
План-конспект на урок (по Т. Вълчев) 
 
За ученици от II клас   
Тема: Хандбал 
Задачи:  
1. Разучаване водене на топката с тупкане 
2.Затвърдяване хвърлянето с една ръка 
3. "Народна топка" - затвърдяване на играта 
 
Части на урока Съдържание на 

учебния 
материал 

Дозировка Организационно-
методически 
указания 

1 2 3 4 
Подготвителна 
част  
1-2 минути 

1. Прием на 
класа, 
Строеви 
упражнения. 
Изправителни 
упражнения. 
2. Демонстрация 
на тупкането на 
място. 
3. "Гоненица с 
тупкане на 
топката". 
4. Щафета с 
водене на 
топката с 
тупкане: 
а) ходом; 
б) бегом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.“Защитена 
крепост“  

12 минути 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 минути 

С поведението си 
учителят веднага 
трябва да овладее 
класа. 
В строевите 
упражнения се 
изисква правилна 
стоЙка 
(положение на 
главата, трупа, 
ръцете) Дава се 
изправителното 
упражнение: 
ходене с опънати 
нагоре ръце, 
хванати и 
обърнати в 
китките 
2. Показва се 
тупкане на място. 
Обръща се 
внимание на 
посрещането на 
топката в зоната 
на пояса - гърдите 
с разтворени 
стегнати пръсти 
3. "Спасяването" 
от гонещия се 



извършва с 
тупкане (в 
началото само 
едно, а после и 
многократно на 
място). 
4.При движението 
с тупкане, топката 
трябва да се 
тласка напред-
встрани от тялото. 
5.За да се избегне 
защитника, 
топката трябва 
бързо да се подава 
между външните 
играчи 
(свободно). 
23 мин. 1.  
 

2. Основна част  
23 минути   
 

1. „Народна 
топка“ 
затвърдяване 
 

23 минути   1. Вниманието на 
децата се насочва 
предимно към: 
а)хвърляне с една 
ръка над рамо; 
б) стрелба в 
подвижна цел;  
ловене на топка;  
г)дезорганизиране 
и дезориентиране 
на противника 
посредством 
движения без 
топка и подаване 
на топката. 
Указанията и 
корекциите се 
правят без да се 
спира излишно 
играта. 
В края на играта 
се определят 
победителите, 



като непременно 
се казват 
поощрителни 
думи и на 
победените. 

Заключителна 
част  
5 минути 
 
  
 
 

1. „Иванчо къде 
си?” 
 
 
 
2. Строяване на 
групата. Строеви 
упражнения. 
Освобождаване 
на класа 

5 минути  1. Децата от кръга 
здраво се държат 
за ръцете и се 
опъват силно 
назад. 
При докосване на 
„Иван“ от 
търсещия, цялата 
двойка се подменя 
от други 
участници. 
2. След 
строяването се 
дават команди: 
„Мирно“ 
Целият клас, една 
крачка - напред - 
марш!  
Целият клас, две 
крачки назад - 
марш!" 
  
С няколко думи се 
дават указания за 
домашна работа: 
да се овладее 
хвърлянето с 
повдигане на 
лакътя на 
височина на 
рамото. Децата се 
освобождават с 
пожелание в  
следващите 
часове да бъдат 
любознателни и 
умни, каквито са 
били в играта. 



 
 
 


