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Подвижната игра във физическото 
възпитание и спорта  

1. Същност на играта  
 1.1. Етимологична същност на играта  
 От етимологична гледна точка понятието “игра” или “игрово 
действие” има многообразни значения, но дори и в различните езици те са 
насочени основно към две понятия. 
 В гръцкия език окончанието “инда” в наименованията “сфаиринда“ – 
игра с топка, „хелкустинда“ -  игра  с теглене на въже, “стрептинда” - игра 
с хвърляне на предмети обозначава „детска игра”. Гърците обръщали 
специално внимание на детските игри, затова в езика им съществуват доста 
закачливи думи с основната дума ”пайдия” и с производните й “пайзеин” - 
играя и “пайгма” - играчка.  
 С „агон” древните гърци означавали не само различни състезания. 
Думата носи и емоционален оттенък със значение стремеж, съперничество 
и победа на всяка цена.  
 За “детска игра” китайците използват думата “ван”, което означава 
„получавам удоволствие, закачам се, шегувам се, разтоварвам се”.  
 За разлика от гръцкия с неговите разнородни изрази на понятието 
„игра” в латинския език изразяването на цялата  игрова област е сведено 
само до думите “ludus”, “luder”, с което се обхваща детската игра и 
дейности за отмора, състезание, хазартни игри.  
 В английската дума „play””, “to play” означава играя, но има значение 
и на бързо движение, жест, свирене и т.н. 
 В българския тълковен речник (БAH, 1993) думата “игра“ е описана 
като: “занимание за развлечение, и забавление, спортно занимание с 
определени  правила. 
 

1.2. Играта като социокултурен феномен  
Играта е едно от най-приятните преживявания в живота ни. Тя е 

действие, което може на пръв поглед да изглежда безполезно, но е 
изключително необходимо и много приятно занимание. Играта е 
привлекателно и носещо радост действие, но самата тя се оказва сериозен 
и труден проблем за изследване от философска или педагогическа гледна 
точка.  
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Някои от изследователите анализират в играта възможността да се 
освобождава неизразходваната излишна енергия (Х. Спенсър, К. Щурц, Ф. 
Шилер); други, че всички хора имат вродена склонност към подражание и 
упражнявайки се, усъвършенстват своите способности.  

От психологопедагогическа гледна точка съществуват различни 
теории относно духовното развитие на подрастващите в играта. 

Играещите създават за себе си мнима ситуация с определени 
значения вместо реалната и действат с нея. Изпълняват определена роля 
съобразно тези преносни значения и ги придават на обкръжаващите 
предмети (С.Л.Внготски 1998, Д. Елконин 19778), опитват се да усещат 
въздействието на света чрез играта (С.Л.Рубинщейн 1998) или труда като 
източник за появата на играта. 

B своето фундаментално произведение “Психология на играта” Д. 
Елконин, (1978, с. 68) посочва, че „...въпросът за историческия произход на 
играта е централен за теорията на играта“ и само когато хронологично се 
проследят причините, за нейното възникване, когато се разкрие и обоснове 
нейната природа, само тогава може да се създаде теория за феномена игра. 
На този етап „....такава обща теория, която да обхваща играта на малките 
животни и играта на детето, поради дълбоките качествени различия в 
тяхното психическо развитие, въобще не може да бъде създадена“.  

Един от изследователите, който анализира играта не като биологична 
функция, а преди всичко като културно явление и я изследва със 
средствата на научно-културната мисъл, е Й. Хьозинха. Той анализира 
явлението в неговата цялост и го определя като част от социокултурата на 
човешката цивилизация.  

 
1.3. Характерни особености на играта 

Какво дава играта?  
- Играта дава свобода на действието. Тя не е задача, не е 
задължение, не е закон! Именно поради това тя преминава 
границите на естествените процеси, тя ги допълва и украсява. 

- Играта не е ежедневния живот. Тя е е дновременно действие с 
конкретна цел.  

- Играта дава възможност за друго състояние на духа. 
Подчинявайки се само на правилата на играта, човек е свободен 
от всякакви съсловни и меркантилни условности.  
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- Играта възпитава ред и порядък. Всяка игра има система от 
правила.  

- Играта създава хармония, която е стремеж към съвършенство. 
- Повторяемостта на играта е едно от най-характерните и свойства 
не само в нейната цялост, но в елементи от нея.  

- В играта има елемент на неопределеност, който възбужда, 
активизира мисловните процеси за взимане на оптимални 
решения. 
Едно от най-характерните качества на играта  е съществуващото в 

нея напрежение. То предизвиква несигурност, дава шанс, така, че ако 
човек иска да успее, е необходимо да изгради чувство на пълна 
концентрация.  

- Играта дава възможност за развитие на ума и остроумието - тя 
изисква светкавична реакция, бързо и правилно взимане на 
решение в постоянно променящи се ситуации.  

- Играта е дейност, което значи, че тя изразява определени 
отношения на личността към обкръжаващата я действителност. 
(Д.Димитров,1989, Н.Витанова и кол.1982, Е.Петрова, 1986). 
Играта на човека по рождение е дейност, посредством която той 
преобразува действителността и променя своя свят. 

- Първата характерна особеност на играта е, че включва 
действия, иглите на които са значими за човека единствено по 
тяхното вътрешно съдържание. 

- Втората е свързана със способите за игрово действие или 
опериране. 

- Игровите действия се изразяват повече като семантични актове, 
отколкото като оперативни похвати. Преобразувани в 
съответствие с тези свои предназначения, те протичат в 
зависимост от възможностите на играещия. 

- Играта в този си смисъл започва с мисленото преобразуване на 
реална ситуация във въображаема. 
В играта и детето, и възрастният човек отразяват и преобразуват 

действителността 
- Изхождайки от основните характеристики на играта I може да се 
твърди, че тя е специфично биосоциално явление и феномен, 
които нямат аналог в многообразието от дейности и форми на 
реализация на детското съществуване. 
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Едва ли има друга човешка дейност, която е едновременно така 
близка, реална, естествена и същевременно толкова многообразна, сложна 
и възвишена, както игровата дейност във всичките й форми. 

 
 

2. Цел, задачи и функции на подвижната игра 
2.1. Подвижната игра в образователния процес по физическо 
възпитание и спорт  

Педагогическото понятие “възпитание” е процес на предаване на 
обществено-исторически опит на младото поколение с цел подготовката 
му за реалния живот и неговите многостранни изисквания. Наред с 
различните видове възпитание - интелектуално, познавателно, 
емоционално, естетическо, трудово  физическото възпитание е дял от 
цялостното възпитание на личността. 

Физическото възпитание е организиран педагогически процес, целящ 
не само добра двигателна кондиция, но и отлично физическо и 
емоционално здраве на учениците. 

Основна цел на физическото възпитание е “съдействие за правил но 
физическо развитие със стремеж за достигане на физическо съвършенство” 
(Р.Русев,2000), в основата на което е всестранното телесно развитие, 
богатата двигателна култура, високото равнище на физическата 
рапотоспособност и двигателната кондиция, отличното здравословно 
състояние (Р. Русев, 2000).  

Естествено приложните двигателни действия с елементарната си 
структура са в основата на обучението в началната образователна степен, в 
края на който учениците трябва да получат начална спортна грамотност. 

Въздействието върху кондиционните способности под форма на 
упражняване в двигателни дейности с различна интензивност водят до 
положителни изменения в организма и неговите функции, увеличавайки 
енергийния му капацитет и специфичната работоспособност.  

Целта на този процес като част от културно образователната област 
„Физическа култура” е хармонизация на физическата кондиция при 
учениците за разлика от едностранчивата насоченост в спортната 
тренировка. Задачите, които се реализират в него за различните възрастови 
групи, са с различна насоченост. 

Характерна черта на физическото възпитание като процес е 
неговата оздравителна насоченост. Повишаване устойчивостта на 
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организма към неблагоприятните външни влияния на околната среда, 
подобряване функциите на сърдечно-съдовата и дихателната система, 
цялостното укрепване на здравето на учениците се влияят от оптималните 
физически натоварвания в съчетание с природните фактори на въздействие 
(П.Щерев, 1977, Кр.Рачев,1984, Р.Русев,2000). 

Принципите, на които се базира физическото възпитание, са 
всестранност и хармоничност на физическото , развитие, оздравително-
профилактична насоченост на въздействието и развлекателно-отморяващ 
характер. 

Първият принцип изисква прилагането на средствата и методите да 
са насочени към намаляване диспропорциите във физическото развитие на 
учениците, възникнали от недостатъчна двигателна активност и 
нерационално хранене. 

Вторият принцип е насочен към грижата за здравословното им 
състояние, което се влияе негативно от научно-техническия прогрес и 
психологическия стрес в съвременните условия на живот. 

Ролята на развлекателно-отморяващата функция на физическото 
възпитание като трети принцип. е насочена към намаляване на 
психическата умора и нервното напрежение от теоретичната дейност в 
училище. Положителните емоции и психическото разтоварване са 
необходими за учениците от всички степени на образователната система, 
които могат да се осигурят със средствата и формите /урочни и 
извънурочни/ на този процес. 

Наред с упражненията като изкуствена форма  на движение, 
подвижната игра, като творческа мисловно- двигателна дейност, 
подчинена на определен сюжет, чрез която се решават определени 
двигателни задачи в динамично променящи се ситуации за постигане на 
индивидуална или колективна цел, се явяват едно от основните средства, 
метод и организационна форма, за реализиране целите и задачите на 
образователно- възпитателния процес. 

 
2.2. Подвижната игра в отделните степени на образователна 

система  
В предучилищна възраст играта се разглежда от теоретичен или 

практичен аспект като фактор за въздействие върху детското развитие. 
Чрез интегриращата си дейност тя поставя в единство всички средства за 
всестранно развитие на детската личност. Интегриращите функции на 
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игровата дейност в тази възраст дава възможност за организация на 
педагогическия процес и поставя в единство възпитателни и образователни 
задачи (Е.Петрова,1986). 

В тази възрастова група на преден план е изведена сюжетно-ролевата 
игра, както със своята форма, така и със съдържанието си, като “творческа, 
колективна, целенасочена, организирана, непродуктивна дейност, с която 
се решават комплекс от задачи, свързани с цялостното развитие на 
детската личност”. 

Разглеждайки в детайли проблемите на играта в I предучилищна 
възраст (Д. Димитров, 1985, 1989) прави опит I за преодоляване на 
съществуващата теоретична и I терминологична неяснота, за да може 
играта пълноценно да функционира в педагогическия процес 

Началният етап от основното образование на учениците е този, в 
който се поставят основите на съзнателното целенасочено двигателно 
обучение за постигане на хармоничното им развитие. В него подвижните 
игри и техните разновидности са основно средство, метод и 
организационна форма за реализиране целите на този / дългогодишен 
образователно-възпитателен процес. 

Със своите специфични особености подвижните игри предлагат 
големи възможности за обогатяването на моториката и за изграждането на 
морално-волеви и интелектуални качества. Игрите със съдържанието на 
естествени движения и често променящи се ситуации са в основата на 
протичането на бързи мисловни реакции, за ориентация в пространството и 
за адекватни двигателни действия. 

Способността за извършване на определена двигателна дейност на 
база овладените двигателни умения е в основата на ефективен учебен 
процес и богата обща двигателна култура. Формирането на умения за 
двигателното обучение е една от задачите на този етап. Запознаването с 
двигателното действие на база създаден идеален модел на движението чрез 
зрителна представа, превръщането на зрителната представа в двигателна, 
изработването на програма за движение на двигателния апарат на човека е 
пътят за формиране на двигателния навик. 

Подвижната игра като средство и игровият подход като форма са 
едни от пътищата за двигателното обучение в учебно-възпитателния 
процес. Динамиката, емоционалната наситеност, които са постоянен 
дразнител в съдържанието им може да се окаже изключително добър начин 
за въздействие върху по-нататъшните качествени промени в управлението 



7 
 

на двигателните умения. Постоянно променящата се кинематична 
структура предизвиква обучаемият да търси нови решения във възникнали 
ситуации, водещи до нови висши двигателни умения. 

Физическата активност е основно средство за запазване на добър 
здравен статус и ограничаване на все по- често срещани заболявания, 
нехарактерни за периода преди и по време на пубертета. Усилията в целия 
процес на физическо възпитание и спорт са насочени към увеличаване на 
двигателната активност и формиране на задълбочени » знания за 
здравословен начин на живот. 

Използването на подвижните игри като средство, метод и 
организационна форма могат да намерят място в образователния процес и 
в другите две степени на образователната система. 

В прогимназиалния етап на основното образование те са насочени 
към усъвършенстване на /двигателното обучение във вариативна 
обстановка за овладяването на елементи от определен вид спорт, а в 
гимназиалния етап на средното образование - преди всичко като метод 
за кондиционна подготовка поради емоцията, която създават и 
състезателния елемент, фигуриращ в тях. Игрите могат да се окажат и като 
незаменимо средство относно получаване на знания за въздействието им в 
двигателното обучение и възможността за самостоятелно занимание и 
спорт в свободното време. 

Играта и игровата дейност, съчетана с правилно хранене, 
повишената двигателна активност във и извън учебно време, са в основата 
на добро здраве, което за съжаление често е нарушавано от стресовите 
състояния, в които нерядко се намират учениците от всички възрастови 
групи. 

Заниманията в дисциплината „спорт” в учебното съдържание на 
висшето училите са единствените, които имат пряко отношение към 
здравословното укрепване, подобряване професионалната и обща 
работоспособност на студентите за компенсиране отрицателните 
последици от повишеното умствено натоварване. 

 
3. Полифункционални възможности на подвижната игра 

3.1. Основни характеристики на подвижната игра 
Двигателните елементи, с които са  наситени игрите, имат 

естествено-приложен характер. Бягането, скачането, хвърлянето, 
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ловенето, подаването, лазенето, катеренето, провирането, прескачането са 
елементи, които са генетично заложени у човека. 

Решаването на игровите двигателни задачи зарежда с 
емоционалност и удовлетвореност. Емоционалните преживявания 
особено след положителен краен резултат са позитивни. Дори и при 
временен неуспех участниците се зареждат с допълнителна амбиция, което 
ги стимулира за по- добро представяне в следващите етапи. Всички 
променливи ситуации, фигуриращи в игрите и неочакваността от крайния 
резултат, поддържат висока емоционалност. 

Функционалното натоварване, което оказва играта, има 
вариативен характер и влияе преди всичко върху отделните системи на 
човешкия организъм - дихателна, кръвоносна, сърдечно-съдова - и 
въздейства положително въздействие върху тяхното развитие.  

Комплексност на въздействие е характеристика на подвижната 
игра, която дава възможност за въздействие върху отделните способности. 
Чрез функционалното натоварване, което оказват, те влияят пряко върху 
кондиционните способности /двигателните качества/. Богатството от 
движения в съдържанието им пряко влияе върху затвърдяване и 
усъвършенстване на различните двигателни умения във вариативна 
обстановка и косвено - върху основните координационни способности, а 
именно: за регулиране на движенията на цялото тяло /локомоциите/ в 
пространството или манипулациите с мобилни обекти. 

Комуникативността  в играта се изразява най-вече в 
отношението и взаимодействието между играещите. Тъй като в по-
голямата си част игрите имат колективен характер, отговорността при 
изпълнение на всеки участник е подчинена / на основната цел - 
положителен краен резултат. Всяка последваща игрова ситуация поставя в 
различни комуникативни взаимоотношения всички участници, независимо 
дали те са в позицията водач - редови играч или съотборник – противник 

Неизвестността е една от основните характерни черти на 
подвижните игри, а и най-интригуващата. Провеждането на игрите зависи 
от много фактори - материална база, уреди и пособия, които се използват, 

Многообразието на игрите и техните безбройни варианти дават 
възможност да се използват в различни урочни и извънурочни форми, в. 
основните, в допълнителните ядра от учебното съдържание на училищното 
физическото възпитание или в спортната подготовка през различните 
етапи от развитието на младите спортисти.Тази безбрежна гама от 
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тематично разнообразие улеснява в голяма степен реализирането на 
поставените цели и задачи както в образователния процес по физическо 
възпитание и спорт, така и в спортната подготовка и хармоничното 
развитие на подрастващите. 

 
 
3.2. Многофункционалност на подвижната игра 
Многофункционалното въздействие на подвижната игра върху 

различни аспекти от хармоничното развитие на ученика е изразено на 
схема 1. 

За да може да се използва играта пълноценно като средство в 
училищното физическо възпитание и спортната практика, е необходимо да 
се изяснят компонентите на двигателните й характеристики: 

- функционално натоварване; 
- двигателно съдържание 
- време за овладяване; 
Това ще даде възможност на спортния педагог да подбере онези от 

тях в определена логическа последователност, които ще му бъдат 
необходими за урока по физическо възпитание и спорт в училище или 
спортната подготовка, за да реализира конкретни цели и задачи. 

Дългогодишните наблюдения и изследвания на автора относно 
двигателните характеристики на подвижната игра, които са част от 
докторски труд, тематично ангажиран с тази проблематика, изясняват в 
детайли компонентите на този вид двигателна активност. 

 
3.3. Функционално натоварване в подвижните игри 
Функционалното натоварване се регистрира по честотата на 

сърдечните съкращения. Величината на неговото проявление зависи от 
много фактори, но преди всичко от дейността и състоянието на сърдечно-
съдовата и кръвоносната система, от обема и интензивността на 
средствата, които се използват. Чрез него се осигурява енергетиката на 
организма и пряко влияе върху развитието на кондиционните способности. 

В теорията на физическото възпитание е прието величината му да се 
определя като малко с честота на сърдечните съкращения до 130 в минута, 
което има рекреативен ефект.  
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Средно - между 130 и 160 удара в минута. В този диапазон в 
зависимост от обема на средствата може да повлияе върху общата 
издръжливост или динамичните силови способности.  

Голямо - над 160 удара в минута, има градивен ефект. Такова 
натоварване се осигурява от краткотрайни упражнения или игри с 
максимална интензивност и пряко въздейства върху скоростно-силовите 
способности. 

Проведеното мащабно проучване върху 103 игри с използването на 
микрокомпютърна техника и достатъчен брой повторения дава възможност 
да анализираме цифровите показатели и на тази база да:  

- групираме игрите спрямо \ величината на натоварването; 
- да ги ранжираме по средната честота на сърдечните съкращения; 
-  да посочим величината на пулсовата честота, която предизвиква 

всяка игра; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема за многофункционалното въздействие на подвижните 
игри 

 
Игрите с лекоатлетически характер и особено тези с бягане са 

силно емоционални и динамични. Средната пулсова честота на тази група 
игри е 165 удара в минута, т.е. величината на натоварването е голямо. 

Максималните индвидуални пулсови честоти, които са регистрирани 
в повечето от игрите, надвишават средните стойности, като при някои от 
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тях достигат нива от 180 до 192 удара в минута. Този вид игри са 
краткотрайни, динамични, 1 изпълняват се с голяма интензивност и с 
успех могат да се У използват като средство за въздействие върху 
скоростните , двигателни способности. 

В игрите със скачане и хвърляне средните стойности на честотата 
на сърдечните съкращения е по-ниска. При първите е 150, а при вторите 
143 удара в минута. При една част от изследваните игри със скачане 
средните стойности са по-високи от тази за цялата група. Останалите са с 
равни или с по-ниски показатели. 

В игрите с хвърляне наблюдаваме подобна тенденция. I Една трета 
от изследваните игри са с показатели по-високи от / средните, а останалите 
са под средната стойност. Тази J, динамика в ЧСС се дължи на различната 
интензивност и I координационна сложност на двигателните елементи, I 
фигуриращи в съдържанието им. 

И двата вида игри можем да причислим към тези със средно 
натоварване (до 160 удара в минута), което оказва благотворно влияние 
върху организма на учениците и са добро средство за укрепване на 
силовите двигателни способности. 

Щафетните игри са от вида игри с голямо функционално 
натоварване. Средните пулсови честоти на I сърдечните съкращения на 
всички 15 изследвани игри е 161 удара в минута. Максималните единични 
стойности при 87% от тях са над средните, като при някои достигат нива 
192-196 удара. Голямата динамика и емоционалният състезателен заряд са 
сигурен показател за функционалното им въздействие. По-голямата част от 
тях оказват комплексно влияние върху кондиционните способности, с 
приоритет към скоростните и тези за скоростна издръжливост. 

Постоянно променящите се ситуации при игрите с топка и тези със 
спортно-подготвителен характер осигуряват възможност за въздействие 
върху бързината на реакцията, а времетраенето при повечето от тях - върху 
общата издръжливост. 

Натоварването, което оказват игрите с гимнастически характер, има 
комплексен характер на въздействие върху кондиционните способности. 

На таблица №1 са ранжирани групите игри по показателя 
функционално натоварване, а в приложението на настоящия труд 
натоварването, което оказва всяка една от тях. Използвайки конкретните 
игри със строго определено място и дозировка в урока по физическо 
възпитание и спорт или тренировъчно занятие, с тях може да се въздейства 
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върху отделни параметри на кондиционните способности в различни 
възрастови групи. 

 
 
 
 
Таблица № 1: Ранжиране на видовете игри по показателя 

функционално натоварване  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На диаграма №1 са отразени в проценти групирането на всички 

изследвани 103 подвижните игри според честотата на сърдечните 
съкращения, определящи величината на функционалното натоварване, 
което оказват върху организма на играещите. 

Диаграма № 1 

 
 

Групиране на подвижни игри спрямо величината в  
натоварването 

Вид игри Брой 

игри 

Р 

среден 
Игри с бягане 18 465 
Щафетни игри 15 161 
Спортно-подготвителни игри 18 153 

Игри със скачане 8 150 
Игри с противодействие 11 149 
Гимнастически игри 12 147 
Игри с топка 7 144 
Игри е хвърляне 8 142 
Игри с успокоителен характер 6 124 
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Изводи: 
1.Подвижните игри според вида двигателна дейност предизвикват 

различно по степен функционално натоварване. 
2.По величина на натоварването: 32% от тях оказват голямо 

функционално натоварване, 56% средно натоварване, а в 12% малко и имат 
възстановителни функции. 

3. Високата степен на величината на натоварване, регистрирана при 
повечето игри, е показател за положително влияние върху кондиционните 
способности. 

Игрите със своята динамичност и интензивност на изпълнение са 
подходящи за развитие на двигателните качества като функционални 
свойства преди всичко на двигателната система и вътрешните органи, 
обезпечаващи изпълнението на физическа работа с определена мощност и 
интензивност. 

 
3.3. Двигателно съдържание на подвижните игри  
От анализа на съдържателната страна на изследваните подвижни 

игри можем да направим няколко извода: 
1.Съдържанието на игрите е наситено с разнообразие от двигателни 

действия с лекоатлетически, гимнастически или игрови характер. 
2. Двигателните елементи са с различна степен на сложност.  
3.Съдържанието на игрите дава възможност затвърдяването и 

усъвършенстването на тези елементи в образователния процес до степен на 
двигателно умение да се осъществи в непринудена, емоционална и 
вариативна обстановка. 

 
Групиране на подвижните игри спрямо двигателните 

елементи в съдържанието им 
Таблица № 2 

Игри № от 1 до 103 

Двигателни елементи 

 Лекоатлетически двигателни умения 

1,2,3,4, 5, 7, 8, 9,10,11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 37, 40,45,47, 
63,100, 101 

Бягане 
а/ За техника, по права и завой б/ Стартиране /висок 
и нисък старт/ в/ Щафетно бягане 
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19,20,21,22, 23,24,25, 
26, 39, 42, 46, 48, 49, 74, 79 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 52, 54, 55 

Скачане 
а/ От място с два крака, многократно скачане на 
дължина с един и два крака 
б/ Със засилване в хоризонталната и вертикална 

равнина 
Хвърляне 
a/ Малка топка - за техника, от място и засилване, в 
хоризонтална, вертикална, движеща се цел 
б/ Голяма лека или тежка топка в/ Тласкане на топка 

 Гимнастически двигателни умения 
68, 69, 70,71,72, 73,74, 75, 76, 
77, 78, 79 

а/ Равновесно ходене и бягане, лазене, провиране, 
катерене, прекатерване б/ Скачане, прескачане в/ 

Търкаляне, претъркаляне, акробатични скокове и 
прескоци 

 Игрови двигателни умения 
33,34,35, 36,45, 50, 51, 52, 
53,54, 55, 56,81, 86, 87, 88, 89, 
90,91,92, 93, 94, 95,96, 97, 98, 
99, 100, 101,102, 103 

а/ Ловене, подаване, дриблиране б/ Хвърляне, удари, 
стрелба в/ Придвижване, пласиране 

 
3.4. Време за овладяване на подвижните игрите 
Времетраенето на двигателното обучение, обогатяването на 

двигателната култура с нови знания и умения, свързани с физическото 
възпитание и спорта са важни задачи на този процес. 

При подрастващите двигателното обучение се влияе от 
възможностите за адаптация на организма към координационната 
сложност на предлаганите средства. Това зависи преди всичко от степента 
на развитие на основните органи и системи, от състоянието на опорно-
двигателния апарат и от възможността за запаметяване на двигателните 
действия, т.е. от нивото на двигателния анализатор, състоянието на 
вестибуларния и нервно-мускулния апарат и бързината на протичане на 
процесите, контролирани от централната нервна система. 

Информацията от  анализа на обобщените резултати, регистрирани с 
целенасочени наблюдения, ни позволи да установим за колко учебни часа 
80% от учениците заучават съдържанието на всяка игра. Това даде 
основание да определим времето за овладяването, им графично 
представени на диаграма №2. 

Диаграма № 2 
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 Анализът на резултатите от изследването относно времето за 
овладяване на различните по вид подвижни игри дава възможност да 
направим няколко извода: 

1. Естественият характер на много от двигателните елементи в 
тяхното съдържание е предпоставка за овладяването им в кратък период от 
време. 

2. 69,9 % от подложените на анализ подвижни игри се овладяват в 
съдържателен план за един учебен час, 17.5 % - за два, 5.8 % - за три и 6.8 
% - за повече от три учебни часа. 

3. Игрите, чието съдържание се овладява за повече от  три часа, са 
със спортно-подготвителен характер.  

Резултатите от експерименталната дейност относно характерните 
черти на подвижната ига и възможността за  използването й като основно 
средство в образователния процес по физическо възпитание и спорт в 
училище дава основание да направим следните обобщаващи изводи: 

1. Подвижната игра е комплекс от естествени движения, изпълнявани 
в динамична и постоянно променяща се среда. 

2.Натоварването, което играта оказва върху организма на учениците 
по време на образователния процес, се разглежда в два аспекта: 

- по величина - като обем и интензивност, предизвикващо промени 
във вегетативните функции; 

- по характер - като координационна сложност, влияеща върху 
нервно-мускулния апарат и ЦНС; 

3.Функционалното натоварване е фактор, от който зависи 
възможността й за влияние върху развитието на двигателните качества 
(кондиционните способности). 
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4.Двигателните елементи от нейното съдържание и 
координационната им сложност осигуряват възможност, за затвърдяване и 
усъвършенстване на специфични двигателни умения. 

5.Игрите и игровата форма на организация с често променящите се 
ситуации при изпълнението са в състояние да поддържат и провокират 
психическата активност в образователния процес. 

Дългогодишната ни практика, наблюдения и изследвания в тази 
област ни дават увереността да ги групираме и предложим като средство за 
въздействие върху всяка една от тях в училищното физическо възпитание. 
/Табл.3/ 

Групиране на игрите спрямо въздействието върху двигателните 
способности 

Таблица № 3 

 

Двигателни 

способности 

Подвижни игри 

Скоростни 

способности 

1,2, 4,5,7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 18,37, 45, 52, 
65; 

Силови способности 22, 25, 26, 33, 28, 34, 39, 41, 42, 46, 57, 58, 
59, 60,61,66,67; 

Способности за 
издръжливост 

6, 12, 14, 16, 17, 33, 34, 40, 47, 48, 49, 55, 
102, 103; 

Двигателни умения 9, 11, 12, 16,27, 30,31,42, 43,45, 50, 55, 
56,65, 70, 75, 79, 81, 86, 87, 88, 
92,93,95,97,99, 101,102; 

 
 
4. Подвижната игра в училищното физическо възпитание 

4.1. Подвижната игра в урока по физическо възпитание и 
спорт 

Образователният процес по физическо възпитание и спорт в 
училище е насочен преди всичко към хармоничното развитие на 
учениците. Формирането на интереси, мотивация и потребности за 
системни занимания са приоритет във у всички негови степени. 

В началния етап на основното образование учебно- възпитателната 
дейност е насочена преди всичко към морфофункционалното развитие на 
учениците, подобряване нивото на двигателните им качества, запознаване 
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и овладяване на богат арсенал двигателни действия от основните ядра на 
учебната програма. 

В прогимназиалния етап към многостранното развитие* на 
физическата кондиция, двигателната координация и овладяването на 
спортно-технически умения от различни видове спорт включени в 
основните и допълнителни ядра на учебната програма. 

При учениците от гимназиалния етап на средното образование този 
процес е насочен към изграждане на спортна култура за здравословен 
начин на живот, за хармонично телосложение, за подобряване 
функционалните възможности на организма, която ще помогне за 
преодоляване на проблемите, възникващи с растящата хиподинамия. 

Традиционната и най-подходяща форма за реализиране целите и 
задачите на физическото възпитание във всички степени на 
образователната система е урокът по физическо възпитание и спорт. Той 
протича в активна умствено-двигателна дейност на учениците, 
съпроводена от физическо натоварване, умело направлявана от спортния 
педагог за решаване на определени двигателни задачи. 

Чрез подвижните игри със съдържанието им от естествено-приложни 
двигателни действия се придобиват знания/, и умения, които биха били 
полезни и в живота. Съревнователният елемент, непредвидимостта на 
ситуациите и емоциите, които ги съпътстват, освен че влияят положително 
върху някои психични процеси - внимание, воля, памет, мислене, дават 
още възможност за индивидуална изява и възпитават за работа в екип. 

С комплексното си въздействие подвижните игри са едно от най-
подходящите средства за урока по физическо възпитание и спорт. 

 
4.2. Организация и методика на преподаване на подвижните 

игри 
Основните въпроси, на които трябва да търси отговор спортният 

педагог са: 
Кога да използва подвижните игри? 
Къде е мястото им в урока? 
Как да ги реализира? 
Отговорът на трите поставени въпроса се крие в структурното 

съдържание на игрите, функционалното I натоварване, емоциите, които 
предизвикват конкретните цели / и задачи на всеки урок, предварителната 
подготовка и организацията за провеждането им. 
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Подходът при реализацията на игровата дейност е различен в 
зависимост от възрастовите особености на учениците, личностните 
качества и психо-емоционалното им състояние. Ефектът от игровата 
дейност ще бъде пълноценен, само ако е в съчетание с теоретичната и 
методико- практическата подготовка на спортния педагог, с вътрешната 
организация в урока, с методически правилния подход при нейното 
реализиране, с активността на учениците, което ще даде възможност за 
постигане на висок образователен резултат. 

Кога? 
Подвижните игри могат да се използват във всички ядра на учебната 

програма като основно или допълнително средство при реализиране на 
целите, задачите и очакваните резултати по класове. Реализирането на 
обобщените теми може да се осъществи с различните по вид подвижни 
игри /с лекоатлетически характер, с гимнастически характер или спортно-
подготвителни игри/, а отделните тематични единици във всяка от тях с 
конкретни и логически подредени игри, с нужната дозировка и място в 
микроструктурата на урока. 

Подборът и подготовката за тяхното провеждане зависи от 
възрастовите особености на учениците. В началния етап на основното 
образование преобладават сюжетните игри, игрите с бягане, скачане, 
хвърляне, щафетните игри. В края на този етап приоритетно място заемат 
щафетните и спортно-подготвителните игри, изискващи по-голяма точност 
и координация на движенията. 

На учениците от прогимназиалния етап се предлагат игри с по-
сложни правила. Те са от типа игри с отборен характер, които дават 
възможност както за индивидуална изява на двигателните възможности на 
всеки от играещите, така и за работа в екип. Спортно-подготвителните, 
спортните игри с опростени правила и облекчени условия на игралните 
полета, щафетните игри, игрите с противодействие са в основата на 
подбора. Такъв вид игри създават предпоставки за развитието на 
тактическо мислене и избор на най- подходящия вариант за постигане на 
крайната цел. 

В средната образователна степен спортните игри са с приоритет 
при провеждане на заниманията по физическо възпитание и спорт. 
Използването на подвижните игри е сведено до минимум във вариантите, 
характерни за предишните образователни степени. Тъй като приоритетите 
на образователния процес са различни, а именно: хармонично развитие на 
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тялото, подобряване на функционалните възможности на организма, 
общоспортна подготовка - щафетните и спортно-подготвителните са два от 
видовете игри, в които учениците могат да демонстрират  индивидуалните 
си възможности. Емоционалният характер на тези игри се отразява 
позитивно върху настроението в урока. 

При избора на конкретните игри е необходимо да се спазват  
определени изисквания: 

 Формата на работа - в основните или допълнителните ядра на 
учебната програма; 

 Възрастово-половите особености на учениците; 
 Умственото и двигателното развитие на занимаващите се;  
 Какво двигателно и психофункционално въздействие ще окажат 
игрите върху учениците; 

 Нивото на физиологичното и емоционалното натоварване и начина 
на неговото регулиране; 

 Условията, които предлага материалната база; 
 Анализ и оценка на очаквания резултат; 

Къде? 
Макроструктурата на урока по физическо възпитание и спорт 

условно е разделена на три взаимосвързани части - подготвителна, основна 
и заключителна. Всяка от тях има различна продължителност, особености 
и конкретно съдържание. 

Целта на подготвителната част е да подготви функционално и 
емоционално учениците за основната част на заниманието. 
Продължителността й зависи от мястото на урока в дневния училищен 
режим - дали е сутрин или след обяд, дали е на открито или на закрито /в 
зависимост от атмосферните условия/. Подготвителната част може да е по- 
кратка /6-8 минути/, ако времето е топло или урокът е след голямото 
междучасие. Ако температурните условия не са най-подходящи, но 
позволяват заниманието да се проведе, може да трае и 10-12 минути. 

Основно изискване към съдържанието на подготвителната част е да 
даде възможност за подготовка преди всичко на онези мускулни групи, 
които ще бъдат ангажирани най-активно при реализиране на двигателните 
задачи в основната част на урока. 

Подвижните игри с организиращ характер и концентрация на 
вниманието са в състояние да поддържат възбудните процеси на 
централната нервна система. Наред с общоразвиващите и 



20 
 

специалноподготвителните упражнения игрите с лекоатлетически характер 
са прекрасно средство за въздействие върху функционалното състояние. 
Включването на 1-2 игри с бягане или скачане може да замени 
монотонното бягане в обход на игралното поле. 

Натоварването, което оказват игрите върху организма на учениците, 
трябва да има възходящ характер. В прехода между подготвителната и 
основната част на урока, независимо от ядрото на учебната програма, е 
удачно да се използват игри с елементи, близки по характер на основнцте 
двигателни действия, което ще облекчи обучението. 

Фронталното или посменно изпълнение на игрите е за предпочитане. 
Това ще осигури възможността по-голям брой от играещите да участват 
едновременно. Ролята на подвижните игри в тази част на урока е 
разнообразяване на нейното съдържание, постигане на функционален и на 
психоемоционален ефект. 

В основната част на урока се реализират конкретни образователни 
задачи - усвояване на знания от областта на физическото възпитание и 
спорта, двигателни умения, формиране на специфични спортни навици. 
Паралелно с това се работи целенасочено и върху развитие на 
кондиционните способности /двигателните качества/, които формират 
енергетиката на човешкия организъм. 

В тази част на урока чрез многообразието от средства на 
физическото възпитание се придобиват умения, навици и качества за 
лекоатлетическите упражнения и дисциплини, гимнастиката, спортните 
игри. 

Двигателното овладяване на техниката на бягането, различните 
видове скокове в хоризонтални и вертикална равнина, хвърлянето и 
тласкането от ядро „Лека атлетика”, динамичните упражнения - търкаляне, 
премятане, лазене, провиране, катерене, характерни за ядро „Гимнастика”, 
ловенето, подаването, дриблирането. ударите с ръка и крак от спортните 
игри баскетбол, футбол, хандбал, волейбол са част от тематичните 
единици, които се реализират в тази част на урока. 

Подвижните и спортноподготвителните игри в структурата си 
съдържат всички тези елементи. Няма по-добро средство, чрез което в 
непринудена и емоционална обстановка да се въздейства пълноценно 
върху затвърдяването и усъвършенстването на двигателните умения. 
Вариативността при изпълнението на всички двигателни елементи 
позволява да се направи оценка за степента на тяхното развитие. 
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В началото на основната част на урока, чрез съдържанието си игрите 
са насочени към формиране и затвърдяване на двигателни умения. 

От гледна точка на величината натоварването, което оказват в 
началото, в средата или в края на тази част. са подходящи за развитие на 
двигателните качества. 

Какъвто и характер да има урокът - за начално разучаване, 
затвърдяване или усъвъшенстване, в тази част от неговата микроструктура, 
с две-три подходящо подбрани игри могат пълноценно да се реализират 
поставените задачи. 

Чрез своето комплексно функционално въздействие игрите успешно 
могат да се използват за развитие на кондиционните способности. Макар 
че с тях не може да се осигури пълноценна дозирана работа върху 
определена мускулна група, техният комплексен характер влияе 
положително върху скоростните, скоростно-силовите способности и върху 
общата издръжливост. В началото на основната част с игри и игрови 
елементи с голямо функционално натоварване (ЧСС над 160 удара в 
минута) е подходящо да се работи за скоростните способности, а в средата 
или в нейния край чрез игри, оказващи средно функционално натоваравне 
(ЧСС до 160 уд./мин.) за динамичните силови възможности и общата 
издръжливост. 

Последните 3-5 минути от урока оформят неговата заключителна 
част. Целта й е чрез стречинг упражнения или игри с релаксиращ ефект да 
се постигне функционален спад и да се възстановят до известна степен 
най-натоварените мускулни групи. Подвижните игри с успокоителен 
характер и малко по величина натоварване (до 130 уд./мин.), изпълнени от 
стоеж, седеж, на място, в ходом или бягане с малка интензивност 
регулират дейността на отделните системи в организма и водят до 
относителен покой, гаранция за оптималното продължаване на дневния 
учебен процес. 

Активната почивка чрез игра е едно от най-добрите средства за 
функционалното и емоционалното възстановяване. Анализът за степента 
на реализираните задачи, положителните и отрицателните страни на 
извършената работа, информацията за знанията, които са получени по 
време на урока, са част от нея. 

Как? 
Ефективността на образователния процес по физическо възпитание и 

спорт зависи от степента на реализиране на неговото съдържание. То 
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протича в активна двигателна дейност, насочена преди всичко към 
овладяване на знания и разнообразни двигателни умения от различните 
ядра на учебната програма, от една страна, и от друга - към постигане на 
определено равнище на физическата дееспособност. Нивото на развитие на 
тези два компонента - двигателни умения и двигателни качества, 
определят и моментното състояние на двигателните способности 

 
4.3. Подвижните игри в двигателното обучение 
Формирането на умения и навици чрез двигателното обучение е една 

от основните задачи в урока по физическо възпитание и спорт. Запознаване 
с двигателното действие на база създаден идеален модел на движението 
чрез зрителна представа, превръщането й в двигателна, изработването на 
програма за движение на двигателния апарат е пътят за формиране на 
двигателния навик. 

Многократното стереотипно повторение на дадено ^физическо 
упражнение или двигателно действие, в началото реализирано в облекчени 
условия, уреди и ситуации със забавено темпо и опростена форма на 
движение, води до трайното му овладяване, изразяващо се в леко и 
свободно изпълнение. 

Трайно усвоен, многократно стандартно изпълнен, самият 
двигателен акт се автоматизира, т.е. превръща се в двигателен навик. 
Проявлението на двигателния навик в двигателно действие с непроменяща 
се кинематична структура води до неговото затвърдяване и стабилизиране. 
Реално това се изразява в двигателни действия от различните видове спорт 
с цикличен характер - плуване, колоездене, шортрек или естествено-
приложни двигателни навици - \ ходене, бягане, лазене, катере и т.н. При 
тях стабилизирането |на двигателния навик има съществено значение за 
крайния резултат. 

Игрите с лекоатлетически характер или щафетните игри, в 
съдържанието на които фигурират точно определен вид бягане, скачане, 
хвърляне, ловене, подаване и дриблиране с топка, са подходящи при 
затвърдяване и усъвършенстване на такива двигателни умения. 
„Надскачане в колони”, „Атакувана топка”, „Кой ще улучи?”, „Кой е по-
бърз”, „Сновяща топка” и други, в които ярко се открояват двигателните 
действия - скачане с два крака от място, стартиране от висок, нисък старт 
или различни изходни положения, бягане по разстоянието, хвърляне на 
малка тоика по неподвижна или движеща се цел, ловене и подаване на 
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голяма лека топка с две ръце от гърди, са типичен пример за това. 
Линейните или кръгови щафети със своята динамика и състезателен 
характер също са подходящи. При тях изпълнението на двигателното 
действие може да започне от място или в движение. С „Кръгова щафета”, 
„Скачане от кръг в кръг”, с гимнастическите щафетни игри - търкаляне, 
лазене, катерене - се затвърдяват двигателни умения за бягане по завой, 
поемане и предаване на щафетна палка, многократно скачане с два крака, 
гимнастически двигателни действия. 

Спортно-подготвителните, игрите с топка или най- общо казано 
игрите от конфликтен тип, са игрите, в които има нестандартни, постоянно 
променящи се динамични ситуации и манипулации с мобилни обекти. В 
такъв вид игри вариативното изпълнение на двигателни действия в 
състезателна обстановка води до нови двигателни умения. 

Спортната игра е висша форма на проявление на вторични 
двигателни умения. 

Използването на играта като форма на двигателно обучение е 
подходящо в образователния процес по физическо възпитание и спорт. 
Изборът на една или друга игра е необходимо да бъде съобразен с 
двигателните елементи в тяхното съдържание и фазата на формирането на 
двигателните умения. Едновременно със създаването на възможности за 
пряка връзка между двигателните умения и навици играта се явява и 
контролно средство за степента на тяхното овладяване.  

 
4.4. Подвижните игри в развитието на кондиционните 

способности  
 

Двигателната активност е възможна единствено чрез проявата в 
определена степен на двигателните способности - скоростни, силови, 
способност за издръжливост. 

Възрастовата динамика на развитие на кондиционните способности 
/двигателните качества/ е обусловена от морфологичните и биологичните 
закономерности в развитието на отделните системи, органи и функции на 
човешкия организъм. 

Ученическата възраст е изключително подходяща за формирането и 
развитието им. Независимо че всяко едно от двигателните качества има 
конкретна форма на проявление, при развитието им се откриват общи 
закономерности, тъй като са функция на нервно мускулния апарат на 
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индивида. Изхождайки от факта, че те са взаимно свързани и си влияят 
едно на друго, в училищното физическо възпитание комплексното 
въздействие върху тях е налагаща се тенденция. 

Скоростните способности са свързани преди всичко с бързината 
като двигателно качество. Тя е способност за извършване на двигателни 
действия за минимален период от време и има различни форми на 
проявление: 

 бързина на двигателната реакция, т.е. бързо реагиране на 
даден дразнител; 

 бързина на единичното движение - способност с отделни 
части на тялото да се преодоляват разстояния за най- кратко 
време; 

 максимална честота на движенията - броят на движенията за 
единица време; 

Цялостното й проявление или нейните форми зависят от 
подвижността на нервните процеси, функционалното състояние на 
анализаторите, обменните процеси, силата и еластичността на мускулите. 
Средствата за нейното развитие са краткотрайни /5-10 секунди/ с 
максимална интензивност /ЧСС над 160 удара в минута/. 

Стартирането при щафетните игри от различни  изходни положения, 
изпълнявани със или без уред, кръговите щафети, игрите с бързо подаване 
на леки предмети със и без / смяна на местата влияят положително върху 
бързината на / единичното движение или максималната честота на 
движенията. Дозировката при изпълнението им може да се отчита, а 
натоварването да се регулира. 

Игрите от конфликтен тип /“Тоненица”, „Спасявай се, както можеш”, 
„Двама са малко, трима са много”,„Опашчици” и др./ с тяхната 
непредсказуемост и напрежение развиват преди всичко бързината на 
двигателната реакция. 

Имайки предвид, че повечето подвижни игри са със / състезателен 
характер, което принуждава играещите да изпълняват двигателни действия 
с максимална интензивност, можем да приемем, че игрите са чудесно 
средство за работа  върху това качество. Игрите с голямо функционално 
натоварване, използвани като средство за въздействие върху това качество, 
е задължително да се използват в началото на  основната част на урока. 

Силата като двигателно качество формира силовите способности на 
човека. От нейното ниво зависят и проявлението на другите двигателни 
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качества - бързина и издръжливост. Тя е способността да се преодолява 
или противодейства на външно съпротивление чрез мускул но  усилие. В 
основата й са заложени краткотрайни, но определено високи съкращения 
на големи мускулни групи. Умереното и продължителното й проявление 
влияе върху издръжливостта, а мигновеното реагиране на мускулните 
групи- върху бързината. 

В училищното физическо възпитание усилията са насочени към 
подобряване и развиване на динамичните силови възможности. Макар че 
подвижните игри не могат да осигурят оптимално силово натоварване, 
ритъм, честота и продължителност на мускулното съкращение, с 
динамиката на изпълнение, особено с помощни уреди и пособия, те са 
подходящо средство за въздействие върху динамичната сила. Подходящи 
са видове игри с противодействие, игрите с топка, щафетни игри с 
допълнителни уреди, наситени със скоростно-силови двигателни елементи. 
Ефектът зависи от дозировката и общото силово натоварване. Игрите  
обикновено се изпълняват групово, по двойки или редици - „Петльов бай”, 
„Издърпване в редици”, „Кой е по-силен?”,  „Избутай тояжката” или 
групово - „Ястреб и квачка” и др.  

Издръжливостта е двигателна способност за изпълнение на 
продължителна работа, без да се понижава нейната ефективност. Зависи от 
състоянието на сърдечно¬съдовата и дихателната система. Регулира се от 
дейността на главния мозък и се проявява в устойчивостта на организма 
към непрекъснато настъпващата умора. 

В общ план издръжливостта се изразява в намаляване на 
работоспособността, следствие на натрупване на отпадъчни продукти в 
мускулите, промяна на киселинността на кръвта и увеличаване дефицита 
на алкалните резерви в нея. 

Способността за изпълнение на ниска по интензивност работа  от пет 
минути до няколко часа определяме като обща издръжливост, а 
функционалната способност на организма ефективно да изпълнява 
специфична работа, свързана с големи и относително продължителни 
мускулни усилия - като специална издръжливост. 

В образователния процес по физическо възпитание и спорт усилията 
са насочени към подобряване на общата издръжливост във всички 
училищни степени. Един от основните фактори при използване на 
средствата за нейното  развитие е продължителността на изпълнението им. 
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Настроението и емоционалната възбуда, което предизвикват 
подвижните игри, съчетана с оптимална продължителност  от 10 до 20 
минути/, им дава предимство пред всички останали средства на 
физическото възпитание. Динамичността на двигателните действия, 
поддържането на средна и голяма по величина пулсова честота около 150 и 
повече удара в минута, осигуряване възможности за почивка в определени 
периоди от играта влияе положително върху дихателната система. 

В  таблица №4 са групирани игрите спрямо въздействието им върху 
двигателните способности. Спортният педагог може да избере онези от тях 
за конкретното занятие, които отговарят на поставените цели и задачи. В 
приложението на настоящия труд са отразени наименованията на игрите 
по поредния номер, двигателните елементи в съдържанието и степента на 
функционално натоварване на всяка една от тях. 

Игри за въздействие върху двигателните способности 
Таблица 4 

Двигателни 

способности 

Подвижни игри 

Скоростни 

способности 

1,2,4, 5,7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 37,45, 52, 65; 

Силови 

способности 

22, 25, 26, 33, 28, 34, 39, 41, 42, 46, 57, 58, 
59,60,61,66,67; 

Способности да 
издръжливост 6, 12, 14, 16, 17, 33, 34, 40, 47, 48, 49, 55, 102,103; 
Двигателни 

умения 
9, 11, 12, 16, 27, 30, 31, 42, 43, 45, 50, 55, 56,65, 
70, 75, 79, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 97,99,101,102; 

 
4.5. Възможности за реализиране на учебното съдържание по 

предмета „Физическо възпитание и спорт” с подвижни 
игри 

За да се реализира ефективно учебното съдържание в игрова форма, 
е необходимо да се спазят няколко условия: 

 да се разработят тематични планове за всяко от ядрата на 
учебната програма, съобразени с държавните образователни 
изисквания; 

 да се конкретизира съдържанието им според възможностите на 
учениците за определена възраст; 
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 да се определят задачите, с които ще се постигне крайният 
ефект - морфологично, двигателно и психомоторно развитие на 
учениците; 

 да се определят двигателните елементи от ДОИ, подходящи за 
реализиране в игрова форма; 

 да се спазва логика при избора и използване на средствата: 
-  двигателните елементи в съдържанието им; 
- степен на функционално въздействие; 
- време, за което могат да се овладеят; 
- знанията, които ще се получават при реализирането им; 
- място в урока; 
- творчески подход при подбора на средствата за всяка 
конкретна задача; 
- контрол и оценка на резултатите от прилагането им.  

Подвижните игри с богатството от естествени движения, техните 
разновидности и игровата форма на организация са основно средство при 
реализиране на учебното съдържание на различни по характер уроци. 

Подвижните игри с лекоатлетически характер са насочени към 
овладяване, затвърдяване и усъвършенстване на различните видове 
бягания, скачания и хвърляния от ядро «Лека атлетика». 

Подвижни игри с гимнастически характер – към усвояване на 
динамични и някои статични упражнения от ядро «Гимнастика». 

Спортно-подготвителни игри - към многообразието двигателни 
елементи, свързани с ловене, подаване, удари, индивидуални тактически и 
групови взаимодействия в постоянно променящи се условия от ядро 
«Спортни игри». 

 
Начален етап на основното образование 

 Тематичен план „Ядро лека атлетика” на двигателни елементи, 
подходящи за реализиране с подвижни игри втори клас 
 Обобщена тема: Бягане 
 Тема: Усъвършенстване цялостната координация при бягане по 
разстоянието 
 Тема 2: Затвърдяване техниката и координацията при изпълнение на 
специалните бегови упражнения  
 Тема 3: Затвърдяване на бягане е различен темп и посока  
 Обобщена тема: Скачане  
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 Тема 1 Усъвършенстване на скачането с два крака на дължина от 
място 
 Тема 2: Затвърдяване на многократното скачане с един и два крака в 
координация 
 Обобщена тема: Хвърляне  
 Тема 1: Затвърдяване техниката на хвърляне на малка топка с една 
ръка над рамо от място 
 Тема 2: Затвърдяване и усъвършенстване на умения за хвърляне на 
малка топка във вертикална и хоризонтална цел от място 
 Тема 3: Усъвършенстване на хвърляне с две ръце на голяма лека 
топка от различни изходни положения  
 Тема 4: Затвърдяване техниката на хвърляне на голяма плътна топка 
с две ръце от място 
 
 Тематичен план „Ядро лека атлетика” на двигателни елементи, 
подходящи за реализиране с подвижни игри трети клас 
 Обобщена тема: Бягане 
 Тема 1:Усъвършенстване техниката и координацията на специалните 
бегови упражнения 

Тема 2: Затвърдяване техниката на бягане на къси разстояния 
 Тема 3: Затвърдяване и усъвършенстване техниката на стартиране от 

‘“ висок” и „падащ” старт 
Тема 4: Затвърдяване техниката при бягане на средни и дълги 

разстояния 
Обобщена тема: Скачане 
Тема 1: Усъвършенстване техниката на многократното скачане с 

един и с два крака 
Тема 2: Затвърдяване уменията за скачане на дължина и запознаване 

с отделните фази на скока по начин “свит” 
Обобщена тема: Хвърляне 
Тема 1: Усъвършенстване техниката на хвърляне на малка топка по 

движеща се цел 
Тема 2: Усъвършенстване хвърлянето на голяма лека топка с две 

ръце от място в хоризонтална и вертикална цел  
Тема 3: Затвърдяване уменията за хвърляне на голяма плътна топка и 

координация на движенията на крайниците и трупа в хоризонтална цел 
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Тематичен план „Ядро лека атлетика” на двигателни елементи, 
подходящи за реализиране с подвижни игри четвърти клас 

Обобщена тема: Бягане 
Тема1 :Усъвършенстване техниката на бягане по разстоянието Тема 
2: Затвърдяване техниката на бягане на къси разстояния  
Тема 3: Затвърдяване на стартирането от различни изходни 

положения при бягането на къси разстояния  
Обобщена тема: Скачане  
Тема1: Затвърдяване техниката на изпълнение при скачането на 

дължина след засилване по начин “свит 
Обобщена тема: Хвърляне 
Тема 1: Затвърдяване техниката при хвърлянето на малка топка с 

една ръка над рамо с кръстосана координация  
Тема 2: Затвърдяване хвърлянето на малка топка със засилване с 

кръстосана крачка по хоризонтална, вертикална и движеща се цел 
Тема 3: Усъвършенстване хвърлянето на голяма тежка топка с две 

ръце от различни изходни положения 
 
 
 
Таблица № 5 

Подготвителна 

част 
Основна част Заключителна 

част 
2,4,6,8,9,10,12,14, 

16,21,24 

1,3,5,7,11,13,15,17,18, 
19,20,23,25,26,27,28,29, 
30,31,32,33,34,37,39,42, 

43,45,46,47,48,49 

80,81,82,83,84,85 

 
Подвижни игри с лекоатлетически характер, подходящи за 

отделните части на уроци в ядро «Лека атлетика» 
 
Примерни варианти за реализиране на учебното съдържание в 

ядро „Лека атлетика” с подвижни игри 
Тема №3: Бягане - втори клас 
Цел: 
А/ Затвърдяване техниката на бягане по права с различен темп и 

посока Б/ Понятия - права, посока, темп 
В/ Знания - за въздействие на бягането върху основните 
системи в човешкия организъм 
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Задачи: 
1.Усъвършенстване цялостната координация при бягане по 

разстоянието 
2.Затвърдяване бягането с различен темп и посока 
3. Развитие на скоростните способности 
Необходими уреди и пособия: 10-12 пластмасови 
конуси или стойки, две разноцветни палки, обръчи или тебешир. 
Подготвителна част: 10 минути 
Приемане на класа, проверка на готовността, съобщаване на темата и 

задачите на урока, 
“ Два цвята”-  игра за концентрация на вниманието при изпълнение 

на команди (крачка напред, крачка назад, клекни, стани) или обръщания в 
различни посоки в зависимост от цвета на повдигнатата палка. 

Ходене, редувано с бягане в колона по един в обход на игралното 
поле. 

Ходене с последващо бягане с малка интензивност, като се набляга 
на движението на ръцете, сгънати в лакетните стави от назад и леко в 
страни, до напред и нагоре в посока към брадичката. 

Фигурно бягане около предварително разположени конуси в 
различни части на игралното поле с промяна на темпа и посоката. 

Странично-подскочно бягане със смяна на водещото рамо, съчетани 
с едновременното повдигане на ръцете встрани горе и последващо 
кръстосване пред тялото. 

Общоразвиващи упражнения: 
- И.п. стоеж 1-подскок до разкрачен стоеж и повдигане на ръцете в 

страни, 2- подскок до стоеж с прибиране на ръцете до тялото, 3- подскок 
до разкрачен стоеж с повдигане на ръцете през страни до горе, 4- изходно 
положение. Повторение на упражнението 10-12 пъти. 

- И.п. стоеж - последователни кръгове напред с лява и дясна ръка. 6-8 
повторения за всяка ръка. 

- И.п. разкрачен стоеж с ръце на хълбоци. 8-10 последователни 
странични извивки с трупа в ляво и дясно на два такта. 

-И.п. разкрачен стоеж, ръце горе в страни. Последователни наклони 
към ляв и десен крак с докосване дланите на ръцете зад опорния крак с 
последващ удар на ръцете горе в страни -12-15 повторения. 

- И.п. стоеж с ръце на хълбоци. 20-30 подскока с два крака в ляво, 
дясно, напред и назад. 
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Основна част: 25 минути 
Образователните задачи се реализират в игрова форма. “Насрещна 

щафета”  - основното двигателно действие “бягане по права”. 
Организацията в играта е разпределение на играещите в четен брой 

колони, разположени една срещу друга на 10-15 метра разстояние. При 
започване на играта водещите на колоните от едната страна стартират и 
бягат максимално бързо по права до своите партньори от 
противоположната колона. Докосването по ръката или предаването на 
малък предмет е знак за започване на бягане от следващия играещ. Играта 
продължава до смяна на местоположението на колоните. - 

“ Бездомен заек”  Основен двигателен елемент в играта е “бягане с 
различен темп и посока”. 

Учениците са образували кръг с диаметър десетина метра, като всеки 
от тях е влязъл в собствена „къщичка” (обръч или нарисуван кръг на 
земята). При сигнал започват да бягат около кръга, образуван от обръчите, 
описвайки крива, със стремеж наклонът на тялото да е в посока на кръга, за 
да се противодейства на центробежната сила. При втори сигнал всеки се 
стреми пръв да влезе в своята къща, демонстрирайки бързина на реакцията 
и съобразителност. 

При варианта на играта се отнема една от,,къщичките“ и при втори 
сигнал играещите заемат, която и да е от тях. Един от учениците винаги 
остава без дом. 

“ Кръгова щафета”  -основен елемент “бягане по крива и завой”. 
Играещите са подредени в четири редици, две по две една срещу 

друга, образувайки кръг с вътрешен диаметър 6-8 метра. Със сигнал за 
старт на играта последните от всяка редица започват да бягат и заобикалят 
останалите при предварително определена посока, като всеки се стреми по 
най-бързия начин да достигне до своята редица. Докосването с ръка гърба 
на своя съотборник е сигнал за неговия старт. Крайният резултат е сумарен 
от действията на играчите от всеки отбор. 

Заключителна част: 5 минути 
Равномерно бягане с малка интензивност, редувано с ходене и 

изпълнение на дихателни упражнения. 
Игра “ Къде е топчицата“  - учениците образуват кръг в свит седеж 

плътно един до друг. Една или повече малки топки започват да се подават 
под краката от ръка в ръка, като може да се правят и залъгващи движения. 



32 
 

Намиращият се в центъра на кръга водещ се опитва да открие движещите 
се топки. 

Анализ на урока за получаване обратна информация от учениците за 
степента на реализиране на конкретните цели и задачи. Общи и 
индивидуални насоки. 
 

Р 

Дозировка Двигателни 

качества №  Време 
/мин/ 

брои к j умения 

1 |Два цвятаi 
122 2 

10-12 С̂троеви | 
команди 

-  

2 
Бездомен 

заек 

150 4-5 6-8 |Бягане по права 
j  

Бързина на 
реакцията 

3 Кръгова 
щафета 162 8-10 

4-5 |Бягане по завой 
1 
i  

Бързина 

4 Насрещна 
щафета 

148 4-5 

3-4 |Бягане по права 1 

Обща 
издръжливост 

5 Къде е 
топчицата? 

115 2-3 10-12 |Подаване на 
|топка 

 

 
 
 
 
 
Тема 1: Скачане-трети клас 
Цел: 
А/ Затвърдяване и усъвършенстване техниката на скачане на 

дължина. 
Б/ Понятия - ускорение,отскок, летеж, приземяване.  
В/ Знания за въздействие на скачането върху опорно- двигателния 

апарат и ролята на засилването за крайния резултат. 
Задачи: 
1.Усъвършенстване техниката и координацията на специалните 

бегови упражнения 
2.Усъвършенстване техниката на многократното скачане с един и 

два крака 
3. Затвърдяване уменията за скачане на дължина и запознаване с 

отделните фази на скока по начин “ свит“  
Необходими уреди и пособия: 12-14 пластмасови обръча, трамплин, 

голяма лека топка. 
Подготвителна част: 12 минути 
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Приемане на класа, проверка на готовността, съобщаване темата и 
задачите на урока. 

„ Великани и джуджета”  игра за концентрация на вниманието и 
бързо реагиране на подадена команда. 

Ходене, редувано с бягане с променлива интензивност в колона 
около игралното поле. 

Многократно подскочно бягане с един или два крака над линия, 
очертаваща зоната за игра. 

Общоразвиващи упражнения. Упражненията се изпълняват по 
двойки един срещу друг: 

- И.п. стоеж с поставена ръка на едноименното рамо на партньора - 
махове с външния на опората крак, обтегнат в коляното от тазобедрената 
става. 

- Противоравно изпълнение с другия крак от същото изходно 
положение. 

- От същото изходно положение - махове с повдигане коляното към 
гърдите. 

-И.п. разкрачен стоеж със захват на ръцете - последователни напади 
на един или два такта в ляво и в дясно. 

-И.п. клек в захват - 10-15 едновременни подскока от двамата 
участника, като подскоците могат да бъдат както на място, така и с леко 
придвижване в различни посоки. 

Основна част: 23 минути 
Образователните задачи се реализират в игрова форма. 
Класът е разделен в две колони. Пред всяка от тях са подредени 

поредица от 6-7 обръча, разположени през 50 см. разстояние. След сигнал 
последователно всеки от съответната колона преминава през обръчите, 
усъвършенствайки следните СБУ: 

- свободно бягане,стъпвайки във всеки обръч — 2 серии 
- бягане със средно повдигнато коляно - 2 серии 
- бягане с високо повдигнато коляно - 3 серии  
Отчита се техниката на изпълнение от всяка двойка ученици. 
“ Скачане от кръг в кръг”  - основно двигателно действие “скачане с 

един и два крака”. Играта има щафетен характер. 
Организацията е същата, като колоните могат да бъдат и повече от 

две. На 7-8 метра зад поредицата от обръчи се поставя стойка или предмет, 
който се заобикаля. 
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При сигнал за започване на играта последователно всеки от 
играещите преминава, скачайки по точно. опреде лен начин с един или два 
крака, заобикаля стойката и се връща в собствената колона. При 
изпълнение на двигателните действия може да се носи малък предмет, 
който се предава на всеки следващ участник. Резултатът е сумарен от 
отборното изпълнение на всички играещи. Повторенията са 3-4. 

„ Парашутисти”  - в игрова емоционална обстановка се затвърдяват 
отделните фази на скока на дължина със засилване и цялостното му 
изпълнение. Последователно всеки се засилва от 10-12 метра, отскача от 
трамплин и се приземява в обръч, разположен на мястото на приземяване. 
Следи се за равноускорителното засилване, енергичното отскачане, летежа 
и мекото амортизиращо приземяване. 

„ Опаспа зона”  - игра със същото двигателно действие. 
Играещите са разположени от едната страна на зона с ширина около 

2 метра. Вътре в нея има един или повече водещи, чиято цел е да докоснат 
колкото се може повече от съучениците си, които прескачат опасната зона 
в хоризонталната равнина след засилване. 

Заключителна част: 5 минути 
Възстановително ходене и леко подскочно бягане, насочено към 

релаксиране на мускулни групи на долните крайници. 
“ Довърши думичката“  игра с успокоителен характер. В центъра на 

образуван от учениците кръг застава водещият (най-подходящо е да бъде 
учителят). Последователно подава топка към някой от учениците, казвайки 
сричка от дума. Ученикът връща топката, продължава сричката, за да 
образува нова дума. 

При анализа на урока се набляга на новите понятия, свързани със 
скачането на дължина със засилване. 

 

№ Наименование Р 

Дозировка 
Двигателни умения Двигателни 

качества Време 
/мин/ 

брой 

1 Великани и 
джуджета 

140 
2 10-12 

Клякане, изправяне Скоростно-силови 

2 Скачане от кръг в 
кръг 

170 4-5 3-4 Скачане с един и с два 
крака 

Скоростно-силови 

3 Парашутисти 150 8-10 5-6 Скок дължина със 
засилване 

Скоростно-силови 

4 Опасна зона 151 5-6 10-12 Скок дължина със 
засилване 

Скоростно-силови 

5 Довърши 

думичката 
115 

2 
15-20 Ловене и подаване -  
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Тема 2: Хвърляне - четвърти клас 
Цел: 
А/ Затвърдяване и усъвършенстване техниката на хвърляне на малка 

и голяма топка. 
Б/ Понятия - разстояние, хоризонтална, вертикална равнина. В/ 

Знания за въздействие на видовете хвърляния върху силовите способности. 
Задачи: 
1. Затвърдяване хвърлянето на малка топка със засилване па 

различно разстояние по вертикална или движеща се цел 
2.Усъвършенстване хвърлянето на голяма топка с две ръце от 

различни изходни положения 
3.Скоростно-силови възможности на горните крайници  
Необходими уреди и пособия: 15-20 тенис топки, 8-10 големи 

топки, 6-8 гимнастически обръча. 
Подготвителна част: 10 минути 
Приемане на класа, проверка на готовността, съобщаване на темата и 

задачите на урока. 
Ходене, редувано с бягане с различен темп и посока в колона по 

двама. По време на бягането двете колони могат да се разделят и да 
променят самостоятелно посоката. 

“ Гоненица”  - играещите са по двойки, хванати за ръце. Една или две 
определени двойки ученици гонят останалите. При докосване се сменят 
водещите. С играта се повишава емоцията и функционалното натоварване. 

Общоразвиващите упражнения се изпълняват по двойки, насочени са 
към мускулните групи на горните крайници и специфични движения от 
основните Двигателни действия, свързани с различните видове хвърляния. 

-И.п. лек разкрачен стоеж един срещу друг със захват на ръцете. 
Последователно сгъване и разгъване на ръцете с леко съпротивление от 
лакетните стави. 

-И.п. напречно-разкрачен стоеж - същото упражнение, съчетано с 
динамично едновременно подскачане в предно- задна посока. 

-И.п. с гръб един към друг ръце, захванати над главата. При сигнал 
всяка двойка едновременно прави крачка напред и задържа 5-6 сек. в 
положение “лък”, 

-И.п. стоеж - единият от учениците е застанал в страничен стоеж 
спрямо партньора си, който му държи хвърлящата ръка. Изпълнява се 
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имитационно хвърляне до положение “лък” с леко съпротивление и 
задържане - следва смяна. 

-Всяка двойка има малка топка. Последователно подхвърляне и 
ловене на топка с една или две ръце на различна височина. 

-Разстоянието между изпълняващите е 2-3 метра. От 
и.п. стоеж се фиксира лакетьт на хвърлящата ръка - топката се 

подава с удар в земята на партньора си само с камшикообразно движение и 
финално движение на китката. 

Основна част: 26 минути 
„ Кой ще хвърли най-далеч?”  - хвърляне в далечина със засилване. 
Класът е разделен в две редици на разстояние 20-30 метра една 

срещу друга. По сигнал учениците от едната редица едновременно хвърлят 
малка топка след засилване от пет крачки с цел топката да достигне 
партньора си от отсрещната редица. Следи се за техниката на засилване и 
хвърляне в координация. 10-12 повторения. 

„ Атакувана топка”  - хвърляне по движеща се цел. 
Организацията в играта е в две срещуположни редици на разстояние 

15-20 метра една от друга. Всички топки за хвърляне са в едната от тях. По 
средата на разстоянието последователно се търкалят една или две топки, 
като участниците в играта се стремят да ги ударят. Топките могат да се 
заменят и с гимнастически обръчи. След всяка серия групата на 
хвърлящите се променя. Хвърлянето по движеща се цел продължава с по 
8-10 повторения за всяка група. 

„ Биене на топка в стена“  - хвърляне във вертикална цел. 
Двете групи застават срещу стена или баскетболен кош с по една 

топка. Един от групата след засилване се стреми да удари таблото на коша, 
а всички останали се стремят да уловят отскочилата топка във въздуха. 
Последователно хвърлящите ученици се заменят. 

„ Кой ще улучи?“  - хвърляне на голяма топка. 
В средата между две редици една срещу друга на разстояние 10-12 

метра се поставят обръчи. Топките са в една от тях. При сигнал целта е с 
определен начин на хвърляне (с две ръце над глава, с две ръце отдолу, с 
гръб към посоката на хвърляне) да се получи попадение в някой от тях. 
Резултатът е сумарен от попаденията на целия отбор. Продължителността 
е с десетина хвърляния по различен начин. 

Заключителна част: 4 минути 
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Възстановително ходене и бягане, насочено към релаксиране на 
мускулни групи на горните крайници. Анализът на урока е свързан с 
обратната информация за начините на хвърляне и въздействието на такива 
двигателни действия върху силовите способности на горните крайници. 

 

№ Наименование р 
Дозировка 

Двигателни умения Двигателни 
   Време 

/мин/ 
брой 4 качества 

1 
Гоненица 163 

2 8-10 
Бягане Бързина на 

реакцията 
2 Кой ще хвърли 

най-далеч? 
127 6-8 10-15 Хвърляне с една ръка 

над рамо в 
хоризонтална цел 

Скоростно- 

силови 

3 Биене на топка в 
стена 

142 5-6 20-30 Хвърляне с една ръка 
над рамо във 
вертикална цел 

Бързина на 
реакцията 

4 Атакувана 
топка 

153 5-6 6-8 Хвърляне с една ръка 
над рамо по движеща 
се цел 

Силови 

5 Изчистване на 
игрището от 
топки 

172 3 2-3 Хвърляне на голяма 
топка с две ръце над 
глава 

Скоростно- 

силови 

 
 
Тематичен план ядро „Гимнастика” на двигателни елементи, 
подходящи за реализиране с подвижни игри - втори клас 

 
Обобщена тема: Динамични равновесни упражнения 
 
Тема 1: Затвърдяване на равновесно ходене Обобщена тема: Отскоци 

и прескоци Тема 1: Затвърдяване двигателните умения при отскоците и 
лицевите прескоци над уред 

Обобщена тема: Статични и динамични упражнения на земя 
Тема 1: Усъвършенстване на индивидуално и групово лазене и 

провиране 
Тема 2: 3атвърдяване техниката на изпълнение при динамични 

упражнения на земя (“кълбо”) 
Тема 3: Затвърдяване техниката на статични упражнения на земя - 

“мост от тилен лег” 
Обобщена тема: Строеви упражнения  
Тема: Затвърдяване умения за изпълнение на строеви упражнения и 

команди - видове обръщания и престрояване на място 
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Тематичен план ядро „Гимнастика” на двигателни елементи, 
подходящи за реализиране с подвижни игри - трети клас 

 
Обобщена тема : Земни упражнения 
Тема 1 Затвърдяване двигателните умения при изпълнение на кълбо 

назад 
Тема 2.Усъвършенстване на кълбо 
Тема 3.Усъвършенстване на групово изпълнение на мост от тилен 

лег 
Обобщена тема : Строеви упражнения 
Тема 1: Затвърдяване видовете обръщания в различни посоки  
Тема 2: Усъвършенстване на престрояванията в движение 
 
Тематичен план ядро „Гимнастика” на двигателни елементи, 

подходящи за реализиране с подвижни игри четвърти клас 
 
Обобщена тема: „ Земя” 
Тема 1: Затвърдяване техниката на изпълнение на скок кълбо от 

стоеж и засилване от две-три крачки 
Тема 2: Усъвършенстване скок кълбо със засилване 
Тема 3 Усъвършенстване мост от тилен лег и затвърдяване мост от 

разкрачен стоеж 
Обобщена тема: „Прескок”  
Тема 1. Затвърдяване и усъвършенстване на свит лицев прескок 
 
Таблица № 6 

Подготвителна 

част 

Основна част Заключителна 

част 
2, 3, 4,6,8,9,10,12,16 22,24,33,34,35,37,38, 

41,42,44,47,68,69,70, 
71,72,73,74,75,77,78, 

79 

80,81,82,83,84,85 

 
Подвижни игри с лекоатлетически и гимнастически характер за 

отделните части на урока 
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Примерни варианти за реализиране на учебното съдържание в 
ядро „Гимнастика” с подвижни игри 

 
Тема 2: Динамични упражнения на земя - втори клас 
 Цел: 
А/ Затвърдяване и усъвършенстване двигателните умения за 

изпълнение на динамични упражнения на земя. 
Б/ Понятия - кълбо, претъркаляне. 
В/ Знания за въздействие на динамични гимнастически упражнения 

върху опорно-двигателния апарат. 
Задачи: 
1.  Затвърдяване кълбо напред 
2.  Усъвършенстване па индивидуално и групово лазене 
3.  Работа за бързина 
Необходими уреди и пособия: гимнастически постелки 10- 12 броя, 

гимнастическа пейка, 20 гимнастически тояжки. 
Подготвителна част: 10 минути 
Приемане на класа, проверка на готовността на учениците, 

съобщаване темата и задачите на урока. 
Игра за концентрация на вниманието – „ Великани и джуджета”.   

На строените в две редици ученици се подават последователно команди, 
при които те клякат или се изправят и се повдигат на пръсти с вдигнати 
над главата ръце. Командите могат да бъдат и със заблуждаващ характер, 
като се отчитат допуснатите индивидуални грешки. 

Фигурно ходене, бягане в обход на салона с промяна ритъма и 
постепенно увеличаване темпа на изпълнение. 

Общоразвиващите упражнения се изпълняват с гимнастическа 
тояжка. 

И.п. - стоеж, тояжката е хваната с две ръце пред тялото. 
Последователно повдигане на тояжката напред и снемане до изходно 
положение (1,2), на 3 повдигане тояжката до горе, на 4 снемане до и.п. 
Повторенията са 10-12. 

И.п. - стоеж, тояжката е хваната с две ръце пред тялото. На 1 
повдигане тояжката над главата, на 2 снемане тояжката зад тила, на 3 
повдигане тояжката над главата, на 4 

и.п. Упражнението се изпълнява 8-10 пъти. 
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И. п. - разкрачен стоеж, тояжката хваната в свити лакти зад гърба. 
15-20 последователни странични извивки в ляво и в дясно. 

И.п. - разкрачен стоеж тояжката, спусната вертикално към пода, 
хваната с две ръце една върху друга в единия й край. Пружиниране във 
водоравен наклон - 10-15 повторения. 

И.п. - разкрачен седеж, тояжката хваната с две ръце над глава. 
Последователни наклони към пръстите на краката на два такта, с 
последващи два удара с ръцете горе в страни. 

И.п. - стоеж, тояжката е поставена на пода до краката. 20-30 
последователни подскока с два крака в ляво и дясно над нея. 

Основна част: 25 минути 
Учениците са разположени в две групи в колянна опора около 

гимнастически пейки. По сигнал започват да лазят едновременно в 
колянна опора около пейките две минути. При изпълнението на това 
естествено-приложно упражнение се набляга на разностранната 
координация на ръцете и краката и високо повдигнатата глава. 

“ Бързо пази, бързо седни!“  — играта има състезателен характер. При 
знак, подаден от учителя, двете групи започват да лазят около своите 
пейки, като при втори сигнал по най- бързия начин сядат върху тях. Играта 
се повтаря 5-6 пъти като целта е в съревнователна обстановка да се 
затвърди и да се усъвършенства този двигателен елемент, да се 
концентрира вниманието и се стимулира бързината на реакцията. 

„Щафетна игра”  - двигателните елементи са лазене в колянна опора 
и провиране. 

Срещу разположените в две колони ученици се поставят по 5-6 
гимнастически постелки. На 7-8 метра зад постелките се поставя 
гимнастическа пейка При сигнал за започване на играта последователно 
всеки се стреми по най- бързия начин да преодолее разстоянието върху 
постелките с лазене, да пробяга до пейката, като се провре под нея и пръв 
се върне в началото на своята колона. Следващият ученик стартира, когато 
бъде докоснат от завършилия съотборник. Играта се повтаря 2-3 пъти. 

„ Акробати“ -  основното двигателно действие в играта е изпълнение 
на кълбо. 

Учениците са застанали в колона и бързо един след друг изпълняват 
този двигателен елемент. Учителят стои до постелката и помага, ако е 
необходимо при изпълнението на всеки един от тях. По време на играта се 
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правят индивидуални корекции и указания. Всеки ученик прави по десет 
повторения. 

„ Верижно лазене“  - играещите са в две колони един зад друг в 
колянна опора. Всеки е хванал глезените на отпред стоящото другарче. 
При сигнал за започване цялата колона изпълнява придвижване с лазене на 
определено разстояние. Следи се за правилното и синхронно изпълнение, а 
не на скоростта. Отчита се качеството на груповото изпълнение. 
Повторения на играта 3-4 пъти. 

Заключителна част: 5 минути 
Възстановително ходене и бягане, насочено към релаксиране на 

мускулни групи на трупа и горните крайници. 
„ Телефон”  - игра с релаксиращ характер. 
При анализа на урока се акцентира върху приложението на тези 

динамични упражнения в живота или в спорта. 
 
 
 
 
 

 

Наименование Р 
Дозировка 

Двигателни Двигателни 
№   Време 

/мин/ 
брой умения качества 

1 Великани и джуджета 
145 

1 
15- 

20 

Клякане, 
изправяне 

Бързина на 
реакцията 

2 Бързо лази, бързо 
седни 

152 3-4 5-6 Лазене в колянна 
опора 

Бързина 

3 
Щафета с лаз. и пров. 

148 3-4 2-3 Лазене,бягане, 
провиране 

Бързина 

4 Акробати 144 6-8 10 Претъркаляне Гъвкавост 
5 Верижно лазене 132 4-5 3-4 Групово лазене - 

 
 

Тема 2: Земни упражнения - трети клас 
Цел: 
А/ Затвърдяване и усъвършенстване умения за изпълнение на 

статични и динамични упражнения на земя. 
Б/ Понятия - тилен лег, опора.  
В/ Знания за въздействие на статичните и динамични гимнастически 

упражнения върху двигателните качества. Задачи: 
1.  Затвърдяване на мост от тилен лег 
2.  Затвърдяване на кълбо назад 
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3.  Работа за гъвкавост и сила на горните крайници и труп. 
 Необходими уреди и пособия: гимнастически постелки 10- 12 броя, 
гимнастическа стена, 10 големи леки топки, 2 раници. 

Подготвителна част: 12 минути 
Приемане на класа, проверка на готовността на учениците, 

съобщаване темата и задачите на урока. 
Преминаване в колона с преброяване на първи, втори, трети. Бягане в 

обход на салона с равномерен темп. По сигнал се изпълнява престрояване 
от една в две или три колони с последващо преминаване до изходно 
положение. Следи се за правилното изпълнение ~ т.е. вторият или третият 
ученик застават от лявата страна на този пред него. Продължителността на 
изпълнение е 2-3 минути. 

Общоразвиващите упражнения се изпълняват по двойки с топка, с 
цел разгряване на мускулните групи преди всичко на трупа и въздействие 
върху гъвкавостта на гръбначния стълб в предно-задна и странична посока. 

И.п. - разкрачен стоеж. Последователни 15-20 подхвърляния на 
топката между партньорите на 2-3 метра разстояние. 

И.п. - разкрачен стоеж с гръб един към друг. Подаване топката над 
глава с две ръце от наклон назад с последващо поемане между краката от 
наклон напред - 10-15 повторения. 

И. п. - разкрачен стоеж. Последователно подаване и поемане на 
топката с две ръце със странична извивка отляво и отдясно - 8-10 
повторения. 

И.п. - от същото изходно положение единият ученик подава топката 
със странична извивка от ляво, а другият я получава в странична извивка 
от дясно. Следва смяна на посоката на подаване. Повторенията са 10-15. 

И.п. - разкрачен седеж с топка в ръце. Едновременно двамата 
партньори изпълняват наклон с трупа в посока пръстите на краката с 
последващо изправяне и подаване топката с наклон назад. 

И.п. - опорен седеж. Последователно повдигане и снемане на двата 
крака над топката от едната и другата й страна. След 6-8 повторения 
следва смяна на уреда. 

„ Строй се бързо”-  игра за затвърдяване на умения за строяване и 
престрояване в движение. 

Участниците сформират.3-4 групи. При команда на водещия всяка от 
групите се строява в колона, редица или кръг на определено място. 
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Повтаря се 8-10 пъти, като командите и изискванията към играещите се 
променят постоянно. 

„ Подаване топка над глава”  - вариант. Участниците са в две колони, 
разредени на една ръка разстояние в разкрачен стоеж. Първият от всяка 
група подава топката над глава, вторият я подава между краката, третият 
над глава и т.н. Последният от колоната с бягане отива в началото й и я 
подава над глава. Чрез играта се въздейства върху подвижността на 
гръбначния стълб в предно-задна или странична посока. Играта се 
изпълнява три- четири пъти.  

Основна част: 24 минути 
Учениците са разположени по двама души на гимнастическа 

постелка и в продължение на 2-3 минути самостоятелно или с помощ от 
другарчето си заемат и изпълняват опорен седеж и тилна опора. 

11Легни. стани!” ( вариант-вдигни, легни) — щафетна игра с 
„търкаляне“ “ носене на топка”, мост от тилен лег. 

Учениците са разположени в две редици в изходно положение 
опорен седеж. При сигнал за започване на играта първият участник с топка 
в ръце командва “вдигни”! Останалите съотборници изпълняват мост от 
тилен лег. Той търкаля топката в образувания тунел и заема мястото си в 
редицата. Последният, получавайки топката от другия край командва 
“легни!” и с бягане, се придвижва до началото на тунела. Там следва 
командата “вдигни” с последващо търкаляне на топката. Играта 
продължава, докато се изредят всички участници. Повтаря се 3 до 4 пъти. 

..Комбинирана щафета ” - двигателни елементи кълбо и кълбо назад. 
Участниците в играта изпълняват състезателно две последователни кълба, 
пробягват разстояние от 5-6 метра, правят кълбо назад, заобикалят стойка 
и по най-бързия начин се връщат в своята колона. Дозировка на играта - 4 
повторения. 

„ Кой ще стъпи в кръга?”  Игра с противодействие. Изпълнява се в 
края на основната част. Участниците се разполагат около кръг, захванати 
за ръце. При стартирането на играта всички започват да се дърпат в една 
или друга посока с цел да накарат някой от останалите играчи да стъпи в 
кръга. Повторенията се 8-10. 

Заключителна част: 4 минути 
Ходене, съчетано с бавно бягане и разтърсващи упражнения за 

мускулните групи на горните и долните крайници. Анализ за степента на 
реализиране задачите в урока и поставяне на индивидуални препоръки. 
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Наименование Р 
Дозировка 

Двигателни умения Двигатели 
и качества   Време 

/мин/ 
брой 

1 
Подаване топка 
над глава 

145 3 3-4 Подаване, ловене, 
носене 

Гъвкавост 

2 
Строй се бързо 

162 
4 

8-10 
Строяване, 
престрояване 

Скоростни 

3 Легни, стани! 
/вариант/ 

144 6-8 3-4 Търкаляне, носене Скоростно 
-силови 

4 Комбинирана 
щафета 

152 5 4 Кълбо, кълбо назад - 

5 Кой ще стъпи в 
кръга? 

to
 

2-3 8-10 Дърпане Силови  
i 
  

Тема 2: Динамични упражнения на земя - четвърти клас  
Цел: 
А/ Затвърдяване и усъвършенстване двигателните умения в 

динамични упражнения на земя. 
Б/ Понятия - скок кълбо, лицев прескок, летеж, отскачане, 

приземяване. 
В/ Знания за координацията на тялото и неговите части в отделните 

фази и цялостното изпълнение на упражненията; географските посоки. 
Задачи: 
1. Усъвършенстване на свит лицев прескок 
2. Затвърдяване на скок кълбо със засилване 
3. Комплексно развитие па двигателните качества 
Необходими уреди и пособия: скрин, гимнастически пейки - 2 бр., 

обръчи -10 броя, гимнастически тояжки - 2 бр., постелки - 5 бр., 
медицински топки - 4 броя, два комплекта гири. 

Подготвителна част: 10 минути 
Приемане на класа. Съобщаване на темата и предстоящите задачи в 

урока -1 мин. 
“ Ветропоказател“ - игра за концентрация на 
вниманието, демонстриране на знания за географските посоки и 

усъвършенстване умения за изпълнение на различни видове обръщания в 
зависимост от това откъде и накъде духа вятърът - 1 мин. 

„ Чуй и изпълни“  - подават се команди за изпълнение на статични 
упражнения на земя само терминологично 2 мин. (пр. равновесен опорен 
седеж, седеж, разкрачен опорен седеж и т.н.). Правят се корекции на 
грешките и се поощрява бързото изпълнение. 

Основна част: 26 минути 
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Построените в две колони ученици изпълняват последователно 
прескок на скрин с опора на двете ръце върху него. Следи се за 
засилването, отскачането с два крака, опората с ръцете и мекото 
приземяване. Организацията е посменна. Всеки от участниците изпълнява 
по няколко пъти двигателното действие в продължение на 5-6 минути. 

„Щафета с търкаляне и прескачане“.  С нея се усъвършенстват 
уменията за демонстрация на свит лицев прескок над пейка и кълбо 
напред. 

Колоните се строяват пред гимнастически пейки. Със сигнала за 
започване на играта първите участници изпълняват по три лицеви прескока 
по дължината на пейката пред своята колона, правят по две 
последователни кълба на поставените на 3-4 метра от пейките постелки, 
заобикалят вертикално поставените стойки зад тях и с бягане се връщат в 
своята колона. Отчитането на победителя е сумарен резултат от 

изпълнението на всички участници в отбора. За играта се отделят 6-7 
минути, като повторенията са 3 или 4. 

‘ТОРЯ ш пят обръч". Игра за затвърдяване и усъвършенстване 
уменията в скок кълбо със засилване от 3-4 метра. Пред подредените 4-5 
гимнастически постелки една върху друга или дунапренено скочище 
застава учителят, държащ вертикално разположен обръч. Последователно 
всеки един от учениците изпълнява този двигателен елемент, скачайки 
през обръча. 

Обръща се внимание на отскачането с два крака, без да се намалява 
скоростта на засилване, поемане тежестта на тялото от ръцете и прибиране 
главата към тялото преди претъркалянето. Стимулират се учениците за 
преодоляване на страха, а на двигателно по-добрите могат да се поставят и 
два обръча, през които да преминат едновременно. Времетраенето на 
играта е 6-8 минути с 5-6 повторения. 

„ Совалка”.  Игра за комплексно въздействие върху няколко 
двигателни качества. Състезателният елемент и емоцията са предпоставки 
за постигане на по-добър резултат, отколкото познатото кръгово 
занимание. 

Подреждат се две или три станционни комбинации в зависимост от 
броя на децата и уредите, с които се разполага. Упражненията се 
изпълняват с максимална интензивност и точно определена дозировка с 
условие две съседни упражнения да не натоварват едни и същи мускулни 
групи. Не е необходимо да се изчаква завършването на целия комплекс от 
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двигателни действия от една двойка ученици. По време на изпълнението 
могат да работят няколко двойки, състезавайки се помежду си. 

Последователност на упражненията: 
1.Бързина - трикратно максимално бързо пробягване на разстояние 

от 10 метра. 
2. Взривна сила на долните крайници - 10 подскока над голяма топка, 

разположена на 2-3 метра от крайната зона за бягане. 
3.Гъвкавост на раменните стави - 10 кръгови движения с ръцете от 

раменния пояс с гимнастическа тояжка, хваната в двата и края. 
4.Сила на горните крайници - 5 пъти сгъване и разгъване на ръцете с 

гири. 
5.Сила на мускулите на трупа - 10 сгъвания и разгъвания на тялото 

от тилен лег до седеж с фиксирани глезени под гимнастическата стена. 
6.Максимално бързо пробягване на разстоянието от последната 

станция до мястото за стартиране на играта. 
Комплексът са повтаря два пъти с продължителност 6- 8 минути, 

като се осигурява достатъчно време за възстановяване.  
Заключителна част: 4 минути. 
 
Ходене и бягане с малка интензивност. Стречинг упражнения от 

седеж или стоеж. Анализ и проверка степента на овладяване на новите 
понятия и знания с въпроси за обратна информация 

 
 

Наименование Р 
Дозировка 

Двигателни умения Двигателни 

качества № 
 Време 

/мин/ 
брой 

1 
Ветропоказател 132 

2 10-
12 

Обръщане в 
различни посоки 

Бързина на 
реакцията 

2 
Чуй и изпълни 

128 
3-4 

8-10 Статични гимнает. 
упражнения на земя 

Бързина на 
реакцията 

3 Щафета с 
търкаляне и 
прескачане 

154 6-7 3-4 Кълбо, свит лицев 
прескок 

Скоростно- 

силови 

4 Горящият обръч 148 7-8 5-6 Скок кълбо Взривна сила 
5 Совалка 182 6-8 1-2 Бягане, скачане с два 

крака, кръгове, 
сгъване, разгъване 

Комплексно 
развитие на 
двигат. качества 

 
 
Тематичен план ядро „Спортни игри” на двигателни елементи, 
подходящи за реализиране с подвижни игри втори клас 
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Обобщена тема: Подаване и ловене на топка 
Тема 1: Затвърдяване на ловене и подаване на голяма лека топка с 

две ръце 
Тема 2: Двигателно усъвършенстване на ловене и подаване с две 

ръце от място в движение със смяна на посоката на придвижване 
Обобщена тема: Водене на топка  
Тема 1: Затвърдяване дриблиране с една ръка  
Тема 2: Затвърдяване дриблиране със смяна на водещата ръка 
Обобщена тема: Хвърляне  
Тема 1: 3атвърдяване умения за хвърляне на топка с една ръка 

отстрани 
Тема 2: Затвърдяване умения за хвърляне с две ръце от гърди и с 

една ръка над рамо 
 
Тематичен план ядро „Спортни игри” на двигателни елементи, 
подходящи за реализиране с подвижни игри трети клас 

Обобщена тема: Подаване и ловене на топка 
Тема 1: Затвърдяване и усъвършенстване подаването с една ръка над 

рамо в движение 
Тема 2: Затвърдяване на подаване и спиране на топка с крак 
Тема 3: Затвърдяване спирането и подаването с крак на място 
с вътрешната част на ходилото 
Тема 4: Затвърдяване подаването е крак на различна дистанция 
 
Обобщена тема: Водене на топка  
Тема 1: Затвърдяване водене на топка в движение с една ръка 
 
Обобщена тема: Стрелба 
Тема 1: Затвърдяване умението за стрелба с крак от място по 

неподвижна цел 
 
Тематичен план ядро „Спортни игри”на двигателни елементи, 
подходящи за реализиране с подвижни игри четвърти клас 
 
Баскетбол Обобщена тема: Подаване и ловене 
Тема 1: Усъвършенстване ловенето и подаването с две ръце пред 

гърди от място 
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Тема 2: Затвърдяване подаване с две ръце пред гърди в движение 
 
Обобщена тема: Водене на топка 
Тема 1: Затвърдяване и усъвършенстване воденето на топка в 

движение без и със смяна на посоката 
 
Обобщена тема: Стрелба 
Тема 1: Усъвършенстване стрелба в кош с две ръце от гърди и над 

глава от място 
Тема 2: Затвърдяване стрелбата в кош в движение с две ръце от 

гърди 
Тема 3: Затвърдяване стрелбата в кош с една ръка от рамо в 

движение 
 
 
 
 

Футбол 
Обобщена тема: Подаване, спиране и поемане на топка 
Тема 1: Затвърдяване поемане, спиране и подаване на топка с крак, с 

вътрешната част на стъпалото на място и в движение  
Тема 2: Затвърдяване умението за водене на топка с вътрешната и с 

горната част на ходилото 
 
Обобщена тема: Дрибъл 
Тема 1: Затвърдяване водене на топка с горната част на стъпалото 
Обобщена тема: Удари във врата  
Тема 1: Усъвършенстване на прав вътрешен удар по неподвижна и 

търкаляща се топка 
 
Таблица № 7 

Подготвителна 

част 
Основна част Заключителна 

част 
3,5,7,11,12,16,21, 

22,25,35,36 

17,18,25,30,33,34,47,48,65,86, 
87,88,89,92,93,96,97,98, 99, 
100,101,102,103 

80,81,82,83,84,85 

Игри с лекоатлетически характер и спортно-подготвителни 
игри, подходящи за отделните части на урок от ядро «Спортни игри» 
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Примерни варианти за реализиране на учебното съдържание в 

ядро „Спортни игри” с подвижни игри 
 
Тема 1: Ловене, подаване, хвърляне - втори клас 
Цел: 
А/ Затвърдяване и усъвършенстване на умения за ловене, подаване и 

хвърляне /стрелба/ с две ръце на голяма лека топка. 
Б/ Понятия - пас. 
В/ Знания за въздействието на упражненията с ловене, подаване и 

хвърляне върху силовите възможности  
Задачи: 
1.Усъвършенстване на двигателните умения за ловене и подаване с 

две ръце на голяма лека топка 
2. Затвърдяване па уменията за стрелба по неподвижна цел 
3.Развиване наумения за боравене с мобилен предмет 
4.Въздействие върху силовите способности на горните крайници и 

трупа 
Необходими уреди и пособия: големи леки (волейболни или 

баскетболни топки) 10-12 броя, медицински топки - 10 броя. 
Подготвителна част: 8 минути 
Приемане на класа и съобщаване темата на занятието. Ходене и 

бягане в обход на спортната площадка с променлива интензивност. 
Упражнения в движение по време на бягането и на място за загрявка 

преди всичко на мускулните групи на трупа и раменния пояс - кръгове с 
трупа и ръцете, кръгове с главата, подскочни упражнения, съчетани с 
едновременна работа на краката и ръцете, наклони и извивки с трупа, едно- 
две специални бегови упражнения.  

„ Гоненица“  - игра за повишаване емоционалния тонус и функциите 
на основните системи. 

Основна част: 27 минути 
Цялата основна част е с игрови характер. 
„ Лее топки се гонят в кръг” - игра с основни двигателни действия, 

ловене и подаване на голяма топка. На строените в кръг ученици, 
преброени на първи и втори, се дават две топки на водещите, разположени 
един срещу друг, които след сигнал започват да се подават в определена 
посока с две ръце отдолу или от гърди, с цел да се настигнат. При сигнал 
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посоката на движение на топката може да се промени. В играта е 
подходящо да се пуснат и повече от две топки, което води до по-голяма 
концентрация на вниманието и повишаване бързината на подаванията. 
Играта продължава 5-6 мин. 

„ Топката на съседа”  — ловенето и подаването на топка е основно 
двигателно умение в съдържанието на играта. 

В зависимост от броя на учениците се образуват два или повече 
кръга. Разстоянието между всеки играещ е 2-3 метра. Водещите държат по 
една голяма топка. При сигнал за започване на играта топката се подава в 
определена посока с две ръце по предварително уточнен начин. Целта на 
всеки отбор е най-бързо да подаде топката, докато стигне отново до 
водещия ученик. Играта може да завърши и след няколко преминавания на 
топката в кръга и продължава 6-7 минути. 

„ Защитена крепост”  - игра за усъвършенстване подаванията и 
затвърдяване стрелбата по неподвижна цел. 

В образуван кръг от 7-8 ученика се построява “крепост” от няколко 
медицински топки. Пазачът на крепостта се стреми да запази развалянето й 
с движения в една или друга посока и игра с крака или ръце. Играещите 
около кръга си подават бързо топката, като в удобен момент някой от тях я 
хвърля върху крепостта с цел да я развали. Времето за играта в тази част от 
урока е 6-7 минути, като се стимулират всички ученици за правилното 
подаване и точно хвърляне на топката. 

Упражнения за развитие силовите способности на трупа и горните 
крайници. 

Разделените на две групи ученици се строяват в две редици една 
срещу друга на разстояние не по-малко от десетина метра. Едната група 
държи в ръцете си медицински топки. При сигнал всички едновременно 
хвърлят топките в посока на партньора си от другата редица. Хвърлянето е 
с две ръце и може да бъде със замах между краката напред и нагоре, над 
глава, през глава назад. 

Силовите упражнения се повтарят по 3-4 пъти от вид, с обща 
продължителност 4-5 минути. 

Заключителна част: 5 минути 
„ Намери топката”  - игра с успокоителен характер, в която играчът 

с топка се стреми да я отнесе и да я постави на 7-8 метра в нарисуван кръг 
или обръч без зрителен контрол. 

№ Наименование Р Дозировка Двигателни умения Двигателни 
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Време 
/мин/ 

брой качества 

1 
Гоненица 152 2-3 4-5 Бягане с промяна на |        Скоростни 

посоката ! 
2 Две топ. се гонят в 
кръг 

140 5-6 
8-10 

Ловене и подаване             Скоростни 

 3 Топката на съседа 135 6-7 10-12 Ловене и подаване Скоростно- 

силови 
4 Защитена крепост 132 6-7 10-12 Ловене, подаване, 

стрелба 
Скоростно- 

силови 
5 Намери топката 133 3-4 10-15 Ориентиране в 

пространството 
 

 
 
Тема 2: Водене и удари с топка - трети клас 
Цел: 
А/ Затвърдяване умения за водене и удари с топка. 
Б/ Понятия - дриблиране. 
В/ Знания за значението на двигателните елементи водене и 
удар за успеха в играта 
Задачи: 
1.Затвърдяване на дрибяирапето в движение судобна ръка 
2.Затвърдяване на стрелбата с една ръка над рамо в цел 
3. Развитие на координационните способности за работа с мобилни 

предмети 
Необходими уреди и пособия: големи леки топки - 5-6 броя, ленти за 

всеки ученик. 
Подготвителна част: В минути 
Приемане на класа и съобщаване темата на урока. Ходене и различни 

видове бягания (странично, подскочно, с гръб) в обход на спортната 
площадка. 

Упражнения в движение за подготовка на мускулните групи на трупа 
и раменния пояс - кръгове с ръце, подскочни упражнения, съчетани с 
едновременна работа на краката и ръцете, наклони и извивки с трупа, 
напъди. Самостоятелно изпълнение на 2-3 упражнения по избор. 

„ Опашници ”  - игра за повишаване емоционалния тонус и функциите 
на основните системи. 

Основна част: 27 минути 
„ Кръгова щафета”  - игра с основно двигателно действие водене на 

топка. 
Разпределението е в четири колони две по две една срещу друга в 

стоеж. Първият ученик от всяка колона държи баскетболна топка. При 
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сигнал топката се подава над глава с две ръце. Последният участник в 
колоната започва да дриблира с топката, заобикаляйки останалите три 
колони. Пристигайки пред своята, отново подава топката с две ръце над 
глава. Победител е отборът, пръв завършил играта. Играта се играе в 
продължение на 7-8 минути с 4-5 повторения. 

„ Ловни на дивеч”  - ловене, подаване, дриблиране, стрелба в 
движение. 

Една трета от играещите се определят за ловци, които започват да 
гонят останалите съученици, придвижвайки се с бягане, ловене и подаване 
на топката. В удобен момент един от тях стреля по “дивеча” с цел да го 
удари. При успешно попадение удареният преминава в отбора на ловците. 
Побеждава най-бързият и съобразителен участник. Продължителността е 
6-7 минути с 2-3 повторения. 

„ Ъглова топка“  - Спортно-подготвителна игра, в която комплексно 
се проявяват всички двигателни елементи. Целта на двата отбора с 
разноцветни ленти е с ловене, подаване, дриблиране да достигнат края на 
противниковото играл но поле и да подадат топката на своя съ играч, 
застанал в определена зона. Топката може да се подаде само по въздуха. 
Победител е този отбор, който постигне повече точки. Играта се играе в 
продължение на 10-12 минути. 

Заключителна част: 5 минути. 
„ Иване, къде си?”  (вариант). Игра с релаксиращ характер, в която 

продължава демонстрацията на воденето на топка в движение. В образуван 
кръг застават двама водещи. Този, който е с топката, започва да дриблира в 
кръга, а другият е със завързани очи и се опитва да го хване. Смяната на 
водещите се повтаря няколкократно. 

Анализ на урока и отчитане на постигнатото в него. 
 

№ Наименование Р 
Дозировка  

Двигателни умения 
Двигателни 

   Време 
/мин/ 

брой качества 

1 
Опашници 165 2-3 2-3 Бягане 

Щ 
Бързина на 
реакцията 

2 Кръгова 
щафета 162 

7-8 4-5 Водене на топка, 
бягане 

Скоростни 

3 Ловци на дивеч 155 6-7 2-3 Дриблиране, 
подаване, стрелба 

Скоростни 

4 Ъглова топка 153 10-12 1-2 Дриблиране, 
подаване, стрелба 

Обща 
издръжливост 

5 Иване, къде си? 124 3-4 8-10 Дриблиране - 
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Тема 4: Технически похвати с топка (дрибъл и стрелба) - 
четвърти клас 

Цел: 
А/. Затвърдяване дриблиране и стрелба в кош. 
Б/ Понятия - дриблиране, пласиране. 
В/ Правилознание в баскетболната игра. 
Задачи: 
1.Затвърдяване на двигателни умения за дриблиране със и без 

зрителен контрол 
2. Затвърдяване на стрелба в кош с две ръце от място 
3. Правилознание - дрибъл, двоен дрибъл 
Необходими уреди и пособия: топка за всеки ученик, разноцветни 

ленти. 
Подготвителна част: 10 минути 
Приемане на класа, проверка готовността на учениците, съобщаване 

на темата. Всеки ученик е с топка в ръце. Бягане с носене на топката в 
обход на площадката.  

Упражнения в движение: 
- подхвърляне и ловене на топката с две ръце - 10-12 пъти. 
- подхвърляне на топката на 2-3 метра и улавяне във въздуха 

след отскачане с един крак - 5-6 пъти. 
- подаване на топката от ръка в ръка между краката в положение 

крачка-8-10 
- водене на топката със смяна на ръцете - 20 - 30 метра.  
Упражнения на място: 
- И.п. стоеж - на 1 клякане с повдигане топката, хваната с две ръце 

пред гърди, на 2 - изправяне с наклон към пръстите на краката, на 3 и 4 
противоравно - 6-8 пъти. 

- И.п. разкрачен стоеж — последователни извивки в ляво и вдясно на 
един такт. 

- И.п. стоеж - 10-15 подскока над топката. 
Свободно дриблиране в ходом и леко бягане в игралното поле 
- 2-3 минути. 
Основна част: 28 минути 
„ Отнеми топката”-  основен двигателен елемент “дриблиране в 

движение”. 
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Всички са с топки в определено игрално поле. При сигнал започват 
да дриблират, като се стремят по време на придвижването в различни 
посоки да отнемат топката на някой друг и запазят своята. Победител е 
ученикът, направил най-много успешни отнемания на чужда топка и най-
малко на своята. Продължителност на играта 5 минути, като на всяка 
минута се отчита резултатът. 

„ Пас”-  основни елементи - дриблиране, подаване, ловене, пласиране. 
Продължителност на играта 5 минути. Отборът, който владее 

топката, се стреми да направи определен брой подавания (пр. 5-6), което 
му носи точка, а другият отбор се стреми да я отнеме. Условието в играта е 
да се спазват правилата на баскетболната игра (крачки, двоен дрибъл, 
време на вкарване на топката в игра от страничната линия). 

„Файтон”  - игра за стрелба от място в баскетболен кош с две ръце 
от гърди. На две или повече табла се нареждат по няколко ученика в 
колона, като последователно всеки се стреми да вкара топката от 
определено разстояние. Който успее, продължава да стреля от следващата 
позиция. Победител е ученикът, преминал през всички 4-5 позиции пред 
баскетболния кош. Продължителност 6 минути. 

Свободна игра. Демонстрация на заучените двигателни действия и 
правила от баскетболната игра 12 минути.  

Заключителна част: 3 минути 
Разтърсващи движения за релаксиране мускулите на горните и 

долните крайници в ходом. Анализ на урока. Проверка на знанията за 
правилата на играта. 

 

Наименование Р 
Дозировка 

Двигателни умения Двигателни 
N.   Време 

/мин/ 
брой качества 

1 
Отнеми топката 

182 
4-5 2-3 Дриблиране с и без 

зрителен контрол 
Бързина на 
реакцията 

2 Пас 170 5-6  Ловене, подаване, 
дриблиране, придвиж-
ване с и без топка 

Обща 
издръжливост 

3 Файтон 142 6-8 - Стрелба от място с две 
ръце 

Взривна сила 

4 Свободна игра - 10-12 - Баскетболни умения Обща 
издръжливост 

 
Прогимназиален етап на основното образование 

 
Тематичен план ядро „Лека атлетика”на двигателни елементи, 

подходящи за реализиране с подвижни игри 
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Обобщена тема: Бягане 
Тема 1: Техника на спринтовото бягане  
Тема 2: Усъвършенстване на нисък старт  
Тема:3 Тласкане на гюлле от място  
 
Обобщена тема: Хвърляне  
Тема 1: Затвърдяване техниката на тласкане гюлле от място 
Примерни игри за реализиране на учебното съдържание в ядро „Лека 

атлетика” 
В тази възрастова група подвижните и спортно- подготвителни игри 

са допълнително средство в урока по физическо възпитание и спорт. От 
тази гледна точка примерни варианти на уроци няма да се представят, а 
само игрите, които всеки спортен педагог би могъл да използва като 
средство в образователния процес. 

Игрите за подобряване на скоростните възможности се реализират в 
началото на основната част на урока с дозировка от 4-5 повторения. 

Тези за обща и скоростна издръжливост в средата ти края на 
основната част изпълнени с по-голяма продължителност. 

Затвърдяването и усъвършенстването на двигателни елементи от 
леката атлетика с бягане, стартиране или тласкане в игрова форма - в 
началото или средата на основната част на урока.  

1. Извикване по номера - бързина, съобразителност; 
2.Пресечи му пътя - бързина; 
3.Гоненица - бързина, обща издръжливост; 
4.Настъпи въжето - бързина, съобразителност; 
5.Неспокойната колона - бързина, бързина на реакцията; 
6. Врани и врабци - бързина на реакцията, стартиране от нисък старт; 
7. Кой е по-бърз - бързина; 
8.Кръгова щафета - подаване и приемане на щафетна палка; 
9.Верижна щафета - скоростна издръжливост; 
10.Совалка - комплексно въздействие върху двигателните качества; 
11.Кой ще улучи? - тласкане на плътна топка; 
12. Тласкачи - тласкане на плътна топка; 
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Тематичен план ядро „Спортни игри”на двигателни елементи, 
подходящи за реализиране с подвижни и спортно-подготвителни игри 

(баскетбол, хандбал, волейбол, футбол) 
 
Тема 1: Затвърдяване техниката на комбинирано водене на топка с 

лява и дясна ръка (бакетбол, хандбал) 
Тема 2: Затвърдяване на ловене и подаване с една и две ръце в 

движение (баскетбол, хандбал) 
Тема 3: Стрелба с една ръка от рамо от място (баскетбол)  
Тема 4: Подаване с две ръце отдолу (волейбол) 
Тема 5: Подаване с две ръце отгоре (волейбол) 
Тема 6. Лична защита (баскетбол, хандбал) 
Тема 7: Удари с глава или крак (футбол) 
 
 
 
 
Примерни игри за реализиране на учебното съдържание в ядро 

„Спортни игри” 
 
Игрите от 1 до 10, предвидени в ядро „Лека атлетика“, са подходящи 

и за това ядро, преди всичко като средства за въздействие върху отделните 
двигателни качества или върху комплексното им развитие. 

Предложените подвижни и спортно-подготвителни игри са 
подходящи за затвърдяване и усъвършенстване на двигателни елементи от 
баскетбола, хандбала, волейбола и футбола изпълнени с ръка или крак в 
съревнователна обстановка. 

1. Защитена крепост - ловене и подаване с две ръце от гърди; 
2. Сновяща топка - ловене и подаване с две ръце от гърди или с една 

ръка над рамо; 
3.Отнеми топката - комбинирано дриблиране с лява и дясна ръка; 
4.Пас - ловене, подаване, дриблиране с ръка или крак, лична защита; 
5. Хрътка - ловене и подаване с две ръце от гърди, с една ръка над 

рамо, спиране и подаване с крак; 
6. Подай топката на съседа си! - подаване с една ръка над рамо или 

крак на различни разстояния; 
7.Джитбол - жонглиране и подаване с глава и крак; 
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8. Подай топката на средния - подаване на волейболна топка с две 
ръце от долу, с две ръце от горе, с глава или крак; 

9.Ъглова топка - ловене и подаване, дриблиране на място и в 
движение, стрелба, лична защита и тактически действия в нападение; 

10.Клиндбол - ловене, подаване, удар с хандбална топка, тактически 
действия в нападение; 

 
Гимназиален етап на средното образование 

Целта на този етап е общофизическа подготвеност на учениците, 
насочена към подобряване преимуществено на скоростните и скоростно-
силовите способности. В него се създават възможности за формиране на 
хармонично телосложение и повишаване функционалните показатели на 
занимаващите се. От друга страна, усилията на учителя са насочени към 
ефективното овладяване на двигателни елементи, действия и 
взаимодействия в определен вид спорт. 

Изхождайки от това, смятаме, че е подходящо урокът по физическо 
възпитание да преминава в игрова форма, но коренно различна от 
началния и среден етап на основното образование. 

Подвижните и спортно-подготвителните игри са само допълнително 
средство в този процес. Биха могли да се използват приоритетно при 
развитие на специфичните двигателни качества, създавайки преди всичко 
положително емоционално настроение. 

Много подходящи са щафетните игри, в които са включени 
двигателни елементи от определен вид спорт, реализирани в динамична 
състезателна обстановка без или със спомагателен уред. 

Познатите спортно-подготвителни игри могат да се използват при 
изучаване на основните видове спорт в училище. 

Игрите „Бий и бягай”, „Хилка топка”, „Хокей”, „Ръгби” и много 
други по избор на преподавателя дават възможности за добиване на 
умения в атрактивни спортове като тенис, бейзбол, хокей, ръгби. 

 
Глава пета 

Подвижната игра в спортната подготовка 
 
Спортът в съвременния свят има огромна социална функция. 

Милиони хора по цялата планета се възхищават и преживяват 
емоционално постиженията на своите любимци в индивидуалните или 
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колективните спортове. Спортните постижения, комерсиализацията на 
спорта като цяло изискват нови измерения на спортната подготовка при 
спортистите. По примера на своите идоли много млади хора се насочват 
към системно спортуване, което ще им позволи да бъдат жизнени и здрави, 
а най-талантливите и упоритите да постигнат високи спортни резултати. 

Спортната подготовка и физическото възпитание в училище са два 
раздела от понятието “физическа култура", които са подчинени на общи 
педагогически закономерности. 

Докато при едната форма крайната цел е хармоничното развитие на 
ученика, то при другата, е постигането на психо-двигателно съвършенство 
за реализиране на максимални спортни постижения в определен вид спорт 
или спортна дисциплина. 

Спортната подготовка е дългогодишен целенасочен педагогически 
процес, в който се формират система от знания, умения и навици, развиват 
се общи и специфични двигателни възможности, съчетани с формиране на 
личностни качества, които водят до благоприятни структурни и 
функционални промени на организма (Д.Дашева, Цв. Желязков,2000). 

Високите крайни резултати в определен вид спорт се постигат на 
база на целенасочена двигателна дейност, на високо ниво на 
кондиционните и координационните способности, на тактически, 
психологически и морално-волеви качества. В тренировъчния процес се 
решават висши двигателни задачи, стремеж към развитие бързината на 
мисловните процеси, преодоляване на стресови състояния за постигане на 
успешен краен резултат. 

Този многогодишен процес преминава в няколко етапа от развитието 
на спортиста. Във всеки един от тях наред със специфичните тренировъчни 
средства в отделните спортове или спортни дисциплини, игровата дейност 
и игровите елементи намират място като основно или допълнително 
средство в двигателното усъвършенстване или кондиционната подготовка. 
, 

V.I. Подвижните игри в различните периоди от развитието на 
спортиста 

Етапът на предварителния подбор и началната спортна 
подготовка за отделните спортове е различен в зависимост от трудността, 
психологическите и функционалните характеристики, които предлагат на 
занимаващите се. В много от тях границата за започване на целенасочени 
занимания е от най-ранна детска възраст. В спортната и художествената 
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гимнастика, плуването, тениса, ските, някои от бойните спортове и др. 
първите стъпки се правят още на 4-5 години. Възрастта между 5 и 10 
години е тази, в която се прави предварителният подбор, а след нея 
постепенно се навлиза в началната спортна подготовка. Основните задачи 
на тези етапи от развитието на бъдещите спортисти са всестранното 
физическо развитие и запознаването им с основите на техниката (В. 
Станкович, С. Златаров, 1973, К.Рачев, 1976, И. Попов, Д. Живков, 1985, 
Ат. Георгиев, 1990, Ив. Кадийски, 1996, 1999). В един период от няколко 
години се полагат основите на бъдещото развитие на голяма група 
“спортисти”. Формира се и мотивацията за спортуване. 

Подвижните игри със своето съдържание и динамика се използват 
като основно или допълнително средство за решаване на конкретни задачи 
в индивидуалните или в колективните спортове (лека атлетика, плуване, 
спортно ориентиране, гимнастика, ски, тенис, футбол, баскетбол, хандбал 
и др.). Чрез тях успешно се въздейства върху всестранното физическо 
развитие и закрепване на все още неусвоените до съвършенство спортни 
двигателни умения. В непринудена игрова обстановка и повишена 
емоционална наситеност се преодолява по-лесно степента на настъпващата 
умора и организмът по-бързо се възстановява. Вариативността и 
разнообразието от движения обогатяват двигателната култура и са в 
основата на интелигентното решаване на поставените задачи (Ат. Георгиев 
1990). 

Участието в елементарна състезателна обстановка възпитава 
специфични качества, калява волята, развива характера на бъдещите 
спортисти и психическата им готовност за действия в екстремални 
ситуации (Д.Кайков,1989). 

Правилният подбор на игровите упражнения и игри в седмичния и 
годишния цикъл на тренировъчните занятия, породеното удоволствие от 
реализацията им са гаранция за високо качество на тренировъчния процес 
и за добра подготовка за бъдещата състезателна дейност. 

Игрите с лекоатлетически характер с преобладаващи естествени 
движения, спортно-подготвителните и щафетните игри, изпълнени с 
разнообразни уреди, пособия от различни изходни положения, 
разнообразие в терена оказват изключително голямо значение при 
решаване целите и задачите в този етап от спортното развитие на младите 
спортисти (В. Ломан, 1973, Ив.Кадийски,1999, Н. Маврудиева, 2002). 
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Спортната специализация е следващият етап от спортната 
подготовка, обхващащ 13-17 годишна възраст. В него се продължава 
тренировъчната работа за всестранно физическо развитие, но настъпват и 
съществени промени в тренировъчния процес. В този период се акцентира 
върху специфичната кондиционна подготовка, необходима за конкретния 
вид спорт и се навлиза в детайлите на спортната техника. Тренировъчните 
средства са по-големи както по обем, така и по интензивност, съобразени 
са с половите особености на растящия организъм. Разнообразието от 
средства за технико-тактичесто и психо-двигателно обучение нарастват 
многократно. Поддържането на интереса към тренировъчния процес, 
формирането на волеви качества и пълната изява на способностите са 
основните цели, към които са насочени усилията на спортния педагог. 

Игровият подход на работа в този етап продължава да заема важно 
място в спортната подготовка като основно и допълнително средство. 
Игрите и игровите елементи са насочени преди всичко към развитието на 
специфичните двигателни качества и прецизното изпълнение на спортната 
техника. Те имат определено скоростно-силов характер - игри с различен 
обем и с интензивност на бягане, скачане, хвърляне, продължителност и 
дозировка. Спортно- подготвителните или щафетните игри, изпълнени на 
различни терени ( в зала, на открито, в снежни условия, в пясък, водна 
среда) оказват положително влияние върху общата и специалната 
издръжливост (Н. Кръстев, И. Киров, 1981, О. Машка, 1989, М. Бъчваров, 
1992). Важно изискване е те да са подбрани така, че да съответстват в 
пълна степен на целта и задачите на точно определен вид спорт или 
спортна дисциплина. 

Високото спортно майсторство е последният етап от спортната 
подготовка, който практически няма точно определена възраст за неговия 
край. Големите спортисти прекратяват своята дългогодишна състезателна 
кариера или след върхови моменти в нея, или след като не могат повече да 
поддържат високо ниво на спортна форма, която би им носила още успехи. 
Това е строго индивидуално и зависи от амбициите, функционалното и 
здравословното състояние на спортиста, естеството и от особеностите на 
вида практикуван спорт. 

Игровият подход намира място в спортната тренировка преди всичко 
като емоционален заряд или е с разтоварващо- възстановителен ефект. 
Дори и в тази възраст, с напълно изградени личностни характеристики, 
изяснени амбиции и цели, удоволствието от играта остава. Именно от 
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спортната или подвижната игра приятното усещане, изпитано от всеки 
спортист в индивидуалните или колективни спортове, е основата, от която 
зависи продължителността на спортната му кариера. 

Работата в годишния тренировъчен цикъл преминава през различни 
периоди. Насочена е към достигане на оптимална готовност за постигане 
на високи резултати. В зависимост от нивото на подготовка и спортния 
календар, времетраенето на отделните периоди е различен. В 
индивидуалните спортове подготвителният период е най- продължителен, 
докато състезателният и преходният са по- краткотрайни. При 
колективните спортове наличието на много състезания удължава 
състезателния за сметка на останалите два. 

Подготвителният период със своите два етапа - 
общоподготвителенен и специалноподготвителен, е насочен към 
повишаване на функционалните възможности на състезателите. Това се 
постига на база голям обем от тренировъчни средства за сметка на по-
малка интензивност. Подвижните, спортно-подготвителните и щафетните 
игри, наред с разнообразните общоподготвителни упражнения в облекчени 
и утежнени условия и ситуации са средства, чрез които се повишава 
нивото на двигателните възможности и се въздейства върху технико-
тактическата подготовка на спортиста. Насочени са конкретно към 
подобряване на специфичната кондиционна подготовка (Б. Я. Цирек, 1961, 
М. Бъчваров 1992, Н.Кръстев, Ив. Киров 1981). Особено полезни са игрите, 
провеждани в пресечени местности и разнообразни терени (Ат. Георгиев, 
1990). Лекоатлетическите, щафетните и спортноподготвителните игри, 
изиграни на пясък или мека* настилка, подобряват общата издръжливост, 
скоростно-силовите възможности, функциите на дихателната и сърдечно-
съдова система, 

Специалноподготвителният етап е по-кратък и е във връзка с 
наближаващия състезателен период. Игровите средства се подбират така, 
че да осигуряват на състезателя по-интензивни двигателни действия. 
Според М. Бъчваров, Н. Кръстев подходящо подбраните игри повишават 
нивото на специалните двигателни качества и влияят върху цялостното 
изпълнение на спортната техника. Игрите, близки по характер със 
спортното състезание, са в основата на психологическата и волевата 
подготовка за бъдещите състезания. 

В състезателния период мотивацията на състезателите са насочени 
към успешното участие в определено състезание или поредица от срещи. 
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Това изтощава спортиста от психологическа гледна точка. Не толкова 
физическата, колкото психическата умора влияе отрицателно в 
представянето на едно или друго състезание. 

Игрите са възстановително или релаксиращо средство в 
тренировъчния процес между отделните състезания и 

поддържат емоционалния тонус. Интензивността на изпълнение е 
близка до състезателната, но е осъществена в друга обстановка. 

Преходният период е решаващ за спортиста, за неговото физическо и 
особено за психологическото  му възстановяване. Активният отдих и 
поддържането на общата му тренираност е основната му задача. Коренната 
промяна на вида спорт, подбора на разнообразни подвижни, и 
развлекателни игри, игри на местност, игри във водна среда влияят 
позитивно и балансират нервните процеси. 

Подвижните игри и игровите елементи са спомагателно средство в 
цялостната подготовка на спортиста. Използването им зависи от 
възрастовата степен на подготовка, от характера на спортната специалност, 
от периода на подготовка и от конкретните задачи на тренировъчните 
занятия. 

Необходимо е разумно да се използват, без да превръщат 
тренировъчния процес в игра. 

 
V.2. Подвижните игри в тренировъчното занимание 

 
Тренировъчното занимание е основната форма, в която се реализират 

целите и задачите на спортната подготовка. Съдържането и 
продължителността на тренировъчния годишен цикъл зависи от вида спорт 
(индивидуален или колективен), от нивото на подготвеност на 
състезателите, от наситеността и целите на целогодишната състезателна 
програма. Времетраенето на тренировката варира от 70-80 до 120 и повече 
минути. Структурно тя е разделена на три взаимосвързани части, в които 
се решават конкретни цели и задачи. 

Ако приемем, че времетраенето на цялата тренировка е с 
продължителност 90 минути, то подготвителна й част не трябва да бъде 
по-малка от 20-25 минути. Съдържанието й е наситено с двигателни 
действия, подбрани така, че да въздействат както върху общото състояние, 
така и върху конкретни мускулни групи от опорно-двигателния апарат. 
Средствата в съдържанието й са разнообразни. Едни от тях ще се използват 
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в загрявката на лекоатлета, други на гимнастика, тенисиста, плувеца, трети 
за състезателите от спортните игри. Основното изискване към тези 
средства е в градацията им на въздействие по обем и интензивност да има 
логическа връзка, което да доведе спортиста до състояние на поносимост 
на високи тренировъчни натоварвания. 

Пропускането и подценяването й може да има изключително 
негативен ефект, свързан преди всичко със спортните травми, които могат 
да се получат по време на тренировката. 

Игрите като средство в тази част на тренировъчното занимание са 
много подходящи. При избора спортният педагог е необходимо да се 
съобрази с двигателното съдържание на всяка игра, дозировката и 
натоварването, което предизвикват. Дозировката по обем не трябва да бъде 
голяма. Постепенното увеличаване на интензивността ще подготви 
функционалните системи и опорно-двигателния апарат за ефективно 
реализиране на тренировъчните средства. 

Чрез игрите се постига преди всичко физиологичен и емоционален 
ефект. Игрите с лекоатлетически характер, щафетните игри в 
съдържанието, на които фигурира бягането, скачането, подскачането, 
клякането и изправянето, са подходящи за спринтьори или скачачи. Такива 
с акробатични елементи - търкаляне, премятане, скокове и прескачане - за 
гимнастици. Игрите с топка, тези със спортно- подготвителен характер, с 
ловене, подавне, хвърляне, дриблиране, жонглиране („Отнеми топката”, 
„Ловци на дивеч”, „Пас”, „Хрътка”, „Джитбол”, „Сновяща топка”, „Подай 
топката на средния”), изпълнявани с крак, ръка или глава с двигателни 
елементи от спортните игри, също имат място в тази част на тренировката 
на волейболисти, баскетболисти, футболисти. 

Основната част на тренировъчното занимание е мястото, в което са 
насочени усилията на спортния педагог към развитие на общата и 
специалната физическа подготовка, спортната техника, тактическите 
действия и взаимодействия. Нейната продължителност заема около две 
трети от цялото тренировъчно време. Както в подготвителната, така и в 
основната част, игровата дейност има спомагателен характер. Различните 
видове игри и игрови елементи са насочени към комплексното поддържане 
или подобряване на специфичните двигателни способности. Изпълнението 
на игрите със средно и максимално по интензивност натоварване ги 
доближава до състезателната обстановка в спортовете с цикличен характер 
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или тези от спортните игри. Щафетните игри са подходящи както за 
индивидуалните, така и за колективните спортове. 

Приоритетно място в тренировъчния процес в спортовете, в които 
крайният резултат зависи от действията и взаимодействията на целия 
отбор, имат спортно- подготвителните игри. Близките двигателни 
характеристики със спортните игри помага да се усъвършенстват 
технически елементи във вариативна и често променяща се обстановка. 
Този вид игри развиват и тактическото мислене. Насоката на използването 
им в началото е към качественото, а след това и към скоростното им 
изпълнение. 

Игровите упражнения със състезателен елемент на подаване, ловене, 
дриблиране, жонглиране или удари помагат за затвърдяване на двигателни 
елементи, които ще се усъвършенстват в реална игрова обстановка. 
Включването на игри е повече от един водещ повишава преди всичко 
нейната интензивност и емоционалност. 

Играта в основната част може да се използва и като контролно 
средство за оценка на нивото на двигателните възможности и степента на 
овладяване на спортната техника. В тази част от тренировъчното 
занимание играта е задължително да намери точното си място, 
подпомагайки цялостно тренировъчния процес за решаване на конкретните 
и перспективни цели и задачи в подготовката на младите спортисти. 

Продължителността на заключителната част на тренировката е десет-
петнадесет минути с основни задачи нормализиране функциите на 
дихателната и кръвоносната система, възстановяване в оптимална степен 
на мускулната умора и тренировъчната възбуда. Релаксиращите, стречинг 
упражненията за разтягане на мускулите, игрите с малко функционално 
натоварване са основните средства, използвани в тази част на 
тренировката. Всички те се изпълняват бавно, с малка интензивност и 
дозировка и са насочени към психофункционалното възстановяване. 

В заключение бихме обобщили, че игрите и игровите средства са 
много полезни в спортната подготовка особено в първите два етапа 
(предварителен подбор и начална спортна подготовка) от спортното 
развитие на младите спортисти. 

Използването им в тренировъчния процес е подходящо особено в 
емоционален план, но трябва да имаме предвид, че те са допълнителна 
възможност и не могат да заменят пълноценно специфичните 
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тренировъчни средства в спортните игри, индивидуалните спортове или 
спортните дисциплини. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Пулсова честота на игри с лекоатлетически характер 

 
Приложение 1 

№ Наименование на играта Р 

среден 

Р 

среден 
Игри с бягане 

1. Извикване по номера 148  

2. Спасявай се както можеш 149  

3. Бездомен заек 150  

4. Спасявай се по двойки 152  

5. Третият е излишен 153 
 

6. Риболов 155  

7 Пресечи му пътя 157  

8. Строй се бързо .162 
 

9. Гоненица 163 
162 

10. Търси друг. си и бяг.за място 163 

11. Настъпи въжето 164  

12. Опашници 165  

13. Врани и врабци 171 1 

14. Столици 171  

15. Неспокойната колона 172  

16. Най-добрият ловец 175  

17. Коя колона е по-бърза? 175 
 

18. Кой е по-бърз? 177  

Игри със скачане 
19. Надскачане в колони 139 
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20. Кой ще скочи най-далече? 140  

21. Прескочи кобила 150  

22. Подскачащият кръг 151  

23. Опасна зона 151 150 

24. Прескочи тояжка 158  

25. Подскачащи колони 158  

26 Бездомен заек 160 
 

 
 

Игри с хвърляне 
27. Кой ще улучи? 121  

28. Кой ще хвърли най-далече? 127  

29. Улучи бухалките 128  

30. Да бие, да бие 138  

31. Биене на топка в стена 142 143 

32. Атакувана топка 153 
 

33. Съберете топките 164  

34. Изчистване игрището от топки 172  

 
 

Щафетни игри 
Приложение 2  
 

№ Наименование на играта Р 

среден 

Р 

среден 

35. Подаване топка над глава 135 

 

36. Подаване топка в тунел 145  

37. Насрещна щафета 148  

38. Щафета с лазене и провиране 151  

39. Скачане в чувал 153  

40. Комбинирана щафета 155  

41. Пренасяне на ранен 156 161 
42. Легни стани 157  

43. Ти разнасяй, аз ще събирам! 159  

44. Щафета с търкал, и прескач. 162 
 

45. Кръгова щафета 162  

46. Скачане от кръг в кръг 170 
 

47. Верижна щафета 177  

48. Совалка 182  

49. Верижно бягане 186 
 

 
 

Пулсова честота на игри с топка 
Приложение 3 
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№ Наименование на играта Р 

среден 

Р 

среден 

50. Защитена крепост 125 

146 

51. Топката на съседа 135 

52. Сновяща топка 138 

53. Две топки се гонят в кръг 140 

54. Бийте средните 150 

55. Ловци на дивеч 155 
56. Отнеми топката 182 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Пулсова честота на игри с противодействие 
Приложение 4 

№ Наименование на играта 
Р 3 среден 

Р 

среден 
57. Кой ще стъпи в кръга? 132  

58. Избутай тояжката 137  

59. Кой е по-силен? 138 
 

60. Изтласкване в редици 142 
 

61. Петльов бой 147  

62. Кой е по-силен?/вариант/ 149 150 

63. Ястреб и квачка 150  

64. Издърпване в колони 157  

65. Рефлекс 164  

66. Кой ще затвори кръга? 166  

67. Изтласкване във верига 167  

 
Пулсова честота на игри с гимнастически характер 
№ Наименование на играта РЗ 

среден 

Р 

среден 
68. Кой няма да може да продъл.? 125  

69. Чуй и изпълни! 128 
 

70. Балатсьори 130 
 

71. Верижно лазене 142 
 

72. Гимнастическа игра с топка 144 
 

73. Горящият обръч 148 147 

74. Щафета с търк. и прескачане 154 
 

75. Акробати 155 
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76. Туристи 158 
 

77. Бързо лази, бързо седни! 159 
 

78. Щафета с лазене и провиране 159 
 

79. Комбинирана щафета 162 
 

 
Пулсова честота на игри с успокоителен характер  

Приложение 6 
№ Наименование на играта РЗ 

среден 

Р 

среден 
80. Телефон 115 

124 

81. Улови топчето! 118 

82. Иване, къде си? 124 

83. Сричкувани думи 127 

84. Цветя за мама 128 
85. Намери топката 133 

 
 
 
 
Пулсова честота на Спортно-подготвителни игри 

Приложение 7 
№ Наименование на играта Р 

среден 
Игри за баскетбол 

86. Ъглова топка 153 

87. Хрътка 155 

88. Пас 170 

Игри за хандбал 
89. 

Подай топката на съседа си! 

145 

90. Хрътка 145 
91. Пас 162 
92. Клиндбол 168 

Игри за футбол 
93. 

Джидбол 
141 

94. Хрътка 152 
95. Пас 160 

Игри за волейбол 

96. Изпусната топка 131 

97. Подай топката на средния 139 
98. Топка над въже 146 

Други 

99. Народ на топка 144 

100. Бий и бягай - бейзбол 164 

101. Хилка, топка - бейзбол 166 

102. Хокей 168 
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103. Ръгби 172 

 
Ранжиране на подвижните игри спрямо величината на 

натоварването  
Приложение 8 

Игри / № от 1 до 103/ 
Величина 

на 
натоварване 

Хвърляне 27, 28, 29 
 

Топка 50 М а л к о  

Гимнастически х-р 68, 69, 70 
 

Успокоителен х-р 80,81,82,83,84  

Бягане 1,2, 3,4, 5, 6, 7  

Скачане 20,21,22, 23,24, 25,26  

Хвърляне 30,31,32,33,34 
 

Щафетни 35,36, 37,38,39, 40,41,42, 43  

Топка 51,52, 53,54,55  

Противодействие 57,58, 59, 60,61,62, 63,64 С р е д н о  

Г имнастически х-р 71,72, 73,74, 75, 76, 77,78  

СПИ 

86, 87, 89, 90, 93, 94, 96, 97, 98,99 

 

Бягане 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18 

 

Скачане 26  

Хвърляне 33,34 Г о л я м 0 Щафетни 44, 45,46, 47,48, 49 
Топка 56  

Пр оти воде йств ие 65, 66, 67 
 

Гимнастически х-р 79  

СПИ 88,91,92,95, 100, 101, 102, 103  

 
Групиране на видовете игри спрямо двигателните елементи в 

съдържанието им 
Приложение 9 

Игри / № от 1 до 103/ 

Двигателни елементи 

 Лекоатлетически двигателни умения 

1,2,3, 4, 5,7, 8, 9,10,11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 37, 40, 45,47, 
63,100, 101 

Бягане 
а/ За техника, по права и завой б/ Стартиране /висок и 
нисък старт/ в/ Щафетно бягане 
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19, 20,21,22, 23, 24, 25, 

26, 39, 42, 46, 48, 49, 74, 79 

27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34,35, 
36, 52, 54, 55 

Скачане 
а/ От място с два крака, многократно скачане на 
дължина с един и два крака 
б/ Със засилване в хоризонталната и вертикална 
равнина 
Хвърляне 
а/ Малка топка - за техника, от място и засилване, в 
хоризонтална, вертикална, движеща се цел б/ Голяма 
лека или тежка топка в/ Тласкане на топка 

 Гимнастически двигателни умения 

68, 69, 70,71,72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79 

а/ Равновесно ходене и бягане, лазене, провиране, 
катерене, прекатерване б/ Скачане, прескачане 
в/ Търкаляне, претьркаляне, акробатични скокове и 
прескоци 

 Игрови двигателни умения 
33,34, 35, 36, 45, 50,51, 52, 53, 
54, 55, 56, 81,86, 87, 88, 89, 
90,91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 100, 101, 102, 103 

а/ Ловене, подаване, дриблиране б/ Хвърляне, удари, 
стрелба в/ Придвижване, пласиране 

 
 
 
 
Групиране на игрите според въздействието върху двигателните 

способности 
 Приложение 10 

Игри № /от 1 до 103/ Двигателни способности 

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, И, 13, 14, 
15, 18,37,45, 52,65 Скоростни способности 

22, 25,26,33,28, 34, 39,41,42, 
46, 57, 58, 59, 60,61,66, 67 

Силови способности 

6, 12, 14, 16, 17,33,34, 
40,47,48, 49,55, 102, 103 Способности да издръжливост 

9, 11, 12, 16, 27, 30,31, 42, 
43,45,50,55,56, 65, 70, 75, 
79,81,86, 87, 88,92, 93, 95, 
99, 101, 102 

Двигателни умения 

 
Време за овладяване на подвижните игри Игри с 

лекоатлетически характер 
Приложение 11 

№ Наименование на играта Брой 
изсл. 

Изпълнили 
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лица Брой часове 

Изпъл 
НИЛ и 

%  
1 час 2 часа 3 часа Повече 

W гри с бягане 
1. 

Извикване по номера бр. 38 3 1 - 

%  90 8 2  

2. 
Спасявай се както можеш бр. 42 2 - - 

%  95 5 - - 
3. Бездомен заек бр. 39 3 - - 

%  93 7 - - 
4. Спасявай се по двойки бр. 33 8 1 - 

%  79 19 2 - 
5. Третият е излишен бр. Г 40 6 4 - 

%  80 12 8 - 

6. 
Риболов бр. г 45 - - - 

%  100 - - - 
7 Пресечи му пътя бр. 25 11 7 2 

%  56 24 16 4 

8. 
Строй се бързо бр. 41 2 1  

%  93 5 2 - 
9. Гоненица бр. 47 - - - 

%  100 - - - 
10. Търси друг.си и бяг.за 

място 
бр. 31 5 3 - 

%  79 13 8 - 
11. Настъпи въжето бр. 10 24 11 3 

%  21 50 23 6 

12. 
Опашници бр. 39 4 - - 

%  91 9 - - 
13. Врани и врабци бр. 35 5 - - 

%  87 13 - - 
14. Столици бр. 42 3 1 - 

%  91 7 2 - 
15. Неспокойната колона бр. 28 7 - - 

%  80 20 - - 

16. 
Най-добрият ловец бр. 42 3 1 - 

%  91 7 2 - 
17. Коя колона е по-бърза? бр. 48 - - - 

%  100 - - - 

18 . 
Кой е по-бърз? бр. 48 - - - 

%  100 - - - 

Иг >и със скачане 
19. Надскачане в колони 

бр. 

48 *  - - 

%  
100 

- - - 

20. 
Кой ще скочи най-далече? бр. 44 - - - 

%  100 - - - 
21. Прескочи кобила бр. 11 16 18 3 

%  23 33 37 7 

22. 
Подскачащият кръг бр. 39 4 - - 

%  91 9 - - 
23. Опасна зона бр. 46 - - - 

%  100 - - - 
24. Прескочи тояжка бр. 28 9 2 - 

%  72 23 5 - 
25. Подскачащи колони бр. 41 2 - - 
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%  95 5 - - 

26 
Бездомен заек бр. 43 2 - - 

%  96 4 - - 

Игри с хвърляне 
27. Кой ще улучи? бр. 43 - - - 

%  100 - - - 
28. Кой ще хвърли най- 

далече? 
бр. 47 - - - 

%  100 - - - 

29. Улучи бухалките бр. 47 - - - 
%  100 - - - 

30. Да бие, да бие бр. 33 5 - - 
%  87 13 - - 

31. Биене на топка в стена бр. 34 6 2 - 
%  81 14 5 - 

32. Атакувана топка бр. 44 1 - - 
%  98 2 - - 

33. Съберете топките бр. 45 - - - 
%  100 - - - 

34. Изчиств. игрището от 
топки 

бр. 42 3 - - 

%  93 7 - - 

 
 
 
 

Щафетни игри 
№ 

Наименование на играта 
 1 час 2 часа 3 часа Повече 

35. Подаване топка над глава бр. 44 2 - - 
%  96 4 - - 

36. Подаване топка в тунел бр. 46 - - - 
%  100 - - - 

37. Насрещна щафета бр. 49 - - - 
%  100 - - - 

38. Щафета с лазене и 
провиране 

бр. 47 - - - 
%  100 - - - 

39. Скачане в чувал _.БР- 31 6 2 - 
%  79 15 6 - 

40. Комбинирана щафета Бр. 39 3 - - 
%  93 7 - - 

41. Пренасяне на ранен бр. 35 5 1 - 
%  85 12 3 - 

42. Легни стани бр. 29 4 4 - 
%  78 11 11 - 

43. Ти разнасяй, аз ще 
събирам! 

бр. 46 - - - 

%  100 - - - 

44. Щафета с търкал, и 
прескач. 

бр. 43 - - - 

%  100 - - - 

45. Кръгова щафета бр. 41 2 1 - - 
%  95 5 - - 

46. Скачане от кръг в кръг бр. 37 5 1 - 
%  86 12 2 - 

47. Верижна щафета бр. 44 - - - 
%  100 - - - 

48. Совалка бр. 44 - - - 
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%  100 - - - 
49. Верижно бягане бр. 45 - - - 

%  100 - - - 

 
Игри с топка 

№ 
Наименование на играта 

 1 час 2 часа 3 часа Повече 

50. Защитена крепост бр. 33 6 3 - 
%  79 14 7 - 

51. Топката на съседа бр. 42 - - - 
%  100 - - - 

52. Сновяща топка бр. 32 7 4 - 
%  74 16 10 - 

53. 
Две топки се гонят в кръг 

бр. 46 - - - 
%  100 - - - 

54. Бийте средните бр. 46 - - - 
%  100 - - - 

55. Ловци на дивеч бр. 32 3 4 2 
%  78 7 10 5 

56. Отнеми топката бр. 18 7 5 12 
%  43 17 12 28 

 
 
 

Игри с противодействие 
№ Наименование на играта  1 час 2 часа 3 часа Повече 
57. Кой ще стъпи в кръга? бр. 45 - - - 

%  100 - - - 
58. Избутай тояжката бр. 47 - - - 

%  100 - - - 
59. Кой е по-силен? Бр. 47 - - - 

%  100 - - - 

60. 
Изтласкване в редици бр. 43 - - - 

%  100 - - - 

61. 
Петльов бой бр. 42 2 - - 

%  95 5 - - 

62. 
Кой е по-силен?/вариант/ бр. 28 9 3 - 

%  70 22 8 - 
63. Ястреб и квачка бр. 41 - - - 

% 100" - - - 
64. Издърпване в колони бр. 41 - - - 

  %  100 - - - 
65. Рефлекс бр. 30 9 5  - 

 %  68 20 12  - 
66.66.66.66. Кой ще затвори кръга? бр. 43 - - - 

 %  100 - - - 
67. Изтласкване във верига бр. 49 - - - 
 %  100 - - - 

 
Игри с гимнастически характер 

№ 

Наименование на играта 

 1 час 2 часа 3 часа Повече 

68. Кой няма да може да 
продъл.? 

бр. 29 7 5 1 

%  69 17 12 2 
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69. Чуй и изпълни! бр. 22 12 6 4 
%  50 27 . 14 9 

70. Балатсьори бр. 44 -  - 
%  100 - - - 

71. Верижно лазене бр. 44 - - - 
%  100 - - - 

72. Гимнастическа игра с 
топка 

бр. 43 1 - - 

%  98 2 - - 

73. Горящият обръч бр. 21 5 4 13 
%  49 12 9 30 

74. Щафета с търк. и 
прескачане 

бр. 29 7 4 4 

%  66 16 9 9 
75. Акробати бр. 31 6 4 - 

%  76 15 9 - 
76. Туристи бр. 41 - - - 

%  100 - - - 
77. 

Бързо лази, бързо седни! 
бр. 41 - - - 
%  100 - - - 

78. Щафета с лазене и 
провиране 

бр. 42 - - - 
%  100 - - - 

79. Комбинирана щафета бр. 36 6 - - 
%  86 14 - - 

 
 

Игри с успокоителен характер 
№ Наименование на играта  1 час 2 часа 3 часа Повече 

80. Телефон бр. 47 - - - 
%  100 - - - 

81. Улови топчето! бр. 32 5 5 - 
%  76 12 12 - 

82. Иване, къде си? бр. 42 - - - 
%  100 - - - 

83. Сричкувани думи бр. 42 - - - 
%  100 - - - 

■8
4. 

Цветя за мама бр. 40 3 - - 
%  93 7 - - 

85. Намери топката бр. 43 - - - 
%  100 - - - 

 
Спортно-подготвителни игри 

№ Наименование на играта  1 час           2 часа 3 часа Повече 
Игри за баскетбол 

86. Ъглова топка бр. 31 12 6 - 
% 64 24 12 - 

87. Хрътка бр. 42 7 - - 
% 86 14 - - 

88. Пас бр. 43 5 - - 

% 90 10 - - 
И гри за хандбал  

89. Подай топката на съседа си! бр. 36 5 - - 
%  88 12 - - 

90. Хрътка бр. Г 45 4 - - 
% 92 8 - - 
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91. Пас бр. 41 3 - - 
  %  93 7 - - 
92. Клиндбол бр, 36 2 4 4 

%  78 4 9 9 

Игри за футбол  

93. Джидбол бр. 8 5 6 22 
%  19 12 15 54 

94. Хрътка бр. 29 7 4 - 
%  72 18 10 - 

95. Пас бр. 13 6 5 19 
%  30 14 1 12 44 

Игри за волейбол  

96. Изпусната топка бр. 42 - -  

%  100 - - - 

97. 
Подай топката на средния бр. 25 5 11 6 

%  53 11 23 13 

98. 
Топка над въже бр. 47 -- - - 

%  100 - - - 
Други  

99. Народна топка бр. 41 5 - - 
%  89 11 - - 

100 
Бий и бягай - бейзбол бр. 12 6 7 19 

%  27 14 16 43 

101 
Хилка, топка - бейзбол бр. 6 2 8 30 

%  13 4 17 66 

102 
Хокей бр. 35 7 - - 

%  83 17 - - 
103 Ръгби бр. 19 11 3 15 

%  40 23 6 31 

 
Приложение 12 

Двигателни елементи в съдържанието на подвижните 
игри 

Игри С лекоатлетически характер: 
С бягане: 

1.  Извикване по номера - бягане по права и смяна на посоката 
2.  Спасявай се както можеш - бягане с промяна на посоката 
3.  Бездомен заек - бягане по крива и завой 
4.  Спасявай се по двойки - бягане с промяна на посоката 
5.  Третият е излишен - бягане с промяна на посоката 
6.  Риболов - групово бягане със смяна на посоката 
7.  Пресечи му пътя - бягане по права 
8.  Строй се бързо - бягане по права 
9.  Гоненица - бягане с промяна на посоката 
10.  Търси другаря си и бягай за място - бягане с промяна на 

посоката 
11.  Настъпи въжето - бягане с промяна на посоката 
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12.  Опашници - бягане с промяна на посоката 
13.  Врани и врабци - стартиране от висок или нисък старт, бягане 

по права 
14.  Столици - групово бягане по права 
15.  Неспокойната колона - бягане по права и завой 
16.  Най-добрият ловец - бягане с промяна на посоката 
17.  Коя колона е по-бърза? - групово бягане по права и смяна На 

посоката 
18.  Кой е по-бърз? - бягане по права 

Със скачане: 
19.  Надскачане в колони - скок дължина от място с два крака 
20.  Кой ще скочи най-далеч? - скок на дължина от място в 

хоризонтална равнина 
21. Прескочи кобила - отскачане с два крака на височина 
22.  Подскачащият кръг - отскок на височина с два крака 
23.  Опасна зона - скок на дължина със засилване 
24.  Прескочи тояжка - отскок на височина с два крака 
25.  Подскачащи колони - многократно скачане с два крака 
26.  Бездомен заек - многократно скачане с два крака 
 

С хвърляне: 
27.  Кой щ улучи? - хвърляне с една ръка над рамо и с две ръце над 

глава 
28.  Кой ще хвърли най-делече? - хвърляне с една ръка над рамо 

със засилване 
29.  Улучи бухалките - хвърляне с една ръка над рамо по 

Неподвижна цел 
30.  Да бие, да бие - хвърляне по неподвижна и движеща се цел 
31.  Биене на топка в стена - хвърляне с една ръка над рамо 
32.  Атакувана топка - хвърляне с една ръка над рамо по Подвижна 

цел 
33.  Съберете топките! - хвърляне и носене на голяма лека топка 
34.  Изчистване на игрището от топки - хвърляне с една и две ръце 

на различни по големина леки топки 
 

Щафетни игри 
35.  Подаване топка над глава - подаване на топка, бягане 
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36.  Подаване топка в тунел - търкаляна на топка 
37.  Насрещна щафета - бягане, носене 
38.  Щафета с лазене и провиране - лазене, провиране 
39.  Скачане в чувал - многократно скачане с два крака 
40.  Комбинирана щафета - последователно изпълнение на 
елементи от гимнастиката 
41.  Пренасяне на ранен - носете 
42.  Легни-стани - подаване и носете на топка, прескачане, бягане 
43.  Ти разнасяй, аз ще събирам - носене на няколко предмета 

съчетано с бягане и промяна на посоката 
44.  Щафета с търкаляне и прескачане 
45.  Кръгова щафета - бягане по крива и завой с дриблиране, 

щафетно бягане 
46.  Скачане от кръг в кръг - многократно скачане с един и два 

крака 
47.  Верижна щафета - бягане по права 
48.  Совалка - последователни разнообразни двигателни 

действия,изпълнени в определена дозировка с максимална интензивност, 
насочени към комплексно развитие на двигателните качества 

49.  Верижно бягане - бягане по права и завой 
 

Игри с топка 
50.  Защитена крепост - ловене, подаване, стрелба, придвижване в 

баскетболен стоеж 
51.  Топката на съседа - подаване и ловене на голяма лека топка 
52.  Сновяща топка - подаване с две ръце от гърди, клякане , 

изправяне 
53.  Две топки се гонят в кръг - ловене и подаване на голяма лека 

или плътна топка 
54.  Бийте средните - хвърляне на топка с една ръка от страни или 

над рамо 
55.  Ловци на дивеч - - дриблиране, подаване, стрелба, бягане с 

промяна на посоката 
56.  Отнеми топката - дриблиране и водене на топка със и без 

зрителен контрол 
Игри с противодействие 

57. Кой ще стъпи в кръга? - дърпане в захват за ръце 
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58.  Избутай тояжката - бутане, подскачане е два крака 
59.  Кой е по-силен? - дърпане или бутане 
60.  Изтегляне в редици - дърпане с една ръка 
61.  Петльов бой - подскачане от клек, бутане 
62.  Кой ще успее? - противодействие с една ръка 
63.  Ястреб и квачка - бягане с промяна на посоката и 

противодействие 
64.  Издърпване в колони - дърпане 
65.  Рефлекс - бързо реагиране на определен дразнител 
66.  Кой ще затвори кръга? - противодействие в различни посоки 
67.  Изтласкване във верига - захват в свити лакти и 

противодействие 
Игри с гимнастически характер 

68.  Кой няма да може да продължи?- статични гимнастически 
упражнения 

69.  Чуй и изпълни!- гимнастически елементи по Терминологична 
команда 

70.  Балансьори - равновесно ходене без и със носене на предмет 
71.  Верижно лазене - групово лазене 
72.  Гимнастическа игра с топка - водене на топка с тояжка 
73.  Горящият обръч - бягане, скок кълбо 
74.  Щафета с търкаляне и прескачане - кълбо, прескачане 
75.  Акробати - гимнастически елементи, изпълнени в темпо 
 

Игри с успокоителен характер 
76. Къде е топчицата? - ловене и подаване на малка топка 
77.  Улови топчето! - бързо реагиране за улавяне на падащ предмет 
78.  Иване, къде си? - придвижване със затворени очи и промяна на 

посоката след звуков сигнал или при дриблиране с баскетболна топка 
79.  Сричкувани думи - възпроизвеждане на цяла дума, 

произнесена на срички 
80.  Цветя за мама - навеждане, изправяне, събиране на предмети 
81.  Намери топката - придвижване без зрителен контрол 
 

Спортно-подготвителни игри 
82.  Ъглова топка /баскетбол/ - ловене, подаване, пласиране, 

дриблиране, стрелба 



79 
 

83.  Хрътка - /баскетбол, футбол, хандбал/.- ловене, подаване с 
една и с две ръце от гърди, подаване с една ръка над рамо, придвижване в 
различни позиции, бързо подаване на топката в различни посоки с крак 

84.  Пас - /баскетбол, футбол, хандбал/ - ловене, подаване, 
пласиране, дриблиране, стрелба 

85.  Отнеми топката /баскетбол, футбол/ - дриблиране, 
придвижване със и без зрителен контрол 

86.  Подай топката на съседа си! /хандбал, баскетбол, футбол/ 
ловене и подаване на различни дистанции, придвижване без и със топка, 
дриблиране и подаване с крак 

87. Клиндбол /хандбал/ - ловене, подаване, дриблиране, пласиране, 
удар с една ръка над рамо 

88. Бий и бягай /хандбал/ - хвърляне, ловене, подаване, пласиране, 
бягане 

89. Джитбол /футбол/ - жонглиране с глава или с крак, подаване, 
пласиране 

90.  Изпусната топка /баскетбол, хандбал/ - ловене, подаване на 
топка, пласиране 

91.  Подай топката на средния /баскетбол, волейбол/ - подаване на 
голяма лека топка с две ръце от гърди или с две ръце над глава 

92.  Топка над въже /волейбол/ - хвърляне на голяма лека топка 
над мрежа, ловене, подаване 

93.  Хилка топка /бейзбол/ - удар с тенис ракета по летящ предмет 
и придвижване в определена зона на игралното поле 

94.  Народна топка - ловене, подаване, удари по движещ се 
противник 

95.  Хокей - демонстрация на водене, подаване и удар по шайба 
/пластмасов ринг/ с помощен уред /гимнастическа тояжка/ 

96. Ръгби - носене, бягане, подаване с две ръце само назад на 
медицинска топка 


