според височината си. (Предметите трябва да са
на височина 20 cm над пръстите на повдигната горе ръка на учениците.)
Дозировката е 5 – 7 пъти. (Между опитите се изпълняват разхлабващи
упражнения.)
Заключителна част
В началото на тази част се започва с ходене в една колона и строяване в кръг.
Преминава се към изиграване на успокоителната игра Забранената
цифра.
Урокът завършва с преценка на работата в часа, поздрав и освобождаване на учениците.

ТЕМА ФИЗИЧЕСКА ДЕЕСПОСОБНОСТ
За развиването на двигателните способности на третокласниците
може да се използват както средствата от отделните теми, така и други
достъпни упражнения и подвижни игри.
Предвид новия начин за измерване и оценяване на физическата дееспособност, въведен от началото на учебната 2019/2020 г., е необходимо
учениците да бъдат запознати и да изпробват в хода на учебната година
новия тест за ловкост (Т-тест) и новия начин на смяна на посоката при
теста 200 m совалково бягане.
Очакваните резултати, които учениците трябва да постигнат в края
на трети клас по отношение на физическата си дееспособност, може да
бъдат систематизирани по следния начин:
1. Достигат равнищата на показателите, заложените в тестове.
2. Притежават обща физическа подготвеност и комплексно развитие
на двигателните качества.
Предлагаме в процеса на обучението да се включат и следните щафетни игри:
Игра № 1
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят
в равностойни отбори и се построяват в колони зад обща стартова линия.
На 3 (4), 6 (8) и 9 (12) m пред отборите и успоредно на стартовата линия
се опъват три ластика на височина 35 – 40 cm от пода.
Описание и правила: При сигнал първите играчи от всяка колона бягат
до първото препятствие (ластик), прескачат го, връщат се с провиране,
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изправят се, обръщат се на 180 градуса и го прекрачват, след което бягат
до следващите препятствия и изпълняват същото. Третото препятствие не
се прекрачва, а след провирането връщането до колоната става с бягане
и прескачане на ластиците. Предаването на щафетата става с пляскане на
длани. Останалите играчи изпълняват същото. Печели отборът, който пръв
завърши участието си без грешки.
Методическо указание: Играта е подходяща да се играе във физкултурен салон, а не на открито.
Игра № 2
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят
в равностойни отбори и се строяват в колони зад обща стартова линия.
Пред всеки отбор се подреждат в права линия по четири плътни топки
на разстояние 2 m една от друга. За всеки отбор се осигуряват по една
тояжка и едно рингче, които се поставят на стартовата линия.
Описание и правила: След сигнал за започване на играта първите
играчи от всеки отбор се навеждат, хващат тояжката в единия є край и
поставят другия є край в рингчето. С помощта на тояжката придвижват
(пързалят) рингчето по пода и с ходене или бягане преминават зигзагообразно между топките до последната и обратно. Когато стигнат до стартовата линия, клякат и оставят уредите. Следващият играч кляка, взима ги
и изпълнява същото и т.н. Печели отборът, чиито играчи завършат първи
участието си. Не се разрешава хващането на тояжката на друго място
освен в края, както и придвижването на рингчето по друг начин.
Методически указания:
1. Играта се играе на закрито при гладко подово покритие.
2. Не е за препоръчване да се прилага вариант с предаване на тояж
ката поради опасност от нараняване на учениците.
Игра № 3
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят
в равностойни отбори и се строяват в колони зад обща стартова линия.
На 10 m пред всяка колона се поставя ориентир.
Описание и правила: При сигнал от учителя стартират първите играчи
от всяка колона. Те бягат до ориентира, заобикалят го, връщат се до
стартовата линия и хващат за ръка втория играч. Заедно двамата бягат
до ориентира, заобикалят го и се връщат. След като пресече старт-финалната линия, първият застава последен в колоната, а вторият хваща
за ръка третия и бяга с него. Играта продължава по същия начин, като
последният бяга втория път без партньор. Така всеки играч бяга два
пъти – един път с играча пред него в колоната и един път с играча след
него (изключение правят първият и последният, които един път преодоля-
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ват разстоянието сами и един път – с партньор). Не се разрешава бягане
без заловени ръце.
Методически указания:
1. Необходимо е да се осигури разстояние от 3 – 4 m между колоните,
за да не се сблъскат играчите при заобикаляне на ориентирите.
2. За по-голямо удобство при хвата може да се използва рингче. Така
ще се избегнат спорове за изплъзване на ръцете поради изпотяване, както и неудобството от силното стискане при държането на някои играчи.
Игра № 4
Предварителна подготовка и организация: Класът се разделя на няколко равностойни отбора и се строява в колони зад обща стартова линия.
На 3 – 4 m пред всяка колона се поставят по един обръч и две топки вътре
в него, а на 6 – 8 m от него се поставят по още един обръч и две топки.
Описание и правила: При сигнал първите ученици от всеки отбор бягат
до първия обръч, взeмат една от топките и я носят до втория. Там я оставят, взeмат една от топките от втория обръч, носят я до първия, оставят
я, взeмат втората топка от първия обръч и я носят до втория. Там я оставят, взeмат втората топка от втория обръч и я носят до първия, където
я оставят (т.е. последователно се сменят топките от двата обръча, като
играчите имат право да носят само по една топка). След това с бягане се
връщат до колоната и докосват дланите на следващите играчи. Останалите
играчи изпълняват същото.
Печели отборът, който завърши пръв участието си. Топките не трябва
да се пускат от високо и ако се изтъркалят извън обръча, играчът, допуснал това, ги връща в него.
Методическо указание: Ръководенето на играта и участието на учениците ще бъде улеснено, ако в единия обръч топките са от един цвят, а
в другия – от друг.

ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ
Със заповед № РД09-1588/20.06.2019 г. на министъра на образованието
и науката е утвърдена Система за оценката на физическата дееспособност на
учениците от I – XII клас. Заповедта влиза в сила от учебната 2019/2020 г.

Тестове за измерване и оценяване на физическата
дееспособност

1. Бягане на 30 m

• Изпълнява се от: всички ученици на възраст от 6 до 18 години.
• Място за провеждане: на равна площадка с нехлъзгава твърда или
твърдо еластична настилка с дължина не по-малко от 40 m.
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• Стартиране: от висок старт, броят на стартиращите ученици се
определя в зависимост от броя на пътеките за бягане и от възможностите
за едновременно измерване на резултата на повече ученици.
• Команди, подавани от учителя: „По местата!“ и „Старт!“
• Изпълнение: стартиращите ученици са на разстояние 1 m от стартовата линия в изходно положение стоеж. Учителят, който е на финалната
линия с високо вдигната ръка, подава команда „По местата!“, при което
стартиращите ученици се придвижват до стартовата линия и заемат положение за висок старт. Учителят подава команда „Старт!“ със свирка или
с думите „старт“, като едновременно с това сваля повдигнатата си ръка и
включва измерващото устройство.
• Измерване: измерването е с точност до 0,01 s (например 5.32).
Ученикът има право само на един опит.

2. Скок на дължина от място с два крака

• Изпълнява се от: всички ученици на възраст от 6 до 18 години.
• Място за провеждане: на равна площадка с нехлъзгава твърда
или твърдо-еластична настилка. По посока на скока е разпъната ролетка.
Нулата на ролетката е на линията за отскачане.
• Изходно положение: стоеж, краката са на ширината на раменете,
пръстите на краката докосват начертаната линия, ръцете са повдигнати
нагоре – напред, обтегнати в лактите.
• Изпълнение: ученикът замахва едновременно с двете ръце, еднократно
надолу – назад, след което изпълнява бързо махово движение с ръцете нап
ред – нагоре и отскача едновременно с двата крака. Приземяването се извършва едновременно на двата крака. Измерва се разстоянието от линията
на отскачане до мястото на докосване на петите на краката върху опората.
• Измерване: измерването е с точност до 1 cm (например 235).
Ученикът има право на два опита, като се записва по-добрият резултат.

3. Хвърляне на плътна топка

• Изпълнява се от: всички ученици на възраст от 6 до 18 години (от
6 до 10 г. – с маса на топката 1 kg, от 11 до 18 г. – с маса на топката
3 kg).
• Място за провеждане: на равна площадка с нехлъзгава твърда или
твърдо-еластична настилка. По посока на хвърлянето е разпъната ролетка. Нулата на ролетката е на линията на хвърляне.
• Изходно положение: разкрачен стоеж, пръстите на краката докосват начертана линия, дланите на ръцете обхващат плътно топката отстрани – отзад с леко разтворени пръсти, топката се намира високо над и
малко пред главата.
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• Изпълнение: ученикът накланя еднократно тялото силно назад и
снема ръцете назад, след което изхвърля топката напред и нагоре. Измерва се разстоянието от линията на хвърляне до мястото на докосване
на топката върху опората. Не се разрешава преминаването през линията
на хвърляне след излитането на топката във въздуха.
• Измерване: измерването е с точност до 1 cm (например 735)
Ученикът има право на два опита, като се записва по-добрият резултат.

4. Бягане на 200 m (совалково бягане)

• Изпълнява се от: всички ученици на възраст от 6 до 18 години.
• Място за изпълнение: на равна площадка с нехлъзгава твърда или
твърдо-еластична настилка с коридор/и с дължина 50 m и широчина
1.22 – 1.25 m.
• Стартиране: от висок старт, броят на стартиращите се определя
от броя на наличните коридори и от възможностите за едновременно
измерване на повече ученици.
• Команди, подавани от учителя: „По местата!“ и „Старт!“
• Изпълнение: стартиращите ученици са на разстояние 1 m от стартова линия в изходно положение стоеж. Учителят, който е на старт-финалната линия, подава команда „По местата!“, при което стартиращите
ученици се придвижват до стартовата линия и заемат положение за висок старт. Учителят подава командата „Старт!“ със свирка или с думите
„старт“ и едновременно с това включва измерващото устройство. Учениците бягат през цялото време в собствен коридор. В края на всеки 50 m
те докосват със стъпалото на единия си крак линията, маркираща края
на 50-метровото разстояние, обръщат се на 180 градуса и продължават
бягането в същия коридор. Финиширането е на мястото на старта, след
като са пробягали четири дължини по 50-метрови отсечки.
• Измерване: измерването е с точност до 0,01 s (например 46.35)
Ученикът има право само на един опит.

5. Тест за ловкост (Т-ТЕСТ)

• Изпълнява се от: всички ученици на възраст от 6 до 18 години.
• Място за провеждане: на равна площадка с нехлъзгава твърда или
твърдо-еластична настилка.
• Необходими уреди: 4 гумени или дървени обръча с диаметър
15 – 20 cm и с дебелина 2 – 3 cm, 4 тенис топки. Обръчите са разположени под формата на буквата „Т“, като трите са на една линия, на разстояние
5 m, а четвъртият е на линия на 90 градуса спрямо първата и на разстояние 10 m от средния обръч. Във всеки обръч има по една тенис топка.
• Изпълнение: ученикът застава зад обръча, който е поставен перпендикулярно на останалите и е с лице към всички обръчи. Това място
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изпълнява ролята на старт-финална линия. При сигнал „Старт!“ се навежда, взeма топката и се придвижва към останалите, като оставя последователно в тях топката, която носи, и взeма топката, която е в съответния
обръч. Придвижването се извършва в следния ред:
– към централния обръч;
– към поставения вдясно от него;
– отново към централния;
– след това към поставения вляво;
– отново към централния и
– връщане към старт-финала.
Измерването спира в момента, в който топката докосне полето в
обръча при старт-финала.
• Измерване: измерването е с точност до 0,01 s (например 16,37)
Ученикът има право само на един опит.
Изисквания:
– ученикът се придвижва само по описания ред;
– няма ограничения в начина на придвижване;
– няма ограничения при носенето на топката – ученикът може да я
прехвърля от едната в другата ръка по време на бягането;
– топката се поставя в обръча. Не се разрешава хвърляне или пускане
от въздуха;
– топката не трябва да излиза извън обръча при поставянето є в него.
При излизане на топката извън обръча ученикът е длъжен да се върне и
отново да я постави в него.

Методика за оценяване на физическата дееспособност
Оценяването на физическата дееспособност на учениците се извършва при преминаването на следните стъпки:
1. Оценка на резултатите от отделните тестове.
2. Изчисляване на окончателната оценка за физическа дееспособност.
Забележка: Степента на напредъка в резултатите на ученика в рамките на една учебна година се измерва въз основа на разликата от постигнатите резултати от тестовете в началото и края на учебната година, като
за този период не се отчита промяната във възрастта му.
Оценката на резултатите от отделните тестове
може да бъде направено по два начина
1. Оценяване на резултатите по 20-точкова скала
За оценка на резултатите от отделните тестове по 20-точковата скала
се преминава през следните стъпки:
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1. Определя се броят на получените точки за постигнат резултат в
конкретен тест в зависимост от възрастта и пола на всеки ученик (виж
приложение 4).
Например: Ученик на 9 г. е постигнал резултат в бягането на 30 m –
6.70 s. Намираме в таблицата за съответната възраст и пол, че ученикът
получава 10 точки. По същия начин се намира броят на точките и за
останалите тестове.
2. Броят на получените точки за всеки тест се приравнява към шес
тобална оценъчна система. Интервалите за приравняване на точките към
шестобалната система са представени в таблица. Например: ученикът,
който е получил 10 точки на бягане 30 m, има оценка Добра.
Таблица за приравняване на получените точки от тестовете към оценки
Точки
0–3
4–7
8 – 14
15 – 17
18 – 20

Оценка за ученици
от 1. до 3. клас
Незадоволителна
Средна
Добра
Мн. добра
Отлична

Оценка за ученици
от 4. до 12. клас
Слаб 2
Среден 3
Добър 4
Мн. добър 5
Отличен 6

3. Изчислява се окончателната оценка на физическата дееспособност
като средноаритметична оценка от оценките по отделните тестове.
Забележка: Окончателната оценка на физическата дееспособност на
учениците се изчислява само при наличие на оценки от резултатите от
всичките 5 теста.
Оценяването на резултатите от отделните тестове по 20-точковата
скала предполага добра съпоставимост между отделните тестове, както
и колко (в брой точки) не достига за получаване на по-висока оценка.
Например: Ако ученикът е постигнал резултат в определен тест, за
който получава 13 точки (оценка Добра), той знае, че му трябва още
много малко до получаване на по-високата оценка – Мн. добра.
2. Оценяване на резултатите чрез определяне на интервали по
шестобалната оценителна система
За оценка на резултатите от отделните тестове чрез определяне на
интервали по шестобалната система се преминава през следните стъпки:
1. Определя се оценката по шестобалната система в зависимост от
възрастта и пола на съответния ученик (виж приложение 4).
Например: Ученик от мъжки пол на възраст 9 години е постигнал резултат в бягането на 30 m – 6,70 s. Намираме в съответната таблица за
възраст и пол и установяваме, че неговият резултат попада между 7.05
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и 5.84 и оценката, която ще получи ученикът, е Добра. По същия начин
намираме оценките и за останалите тестове.
2. Окончателната оценка на физическа дееспособност се изчислява
като средноаритметична оценка от оценките на отделните тестове.
Забележка: Окончателната оценка на физическата дееспособност на
учениците се изчислява само при наличие на резултати от всичките 5 тес
та. Не следва да се изчислява окончателна оценка, ако липсва резултат
от някой от тестовете.
Автоматизирана система за оценка на физическата
дееспособност на учениците
За улеснение на учителите при определяне на оценките по отделните
тестове, както и при изчисляване на окончателната оценка на физическата дееспособност на учениците, може да се използва автоматизираната
система DOSIE_UCHENIK. В разработения софтуерен продукт (електронни
таблици) е необходимо да се въведат само името, полът, класът на учениците, както и резултатите по отделните тестове. Системата сама изчислява оценките по отделните тестове и окончателната оценка на физическата
дееспособност. Достъпът до системата се осъществява в условията на
информационните и комуникационните технологии.
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ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО
СЪДЪРЖАНИЕ – ГИМНАСТИКА
ТЕМА ОСНОВНА ГИМНАСТИКА
Строеви упражнения в група
По-голямата част от строевите упражнения в уроците по физическо възпитание и спорт се изпълняват в група. След като в първи
клас учениците са се научили да се строяват и престрояват в една и
две редици и колони и в кръг, да маршируват и изпълняват команди за
обръщане, а във втори – да се престрояват от една колона в няколко
колони (намясто и в движение), програмата за трети клас предвижда учениците да се научат да изпълняват разреждане и сгъстяване в
група.
Очакваните резултати, които учениците трябва да достигнат при обучението си по тази тема, може да се систематизират по следния начин:
1. Правилно изпълняване на разреждане и сгъстяване на група на
предварително указано разстояние.
2. Точно описване и изпълняване на основни движения на ръцете,
тялото и краката.
3. Правилно изпълняване на ОРУ за укрепване на мускулатурата на
тялото.
4. Точно изпълняване на равновесни и динамични гимнастически упражнения.
5. Извършване на двигателни действия съобразно индивидуалните
възможности – за лица с увреждания.
Владеенето на строевите упражнения помага за по-рационалната организация в урока така, че строяванията и престрояванията да се извършват по-организирано и по-бързо и по този начин да се пести време и да
се увеличава плътността в урока.

Разреждане в редица
Разреждането на учениците помага при организацията на урока,
защото осигурява по-голямо разстояние между тях. За да става това,
без да се губи време, се подава команда. В зависимост от посоката
на разреждането и разстоянието между учениците командите варират:
„Клас, вляво (вдясно, от средата) на една ръка (две ръце) разреди се!“.
След командата учениците обръщат глава към този, от когото започва
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разреждането (той стои намясто), и се разреждат по посоката, зададена в командата. При команда „Клас, от средата на две ръце разреди
се!“, ученикът, който е в средата, повдига двете си ръце встрани и в
съседство от него в двете посоки следващите ученици изпълняват същото. Разреждането продължава, докато се осигури изискващото се в
командата разстояние.

Сгъстяване в редица
Командите за сгъстяване са: „Клас, вляво (вдясно, към средата) сгъсти се!“. След командата всички се сгъстяват (приближават) в оказаната
посока и разстояние. Този, към когото става сгъстяването, стои намясто.
При сгъстяването учениците застават в сгъстен редичен строй, т.е. плътно
рамо до рамо. Ако учениците са на две ръце разстояние и им се подаде
командата „На една ръка разстояние сгъсти се!“, повдигат лявата си ръка
встрани и се придвижват надясно, докато дясното им рамо опре пръстите на повдигнатата встрани лява ръка на дясностоящия от тях. Ако към
командата се добави друга посока (например вляво или към средата),
придвижването става в съответната посока.

Разреждане в колона
Разреждането в колона става при командата „В тил!“. Учениците повдигат дясната си ръка и я поставят върху рамото на другарчето пред тях,
като внимателно отстъпват назад и заемат една ръка разстояние. Първият
ученик не се мести.

Сгъстяване в колона
Сгъстяването в колонните строеве става и с:
• командата „Сгъстис!“, при която сгъстяването е на по-малка дистанция и строят е плътна колона/и.

Общоразвиващи упражнения за укрепване
на опорно-двигателния апарат
Общоразвиващите упражнения са изкуствено създадени упражнения, които подпомагат постигането на определена цел. Учителят сам съставя такива упражнения, като се съобразява с възрастта и възможностите
на учениците. Тези упражнения може да бъдат:
• намясто;
• от различни изходни положения;
• в движение;
• без уреди;
• с уреди;
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• на уреди (гимнастическа пейка, гимнастическа стена и др.);
• както и упражнения, които се изпълняват по двойки.
При обучението на ученици от трети клас предлагаме да се използва
описаният набор от различните видове упражнения:
1. И.п. стоеж, ръцете горе на 1 – снемане на ръцете през напред до
долу и едновременно с това полуклек, на 2 – връщане в и.п.
2. И.п. разкрачен стоеж, ръце на хълбоци – дясна извивка и мах на
дясната ръка вдясно през страни до назад, на 2 – връщане в и.п., на
3 и 4 – противоравно.
3. И.п. стоеж – на 1 – мах с ръцете през напред до горе, на 2 – връщане в и.п.
4. И.п. разкрачен стоеж, ръце встрани – на 1 – мах с ръцете напред
и пляскане, на 2 – мах и удар встрани.
5. И.п. разкрачен стоеж, ръцете встрани – на 1 – наклон вляво, на
2 – наклон вдясно.
6. И.п. стоеж, ръцете горе – последователни предни кръгове с ръцете в страничната равнина. Изпълнението на учениците е в собствен
темп.
7. И.п. стоеж, ръцете встрани, на 1 – мах с ръцете напред и пляскане
пред тялото, на 2 – мах с ръцете през страни до назад – долу и пляскане
зад тялото.
8. И.п. разкрачен стоеж – на 1 – напад вляво, на 2 – противоравно.
9. И.п. стоеж, ръцете горе – на 1 – наклон, на 2 – клек, на 3 – наклон,
на 4 – и.п.
10. И.п. стоеж – на 1 – повдигане на пръсти и повдигане на ръцете
през страни до горе с пляскане над главата, на 2 – връщане в и.п.
11. И.п. стоеж, ръцете, свити на рамене – на 1 – 2 – предни кръгове
с ръцете, на 3 – 4 – задни кръгове.
12. И.п. колянка – на 1 – коленен седеж, повдигане на ръцете встрани,
на 2 – връщане в и.п.
13. И.п. разкрачен седеж, ръцете горе – на 1 – 2 – наклон към пръстите на краката, на 3 – 4 – връщане в и.п. с удар на ръцете назад.
14. И.п. опорен седеж, на 1 – свит опорен седеж, на 2 – връщане
в и.п.
15. И.п. клекнала опора, на 1 – подскок до опора, на 2 – връщане
в и.п.
16. И.п. опорен седеж – на 1 – повдигане на краката до равновесен
опорен седеж, на 2 – връщане в и.п.
17. И.п. опорен седеж, ръцете горе – на 1 – 2 – наклон към пръстите
на краката, на 3 – 4 – връщане в и.п.
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18. И.п. стоеж – на 1 – повдигане на десен крак, на 2 – снемане,
3 – 4 – противоравно.
19. И.п. стоеж, на 1 – клякане, на 2 – връщане в и.п.
20. Подскок „Палячо“
21. И.п. стоеж – на 1 – клякане, на 2 – опора, на 3 – клек, на 4 – и.п.
22. И.п. разкрачен седеж на гимнастическа пейка, ръцете встрани – на
1 – изправяне до разкрачен стоеж, на 2 – наклон вляво, на 3 – наклон
вдясно, на 4 – връщане в и.п. (учениците са седнали един зад друг на
гимнастическа пейка).
23. И.п. опорен седеж на гимнастическа пейка – на 1 – наклон, на
2 – връщане в и.п. със заден кръг на ръцете.
24. И.п. разкрачен седеж на пейка по двойки с гръб един към друг,
ръцете са захванати под лактите – на 1 – изправяне до разкрачен стоеж,
на 2 – и.п.
25. И.п. тилен лег, краката са свити под прав ъгъл, подбедриците са
поставени надлъжно върху пейка – на 1 – повдигане на тялото до тилна
лакътна опора, на 2 – връщане в и.п.
26. И.п. тилен лег, ръцете, свити зад тила – на 1 – повдигане на тялото до седеж, на 2 – връщане в и.п., на 3 – повдигане на краката до 90
градуса, на 4 – връщане в и.п.
27. И.п. ляв страничен стоеж пред гимнастическа стена, ръце встрани,
лявата е хваната за съответния напречник – на 1 – наклон вляво и мах
с дясна ръка през горе вляво, на 2 – връщане в и.п. След 5 – 6 пъти се
изпълнява противоравно.
28. И.п. стоеж на една крачка пред гимнастическа стена – на 1 –
повдигане на ръце напред и хващане за напречника, на 2 – сгъване на
ръцете в лакътните стави, на 3 – разгъване на ръцете, на 4 – връщане
в и.п.
29. И.п. стоеж – на 1 – стъпка с ляв крак и повдигане на ръцете нап
ред, на 2 – стъпка с десен и ръцете встрани, на 3 – стъпка с ляв крак и
повдигане на ръцете горе, на 4 – стъпка с десен крак и снемане на ръцете
през напред до долу.
30. И.п. стоеж – на 1 – стъпка с ляв крак и преден кръг с ръце, свити
на рамене, на 2 – стъпка с десен и преден кръг с ръце, свити на рамене,
на 3 – стъпка с ляв крак и преден кръг с ръце, на 4 – стъпка с десен крак
и преден кръг с ръце.
31. И.п. стоеж, ръце зад тила, лакти встрани – на 1 – стъпка с ляв
крак и докосване на лактите пред тялото, на 2 – стъпка с десен крак,
лакти встрани.
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32. И.п. стоеж – на 1 – стъпка с ляв крак, на 2 – повдигане на десен
крак, свит в коляното, и обхващането му с ръцете към гърдите, на 3 и
4 – противоравно.
33. И.п. стоеж, ръце встрани – на 1 – стъпка с ляв крак и пляскане с
ръце пред тялото (ръцете обтегнати), на 2 – стъпка с десен крак и мах с
ръцете встрани и назад.
34. И.п. стоеж – на 1 – стъпка с ляв крак, на 2 – прибиране на десен
до ляв и клякане, на 3 – стъпка с десен крак, на 4 – прибиране на ляв
до десен и клякане.
35. И.п. стоеж – на 1 – стъпка с десен крак, наклон с докосване на
пода с ръце и мах с ляв крак назад, на 2 – изправяне и прибиране на ляв
крак до стоеж, на 3 и 4 – противоравно.
36. И.п. стоеж – на 1 – стъпка с ляв крак и преден кръг с ръцете, на
2 – стъпка с десен крак и преден кръг с ръцете, на 3 – стъпка с ляв крак
и наклон към него, на 4 – стъпка с десен крак и наклон към него.
37. И.п. стоеж, ръце на хълбоци – на 1 – стъпка с ляв крак, на 2
– прибиране на десен до ляв и водоравен наклон, на 3 и 4 – противоравно.
38. И.п. стоеж – на 1 – повдигане на ляв крак и пляскане с ръце под
него, на 2 – дълбок ляв напад, на 3 и 4 – противоравно.
39. И.п. коленна опора – на 1 – „котешки гръб“, на 2 – връщане
в и.п.

Упражнения с изправителен характер и за правилно
телодържание
За учениците от началното училище е препоръчително във всеки урок
по физическо възпитание и спорт да се включат поне по 1 – 2 упражнения с изправителен характер. Тези упражнения може да се изпълняват от
различни изходни положения:
• с уреди;
• без уреди;
• на уреди;
• индивидуално;
• по двойки.
В процеса на обучение предлагаме да се включат описаните по-долу
упражнения с изправителен характер. Препоръчително е упражненията да
се изпълняват в бавен темп.
1. И.п. стоеж, ръцете, свити зад тила – на 1 – повдигане на ръцете
горе и повдигане на пръсти, на 2 – връщане в и.п. На 1 погледът следи
ръцете.
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2. И.п. стоеж, ръце на хълбоци – на 1 – повдигане на ляв крак свит в
коляното, на 2 – 3 – задържане, на 4 – връщане в и.п., на 5 – 8 – противоравно.
3. И.п. стоеж – на 1 – повдигане на ръцете през напред до горе и повдигане на ляв крак назад, на 2 – връщане в и.п., на 3 и 4 – противоравно.
4. И.п. стоеж, ръце, свити зад тила – на 1 – полуклек и привеждане на
ръцете напред с докосване на лактите, на 2 – връщане в и.п.
5. И.п. лег, ръцете, свити зад тила – на 1 – повдигане на тялото (лактите точно встрани), на 2 – връщане в и.п.
6. И.п. тилен лег, ръце зад тила, краката са повдигнати и поставени на
гимнастическа пейка (коленете са свити до 90 градуса) – на 1 – повдигане на трупа до седеж, на 2 и 3 задържане, на 4 – връщане в и.п.
7. И.п. тилен лег, ръцете горе – на 1 – изправяне до свит опорен
седеж, на 2 – връщане в и.п.
8. И.п. коленна опора – на 1 – максимално сгъване на ръцете (лактите
встрани), на 2 и 3 – задържане, на 4 – връщане в и.п.
9. И.п. коленна опора – на 1 – спадане до опорен коленен седеж
(плъзгане на дланите напред, главата между ръцете), на 2 – връщане в и.п.
10. И.п. кръстосан седеж, ръце, свити зад тила, лакти встрани, пръс
тите преплетени – на 1 – повдигане на ръцете горе с обърнати нагоре
длани, на 2 – връщане в и.п.
11. И.п. стоеж, тояжката пред тялото – на 1 – повдигане на ръцете до
напред, на 2 – връщане в и.п., на 3 – повдигане на ръцете през напред
до горе, на 4 – връщане в и.п.
12. И.п. стоеж, тояжката в свити лакти, поставена на гърба на височина на лопатките, на 1 – наклон вляво, на 2 – връщане в и.п., на 3 и
4 – противоравно.
13. И.п. разкрачен стоеж, тояжката на рамене – на 1 – водоравен
наклон (поглед надолу), на 2 – връщане в и.п.
14. И.п. стоеж по двойки един срещу друг, ръцете са повдигнати
напред, взаимно хванати – на 1 – единият кляка, ръцете са обтегнати, тежестта на тялото е пренесена назад, гърбът е изправен, на 2 – изправяне,
на 3 и 4 – същото изпълнява партньорът.
15. И.п. стоеж, държейки топка с две ръце пред тялото – на 1 клек,
ръце напред, на 2 – и.п. на водоравен наклон, на 3 – клек, ръце напред,
на 4 – и.п.
16. И.п. свит тилен лег, ръце зад тила, лакти встрани, на 1 – свит
седеж, на 2 – и.п.
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ТЕМА СПОРТНА ГИМНАСТИКА
Упражнения на земя
От упражненията на земя за учениците от трети клас е предвидено да
изучават видове (без да е уточнено кои) опори и кълба във връзка.
Очакваните резултати, които учениците трябва да постигнат при обучението по темата, може да се систематизират по следния начин:
1. Описване, разпознаване и изпълняване поотделно и взаимносвързано на гимнастически упражнения с музикален съпровод.
2. Оказване на помощ при изпълнението на гимнастически упражнения.
3. Познаване, изброяване и използване на гимнастически уреди.
4. Изпълняване на ходене, седежи, стоежи и придвижване по греда.
5. Изпълняване на гимнастически упражнения в съчетание с равновесен стоеж.
6. Познаване и изпълняване на прескоци на гимнастическа пейка и
скрин с опора на двете ръце.
7. Извършване на двигателни действия съобразно с индивидуалните
възможности за участие – за лица с увреждания.
В резултат на обучението по темата учениците трябва да знаят и правилно да прилагат понятията:
• „опора“;
• „хват“;
• „вис“;
• „задмах“;
• „предмах“.
Упражненията на земя се реализират в гимнастически уроци, като се
комбинират с упражнения на уреди, така че да се постигнат разностранност на въздействието и ангажиране на различни мускулни групи. Повечето от упражненията на земя се изпълняват върху постелка.

Видове опори
В първи клас учениците са изучавали лазене, което предполага, че
са се запознали с основните изходни положения за лазене като коленна
опора, коленно-лакътна опора и свита стояща опора.
Във втори клас са изпълнявали коленно опорна везна от коленна
опора.
Подходящо е в трети клас да се изучат: опора, тилна опора и странична опора. Това може да стане в един урок, като от опорен седеж
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тялото се повдигне до тилна опора, след това чрез отблъскване с едната
ръка тялото се обръща на 180 градуса през странична опора върху едната
ръка до опора и обратно. При ученици с по-слаби силови възможности
упражненията се изучават поотделно.

Опора

Характеристика
Опора е това положение, при което човек е опрял дланите си в пода
на ширина на раменете и е с лице към пода. Освен на ръцете тялото се
опира и на пръстите на ходилата. Тялото е обтегнато и е в една линия.
Едновременно с показването упражнението се описва на учениците и така
се въвежда понятието „опора“. Опората е едно от основните положения
в гимнастиката.

Последователност на дейностите и упражненията в хода на
обучението

1. Преди да се започне обучението в опора, е необходимо много
добро разгряване на всички части на тялото и особено на китките и раменете.
2. След разгряването от и.п. лег, ръцете, свити в лактите, с опрени
длани в пода, на 1 се повдига тялото до опора, на 2 тялото се връща в
и.п. Упражнението се изпълнява фронтално в подготвителната част.
3. След това се изпълнява следното упражнение – от и.п. лег, ръцете,
свити в лактите, с опрени длани в пода, на 1 тялото се повдига до опора,
на 2 и 3 тялото се задържа в опора, и на 4 се връща в и.п.
4. Продължава се с упражнението – от и.п. стоеж, на 1 се изпълнява
опорен клек, на 2 – подскок до опора, на 3 и 4 – се връща в и.п.
5. След това се преминава към комбиниране на упражнението с други
опори (странична опора, тилна опора) и други упражнения в гимнастичес
ки съчетания.

Общи методически указания

1. В положение опора учениците не бива да се държат повече от 3 – 4
секунди.
2. След изпълнение на упражнението трябва да се изпълняват разхлабващи движения с ръцете.
3. За изпълнението на положението е необходимо предварително достатъчно разреждане на учениците в строя, за да не се наранят, както и за
да не допускат грешки поради липса на разстояние.

Най-често допускани грешки и начини за отстраняването им

1. Неправилно поставяне на ръцете. – За коригиране на грешката
е необходимо учителят да показва и описва правилното изпълнение до
овладяването му.
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2. Сгъване на тялото. – По-лесното отстраняване на грешката може
да се постигне освен с повторен показ с даване на необходимите указания по време на изпълнението. Добре е учителят да използва помощнодвигателния метод.
3. Сгъване или разтваряне на краката. – Грешката се отстранява
чрез даване на указания и коригиране по време на изпълнението.

Възможности за затвърдяване и усъвършенстване на опората
във вариативни, игрови и състезателни условия
Овладяването на изпълнението на опора може да бъде подпомогнато
чрез включването є в станционна комбинация и различни гимнастически
съчетания.
Подходящо е да се използват и следните подвижни игри:
Вдигай, лягай
Предварителна подготовка и организация: Участниците се разпределят в няколко отбора с по не по-вече от 6 – 7 играчи във всеки. Играчите
се подреждат във взаимно успоредни редици на разстояние 2 – 3 m една
от друга. Пред левофланговите играчи на всеки отбор на пода се поставя
по една топка.
Описание и правила: При сигнал за започване левофланговите играчи
командват „Лягай!“. Всички играчи заемат лег с ръце, свити отстрани на
тялото. След това той започва да ги прескача, като носи топката. Като
стигне до срещуположния фланг, дава команда „Вдигай!“. Това е знак
играчите да обтегнат ръцете и да повдигнат високо таза нагоре, докато заемат свита опора. Водещият търкаля топката в „тунела“, образуван
от телата на съиграчите му, и ляга непосредствено до деснофланговия.
Последният играч на левия фланг посреща топката, взима я и командва
„Лягай!“. Играчите заемат лег и той пробягва над тях. Като стигне до края,
на свой ред казва „Вдигай!“ и търкаля топката, след което ляга. Играта
продължава, като останалите играчи изпълнят последователно ролята на
водещ. Победител е отборът, на когото играчът, започнал играта, постави
топката пред пръстите на краката си и каже „Готово!“. Ако по време на
търкалянето си топката се спре някъде в „тунела“, играчите, при които се
е спряла, имат право да я дотъркалят с ръка, без да напускат мястото си.
Методически указания:
Необходимо е да се обясни на играчите, че за успешната игра е важно
през цялата игра да се подреждат на една линия, за да е прав „тунелът“.
Упражнението не е подходящо за включване в състезателни щафетни
игри.

46

Характеристика

Тилна опора

Тилната опора е едно от малкото статично силови упражнения, включени в програмата за учениците от началното училище. Чрез заемане на
положението тилна опора и задържане учениците се научават да държат
тялото си стегнато. Тежестта на тялото се разпределя между опората на
ходилата и дланите. Поради натоварването на ставите на китките и раменете, преди да се пристъпи към изучаване на тилната опора, учениците
трябва да изпълнят и да си припомнят по-лесните опори като: опорен
седеж, коленна опора, коленно-опорна везна и др., които са изучени и
изпълнявани в първи и втори клас.

Последователност на дейностите и упражненията в хода на
обучението
В хода на обучението е добре да се изпълняват описаните дейности в
посочената последователност.
1. От и.п. опорен седеж на 1 тялото се повдига до тилна опора, на
2 – тялото се връща в и.п. Дозировката на изпълнението на упражнението
е 3 – 4 пъти.
2. От и.п. опорен седеж на 1 тялото се повдига до тилна опора, на
2 и 3 се задържа в тилна опора и на 4 се връща в и.п. Дозировката на
изпълнението е 5 – 6 пъти.
3. От и.п. опорен седеж, на 1 тялото се повдига до тилна опора, на 2
се повдига едната ръка и се заема странична опора, на 3 тялото се обръща до опора и на 4 се задържа в опора. Дозировката е 3 – 4 пъти с
едната и 3 – 4 пъти с другата ръка.
4. След изпълняването на трите упражнения опората се включва в
комбинация с други упражнения.
5. В края на обучението упражнението може да се изпълнява в игрови
условия.

Общи методически указания
1. Упражнението се разучава в края на подготвителната част на урока,
като се използва фронталният метод.
2. След всеки 2 – 3 опита е необходимо да се изпълняват разхлабващи движения с ръцете.
2. В първия урок по темата се изпълняват упражнения № 1 и 2, във
втория – упражнения № 2 и 3, в третия – упражнение № 3. В следващите
уроци тилната опора се включва в комбинации с други упражнения и в игри.

Най-често допускани грешки и начини за отстраняването им
1. Неправилно поставяне на ръцете в опора. – Грешката може по-
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лесно да се преодолее чрез упражнения за задържане на тялото в изходно положение опорен седеж и даване на указания за заемането му.
2. Разтваряне на краката. – Отстраняването на неправилното изпълнение се постига чрез напомняне на правилното изпълнение и изискване
за точно спазване на указанията.
3. Недостатъчно повдигане и разгъване на тялото. – Причина за
тази грешка може да бъде ниското равнище на качеството „сила“ у ученика или липсата на представа за собственото движение.

Възможности за затвърдяване и усъвършенстване на земни
упражнения във вариативни и състезателни условия
Усъвършенстването на изпълнението на изучаваните упражнения може
да се постигне чрез изпълняване на осморки (части от гимнастически
съчетания на земя).
Предлагаме на учителите следните примерни осморки:
• И.п. стоеж, на 1 – клекнала опора, на 2 – кълбо, на 3 – опорен
седеж, на 4 – тилна опора, на 5 – странична опора, на 6 – опора, на
7 – клекнала опора, на 8 – връщане в и. п.
• И.п. колянка, на 1 – спадане до полушпагат, ръцете встрани, на
2 – през бедрен седеж до равновесен опорен седеж, на 3 – задържане, на
4 – опорен седеж, на 5 – тилна опора, на 6 – опорен седеж, на 7 – през
свит опорен седеж обръщане до коленна опора, на 8 – колянка, ръцете
горе във венец.
• И.п. тилен лег, ръцете горе, на 1 – странично търкаляне вляво до
лег, на 2 – връщане в и.п., на 3 и 4 – повдигане на тялото и задържане
в наклон, на 5 – изпрявяне на тялото и заден кръг с ръцете до опорен
седеж, на 6 и 7 – заемане и задържане в тилна опора, на 8 – седеж с
ръце встрани.
За усъвършенстването на земните упражнения е подходящо те да се
включат и в подвижни игри. Подходяща е играта Вдигни – седни.
Вдигни – седни
Играта е вариант на играта „Вдигай – лягай“.
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят
в 3 или 4 отбора. Строяват се в успоредни редици на разстояние 2 m
една от друга. Играчите в един отбор се разреждат на 1 m разстояние и
заемат опорен седеж. За всеки отбор се осигурява по една плътна топка
от 1 kg, която се поставя на пода до първия играч на десния фланг.
Описание и правила: При сигнал от учителя играчите до топката стават, взимат я и казват „Вдигни“. Това е знак всички играчи от техния отбор (без последния) да повдигнат тялото си и да заемат положение тилна
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опора. Когато всички съотборници са заели това положение, играчите
с топката я търкалят в образувалия се под телата на съотборниците им
„тунел“, след което сядат. След като топката премине под играчите, те
също сядат. Последният във всяка редица е в клек и след като топката
премине под останалите, той я взима и казва „Седни“, след което бяга
към старта и прескача краката на съотборниците. Когато прескочи и последния, се обръща, казва „Вдигни“ и сяда. Играта продължава, като
всички останали играчи изпълняват същото. Завършва, когато играчът,
който пръв е търкалял топката, се върне с бягане на старта. Ако топката
спре да се търкаля или излезе от „тунела“, играчът, който я е търкулил,
я догонва и от мястото на нарушението отново я търкаля към края на
редицата. Победител е отборът, който е финиширал пръв без нарушения.
Методически указания:
1. При започване на играта е важно учениците да са подравнени и да
е еднаква ширината на строя.
2. Учениците трябва да се подредят така във физкултурния салон, че
да има още толкова място в посоката, в която ще бягат, колкото са заели
при започване на играта.

Характеристика

Странична опора

Страничната опора е положение, през което се преминава при пос
ледователно изпълнение на опора и тилна опора. То е малко по-трудно,
защото се застава в опора на една ръка и тя поема тежестта на тялото
заедно с пръстите на ходилата. От положение опора чрез отблъскване с
едната ръка и активни движения на главата встрани и нагоре тялото се
обръща на 180 градуса през странична опора върху едната ръка до тилна
опора и обратно.

Последователност на дейностите и упражненията
в хода на обучението
Правилното овладяване на страничната опора може да се постигне
чрез изпълняване на описаните упражнения в показаната последователност.
1. Започва се с предварително добро разгряване на ръцете.
2. След това се изпълнява упражнението – от и.п. опора, на 1 се
повдига едната ръка до горе, на 2 ръката се връща в и.п., на 3 и 4 – упражнението се изпълнява противоравно.
3. Следващото упражнение е – от и.п. опора, на 1 се повдига едната
ръка до горе, на 2 и 3 се извършва задържане, на 4 се връща в и.п., от
5 до 8 упражнението се изпълнява противоравно.
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4. Продължава се с упражнението – от и.п. опора, на 1 се изпълнява
лява странична опора, на 2 – тилна опора, на 3 – лява странична опора,
на 4 – опора, и от 5 до 8 противоравно се изпълнява упражнението.
5. След приключване на изпълнението на предходните упражнения
страничната опора се включва в гимнастически съчетания.

Общи методически указания
1. Упражнението странична опора трябва да се изучава след упражнението опора.
2. Организацията при овладяването на упражнението е фронтална,
при добро разреждане на учениците.
3. Упражнението се планира в края на подготвителната част на урока
или в началото на основната.
4. Необходимо е да се дават разхлабващи движения с ръцете.

Най-често допускани грешки и начини за отстраняването им
Сгъване на тялото. – Грешката може да се дължи и на недостатъчно
ниво на качеството сила. Отстраняването є може да се постигне чрез
повторен показ. Необходимо е по време на изпълнението учителят да
дава указания, както и да се използва помощно-двигателният метод.

Възможности за затвърдяване и усъвършенстване на страничната
опора във вариативни, игрови и състезателни условия
Правилното изпълнение и затвърдяването на страничната опора може
да се постигне чрез включването є в станционна комбинация и гимнастически съчетания.
Упражнението не е подходящо за включване в подвижни и в щафетни
игри.

Кълба във връзка
Характеристика
Претъркалянето или кълбото (както е по-популярното му име) е изучавано в първи и втори клас. Затова в програмата за трети клас е предвидено то да се изучава във връзка с други изучени елементи.

Последователност на дейностите и упражненията в хода на
обучението
В първия урок кълбото се изпълнява като упражнение в стандартни условия, за да си го припомнят учениците. След това то трябва да се включи
в станционни комбинации и части от гимнастически съчетания (осморки).

Общи методически указания
Упражнението задължително се изпълнява на постелка. Не трябва да
се изисква от изпълняващия да бърза.
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Възможности за затвърдяване и усъвършенстване на кълбото
във вариативни, игрови и състезателни условия
Затвърдяването на точното изпълнение на кълбо може да се постигне
чрез:
1. Станционна комбинация
Подходяща е следната комбинация – кълбо, опорни прескоци на гимнастическа пейка, многоскоци в начертани кръгове, повдигане на краката,
свити в коленете, от тилен вис на гимнастическа стена.
2. Примерни осморки като част от гимнастически съчетания:
Предлагаме да се изпълняват следните осморки:
1-ва осморка
И.п. стоеж – на 1 – повдигане на ръцете напред, на 2 – клек, на 3 – клек
нала опора, на 4 – кълбо до клек, на 5 – стоеж, на 6 – десен напад с ръце
встрани, на 7 – стоеж и снемане на ръцете, на 8 – ляв напад с ръце встрани.
2-ра осморка
И.п. опорен седеж на 1 – тилна опора, на 2 – странична опора, на 3
– опора, на 4 – подскок до клекнала опора, на 5 и 6 – кълбо до клекнала
опора, на 7 – изправяне до стоеж, на 8 – подскок до разкрачен стоеж,
ръце встрани.
3. Подвижни игри – кълбото не е подходящо за включване в подвижни игри.
4. Щафетни игри – упражнението не трябва да се включва като елемент от състезателните щафетни игри.

ИДЕЯ ЗА ПРИМЕРЕН УРОК ПО ТЕМА
„УПРАЖНЕНИЯ НА ЗЕМЯ“

Образователни задачи:

• Начално разучаване на тилна опора
• Задълбочено разучаване на строеви упражнения в група
• Усъвършенстване на опорни прескоци на пейка

Подготвителна част
Класът се строява в две редици. Учителят поздравява учениците и
поставя задачите за урока.
1. В началото се започва с изпълняване последователно на следните
строеви упражнения:
– маршировка намясто;
– обръщане надясно;
– престрояване в една колона;
– маршировка;
– престрояване в 3 колони в движение;
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– маршировка намясто;
– престрояване в една колона в движение;
– бягане, редувано с ходене – 100 – 120 m;
– престрояване в 4 колони в движение;
– разреждане на две ръце разстояние.
2. След строевите упражнения се преминава към ОРУ:
• и.п. стоеж – на 1 – повдигане на ръцете през встрани до горе, кръстосване на пръстите над главата, изтегляне на тялото нагоре и повдигане
на краката на пръсти, на 2 – връщане в и.п. (Брои се бавно и упражнението се изпълнява в бавен темп.);
• и.п. стоеж – на 1 – свиване на ръцете пред гърди и натискане на
дланите една в друга, на 2 – връщане в и.п. (На 1 лактите трябва да бъдат
встрани.);
• и.п. коленна опора – на 1 – сгъване на ръцете, на 2 – връщане в и.п.;
• и.п. коленна опора – на 1 – повдигане на лява ръка през встрани
до горе и извивка вляво, на 2 – връщане в и.п., на 3 и 4 – противоравно;
• и.п. разкрачен седеж, ръцете горе – на 1 – наклон, на 2 – връщане
в и.п.;
• и.п. опорен седеж – на 1 – равновесен опорен седеж, на 2 – свит
опорен седеж, на 3 и 4 – и.п.;
• и.п. стоеж, ръцете горе – на 1 – полуклек и мах с ръцете през
напред до долу и назад, на 2 – връщане на ръцете до и.п. и повдигане на
ляв крак назад, на 3 и 4 – противоравно изпълнение;
• и.п. стоеж – подскоци с два крака.
Основна част
Последователността на изпълнението на упражненията в основната
чест е следната:
1. От и.п. опорен седеж – на 1 – повдигане на тялото до тилна опора,
на 2 – връщане в и.п. Дозировката за изпълнение на упражнението е
3 – 4 пъти. Упражнението се изпълнява фронтално. Между изпълненията
се правят разхлабващи упражнения за ръцете.
2. От и.п. опорен седеж – на 1 – повдигане на тялото до тилна опора,
на 2 и 3 – задържане, на 4 – връщане в и.п. Дозировката е 5 – 6 пъти.
Упражнението се изпълнява фронтално. Между изпълненията се правят
разхлабващи упражнения за ръцете.
3. Провеждане на следната щафетна игра:
Предварителна подготовка и организация: Класът се разделя на
4 отбора. Те се строяват зад обща стартова линия. На 4 m пред всяка
колона се поставя по една пейка, а на 4 m след нея – по един ориентир.
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Описание и правила: При сигнал за начало първите ученици от всички
отбори бягат до пейката и изпълняват на нея по 4 опорни прескока с
придвижване. След това бягат до ориентира, заобикалят го и на връщане
отново изпълняват 4 опорни прескока с придвижване, бягат до отбора
си и докосват по ръката играча, който е начело на колоната. Същото
изпълняват и останалите играчи. Победител е отборът, завършил пръв
участието си.
Методически указания: За обезопасяване на пейките в единия им
край трябва да седне в разкрачен седеж по един ученик.
Дозировка: Препоръчително е играта да се изиграе 4 пъти.
Заключителна част
Тази част от урока е добре да започне с успокоителната игра „Манекени“. След приключването на играта учениците се строяват в две редици.
Учителят прави преценка на работата, поздравява учениците и ги освобождава от часа.

ТЕМА УПРАЖНЕНИЯ НА ВИСИЛКА
Характеристика

Хватове – видове

Понятието хват се въвежда, като се каже на учениците, че различните
начини на хващане за уредите се наричат хватове. Учителят трябва да
покаже различни хватове и да обясни, че се прилагат във всички висове
и опори на една или две ръце. Различават се:
• надхват – във вис дланите сочат напред, а в опора – назад (а);
• подхват – във вис дланите сочат назад, а в опора – напред (б);
• смесен хват – едната ръка е в надхват, а другата – в подхват (в).

а)

б)
Фиг. 2

в)

От правилното изпълнение на хвата зависи и по-нататъшното изпълнение на висовете и опорите на гимнастическите уреди.

Последователност на дейностите и упражненията в хода
на обучението

Правилното овладяване на упражнението може да се постигне чрез
изпълняването на описаните дейности в предложената последователност.
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1. В подготвителната част, в която ще се изучават хватовете, трябва
да се проведе много добро разгряване на пръстите на ръцете.
2. Надхватът се изучава в час, в който се изпълняват висове, като
първо се учи хватът. След няколко урока учениците се запознават и с
останалите хватове.

Общи методически указания
1. Едно от най-важните неща, свързани с техниката на хватовете,
е учениците да разберат, че палците трябва да бъдат срещу останалите
пръсти.
2. След изпълнение на хватове с вис е необходимо да се изпълняват
разхлабващи упражнения за ръцете и пръстите.

Най-често допускани грешки и начини за отстраняването им
1. Силно стискане на уреда. – Води до загуба на чувствителност и изпускане от уреда. Грешката може да се отстрани, като учителят по време
на изпълнението на хвата непрекъснато напомня на учениците, че хватът
трябва да е здрав, но не и изпълнен със силно стискане.
2. Палецът не обхваща срещуположната страна. – Тази грешка
крие опасност от изплъзване на ръцете от уреда. При посочените по-горе
хватове палецът винаги е срещу пръстите. За правилния хват има значение напречното сечение на уреда, за който се извършва хващането. За
отстраняване на грешката се показва правилното изпълнение и се дават
указания в хода на извършването му.

Висове – видове
С висовете като понятие и специфичен вид гимнастически упражнения
с естествено-приложен характер учениците са се запознали в първи клас.
Отсъствието на тези упражнения от програмата за втори клас предполага
припомнянето на изученото от първи клас и преминаването към обучение
на предвиденото в трети.
В книгата за учителя за първи клас на стр. 62 – 63 е описана последователността при разучаване на вис и тилен вис.
На учениците от трети клас препоръчваме да се изучат едноколенен
и склопен вис.

Характеристика

Едноколенен вис

Едноколенният вис спада към групата на смесените висове, при които за поддържане на тялото освен ръцете на уреда се опират и други
негови части. В случая това е единият крак, свит в коляното. Този вис
може да се изпълнява на ниска висилка или на ниския прът на успоредка.
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Едноколенен вис

Характеристика

Склопен вис

Склопен вис

От стоящ вис или вис краката се повдигат и преминават под лоста
(пръта) между ръцете и се обтягат под ъгъл 45° спрямо тялото. Главата е
по продължение на тялото, а погледът е насочен към краката. Това е трудно упражнение за учениците, затова до склопен вис в началото трябва да
се стига с помощта на учителя.

Последователност на дейностите и упражненията в хода на
обучението
За правилното овладяване на висовете е необходимо да се спазва
последователността на предложените упражнения:
1. От тилен лег с ръце, заловени за гимнастическа стена, се повдигат
краката до тилна склопка и се връщат до и.п. Дозировката на изпълнението е 4 – 5 пъти.
2. От тилен вис на гимнастическа стена краката се повдигат по възможност до ъгъл, близък до 45 – 50°, и се задържат; след това се снемат.
Дозировката е 2 – 3 пъти.
3. От и.п. стоящ вис се изпълнява склопен вис с помощ от учителя.
4. Накрая упражнението се изпълнява самостоятелно от и.п. стоящ
вис или вис.

Най-често допускани грешки и начини за отстраняването им
1. Сгъване на краката в коленните стави. – Отстраняването на
грешката може да се постигне чрез припомнянето на упражнение № 1 на
гимнастическата стена.
2. Силно навеждане на главата назад. – Грешката няма да се допуска, ако по време на изпълнението на упражнението се напомня правилното му изпълнение.

Характеристика

Махове във вис

От вис тялото се сгъва в тазобедрените стави и краката се повдигат
обтегнати. Следват енергично разгъване на тялото и замахване на краката
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назад (обтегнати и събрани). Движението напред се нарича предмах, а назад
– задмах. Те се повтарят няколко пъти, след което се прекратява движението
или се отскача. Отскачането става в края на задмаха, когато движението на
краката за момент спира, ръцете оказват натиск върху уреда и го пускат.
Понятията „предмах“ и „задмах“ се въвеждат, като движенията се показват едно след друго. Учителят трябва да обърне внимание на активното
замахване на краката и да обясни разликата между люлеене и мах.

Последователност на дейностите и упражненията в хода на
обучението
Движението се овладява успешно, ако в хода на обучението упражненията се изпълняват в описаната последователност:
1. Започва се с добро предварително разгряване на мускулите на
ръцете и раменете.
2. След това се изпълнява вис. Дозировката на изпълнението е 2 – 3
пъти.
3. Преминава се към изпълнение на 1 – 2 маха с помощ и пазене от
учителя без отскачане.
4. На следващия етап се изпълнява същото както в точка 3, но с
отскок при задмах.
5. Накрая се включва самостоятелно изпълнение на махове с отскок
при задмах.

Общи методически указания
При обучението е необходимо да се спазват следните указания:
1. За предпочитане е да се използва ниска висилка, чието напречно
сечение на лоста съответства на размера на пръстите на учениците и
позволява да се изпълни правилният хват (пръстите срещу палеца).
2. Под уреда да се поставят постелки.
3. Пред и зад уреда не трябва да има други ученици.
4. Не трябва да се разрешава отскок при предмах.
5. За препоръчване е груповата организация.

ИДЕЯ ЗА ПРИМЕРЕН УРОК ПО ТЕМА
УПРАЖНЕНИЯ НА ВИСИЛКА
Образователни задачи:

• Начално разучаване на махове във вис на висилка
• Затвърдяване на стоежи на ниска греда
• Усъвършенстване на изпълнението на кълбо

Подготвителна част
Класът се строява в две редици. Учителят поздравява учениците и
поставя задачите за урока.
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1. В началото учениците се престрояват в една колона.
2. След това се изиграва музикалната игра „Гатанка“.
3. Следва престрояване в движение в три колони.
4. Изпълняват се ОРУ:
• и.п. разкрачен стоеж, лява ръка, свита пред гърди, дясна встрани – на 1 и 2 – двукратен удар с ръцете назад, на 3 и 4 – противоравно
изпълнение;
• и.п. стоеж, ръцете встрани – на 1 – мах с ръцете и пляскане с
длани пред тялото, на 2 – мах през встрани – назад и пляскане с ръцете
зад тялото (на 2 да не се разрешава накланяне на тялото напред);
• и.п. разкрачен стоеж, лява ръка на хълбока, дясна горе във венецна 1 и 2 двукратен наклон вляво, на 3 и 4 – противоравно;
• и.п. разкрачен стоеж, водоравен наклон, ръце напред – на 1 – повдигане на ръцете встрани, на 2 – връщане в и.п.;
• и.п. опорен седеж – на 1 – свит опорен седеж, на 2 – връщане в
и.п. (на 1 се навежда и главата);
• и.п. седеж, ръцете горе – на 1 – наклон, на 2 – тилна опора;
• и.п. стоеж – на 1 – напад с ляв крак вляво и повдигане на ръцете,
на 2 – връщане в и.п., на 3 и 4 – противоравно изпълнение;
• и.п. стоеж – на 1 – подскок с двата крака напред, на 2 – подскок
с двата крака назад.

Основна част

В основната част на урока упражненията се изпълняват в следната
последователност:
1-ва група:
1. Изпълнение на вис. Дозировка на изпълнението – 2 – 3 пъти.
2. Изпълнение на 1 – 2 маха с помощ и пазене от учителя без отскачане. Дозировка на изпълнението – 2 – 3 пъти.
3. Изпълнение на упражнението от т. 2, но с отскок при задмах. Дозировка на изпълнението – 3 – 4 пъти.
2-ра група – Стоежи на ниска греда. Последователно се изпълняват:
равновесен стоеж, равновесен стоеж с повдигнат свит крак, равновесен
стоеж с обтегнат назад крак. Изпълнението е посменно, като едновременно двама ученици изпълняват упражненията (единият от единия край на
гредата, другият – от другия край).
3-та група изпълнява осморка с включено кълбо: и.п. стоеж, на
1 – повдигане на ръцете напред, на 2 – клек, на 3 – клекнала опора, на
4 – кълбо до клек, на 5 – стоеж, на 6 – десен напад с ръце встрани, на
7 – стоеж, снемане на ръцете, на 8 – ляв напад с ръце встрани. Едновременно 3-ма ученици изпълняват осморката.
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Заключителна част
В началото може да се изиграе музикалната игра „Статуя“. След това
учителят прави преценка на работата в часа, поздравява учениците и ги
освобождава.

ТЕМА УПРАЖНЕНИЯ НА НИСКА ГРЕДА
(ГИМНАСТИЧЕСКА ПЕЙКА)
Видове седежи
Седежите, които са подходящи за учениците от трети клас и може да
се изпълняват както на пейка, така и на греда, са: опорен седеж, свит
опорен седеж, свит опорен равновесен седеж, опорен равновесен седеж, разкрачен опорен седеж.
Понятието „седеж“ и видовете седежи са изучавани на земя в първи клас.
Препоръчваме в процеса на обучението в трети клас да се използва групов
метод, като само една от групите изпълнява седежите на обезопасени уреди.
Техниката на изпълнение е същата, както при изпълнение на земя, с
изключение на опората на ръцете. Когато тези упражнения се изпълняват на уреди, ръцете хващат уреда за горните му ръбове, като палците
са отгоре. Трудността при запазване на равновесието при двата уреда е
различна поради различните им височина и опорна площ.

Видове стоежи
Стоежи са изучавани в първи клас, но на земя. Подходящи за възраст
та стоежи, които може да се изпълняват на ниска греда или пейка, са:
равновесен стоеж, равновесен стоеж с повдигнат свит или обтегнат
напред или назад крак. Трудността на тези стоежи може да се променя
чрез различно положение на ръцете (встрани, горе във венец, напред),
както и чрез височината и широчината на уреда. Упражнението може да
се комбинира с други упражнения (седежи, равновесно ходене, обръщания, прекрачване на предмети и др.).
Изпълнението на тези упражнения не трябва да бъде предшествано от
силови упражнения и от такива за бързина. Задължително изискване при
работата с тези уреди е те да бъдат предварително обезопасени.

Придвижване – ходене, равновесно ходене
Характеристика
За пръв път равновесното ходене по гимнастическа пейка е въведено в първи клас с изискване за прилагането му в съчетание с обтегнат
отскок в края на уреда. Във втори клас упражнението е усложнено с
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изпълнение с различно положение на ръцете и ходене по наклонена гимнастическа пейка (30 – 35°).
В трети клас усложняването е по посока на намаляване на опорната
площ на уреда и увеличаване на височината му, както и с изпълнение на
равновесното ходене в съчетание с посочените по-горе други равновесни
упражнения (седежи и стоежи).
Техниката на равновесното ходене би трябвало да е усвоена в първи клас. Трудността при изпълнението му в трети клас е от по-тясната
повърхност, по която се ходи, и малко по-голямата височина на ниската
греда в сравнение с гимнастическата пейка.

Последователност на дейностите и упражненията в хода на
обучението
За по-лесното овладяване на техниката на равновесното ходене препоръчваме предложените упражнения да се изпълняват в описаната пос
ледователност:
1. В подготвителната част на урок, в който ще се изпълнява равновесно ходене, е необходимо да се предвидят упражнения за внимание,
концентрация и точност. Това може да бъде ходене с обръщания, ходене
и при сигнал заемане на поза „щъркел“ (стоеж на единия крак, другият –
повдигнат и свит в коляното, ръцете встрани) или други подобни.
2. В първия урок упражнението се изпълнява на пейка, а в следващите се преминава към изпълнения на ниска греда.
3. По-нататък усложняването на упражненията е както при обучението в
равновесното ходене, описано на стр. 81 в книгата за учителя за първи клас.

Общи методически указания
1. Независимо за какъв етап на обучение става въпрос, винаги задачата за равновесно ходене се планира за началото на основната част.
2. Учителят не трябва да позволява упражнението да се изпълнява бързо.

Най-често допускани грешки и начини за отстраняването им
1. Навеждане на главата. – Грешката може да се отстрани, като в хода
на изпълнението се дават указания и се изисква правилно изпълнение.
2. Сгънато тяло или крак. – Коригирането на изпълнението се постига с изпълнението на упражнението на гимнастическа пейка.
3. Ходене на цяло ходило. – Отстраняването на грешката се постига с
показване и напомняне в хода на изпълнението.

Възможности за затвърдяване и усъвършенстване на равновесното
ходене във вариативни, игрови и състезателни условия
Усъвършенстването на равновесното ходене може да се постигне чрез
включване на упражнението в станционна комбинация – предлагаме
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в процеса на обучението да се включи следната примерна станционна
комбинация: започва се равновесно ходене до средата на греда, заемане
на равновесен стоеж на един крак, другият е повдигнат и свит в коляното. Продължава се с равновесно ходене, отскок и приземяване върху
постелка. След това се изпълняват кълбо, тилен вис, странично ходене с
прибавяне на стъпките по дебело въже.
2. Не е препоръчително да се включва и изпълнява равновесно ходене
в подобни игри.
3. Упражнението не е подходящо за включване като елемент от щафетните игри.

ИДЕЯ ЗА ПРИМЕРЕН УРОК ПО ТЕМА
УПРАЖНЕНИЯ НА НИСКА ГРЕДА (ГИМНАСТИЧЕСКА ПЕЙКА)
Образователни задачи:

• Задълбочено разучаване на хорото „Седенчица“
• Затвърдяване на едноколенен вис на висилка
• Усъвършенстване на равновесни упражнения на греда

Подготвителна част

Класът се строява в две редици. Учителят поздравява учениците и
поставя задачите за урока.
1. Урокът започва с престрояване на учениците в една колона.
2. След това се изпълнява упражнение за внимание: ходене, при сигнал завъртане около надлъжната ос на тялото на 360° и продължаване с
ходене.
3. Преминава се към бягане 80 – 100 m в бавен темп.
4. След бягането учениците се престрояват в движение в две колони.
5. В края на подготвителната част третокласниците изпълняват ОРУ с
музика (в две редици):
• и.п. стоеж, ръцете, свити зад тила – на 1 – повдигане на ръцете до
горе, на 2 – връщане до и.п. При и.п. лактите трябва да сочат встрани;
• и.п. стоеж, ръцете са горе – на 1 – разнопосочни кръгове с ръцете (с
лявата ръка се изпълнява заден кръг в страничната равнина, с дясната – преден кръг), на 2 – противоравно. Упражнението се изпълнява в бавен темп;
• и.п. разкрачен стоеж, ръцете са на хълбоци – на 1 – наклон, на
2 – заден наклон;
• и.п. разкрачен стоеж, ръцете са вляво – на 1 – извивка вдясно и
мах с ръцете през напред – вдясно, на 2 – противоравно. Упражнението
се изпълнява в бавен темп;
• и.п. стоеж, ръцете са встрани – на 1 – повдигане на ляв крак, свит
в коляното, на 2 – обтягане, на 3 и 4 – снемане на ръцете до и.п., от 5
до 8 – упражнението се изпълнява противоравно;

60

• и.п. коленна опора – на 1 – повдигане на ляв крак назад до коленна
опорна везна, на 2 – връщане в и.п., на 3 и 4 – противоравно изпълнение;
• и.п. клекнала опора – на 1 – разгъване на краката, на 2 – връщане
в и.п.;
• и.п. стоеж – на 1 – подскок до разкрачен стоеж, ръцете встрани,
на 2 – връщане в и.п., на 3 – подскок до разкрачен стоеж, ръцете през
встрани до горе, на 4 – връщане в и.п.

Основна част

Упражненията в основната част се изпълняват в описаната последователност.
1. Класът се разделя на две групи.
Първата група изпълнява едноколенен вис. Учителят е при тази група.
Втората група изпълнява самостоятелно на ниска греда комбинация
от следните упражнения: равновесно ходене до средата на гредата. Там
може да се изпълнява равновесен стоеж (вид по желание). След това
учениците продължават с равновесно ходене до края на гредата, обръщат
се на 180°, ходят до средата, клякат, изправят се, ходят до началото на
гредата и изпълняват обтегнат отскок с приземяване върху постелка.
2. Изпълняване на хорото „Седенчица“:
А) в две редици цялостното хоро с броене;
Б) в кръг с песен.

Заключителна част

Заключителната част може да започне с ходене и престрояване от
кръг в две редици. След това учителят прави преценка на работата в часа,
поздравява учениците и ги освобождава.

ТЕМА ОПОРНИ ПРЕСКОЦИ
Опорни прескоци на гимнастическа пейка и скрин
Упражнението е изучено в първи клас. Методическата последователност за овладяване на упражнението е описана в книгата за учителя за
първи клас на стр. 84 – 86.
В трети клас е препоръчително упражнението да се изпълнява с придвижване на пейка, в станционни комбинации и в щафетни игри.
След припомнянето и изпълняването на упражнението на пейка се
преминава към опорни прескоци на скрин. Разликата между техниката
при двата вида прескок е в положението на ръцете. При прескачането
на скрин ръцете са в опора върху скрина. Усложняване на упражнението
може да се постигне с промяна на височината на уреда. Задължително
изискване при работата с уреда е той да бъде предварително обезопасен.
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ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО
СЪДЪРЖАНИЕ – НАРОДНИ ХОРА И ТАНЦИ
Учебната програма за трети клас предвижда учениците да изучат и
изпълняват две хора – Самоковско хоро и Седенчица.
Като резултат от обучението учениците трябва да постигнат следните
очаквани резултати:
1. Да познават и изпълняват танцови стъпки и отделни танцови движения в равноделни и неравноделни музикални тактове.
2. Да споделят танцовия си опит в музикални игри.
3. Да описват, познават и изпълняват Самоковско хоро.
4. Да описват, познават и изпълняват Седенчица.
5. Да извършват двигателни действия съобразно индивидуалните възможности на участниците – за лица с увреждания.

Самоковско хоро (такт 9/8)
Хорото се играе в съпровод на популярната песен „Купила ми мама
шарени чорапки“. Брои се: едно, две, три, четири, като четвъртото време
е удължено.

Описание на хорото

• На първия такт (при текста „Купила ми мама“) се изпълняват ход
вдясно отпред и подскок – на 1 – стъпка с десен крак вдясно; на 2 – изпълнява се кръстосана стъпка на левия крак пред десния; на 3 – стъпка
с десен крак вдясно; на 4 – подскок на десния крак, левият е в свивка и
кръстосана стъпка на левия крак пред десния).
• На втория такт (при текста „шарени чорапки“) се изпълняват
ход вдясно отпред и прибиране – на 1 – стъпка с десен крак вдясно, на
2 – кръстосана стъпка на левия крак пред десния, на 3 – стъпка с десен
крак вдясно и обръщане на тялото към центъра на кръга, на 4 – стъпка с
левия крак до десния).
• На третия такт (при текста „Купила ми мама“) се изпълняват ход
вляво и прибиране (на 1 – стъпка с ляв крак вляво, на 2 – кръстосана
стъпка с десния крак зад левия, на 3 – стъпка с левия крак вляво, и на
4 – стъпка с десния крак до левия).

Последователност на дейностите и упражненията в хода на
обучението
Ефективност от обучението може да се постигне при спазване на
описаната последователност на движенията:
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1. Изпълняване на ход вдясно отпред и подскок – първи такт – от 1 до 4.
Указания:
– учениците са построени в две редици шахматно;
– изходното положение не трябва да е стоеж, а стоеж на левия крак,
десният е леко повдигнат. Така се гарантира правилното започване на
движението;
– учениците не трябва да са заловени за ръце. Ръцете са поставени
на хълбоците или са отпуснати свободно. На този етап не се изисква
движение с ръцете, а работа само с краката;
– играе се бавно и с броене;
– не се разрешава придвижване с големи крачки;
– учителят играе противоравно срещу учениците;
– да се има предвид, че това е първото хоро, което учениците изпълняват на неравноделен такт, и срещат голяма трудност при движенията
свивка и стъпка на удълженото четвърто време.
2. Изпълняване на движенията от втори и трети такт.
3. Изпълняване на цялото хоро с броене.
4. Изпълняване на цялото хоро с песен.
Указание: Пее се бавно с изчакване в края на всеки такт.
5. Изпълняване на цялото хоро с песен в кръг и с движение на ръцете.

Общи методически указания
Правилното заучаване на хорото ще се изпълни, ако се спазват указанията:
1. В първия урок се изпълнява описаното в точка 1; във втория –
движенията, описани в т. 2 и т. 3; в третия – движенията от т. 4 и т. 5.
2. Допълнителна трудност в обучението е това, че няма покритие между танцовата фигура и завършена част на мелодията. На всеки 24-ти такт
има периодична синхронизация, а на всеки 12-и – частична.
3. В началото хорото не трябва да се играе в кръг, а в редица(и), в
разпръснат строй или в дъга.

Седенчица (такт 9/8)
Хорото „Седенчица“ е популярно още като Пловдивско хоро. Играе се
на песента „Наклала е малка мома седенчица“. Тактът е четиривременен с
удължено четвърто време. Музикалният период е 8-тактов.

Описание на хорото

• На първите два такта се изпълняват същите движения, както на
Самоковското хоро.
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• На третия такт се изпълняват ход вляво и прибиране – на 1 – стъпка с левия крак вляво, на 2 – кръстосана стъпка на десния крак пред левия,
на 3 – стъпка с левия крак вляво, на 4 – стъпка с десния крак до левия.
• На четвъртия такт се изпълняват ход вдясно отпред и прибиране.
• На петия такт се изпълняват ход напред и прибиране – на 1 –
стъпка с десния крак напред, на 2 – стъпка с левия крак напред,
на 3 – стъпка с десния крак напред, на 4 – стъпка с левия крак до десния).
• На шестия такт се изпълняват ход назад и прибиране – на 1 –
стъпка с левия крак назад, на 2 – стъпка с десния крак назад,
на 3 – стъпка с левия крак назад, на 4 – стъпка с десния крак до левия.
• Седми и осми такт са както 5-и и 6-и такт.

Последователност на дейностите и упражненията в хода
на обучението
Овладяването на хорото може да стане по-лесно, ако се спазва описаната последователност на изпълняване на движенията.
От първи до четвърти такт хорото се различава от Самоковското хоро
само по кръстосването на десния крак пред левия (а не зад него). Това
е единственото ново за усвояване движение. Допълнителните движения,
които трябва да се усвоят, са ход напред и прибиране и ход назад и прибиране. Те не представляват голям проблем за учениците. За успешното
овладяване на хорото „Седенчица“ е от голямо значение усвояването
преди него на Самоковското хоро.
1. В случай че е изучено Самоковското хоро, най-напред се разучава
бавно с броене ход вдясно отпред и прибиране.
2. След това съчетано се изпълняват ход напред и прибиране и ход
назад и прибиране с броене.
3. След овладяването на движенията се преминава към изпълняване
на цялото хоро с броене.
4. На последния етап от разучаването цялото хоро се изпълнява с
песен.

Общи методически указания
Спазването на посочените указанията гарантира бързото овладяване
на хорото.
1. За изпълнение на цялото хоро с броене се предвижда един урок.
В следващите уроци хорото се играе с музикалния съпровод на песента.
2. Методическите указания по отношение на организацията са същите
както при Самоковско хоро.
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ИДЕЯ ЗА ПРИМЕРЕН УРОК ПО ТЕМА
УПРАЖНЕНИЯ НА НАРОДНИ ХОРА И ТАНЦИ
Образователни задачи:

• Начално разучаване на хорото „Седенчица“
• Задълбочено разучаване на едноколенен вис
• Усъвършенстване на седежи на греда

Подготвителна част
Класът се строява в две редици. Учителят поздравява учениците и
поставя задачите за урока.
1. Работата в часа започва с разреждане на учениците в редици.
2. Следващата задача е маршировка намясто с музика.
3. Упражняване на ръченична стъпка с музика.
4. В края на подготвителната част учениците изпълняват ОРУ с музика:
• и.п. стоеж, ръцете, свити на рамене – на 1 и 2 – задни двукратни
кръгове с ръцете от раменете, на 3 и 4 – двукратни кръгове с обтегнати
ръце в бавен темп;
• и.п. стоеж, ръцете са свити пред гърди, а пръстите са свити в юмруци – на 1 – разгъване на ръцете встрани и разтваряне на пръстите, на
2 – връщане в и.п.
• и.п. разкрачен стоеж, ръцете горе – на 1 – наклон вляво, на 2 –
противоравно
• и.п. опорен седеж – на 1 – свит опорен седеж, на 2 – равновесен
опорен седеж, на 3 – свит опорен седеж, на 4 – опорен седеж;
• и.п. разкрачен седеж, ръцете встрани – на 1 – наклон, на 2 – връщане в и.п.;
• и.п. коленна опора – на 1 – коленен седеж, на 2 – връщане в и.п.;
• и.п. стоеж – на 1 – напад с десен крак вдясно и повдигане на ръцете встрани, на 2 – връщане в и.п., на 3 и 4 – противоравно;
• и.п. стоеж на ляв крак – от 1 до 4 – подскоци с ляв крак, от 5 до
8 – противоравно.

Основна част
В основната част на урока се изпълняват описаните движения в предложената последователност. Това ще доведе до по-лесното научаване на
предвидените хора.
1. Изпълняване на Самоковско хоро – използва се фронтална организация в две редици.
2. Изпълняване на хорото „Седенчица“ от първи до четвърти такт бавно, с броене (ход вляво и прибиране и ход вдясно и прибиране са новите
елементи) – използва се фронтална организация в две редици.
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3. Изпълняване на движение ход напред и прибиране и ход назад и
прибиране (пети и шести такт) с броене – използва се фронтална организация в две редици.
4. Преминава се към цялостно изпълнение на хорото с броене при
фронтална организация в две редици.
5. След това се преминава към разделяне на класа на две групи:
– Първа група изпълнява едноколенен вис.
– Втора група – последователно изпълнява свит опорен седеж, равновесен опорен седеж и разкрачен опорен седеж на ниска греда. Изпълнението е едновременно от двама ученици в двата края на гредата. После
групите се сменят.
Заключителна част
Заключителната част може да започне с ходене в една колона и прес
трояване в кръг. След това може да се изиграе музикалната игра „Около
селото“. След играта учениците се престрояват в две редици. Накрая
учителят прави преценка на работата в урока, поздравява учениците и ги
освобождава.
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ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО
СЪДЪРЖАНИЕ – СПОРТНИ ИГРИ
ТЕМА ФУТБОЛ
Според учебната програма учениците от трети клас за първи път се
запознават с елементите и играта футбол. Владеенето на топката с крака
е трудна задача. Затова е необходимо търпение. Ранното преминаване
към двустранна игра при липсата на достатъчно умения у учениците крие
риск въобще да се проведе играта. Като резултат децата могат да загубят
интерес към футбола.
В резултат на обучението по темата съгласно учебната програма от
учениците се очаква:
1. Да познават и изпълняват бягане с промяна на посоката на движение, спиране, обръщане намясто.
2. Да могат да подхождат към топката, да овладяват и подават топката
с вътрешната страна на ходилото.
3. Да умеят да водят топка.
4. Да използват техническите елементи и действия в щафетни и
спортно-подготвителни игри.
5. Да прилагат основните технически елементи в групови взаимодействия.
6. Да могат да описват футболното игрище, броя на състезателите,
отбелязването на гол и времетраенето на играта.
7. Да извършват двигателни действия съобразно индивидуалните възможности на участие на лица с увреждания.
В хода на обучението учениците трябва да овладеят понятието подаване.
За да може да се постигне всичко това, в тази възраст успешно може
да се използват игрови упражнения, станционни комбинации, подвижни
и щафетни игри.

Основни технически действия
Стартиране, бягане, бягане с промяна на посоката
на движение

Характеристика

Бягането с промяна на посоката се прилага не само във футбола, но
и в баскетбола и хандбала. То се използва за прекъсване на нападението,
а играчите се връщат в защита и обратно. В условията на училищното
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физическо възпитание в началното училище този вид бягане се прилага
също в подвижните, спортно-подготвителните и щафетните игри. Заложено е да се изучава още в първи клас в задължителната област на учебно
съдържание „Лека атлетика“ по тема „Бягания“. За да се смени посоката
във време на движение, е необходимо бързо пренасяне на тежестта на
тялото върху крака в противоравната посока, на която искаме да се придвижим. Например, ако желаем да изменим посоката на движение наляво,
то пренасяме тежестта на тялото върху десния крак.

Последователност на действията и упражненията
при обучението
1. Първоначално упражнението се изучава с ходене в края на подготвителната част, след като са изпълнени упражнения за разгряване на глезенните и коленните стави. Необходимо е учителят да покаже техниката и
под формата на упражнение за внимание се изпълнява в редици с често
обръщане на 180о.
Добре е да се спазват следните указания:
– учениците да са предварително разредени;
– да се обърне внимание, че ако не се спази посоката на обръщане,
в зависимост от това кой крак е стъпил последен и кой предпоследен,
краката ще се кръстосат.
2. След това учениците повтарят упражнение № 1, но с бягане.
3. На следващия етап се преминава към бягане по очертанията на
игрище.
4. Накрая бягането се изпълнява в комбинация с други движения в
станционни комбинации, подвижни и щафетни игри.

Общи методически указания
При работата по темата е важно да се имат предвид следните указания:
1. За бягане под формата на упражнение се заделя един учебен час,
а в следващите се прилагат игрови методи с разширяване на възможнос
тите за приложение.
2. Между повторенията е добре да се изпълняват дихателни упражнения.
3. За усъвършенстването на футболното бягане трябва да се спазват
основните изисквания: придвижването по терена да се извършва рационално, икономично в зависимост от обстановката и създадената игрова
ситуация.
4. В зависимост от характера на бягането то трябва да се извършва
чрез стъпване само на предната част на стъпалото (на пръсти) или на
цели стъпала (пета – пръсти):
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– нисък център на тежестта на тялото;
– тялото е наклонено напред;
– ръцете са полусгънати в лакътните стави, подпомагат равновесието;
– да се използват специално подбрани отсечки (къси и средни) от
различно изходно положение.

Възможности за затвърдяване и усъвършенстване на бягането с
промяна на посоката във вариативни, игрови и състезателни условия:
Усъвършенстването на този вид бягане може да се постигне, чрез
включването му в станционни комбинациии в подвижни игри. Подходяща
е следната игра:
Ти гониш
Предварителна подготовка и организация: В зависимост от броя на
учениците се определя игрище за играта. Избира се един играч за водещ.
Осигурява се една топка за тенис или цветна кърпичка.
Описание и правила: При сигнал от учителя за начало на играта, определеният за водещ ученик повдига над главата си едната ръка, в която
държи топката, и казва силно „Аз гоня“, след което започва да гони останалите. Те се стремят да бягат бързо и да извършват залъгващи движения,
за да не бъдат докоснати. Когато гонещият успее да достигне някой и го
докосне, казва „Ти гониш“ и спира да бяга. Дава топката на новия гонещ,
който също силно съобщава „Аз гоня“, и играта продължава. Не се разрешава на водещия да гони играча, който го е докоснал. Ако до 30 s не
бъде определен нов водещ, играта се прекратява и се определя друг гонещ. При гоненето не се разрешават блъскане, дърпане и излизане извън
очертанията на игрището. След приключване на играта за победители се
обявяват учениците, които не са били улавяни. Посочват се и най-добрите
гонещи, успели за най-кратко време да хванат играч.
Методически указания:
1. За препоръчване е при обясняването на играта да не се използва
думата „хванат“, защото понякога малките ученици я възприемат буквално
и държат уловения за дрехата. От това произтичат неприятни инциденти.
По-подходяща за случая е думата „докоснат“.
2. При обясняването на играта трябва да се разясни, че победители
са тези, които не са позволили да ги докосне гонещият, защото често се
случва поради голямо желание у децата за изпълняване ролята на гонещ
сами да се оставят да бъдат докоснати.
Бягането с промяна на посоката на движение може да бъде включено
и в щафетни игри. Подходяща е следната игра:
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят
в 3 или 4 равностойни отбора. Строяват се в колони зад обща стартова
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линия. На 5 m пред всеки отбор се поставя по един обръч с малка плътна
топка в него. На 6 m след първия обръч по права линия срещу всяка
колона се поставя втори обръч с друга топка (от същия вид).
Описание и правила: При сигнал, даден от учителя, първите играчи от
всеки отбор бягат до вторите обръчи, вземат топките от тях и с бягане ги
носят до първите, където ги оставят. Оттам вземат другите топки, обръщат
се и бягат с топките до празния обръч. Оставят ги в тях и с бягане се
връщат в колоната си. Докосват по ръката втория играч и се подреждат
в края на колоната. Останалите играчи изпълняват същото. Победител е
отборът, завършил пръв участието си без грешки.
Методически указания:
1. Вместо топки може да се използват други предмети, но те трябва
да са малки и леки, защото целта на играта не е развиване на качеството
сила, а формиране на техника на бягане. Поради това и предметът не
трябва да пречи на естествените движения на ръцете.
2. Добре е двата предмета да са с различен цвят.

Овладяване и подаване на топката намясто
и в движение с вътрешната част на ходилото
Характеристика
В трети клас учениците поставят началото на овладяване на уменията
за игра с топка с крака. Обучението започва именно с елементите подаване и спиране на топка с крак намясто.
Като основен за футболната игра и най-често приложим се смята
вътрешният удар. Този удар е точен, тъй като се нанася с голяма площ
на ходилото и поради това се използва най-често при подаване на къси
разстояние и стрелба във вратата от непосредствена близост. Той се
изпълнява, като опорният крак е стъпил близо до топката, леко сгънат
в коленната става, пръстите сочат напред. Тялото е леко наклонено към
топката. Маховият крак е назад, леко свит в коленната става и обърнат
от тазобедрената става навън. Той нанася енергичен удар по топката с
вътрешната част на ходилото при стегнат глезен. Топката трябва да бъде
ударена точно в центъра.
Един от основните похвати, чрез който се води играта, е овладяването
на топката. То се осъществява чрез спиране или поемане на топката.
Спирането и поемането на топката са два твърде сходни способа при
овладяването на топката. Сходството е в еднаквостта на механизма на
действие, а различието – във времето за овладяване и отиграване на
топката. При спирането топката преустановява напълно своето движение,
след което се отиграва, докато при поемането движението на топката не
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се прекратява и е непосредствено свързано с изпълнението на следващия
похват (дрибъл, подаване, удар и т.н.).
При овладяването (спиране или поемане) на топката ученикът се насочва (тръгва) към нея, като се старае в зависимост от движението є да
прецени момента, в който трябва да извърши похватът. Това е необходимо, за да се заеме устойчиво положение, което да му гарантира успеха
при последващи действия. Тялото трябва да бъде леко наклонено напред,
а опорният крак в момента на овладяването да е леко свит в коляното.
Поемащата (спиращата) част е ходилото. То посреща топката и в момента
на докосването є извършва бързо, но плавно амортизиращо движение.
Спирането с вътрешната част на ходилото на търкаляща се топка се
изпълнява, като ученикът застава с лице към идващата топка. Опорният
крак е леко сгънат в коленната става и е поел тежестта на тялото. Маховият крак е сгънат и отпуснат във всички стави. Ходилото е сгънато
и извито навън, а вътрешната му страна е обърната към търкалящата се
топка. Когато топката докосне ходилото, кракът извършва движение назад, за да амортизира движението на топката.

Последователност на действията и упражненията в хода
на обучението
Правилното овладяване на движението може да се подпомогне от
изпълняването на упражненията в описаната последователност.
1. Започва се със самостоятелна игра с топката (жонглиране).
2. След това се изпълняват удари по неподвижна топка срещу стена от
4 – 5 m. (Топката се догонва и поставя с ръце на мястото, от което се удря.)
3. Повтаря се упражнение 2, но топката се спира с вътрешната част
на ходилото.
4. След това се упражняват удар към стена в цел и спиране.
5. Преминава се към упражнения за подаване на топка по двойки,
като разстоянието между играчите е 5 – 6 m.
6. Следващото упражнение е подаване и спиране на топка с крак
намясто в станционни комбинации.
7. Накрая е добре упражнението да се включи в игри.

Общи методически указания
Правилното овладяване на упражнението може да се постигне при
спазване на описаните указания.
1. Топката да се търкаля ниско.
2. Не се разрешават силни подавания.
3. При разучаването на вътрешен и прав удар най-целесъобразни са
упражненията по двойки.
4. При овладяването на топката приоритет се дава на поемането.
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Най-често допускани грешки и начини за отстраняването им
1. При удара опорният крак не стои до топката или не сочи по
посоката на удара. – Грешката може да се преодолее, като по време на
изпълнението от учениците да се изисква да не бързат да нанася удар,
докато не заемат правилното изходно положение.
2. При спиране на топката маховият крак не се изнася към нея. –
Грешката да се отстрани, като в хода на изпълнението учителят дава
подходящи указания.

Възможности за затвърдяване и усъвършенстване на подаване
и спиране на топката с крак
Спирането на топката с крак може да се усъвършенства, като движението се включи в:
1. Станционни комбинации
Подаването и спирането на топка с крак намясто са елементи от
футболната игра, които може да се включват в станционни комбинации
заедно с други игрови елементи или лекоатлетически упражнения.
Примерна станционна комбинация
Предварителна подготовка за една комбинация: Начертава се трасе
под формата на буквата П. На едното є рамо се подреждат в права линия
5 – 6 стойки на разстояние 1,5 m една от друга. На късата линия на П-то
се поставят 3 футболни топки (на разстояние 1 m). Тази линия е на 5 m
от стена.
Описание и правила: Един след друг учениците изпълняват следните
движения: бягане между стойките (слаломно), подаване на топка с вътрешен удар срещу стена, спиране на отразената топка с вътрешната част на
ходилото, оставяне на топката на линията, странични подскоци по другата
дълга линия на П-то.
Методически указания:
1. Топката се спира и се фиксира на линията само с крак, не се пипа
с ръце.
2. Топките са три, за да не се изчакват учениците, докато всяка топка
се догони и постави на линията. След слаломното бягане се подава с тази
топка, която е свободна.
2. Игри упражнения
Игра упражнение по тройки
Предварителна подготовка и организация: Начертават се няколко
равностранни триъгълника. Осигурява се по една топка за всеки триъгълник. Учениците се разпределят по отбори (равностойни тройки). Играчите
от един отбор застават на върховете на ъглите на един триъгълник.
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Описание и правила: При сигнал от учителя започват подаване на топката с вътрешен удар по посока на часовниковата стрелка между играчите
във всеки триъгълник и спиране с вътрешната част на ходилото. При неуспешно подаване или спиране топката се догонва и подаването продължава
от мястото, където е било прекъснато. Не се разрешава скъсяване на дистанцията. В хода на играта всеки отбор брои на глас своите успешни подавания. Играта продължава, докато някой отбор направи 21. Тогава играта се
спира, прави се класиране и започва ново изиграване в обратната посока.
Методически указания:
1. Поради трудността играта да се следи само от учителя и да се отчита
обективно, може да се изберат помощник-съдии.
2. Топките трябва да бъдат еднакви.
3. Класирането да се извършва поотделно за момчетата и момичетата.
Забележка: Играта може да се организира и с подаване по четворки
в квадрат.

Водене на топката

Характеристика
Воденето на топката се извършва чрез леки удари (тласъци) по топката с единия или с двата крака последователно. Топката може да се води
с горната, горно-вътрешната или горно-външната част на ходилото
(най-често), а така също с върха на ходилото и с вътрешната му
част (при промяна на посоката на движението).
Воденето на топката с горната външна част на стъпалото и с вът
решната част на стъпалото се изпълняват по сходен начин. И при двата
начина топката се води близо до ходилото и по възможност се докосва
при всяка крачка. При воденето с горната външна част на ходилото топката докосва външната горна част на обувката. Ако противникът идва от
лявата страна, топката се води с десен крак и обратно. Топката се тласка
леко, за да не отскача надалече.

Последователност на действията и упражненията в хода
на обучението
Правилното и лесното овладяване на движението може да се постигне
при изпълняването на предложените упражнения в посочената последователност.
1. Започва се с упражнение за водене на топката с ходене в права
посока. То може да бъде осъществено по няколко начина, степенувани по
трудност и сложност:
– водене в крачка – топката се контролира така, че през цялото време
да се намира между краката на водещия, като ударите по нея се извършват със задния (при крачката) крак (топката е „под ученика“).
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– водене на топката с отдалечаването є до 1 – 1,5 m от водещия. Този
способ на водене позволява по-бързото придвижване, тъй като при него
по-лесно се осъществява контролът върху топката.
– спринтово водене. Това е най-бързият начин на водене на топката.
Неговата същност се заключава в това, че върху топката се нанасят силни
удари, тя се отдалечава на 6 – 7, а понякога и на повече метра, което
позволява на водещия бързо да се придвижва.
2. Следващото упражнение е за водене на топката с ходене в зигзаг
и в кръг.
3. Следващото упражнение е за комбиниране на водене на топка с
подаване по двойки. Учениците са на разстояние 5 – 6 m. Единият води
топката, заобикаля партньора си, връща се на изходното положение и
подава на другия.
4. Преминаване към упражнение за водене на топката между стойки.
5. Изпълняване на упражнение № 4 с леко бягане.
6. Комбиниране на воденето с други изучени елементи
7. Накрая е добре да се предложи изпълняване на упражнение за
водене на топката, съчетано с подаване, при наличие на защитник.
8. В края на обучението е добре упражненията да се включат в игри.

Общи методически указания
Спазването на дадените указания ще улесни процеса на обучение.
1. Всички упражнения трябва да се изпълняват най-напред с удобния
крак, а след това с неудобния.
2. В началото е необходимо погледът да контролира изпълнението, а
след това да се насочни напред.

Най-често допускани грешки и начини за отстраняването им
1. Тласкане на топката с предната част на ходилото, при което
тя отскача далеч от тялото. – Грешката може да се отстрани, като
упражнението се изпълнява бавно без противник насреща и даване на
корекционни указания по време на изпълнението.
2. Ходилото на маховия крак не е обърнато достатъчно навътре.
– Работата по преодоляване на грешката трябва да включва упражнения
за гъвкавост на глезенната става.
3. Неправилно нанасяне на ударите (тласъците) по топката. – Необходимо е повторно показване на правилното изпълнение и подробно
описване на упражнението.
4. „Забиване“ на главата надолу, непрекъснат зрителен контрол на
топката. – При такава грешка е необходимо учителят да дава указания в
хода на изпълнението.
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Възможности за затвърдяване и усъвършенстване на воденето
във вариативни, игрови и състезателни условия
Упражнението може да се включва както в станционни комбинации,
така и в щафетни игри.
Примерна щафетна игра
Предварителна подготовка и организация: Участниците се разпределят в няколко равностойни отбора и се строяват зад обща стартова
линия. Пред всеки отбор се подреждат по 4 стойки (плътни топки) в права
линия на разстояние 3 m една от друга. На всеки отбор се осигурява
топка и помощник-съдия.
Описание и правила: При сигнал първите играчи от всяка колона стартират с водене на топката с горната външна част на стъпалото. Обикалят
около стойките и на връщане водят в права посока. От последната стойка
подават топката на следващия. Останалите играчи изпълняват същото.
Печели отборът, завършил пръв играта без нарушения. Не се разрешават
воденето на топката по друг начин и подаване преди последната стойка.
Методическо указание:
Стойките трябва да се заобикалят с водене с външен спрямо тях крак.

Характеристика

Удар във вратата

Стрелбата е един от най-желаните за изпълнение елементи от футболната игра от учениците. С оглед предвиденото в учебната програма подаване с крак от място и описания по-горе начин (с вътрешен удар) логично
е този начин, който се отличава и с по-голяма точност на насочването,
да се прилага и при стрелбата.
Движението може да се овладее и затвърди по-лесно, като се включи
в различни игри. Подходящи са описаните по-долу щафетни игри:
Примерна щафетна игра № 1
Предварителна подготовка и организация: Класът се разделя на 3
или 4 отбора, които се строяват в колони. Разстоянието между съотборниците в колоните е 2,50 – 3 m. На 5 m от последните играчи в колоните
трябва да има стена, на която са начертани квадрати със страна 1 m. За
всеки отбор се осигурява топка.
Описание и правила: При сигнал първите играчи от отборите се обръщат кръгом и подават топката с крак (с вътрешен удар) на вторите. Те я
спират, обръщат се и я подават на третите и т.н. Последният стреля в квад
рата, след което догонва топката и я носи с бягане до мястото на първия
играч, където застава. След стрелбата всички от отбора се преместват с
едно място по посока на стената. Играта продължава по същия начин,
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докато учениците отново заемат първоначалния строй. Отчитат се точните
попадения и бързината. Отборът, завършил пръв, получава 5 точки, втория – 4, и т.н. Към този резултат се прибавя по една точка за всяко точно
попадение. За победител се обявява отборът, събрал най-много точки.
Методически указания:
1. Местата на играчите може да се определят предварително с тебешир.
2. Всеки отбор брои на глас точните си попадения.
3. Първото изиграване може да е пробно.
Примерна щафетна игра № 2
Предварителна подготовка и организация: Класът се разделя на 3
или 4 отбора, които се строяват в колони зад обща стартова линия, на
5 m от стена. На стената е начертана врата за всеки отбор с размери
1 m височина и 2 m широчина. Вратата е разчертана на 8 квадрата със
страна 50 cm и в тях са записани цифрите от 1 до 8, като в централните
полета долу са 1 и 2, централните горе – 3 и 4, горе в ъглите – 7 и 8, а
долу в ъглите – 5 и 6. За всяка колона има топка.
Описание и правила: При сигнал първите играчи изпълняват стрелба във
вратата, догонват топката и я поставят на линията. След тях един след друг
останалите изпълняват същото. В зависимост от попадението при всяка
стрелба отборът получава съответния брой точки, които се сумират. Отборът,
събрал най-много точки, печели играта. Отчита се точността, а не бързината.
Методическо указание: Вместо една стрелба може да се подредят
2 или 3 топки и да се изпълнят последователно 2 или 3 стрелби и след
това да се събират топките.

Групови тактически действия
Двата основни процеса на играта са защита и нападение. Тактическите
действия в двата процеса се разделят на такива в защита и в нападение.
Към колективните защитни действия спадат: колективно пласиране на
защитниците и взаимодействие на защитниците при отнемане на
топката. Най-важното изискване при колективното пласиране е диагоналното заставане, което се изразява в това, че при атака по фланга защитниците застават по диагонал с цел по-доброто подсигуряване.
Защитниците не трябва да пазят само определения нападател, а да се
съобразяват с колективните интереси на защитата, които поставят на
преден план изискването за взаимно подсигуряване. При отнемането на
топката индивидуалните действия трябва да бъдат съчетани с колективни
усилия. Важно за успешното взаимодействие между защитниците е тяхното правилно колективно пласиране, което се основава на принципа на
взаимното подсигуряване.
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Към основните колективни нападателни действия спадат откриването (придвижването без топка) и подаването. За да се осъществи
правилно откриването, то трябва да бъде съобразено със следното: да
бъде изненадващо, предварителната подготовка за осъществяването му и
открилият се играч да имат план за действията си. Подаването на топката
е най-важният елемент на колективната нападателна игра. Тактическите
изисквания към подаването са: да бъде изненадващо за противника, да е
съобразено с игровата ситуация и възможностите на получаващия топката
и топката да се подава в посока, различна от където е дошла.
Приучването на учениците към колективните тактически действия
може да стане в условията на учебна игра, като учителят спира играта,
учениците остават по местата си и се коментират разположението им и
възможностите на ситуацията.

Взаимодействие при 4+1 (4+1)

Взаимодействието 4+1/4+1, или така нареченият Футбол 5, е утвърдена
форма за подготовка на 9 – 11-годишни ученици и на подрастващи футболисти. Предимството му е, че може да се съобразят топката, теренът и вратата с възрастовите особености на третокласниците. То дава възможност за
профилиране на учениците по постове в приятна игрова обстановка.
Това взаимодействие осигурява плавен преход към Футбол 7, Футбол 9 и Футбол 11 (Футбол 5, 7, 9 и 11 са основните модели, по които
се провеждат първенства по футбол от БФС за съответната възраст).
При този вариант на играта децата играят по-често с топката, отколкото
при класическата разновидност на футбола. Стрелят много повече към
вратата на съперника, влизат в повече единоборства. Профилират се по
постове и по-лесно намират своето място на терена и в отбора.
Размерите на терена са 25 m на 35 m. Вратата е с размер 2 m на
5 m. Учениците играят с топка № 4. Времетраенето на срещите е 3 полув
ремена по 12 min (при работа в училищата може да се премине и към
варианти 2 полувремена по 12 min, 2 по 10 min и т.н. в зависимост от
предвиденото време в часовете по ФВС). Срещите се ръководят от един
съдия (един учител), като в играта не се отсъждат засади. Вратарят няма
право да лови топката с ръце, когато е върната към него от съотборник.
Актуалните тактически системи са две:
• 2:2 (учениците са разположени под формата на квадрат) и
• 1:2:1 (учениците са разположени под формата на ромб).
Учениците преминават през всички постове (защита, полузащита и нападение), като по този начин се усъвършенстват на всеки от тях. При различните схеми на игра много често се получава ротация на терена и по този начин
учениците усъвършенстват играта си. В тази възраст се залага изцяло на тех-
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ническата подготовка, за да може детето, когато е пресирано от противник,
да умее да задържа топката, да я подава и да търси празни пространства.
Методическите указания за по-лесното овладяване на взаимодействието може да се систематизират по следния начин:
1. По време на игра не се правят забележки на играчите, а им се
„подсказва“ правилното изпълнение.
2. Учениците трябва да се стимулират да играят с двата крака.
3. По възможност всеки ученик е необходимо да бъде в игра най-малко 30% от игровото време.

Правилознание
Правилата на футболната игра се одобряват от Борда на Международната футболна асоциация.
Правилата са общо 17 и не е необходимо да се изучават в детайли
в тази възраст (ученици от трети клас). Размерът на игрището, броят на
съдиите, екипировката, както и възможностите на учениците в тази възраст
не позволяват игра със спазването на всички правила. Постепенно учителят
трябва да въведе най-важните, като използва начертано игрище и врата,
които трябва да са пропорционално намалени. По-долу са описани някои от
основните правила.
• Двете по-дълги линии се наричат странични линии. Двете по-къси
линии се наричат линии на вратата.
• Игралното поле се разделя на две половини от централната линия,
която съединява средата на двете странични линии.
• В играта участват два отбора, всеки от които се състои от не повече от единадесет играчи, един от които е вратар.
• Отборът, който спечели жребия, избира коя врата да атакува през
първото полувреме.
• Противниковият отбор изпълнява началния удар.
• Отборът, който е спечелил жребия преди началото на срещата,
изпълнява начален удар за започване на второто полувреме.
• През второто полувреме на срещата отборите сменят местата си и
вратите, които атакуват.
• След като някой от отборите отбележи гол, началният удар се изпълнява от противниковия отбор.
• При всеки начален удар:
– Всички състезатели трябва да се намират в своята половина от
игралното поле.
– Топката трябва да бъде поставена неподвижно в центъра на терена.
– Съдията трябва да даде сигнал.

78

– Топката е в игра, след като бъде ритната и се придвижи „явно“.
– От начален удар гол може да бъде отбелязан директно само срещу
противниковия отбор.
• Топката е вън от игра, когато:
– с целия си обем е пресякла линията на вратата или страничната
линия, независимо дали това е станало по земя, или по въздух;
– играта е спряна от съдията.
• Отбелязан гол
Гол е отбелязан, ако топката с целия си обем премине линията на
вратата между страничните греди и под напречната греда, при условие че
преди това отборът, който е отбелязал гола, не е извършил нарушение на
правилата на играта. Гол може да се отбележи направо от:
– начален удар;
– удар от вратата (аут);
– пряк свободен удар в противниковата врата;
– 11-метров наказателен удар (дузпа);
– ъглов удар.
• Ако съдията даде сигнал за отбелязан гол, преди топката с целия
си обем да е преминала линията на вратата, играта се подновява със
съдийска топка.
• Победител
Отборът, който отбележи повече голове по време на срещата, е победител. Ако и двата отбора отбележат еднакъв брой голове или ако изобщо
не бъдат отбелязани голове, резултатът е равен.
• Пряк свободен удар
Ако някой от състезателите извърши едно от следните нарушения срещу
противник по начин, който съдията сметне за невнимателен, безразсъден или
свързан с употреба на прекомерна сила, се отсъжда пряк свободен удар:
– изблъсква с тяло противника;
– скача върху противника;
– рита или се опитва да ритне противника;
– бута противника;
– удря или се опитва да удари (включително по главата) противника;
– влиза в единоборство по опасен за противника начин;
– спъва или се опитва да спъне противника.
• Наказателен удар (дузпа)
Ако играч от отбраняващия се отбор умишлено извърши едно от нарушенията за пряк свободен удар в собственото наказателно поле и топката
е в игра, се отсъжда наказателен удар (дузпа). Ударът се изпълнява от
точката за изпълнение на наказателен удар (11 m) и всички играчи, с
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изключение на изпълняващия и противниковия вратар, трябва да бъдат
на игрището извън наказателното поле и най-малко на 9,15 m от топката.
• Странично хвърляне се отсъжда за противниковия отбор на състезателя, който последен е докоснал топката, преди тя да пресече с целия
си обем страничната линия по въздуха или по земята. Не може да бъде
отбелязан гол директно от странично хвърляне.
• Ъглов удар се отсъжда, когато топката пресече с целия си обем
линията на вратата, независимо дали по земя, или по въздух, след като
последно е докоснала играч на защитаващия отбор и не е отбелязан гол.
• Гол може да бъде отбелязан директно от ъглов удар, но само срещу
противниковия отбор; ако топката влезе директно във вратата на изпълняващия ъгловия удар, се отсъжда ъглов удар в полза на противниковия отбор.

ИДЕЯ ЗА ПРИМЕРЕН УРОК ПО ТЕМА ФУТБОЛ

Образователни задачи:

• Начално разучаване на 4+1/4+1
• Усъвършенстване на изучени футболни елементи

Подготвителна част

Класът се строява в две редици. Учителят поздравява учениците и
поставя задачите за урока.
1. Работата започва с престрояване на учениците в една колона.
2. След това се изпълнява ходене, редувано с бягане 150 m.
3. Подготвителната част на урока може да завърши с ОРУ в движение:
• Имитационни движения на плуване по начин бруст.
• Ходене и извивки и мах на ръцете вляво и вдясно.
• Ходене с повдигане на маховия крак, свит в коляното, и придърпването му с ръцете към гърдите.
• Ходене с кръстосване на краката и наклон на всяка крачка.
• Ходене на външна и вътрешна част на ходилото.
• Многоскоци вляво и вдясно от линия (отскачане от единия крак
и приземяване на другия).

Основна част

Класът се разделя на две групи:
– първата група – играе играта 4+1/4+1(играят се две полувремена
по 7 минути, след което групите се сменят);
– втората група – изпълнява следната станционна комбинация: водене на топката между стойки (слаломно), подаване на топка с вътрешен
удар срещу стена, спиране на отразената топка с вътрешната част на
ходилото, връщане с водене на топката в права посока (по трасе, успоредно на първото) и подаване на следващ ученик.
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Заключителна част
В началото на тази част от урока учениците изпълняват ходене в една
колона и дихателни упражнения. След това се престрояват в две редици.
В края на урока учителят прави преценка на работата, поздравя учениците
и ги освобождава.

ТЕМА ХАНДБАЛ
В България организиран хандбал се играе от 1958 г. В сравнение със
спортните игри футбол, волейбол и баскетбол тя е по-малко популярна.
Играта е отборна и се играе с топката, като се използват ръцете. Само
вратарят има право да брани и с краката.
В резултат на обучението по темата от учениците се очаква:
1. Да познават и изпълняват бягане с промяна на посоката на движение, спиране, обръщане намясто и подход към топката.
2. Да възпроизвеждат ловене на полувисока топка и подаване с една
ръка над рамо.
3. Да могат да подават топка с една ръка и да ловят с две ръце на
височината на гърдите.
4. Да умеят да водят топка с удобната ръка и да стрелят с една ръка
над рамо.
5. Да прилагат техническите си действия в щафетни и спортно-подготвителни игри.
6. Да познават основни хандбални правила.
7. Да описват хандбалното игрище, броя на състезателите, отбелязването на гол и времетраенето на играта.
8. Да извършват двигателни действия съобразно с индивидуалните си
способности – за ученици с увреждания.
В рамките на обучението учениците трябва да овладеят понятието пас.
Обучението по хандбал в трети клас е улеснено от факта, че някои
елементи от него се изучават още от първи клас, а други са характерни
и за другите спортни игри.

Основни технически действия
Бягане, бягане с промяна на посоката на движение
Техниката на изпълнение на упражнението, както и методиката на
обучение, е описана в тема „Футбол“. В зависимост от предвиденото в
разпределението то може да се приложи най-напред в тема „Хандбал“.
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Характеристика

Ловене и подаване

Техническите елементи подаване и ловене се изучават заедно. За малките ученици подхвърлянето и хвърлянето на топката е по-лесно от ловенето. Те трудно преценяват посоката и скоростта на идващата топка и не
могат да съгласуват собствените си движения с тях. Ловенето се изпълнява, като тялото леко се накланя напред, ръцете се повдигат на височина на
гърдите. Краката се сгъват и се прави крачка напред. Протегнатите напред
ръце докосват топката по време на летежа є, хващат я с пръстите и я приб
лижават към гърдите. Това сгъване на ръцете помага да се амортизира скоростта от полета на топката. Едновременно с него се прави и крачка назад.
Подаването с една ръка над рамо наподобява хвърлянето с една
ръка, описано в ядро „Лека атлетика“. Разликата е в това, че топката се
държи от разтворените пръсти и „възглавничките“ на дланта.

Последователност на действията и упражненията в хода
на обучението

Правилното овладяване на хвърлянето и ловенето на топка може да
се постигне по-лесно при изпълнението на предложените упражнения в
описаната последователност.
1. Подготвителната част на уроците, в които ще се осъществява задача, свързана с обучението в ловене и подаване, е добре да се провежда
с помощта на упражнения с топка.
2. След това се изпълняват упражнения със свободна игра с топка – в
рамките на 3 – 4 минути учителя трябва да осигури възможност на учениците да изпълняват движения с нея по свой избор.
3. Следващото упражнение е търкаляне на топка в права посока и със
заобикаляне на ориентири, както и догонване с хващане на търкаляща
се топка.
4. Подходящо е следващото упражнение да е подхвърляне на топка с
две ръце на височина 50 сm и улавяне с две ръце.
5. Подхвърляне и ловене на топката с ходене се изпълняват на следващия етап от обучението.
Указание: Учениците трябва да са построени в редица(и), за да не си
пречат.
6. Обучението продължава с упражняване на подхвърляне на топката
с една ръка, пляскане и улавяне с две ръце.
7. След това се преминава към упражняване на подхвърляне на топка
напред, догонване и улавяне на тупкаща се топка.
Указание: Улавянето на топка, движеща се в посоката на движение
на ученика и отдалечаваща се от него, е по-лесно в сравнение с идваща
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насреща топка. Затова упражнението трябва да предшества ловенето и
подаването по двойки. Може да се изпълни във вариант с подхвърляне на
топката над въже, опънато на височина 140 – 150 cm.
8. Улавянето на топка след подхвърляне към стена е следващото упражнение. То спада към групата на упражнения с неподвижен партньор.
При него ученикът за първи път ще улавя идваща срещу него топка. За
разлика от случаите, когато децата си подават помежду си, при този случай силата на отразената топка ще се определи от самия хвърлящ. Той
сам ще преценява колко силно да хвърли в зависимост от това дали може
да улови след това топката.
9. Упражнението от т. 8 се изпълнява по двойки. С една топка играят
двама ученици. Единият подхвърля към стената топката, а другият я улавя.
Указание: Упражнението може да се проведе под формата на игра
упражнение и се отчита коя двойка най-малко пъти ще изпусне топката.
10. В края на обучението е необходимо да се изпълняват упражнения
за подаване с една ръка над рамо и ловене по двойки намясто:
– с една ръка над рамо и ловене по двойки намясто със защитник;
– с една ръка над рамо и ловене по двойки в движение;
– с една ръка над рамо и ловене по двойки в движение със защитник;
– ловене в комбинация с други упражнения.
11. Движенията се овладяват по-лесно, ако се включат в игри с подаване и ловене.

Общи методически указания

Спазването на описаните по-долу указания ще осигури овладяването
на подаването и ловенето.
1. Топките, с които учениците ще изпълняват упражненията, трябва
да бъдат леки и с размер, съобразен с анатомичните особености на
учениците.
2. За препоръчване е да се осигури топка за всеки ученик. Съществено за обучението е осигуряването на достатъчен контакт на ученика с
топка. На пазара се предлагат топки, подходящи и на достъпни цени, и
не би трябвало набавянето им да е проблем. В случай че няма за всеки,
работата се организира посменно.
3. С упражненията от № 1 до № 3 се постига формиране на усет към
топката, увереност в движенията с нея и желание за по-нататъшна игра.
4. Във всеки игрови урок трябва да присъстват упражненията под
№ 1, 2 и 3. От упражненията от № 4 до № 9 включително може да се
включват две или три, а упражненията от № 10 до № 13 се разучават по
едно в урок. В уроците за затвърдяване и усъвършенстване може да се
предвиждат повече от един вид подаване.
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Възможности за затвърдяване и усъвършенстване на ловенето
и подаването във вариативни, игрови и състезателни условия
Затвърдяването и усъвършенстването на упражненията се постига полесно с включването им в:
1. Станционни комбинации. Преди да се подходи към игри, двете движения може да се включват в комбинации с други упражнения като търкаляне,
бягане, скачане. Подходяща е следната примерна комбинация: придвижване
с търкаляне на топката със заобикаляне на ориентири, хващане на топката,
подхвърляне над въже и улавянето є от другата страна, придвижване с ходене, подхвърляне и улавяне на топката (3 m), хвърляне към стена и улавяне.
2. Подвижни игри. Те са добра възможност за прилагане на ловенето
и подаването в близки до спортните игри условия, но облекчени според
нивото на учениците. Подходящи са следните игри:
Лови топката
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят в
две групи и се подреждат в два кръга. За всеки кръг се избира по един водещ – той трябва да е сред учениците, които най-добре ловят и подават. Той
застава в средата на кръга. Осигурява се по една лека топка за всеки кръг.
Описание и правила: Играта започва с хвърляне на топката от играча
в центъра към някой от играчите в кръга. Той трябва да я улови и да я
върне с хвърляне. Така топката се подхвърля към всички. В края на играта
се отчита кои ученици не са изпускали нито веднъж топката.
Методически указания:
1. Подаването в кръга в началото е по предварително определен ред, а
след това – по избор на водещия. В следващите уроци кръговете може да се
увеличат на 3 – 4, както и разстоянието на учениците до центъра на кръга.
2. Възможно е прилагането на различни варианти на играта.
Топката пътува
Предварителна подготовка и организация: Учениците са строени в 3
или 4 редици на разстояние 2 – 2,5 m. Осигурява се по една лека топка
за всяка редица и се дава на ученика, който е в края на редицата (независимо от кой край, но за всички редици да е един и същ).
Описание и правила: При сигнал от учителя ученикът с топката я предава (или подава) на стоящия до него, той – на следващия, и така, докато
топката стига до последния в редицата. Той я връща по обратния път.
Когато отново е в ръцете на първия ученик, той я повдига над главата, за
да даде знак, че отборът му е готов. Ако някой ученик изпусне топката,
трябва да я догони и играта да се възстанови от мястото, откъдето е прекъсната. Топката се движи по редицата, без да се пропуска редът на някой
ученик. Победител е отборът, завършил пръв участието си.
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Методически указания: Разстоянието между учениците и видът на подаването или предаването се определят според уменията на учениците. В
случай че в хода на играта учениците се приближават, за да не се случва
това, местата се отбелязват с тебешир.
Варианти на играта: Освен с увеличаване на разстоянието и промяната на начина на подаване на топката в играта може да се въведат допълнителни движения (например след хващането на топката ученикът да се
завърта около надлъжната си ос и тогава да подава) или различен начин на
подреждане на учениците. Такъв вариант представлява описаният по-долу.
Примерна игра
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят
в няколко равностойни отбора. Всеки отбор се подрежда в две срещуположни редици на разстояние 2 m един от друг в редицата и на 3 m
един срещу друг (по двойки). Разстоянието се определя от предварително
начертани линии. За всеки отбор се осигурява по една топка.
Описание и правила: Играта започват първите играчи от една от редиците. При сигнал те подават топката с една ръка над рамо на отсрещния
играч. Той по същия начин предава на следващия от отсрещната редица.
Същото правят и останалите играчи, докато топката стигне в последния.
Той я повдига за момент горе и я връща на съотборника, от който я е получил. Така топката стига по обратния път до първия, от който е започнала
играта. Той я повдига над главата, за да покаже, че отборът му е завършил. Ако някой от участниците изпусне топката, той я догонва и играта се
възстановява от играча, изпуснал топката. Не се разрешава прехвърляне
през играч. За победител се обявява отборът, който е завършил пръв,
без да пристъпва линиите. В случай че някой от играчите се е придвижвал пред линиите, за да улови топката, се отчита грешка. Класирането
се извършва по изискванията: първо – за непристъпване на линиите, и
второ – за бързина. Целта е да се стимулира точността на подаванията.
Методически указания:
1. Топките трябва да са еднакви по обем, материал и отскокливост.
2. Изпускането на топката не трябва да се отчита като грешка и да
се санкционира при класирането, тъй като самото догонване на топката
и връщането є в игра води до загуба на време. Освен това така се дава
шанс на отбора при по-нататъшна точна игра да компенсира закъснението.
Ловенето и подаването на топка успешно може да се включат в описаните по-долу игри.
Кой по-далече
Предварителна подготовка и организация: На 2 m от стената се
начертава успоредна на нея линия и още три, отстоящи от първата на
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0,30 m. Учениците се разпределят в 4 групи така, че в групата учениците
да са с приблизително еднакви възможности. Осигуряват се толкова леки
топки, колкото са учениците в една група.
Описание и правила: Учениците от първата група застават разредени
на най-близката до стената линия. При сигнал хвърлят към нея с една
ръка над рамо и се стремят да уловят отразената топка. Ако успеят, застават на втората линия и изпълняват същото оттам. При всеки успешен опит
се хвърля от по-отдалечена линия. Ако опитът е неуспешен, хвърлянето се
повтаря от същата линия. Победител е ученикът, успял да улови топката
от най-отдалечената линия. Тогава играта се прекратява и на линията
застават учениците от следващата група.
Топка на съседа
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят
в 4 – 5 групи и се строяват в кръгове. Определя се по един играч от всеки
кръг, който да започне играта, и му се дава лека топка.
Описание и правила: При сигнал от учителя ученикът с топката я предава на съседа си вляво, той – на следващия, и така, докато топката се
върне в играча, който е започнал. Топката се предава от ръка на ръка,
без летежна фаза. Ако някой изпусне топката, я догонва и възстановява
играта оттам, откъдето е прекъсната. Победител е отборът, който пръв е
завършил с подаването.
Методически указания:
1. Първото изиграване е без отчитане на резултата (пробно).
2. При всяко ново изиграване да се сменя посоката на подаване.
3. След първия урок играта се играе във варианти с увеличаване на
разстоянието, с подаване на топката (с летежна фаза) по различни начини, с няколко подавания в кръга (обиколки), с промяна на изходното
положение (например седеж), с различна топка и т.н.
3. Щафетни игри. Те са подходяща форма за усъвършенстването на
ловенето и подаването, но не бива да се избързва с включването им, ако
нивото на владеене на елементите не позволява. Подходящи са следните
щафетни игри:
Първа игра
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят в няколко равностойни отбора и се построяват в колони зад обща
стартова линия. На 2 m пред всяка колона се поставя топка в обръч. На
3 m – друг обръч, на 5 – 6 m след него – ориентир.
Описание и правила: При подаване на сигнал за стартиране първите
ученици бягат до първия обръч, вземат топката и с ходене и три подхвър-
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ляния, пляскания и улавяния се придвижват до втория обръч. Там оставят
топките, бягат, заобикалят ориентира и на връщане изпълняват същото.
Втора игра
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят
в няколко равностойни отбора и се подреждат в колони на обща стартова
линия, отстояща на 2,5 – 3 m от стена. За всеки отбор се осигурява по
една лека топка.
Описание и правила: При сигнал първите ученици от всяка колона
хвърлят топката към стена, улавят я, след като тупне, и я носят на следващия в колоната. Същото изпълняват и останалите ученици. Победител е
отборът, който пръв завърши участието си.
Методически указания:
1. Разстоянието между колоните не трябва да бъде по-малко от 2 m.
2. Разрешава се директно улавяне на топката (без да тупне на земята).
3. Играта се играе, след като учениците са изпълнявали упражнения
№ 8 и № 9.
Трета игра
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят
в 4 – 5 равностойни отбори. В зависимост от броя на играчите в един
отбор се начертават и толкова успоредни линии, отстоящи на 2,5 m една
от друга. Отборите се строяват в колони, като всеки играч застава на
2,5 m от съседния. За всеки отбор се осигурява по една топка и се дават
на играчите от последната линия.
Описание и правила: Играчите с топки подават на съотборниците си,
които се намират на следващата линия. Те я улавят, обръщат се и я подават
на следващите и така, докато топката стигне до последните. Печели отборът,
който пръв успее да изпълни задачата. Ако някой изпусне топката, трябва да
я догони и да възстанови играта от мястото на прекъсването є.
Методическо указание: Може да се използват различни начини на
подаване.
4. Състезателни игри
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят
по двойки според възможностите си и се подреждат на линии в две срещуположни редици. На всяка двойка се осигурява топка.
Описание и правила: При сигнал от учителя играчите започват да си
подават топката по предварително определен начин, като се стараят да
си подават точно и да ловят топката. Двойката, която първа осъществи
десет подавания, спира да играе и съобщава резултата си. Ако в хода на
подаванията изпуснат топката, броенето започва отначало. Всяка двойка брои на глас своите подавания. Не се разрешава престъпване на
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линията. Ако някой от играчите направи нарушение, броенето започва
отначало.
Методически указания: При така организираното състезание е трудно да
се следи спазването на правилата, затова може да се проведе на две групи
и всяка двойка чакащи ученици да следи за изпълнението на друга двойка.

Водене на топката с удобната ръка
Характеристика
Началото на обучението във водене на топката е положено във втори
клас с водене с една ръка намясто. Макар в учебната програма да не е
уточнено, редно е в трети клас воденето да е с придвижване. За разлика
от дрибъла намясто, при който топката се насочва перпендикулярно към
пода, при дрибъла с придвижване тя се насочва под остър ъгъл. Градусите
на този ъгъл са в зависимост от скоростта на придвижване.

Последователност на дейностите и упражненията в хода
на обучението

Предложените упражнения са подредени за изпълнение в описания ред,
за да се гарантира по-лесното формиране на умения за водене на топка.
1. Обучението е добре да започне с разгряване с топка.
2. След това се изпълнява упражнение за припомняне на дрибъл намясто.
3. Следващото упражнение е дрибъл в права посока с ходене.
4. Работата продължава със съчетаване на дрибъл намясто и с придвижване (ходене) под формата на игра упражнение „Светофар“ (при червен знак дриблират намясто, при зелен се придвижват с дрибъл с ходене
по права линия).
5. Петото поред упражнение е дрибъл с ходене и заобикаляне на
ориентири (слаломно).
6. Обучението продължава с дрибъл с бягане.
7. След овладяването на дрибъла с бягане той се съчетава с други
елементи от хандбалната игра.
8. Обучението е добре да завърши с подвижни и щафетни игри с
дрибъл.
Забележка: За краткост при описанието на упражненията е използван
терминът „дрибъл“ вместо водене на топката.

Общи методически указания

Описаните методически указания подпомагат работата по овладяване,
затвърдяване и усъвършенстване на ловенето и подаването на топка.
1. За дрибъла трябва да се използват топки, които не са много напомпани и отскокливи.
2. При заобикаляне на ориентирите учителят е необходимо да напомня, че се дриблира с външната ръка.
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3. За обучението е подходящ посменният метод за организация с
2 – 3 смени.
4. Скоростта на придвижване трябва да се съобразява с умението на
ученика да води топката и да осигурява контрол върху нея.

Най-често допускани грешки и начини за отстраняването им

1. Водене на топката пред краката. – Грешката може по-лесно да
се преодолее, ако по време на изпълнението учителят дава подходящи и
точни указания.
2. Навеждане на тялото и главата. – Тази грешка също се отстранява с подходящи указания по време на изпълнението на упражнението.

Възможности за затвърдяване и усъвършенстване на дрибъла
във вариативни и състезателни условия
Дрибълът се затвърдява по-лесно и по-неусетно, когато е включен в:
1. Станционни комбинации – чрез тях ученикът прави преход от
изпълнение на елемента чрез упражнение (в стандартни условия) към
съчетаване с други изучени елементи, за да може по-успешно да го приложи по-късно в игра.
Стационна комбинация № 1
Предварителна подготовка и организация: Подготвят се трасе във
формата на буквата „П“, 2 – 3 обръча и 3 – 4 топки. По една от дългите
страни на трасето се подреждат ориентири, а на 3 m от късата страна се
поставят обръчите (един до друг).
Описание и правила: С ходене и водене на топката учениците се
придвижват по дългата права линия на трасето. В края є завиват наляво,
застават срещу един от обръчите и стрелят в него. Догонват топката,
продължават да я водят зигзагообразно около ориентирите и я подават
на чакащите.
Методически указания:
1. За да не се получава струпване при стрелбата, всеки следващ
застава на линията срещу свободен обръч.
2. При дрибъла около ориентирите да се редуват ръцете в зависимост
от посоката на заобикаляне.
3. Темпът на придвижване да бъде индивидуален (съобразно уменията
на отделните ученици).
Стационна комбинация № 2
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят
в две групи и се построяват в две колони срещу стена. Начертава се линия, успоредна на стената и отстояща от нея на 3 – 4 m. Осигуряват се
6 топки (по 3 на колона).
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Описание и правила: Започва се с търкаляне на топката до линията.
След това топката се подава с една ръка над рамо към стената и се улавя
отразената топка. Следват връщане на топката с дрибъл в права посока
(пътят на връщане е на 2 m встрани от пътя, по който се търкаля топката)
и подаване на чакащия в колоната.
Методическо указание: При търкалянето на топката трябва да се поддържа непрекъснат контакт с нея. Не се разрешават силното є търкаляне
напред и догонването.
Стационна комбинация № 3
Предварителна подготовка и организация: Учениците се подреждат
в две или три колони. За всяка колона се осигуряват по 4 топки. На 12 m
пред всяка колона се поставя ориентир. На 3, 6 и 9 m пред колоните се
опъва въже или ластик на височина 90 – 100 cm.
Описание и правила: Един след друг учениците водят топката (дриблират) в права посока. Когато стигнат до въжетата, без да прекъсват
дриблирането, приклякват, провират се под тях и така продължават до
ориентира. Заобикалят го и на връщане изпълняват същото. При връщането в строя подават топката на чакащите ученици. Темпът на придвижване
е индивидуален. Всеки ученик води топката с ходене или с бягане (според
възможностите си). Не се изисква изчакване на предишния ученик. Той
може да бъде задминаван.
Методически указания:
1. Необходими са около 2 m разстояние между колоните.
2. Обръща се внимание на учениците, че при провирането топката се
води по-ниско.
3. Трите въжета може да се фиксират на различна височина.
2. Подвижни игри – подходяща за обучението е играта Ти гониш.
Ти гониш (вариант с дрибъл)
Играта е описана на стр. 15 в книгата за учителя по физическо възпитание и спорт за първи клас. За затвърдяване и усъвършенстване на
уменията за водене на топка е подходящ вариант на играта, изразяващ
се в следното:
Предварително подготовка и организация: За всеки играч се осигурява топка. Избира се водещ.
Описание и правила: Всички ученици се придвижват с дрибъл. Ако
гонещият остави топката си и започне да гони, докоснатите не се смятат
за такива.
Методическо указание: Играе се на волейболно игрище.
3. Щафетни игри – предлагаме в обучението да се включат следните
игри.
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Щафетна игра № 1
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят
в равностойни отбори и се строяват в колони зад обща стартова линия.
На 8 – 10 m пред всяка колона се поставя ориентир. За всеки отбор се
осигурява топка.
Описание и правила: При сигнал първите ученици от всяка колона
дриблират до ориентира с дясната ръка и след като го заобиколят, се връщат с дрибъл с лявата. Останалите играчи изпълняват същото. Ако някой
участник изпусне топката, догонва я и възстановява дрибъла от мястото
на прекъсването. Не се разрешава придвижване без дрибъл. Печели отборът, който пръв завърши участието си без нарушения.
Методическо указание: Заобикалянето на ориентира трябва да се
изпълнява от дясно наляво.
Щафетна игра № 2
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят
в няколко равностойни отбора и се строяват в колони. Разстоянието между съотборниците в колоните е 2 m. На последните ученици в колоните
се дава по една топка.
Описание и правила: При сигнал последният ученик от всяка колона
води топката слаломно около всички играчи, стоящи пред него. Когато
стигне до първия, го заобикаля и се връща по обратния път. Като се върне
на мястото си, подава топката на играча пред него, който се обръща за
момент да улови топката. Останалите играчи изпълняват същото. Те трябва да заобиколят последните играчи в двете посоки. Първият играч се
придвижва най-напред към последния и след като го заобиколи, се връща
пред колоната. Печели отборът, чийто първи играч пръв се е върнал на
мястото си.
Методически указания:
1. Тъй като играчите тръгват от различни места, за да разберат, че трябва да направят пълен кръг, може да се направи едно пробно изиграване.
2. Необходимо е учителят да даде указание на учениците, че ако се
движат, докато чакат реда си, могат да попречат на съотборниците си.
Щафетна игра № 3
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят
в 3 или 4 равностойни отбора и се строяват в колони зад обща стартова
линия. За всеки отбор се осигуряват по едно рингче и поставена върху
него топка на стартовата линия. На 3 m пред всяка колона се поставя
по една щафетна палка, фиксирана вертикално, а на 7 – 8 m от старта –
ориентир.

91

Описание и правила: При сигнал първите играчи от всяка колона взимат
топката и рингчето. С удобната ръка водят топката, а с неудобната – носят
рингчето. Когато стигнат до палката, нанизват рингчето и го пускат, след
което продължават до ориентира, заобикалят го, връщат се, взимат рингчето и се връщат в колоната, като поставят рингчето на стартовата линия,
а върху него – топката. След като се постави топката, тръгва следващият
играч. През цялото време на придвижване по трасето не се прекъсва воденето на топката. Печели отборът, който завърши пръв, без да е допуснал
нарушение.
Методическо указание: Палката се фиксира вертикално върху дървена плоскост, в която е направен отвор с нейния диаметър. За целта може
да се използват гимнастически тояжки или други, специално направени
приспособления (например кръстачки за елхи).

Стрелба с една ръка над рамо
Характеристика
Техниката на стрелба с една ръка над рамо е сходна с техниката на
хвърляне на малка топка (област „Лека атлетика“) и подаване на топка
с една ръка. За разлика от подаването с една ръка над рамо стрелбата
се изпълнява с по-енергична работа на краката и тялото и хвърлянето
е с по-голяма сила. За насочване на топката съществено значение има
работата на китката и пръстите.

Последователност на дейностите и упражненията в хода
на обучението

Овладяването на елемента стрелба с една ръка над рамо може да
се постигне по-лесно, ако предложените упражнения се изпълняват в
посочената последователност.
1. За да се пристъпи към стрелба (удар) с една ръка, предварително
трябва да са изучени хвърлянето на малка топка и подаването с една
ръка над рамо.
2. В подготвителната част на урок за разучаване на стрелба упражненията за разгряване по възможност трябва да бъдат с топка.
3. Следващото упражнение в хода на обучението е подаване по двойки с една ръка над рамо – упражнението се дава, за да се припомни
техниката на хвърлянето.
4. След това се преминава към хвърляне (стрелба) по начертана на
стена врата на разстояние 3 – 4 m.
Указание: Организацията е посменна – учениците са разпределени
в 3 – 4 колони (на разстояние 2 m една от друга). Упражненията са за
хвърляне с догонване на топката и с бягане за връщане на следващия.
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5. Следващото упражнение е хвърляне (стрелба) по по-малка цел,
например големи плътни топки, подредени върху пейки или линия.
Указания:
– учениците са подредени в две срещуположни редици и по двойки
стрелят в една топка;
– хвърлянето и взимането на топките да стават по сигнал.
6. Следва упражнение за хвърляне по скрита цел – зад скрин или друг
уред или предмет.
7. Обучението може да завърши с упражнение за хвърляне по различни
цели в природата и с различни предмети (включително и снежни топки).
8. Накрая е добре хвърлянето да се включи в игри със стрелба по цел.
Общи методически указания
Уроците с хвърляне (стрелба) в цел е добре да се планират след уроците с хвърляне, ловене и подаване на топка.
Най-често допускани грешки и начини за отстраняването им
1. Ранно или късно отделяне на топката от ръката. – За преодоляване на грешки от този тип е необходимо да се упражнява многократно
хвърляне по цели на различна височина, начертани на стена.
2. Силно стискане на топката. – Грешката може да се дължи на
грешна представа за държането на топката. Отстраняването є се постига
чрез комбиниране на показване, многократни изпълнения и подходящи
указания в хода на изпълнението.
Възможности за затвърдяване и усъвършенстване на стрелбата
във вариативни, игрови и състезателни условия
Добри резултати в усъвършенстването на стрелбата може да се пос
тигнат чрез включването на този елемент от хандбалната игра в:
1. Станционни комбинации. Поради силата на хвърлянето и непредвидимостта на посоката на движение на топката след отразяването є от
целта станционни комбинации с учениците от трети клас се организират и
провеждат след подбор на упражненията според възможностите на учениците.
2. Подвижни игри. Подходяща е следната примерна игра:
Защитена крепост
Предварителна подготовка и организация: Класът се разделя на
3 – 4 групи и всяка се строява в кръг с диаметър 4 – 6 m. В центъра
на всеки кръг се подрежда „крепост“ от 4 плътни топки (3 за основа и
1 – върху тях). Избира се един играч за водещ, който да защитава „крепостта“. За всеки отбор се осигурява и по една лека топка.
Описание и правила: Играта започва с даването на топката на един
от играчите от кръга и заставането на „защитника“ между него и топките.
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Продължава, като учениците си подават топката и се стремят в подходящ
момент да ударят топките в центъра. Водачът има задачата да не допусне
удар по „крепостта“. Той се придвижва и се опитва с всички части от
тялото да отбие топката. Ако я хване, я връща на някой играч от кръга.
Крепостта се смята за „поразена“, когато някоя от топките в центъра бъде
улучена. Когато играч удари „крепостта“, става „защитник“ и си сменя с
него мястото. В края на играта се отчита кой ученик най-дълго е опазил
топките в центъра и кой е отбелязал най-много точни попадения.
3. Щафетни игри. Предвид силата на хвърлянето при стрелба в цел и
за да се избегнат инциденти с наранявания, както и за да се стимулира
точната стрелба, а не другите движения, е подходящо упражнението да се
изпълнява с толкова топки, колкото са участниците. Така всеки участник
стреля и отстъпва място на следващия. Топките се събират след приключване на играта.

Игра на вратаря

Характеристика
Играта на вратаря се отличава с по-различна техника и тактика от
останалите играчи.
Техниката включва: стоежи, придвижвания, залъгващи движения,
противодействие. Основните стоежи на вратаря са:
• в средата на вратата и
• в страничната част на вратата.
Стоежът му трябва да осигурява готовност за противодействие, като
винаги запазва равновесие. Придвижването става в приставни крачки, бягане и скачане. Краката не трябва да се кръстосват. Стъпалата са поставени
на ширина на раменете с пръсти леко отведени встрани. Краката са леко
сгънати в коленни стави. Тежестта трябва да е разпределена върху двата
крака, а тялото леко наведено напред, ръцете сгънати в лактите, с разтворени длани на гърдите или главата. Тази вратарска поза е най-подходяща,
когато атакуващият играч е фронтално към вратата или леко встрани.

Последователност на дейностите и упражненията в хода
на обучението

Обучението в стоежи е добре да се провежда чрез предложените упражнения при спазване на описаната последователност на изпълнението им.
1. Предварително добро разгряване на всички мускулни групи.
2. След разгряването при сигнал – заемане на стоеж. Организацията
е фронтална.
3. Следващото упражнение е изпълнение на стоеж в съчетание с други
защитни действия на вратаря – работа по двойки.
4. В края на обучението стоежите може да се включат в игра.
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Най-често допускани грешки и начини за отстраняването им
1. Прекалено ниска стойка. – Грешката може да се отстрани, като в
хода на изпълнение на упражнението учителят показва и дава указания.
2. Прекалено наведено тяло напред. – Тази грешка също може да се
отработи с показване и даване на указания в хода на изпълнението.
3. Обтегнати крака в коленните стави и ръце в лакътните стави. – С показване и даване на указания в хода на изпълнението може да
се отстрани и описаната грешка. Добре е да се упражнява и пружиниране
с краката.

Придвижване на вратаря
Характеристика
Придвижването на вратаря е във всички посоки. В рамките на вратата
вратарят се движи с приставни крачки, като във всеки момент е готов да
реагира на хвърлена от противника топка.

Последователност на дейностите и упражненията в хода
на обучението
Изпълняването на описаните дейности и упражнения в предложената
последователност е гаранция за правилното и лесно овладяване на придвижването.
1. Предварително добро разгряване на всички мускулни групи.
2. Заемане на основен стоеж и придвижване в различни посоки, определени от движения на ръцете на учителя. Организацията е фронтална,
като учениците са подредени в две редици и разредени на две ръце разстояние.
3. След това се изпълнява придвижване в комбинация с други защитни действия – работа по двойки.
4. Накрая придвижването може да бъде включено в учебна игра.
Най-често допускани грешки и начини за отстраняването им
1. Придвижване с крака, обтегнати в коленните стави. – Грешката може да се отстрани с изпълняване на пружиниране в стоеж и
даване на указания от учителя за коригиране на отделните елементи от
действието.
2. Кръстосване на краката. – Показване и даване на указания в хода
на изпълнението ще подпомогнат учениците при правилното овладяване
на движенията на краката.

Залъгващи движения

Характеристика
Залъгващите движения се използват от вратаря, когато нападателят е
в процес на стрелба. Различават се:
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• единичен лъжлив наклон с тяло;
• двоен лъжлив наклон с тяло;
• залъгващо намаляване на ъгъла.
Непосредствено преди удара вратарят прави единичен наклон с тялото на едната страна и след това веднага реагира и защитава другата
страна на вратата. При двойния лъжлив наклон вратарят изпълнява движението на едната страна, след това на другата и накрая запазва първоначалната страна на вратата. При стрелба вратарят рязко излиза напред
към противника, с което дава вид, че иска да намали ъгъла на хвърлянето.
Повлиялият се от това противник прави опит да го прехвърли. В същия
момент вратарят енергично се връща назад и избива или лови топката.

Последователност на дейностите и упражненията в хода
на обучението
Изпълняването на предложените упражнения в описаната последователност е условие за правилното овладяване на елемента.
1. Предварително добро разгряване на всички мускулни групи. Даване
на упражнения за бързина на реакцията.
2. Показване и изпълнение на залъгващите движения без нападател –
посменна организация по двойки.
3. Изпълнение на залъгващи движения с нападател. Подходяща е
посменна организация по двойки.
4. Включване на залъгващи движения в учебна игра.
Хандбалният вратар противодейства на хвърлена към вратата топка
по три начина:
• чрез ловене;
• чрез спиране и
• чрез избиване.

Правилознание
Хандбалната игра се играе според правила, установени от правилник.
Те са многобройни и не би могло ученици от трети клас, играещи в урочна форма и училищни условия, да спазват всичките. По-долу са описани
някои от по-важните правила.

Правило 1. Игрище
1:1 – Игрището представлява правоъгълник с дължина 40 m и широчина 20 m и обхваща две вратарски полета и едно игрално поле. Дългите
линии се наричат странични линии, късите – линии на вратите, а между
стълбовете линиите се наричат гол линии.
1:2 – В средата на линията на вратата се поставя врата. Вратите са с
вътрешни размери 2 m височина и 3 m широчина.
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1:3 – Всички линии на игралното поле са неразделна част от площта,
която ограничават. Гол линиите между стълбовете са широки 8 cm, а
всички други линии са с ширина 5 cm.
1:4 – Пред всяка врата се намира вратарското поле.
1:5 – Линията за свободно хвърляне (9-метровата линия) се очертава
с пунктирана линия на разстояние 3 m от линията на вратарското поле.
Отделните части на линията за свободно хвърляне, както и разстоянието
между тях е 15 cm.
1:6 – Седемметровата линия е с дължина 1 m и е точно срещу вратата.
Тя е успоредна на гол линията и се очертава на разстояние 7 m, измерено
от задния край на гол линията, към предния край на 7-метровата линия.
Правило 2: Време за игра, сигнал за край, таймаут
2:1 – Времето за игра при юношески отбори от 12 до 16 години е
2 полувремена по 25 минути, а за детски отбори от 8 до 12 години –
2 полувремена по 20 минути. В двата случая почивката между полувремената е 10 минути.
2:2 – Ако след края на редовното време една среща е завършила на
равно, трябва да се излъчи победител. След почивка от 5 минути се играе
продължение. То трае 2 продължения по 5 минути с 1 минута почивка
между тях. Ако след първото продължение резултатът е равен, се прави
почивка от 5 минути и се играе второ продължение от 2 по 5 минути, с
една минута почивка между полувремената. В случай че и тогава не се
излъчи победител, се постъпва съгласно наредбата на първенството.
Сигнал за край
2:3 – Времето за игра започва със сигнал за начално хвърляне от
съдията и завършва с автоматичен сигнал за край от времеизмервателното устройство в залата или от времеизмервача. Ако не прозвучи такъв
сигнал, съдията го подава и показва, че времето за игра е изтекло.
Правило 3. Топка
3:1 – Топката се изработва от кожа или изкуствена материя. Тя трябва
да е кръгла. Материалът не трябва да е гланциран или хлъзгав.
3:2 – Различните категории отбори трябва да използват следните по
големина топки – съответно обиколка и тегло: 50 – 52 cm и 290 – 330 g
(IHF размер 1) за момичета (възраст 8 до 14 г.) и юноши момчета (възраст 8 до 12 г.).
Правило 4. Отбор, смени, екипировка, контузия на състезател
Отбор
4:1 – Един отбор се състои до 14 състезатели. На игралното поле
може едновременно да се намират най-много 7. Останалите състезатели
са за смяна.
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Правило 5. Вратар
На вратаря е разрешено:
5:1 – Да докосва топката с всички части на тялото си при защита във
вратарското поле.
5:2 – Да се движи с топката във вратарското поле, като за него не
важат ограниченията за състезателите в полето. Той не може обачe да
забавя изпълнението на вратарското хвърляне.
Правило 6. Вратарско поле
6:1 – Във вратарското поле може да бъде само вратарят. Вратарското
поле, включително и линията на вратарското поле, е престъпено, когато един
от състезателите от полето го е докоснал с която и да е част от тялото си.
Правило 7. Игра с топка, пасивна игра
Игра с топка
Разрешено е:
7:1 – Чрез използване на ръце (отворени или свити), рамене, глава,
тяло, бедра и колене топката да се хвърля, лови, спира, блъска или удря.
7:2 – Да се задържа топката максимум 3 секунди дори когато тя лежи
на пода.
7:3 – Да се правят с топката най-много 3 крачки.
Правило 8. Нарушения и неспортсменско поведение
8:1 – Разрешено е:
а) използването на отворена ръка за отнемане на топката от ръката
на противников състезател;
б) използването на свити в лактите ръце за осъществяване на контакт
с тялото на противник, както и да го контролира и следва по този начин;
в) да се използва единствено тялото за блокиране на противник в
борбата за позиции.
8:2 – Не е разрешено:
а) да се издърпва или избива топката от ръцете на противников състезател;
б) да се блокира противника с ръце, длани или крака или да се използва всяка част на тялото, за да го измести или отстрани, което включва и
опасно използване на лактите както в изходна позиция, така и в движение;
в) да се задържа противников състезател (за тялото или екипа), дори
ако той е свободен да продължи да играе;
г) да се бяга или връхлита срещу противников състезател.
Правило 9. Отбелязване на гол
9:1 – Голът се смята за отбелязан, когато топката изцяло пресече гол
линията, при условие че преди или по време на хвърлянето хвърлящият
състезател или неговите съотборници не са нарушили правилата. Съди-
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ята при врата потвърждава, че е отбелязан гол чрез два къси сигнала и
жест 12. Ако топката влезе във врата, въпреки че състезател от защитаващият се отбор е извършил нарушение, голът се зачита.
Правило 10. Начално хвърляне
10:1 – При започване на срещата началното хвърляне е за отбора,
който при жребия е избрал топката. Другият отбор има право да избере
страна (поле). Обратно, ако спечелилият жребия избере страна, другият
отбор има начално хвърляне. Отборите сменят страните за второто полувреме на срещата. Начално хвърляне за второто полувреме изпълнява отборът, който при започване на срещата не е изпълнил начално хвърляне.
Преди всяко продължение се тегли нов жребий, при което важат всички
изисквания на правило 10:1.
10:2 – След гол играта се подновява с начално хвърляне от отбора, в
чиято врата е отбелязан гол.
Правило 11. Странично хвърляне
11:1 – Странично хвърляне се отсъжда, когато топката изцяло пресече
страничната линия или ако полеви състезател от защитаващия се отбор
последен я докосне, преди тя да е пресякла линията на вратата на неговия отбор. Когато топката докосне тавана или конструкция над игрището,
също се отсъжда странично хвърляне.
Правило 12. Вратарско хвърляне
12:1 – Вратарско хвърляне се отсъжда, когато:
а) състезател от противниковия отбор е влязъл във вратарското поле
в нарушение на правила 6:2а;
б) вратарят контролира топката във вратарското поле или тя лежи на
пода във вратарското поле;
в) състезател от противниковия отбор докосне топката, докато тя се
търкаля по пода във вратарското поле;
г) топката е пресякла линията на вратата, след като последна е била
докосната от вратаря или от състезател на противниковия отбор.
Правило 14. Седемметрово хвърляне
Отсъждане на 7-метрово хвърляне:
Седемметрово хвърляне се отсъжда при:
а) осуетяване на явна голова възможност от състезател или официално лице на противниковия отбор по цялото игрище;
б) неправомерен сигнал при явна голова възможност;
в) осуетяване на явна голова възможност чрез намеса на лица без
право на участие в играта.
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ИДЕЯ ЗА ПРИМЕРЕН УРОК ПО ТЕМА ХАНДБАЛ
Образователни задачи:
• Начално разучаване на бягане с промяна на посоката
• Усъвършенстване на ловене и подаване
Подготвителна част
Класът се строява в две редици. Учителят поздравява учениците и
поставя задачите за урока.
1. Работата започва с ходене, редувано с бягане 120 m в две колони.
2. Учениците взимат топки.
3. Следват ОРУ по двойки с топка:
• и.п. разкрачен стоеж, с гръб един към друг – на 1 – единият партньор повдига ръцете до горе и предава топката в ръцете на другия, на
2 – той снема ръцете през напред до долу и връща с предаване топката
между краката;
• и.п. разкрачен стоеж, с гръб един към друг – предаване на топката
встрани с извивка;
• и.п. разкрачен стоеж, с гръб един към друг на една крачка разстояние – както първото упражнение, но с наклон назад;
• и.п. разкрачен стоеж, с гръб един към друг, топката, хваната горе
от двамата – на 1 и 2 – наклон встрани в едната посока, на 3 и 4 – упражнението се изпълнява противоравно;
• и.п. стоеж на 2 m разстояние един от друг – учениците са застанали странично (като в редица). Единият партньор прави напад с ляв крак
напред и търкаля топката под сгънатия крак на другия партньор. Той взима
топката. През това време първият се връща в и.п. Същото изпълнява и
вторият. При всеки опит краката се редуват;
• и.п. стоеж – учениците са един срещу друг на разстояние 4 m.
Единият търкаля топката, заобикаля партньора, връща се на мястото си и
му подава топката. Той изпълнява същото;
• Ловене и подаване на отразена от земята топка;
• Ловене и подаване с една ръка над рамо.
4. Оставяне на топките
Основна част
В основната част на урока учениците изпълняват:
1. Ходене с обръщане на 180° при сигнал. Изпълнява се фронтално,
в две редици на разстояние 3 m.
2. Същото упражнение с леко бягане.
3. Ходене с обръщане на 180° с по-бързо бягане.
4. Класът се разделя на две групи:
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– първа група играе играта „Пас“ (играта е описана след края на
урока);
– втора група играе играта „Не излизай от кръга“ (играта е описана
след края на урока).
Заключителна част
Класът се строява в две редици. Подходящо е да се изиграе успокоителната игра „Не бързайте“ (играта е описана след края на урока). След
играта учителят прави преценка на работата в часа, поздравява учениците
и ги освобождава.
Пас
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разделят на
два равностойни отбора, единият от които има отличителни ленти (екипи).
Осигуряват се топка и правоъгълно (баскетболно) игрище.
Описание и правила: В центъра на игрището учителят подхвърля топката и по един ученик от двата отбора (застанали един срещу друг) се
стремят да я овладеят и подадат на свой съиграч. Играта продължава,
като играчите се стремят да си подадат колкото се може повече пъти, без
да изпускат топката или тя да бъде уловена от противниковите играчи.
При осъществени три последователни подавания отборът получава точка
и подаванията се броят отново. При грешка или овладяване на топката от
другия отбор точките се запазват, но подаванията след последната точка
отпадат. Играчите може да се движат в игрището, но след като получат
топката, трябва да спрат намясто и оттам да подадат на друг играч. Отборът, който не владее топката, се стреми да я получи, като изпълнява
защитни действия и пречи на нападателите, но няма право да ги блъска
или да взима топката от ръцете им. Тя може да бъде хваната само от въздуха. Ако топката излезе от игрището, то тя се вкарва в игра от мястото
на излизането от другия отбор. Играе се в две полувремена по 10 минути.
Методически указания:
1. В хода на играта се дават разяснения на играчите да не се струпват
около топката; нападателите да търсят свободно място, за да я получат;
защитниците да застават между топката и играча, когото пазят, и др.
1. Може да се въведат допълнителни правила, например:
– топката да не се връща на играча, от когото е получена (с цел да се
активизират по-голям брой ученици);
– разрешава се придвижването с дрибъл.
Не излизай от кръга
Предварителна подготовка и организация: Начертават се кръгове с
диаметър 50 – 60 сm, подредени в две редици на разстояние 3 – 4 m.
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Учениците се разпределят по тройки според възможностите. Единият изпълнява ролята на съдия, а другите двама застават в кръгчетата един
срещу друг. Осигурява се по една топка на двойка играчи.
Описание: Учителят дава сигнал, след който учениците започват да си
подават. Стремят сe да си подават точно и да не излизат от кръгчетата.
Всяко излизане от кръгчето, за да бъде уловена топката, се отчита от съдията. Играе се 2 min и се отчита коя двойка има най-малко нарушения.
След това се сменят съдиите. Отново се играе 2 min. Отчита се и отново
се прави смяна. След третото изиграване се отчита коя двойка е с наймалко нарушения.
Не бързайте
Предварителна подготовка и организация: Играчите се разреждат
на две ръце разстояние (в редици, полукръг или в разпръснат строй).
Учителят застава през учениците така, че всички да го виждат.
Описание: Учителят показва на учениците различни движения, а те
трябва да ги повтарят, като през цялото време изостават с едно движение; когато им се показва първото движение, всички стоят мирно; при
второто движение на учителя участниците в играта изпълняват първото
и т.н. Този, който сгреши, прави крачка назад и продължава да участва
в играта. Победител(и) в играта е този (тези), който (които) до края на
играта не са правили грешки.
Методически указания: Движенията не трябва да са трудни или натоварващи, а плавни, асиметрични и необичайни за играчите.

103

ИЗБИРАЕМИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО
СЪДЪРЖАНИЕ – ПЛУВАНЕ, ВОДНИ СПОРТОВЕ
Плуването е избираема област на учебно съдържание в програмата по
физическо възпитание и спорт. Това дава възможност на учениците, които
учат в училища с басейн или близко до такива, да изучават и практикуват
този здравословен спорт. Участието на всички основни мускулни групи в
плувните движения, хоризонталното положение на тялото и особеностите
на водната среда оказват благоприятно въздействие върху развитието на
много органи и системи и най-много на дихателната и сърдечносъдова
система. То има и голяма роля при закаляването на децата.
Овладяването на знания, свързани с ползване на водната среда и
уменията за плуване, придобити в училищни условия, може да се прилагат в различни други условия и имат животоспасяваща роля и социално
значение.
Плувните умения са задължително условие за хора с професии като
моряци, рибари, археолози, хидроинженери и работници, водни спасители и други, по които децата се увличат вследствие на живи примери или
литературни герои.
В края на обучението по темата учениците трябва да постигнат заложените в учебната програма очаквани резултати, които са:
1. Демонстрират приложни умения в координация на плувния стил
кроул или гръбен кроул (гръб).
2. Демонстрират стартов скок.
3. Умеят да изпълняват скокове, падове, пад с отскок, главоскок.
4. Умеят да изпълняват обръщане при плуване в стилове кроул и гръбен кроул.
5. Знаят правила за опазване на собственото си здраве и ги спазват.
6. Демонстрират здравно-хигиенни навици и занимания по плуване.
7. Познават и знаят значението на флаговата сигнализация.
8. Извършват двигателни дейности съобразно индивидуалните си възможности – за ученици с увреждания.
Учебната програма предвижда учениците за знаят понятията скок,
старт и обръщане и да ги прилагат в практическата си дейност.

Техника на стил кроул и гръбен кроул (гръб)
Работата с учениците от трети клас по предвиденото съдържание от
избираема област „Плуване, водни спортове“ започва с припомняне на
упражненията и игрите за привикване с водната среда и основното плув-
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но положение. След това се преминава към изучаване на кроуловите
движения с краката.
Поради това че когато тялото лежи на повърхността на водата без
движения на крайниците, краката леко са потънали, целесъобразно e найнапред да се овладеят движенията на краката.

Последователност на дейностите и упражненията в хода на
обучението

Предложените упражнения и дейности е добре да се извършват в
описаната последователност, което ще осигури по-точното и лесно овладяване на техниката.
1. Обучението трябва да започне с имитационни движения на сухо –
от опорен седеж краката се повдигат малко от пода, обтегнати, с пръсти
леко обърнати навътре, и се изпълняват ножични движения нагоре и
надолу.
2. Продължава се с изпълняване на същото упражнение, но във вода
(на плитко).
3. След това от хоризонтално положение по гърди на повърхността на
водата с ръце, хванати за неподвижна опора, се извършват движения от
тазобедрените стави във вертикална посока. Амплитудата на движение на
краката е около 30 – 40 сm. Стъпалата не трябва да излизат навън от
водата. Най-напред упражнението се изпълнява с глава над водата, а след
това главата се потопява, като на четири удара (с краката) се издишва, а
на два – се вдишва. Учителят следи при вдишване движенията на краката
да не се прекъсват.

Общи методически указания

При организиране на обучението е необходимо да се имат предвид
следните указания:
1. Имитационните упражнения не трябва да се изпълняват продължително, за да не се стигне до затвърдяване на движенията (тъй като те не
се покриват изцяло със същинските поради липса на съпротивление).
2. При тези упражнения може да се използва помощно-двигателният
метод, като учителят хваща ходилата на ученика и движи краката му.
2. Организацията е фронтална.

Най-често допускани грешки и начини за отстраняването им

1. Свиване на коленете.
2. Широка ножица.
И двата типа грешки може да се отстраняват с даване на конкретни
указания и изпълнение на ножични движения във водата от опорен седеж (на плитко), при които ученикът може да наблюдава собствените си
движения.
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Ножични движения с подвижна опора
След усвояване на правилното изпълнение на краката се преминава към изучаване на движенията с подвижна опора. За опора може да
служат плаващи предмети или партньор. Упражнението се изпълнява с
отблъскване от опората и плъзгане и след това се включват краката. В
началото се плува на къси разстояния (5 – 6 m) и без изискване за правилно дишане. Постепенно се преминава към ритмично дишане: на два
такта – вдишване, на четири – издишване, като при вдишването главата
се обръща встрани. С овладяването на упражнението се увеличава и
разстоянието.
При гръбното положение главата ляга върху дъската. Ръцете са свити
и захващат уреда с палците отдолу.

Най-често допускани грешки и начини за отстраняването им

1. Сгъване на ръцете в основно плувно положение и натискане на
дъската (подвижната опора) върху водата. – Отстраняването на грешката може да се постигне чрез изпълняване на упражнение, при което се
изисква бутане на предмета напред.
2. Сгъване на краката в коленните стави и движение, наподобяващо „каране на колело“. Като резултат от това подбедриците излизат
над водата. – Даването на конкретни указания в хода на изпълнението
или изпълняване на упражнението по гръб, за да може ученикът да наб
людава собствените си движения, е начин, който подпомага овладяването
на правилното изпълнение на движението на краката.

Ножични движения без опора
Когато учениците могат сравнително свободно да преплуват 8 – 10 m
с подвижна опора, се преминава към придвижване без опора. След отблъскване от дъното или от стената тялото се плъзга в основно плувно
положение (на гърди или на гръб) и краката извършват кроулови движения – ръцете заемат положение горе, до тялото или едната е горе, а другата – до тялото. Най-напред упражнението се изпълнява със задържане
на дишането, а след това – с ритмично дишане.

Движения на ръцете
Кроуловите движения с ръцете са по-трудни от тези с краката, затова
се изучават, след като учениците са усвоили работата на долните крайници. Обучението протича, като се изучават едновременно основно плувно
положение и на гръб. Движенията при гръбното плуване се овладяват
по-лесно, поради това че дишането не е затруднено.
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Последователност на дейностите и упражненията в хода
на обучението
Овладяването на движенията на ръцете може да се улесни, ако се
изпълняват предложените упражнения в описаната последователност.

Упражнения на сухо

1. От и.п. стоеж – изпълняват се последователни предни и задни кръгове с ръцете. Когато едната ръка е горе, другата е долу без задържане в
крайно горно и долно положение.
2. От и.п. водоравен наклон ръцете са поставени върху предмет
или опрени на стена, главата е между ръцете – дясната ръка изпълнява
движение надолу и назад (в първата половина), след това назад и нагоре (във втората половина). След изнасянето є напред, обтегната, се
поставя на изходно положение до другата ръка. През първата половина
от движението назад ръката се сгъва в лакътната става, а през втората
половина – се разгъва. През цялото време лакътят се намира по-високо
от китката. Упражнението се изпълнява най-напред с едната ръка, пос
ле – с другата.
2. От същото и.п. както № 2 се изпълняват последователни кроулови
движения с лява и дясна ръка със застигане пред главата. Едната ръка
започва движението си, когато другата го е завършила. В началото упражнението се изпълнява без дишане, а след това – в координация с дишане.

Упражнения във водата

1. Упражнения 1 и 2 (от „Упражнения на сухо“) се изпълняват във
водата от разкрачен водоравен наклон. При изваждането от водата найнапред излизат рамото и лакътят, а след това – и предмишниците и китката. Вдишването започва от момента на изваждането на ръката от водата,
като главата се обръща към същата страна и продължава, докато ръката
достигне линията на рамото. Тогава главата се потопява отново и започва
непрекъснато издишване.
2. При разучаване на кроуловите движения на ръцете при стил гръбен
кроул тялото лежи на гръб, пръстите на краката са закачени под помощната тръба, ръцете са обтегнати над главата, загребва се с едната и
другата ръка последователно с длани, обърнати навън.
3. Описаните по-горе упражнения се изпълняват с подвижна опора.

Плуване на гръб в координация крака и ръце (гръбен кроул)
Упражнение на сухо

И.п. стоеж, ръцете горе – с ходене (намясто или назад) се изпълняват
кроулови движения с ръцете, като на шест стъпки ръцете изпълняват един
цикъл на движение. В началото се изпълнява без изискване за правилно
дишане, а след това – и в координация с дишане.
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Упражнения във водата
1. С помощ на съученик, който поддържа обучавания за поясната
област на тялото, се извършват движения на ръцете и краката в координация (на шест удара с краката – един цикъл на движение на ръцете).
2. След това се изпълнява същото упражнение, като партньорът се
придвижва по дъното.
3. Преминава се към самостоятелно изпълнение на гръбен кроул с
пълно застигане на ръцете (на всяко загребване с едната ръка съответстват шест удара с краката и едно вдишване и издишване).

Техника на старт и обръщане
Характеристика
Стартът позволява едновременно започване на състезанието за всички участници. Той е сложен комплекс от движение, благодарение на който
плувецът от статично положение преминава към плуване. До голяма степен резултатът зависи от него. В зависимост от плувния стил се различават два вида стартиране:
• чрез скок във водата – при стиловете кроул, бруст и бътерфлай;
• от водата чрез отблъскване от стената на басейна – при плуване на
гръб.
Различават с няколко фази при стартирането чрез скок:
• изходно положение;
• подготвителни движения;
• отскок;
• летеж;
• влизане във водата;
• плъзгане и начало на плувните движения.
В практиката се срещат различни изходни положения. При един от
начините тялото е почти във водоравен наклон, а главата е повдигната
с насочен напред поглед. Краката са сгънати в коленните стави под ъгъл
90 – 130°. Ходилата са на разстояние около 15 cm едно от друго, като
пръстите са захванали ръба на стената на басейна. Ръцете са изнесени
встрани, назад и нагоре. От това изходно положение при команда се отскача нагоре и напред. Ръцете изпълняват махово движение надолу, нап
ред и нагоре. В синхрон с тях се извършва и разгъване в тазобедрените,
коленните и глезенните стави. Отскача се под ъгъл 25 – 30°. В летежната
фаза тялото е обтегнато, а главата е между ръцете. Пръстите докосват
първи водата. При плъзгането не се извършват никакви движения, а бавно се издишва. Краката са събрани с обтегнати пръсти.
В практиката се използват различни видове обръщания. В зависи-
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мост от разположението на главата и дишането при тяхното изпълнение
те се разделят на две основни групи:
• надводни – при които по време на въртенето главата е вън от водата и се извършва вдишване;
• подводни, при които вдишването се извършва предварително и по
време на въртенето главата е потопена във водата.

Последователност на дейностите и упражненията в хода
на обучението
1. Обучението започва, като ученикът застава на 2 – 3 m от обръщателната стена. С ходене във водоравен наклон така, че водата да стигне
до брадата му, той се придвижва към стената. Пренесената ръка над водата се поставя свита пред разноименното рамо, дланта докосва стената
малко по-ниско от рамото. След това се натиска с дланта на стената в
посока нагоре и встрани. В резултат на това тялото на плувеца се завърта
на 180° в противоположна посока. Едновременно с това единият крак се
сгъва и ходилото му се поставя на стената. В момента на завъртането се
вдишва. След това ръцете се изправят напред, главата се потопява и се
издишва, като се изпълнява оттласкване с двата крака. Упражнението се
изпълнява 3 – 4 пъти.
2. Продължава се със следното упражнение – ученикът застава на
2 m от стената, отскача с двата крака така, че да заеме основно плувно
положение и да придобие известна инерция. Едната ръка загребва, а
другата докосва стената пред разноименното рамо, като се сгъва. Тялото
и краката се групират и в резултат от натиска на дланта се извършва
завъртането. Ходилата се поставят на стената в момента, когато плувецът
се завърти на 180°, оттласква се от нея с два крака, плъзгайки се в
основно плувно положение. Това упражнение се изпълнява без дишане,
защото главата е потопена през цялото време. Изпълнява се 3 – 4 пъти.

Флагова сигнализация
При обучението по плуване неотменен елемент е запознаването на
учениците с флаговата сигнализация. Независимо дали обучението се
провежда в басейн, или в естествени водоеми, учениците трябва да знаят
какво означава всяко знаме от флаговата сигнализация. Знанията на учениците за пътната безопасност може да окажат помощ при овладяване на
знанията за флаговата сигнализация поради известно сходство.
Зеленото знаме означава, че къпането е разрешено, както на светофара е разрешено преминаването.
Жълтото знаме показва, че къпането е разрешено, но с повишено
внимание.
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С червеното знаме се забранява къпането, както при светофара се
забранява преминаването.
С жълто-червеното (разделено по диагонал) знаме се отбелязва началото и краят на максимално обезопасената брегова ивица, извън която
не трябва да се влиза във водата.
След като учениците се научат да плуват и овладеят флаговата сигнализация, затвърдяването на знанията може да се постигне и чрез игри.
Например учителят държи знаменцата в ръце и в зависимост от това,
което от тях повдигне, учениците се придвижват, спират или тръгват назад
(например при жълто-червено знаме) или изказват съответното значение.

ТУРИЗЪМ, ОРИЕНТИРАНЕ,
ЗИМНИ СПОРТОВЕ
Туризмът е една от най-достъпните видове дейности. Чрез дължината
на маршрутите, профила на терена, почивките и тежестта на багажа натоварването на организма може да се регулира и това го прави подходящ
за всяка възраст. Пребиваването сред природата може да се насити с
различни други дейности като ориентиране, игри и се интегрират знания,
които учениците получават по други учебни предмети.
Уроците по туризъм в трети клас е препоръчително да се комбинират
с такива по други учебни предмети и да се провеждат под формата на
излет от половин ден. Темите, определени от програмата, успешно могат
да се реализират чрез игри, каквито са предложени по-долу.
В края на обучението по темата от учениците се очаква:
1. Да изпълняват придвижване по разнообразен терен 20 – 30 минути
с почивки в ниските части на планината или в парк.
2. Да могат да подбират с помощ личната си екипировка и хранителни
продукти.
3. Да описват опасности, свързани с неравности на релефа на терена,
и да инициират начини за предпазване.
4. Да прилагат закалителни процедури и етично поведение в планината.
5. Да се ориентират по познати признаци и предмети и да се движат
по предварително зададени географски посоки.
6. Да познават и участват в игри в планината и при зимни условия.
7. Да извършват двигателни действия съобразно индивидуалните си
възможности – за лица с увреждания.
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ТЕМА ТЕХНИКА НА ПРИДВИЖВАНЕ В ПЛАНИНАТА
Характеристика
Една от основните двигателни дейности при туризма е ходенето. То е
циклично движение с повтаряне на отделни фази. Спада към движенията
с умерена (средна) интензивност и е подходящо както за ученици от
началното училище, така и за масовата практика. Отличителната черта на
пешеходния туризъм е, че придвижването се постига чрез собствената
мускулна енергия. Правилната техника на ходене осигурява съхраняване
на силите за по-дълго време. Тя трябва да отговаря на основните изис
квания на биомеханиката, да е икономична, равномерна и ритмична. Основното натоварване е върху долните крайници.
В учебната програма е предвидено учениците в първи и втори клас да
се запознаят с пешеходния туризъм, с ориентиране по природни признаци
и предварително поставени знаци, да преодоляват естествени препятствия и да се ориентират по схема. В книгите за учителя по физическо
възпитание и спорт за тези класове са описани: техниката на придвижване, грешките и начините за отстраняване. Предложени са и игри за
приложението на някои техники. В програмата за трети клас е предвидено
да се увеличи дозировката (виж таблицата).
Изисквания за учениците от различна възраст и пол
Възраст Пол Дължина Скорост на Маса на Първа
години
на
движение багажа почивка
маршрута (km/h)
(kg) след раз(km)
стояние
(km)
м
2
–
3
5 – 6 г. ж
2 – 2,5
0
0,5
0
м
7 – 8 г. ж
4–6
2,5 – 3
1,5
1

м
9 – 10 г. ж
м
11 – 12 г. ж

8
6
12
10

Времет
раене на
първата
почивка
(min)

Времет
раене на
обедната
почивка
(h)

3–4

2 – 2,5

5 – 10

2–3

3 – 3,5

2,5

2

5 – 10

3–4

3,5 – 4

3,5

2-3

5 – 10

3–4

ТЕМА ОРИЕНТИРАНЕ СРЕД ПРИРОДАТА
Характеристика
Туристическата дейност не би могла да се осъществява без умения за
ориентиране. Известни са различни начини за ориентиране в природата:
• без използване на средства за ориентиране;
• с помощта на карта и с помощта на бусола.
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Към техниката без използване на средства за ориентиране се
отнася приблизителното определяне посоките на хоризонта без бусола.
Тя включва:
• знания за названията на посоките на хоризонта;
• умения за определянето им по различни признаци и
• определяне на разстоянието.
Най-често използваните признаци за определяне на посоките са:
1. Мъховете са по северните склонове на скалите и дърветата.
2. Годишните кръгове на дънерите на отсечените дървета са винаги
по-добре развити на юг.
3. Клоните и листата на отделно растящите дървета са по-развити от
южната страна.
4. Кората на дърветата (особено на широколистните) от северната
страна е по-груба, а на брезите е и по-светла.
5. По стъблата на хвойновите дървета от южната страна има повече
смола.
6. Почвата под камъните от южната страна е по-суха.
7. Южните склонове на мравуняците са по-полегати, а северните – постръмни.
8. Мравуняците се намират обикновено от южната страна на дърветата и камъните.
9. Снегът през зимата от южната страна на склоновете е покрит с
кора, а от северната остава по-пухкав.
10. Задържалите се през лятото големи снежни преспи са почти винаги по северните склонове.
11. През пролетта тревата се раззеленява най-рано по южните склонове.
12. Плодните дръвчета най-рано цъфтят от южната страна на дървото,
а най-късно – от северната.
13. През лятото слънцето в 6 часа е приблизително на изток, в
12 часа – на юг, а в 18 часа – на запад.

Последователност на дейностите и упражненията в хода
на обучението
Бистра Аврамова (1997: с. 22) предлага следната методическа последователност при овладяването техниката на туристическото ориентиране:
• обучение в туристическо сръчности;
• запознаване с основните посоки в света;
• ориентиране по сезонни признаци и местни предмети;
• определяне на световните посоки по небесните светила;
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• ориентиране на местността без карта;
• определяне на световните посоки без бусола;
• запознаване с пътните знаци.
В началното училище най-добре е учениците да овладеят ориентирането чрез игри. Смятаме, че са подходящи описаните по-долу.
Определи и нанеси на картата
Предварителна подготовка и организация: Избира се място с добра
видимост. Върху картон се начертават няколко обекта в четирите посоки.
Осигурява се цветен молив за всеки участник.
Описание и правила: При сигнал от учителя учениците обхождат терена
и избират един обект от него, който не е отразен. Връщат се на старта,
където е картонът, и допълват картата върху него, като чертаят според
местоположението избрания обект. След нанасянето никой няма право да
прави корекции на своя или на чужд обект. Когато завърши с чертаенето си
и последният играч, се отчитат точността на местоположението и мащабът
на начертаното от учениците допълнение на картата и се обявява победител. Ако двама ученици са избрали един и същ обект, право на отразяване
на картата има първият, който е дошъл до него, а следващият се насочва
към друг ориентир.
Методическо указание: По време на играта не трябва да се търси
бързина при решаването на задачата. Отчита се само точността на нанасяните обекти. Играта не е подходяща за голям брой играчи.
Обратният път
Предварителна подготовка и организация: Избира се непознат за
учениците път с дължина 1500 – 2000 m, който да преминава през разнообразен терен (тясна пътека, поляна, черен път).
Описание и правила: Учителят води учениците по този път и на определено място прави почивка. След това учениците сами трябва да вървят
по обратния път. Учителят пита всеки поотделно за мнението му откъде да
преминат и отбелязва. Когато се върнат на мястото, от което са тръгнали,
се отчита кой е дал най-много верни отговори и се обявява за победител.
Методическо указание: По време на играта не се разрешава оставяне
на следи.
Следотърсачи
Предварителна подготовка и организация: Участниците се разпределят на два равностойни отбора. Запознават се с играта и им се дава
време да измислят и подготвят знаци, както и да изберат маршрут. Това
всеки отбор прави тайно от другия. Тегли се жребий, за да се определи
кой отбор ще поставя знаци и кой ще ги търси. В определеното време
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всички идват на мястото, избрано за старт. Избира се по един играч от
двата отбора. Единият играе ролята на разузнавач, а другият – на водач.
Описание и правила: Учителят подава сигнал за старт и „водачът“
тръгва по избрания от неговия отбор път. Заедно с него се движи и
„разузнавачът“, който оставя следи по пътя. Този път не се знае нито от
разузнавача, нито от неговия отбор. Затова той оставя по пътя следи, за
които предварително са се уговорили (изработили или осигурили) със
съотборниците си преди старта. Пет минути след като тръгне първата
двойка, тръгват и играчите от отбора на водача. Те знаят пътя, по който се движат, и се стремят да премахнат всичко, което преценят, че е
знак, оставен от „разузнавача“. Пет минути след тях тръгва отборът на
„разузнавача“. Играчите му не знаят пътя, но се стремят по следите да
го открият. Успехът им зависи от това колко дискретни са знаците и
колко умело са поставени, както и от това дали отборът на водача ги е
разпознал и премахнал. Ако последната група съумее за определеното
време (10 – 15 min) да открие своя „разузнавач“, печели играта. Ако не
го намери, победител е отборът на „водача“. При следващи изигравания
се сменят ролите на отборите.
Методически указания:
1. За играта се подбира местност, обрасла с гъсти храсти или дървета.
2. Осигуряват се помощници – други учители или родители, за да се
движи по един възрастен с всяка група (на първите двама, на водача и
на разузнавача).
3. Разпределението на учениците по отбори и обяснението на играта
може да се направи и един ден преди провеждането є, за да се даде
възможност на учениците да обмислят идеи за знаци.
4. При първото изиграване учителят може да подпомогне отбора на
разузнавача, като му подскаже както знаци, така и местата за поставяне
(например: зелен конец, завързан на клонка, черта с керемида по стълб,
черупки от орехи по пътеката и т.н.). На отбора на водача също се дават
съвети за пътя (да не минава през поляни, често да криволичи и т.н.).
Тези съвети се дават в хода на обсъжданията преди играта, без да знаят
за това играчите от противниковия отбор.
Магнитни стрелки
Подходящо е играта да се играе по време на разходка в парк или в
планина.
Предварителна подготовка и организация: Всеки ученик си намира
малка пръчица, която да използва като „магнитна стрелка“. Единият є
край се оцветява със синьо, а другият – с червено (с помощта на конец,
цветно ластиче, тиксо или боя). Осигурява се един компас.
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Описание и правила: Учениците се движат заедно с учителя. От време
на време той спира и по природните обекти, слънцето и др. учениците
трябва за определено време да се ориентират в посоките. Когато учителят им даде знак, всеки трябва да остави на определеното от него място
своята „магнитна стрелка“, ориентирана в посока север – юг. След като
всички си оставят пръчките, учителят показва с компаса точната посока
и определя кои деца са се справили най-добре. След няколко участия
се обявява за победител този, който най-много пъти се е ориентирал
правилно.
Методически указания:
1. Пръчките да са леки и къси, за да не пречат при движението и да
не създават опасност от нараняване.
2. В оцветяването децата да проявяват творчество. Това ще помогне и
по-лесно да си разпознават пръчките.
Вариант на играта:
ПЪТНИ ЗНАЦИ НА МЛАДИЯ ТУРИСТ
Играта може да се играе
Знаци с
Знаци
Знаци
Знаци,
тебешир рисувани от съчки
от
без сигнал за оставяне
или въглен на земя
камъни
и пръчки
на пръчките, а да се орна дърво
ганизира не само за точ- Върви направо
(в това
ност, но и за време.
направление)
Ориентирането е свър
Завой надясно
зано и с разпознаване (наляво)
на пътните знаци. Път- Вимание!
ните знаци са 11 и се Наблизо има
опасност
разучават, като учителят Стой!
ги чертае на табло (на По-нататък
не върви!
закрито) или на земята
Тук има вода
(с керемида, въглен, те- за пиене
бешир или пръчка). След Водата не е за
това учениците ги черта- пиене
ят. В едно занимание се Писмото е на
показват 3 – 4 от пътните 4 крачки
знаци. След усвояването Тук има писмо
им се провежда разходка (заповед)
по маршрут, обозначен Наблизо има
с пътни знаци, или се лагер
провеждат игри с използ- Тук е място за
почивка
ването им. Подходяща
е място за
за възрастта е следната Тук
преминаване
(брод)
игра:
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По следата
Предварителна подготовка и организация: Учителят избира залесен
район, през който минават пътеки и пътища. Обозначава с пътни знаци на
всеки 40 – 50 m определен маршрут. Учениците застават на определеното
за старт място.
Описание и правила: Играчите се движат в група съобразно откритите
знаци. Намерените знаци не се пипат. Учителят се движи с учениците, без
да ги насочва. Той следи за участието им, за тяхната наблюдателност и
умения да разпознават пътя. Когато стигнат до последния знак, учителят
отчита кои играчи са били най-наблюдателни и са открили най-много
знаци. При следващи изигравания играта може да се организира, като:
• един ученик поставя знаците;
• единият отбор поставя знаци, а другият ги открива (отборно).
Методическо указание: При отборна игра и при поставянето на знаците, и при откриването им с учениците трябва да се движи поне по един
възрастен човек (учител, родител, инструктор).

Ориентиране по туристическа маркировка
Редът и начинът на маркиране на туристическите пътища се определят
с правилник, който отговаря на международните стандарти в тази област.
Маркирането се извършва от Българския туристически съюз и неговите
членове.
Туристическата маркировка има за цел да информира туристите, да
улесни и обезопаси движението им. Тя е държавна собственост и се финансира от държавата.

Видове туристическа маркировка:

• трайна и временна – трайната служи за маркиране на постоянни
туристически пътеки, а временната – за такива с временен характер.
• лентова и образна – лентовата маркировка представлява хоризонтален трилентов знак, в който средната линия е основният, водещият
цвят, а страничните го открояват, за да привличат вниманието. Образната
маркировка представлява различни условни знаци: надписи, табели, номерации.

Класификация на маркировъчните знаци:
1. Указателни знаци. Те може да бъдат с правоъгълна форма без
заострен край и да изобразяват по-важни туристически пътеки, обекти,
кръстовища и трудни за ориентиране места. Когато са с правоъгълна
форма и с един заострен край (стрелки), показват рязка смяна на
посоката или отклонение до близки обекти: чешми, върхове, природни
феномени и др.
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Туристическа маркировка

2. Предупредителните знаци обозначават препятствия. С тях се цели
привличане на вниманието на туристите.
3. Забранителни знаци се използват за обозначаване на места, където е забранено минаването. Върху знака за опасност са написани думите
„Минаването забранено“.
Основните цветове на маркировъчните знаци са: червен, зелен, син и
жълт, а белият е спомагателен.
Общи методически указания
1. Запознаването с туристическата маркировка започва в училище,
преди деня на организираната туристическа форма, с разговор и показва-
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не на правилника за маркировката на туристическите пътища в България.
Провеждат се разговор и обсъждане на въпросите за необходимостта от
такава маркировка, кой я поставя, опазването є и др.
2. Предвид това, че на изходните пунктове за туристическите обекти
има такива знаци, предварителната информация ще помогне на учениците
и ще ги насочи към наблюдение и разпознаване на следващия ден на срещаните знаци. В деня на реализиране на туристическата проява, когато те
ще се придвижват по такива знаци, вниманието им се насочва не само
към информацията, която носят знаците, но и към въпросите за размера,
цвета и материала, от който са направени (и защо); мястото, на което са
поставени (видимостта им).
3. В края на туристическата проява се поставя задачата за сравнение
между пътните знаци, които може да се използват в игрите, и регламентираните маркировъчни знаци.

ТЕМА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗСТОЯНИЕ БЕЗ УРЕДИ
Подходящо е уменията за определяне на разстоянията на око да се
формират на базата на сравненията с познати за учениците разстояния,
както и като се играят следните игри.

Определяне на разстоянието на око
Предварителна подготовка и организация: Учителят подбира маршрут, по който има добра видимост. Осигурява хартия и молив за писане.
Описание и правила: Учителят определя и посочва отдалечен на
200 – 300 m ориентир (електрически стълб, самотно дърво, ограда или
др.). Всеки играч съвсем тихо казва само на учителя (така, че останалите участници да не чуят) своето предположение за разстоянието до
ориентира. Той записва определеното на око разстояние на учениците
и всички тръгват към крайната точка. Учителят измерва разстоянието в
крачки. Когато пристигнат, отчитат чий отговор е бил най-близо до действителното разстояние и този играч се обявява за победител. След това
се набелязва друга точка от маршрута, отново се записват определените
на око разстояния и т.н.
Методически указания:
1. За препоръчване е да се набелязват обекти на различни разстояния
(например първият да е на 200 – 300 m, а вторият – на 80 – 100 m, и т.н.).
2. При окомерното определяне на разстоянията да се има предвид
следното:
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а) предметите изглеждат по-далече, когато: се гледа от високо; срещу слънцето; гледаните предмети са дребни или тъмни;
б) предметите изглеждат по-близо, когато: са на равнина; се гледат
от ниско място; предметите са ярко осветени и едри.

Преминаване на маршрут по писмена задача
Предварителна подготовка и организация: Учителят обхожда предварително избран маршрут, като отмерва с крачки разстоянието и записва линейни ориентири. За такива може да служат алеи в парка, пътеки,
огради, жици, поток и др.
Класът се разделя на два отбора. Осигуряват се двама помощници,
които се движат след отборите. За всеки отбор се осигуряват лист и
молив (или предварително се записва маршрутът). Писмената задача за
движение по маршрут може да бъде следната:
– От старта до контролна точка 1 (КТ.1) се движите на север 200 m
по алея;
– От КТ.1 до КТ.2 се движите 300 m на запад по пътека;
– От КТ.2 до КТ.3 се движите 150 m на юг покрай река;
– От КТ.3 до КТ.4 се движите 200 m на изток покрай гора;
– От КТ.4 до КТ.5 се движите 300 m на север под кабел;
– От КТ.5 до финала се движите 250 m югозападно по пътека.
Ако това са задачите на единия отбор, писменото задание на другия
отбор трябва да представлява същият маршрут, описан по обратния ред
на КТ.
Двата отбора застават на мястото, което е едновременно старт и
финал.
Описание и правила: Учителят дава на двата отбора писменото задание и сигнал за старт. Участниците се движат групово с ходене или бягане
и се стремят да преминат по трасето колкото се може по-бързо. Не се
разрешава отклонение от групата. Отчита се, че отборът е финиширал,
когато пристигне последният играч.
Методически указания:
1. Преди старта учителят трябва да напомни на учениците начините за
разпознаване на посоките на света.
2. Листът с описанието на задачата се дава на един играч (избран от
отбора).
3. Играта се провежда в позната на учениците местност.
4. С всеки отбор има по един възрастен, който не взима участие в
коментарите за избор на посока и път, а се грижи децата да не се изгубят.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
Обн. – ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 08.12.2015 г.; изм. и доп.,
бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г. Издадена от министъра
на образованието и науката
Приложение № 20 към чл. 6, ал. 1, т. 20 (Доп. – ДВ, бр. 80 от
2018 г., в сила от 28.09.2018 г.) ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

ЕТАП: НАЧАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
И СПОРТ В НАЧАЛНИЯ ЕТАП
• Познаване на основни термини за изпълнение на физическите упражнения и разбиране на връзката между тях за прилагане в игровата
дейност.
• Усъвършенстване на основните естествено-приложни двигателни
действия.
• Достигане на определено равнище на основните двигателни качества, умения и навици в съответствие със сензитивните периоди на
възрастта.
• Придобиване на способности за адаптация към изменящите се условия на природната и на социалната среда чрез целенасочена двигателна дейност в подкрепа на устойчивото развитие.
• Придобиване на положително отношение към спортните дейности
като условие за формиране на траен интерес за занимания с физически
упражнения и спорт през целия живот и участие в училищни състезания
и първенства.
• Изисква се овладяване на съдържанието на три задължителни, една
избираема и една допълнителна област на учебно съдържание.
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ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ
С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Област на
компетентност

Компетентности в областта на българския език
Умения за общуване на чужди езици
Математическа компетентност и основни компетентности в областта на
природните науки и на технологиите
Дигитална компетентност
Умения за учене
Социални и граждански компетентности
Инициативност и предприемчивост
Културна компетентност и умения за
изразяване чрез творчество
Умения за подкрепа на устойчивото
развитие и за здравословен начин на
живот и спорт
Знания, умения и отношения в резултат на обучението ученикът:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Лека атлетика

1. Прилага основни умения и навици,
свързани с бягане, скачане и хвърляне,
и ги прилага в съревнователни условия
и игри. 2. Изпълнява ходене и бягане с Х Х Х
отчитане на параметрите за годност за
участие на лица с увреждания според
медицинските класификации.

Притежава необходимото равнище
Х
на физическа
дееспособност.

Гимнастика

1. Демонстрира приложни двигателни
умения и навици.
2. Изпълнява самостоятелно, поотделно
и в съчетание упражнения от основната
и спортната гимнастика. 3. Прилага уп- Х Х Х
ражнения и индивидуални комплекси и
комбинации с отчитане на параметрите за
годност за участие на лица с увреждания
според медицинските класификации.

Изпълнява танци и
хора съобразно бъл- Х
гарската традиция.
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Х Х Х

Спортни игри

1. Използва основни технически дейс
твия с топка: водене, подаване, ловене
(спиране), стрелба, удар от подвижните, Х Х Х Х Х
спортно-подготвителните игри и ги прилага в една от спортните игри съобразно
възрастта (баскетбол, хандбал, футбол).

1. Възпроизвежда
индивидуални
тактически действия и групови
взаимодействия.
2. Изпълнява основни технически
действия с отчитане на параметрите
за годност за
участие на лица с
увреждания според медицинските
класификации.

Х

Х Х Х Х Х

ИЗБИРАЕМИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Плуване,
водни
спортове

1. Разпознава опасности около и във
водна среда.
2. Прилага умения за самопомощ и
помощ във водна среда. 3. Демонстрира приложни умения и навици от един
плувен стил. 4. Изпълнява упражнения
и комбинации от тях във водна среда с
отчитане на параметрите за годност за
участие на лица с увреждания според
медицинските класификации.
3. Разпознава опасности около и във Х Х Х Х Х
водна среда.
4. Прилага умения за самопомощ и
помощ във водна среда. 3. Демонстрира приложни умения и навици от един
плувен стил. 4. Изпълнява упражнения
и комбинации от тях във водна среда с
отчитане на параметрите за годност за
участие на лица с увреждания според
медицинските класификации.

Туризъм,
ориентиране,
зимни
спортове

1. Възпроизвежда и прилага мерки за
опазване на природата. 2. Придвижва
се в група по равнинен или планински
терен, ориентира се в местността. 3. Изпълнява eлементи от планинска техника
с отчитане на параметрите за годност за
участие на лица с увреждания според
медицинските класификации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ЗА III КЛАС
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Обучението по физическо възпитание и спорт в III клас е насочено към насърчаване на устойчивото развитие на личността на ученика, към структурното изграждане
и функционалното усъвършенстване на организма и формиране на социалнозначими
качества за социална интеграция.
Образователните цели на учебната програма в III клас са насочени към:
– разширяване на обема от знания за използването и приложението на физическите упражнения в подкрепа на хармоничното развитие и здравословния начин на живот;
– затвърждаване на двигателни знания и умения чрез развиване на усещанията и
възприятията на ученика за пространство и време;
– подобряване на физическата дееспособност чрез повишаване на анаеробните
възможности на организма;
– познаване, разбиране и изпълняване на основни технически елементи от отборните спортове футбол и хандбал;
– стимулиране на волевото преодоляване на трудностите в социалната среда;
– развиване на волевите качествата на личността решителност, смелост, инициативност.
Учебното съдържание е диференцирано по пол съобразно спецификата на изучавания спорт или спортна дисциплина и гарантира включването в обучението и на
ученици със специални образователни потребности. Двигателните навици и умения от
предходните години продължават да се упражняват и усъвършенстват независимо от
това, че не са посочени в основното учебно съдържание. Придобиването на теоретически знания се осъществява паралелно с овладяването на двигателните умения.
Планирането на учебните дейности за гарантиране изпълнението на учебната програма
се осъществява при спазване последователността на етапите на обучението в двигателно-познавателната дейност и отчитане на специфичните и характерни за региона
климатични условия.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА
Области на
компетентност
Лека атлетика

Знания, умения, отношения
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Прилага основни умения и навици, свързани с бягане на къси
разстояния, скок на дължина, скок на височина и хвърляне на
малка плътна топка в цел със засилване. Притежава необходимото равнище на физическа дееспособност.
Изпълнява ходене и бягане или двигателни дейности с придвижване съобразно индивидуалните възможности за участие на лица
с увреждания.

Гимнастика

Изпълнява самостоятелно, поотделно и в съчетание общоразвиващи, строеви и гимнастически упражнения от основната и
спортната гимнастика и упражнения с изправителен характер и за
правилно телодържане.
Изпълнява Самоковско хоро и „Седенчица“.
Изпълнява упражнения, комплекси и комбинации съобразно на
индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания.
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Спортни игри

Изпълнява основни технически действия с топка: подаване и ловене с две ръце на височина на гърдите, водене с една ръка,
нанасяне на удар в подвижни и спортно-подготвителни игри, обвързани с отборните спортове – футбол и хандбал. Възпроизвежда индивидуални тактически действия и групови взаимодействия.
Изпълнява основни техническите действия с топка или елементи
от тях съобразно индивидуалните възможности за участие на лица
с увреждания.
ИЗБИРАЕМИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИE
Разпознава опасности в различни водоеми. Познава основни
умения за самопомощ и помощ във водна среда. Демонстрира
упражнения за изпитване на съпротивлението и подемната сила
на водата. Изпълнява задържане на водната повърхност с помощ
и самостоятелно.

Плуване, водни
спортове

Изпълнява упражнения и комбинации във водна среда съобразно
индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания.
Туризъм,
ориентиране,
зимни спортове

Придвижва се в група по равнинен или планински терен, ориентира се в местността.
Изпълнява дейности или елементи от планинска техника съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания.

Изисква се овладяването на задължителното учебно съдържание по лека атлетика, гимнастика и спортни игри. От избираемите области на учебното съдържание се
изисква овладяването най-малко на един спорт или на една двигателно-познавателна
дейност.
Изборът на двигателно-познавателната дейност се осъществява от учителя и училищното ръководство съобразно квалификацията на учителя, интересите на учениците,
условията, възможностите и традициите на училището.
Обучението по плуване и водни спортове и по туризъм, ориентиране и зимни спортове се реализира, като часовете по учебен план могат да се групират в съответствие
с моделната характеристика на вида спорт или спортна дисциплина.
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Теми

Компетентности като очаквани резултати
от обучението
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Лека атлетика
Бягания
• Бягане на къси разстояния
– Висок старт
– Спринтово бягане
– Финиширане

Изпълнява бягане на къси разстояния
30/50 m.
Използва различни бегови упражнения за
развиване на усещанията и възприятията
за пространство и време.
Участва в щафетни и подвижни игри.

Нови
понятия

Висок
старт
Стартиране
Финиширане

Скокове
Описва, разпознава и изпълнява скок
• Скок на дължина с два
на дължина и на височина. Преодолява
крака от място
силата на тежеста на собственото тяло.
• Скок на височина с един и Притежава способност да изпълнява
два крака
многократни и последователни вертикални
подскоци и многоскоци с един и два
крака от място и с разбег.
Участва в щафетни и подвижни игри.
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Компетентности като очаквани резултати
от обучението
Хвърляне
Изпълнява хвърляне с две ръце
• Хвърляне на голяма плътна от различни изходни положения.
топка с две ръце над глава
Възпроизвежда сила и посока на
• Хвърляне на малка плътна хвърляне.
топка от място и със
Прилага хвърляне в щафетни, подвижни
засилване в далечина
и спортно-подготвителни игри.
– Засилване
– Финално усилие
Теми

Дейности за AФВ:
Изпълнява ходене и бягане
или скачане.
Физическа дееспособност
• Функционално състояние
и двигателни способности
на организма
Гимнастика
Основна гимнастика
• Строеви упражнения в
група
• Общоразвиващи
упражнения за укрепване на
опорно-двигателния апарат
• Упражнения с
изправителен характер и за
правилно телодържане
Дейности за AФВ:
Строеви, общоразвиващи
упражнения и упражнения с
изправителен характер
Спортна гимнастика
Упражнения на земя
• Видове опори
• Кълба във връзка
Упражнения на висилка
• Хватове – видове
• Висове – видове
• Махове във вис
Упражнения на ниска греда
(гимнастическа пейка)
• Видове седежи
• Видове стоежи
• Придвижване – ходене,
равновесно ходене
Опорни прескоци
• Опорни прескоци на
гимнастическа пейка и скрин

Извършва двигателни действия съобразно
индивидуалните възможности за участие
на лица с увреждания.
Постига ниво за състоянието на
физическата дееспособност, измерено за
съответната възраст и пол.
Притежава обща физическа подготвеност
и комплексно развитие на двигателните
качества.
Изпълнява разреждане и сгъстяване
на група на предварително указано
разстояние. Описва (терминува) и
изпълнява основни движения на ръцете,
тялото и краката. Изпълнява комплекси от
общоразвиващи упражнения за укрепване
на мускулатурата на тялото. Изпълнява
равновесни и динамични гимнастически
упражнения.
Извършва двигателни действия съобразно
индивидуалните възможности за участие
на лица с увреждания.
Описва, разпознава и изпълнява
поотделно и взаимосвързано
гимнастически упражнения с музикален
съпровод.
Оказва помощ при изпълнението на
гимнастически упражнения.
Познава, изброява и използва
гимнастически уреди.
Изпълнява ходене и придвижване
по греда и изпълнява гимнастически
упражнения в съчетание с равновесен
стоеж.
Познава и изпълнява прескачане на
гимнастическа пейка и скрин с опора на
двете ръце.

Дейности за AФВ:
Извършва двигателни действия съобразно
Изпълнява упражнения, ком- индивидуалните възможности за участие
плекси и комбинации от изу- на лица с увреждания.
чаваните технически елементи.
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Нови
понятия

Опора
Хват
Вис
Задмах
Предмах

Теми
Народни хора и танци
• Самоковско хоро
• „Седенчица“

Компетентности като очаквани резултати
от обучението
Познава и изпълнява танцови стъпки и
отделни танцови движения в равноделни
и неравноделни музикални тактове
и споделя танцов опит в музикални
игри. Описва, разпознава и изпълнява
Самоковско хоро и „Седенчица“.

Нови
понятия
Самоковско хоро
„Седенчица“

Дейности за AФВ:
Извършва двигателни действия съобразно
Изпълнява танцови елементи индивидуалните възможности за участие
и комбинации от стъпки от
на лица с увреждания.
изучаваните хора.
Спортни игри (Отборни спортове)
Футбол
• Основни технически
действия
– Стартиране, бягане, бягане
с промяна на посоката на
движение
– Подход към топката
– Овладяване и подаване
на топката намясто и в
движение с вътрешната част
на ходилото
– Водене на топката
– Удар във вратата
• Групови тактически
действия
– Взаимодействия при
4+1/4+1
• Правилознание
Дейности за AФВ:
Изпълнява основни
технически елементи.

Познава и изпълнява бягане с промяна
Подаване
на посоката на движение, спиране,
обръщане намясто, подход към топка,
оладяване и подаване на топката с
вътрешната част на ходилото. Изпълнява
водене на топка. Използва техническите
елементи и действия в щафетни и
спортно-подготвителни игри. Прилага
основните технически елементи в групови
взаимодействия.
Описва размери на футболното игрище,
брой състезатели, отбелязване на гол и
времетраене.

Извършва двигателни действия съобразно
индивидуалните възможности за участие
на лица с увреждания.

Хандбал
• Основни технически
действия
– Бягане, бягане с промяна
на посоката на движение
– Ловене и подаване
– Водене на топката с
удобна ръка
– Стрелба с една ръка над
рамо
– Игра на вратаря
• Правилознание

Познава и изпълнява бягане с промяна
на посоката на движение, спиране,
обръщане намясто, подход към топка.
Възпроизвежда ловене на полувисока
топка и подаване с една ръка над рамо.
Подаване с една ръка и ловене с две
ръце на височина на гърдите. Водене на
топката с удобна ръка и стрелба с една
ръка над рамо.
Използва техническите действия в
щафетни и спортно-подготвителни
игри. Познава основни хандбални
правила. Описва хандбално игрище,
брой състезатели, отбелязване на гол и
времетраене.

Дейности за AФВ:
Ловене, подаване, водене
или стрелба

Извършва двигателни действия съобразно
индивидуалните възможности за участие
на лица с увреждания.

Пас
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Теми
ИЗБИРАЕМИ
Плуване, водни спортове
Плуване
• Техника на стил кроул и
гръбен кроул (гръб)
• Техника на старт и
обръщане
• Флагова сигнализация

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Демонстрира приложни умения в
координация на плувния стил кроул или
гръбен кроул (гръб). Демонстрира стартов Скок
скок. Изпълнява скокове, падове, пад с
Старт
отскок, главоскок. Изпълнява обръщане
Обръщане
при стил кроул и гръбен кроул. Назовава
правила за опазване на собственото
здраве и формира здравно-хигиенни
навици за занимания по плуване.
Познава и знае значението на флаговата
сигнализация

Дейности за AФВ:
Придвижване, скачане,
обръщане

Извършва двигателни действия съобразно
индивидуалните възможности за участие
на лица с увреждания.

Туризъм, ориентиране,
зимни спортове
• Техника на придвижване в
планината
- Закалителни процедури
• Ориентиране сред
природата
• Определяне на разстояние
без уреди

Изпълнява придвижване по разнообразен
терен 20 – 30 min с почивки в ниските
части на планината или в парк. Подбира
с помощ лична екипировка и хранителни
продукти. Описва опасности, свързани
с неравности на релефа на терена,
и инициира начини за предпазване.
Прилага закалителни процедури и етично
поведение в планината.
Прилага ориентиране по познати признаци
и предмети и се движи по предварително
зададени географски посоки. Познава и
участва в игри в планината и при зимни
условия.

Дейности за AФВ:
Предвижване, закалителни
процедури, ориентиране
сред природата

Извършва двигателни действия съобразно
индивидуалните възможности за участие
на лица с увреждания.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ
УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА
Годишен брой часове за изучаване на предмета в III клас – 80 часа
• за изучаване на задължителните области на учебното съдържание – 75%
• за изучаване на избираемите области на учебното съдържание – 25%
За овладяване на нови знания и двигателни умения

47%

За прилагане на изученото учебно съдържание в игровата дейност

31%

За развиване на двигателни качества

16%

За диагностика на физическата дееспособност

6%
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СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА
НА УЧЕНИЦИТЕ
Не по-малко от три текущи качествени оценки от практически изпитвания
за всеки учебен срок, в които се включват и теорeтични знания

50%

Диагностика на физическата дееспособност в началото и в края на
учебната година с отчитане на индивидуалния прираст в постиженията

25%

Качествена оценка от други участия (работа в час, оказване на помощ,
самостоятелна работа, участие в спортни и туристически състезания)

25%

Установяването и измерването на постигнатите резултати от обучението за овладяването на знания, двигателни умения и навици се оценяват по критерии, определени
в началото на учебната година от учителя. Практическите изпитвания могат да се организират като индивидуални или като групови текущи изпитвания. Устните препитвания
са индивидуални. Ученикът дава устни отговори на индивидуално поставени въпроси
или задачи. Техническото изпълнение на двигателните действия и тяхното прилагане,
количественият резултат при измеримите физически упражнения и теоретичните знания
са задължителни елементи от качествената оценка на учителя.
Състоянието на физическата дееспособност се оценява чрез система за контрол
и оценка на физическата дееспособност на учениците. В системата не са включени
тестове и нормативи за учениците със специални образователни потребности, които се
оценяват в съответствие с индивидуалния им прираст в постижението за съответната
двигателна дейност.
Не се оценяват учениците, освободени по здравословни причини за периода на
изучаването на двигателните знания, умения и навици и за времето, което не позволява
поставяне на минималния брой текущи оценки.
Не се оценяват учениците, освободени дълготрайно по здравословни причини от
упражняване на физически упражнения, спорт, туризъм.
ДЕЙНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ
Ключови компетентности

Дейности и междупредметни връзки

1. Комуникация на роден език

• Стимулиранe на мислене и реч по време на
двигателната дейност.
• Ползване на туристическа карта „Опознай родния
край“.

2. Комуникация на чужди
езици

• Използване на термини и понятия на чужд език.

3. Математическа
компетентност и основни
компетентности в природните
науки и технологии

• Развиване на пространствено ориентиране и
мислене.
• Развиване на логическото мислене.

4. Дигитална компетентност

• Използване на ИКТ за онагледяване на учебно
съдържание.
• Използване на информационните технологии за
търсене и намиране на необходимата информация,
отнасяща се до спортни дейности.

5. Умения за учене

• Развиване на личностните качества внимание,
воля и памет.
• Търсене на информация по определен проблем.
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6. Обществени и граждански
компетенции

• Използване на двигателни дейности за общуване
в класното многокултурното общество.
• Изработване съвместно общи правила на игри и
танци.
• Зачитане на правата и задълженията в игри.

7. Инициативност и
предприемачество

• Описване на типични професии, свързани със
спорта.

8. Културни познания и
творчески изяви

• Развиване на метроритмичен усет.
• Двигателни импровизаци.
• Прилагане на елементи от музика и движение,
ритъм и танци.

9. Умения за подкрепа на
устойчивото развитие и
здравословен начин на живот

• Укрепване на здравето и на психо-физическото
състояние.
• Комплексно и хармонично развиване на
двигателните качества.
• Познаване на правила за опазване на личното
здраве и здравето на другите.
• Стимулиране на биологичната потребност от
двигателна активност и игри.
• Подобряване на съпротивителните сили срещу
вредните влияния на околната среда.
• Включване на ученици със специални
образователни потребности.
• Разпознаване на опасностите в природната и
учебната среда.
• Организиране и провеждане на спортни дейности.
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Тема на
урочната
единица

Уводен урок

Лека атлетика

Лека атлетика

Лека атлетика

№
по
ред

1

2

3

4

Физическа
дееспособност

Физическа
дееспособност

Бягане
Скачане
Хвърляне

Бягане
Скачане

Изпълнява бягане за издръжливост за най-добър
резултат.
Изпълнява хвърляне за найдобър резултат.

Изпълнява бягане за бързина
и най-добър резултат.
Изпълняване на скок дължина от място с два крака за
най-добър резултат.

Изпълнява бягане, скачане и
хвърляне.

Разбира предстоящите задачи за годината.
Играе игри с лекоатлетическо
съдържание.

като очаквани
Нови
Урочна единица Компетентности
резултати от обучението
понятия

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Бягане на 200 m – совалково.
Хвърляне на пл. т. 1 kg с две
ръце над глава.

Бягане на 30 m гл. б. от
висок старт.
Скачане на дължина от място
с два крака.
Т-тест.

Изпълняване на скок дължина
от място с два крака.
Изпълнява хвърляне на топка
от 1 kg с две ръце над глава
от място.
Бягане по права линия.

Запознаване на учениците с
учебното съдържание за трети
клас.
Упражняване на бягане и
скачане в игри.

тестиране

тестиране

Методи
Контекст и дейности за всяка
Забе-
и форми
урочна единица
на оценяване лежки

ПРИМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ЗА ТРЕТИ КЛАС С ИЗБИРАЕМА ОБЛАСТ
НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ „ТУРИЗЪМ, ОРИЕНТИРАНЕ И ЗИМНИ СПОРТОВЕ“
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Тема на
урочната
единица

Лека атлетика

Лека атлетика

Лека атлетика

Туризъм,
ориентиране,
зимни
спортове

№
по
ред

5

6

7

8

Техника на
придвижване в
планината

Бягане
Скачане
Хвърляне

Бягане
Скачане
Хвърляне

Бягане
Скачане.
Хвърляне

Изпълнява придвижване по
равнинен терен – 20 – 30 min
с почивки – в парк.

Изпълнява стартиране.
Изпълнява хвърляне на
м. пл. т. със засилване в
далечина.
Изпълнява скок на височина
от място с два крака.

Изпълнява стартиране.
Изпълнява хвърляне на м.
пл. т. със засилване в далечина.
Изпълнява скок на височина
от място с два крака.

Изпълнява стартиране.
Изпълнява хвърляне на
м. пл. т. със засилване в
далечина.
Изпълнява скок на височина
от място с два крака.

стартиране

висок
старт

като очаквани
Нови
Урочна единица Компетентности
резултати от обучението
понятия

Разходка в околностите на
населеното място.
Ходене по равнинен терен.

Задълбочено разучаване на
спринтово бягане.
Затвърдяване на висок старт
и стартиране.
Упражняване на хвърляне
на м. пл. т. от място.
Упражняване на скок на височина с два крака от място.

Начално разучаване на спринтово бягане.
Задълбочено разучаване на
висок старт и стартиране.
Упражняване на хвърляне
на м. пл. т. от място.
Упражняване на скок на височина с два крака от място.

Начално разучаване на висок
старт и стартиране.
Упражняване на хвърляне на
м. пл. т. от място в стандартни условия.
Упражняване на скок на височина с два крака от място в
стандартни условия.

Методи
Контекст и дейности за всяка
Забе-
и форми
урочна единица
на оценяване лежки

133

Тема на
урочната
единица

Туризъм,
ориентиране,
зимни
спортове

Туризъм,
ориентиране,
зимни
спортове

Туризъм,
ориентиране,
зимни
спортове

Туризъм,
ориентиране,
зимни
спортове

Спортни игри
Лека атлетика

№
по
ред

9

10

11

12

13

Ловене и
подаване

Техника на
придвижване
в планината

Техника на
придвижване
в планината
Закалителни
процедури

Техника на
придвижване
в планината
Закалителни
процедури

Техника на
придвижване
в планината
Закалителни
процедури

Изпълнява ловене и подаване.
Овладява понятието „пас“.
Изпълнява скок на височина
от място.
Изпълнява бягане.

Изпълнява придвижване по
планински терен.
Прилага закалителни процедури.

Изпълнява придвижване по
планински терен.
Прилага закалителни процедури

Изпълнява придвижване по
планински терен.
Прилага закалителни процедури.

Овладява знания за закалителните процедури.
Изпълнява придвижване по
планински терен.

пас

като очаквани
Нови
Урочна единица Компетентности
резултати от обучението
понятия

Упражнява ловене и подаване
по двойки.
Упражнява скок на височина
от място.
Бягане в игри.

Излет в планината.
Ходене по терени с различен
наклон.

Излет в планината.
Ходене по терени с различен
наклон.

Излет в планината.
Ходене по терени с различен
наклон.

Излет в планината. Ходене по
терени с различен наклон.

Методи
Контекст и дейности за всяка
Забе-
и форми
урочна единица
на оценяване лежки
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Тема на
урочната
единица

Спортни игри

Спортни игри

Спортни игри

Спортни игри

Спортни игри

№
по
ред

14

15

16

17

18

Водене на
топката
Ловене и
подаване

Водене на
топката
Бягане с промяна посоката
на движение
Ловене и
подаване

Бягане с промяна посоката
на движение
Ловене и
подаване

Бягане с промяна посоката
на движение
Ловене и
подаване

Бягане с промяна посоката
на движение
Ловене и
подаване

Изпълнява водене на топка.
Изпълнява ловене и подаване

Изпълнява водене на топката
с удобната ръка.
Изпълнява ловене и подаване.

Изпълнява бягане с промяна
на посоката.
Изпълнява бягане с промяна
на посоката.

Изпълнява бягане с промяна
на посоката.
Усъвършенства ловене и
подаване.

Изпълнява бягане с промяна
на посоката.
Развива умения за ловене и
подаване.

като очаквани
Нови
Урочна единица Компетентности
резултати от обучението
понятия

Упражнява водене на топка.
Изпълнява ловене и подаване
в игра.

Упражнява водене на топката.
Упражнява ловене и подаване
в игра.
Подвижна игра с бягане със
смяна на посоката.

Усъвършенстване на бягане с
промяна на посоката.
Упражняване на ловене и
подаване в щафетна игра.

Усъвършенстване на бягане с
промяна на посоката.
Упражняване на ловене и
подаване в играта „Пас“.

Усъвършенстване на бягане с
промяна на посоката.
Упражняване на ловене и
подаване в играта „Пас“.

Методи
Контекст и дейности за всяка
Забе-
и форми
урочна единица
на оценяване лежки
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Тема на
урочната
единица

Спортни игри

Спортни игри

Спортни игри

Спортни игри

Спортни игри

№
по
ред

19

20

21

22

23

Игра на вратаря.
Стрелба с една
ръка
Водене на топка
с една ръка

Игра на вратаря
Стрелба с една
ръка
Водене на
топка с една
ръка

Игра на вратаря
Стрелба с една
ръка

Стрелба с една
ръка над рамо
Водене на
топка
Ловене и
подаване

Стрелба с една
ръка над рамо
Водене на
топка
Ловене и
подаване

Изпълнява действията на
вратаря.
Изпълнява стрелба.
Изпълнява водене на топката
с една ръка.

Изпълнява действията на
вратаря.
Изпълнява стрелба.
Изпълнява водене на топката
с една ръка.

Изпълнява действията на
вратаря.
Изпълнява стрелба.

Изпълнява стрелба с една
ръка над рамо.
Изпълнява водене на топка.
Изпълнява ловене и подаване.

Изпълнява стрелба с една
ръка над рамо.
Изпълнява водене на топка.
Изпълнява ловене и подаване.

като очаквани
Нови
Урочна единица Компетентности
резултати от обучението
понятия

Затвърдява действията на
вратаря.
Упражнява стрелба с една
ръка над рамо и дрибъл в
играта „Ъглова топка“.

Задълбочено разучаване на
действията на вратаря.
Упражнява стрелба с една
ръка над рамо.
Упражнява дрибъл в щафетна
игра.

Начално разучаване нa действията на вратаря.
Упражнява стрелба.

Упражнява стрелба.
Упражнява водене на топка.
Упражнява ловене и подаване
в игра.

Упражнява стрелба в стандартни условия.
Упражнява водене на топка.
Изпълнява ловене и подаване
в игра.

Методи
Контекст и дейности за всяка
Забе-
и форми
урочна единица
на оценяване лежки
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Тема на
урочната
единица

Спортни игри

Спортни игри

Спортни игри

Спортни игри

Гимнастика

Гимнастика

№
по
ред

24

25

26

27

28

29

Опора
Кълбо
Изправителни
упражнения

Опора
Кълбо
Изправителни
упражнения

Правилознание

Правилознание

Правилознание

Правилознание

Изпълнява опора.
Изпълнява кълбо.
Изпълнява изправителни
упражнения.

Изпълнява опора.
Изпълнява кълбо.
Изпълнява изправителни
упражнения.

Прилага всички елементи от
хандбалната игра.

Прилага всички елементи от
хандбалната игра.

Прилага всички елементи от
хандбалната игра.

Изпълнява всички елементи
от хандбалната игра.

опора

като очаквани
Нови
Урочна единица Компетентности
резултати от обучението
понятия

Задълбочено разучаване на
опора.
Упражнява кълбо в стандартни условия.
Изправителни упражнения.

Начално разучаване на опора.
Упражнява кълбо в стандартни условия.
Изправителни упражнения.

Двустранна учебна игра
„Хандбал“ – усъвършенстване.

Двустранна учебна игра
„Хандбал“ – затвърдяване.

Двустранна учебна игра
„Хандбал“ – задълбочено
разучаване.

Двустранна учебна игра
„Хандбал“ – начално разучаване.

Оценяване на
равнището на
усвояване на
техниката
и правилата
на играта
хандбал.

Методи
Контекст и дейности за всяка
Забе-
и форми
урочна единица
на оценяване лежки
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Тема на
урочната
единица

Гимнастика

Гимнастика

Гимнастика

Гимнастика

Гимнастика

№
по
ред

30

31

32

33

34

Видове опори –
странична опора
Опорни прескоци
Равновесно
ходене
Придвижване

Тилна опора
Строеви
упражнения
Опорни
прескоци

Тилна опора
Строеви
упражнения
Опорни
прескоци

Видове опори
– тилна опора
Строеви
упражнения
Опорни
прескоци

Строеви
упражнения
Кълбо
Опора

Изпълнява странична опора.
Изпълнява опорни прескоци.
Изпълнява равновесно ходене.

Участва в строеви упражнения в група.
Изпълнява тилна опора.
Изпълнява опорни прескоци.

Участва в строеви упражнения в група.
Изпълнява тилна опора.
Изпълнява опорни прескоци.

Изпълнява тилна опора.
Изпълнява строеви упражнения.
Изпълнява опорни прескоци
на пейка.

Изпълнява строеви упражнения в група.
Изпълнява опора.
Изпълнява кълбо.

като очаквани
Нови
Урочна единица Компетентности
резултати от обучението
понятия

Начално разучаване на странична опора.
Упражнява опорни прескоци
на скрин.
Упражняване на равновесно
ходене.

Затвърдяване на тилна опора.
Усъвършенстване на строеви
упражнения в група.
Упражнява опорни прескоци
на пейка.

Задълбочено разучаване на
тилна опора.
Затвърдяване на строеви
упражнения в група.
Упражнява опорни прескоци
на пейка.

Начално разучаване на тилна
опора.
Задълбочено разучаване на
строеви упражнения в група.
Упражнява опорни прескоци
на пейка.

Начално разучаване на строеви упражнения в група.
Затвърдяване на опора.
Упражняване на кълбо.

Методи
Контекст и дейности за всяка
Забе-
и форми
урочна единица
на оценяване лежки
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Тема на
урочната
единица

Гимнастика

Гимнастика

Гимнастика

Гимнастика

Гимнастика

№
по
ред

35

36

37

38

39

Вис
Хватове
Опори

Хватове
Седежи
Опори

Хватове
Седежи
Опори

Странична
опора
Опорни
прескоци
Равновесно
ходене

Странична
опора
Опорни
прескоци
Равновесно
ходене

Изпълнява вис.
Изпълнява седежи на греда.
Изпълнява хватове.

Изпълнява седежи на греда.
Изпълнява хватове.
Прилага опори в комбинация.

Изпълнява хватове.
Изпълнява седежи на пода.
Прилага опори в комбинация.

Изпълнява странична опора.
Изпълнява опорни прескоци
– скрин.
Изпълнява равновесно ходене.

Изпълнява странична опора.
Изпълнява опорни прескоци
– на скрин.
Изпълнява равновесно ходене.

вис

хват

като очаквани
Нови
Урочна единица Компетентности
резултати от обучението
понятия

Начално разучаване на склопен вис.
Задълбочено разучаване на
седежи на ниска греда.
Затвърдяване на хватове.

Начално разучаване на седежи на ниска греда.
Задълбочено разучаване на
хватове.
Усъвършенстване на опори –
в комбинация.

Начално разучаване на хватове.
Упражнява седежи на пода.
Усъвършенстване на видове
опори – в комбинация.

Затвърдяване на странична
опора.
Упражнява опорни прескоци
на скрин.
Упражняване на равновесно
ходене.

Задълбочено разучаване на
странична опора.
Упражнява опорни прескоци
на скрин.
Упражняване на равновесно
ходене.

Методи
Контекст и дейности за всяка
Забе-
и форми
урочна единица
на оценяване лежки
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Тема на
урочната
единица

Гимнастика

Гимнастика

Гимнастика

Гимнастика

Гимнастика

№
по
ред

40

41

42

43

44

Хоро
Махове
Равновесно
ходене

Хоро
Стоежи
Махове

Махове
Стоежи
Кълбо

Стоежи
Склопен вис
Кълбо

Стоежи
Склопен вис
Кълбо

Изпълнява хоро.
Изпълнява махове.
Прилага равновесно ходене
в комбинации.

Изпълнява хоро.
Изпълнява махове.
Прилага стоежи
в комбинации.

Изпълнява махове.
Изпълнява стоежи.
Изпълнява кълбо.

Изпълнява стоежи.
Изпълнява склопен вис.
Прилага кълбо.

Изпълнява стоежи на греда.
Изпълнява склопен вис.
Изпълнява кълбо.

Самоков
ско
хоро

задмах,
предмах

като очаквани
Нови
Урочна единица Компетентности
резултати от обучението
понятия

Задълбочено разучаване на
Самоковско хоро.
Затвърдяване на махове във
вис на висилка.
Упражнява равновесно ходене
на ниска греда в комбинации.

Начално разучаване на Самоковско хоро.
Задълбочено разучаване на
махове във вис на висилка.
Усъвършенстване на стоежи
на ниска греда – в комбинация с други упражнения.

Начално разучаване на махове
във вис на висилка.
Затвърдяване на стоежи на
ниска греда.
Упражнява кълбо в комбинации.

Задълбочено разучаване на
стоежи на ниска греда.
Затвърдяване на склопен вис
Упражнява кълбо в комбинации – на земя.

Начално разучаване на стоежи
на ниска греда.
Задълбочено разучаване на
склопен вис.
Упражнява кълбо в комбинации.

Методи
Контекст и дейности за всяка
Забе-
и форми
урочна единица
на оценяване лежки
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Тема на
урочната
единица

Гимнастика

Гимнастика

Гимнастика

Гимнастика

№
по
ред

45

46

47

48

Хоро
Вис
Махове
Равновесни
упражнения

Хоро
Вис
Равновесни
упражнения

Хоро
Седежи
Вис

Хоро
Седежи
Вис

Изпълнява хоро.
Изпълнява висове и махове.
Изпълнява равновесни
упражнения.

Изпълнява хоро.
Изпълнява вис.
Прилага равновесни
упражнения във вариативни
условия.

Изпълнява хоро.
Изпълнява вис.
Прилага седежи във
вариативни условия.

Изпълнява хоро.
Изпълнява вис.
Изпълнява седежи.

„Седенчица“

като очаквани
Нови
Урочна единица Компетентности
резултати от обучението
понятия

Затвърдяване на хорото „Седенчица“.
Комбинирано изпълнение на
висове и махове.
Комбинирано изпълнение на
равновесни упражнения на
греда.

Задълбочено разучаване на
хорото „Седенчица“.
Затвърдяване на едноколенен
вис.
Комбинирано изпълнение на
равновесни упражнения на
греда.

Начално разучаване на хоро
„Седенчица“.
Задълбочено разучаване на
едноколенен вис.
Упражняване на седежи на
греда в комбинация с други
упражнения.

Начално разучаване на едноколенен вис.
Затвърдяване на Самоковско
хоро.
Усъвършенстване на седежи
на ниска греда.

Методи
Контекст и дейности за всяка
Забе-
и форми
урочна единица
на оценяване лежки
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Тема на
урочната
единица

Гимнастика

Футбол
Лека атлетика

Футбол

Футбол

№
по
ред

49

50

51

52

Водене на
топката
Подаване
Бягане

Подаване
Бягане

Бягане
Хвърляне

Хоро
Висове
Махове
Равновесни
упражнения

Изпълнява водене на топката.
Изпълнява подаване.
Бяга с промяна на посоката.

Изпълнява подаване и овладяване на топката.
Изпълнява бягане.

Изпълнява подаване.
Изпълнява бягане.
Изпълнява хвърляне.

Изпълнява хоро.
Изпълнява висове и махове.
Изпълнява равновесни упражнения.

подаване

като очаквани
Нови
Урочна единица Компетентности
резултати от обучението
понятия

Начално разучаване на водене на топката.
Затвърдяване на подхождане към топката, подаване и
овладяване.
Упражняване на бягане с
промяна на посоката.

Задълбочено разучаване на
подхождане към топката,
подаване и овладяване.
Упражняване на бягане с
промяна на посоката.

Начално разучаване на подхождане към топката, подаване и овладяване.
Упражняване на бягане с
промяна на посоката.
Упражняване на хвърляне на
топка с две ръце над глава.

Усъвършенстване на хорото
„Седенчица“.
Комбинирано изпълнение на
висове и махове.
Комбинирано изпълнение на
равновесни упражнения на
греда.

Контролно
изпълнение

Методи
Контекст и дейности за всяка
Забе-
и форми
урочна единица
на оценяване лежки
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Футбол

Футбол

Футбол

Футбол

Футбол

Футбол

54

55

56

57

58

Тема на
урочната
единица

53

№
по
ред

Футболни
правила

Футболни
елементи

Футболни елементи – взаимодействия
при 4+1/4+1

Футболни елементи – групови тактически
действия

Удар във
вратата
Водене на
топката
Подаване на
топката

Удари във
вратата
Водене на
топката
Подаване

Знае основни правила.
Участва в игра.

Прилага футболни елементи
в комбинация.

Прилага футболни елементи
в комбинация.

Прилага футболни елементи
в комбинация.

Изпълнява удар във вратата.
Изпълнява водене на топката.
Прилага във вариативни
условия подаване на топката
и овладяване.

Изпълнява удари във вратата.
Изпълнява водене на топката.
Изпълнява подаване.

като очаквани
Нови
Урочна единица Компетентности
резултати от обучението
понятия

Запознаване с футболното
игрище.
Правилознание.
Прилагане на 4+1/4+1.

Задълбочено разучаване на
4+1/4+1.

Начално разучаване на
4+1/4+1.
Усъвършенстване на изпълнението на изучени футболни
елементи.

Упражняване на футболни
елементи във вариативни
условия.

Задълбочено разучаване на
удар във вратата.
Затвърдяване на водене на
топката.
Усъвършенстване на подаване
и овладяване на топката.

Начално разучаване на удари
във вратата.
Задълбочено разучаване на
водене на топката.
Усъвършенстване на подхождане към топката, подаване и
овладяване.

Методи
Контекст и дейности за всяка
Забе-
и форми
урочна единица
на оценяване лежки
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Футбол

Футбол

Туризъм,
ориентиране,
зимни
спортове

Туризъм,
ориентиране,
зимни
спортове

Туризъм,
ориентиране,
зимни
спортове

Туризъм,
ориентиране,
зимни
спортове

60

61

62

63

64

Тема на
урочната
единица

59

№
по
ред

Определяне на
разстояния

Ориентиране
сред природата

Ориентиране
сред природата

Ориентиране
сред природата

Футболни
елементи
Правила

Футболни
елементи
Правила

Може да определя разстояния в природата.

Може да се ориентира по
познати признаци и предмети.

Може да се ориентира по
познати признаци и предмети.

Може да се ориентира по
познати признаци и предмети.

Знае основни правила
Участва в игра.

Знае основни правила.
Участва в игра.

като очаквани
Нови
Урочна единица Компетентности
резултати от обучението
понятия

Начално разучаване на определяне на разстояние без
уреди.

Затвърдяване на ориентиране
сред природата.
Упражняване на придвижване в планината – движение
по предварително зададени
географски посоки.

Задълбочено разучаване на
ориентиране сред природата.

Начално разучаване на ориентиране сред природата.

Знае и прилага правилата на
футбола – правилознание.
Двустранна игра.

Знае и прилага правилата на
футбола – правилознание.
Двустранна игра.
Оценяване на
равнището
на усвояване
на техниката
и правилата
на играта
футбол.

Методи
Контекст и дейности за всяка
Забе-
и форми
урочна единица
на оценяване лежки
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Тема на
урочната
единица

Туризъм,
ориентиране,
зимни
спортове

Туризъм,
ориентиране,
зимни
спортове

Туризъм,
ориентиране,
зимни
спортове

Туризъм,
ориентиране,
зимни
спортове

Лека атлетика

Лека атлетика

№
по
ред

65

66

67

68

69

70

Бягане
Скачане
Хвърляне

Бягане
Скачане
Хвърляне

Определяне на
разстояния
Ориентиране

Определяне на
разстояния
Ориентиране

Определяне на
разстояния
Ориентиране

Определяне на
разстояния

Изпълнява скачане на височина
с един крак.
Изпълнява хвърляне м. пл. топка в далечина със засилване.
Изпълнява стартиране от висок
старт.
Изпълнява стартиране от висок
старт.

Изпълнява скачане на височина
с един крак.
Изпълнява хвърляне м. пл. топка
от място.
Изпълнява бягане с финиширане.

Може да определя разстояния в природата.
Може да се ориентира.

Може да определя разстояния в природата.
Може да се ориентира.

Може да определя разстояния в природата.
Може да се ориентира.

Може да определя разстояния в природата.

като очаквани
Нови
Урочна единица Компетентности
резултати от обучението
понятия

Начално разучаване на
хвърляне на м. пл. топка със
засилване в далечина.
Упражняване на скок на височина с един крак.
Упражняване на висок старт.

Упражняване на скок на височина с един крак.
Упражняване на хв. м. пл.
топка от място.
Упражняване на висок старт.

Упражняване на ориентирането и определянето на разстояния в игри.

Упражняване на ориентирането и определянето на разстояния в игри.

Затвърдяване на определянето
на разстояние без уреди.

Задълбочено разучаване на
определяне на разстояние без
уреди.

Методи
Контекст и дейности за всяка
Забе-
и форми
урочна единица
на оценяване лежки
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Тема на
урочната
единица

Лека атлетика

Лека атлетика

Лека атлетика

Лека атлетика

Лека атлетика

№
по
ред

71

72

73

74

75

Бягане
Скачане
Хвърляне

Бягане
Скачане
Хвърляне

Бягане
Хвърляне

Бягане
Скачане
Хвърляне

Бягане
Скачане
Хвърляне

Изпълнява стартиране, бягане и финиширане.
Изпълнява скачане.
Изпълнява хвърляне.

Прилага бягане, скачане и
хвърляне във вариативни
условия.

Изпълнява бягане с финиширане.
Изпълнява хвърляне със
засилване.

Изпълнява финиширане.
Изпълнява хвърляне.
Изпълнява скок на височина
с един крак.

Изпълнява скок на височина с
един крак.
Изпълнява хвърляне м. пл.
топка със засилване.
Изпълнява стартиране от висок
старт.
Прилага бягане на къси разстояния във вариативни условия.
финиширане

като очаквани
Нови
Урочна единица Компетентности
резултати от обучението
понятия

Упражняване на висок старт,
бягане и финиширане.
Упражнява скок на дължина
от място с два крака.
Упражнява хвърляне на пл.
топка 1 kg.

Упражнява бягане, скачане и
хвърляне в игри.

Задълбочено разучаване на
финиширане.
Упражняване на бягане на къси
разстояния.
Усъвършенстване на хвърляне
на м. пл. топка със засилване.

Начално разучаване на финиширане.
Затвърдяване на хвърляне на
м. пл. топка със засилване.
Усъвършенстване на скок на
височина с един крак.

Задълбочено разучаване на
хвърляне на м. пл. топка със
засилване в далечина.
Упражняване на скок на височина с един крак.
Упражняване на бягане на
къси разстояния в игри.

Методи
Контекст и дейности за всяка
Забе-
и форми
урочна единица
на оценяване лежки
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Бягане.
Скачане.
Хвърляне

Прилага бягане, скачане и
хвърляне във вариативни
условия.

Изпълнява упражнение със
стремеж да постигне най-висок резултат.

Игри по желание на учениците.

Игри по желание на учениците.

Упражнява и прилага бягане,
скачане и хвърляне в игри.

Измерване на постиженията
на 200 m совалково бягане и
хвърляне на плътна топка от
1 kg с две ръце над глава.

Измерване на постиженията
на 30 m бягане, скок на дължина от място с два крака и
Т-тест.
Оценяване
на постиженията чрез
тестиране.

Оценяване
на постиженията чрез
тестиране.

Методи
Контекст и дейности за всяка
Забе-
и форми
урочна единица
на оценяване лежки

ЗАБЕЛЕЖКА: В разпределението не е включена работа за развиване на физически качества. Всеки учител да прецени сам кога за
кое качество да работи.

Прилага двигателни умения
в игри.

Лека атлетика

78

Физическа
дееспособност

Изпълнява упражнение със
стремеж да постигне най-висок резултат.

80

Лека атлетика

77

Физическа
дееспособност

Прилага двигателни умения
в игри.

Лека атлетика

76

като очаквани
Нови
Урочна единица Компетентности
резултати от обучението
понятия

79

Тема на
урочната
единица

№
по
ред

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
НОРМАТИВИ ЗА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ
ОТ ОТДЕЛНИТЕ ТЕСТОВЕ
ПО 20-ТОЧКОВАТА СИСТЕМА
Възраст 8 години
Скок дължина
от място (cm)

Хвърляне
плътна топка
1 kg (cm)

Бягане 200 m
(s)

Т-тест
(s)

Точки

Бягане 30 m
(s)

Скок дължина
от място (cm)

Хвърляне
плътна топка
1 kg (cm)

Бягане 200 m
(s)

Т-тест
(s)

Момичета

Бягане 30 m
(s)

Момчета

8.69
8.50
8.32
8.13
7.95
7.77
7.58
7.40
7.21
7.03
6.85
6.66
6.48
6.30
6.11
5.93
5.74
5.56
5.38
5.19

78
83
88
93
98
103
108
113
118
123
128
133
138
143
148
212
158
163
168
173

164
188
211
235
259
282
306
330
353
377
400
424
448
471
495
518
542
566
589
613

76.20
74.38
72.57
70.76
68.95
67.14
65.33
63.52
61.71
59.90
58.09
56.28
54.47
52.66
50.85
49.04
47.23
45.42
43.61
41.80

25.71
25.13
24.54
23.96
23.38
22.79
22.21
21.63
21.05
20.46
19.88
19.30
18.72
18.13
17.55
16.97
16.39
15.80
15.22
14.64

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8.93
8.75
8.58
8.40
8.22
8.05
7.87
7.69
7.52
7.34
7.16
6.99
6.81
6.63
6.46
6.28
6.10
5.93
5.75
5.57

71
76
80
85
90
94
99
103
108
112
117
122
126
131
135
189
144
149
154
158

154
175
195
215
236
256
277
297
318
338
358
379
399
420
440
461
481
501
522
542

74.37
72.85
71.33
69.82
68.30
66.79
65.27
63.75
62.24
60.72
59.21
57.69
56.17
54.66
53.14
51.63
50.11
48.59
47.08
45.56

27.00
26.38
25.76
25.14
24.52
23.90
23.28
22.67
22.05
21.43
20.81
20.19
19.57
18.96
18.34
17.72
17.10
16.48
15.86
15.25
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Възраст 9 години

77
82
87
92
97
102
107
112
117
122
127
132
137
142
147
152
157
162
167
172

187
211
235
260
284
308
332
356
381
405
429
453
477
502
526
550
574
598
623
647

Т-тест
(s)

8.61
8.44
8.26
8.09
7.91
7.73
7.56
7.38
7.21
7.03
6.85
6.68
6.50
6.33
6.15
5.98
5.80
5.62
5.45
5.27

71.46
69.92
68.38
66.84
65.30
63.77
62.23
60.69
59.15
57.62
56.08
54.54
53.00
51.46
49.93
48.39
46.85
45.31
43.77
42.24

25.80
25.20
24.60
24.00
23.39
22.79
22.19
21.58
20.98
20.38
19.78
19.17
18.57
17.97
17.37
16.76
16.16
15.56
14.95
14.35

Т-тест
(s)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Скок
дължина от
място (cm)
Хвърляне
плътна топка
1 kg (cm)
Бягане
200 m
(s)

24.64
24.08
23.52
22.95
22.39
21.82
21.26
20.70
20.13
19.57
19.00
18.44
17.88
17.31
16.75
16.18
15.62
15.06
14.49
13.93

Скок
дължина от
място (cm)
Хвърляне
плътна топка
1 kg (cm)
Бягане
200 m
(s)

72.00
70.31
68.63
66.94
65.26
63.57
61.89
60.21
58.52
56.84
55.15
53.47
51.78
50.10
48.42
46.73
45.05
43.36
41.68
40.00

Бягане 30 m
(s)

185
213
242
270
298
327
355
383
412
440
468
496
525
553
581
610
638
666
695
723

Точки

85
90
95
101
106
111
116
122
127
132
137
143
148
153
159
243
169
174
180
185

Т-тест
(s)

8.27
8.09
7.92
7.74
7.57
7.40
7.22
7.05
6.88
6.70
6.53
6.35
6.18
6.01
5.83
5.66
5.49
5.31
5.14
4.96

Момичета

Скок
дължина от
място (cm)
Хвърляне
плътна топка
1 kg (cm)
Бягане
200 m
(s)

Бягане
30 m (s)

Момчета

Възраст 10 години

148

68.22
66.64
65.07
63.50
61.93
60.36
58.79
57.22
55.65
54.08
52.51
50.94
49.37
47.80
46.23
44.66
43.09
41.52
39.95
38.38

Бягане 30 m
(s)

200
231
263
294
326
357
389
421
452
484
515
547
578
610
642
673
705
736
768
800

Точки

90
96
102
107
113
118
124
129
135
140
146
151
157
162
168
173
179
184
190
195

Т-тест
(s)

7.92
7.75
7.58
7.42
7.25
7.09
6.92
6.76
6.59
6.43
6.26
6.10
5.93
5.77
5.60
5.44
5.27
5.11
4.94
4.77

Момичета

Скок
дължина от
място (cm)
Хвърляне
плътна топка
1 kg (cm)
Бягане
200 m
(s)

Бягане
30 m (s)

Момчета

23.87
23.32
22.77
22.22
21.67
21.12
20.57
20.02
19.47
18.92
18.37
17.82
17.26
16.71
16.16
15.61
15.06
14.51
13.96
13.41

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8.32
8.15
7.97
7.80
7.62
7.45
7.27
7.10
6.92
6.75
6.57
6.40
6.22
6.05
5.87
5.70
5.52
5.35
5.17
5.00

82
88
93
99
104
109
115
120
126
131
136
142
147
153
158
163
169
174
180
185

220
247
275
303
331
359
387
415
443
471
498
526
554
582
610
638
666
694
722
750

69.55
68.00
66.45
64.90
63.35
61.79
60.24
58.69
57.14
55.58
54.03
52.48
50.93
49.38
47.82
46.27
44.72
43.17
41.61
40.06

25.03
24.44
23.85
23.26
22.66
22.07
21.48
20.89
20.29
19.70
19.11
18.51
17.92
17.33
16.74
16.14
15.55
14.96
14.37
13.77

Възраст 11 години

65.00
63.52
62.05
60.57
59.10
57.63
56.15
54.68
53.21
51.73
50.26
48.78
47.31
45.84
44.36
42.89
41.42
39.94
38.47
37.00

1
2
3
4
5
6
7
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8.12
7.94
7.77
7.60
7.42
7.25
7.07
6.90
6.72
6.55
6.37
6.20
6.02
5.85
5.68
5.50
5.33
5.15
4.98
4.80

86
92
98
103
109
115
120
126
132
137
143
149
154
160
166
172
177
183
189
194

160
177
195
213
231
249
267
285
303
321
338
356
374
392
410
428
446
464
482
500

67.97
66.41
64.84
63.28
61.72
60.15
58.59
57.02
55.46
53.90
52.33
50.77
49.20
47.64
46.08
44.51
42.95
41.38
39.82
38.25

Т-тест
(s)

23.16
22.62
22.09
21.55
21.01
20.47
19.93
19.40
18.86
18.32
17.78
17.24
16.71
16.17
15.63
15.09
14.55
14.02
13.48
12.94

Скок
дължина от
място (cm)
Хвърляне
плътна топка
1 kg (cm)
Бягане
200 m
(s)

Бягане 30 m
(s)

160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540

Точки

96
102
108
113
119
125
131
136
142
148
154
159
165
171
177
182
188
194
200
205

Т-тест
(s)

7.59
7.43
7.28
7.12
6.96
6.80
6.65
6.49
6.33
6.17
6.02
5.86
5.70
5.54
5.39
5.23
5.07
4.91
4.76
4.60

Момичета

Скок
дължина от
място (cm)
Хвърляне
плътна топка
1 kg (cm)
Бягане
200 m
(s)

Бягане
30 m (s)

Момчета

24.46
23.87
23.29
22.70
22.12
21.53
20.95
20.36
19.78
19.19
18.61
18.02
17.44
16.85
16.27
15.68
15.10
14.51
13.93
13.34

149

НОРМАТИВИ ЗА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ
ОТ ОТДЕЛНИТЕ ТЕСТОВЕ
С ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНТЕРВАЛА НА ОЦЕНКА
ПО ШЕСТОБАЛНАТА ОЦЕНЪЧНА СИСТЕМА
8 години момчета
Скок
дължина
от място
(cm)

Бягане
30 m
(s)
от
Незадоволителна
Средна
Добра
Мн. добра
Отлична

до

от

8.14
8.13 7.41
7.40 6.12
6.11 5.57
5.56

93
113
148
163

до
92
112
147
162

Хвърляне
плътна
топка 1 kg
(cm)
от
235
330
495
566

до

Бягане
200 m
(s)
от

до

Т-тест
(s)
от

234
70.77
329 70.76 63.53 23.96
494 63.52 50.86 21.63
565 50.85 45.43 17.55
45.42
15.80

до
23.97
21.64
17.56
15.81

8 години момичета
Бягане
30 m
(s)
от
Незадоволителна
Средна
Добра
Мн. добра
Отлична

до

8.41
8.40 7.70
7.69 6.47
6.46 5.94
5.93

Скок
дължина
от място
(cm)
от
85
103
135
149

до
84
102
134
148

Хвърляне
плътна
топка 1 kg
(cm)
от
215
297
440
501

до

Бягане
200 m
(s)
от

до

Т-тест
(s)
от

214
69.83
296 69.82 63.76 25.14
439 63.75 53.15 22.67
500 53.14 48.6 18.34
48.59
16.48

до
25.15
22.68
18.35
16.49

9 години момчета
Бягане
30 m
(s)
от
Незадоволителна
Средна
Добра
Мн. добра
Отлична

150

до

7.75
7.74 7.06
7.05 5.84
5.83 5.32
5.31

Скок
дължина
от място
(cm)
от
101
122
159
174

до
100
121
158
173

Хвърляне
плътна
топка 1 kg
(cm)
от
270
383
581
666

до

Бягане
200 m
(s)
от

до

Т-тест
(s)
от

269
66.95
382 66.94 60.22 22.95
580 60.21 48.43 20.70
665 48.42 43.37 16.75
43.36
15.06

до
22.96
20.71
16.76
15.07

9 години момичета
Скок
дължина
от място
(cm)

Бягане
30 m
(s)
от
Незадоволителна
Средна
Добра
Мн. добра
Отлична

до

от

8.1
8.09 7.39
7.38 6.16
6.15 5.63
5.62

92
112
147
162

до
91
111
146
161

Хвърляне
плътна
топка 1 kg
(cm)
от
260
356
526
598

до

Бягане
200 m
(s)
от

до

Т-тест
(s)
от

259
66.85
355 66.84 60.70 24.00
525 60.69 49.94 21.58
597 49.93 45.32 17.37
45.31
15.56

до
24.01
21.59
17.38
15.57

10 години момчета
Бягане
30 m
(s)
от
Слаб 2
Среден 3
Добър 4
Мн. добър 5
Отличен 6

до

7.43
7.42 6.77
6.76 5.61
5.60 5.12
5.11

Скок
дължина
от място
(cm)
от
107
129
168
184

до
106
128
167
183

Хвърляне
плътна
топка 1 kg
(cm)
от
294
421
642
736

до

Бягане
200 m
(s)
от

до

Т-тест
(s)
от

293
63.51
420 63.50 57.23 22.22
641 57.22 46.24 20.02
735 46.23 41.53 16.16
41.52
14.51

до
22.23
20.03
16.17
14.52

10 години момичета
Бягане
30 m
(s)
от
Слаб 2
Среден 3
Добър 4
Мп. добър 5
Отличен 6

до

7.81
7.80 7.11
7.10 5.88
5.87 5.36
5.35

Скок
дължина
от място
(cm)
от
99
120
158
174

до
98
119
157
173

Хвърляне
плътна
топка 1 kg
(cm)
от
303
415
610
694

до

Бягане
200 m
(s)
от

до

Т-тест
(s)
от

302
64.91
414 64.90 58.70 23.26
609 58.69 47.83 20.89
693 47.82 43.18 16.74
43.17
14.96

до
23.27
20.90
16.75
14.97
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