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І. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛ НА ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА
Националната изпитна програма е предназначена за организиране и провеждане на

държавните изпити по теория и по практика на професията и специалността за
придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията 813100

Помощник-треньор, специалност 8131001 Спорт от Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното
образование и обучение.

Целта на настоящата национална изпитна програма е да определи единни критерии за

оценка на професионалните компетентности на обучаваните, изискващи се за

придобиване на трета степен на професионална квалификация по изучаваната професия

и специалност.

Националната изпитна програма е разработена във връзка с чл. 36 от Закона за

професионалното образование и обучение (ЗПОО) в съответствие с Държавното
образователно изискване за придобиване на квалификация съгласно Наредба № 55 от
25.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Помощник-треньор” (Обн.

- ДВ, бр. 19 от 06.03.2012 г., в сила от 06.03.2012 г., издадена от Министъра на
образованието, младежта и науката.)

Държавните изпити по теория и по практика на професията и специалността се

провеждат в съответствие с изискванията на ЗПОО и Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за
системата на оценяване.

ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИЗПИТНА ПРОГРАМА

1. Държавен изпит по теория на професията и специалността:
а. Изпитните теми с план-тезиса на учебното съдържание.
б. Критерии за оценяване.

2. За държавeн изпит по практика на професията и специалността:
а. Указания за съдържанието на индивидуалните практически задания.

б. Критерии за оценяване.

3. Система за оценяване

4. Препоръчителна литература
5. Приложения:
а. Примерен изпитен билет за държавния изпит по теория на професията и
специалността.
б. Примерно индивидуално практическо задание.
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ІІІ. ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И
СПЕЦИАЛНОСТТА
1. Изпитни теми с план-тезис на учебното съдържание
2. Критерии за оценяване
3. Литература
Изпитна тема №1. Същност и функции на съвременния спорт.
Закономерности и тенденции в развитието на спортните резултати.
План-тезис:
• Спортът в съвременното общество. Същност. Определение.
• Социални функции на спорта.
• Предметни области на спорта. Спорт за всички. Спорт в образователната
система.
• Спорт за високи постижения. Основна характеристика. Класификации.
• Спортното постижение като биосоциален феномен. Закономерности и
тенденции на развитие.

Примерна приложна задача/казус: Анализирайте „логистичната крива“ в
спорта, който упражнявате!
Дидактически материали – учебни помагала и учебници
Критерий за оценяване по изпитна тема №1
1 .Познава същността на спорта в съвременното общество.

2. Познава и характеризира социалните функции на спорта.
3. Знае основите предметни области на спорта.

4. Характеризира спорта за високи постижения и класифицира
основните групи спорт.
5. Знае същността на спортното постижение, като биосоциален
феномен и закономерностите и тенденциите на неговото
развитие общо за спорта и за спорт, който упражнява.
6. Решава приложната задача/казус.

Общ брой точки

3

Максимален
брой точки
5

10
10
15
15
5

60

Изпитна тема № 2. Система на спортна подготовка
План-тезис:
• Същност на системния подход и неговото значение за теорията и
практиката на спорта.

• Характеристика на видовете системи. Определение за система. Системообразуващи фактори, системен подход.

• Характеристика. Основни структури.

• Генотипни фактори – същност и характеристика.

• Фенотипни фактори – същност и характеристика.

• Управленчески фактори – същност и характеристика.

• Материално-технически фактори – същност и характеристики.

Примерна приложна задача/казус: Дайте пример за конкретни специфични
показатели за подбор в спорта, който упражнявате!
Дидактически материали – учебни помагала и учебници.

Критерии за оценяване по изпитна тема №2
1. Познава същността на системния подход.

2. Познава основните структури на системата на спортна
подготовка.
3. Знае същността и значението на генотипните фактори, общо
за спорта и за спорта, който упражнява.
4. Знае същността и значението на фенотипните фактори, общо
за спорта и за спорта, който практикувате.
5. Знае същността и значението на управленческите и
материално–техническите фактори, обща за спорта и за
спорта, който упражнявате.
6. Решава приложната задача/казус.

Общ брой точки

4

Максимален
брой точки
10
15
10
10
5

10

60

Изпитна тема № 3. Тренировката като сложен адаптационен процес
План-тезис:
• Същност на спортната тренировка. Основни понятия.

• Същност на стреса. Стрес в спортната дейност.

• Адаптация – същност и видове.

• Основни стадий и фази на адаптационния процес. Срочна и кумулативна
адаптация.

• Основни свойства на адаптационния процес.

Примерна приложна задача/казус: Характеризирайте основните стадий и
фази на адаптационния процес в спорта, който упражнявате!
Дидактически материали – учебни помагала и учебници.

Критерии за оценяване по изпитна тема №3

Максимален брой
точки

1. Познава същността на спортната тренировка и стреса.

10

3. Знае основните стадий и фази на адаптационния процес.

15

3. Знае същността и спецификата на адаптацията при
интензивна двигателна дейност.

4. Знае приложението на основните стадий и фази на
адаптационния процес за планирането на спортната
тренировка.

5. Познава основните свойства на адаптационния процес.
6. Решава приложната задача/казус.

Общ брой точки

5

10

10
5

10

60

Изпитна тема № 4. Същност на тренировъчното натоварване.
План-тезис:
• Основни понятия.

• Методологическа

база.

двуфакторна теория).

Основни

• Видове тренировъчни ефекти.

адаптационни

теории

(едно

и

• Структура на натоварването. Основни компоненти.

• Връзка между физически натоварвания и функционални промени.
• Същност на оптималните натоварвания.
• Видове натоварване.

Примерна приложна задача/казус: Анализирайте зависимостта между
„дозата“ и „ефекта“!
Дидактически материали – учебни помагала и учебници.
Критерии за оценяване по изпитна тема №4
1. Познава същността на тренировъчното натоварване и
може да го дефинира.

Максимален брой
точки
5

2. Знае смисъла и практическото приложение на основните
адаптационни теории.

10

3. Познава същността на оптималните натоварвания.

10

3. Разграничава и познава основните компоненти
(параметри) на тренировъчното натоварване.

5. Познава основните видове натоварване и техните основни
параметри.
6. Решава приложната задача/казус.

Общ брой точки

6

15

10
10

60

Изпитна тема № 5. Умора и възстановяване
План-тезис:
• Умората като функция на натоварването.
• Видове умора.

• Фактори на умората.

• Фази на умората.

• Възстановяването като функция на умората.

• Фази на възстановителния процес.

• Средства за ускоряване на възстановителните реакции.

Примерна приложна задача/казус: Анализирайте величината на умората с
примери от спорта, който упражнявате!
Дидактически материали – учебни помагала и учебници.

Критерии за оценяване по изпитна тема №5
1. Познава същността на умората.

2. Знае видовете умора и факторите, които я предизвикват.

3. Познава фазите на умората и спецификите в съответните
спортове.
4. Познава същността на процеса на възстановяване и
неговите основните фази.
5. Знае средствата за ускоряване на възстановителните
реакции и спецификите в различните спортове.
5. Решава приложната задача/казус.

Общ брой точки

7

Максимален брой
точки
5

15
10
5

15
10

60

Изпитна тема № 6. Тренираност и спортна форма
План-тезис:
• Тренираността като устойчива адаптация на организма. Видове градивни
състояния.

• Спортната форма като функция на тренираността.

• Динамика на спортните резултати и фази в развитието на тренираността и
спортната форма.

• Критерий за тренираност и спортна форма (общи и специфични).

• Управление на спортната форма.

Примерна приложна задача/казус: Посочете пример за управление на

спортната форма в спорта, който упражнявате!

Дидактически материали – учебни помагала и учебници.

Критерии за оценяване по изпитна тема №6

Максимален
брой точки

1. Знае същността на състоянието тренираност и може да я
дефинира.

10

3. Познава динамиката на спортните резултати и фазите в
развитието на тренираността и спортната форма.

10

2. Знае същността на състоянието спортната форма и може да
я дефинира.
4. Познава критериите за тренираност и спортна форма в
спорта, който упражнява.

5. Познава подходите за управление на спортната форма в
спорта, който упражнява и може да ги прилага.
6. Решава приложната задача/казус.

Общ брой точки

8

10

10
10
10

60

Изпитна тема № 7. Средства, методи и принципи на тренировката
План-тезис:
• Основни средства на спортната тренировка. Видове и характеристика.

• Методи на спортната тренировка. Видове и характеристика.
• Основни дидактически принципи на спортната тренировка.
Характеристика.

• Основни специфични принципи на спортната тренировката.
Характеристика.

Примерна приложна задача/казус: Анализирайте принципите на спортната

тренировка!

Дидактически материали – учебни помагала и учебници.

Критерии за оценяване по изпитна тема №7

Максимален брой
точки

1. Познава основните средства на спортната тренировка.

10

3. Знае и правилно прилага основните дидактически
принципи на спортната тренировка.

10

2. Познава и правилно прилага основните методи на
спортната тренировка.
4. Знае и правилно прилага основните специфични
принципи на спортната тренировка.
5. Познава тяхното приложно значение.
6. Решава приложната задача/казус.

Общ брой точки

9

10

15
5

10

60

Изпитна тема № 8. Теория на силата
План-тезис:
• Особености на двигателната дейност в спорта.

• Силата като двигателно качество на човека. Видове сила – характеристика.

•

Видове мускулно съкращение – характеристика.

• Фактори на мускулната сила:

o Морфологически фактори – характеристика.

o Физиологически фактори – характеристика.
o Вегетативни фактори – характеристика.

Примерна приложна задача/казус: Каква е спецификата на физиологичните

фактори в спорта, който упражнявате?

Дидактически материали – учебни помагала и учебници.

Критерии за оценяване по изпитна тема №8
1. Знае особеностите на двигателната дейност в спорта.

2. Дефинира силата като двигателно качество на човека.
3. Познава и характеризира видовете сила – общо, и
специфичните за спорта, който упражнява.

4. Познава и характеризира видовете мускулно съкращение.

5. Познава основните фактори на мускулната сила и тяхното
приложно значение.

6. Решава приложната задача/казус.

Общ брой точки

10

Максимален брой
точки
5
5

10
15
15
10

60

Изпитна тема № 9. Методика на силовата подготовка
План-тезис:
• Основни понятия и принципни постановки.

• Средства на силовата подготовка – характеристика.

• Методи на силовата подготовка.

• Методи за развиване на силова издръжливост.
• Методи за развиване на максимална сила.

• Методи за развиване на динамична сила.

• Силовата подготовка в годишния цикъл. Принципни положения.

Примерна приложна задача/казус: Анализирайте методите за силова

издръжливост и какво е тяхното приложение в спорта, който упражнявате!
Дидактически материали – учебни помагала и учебници.

Критерии за оценяване по изпитна тема №9
1. Знае основните понятия и принципни постановки.
2. Познава средствата на силовата подготовка.

Максимален брой
точки
5
5

3. Знае и прилага методите за развиване на силова
издръжливост.

10

5. Знае и прилага методите за развиване на динамична сила.

10

4. Знае и прилага методите за развиване на максимална
сила.

6. Познава спецификата на силовата подготовка в годишния
тренировъчен цикъл.
7. Решава приложната задача/казус.

Общ брой точки

11

10

10
10

60

Изпитна тема № 10. Теория на издръжливостта
План-тезис:
• Издръжливостта като двигателно качество на човека. Основни понятия –
работоспособност, критерий.

• Видове издръжливост – характеристика.

•

Фактори на мускулната сила.

o Биоенергетични фактори – характеристика.

o Спортнотехнически фактори – характеристика.

o Психологически фактори – характеристика.

Примерна приложна задача/казус: Как се разгръщат енергетичните процеси

във времето?

Дидактически материали: учебни помагала и учебници.

Критерии за оценяване по изпитна тема №10

Максимален брой
точки

1. Дефинира издръжливостта като двигателно качество на
човека.

10

3. Познава и характеризира основните фактори на
издръжливостта.

15

2. Знае и характеризира видовете издръжливост.

4. Знае тяхното приложно значение и значението за спорта,
който упражнява.
5. Решава приложната задача/казус.

Общ брой точки

12

15

10
10

60

Изпитна тема № 11. Методика за развиване на издръжливостта
План-тезис:
• Основни теоретични постановки.

• Биоенергетичен профил при някои основни спортове.
• Методически основи на аеробната тренировка.

• Методически основи на анаеробната тренировка.

• Основни методи за развиване на издръжливостта:
o Непрекъснат равномерен метод.

o Непрекъснат променлив метод.
o Интервален метод.
o Интервално – променлив метод.

• Работата за издръжливост в годишния цикъл. Принципни положения.

Примерна приложна задача/казус: Посочете пример за приложение на

интервален метод в спорта, който упражнявате!

Дидактически материали – учебни помагала и учебници.

Критерии за оценяване по изпитна тема №11
1. Знае основните теоретични постановки.

2. Познава биоенергетичния профил при някои основни
спортове.
3. Знае и прилага методическите основи на тренировката за
аеробна издръжливост.
4. Знае и прилага методическите основи на тренировката за
анаеробна издръжливост.
5. Познава и правилно прилага основните методите за
развиване на издръжливостта.
6. Познава спецификата на работата за развиване на
издръжливостта в годишния тренировъчен цикъл.
6. Решава приложната задача/казус.

Общ брой точки

13

Максимален
брой точки
5
5

10
10
10
10
10

60

Изпитна тема № 12. Теория и методика на тренировката за бързина
План-тезис:
• Бързината като двигателно качество на човека. Основни понятия.
• Фактори на бързината – характеристика.

•

Методика за развиване на бързината.

• Средства и методи за развиване на бързината.

• Работата за бързина в годишния тренировъчен цикъл

Примерна приложна задача/казус: Направете характеристика на

тренировката за бързина в състезателния период в спорта, който упражнявате!
Дидактически материали – учебни помагала и учебници.

Критерии за оценяване по изпитна тема №12
1. Знае да дефинира бързината като двигателно качество на
човека.

Максимален
брой точки
5

2. Познава факторите на бързината и тяхната специфика в
спорта, който упражнява.

10

4. Знае и прилага средствата и методите за развиване на
бързината.

15

3. Знае и правилно прилага методиката за развиване на
бързината.
5. Познава и планира работата за бързина в годишния
тренировъчен цикъл.
6. Решава приложната задача/казус.

Общ брой точки

14

10

10
10

60

Изпитна тема № 13. Теория и методика на тренировката за ловкост и
гъвкавост
План-тезис:
• Ловкостта като двигателно качество на човека. Основни понятия.

• Фактори на ловкостта.

• Методика за развиване на ловкостта.

•

Гъвкавостта като двигателно качество на човека.

• Фактори на гъвкавостта.

• Методика за развиване на гъвкавостта.

Примерна приложна задача/казус: Дайте примерен комплекс от упражнения

за развиване на ловкост и гъвкавост за спорта, който упражнявате!
Дидактически материали – учебни помагала и учебници.

Критерии за оценяване по изпитна тема №13
1. Знае да дефинира ловкостта като двигателно качество на
човека.

Максимален
брой точки
5

2. Познава факторите на ловкостта и тяхната специфика за
спорта, който упражнява.

10

4. Знае да дефинира гъвкавостта като двигателно качество на
човека.

5

3. Знае методиката за развиване на ловкостта.

10

5. Познава факторите на гъвкавостта и тяхната специфика за
спорта, който упражнява.

10

6. Решава приложната задача/казус.

10

6. Знае как да прилага методиката за развиване на гъвкавостта.
Общ брой точки

15

10
60

Изпитна тема № 14. Спортна техника и техническа подготовка
План-тезис:
• Същност на спортната техника.

• Структура и развитие на спортната техника.

• Функционална организация на спортната техника.
• Видове движения – класификация.,

•

Особености на техниката при различни видове спорт.

• Същност и съдържание на техническата подготовка.

• Етапи на техническата подготовка.

Примерна приложна задача/казус: Посочете основните етапите на техническа

подготовка в спорта, който упражнявате!

Дидактически материали – учебни помагала и учебници.

Критерии за оценяване по изпитна тема №14
1. Знае същността на спортната техника.

Максимален
брой точки
5

2. Познава структурата и развитието на спортната техника.

10

4. Знае видовете движения и може да ги характеризира.

5

3. Знае функционалната организация на спортната техника.

10

5. Познава особеностите на техниката при различни видове спорт.

10

7. Решава приложната задача/казус.

10

6. Познава същността и съдържанието на техническата подготовка
общо и в спорта, който упражнява.
Общ брой точки

16

10
60

Изпитна тема № 15. Спортна тактика и тактическа подготовка
План-тезис:
• Същност на спортната тактика.

• Елементи на спортната тактика.

• Етапи на спортната тактика.

• Цел и задачи на тактическата подготовка.

• Средства и методи на тактическата подготовка.

Примерна приложна задача/казус: Посочете основните елементи на

спортната тактика в спорта, който упражнявате!

Дидактически материали – учебни помагала и учебници.

Критерии за оценяване по изпитна тема №15

Максимален
брой точки

1. Знае същността на спортната тактика.

10

2. Знае етапите на спортната тактика.

10

2. Познава елементите на спортната тактика.

10

3. Знае целта и задачите на тактическата подготовка.

4. Познава средствата и методите на тактическата подготовка и
може да ги прилага в спорта, който упражнява.
5. Решава приложната задача/казус.

Общ брой точки

17

10
10
10

60

Изпитна тема № 16. Периодизация на спортната тренировка
План-тезис:
• Същност на периодизацията на спортната тренировка – причини и
условия.

• Макроструктура на тренировъчния процес – характеристика. Особености
на подготвителния, състезателния и преходния периоди.

• Мезоструктура на тренировъчния процес. Видове мезоцикли –
характеристика.

• Микроструктура на тренировъчния процес. Видове микроцикли –
характеристика.

• Видове тренировъчни занимания – характеристика.

Примерна приложна задача/казус: Какъв вид структура на периодизация е

характерна в спорта, който упражнявате?

Дидактически материали: учебни помагала и учебници.

Критерии за оценяване по изпитна тема №16
1. Знае същността на периодизацията на спортната тренировка.

2. Познава и характеризира макроструктурата на тренировъчния
процес.
2. Познава и характеризира мезоструктурата на тренировъчния
процес.
3. Познава и характеризира микроструктурата на тренировъчния
процес.
4. Познава и знае как правилно да прилага видовете тренировъчни
занимания.
5. Решава приложната задача/казус.

Общ брой точки

18

Максимален
брой точки
10
10
10
10
10
10

60

Изпитна тема № 17. Контрол на тренировъчния процес
План-тезис:
• Общометодологични въпроси. Предмет на контрола.
• Форми на контрол в спортната тренировка.
• Контрол на тренираността.

• Контрол на натоварването – „доза-ефект“.
• Контрол на физическата подготовка.

• Контрол на техническата подготовка.
• Контрол на тактическата подготовка.

• Контрол на психическата подготовка.

Примерна приложна задача/казус: Какви методи и средства за контрол на

натоварването се използват в спорта, който упражнявате?
Дидактически материали – учебни помагала и учебници.

Критерии за оценяване по изпитна тема №17

Максимален
брой точки

1. Знае предмета на контрол в спортната тренировка.

5

2. Познава и правилно прилага контрола на тренираността.

10

2. Знае формите на контрол в спортната тренировка.

4. Познава и правилно прилага контрола на натоварването.
5. Познава и правилно прилага контрола на физическата
подготовка.
6. Познава и правилно прилага контрола на техническата и
тактическата подготовка.
6. Решава приложната задача/казус.

Общ брой точки

19

5

10
10
10
10

60

Изпитна тема №18. Биохимична класификация на физическите
натоварвания. Системи за енергоосигуряване и механизми за ресинтез на
АТФ.
План тезис:
• Биохимични принципи на класификацията.

• Характеристика на системата за непосредствено (незабавно)
енергоосигуряване.

• Характеристика на системата за краткоктрайно енергоосигуряване.

• Характеристика на системата за дълготрайно енергоосигуряване.

• Механизми за ресинтез на АТФ.

Примерна приложна задача/казус: Опишете как се променя концентрацията

на лактата и глюкозата в кръвта при различни натоварвания и какви са
причините за тези промени!

Дидактически материали – учебни помагала и учебници.

Критерии за оценяване по изпитна тема № 18
1. Знае четирите типа натоварвания от биохимичната
класификация и с какво се характеризират всяко едно от тях.
2. Описва характеристиката на системата за непосредствено
(незабавно) енергоосигуряване.
3. Описва характеристиката на системата за краткоктрайно
енергоосигуряване.
4. Описва характеристиката на системата за дълготрайно
енергоосигуряване.

Максимален
брой точки
20
5
5
5

5. Посочва анаеробните и аеробните механизми за ресинтез на АТФ.

10

Общ брой точки

60

6. Решава приложната задача/казус.

20

15

Изпитна тема №19. Опорно-двигателен апарат. Пасивна част – костта като
орган. Свързване между костите. Непрекъснато свързване. Прекъснато
свързване. Механика на ставите. Активна част – мускулът като орган.
Мускулни съкращения. Действие на мускулите. Мускулна синергия.
Функционална класификация на мускулите.
План-тезис:
• Устройство на костите.
• Плътно и гъбесто костно вещество.
• Видове кости по устройство. Видове непрекъснато свързване. Елементи на
ставата.
• Основни оси в ставите и движения между тях.
• Видове стави според степените свобода на движение.
• Устройство на скелетния мускул. Видове мускули според разположението на
мускулните влакна. Видове мускули според движенията, които извършват.
Видове мускули според броя на ставите, през които преминават.
• Класификация на мускулите според функцията им в мускулната синергия.
Примерна приложна задача/казус: Опишете видовете стави и степените
свобода на движение! Дайте пример от спорта, който упражнявате, за степени
свобода на движение!
Дидактически материали – учебни помагала и учебници.
Критерии за оценяване по изпитна тема №19
1. Описва устройството на опорно-двигателния апарат и
функцията на отделните му части.
2. Обяснява устройството на костта, видовете костно вещество,
тяхното разположение и функция.
3. Описва видовете свързвания между костите, начините за
непрекъснато свързване, дава съответните примери
4. Обяснява устройството на ставата и функцията на нейните
елементи.
5. Обяснява принципа на извършване на движенията в ставите –
осите на движение през центъра на ставата и движенията
около тях.
6. Обяснява понятието степен свобода на движение и описва
видовете стави според степените свобода на движение, дава
съответни примери.
7. Обяснява устройството на скелетния мускул.
8. Описва видовете мускули; според разположение на
мускулните влакна; според вида на движенията, които
извършват в ставите и според броя на ставите, през които
преминават.
9. Обяснява понятието мускулна синергия.
10. Обяснява ролята на мускулите в мускулната синергия в
зависимост от целта на двигателната задача – агонисти
(извършители на движението), антагонисти, неутрализатори,
фиксатори.

Общ брой точки

21

Максимален
брой точки
4
4
4
4

10
10
4
5
5

10

60

Изпитна тема №20. Средства на физическото възпитание
План-тезис:
• Класификация на средствата на физическото възпитание.
• Обща характеристика на физическите упражнения.

• Техника на физическите упражнения. Основи на техниката, основно звено и
детайли на техниката.

• Съдържание и форма на физическите упражнения.
• Класификация на физическите упражнения.

• Характеристика на движенията.

Примерна приложна задача/казус: Посочете и опишете техниката на

изпълнения на упражнение от спорта, който упражнявате! Посочете основното
звено от техника на избраното от вас упражнение!

Дидактически материали – учебници и учебни помагала.

Критерии за оценяване по изпитна тема №20
1. Умее да класифицира средствата на физическото
възпитание.

Максимален
брой точки
5

2. Познава и дефинира основните понятия по темата.

15

4. Умее да класифицира физическите упражнения.

5

3. Извежда разликата между съдържание и форма на
физическото упражнение.

5. Познава и разкрива кинематичните и динамичните
характеристики на движенията.
6. Решава приложната задача/казус.

Общ брой точки

22

5

10
20

60

Изпитна тема № 21. Методи на физическото възпитание
План-тезис:
• Характеристика и класификация на методите на физическото възпитание.

• Методи за проверяване и оценяване на технически умения по спорта, който
упражнява – характеристика и предназначение.

• Методи за възпитание – характеристика и предназначение.

• Методи за организация на двигателната дейност –характеристика и
предназначение.

• Словесни методи – характеристика и предназначение.

• Нагледни методи – характеристика и предназначение.

• Методи за двигателно обучение – характеристика и предназначение.

• Методи за физическо натоварване – характеристика и предназначение.

Примерна приложна задача/казус: Посочете примерна организация на
занимание, чрез която да изведете разликата между посменния и груповия
методи!
Дидактически материали –учебници и учебни помагала.

Критерии за оценяване по изпитна тема №21
1. Дефинира понятието метод.

Максимален брой
точки
5

2. Умее да класифицира методите на физическото възпитание.

10

4. Познава и характеризира методите за възпитание.

5

3. Познава и характеризира методите за проверка и оценка на
техническите умения по спорта, който упражнява.
5. Познава и характеризира методите за обучение в
двигателни действия.
6. Решава приложната задача/казус.

Общ брой точки

23

5

15
20

60

Изпитна тема №22. Биомеханични свойства на костите. Костно-ставните
сегменти като лостове. Двигателното действие като система на движението.
План – тезис:
•
•
•
•
•
•

Биомеханични свойства на костите.
Състав, строеж и форма на костите, осигуряващи здравината им.
Определение на понятието лост. Лостове от първи, втори и трети род.
Въртящ момент на силата и рамо на силата.
Костно-ставните сегменти като лостове.
Двигателното действие като система на движението. Определяне на
понятията система и структура.
• Видове системи. Система на движението.

Примерна приложна задача/казус: Анализирайте видовете движение и дайте
пример от спорта, който упражнявате!
Дидактически материали – учебници и учебни помагала
Критерии за оценка по изпитна тема №22
1. Описва ролята на системата минерални вещества – колаген,
за здравината на костта.
2. Описва ролята на строежа на костите за повишаване на
здравината им.
3. Обяснява значението на формата при основните кости,
изграждащи крайниците на човек, за здравината и
ефективността на двигателния апарат.
4. Дефинира понятието лост. Знае формулата на въртящия
момент на силата и дава дефиниция на рамото на силата.
5. Посочва видовете лостове и костно-ставните звена като
лостове.
6. Обяснява понятията система и структура. Посочва някои
основни видове системи ( по морфологичен признак, по
фунция, по характер).
7. Познава подсистемите и структурата на системата на
движение. Показва възможностите за усъвършенстване на
движението и ползата за спортното майсторство.

Общ брой точки

24

Максимален
брой точки
5
5
5
5

10
10
20
60

Изпитна тема № 23. Тренировката като педагогически процес.
План-тезис:
• Същност на тренировката като педагогически процес.

• Педагогически цели и задачи.

• Дидактически принципи и методи.

• Методи на възпитание.

• Професионално-личностен модел на спортния педагог.

Примерна приложна задача/казус: Посочете какви педагогически подходи се

използват в случай, че спортист с добри спортни постижения системно

нарушава спортната дисциплина!

Дидактически материали – учебни помагала и учебници.

Критерии за оценяване по изпитна тема №23

Максимален
брой точки

1. Знае същността на тренировката като педагогически процес.

5

2. Познава педагогическите цели и задачи.

10

4. Познава методите на възпитание.

15

3. Познава основните дидактически принципи и методи.
5. Може да изведе професионално-личностен модел на
спортния педагог.

6. Решава приложна задача/казус.

Общ брой точки

25

15
10
5

60

Изпитна тема № 24. Психическа подготовка в спорта.
План-тезис:Място и роля на психическата подготовка в системата на спортната

подготовка.

• Същност на психическата подготовка.

• Видове психическа подготовка – цели и задачи.

• Методи за психическа подготовка.

• Планиране на психическата подготовка.

Примерна приложна задача/казус: Изведете водещите психични качества,

необходими за успешна реализация в спорта, който упражнявате!
Дидактически материали – учебници и учебни помагала.

Критерии за оценяване по изпитна тема № 24
1. Знае мястото и ролята на психическата подготовка в
спорта.
2. Познава същността на психическата подготовка.

3. Познава видовете психическа подготовка, знае техните
цели и задачи.
4. Познава основните методи за психическа подготовка,
тяхната същност и начини на приложение.

5. Може да планира определен вид психическа подготовка.
6. Решава приложна задача/казус.

Общ брой точки
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Максимален брой
точки
5
5

20
15
10
5

60

Изпитна тема № 25. Личност и състезателна реализация.
План-тезис:
• Роля на личността в спорта и реализацията на спортните постижения.

• Личностна активност – потребности, мотивация, цели, ценностни
ориентации, интереси. Управление на личностната активност в
спортносъстезателната дейност.

• Регулация и саморегулация на личността.
• Методи за регулация и саморегулация.

• Развитие на личността в спорта и чрез спорта.

Примерна приложна задача/казус: Анализирайте основните проблеми при
управление на мотивацията в спорта, който упражнявате или на конкретен
състезател!

Дидактически материали: учебници и учебни помагала.

Критерии за оценяване по изпитна тема №25

Максимален брой
точки

1. Знае мястото и ролята на личността в спорта,
значимостта й за реализацията на спортни постижения.
2. Познава основните компоненти на личностната
активност и механизмите на управлението й.
3. Познава същността на регулацията и саморегулацията на
личността.

15

5. Може да оцени влиянието на спорта за развитие на
личността.

5

4. Познава основните методи за регулация и саморегулация.
6. Решава приложна задача/казус.

Общ брой точки
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5

15
15
5

60

V. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки за всяка изпитна тема е 60. Неправилният отговор се

оценява с 0 точки. Непълният отговор се оценява с част от точките за верен и пълен

отговор.

Преминаването от точки в цифрова оценка, съгласно чл. 7, ал. 4 от Наредба № 3 от

2003 г. за системата на оценяване, се извършва по следната формула:

Цифрова оценка = общия брой точки от всички критерии / 10

Получената цифрова оценка се изчислява с точност до 0,01.

Оценяването на писмените работи от държавния изпит по теория е в съответствие

с чл. 46 от Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване.
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Примерен изпитен билет
……………………………………………………………………………………………

( пълно наименование на училището/обучаващата институция)

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА
ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

по професия 813100

Помощник – треньор

специалност 8131001

Спорт
Изпитен билет № 11

Изпитна тема: Методика за развиване на издръжливостта
(изписва се точното наименование на темата)
План-тезис:
• Основни теоретични постановки.

• Биоенергетичен профил при някои основни спортове.
• Методически основи на аеробната тренировка.

• Методически основи на анаеробната тренировка.

• Основни методи за развиване на издръжливостта:
o Непрекъснат равномерен метод.

o Непрекъснат променлив метод.
o Интервален метод.

o Интервално – променлив метод.

• Работата за издръжливост в годишния цикъл. Принципни положения.

Примерна приложна задача/казус: Дайте пример за интервален метод с
приложение в спорта, който упражнявате!

Дидактически материали – учебни помагала и учебници.

Председател на изпитната комисия:…………………………………………………
(име, фамилия)(подпис)
Директор/Ръководител на обучаващата институция:……………………………….
(име, фамилия) (подпис)

(печат на училището/обучаващата институция)
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VII. ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА
И СПЕЦИАЛНОСТТА
ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАНИЯ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ИЗПИТНА
ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР – КОД 813100,
СПЕЦИАЛНОСТ СПОРТ – КОД 8131001
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Общи указания
Чрез държавния изпит по практика на професията и специалността се проверяват

необходимите

професионални

компетенции

(знания,

умения, професионално-

личностни качества) за изготвяне на планове и провеждане на тренировъчни

занимания по определен вид спорт с групи за начално обучение в спортните клубове.

Учениците трябва да покажат знания и умения за съответния спорт в следните

направления:

1. Знания за техниката.

2. Знания за методиката на обучение.

3. Знания за методите и средствата за развиване на двигателните качества.

4. Знания за правилата при провеждане на състезания и умения за тяхното
прилагане в тренировъчната дейност.

5. Умения за избор на адекватни тренировъчни средства за обучение и за
развиване на двигателните качества, съобразени с възрастовите особености

в етапа на начална спортна подготовка.

6. Владеене на адекватна терминология.

7. Умения за управление на групата в рамките на тренировъчното занимание.

8. Знания и умения за разработване и за оформяне на план-конспект на
тренировъчно занимание.

9. Знания и умения за спазване на мерките за безопасност при провеждане на
тренировъчни занимания с подрастващи спортисти.

Система за оценяване

Изпълнението на практическото задание от държавния изпит по практика се

оценява в съответствие с чл. 48 от Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване.
Максималният брой точки от изпитното задание е 60.

Преминаването от точки в цифрова оценка съгласно чл. 7, ал. 4 от Наредба № 3 от
2003 г. за системата на оценяване се извършва по следната формула:

Цифрова оценка = общия брой точки от всички критерии / 10

Получената цифрова оценка се изчислява с точност до 0,01.
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Индивидуално практическо задание
………………………………………………..................................................
(пълно наименование на училището/обучаващата институция)
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ
по професия 813100 – Помощник-треньор, специалност 8131001 Спорт
Индивидуално практическо задание № 2

На ученика/обучавания ………………………………………………………………………………………………
(трите имена на ученика/обучавания)
от …………….клас/курс, ……………………..….. начален час: …………………………………………………

Дата на изпита: ………………………………..час на приключване на изпита:…………………………

Подготовка и провеждане на тренировъчно занимание на тема ……………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
УЧЕНИК/ОБУЧАВАН: …………………………………………………………………
(име, фамилия)

…………………….……
(подпис)

Председател на
изпитната комисия:............................................................................................... ……………………………..
(име, фамилия)
(подпис)
Директор/
Ръководител на обучаващата институция: …………………………………………………………......
(име,фамилия)
………………………………………………………………
(подпис)
(печат на училището/обучаващата институция)
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Бадминтон
Автор: доц. Анета Янева, доктор

І. Примерно съдържание на индивидуалните
практически задания
Тема № 1
Удари от форхенд – изтегляне.
Задачи:
1. Разучаване на удари от форхенд над глава от задна линия – форхенд изтегляне.
2. Усъвършенстване на видове хват.
3. Развиване на координационните способности чрез упражнения с пера.
Тема № 2
Придвижване по корта.
Задачи:
1. Разучаване на придвижване по корта.
2. Усъвършенстване на удари на мрежата от форхенд и бекхенд.
3. Развиване на бързина. Мултишатъл упражнения за бързина на ръката.

Тема № 3
Плоски удари.
Задачи:
1. Разучаване на удари от средата на корта: удари отстрани на тялото и удари
отдолу под кръста от форхенд и от бекхенд (плоски удари).
2. Развиване на скоростно-силова издръжливост в корта: варианти на
придвижване в различни точки.

Тема № 4
Къси пера на мрежата.
Задачи:
1. Разучаване на къси пера на мрежата от форхенд и бекхенд.
2. Усъвършенстване точността на ударите от задна линия и от средата на корта чрез
Мултишатъл серии по 30 пера.
Тема № 5
Комбинации от удари.
Задачи:
1. Разучаване на комбинации от два удара: от задната част на корта и от мрежата.
Придвижване по диагонал напред и назад.
2. Развиване на скоростно-силова издръжливост чрез Мултишатъл (серии от 20 30 пера).
Тема № 6
Дълъг сервис.
Задачи:
1. Разучаване на дълъг сервис за единично и посрещане на дълъг сервис.
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2. Усъвършенстване точността на ударите чрез комбинации от три удара: от задна
линия на корта, напред към мрежата и назад от задна част на корта –
упражнение триъгълник.

Тема № 7.
Къс сервис.

Задачи:
1. Разучаване на къс сервис за двойки. Посрещане на къс сервис. Комбинации от
три удара: триъгълник – варианти.
2. Усъвършенстване на придвижване по корта.

Тема№ 8.
Смач (забиване).

Задачи:
1.Начално разучаване на смач (забиване) от задна зона на корта. Упражнения за
забиване чрез придвижване към мрежата с три до пет удара.
2.Развиване на сила на долни крайници с перо и без перо.

II. Критерии за оценяване

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Максимален
брой точки

Критерии за оценяване

Правилно подбира средствата и методите за съответното
занимание.

10

Демонстрира професионални знания и умения.

10

Дава целенасочени методически указания на обучаваните.
Демонстрира и онагледява учебните задачи.

Контролира изпълнението на упражненията, показва и
коригира грешките.
Ползво правилно терминологията на бадминтона.

Общо точки
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10
10
10
10

60

III. Примерен план-конспект
на тренировъчно занимание по БАДМИНТОН
Тема:
1. Скъсяване от задна линия от форхенд и овърхенд.
Задачи:
1. Начално разучаване на скъсяване от задна линия от форхенд и овърхенд.
2. Усъвършенстване удари на мрежата.
3. Развиване на физическото качество скокова издръжливост.

Необходими уреди и пособия: пера, препятствия, стойки.
Място на провеждане:…………………………………………
Времетраене на урока: ……………………………………..

Дата:

Изготвил:
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Части

Дозировка
Съдържание

мин

1. Съобщаване на задачите
на групата и общи указания.

2

2. Разгряване:

Подготвителна част (20 мин)

брой

Организационно
методически
указания (ОМУ)

2.1. Бегови упражнения по дължина на
залата: общи бегови упражнения:
 бягане със ситни стъпки;
 бягане с високо повдигане на
колената;
 бягяне с изнасяне на подбедрицата
назад;
 кръстосано бягане – с дясно/ляво
водещо рамо;
 имитиране на удар с отскок / удар с
напад отдолу;
 бягане с пипане на пода на всяка
трета крачка – ляв/десен крак.

5

2.2. Разгряване на частите на тялото:

2

2.3. Разтягащи упражнения – стречинг:

2

 движения с главата;
 кръгови движения в ставите на
ръката;
 наклони напред, назад към двата
крака;
 кръгови движения с коленете;
 кръгови движения в глезените;

2.4. Бегови упражнения:

 бегови упражнения и ускорения от
линия до линия с бягане напред и
бягане с гръб на посоката на
придвижване; с кръстосани крачки
с имитиране на удар над глава по
ширината на корта;
 ситно бягане, при сигнал
максимално ускорение;.
 крачка с ляв и десен крак с
имитиране на удар, при сигнал
максимално ускорение .

2.5. Разтягащи упражнения – стречинг
2.6. Разгряване с перо
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4

2

3

Избиране на водещ на
групата, по който се
определя темпото на
беговите упражнения.

Групата се разполага
в кръг с лице към
центъра, където
избираме състезател
да показва
упражненията.

Групата се строява в
редица на
страничната линия на
корта с лице към
треньора.

Разделяне на групата
по двойки.

I. Упражнения по двойки с перо:
 подаване на мрежата;
 подаване от средата на корта;
 изпълнение на сервис и посрещане.

Основна част (50 мин)

II. Начално разучаване на скъсяване от
задна линия на форхенд и овърхенд:
1. Демонстрация.
2. Обяснения за техническото
изпълнение на удара: позиция на
корта, точка на удара по перото,
движение на ракетата.

2

2

3. Имитационни упражнения на ФХ
скъсяване от задна линия.

1

5. Мултишатъл – подаване по две пера
на състезател – едно в дясната
половина на корта, едно в лявата.

6

4. Мултишатъл – подаване на пера от
треньора последователно на задна
линия – скъсяване от форхенд.

6. Подаване по двойки – единият
състезател подава перото,
изпълнявайки дълъг сервис,
другият скъсява от задна линия от
дясната половина на корта от
форхенд.

7. Подаване по двойки – единият
състезател подава перото,
изпълнявайки дълъг сервис от
ляво, а другият скъсява от задна
линия от лявата половина на корта
от овърхенд.
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Състезателите да се
стараят да задържат
перото – подават си
без да се затрудняват.

6

4

Строяване на групата
в колона и
последователно
подаване по едно
перо на състезател.
Коригиране на
допусканите
технически грешки
при скъсяване.
Перото се насочва
между мрежата и
предната зона за
сервис.

Разделяне по двойки
със смяна на една
минута.
Коригиране на
допускани
технически грешки.
4

Разделяне по двойки
със смяна на една
минута.

.

III. Усъвършенстване удари на
мрежата. Единият състезател
подава перата от ръка, а другият
връща късо на мрежата: ФХ/БХ.

Коригиране на
допускани грешки.
Следи се точката на
удар по перото да е
пред тялото и над
лявото рамо.
5

10

IV. Тренировъчна игра по двойки на
половин корт до 3 точки.

7

Смяна на
противниците.

V. Развиване на скокова издръжливост:
1. Всеки състезател прескача с два
крака последователно две
препятствия в средата на корта и
връща подадено от ръка късо перо
от ФХ/БХ.

2. Всеки състезател изпълнява
последователно по 5 удара с отскок
от задна линия – треньорът подава
перата.
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5
5
2

Разделяне на групата
по двойки от двете
страни на мрежата.
На един корт се
разполагат по 2
двойки.
Всеки изпълнява по
10 удара.

Препятствия с
височина 30–35 см
Групата е строена в
колона и всеки
прескача последователно препятствията
и изпълнява късо
перо на мрежата.
За по-голяма
ефективност групата
се разделя на две с
двама подавачи.
Разножките да са
максимално дълбоки.

3. Изпълняване на серия разножки: 5 х 10
бр.
4. Разнасяне и събиране на пера в
четирите ъгъла на корта. След като
разнесе или събере и четирите пера,
състезателят се изнася надясно извън
игрището и с бягане отива в
отсрещната колона и застава накрая.

1. Стречинг.

4
2

Заключителна част (5 мин)

3

2. Анализ на заниманието и повторение
на основните компоненти на
разучавания основен удар от задна
линия – форхенд скъсяване от задна
линия.
3. Прибиране на пособията и
съоръженията.

4. Освобождаване на групата.
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1
1

Подредени са 4 пера в
центъра на корта.
Първият състезател
ги разнася в четирите
ъгъла на корта,
следващият
състезател ги събира
от ъглите в центъра и
т.н. Перата се
поставят на пода с
напад, а не се
подхвърлят.

Нормализиране на
функционалното и
емоционалното
състояние на
състезателите.
Стречинг –изпълнява се в
седнало положение в
кръг.

Треньорът отбелязва
най-добре справилите
се с разучаваните
нови елементи и ги
поздравява.

IV. Препоръчителна литература
1. Дашева, Д. Стрес и адаптация в сорта. София, НСА, 1998.
2. Желязков, Цв. Теория и методика н спортната тренировка. София, МФ, 1998.
3. Рачев, Кр., и колектив, Теория и методика на физическото възпитание. София,
МФ, трето издание, 1991.
4. Янчева, Т. Психологическо осигуряване в елитния спорт. София, НСА ПРЕС, второ
издание, 2006.
5. Янева, А. Бадминтон, терминология, техника, правила. София, Илинден-2000
ЕООД, 2008.
6. Интернет – сайт: www.bwfbadminton.org – SHUTTLE TIME Coach Education
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Баскетбол
Автор: проф. Росица Църова, доктор

І. Примерно съдържание на индивидуалните
практически задания
Тема № 1
Техника в нападение и специална физическа подготовка.

Задачи:
1. Разучаване на ловене и подаване на топката (с една и две ръце).
2. Усъвършенстване на техниката на придвижване в нападение (бягане, скачане,
спиране, обръщане – видове).
3. Развиване на специалната бързина.
Тема № 2
Техника в нападение и специална физическа подготовка.

Задачи:
1. Разучаване на водене на топката (на място и в движение).
2. Усъвършенстване на техниката на ловене и подаване на топката в движение (по
двойки и тройки).
3. Развиване на специалната ловкост.
Тема №3
Техника в защита и в нападение и специална физическа подготовка.

Задачи:
1. Разучаване на придвижване в защита (срещу играч без и със топка).
2. Усъвършенстване на техниката на водене на топката.
3. Развиване на взривната сила.
Тема № 4
Техника в нападение и в защита и специална физическа подготовка.

Задачи:
1. Разучаване на стрелба в коша в движение (след водене на топката и след
получаване от партньор).
2. Усъвършенстване на техниката на игра в защита.
3. Развиване на специалната гъвкавост.

Тема № 5
Техника в нападение и специална физическа подготовка.

Задачи:
1. Разучаване на стрелба в коша от място (от позиция).
2. Усъвършенстване на техниката на стрелбата в коша в движение след водене на
топката.
3. Развиване на специалната издръжливост.
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Тема № 6
Техника в защита и в нападение и специална физическа подготовка.

Задачи:
1. Разучаване на отнемане на топката в защита (пресичане, избиване, изтръгване,
отнемане от водещ играч, похлупване).
2. Усъвършенстване на стрелбата в коша от позиция.
3. Комплексно развиване на специалните двигателни качества.

II. Критерии за оценяване

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Максимален
брой точки

Критерии за оценяване
Извършена е адекватна подготовка за провеждане на
тренировъчното занимание (подсигурени са необходимите
уреди и пособия).

4

Познава в детайли техниката на баскетболната игра и
особеностите на работата за развиване на специалните
двигателни качества.

8

Използваните в подготвителната част общоразвиващи и
специално-подготвителни упражнения са във връзка със
задачите на тренировката.
Използваните упражнения са подредени в логическа
последователност и са съобразени с възможностите на
обучаваните.

Водещият има добър език и използва правилна спортна
терминология.

Умее да извършва правилна демонстрация и да използва
онагледяващи материали.

Умее да открива грешките при изпълнение на упражненията и
да прилага адекватни индивидуални или групови средства за
тяхното отстраняване.
Избира правилно мястото си на терена и използва подходящи
команди при престрояване на работните групи.

Умее да контролира тренировъчното натоварване чрез
регулиране на броя на повторенията, скоростта на изпълнение,
интервалите на отдих и координационната сложност на
упражненията, съобразно индивидуалните особености на
обучаваните.

10. Спазва мерките за безопасност и прилага адекватни средства за
възстановяване.

Общо точки
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6

7
5
5
7
4
9
5

60

III. Примерен план-конспект
на тренировъчно занимание по БАСКЕТБОЛ

Тема:
Техника на стрелба с отскок и специална физическа подготовка.
Задачи:
1. Разучаване на стрелба с отскок.
2. Усъвършенстване на воденето на топката и стрелбата в движение.
3. Развиване на специалната издръжливост.

Необходими уреди и пособия: 12 баскетболни топки и 10 стойки (препятствия)
Място на провеждане:

Времетраене на урока: 90 мин

Дата:
Изготвил:
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Подготвителна част (20 мин )

1. Строяване на групата, съобщаване
на задачите на тренировката

2. Упражнения за разгряване:
 бегови упражнения:
– обикновено бягане;
– ускорително бягане;
– ситно бягане;
– бягане с високо повдигане на
коленете;
– бягане с изнасяне на
подбедрицата назад;
– бягане, съчетано със спиране на
всяка линия и имитация на
стрелба с отскок.

 упражнения с топка (жонглиране):
– въртене на топката около
кръста;
– прехвърляне на топката от
едната в другата ръка над
главата;
– подскочно бягане, с
последователно прехвърляне
на топката под лявото и
дясното коляно;
– подхвърляне на топката зад
гърба над противоположното
рамо и ловене с две ръце пред
тялото;
– осморки между краката;
– футболно водене
– водене на топката, съчетано
със спиране на всяка линия и
имитация на стрелба с отскок.
 стречинг

Брой (пъти,
обик олки,
дълж ини
метр и)

Съдържание

Вре ме

Части

Дозировка

Описание на стрелбата с отскок
и грешките, които могат да
бъдат допуснати.

3–4
мин

8–9
мин

Организационно-методически
указания
(ОМУ)

2 обик.
3 дълж.
2 дълж.

2 дълж.
2 дълж.
2 дълж
2 дълж.
2 дълж.
2 дълж.

Изходно положение – в две
редици, зад крайната линия
При изпълнението двете групи
се редуват.
На всяка крайна линия се
изпълнява спиране и
пивотиране.
Упражненията се изпълняват в
контролирано темпо (стремеж
да не се избързва и да не се
изостава от другите)

Организацията на упражненията
и изискванията, посочени погоре, са валидни и тук .
Упражненията се изпълняват в
леко бегом.

2 дълж.
2 дълж.
2 дълж.

8–9
мин
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2 дълж.

Изходно положение – в кръг
около центъра на терена.
Всяко положение се задържа 8
сек.

І. Разучаване на стрелба с отскок.
1. Подхвърляне на топката – ловене и
връщане от въздуха.
Х1.- - - - - - - - - - -> Х2

2. Ловене и подаване на топката от
въздуха (с флайнг).

Основна част (62–64 мин)

3. Ловене и подаване на топката от
въздуха срещу таблото.

3–4
мин
3–4
мин

3–4
мин

4. Имитационно изпълнение на
стрелба с отскок.

3–4
мин

5. Стрелба с отскок под коша.

7
мин

6. Стрелба с отскок от близко
разстояние

7
мин
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По 2-ки, на разстояние 2-3 м
един от друг.
Х1 подхвърля топката малко над
главата на Х2, който я улавя във
въздуха след отскок от два
крака, връща я на Х1 и се
приземява отново върху двата
крака.

Както упр. 1, но след първото
подхвърляне и двамата ловят и
подават от въздуха.
В една колона срещу таблото
(встрани на ринга), на 1–2 м от
него. След удара на топката в
таблото играчът отива последен
в колоната.

По двойки, на разстояние 3–4 м
един от друг.
Първо се изпълнява от място, а
след това след един дрибъл
Изпълнява се под ъгъл 45º, с
табло, от позиция за тройна
заплаха.
Ръката остава обтегната, докато
топката докосне таблото.
Последователно се редуват
стрелящите от лявата и от
дясната страна колони.
Изпълнява се от разстояние 2–3
м от коша. Работи се по двойки.
Всеки изпълнява по 10 стрелби,
след което двамата сменят
позицията си.
Задължително се отскача от
двата крака.
Топката се изхвърля в мъртвата
точка на летежа.

ІІ. Усъвършенстване на воденето
на топката и стрелбата в движение
1. Водене на топката и стрелба в
движение след водене.

5–6
мин

2. Водене на топката и стрелба в
движение след получаване от
партньор

4–5
мин

ІІІ. Двустранна игра

2х10
мин

ІV. Развиване на специалната
издръжливост
1. Бягане „совалка“

Смяна на водещата ръка чрез:
 кръстосан дрибъл между
стойките;
 заден пивот и обръщане
на 270º пред всяка
стойка;
 дрибъл между краката
пред всяка стойка.
След 3-4 изпълнения отдясно
групите сменят изходните си
позиции (застават отляво на
ограничителното поле), както и
посоката на движение.
Начинът на смяна на водещата
ръка е по избор.
Подава се първо с две, а след
това – с една ръка.
Подавачът връща паса на
границата на ограничителното
поле.
При необходимост се допускат
1-2 дрибъла преди стрелбата.

Стимулира се стрелбата с отскок
(за всеки кош се зачитат по 4 т.).

2 пъти
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Пробягват се две дължини на
игрището. На всяка линия се
извършва спиране и смяна на
посоката чрез заден пивот на
180º. Почивката между двата
опита е 3 мин.

Заключителна част
(6–8 мин)

1. Наказателни удари
2. Стречинг

3–4
мин

3–4
мин

До 7 сполучливи.
Победителят се поздравява.

Максимално разтягане на
мускулите.
Да не се бърза!
Може да се работи по двойки.

ІV. Препоръчителна литература:
1. Баскетбол – учебник за студентите от НСА (под редакцията на В. Цветков).
София, НСА ИПБ, 2005.
2. Баскетбол за млади играчи – ръководство за треньори. София, FIBA, European
Association of Basketball Coaches, World Association of Basketball Coaches, 2000.
3. Колев, И., Църов, К. Победителят е в нас. София, Болид Инс, 2004.
4. Лазаров, В. Ръководство за работата на баскетболния съдия, правила и
тълкувания. София, Мултипринт ООД, 2011.
5. Цветков, В. Тактическа подготовка на 12-14-годишни баскетболисти. София,
Авангард Прима, 2004.
6. Църов, К., Джорджевич, Б. Баскетбол – треньорско ръководство. София, НСА-ИПБ,
1997.
7. Църов, К. Подбор в баскетбола. София, НСА Прес, 2008.
8. Църова, Р., Миладинов, О. и кол. Система за оценяване на резултатите по спортна
подготовка на учениците в спортните училища. МФВС, НСА, София, БОЛИД ИНС,
2012.

47

Биатлон
Автор: гл. ас. Георги Палакарски, доктор

І. Примерно съдържание на индивидуалните практически
задания.
Тема № 1
Елементи от техниката на стрелба легнал.

Задачи:
1. Начално разучаване на елементите от техниката на стрелба легнал – без
предварително физическо натоварване.
Тема № 2
Елементи от техника на стрелба прав.

Задачи:
1. Начално разучаване на елементите от техниката на стрелба прав – без
предварително физическо натоварване.
2. Усъвършенстване на елементи от техника на стрелба легнал.
Тема № 3
Действия на огневия рубеж, без предварително физическо натоварване.
Задачи:
1. Разучаване на действията на огневия рубеж.
2. Усъвършенстване на елементите от техниката на стрелба прав.
Тема № 4
Комплексна тренировка крос биатлон.

Задачи:
1. . 2 серии, 4 х 5 изстрела;. 800 – 1000 метра.
2. Техническа стрелкова област.
Тема № 5
Комплексна тренировка.

Задачи:
1. Развиване на обща издръжливост (ОИ ½ ролери).
2. Техническа стрелкова област.

Тема № 6
Комплексна, специфична за състезателни условия тренировка.
Задачи:
1. 2 серии, 4 х 5 изстрела.
2. 600–800 м атлетическо бягане.
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II. Критерии за оценяване
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Максимален
брой точки

Критерии за оценяване
Спазва правилата за безопасност при провеждане на учебнотренировъчно занимание, свързано със стрелба.

10

Умее да обяснява и да демонстрира.

10

Ползва уверено понятийната терминология на биатлона. Провежда
урока уверено и компетентно.
Проявява способности за организация на двигателната дейност –
плътност тренировъчно занимание.

Проявява способност за дозиране на тренировъчното натоварване.
Проявява способност за установяване на допускани грешки и
прилагане на подходящи упражнения за отстраняването им.

Общо точки

49

10
10
10
10
60

III. Примерен план-конспект
на тренировъчно занимание по БИАТЛОН

Тема:
Елементите от техниката на стрелба прав – без предварително физическо
натоварване.
Задачи:

1. Начално разучаване на елементи от техниката на стрелба прав – без
предварително натоварване.
2. Развиване на психически качества бързина на реакцията,
сензомоторно възприятие.

Необходими уреди и пособия:…………………………………………………………………………………

Място на провеждане: ………………………………………………………………………………………………
Времетраене на урока: ……………………………………………………….

Дата:
Изготвил:
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Части

Подготвителна част (25 мин)

Дозировка

Съдържание на учебния
материал

време
(мин)

1. Строяване на групата и съобщаване на
задачите.
2. Общоподготвителна част:
• общоразвиващи упражнения –
гимнасгически и бегови упражнения:
• наклони;
• махове;
• кръгове;
• странично бягане;
• бягане с високо повдигнато
коляно;

3. Специалноподготвителна част.
Суха стрелба.

Групата е строена в
една редица.
Съобщават се
подробно задачите,
характеризарат се
методите на
натоварване,
обучение,
средствата. Поставят
се индивидуални
задачи. В общоподготвителната
част задачата е да се
извърши подготовка
(загряване) на
всички мускулни
групи на тялото.
Активиране на
функционалните
системи, отговорни
за стрелбата.

5
10

10

I. Начално разучаване на елементи от
техниката на стрелба прав.

Основна част (7о мин)

брой

1. Положение за стрелба:
• Многократно краткотрайно заемане
на положение за стрелба до първи
изстрел.
• Усъвършенстване сензомоторното
възприятие за положение за стрелба,
чрез развитие на издръжливостта на
специфичните мускулни групи,
осигуряващи стабилността на
положението.
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20

Организационнометодични
указания

10
10

4х2
мин
през
2 мин

Психо-физическа
нагласа за
ефективно
провеждане на
стрелбата.

Използва се
разчленения метод
на обучение, като се
упражнява контрол
върху ъгъла, по
който е сгъната
лявата ръка(100°),
разположение на
тялото спрямо
равнината на
стрелба(15–25°),
лявата ръка се
намира от 2–4см от
проекцията на
пушката.
Използват се
подходящи нагледни
материали (чертежи,
рисунки), който
способстват за
по-ефективното

15

10

5

10

5

10

5

10

Основна част (70 мин)

2. Прицелване:
• Заемане на положение за стрелба и
извършване на прицелване по бял
фон.
• Заемане на положение за стрелба и
извършване на прицелване по
начертани на бял фон фигури
• Прехвърляне на погледа чрез
редуване на фокуса върху трите
окръжности (диоптричен мерник,
мушка, мишена)

3. Дишане:
• Цикъл „дишане-издишане” по сигнал.
• Цикъл „дишане-издишане” в ритъм 3–
5 сек.
• Маркиране на „сух” изстрел, чрез два
цикъла „дишане-издишане” в ритъм
3–5сек.
• Движение на мушката с помощ на
дихателните цикли по
предварително зададени маркери
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възприемане на
материала. По време
на паузите между
отделните
повторения се
обръща внимание на
някой теоретични
постановки.
Обучението започва
с ясна
характеристика на
видовете
прицелване (грубо,
фино). Използват се
мушки с по-голям
диаметър, които
спомагат за
изграждане
способност за поясно диференциране
(разграничаване) на
мерните прибори.
Характерна черта
при работата с
начинаещи при този
елемент, е свързана с
умението за контрол
с насочване на
погледа върху
мушката.
Препоръчват се
упражнения по бял
фон, тъй като тогава
погледът е насочен
върху мушката, а не
върху мишената.
В момента на
възпроизвеждане на
изстрела 2/3 от
въздуха е вече
изпуснат, като 1/3 от
остатъчния въздух
остава в гръдната
клетка. Основната
грешка е, че
повечето начинаещи
стрелят с поет
въздух. Важно
условие за
правилното
овладяване на
дишането е
еднообразието от
изстрел към изстрел
по отношение на

дълбочината и
честотата на
дихателните цикли.

4. Натискане на спусъка:
• Овладяване на натиска на ,,празния”
ход на спусъка.
• Овладяване на работния ход.

Заключителна част (10 мин)

5. Цялостно изпълнение от изходно
положение прав с пушка на гръб

1. Стречинг.

10
10
15х5

5

2. Анализ на проведеното занимание.

5
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10
10

Натискът на спусъка
се осъществява с
крайната фаланга на
показалеца, като по
време на усилието
работят само
мускулите сгъвачи
на показа-леца.
Усилието на натиска
е насочено
праволинейно назад
към рамото.
Натискането на
спусъка започва
веднага след
презареждането с
обирането на
„празния ход”,
съчетано с фазата на
грубото прицелване.
Финалното усилие
върху спусъка
трябва да бъде
плавно. При
работата с
начинаещи тежестта
на спусъка трябва да
бъде по-голяма.

Прави се подробен
анализ, в каква
степен са
реализирани
предварително
планираните задачи.
Отбелязват се
допуснатите грешки,
както в
организационен,
така и в методичен
план. Набелязват се
пътища и подходи за
тяхното
отстраняване.
Поставят се
индивидуални
задачи за следващи
занимания.

IV. Препоръчителна литература
1. Ачкаканов, И. П. Атанасов. Спортна стрелба. София
2. Виденов, П. Биатлон.
3. Зубрилов, Р. Резервы повышения спортивного мастерсва биатлонистов высокой
квалификации. Методические рекомендации. Киев., 1999.
4.Зубрилов, Р. Тенденции развития мирового биатлона и уровень подготвленности команды Украины по биатлону в начале олимпийского цикла 1998–2002
годов. Методические рекомендации. Киев., 1999.
5. Зубрилов, Р. Стрелковая подготовка биатлониста, 2010.
6. Nitzsche, K. Et al.: Biathlon: Leistung – Training – Wettkampf; Ein Lehrbuch fur
Trainer, Ubungsleiter und Aktive / hesg. von Limpert Verlag Wiesbaden, 1998
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Бокс (Кик бокс)
Автор: доц. Евтим Лефтеров, доктор

І. Примерно съдържание на индивидуалните
практически задания
Тема № 1
Бойна стойка и придвижване.

Задачи:
1. Разучаване на бойната стойка.
2. Разучаване на придвижването.
3. Развиване на качеството, ловкост
Тема № 2
Първи удари.

Задачи:
1. Разучаване на прави удари.
2. Затвърдяване на придвижването.
3. Развиване на качеството гъвкавост.
Тема № 3
Ъперкъти.

Задачи:
1. Разучаване на ъперкъти (за кик бокса и маваши).
2. Затвърдяване на прави удари ( за кик бокса и мае гери).
3. Работа на уреди с разучените техники.
Тема № 4
Крошета.

Задачи:
1. Разучаване на крошета (за кик бокса и лоу кик).
2. Затвърдяване на ъперкъти (за кик бокса и маваши).
3. Работа на уреди с разучените техники.
Тема № 5
Основни защити.

Задачи:
1. Разучаване на защитата, подлагане.
2. Разучаване на защитата крачка назад.
3. Тактическо приложение на защитите подлагане и крачка назад в условен бой.
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Тема № 6
Активни защити.

Задачи:.
1. Разучаване на защитата отклон.

2. Разучаване на защита ескиваж.
3. Тактическо приложение на защитите отклон и ескиваж в условен бой.

II. Критерии за оценяване
№
1

2
3
4
5

Критерии за оценяване

Точки

Умения за организация и контрол на групата.

10

Контрол върху екипировката и средствата за безопасност (назъбник,
бандажи, коки).

10

Знания в областта на спортната тренировка и методиката на
преподаване (бокс, кик бокс)

Познания в правилознанието и терминологията на бокса и кик бокса
Анализ и демонстрация на техническите и тактическите задачи
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Общо

20

10
10
60

III. Примерен план конспект
на тренировъчно занимание по БОКС (КИК БОКС)

Тема:
Овладяване техниката на бокса (кик бокса)
Задачи:

1. Разучаване на бойна стойка и придвижване.
2. Развиване на ловкост и гъвкавост.

Необходими уреди и пособия:

Място на провеждане:

Дата:

Изготвил:
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Части

Дозировка

Подготвителна част
(20 мин)

Съдържание

брой

2мин

3. Подскоци от място с два крака

2мин

Напред, назад, нагоре, с
въртене вляво и вдясно.

8мин

От място

5мин

От място пред огледала.
Обяснение и
демонстрация.

5мин

2. Упражнения за раменен пояс и
горни крайници
4. Упражнения за трупа и
тазобедрени стави

3мин

5. Спринтови упражнения

II. Разучаване на придвижвания:
а) напред
б) назад
в) вляво
г) вдясно
д) кръгообразно напред и назад

Основна част (55 мин)

време

1. Бегови упражнения

I. Разучаване на бойна стойка:

III. Развиване на ловкост и
гъвкавост:
а) ловкост – дрибъл с тенис топка
напред, назад, в страни и
свободно движение
б) гъвкавост

в) упражнения за коремна преса

Заключителна
част (5 мин)

Методически
указания

1. Разпускащи упражнения

3мин
3мин
3мин
3мин
3мин
10 мин
15 мин

В колона по един различни
видове бягания.

С едно и с две въртения
вляво и вдясно.

Следи се за разстоянието
между краката и
успоредност при
движенията напред и
назад.
В бойна стойка, като се
редуват лявата и дясната
ръка при дрибъла.

Упражнения от стречинга.

10 мин

Силови упражнения за
коремната преса в седнало
и в легнало положение.

5 мин

Упражнения без
напрежение, изпълнявани
с бавно темпо.

2. Разбор

IV. Препоръчителна литература
1. Жечев, Е. Бокс. Учебник за НСА. София, 1982.
2. Лефтеров, Е. Кикбокс, учебник за НСА. София, 2005
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Борба
Автори: доц. Николай Станчев, доктор,
гл. ас. Рашо Макавеев, доктор, ас. Никола Николов

І. Примерно съдържание на индивидуалните
практически задания
Тема №1
Стойки, придвижвания, хватове.
Задачи:
1. Разучаване на видове стойки, дистанции, придвижвания по тепиха.
2. Разучаване на хват, захват и обхващане на партньора.
3. Разучаване на специални борцови упражнения и прости видове борба.
4. Развиване на координационни способности.

Тема №2
Технико-тактически действия в стойка.
Задачи:
1. Начално разучаване на техника от стойка.
2. Задълбочено разучаване и затвърдяване на специални борцови упражнения и
прости видове борба.
3. Развиване на физическо качество.

Тема №3
Технико-тактически действия в партер.
Задачи:
1. Начално разучаване на техника от партер.
2. Задълбочено разучаване и затвърдяване на техника от стойка.
3. Развиване на физическо качество.

Тема №4
Технико-тактически действия в стойка – усъвършенстване.
Задачи:
1. Подготвителни технико-тактически действия.
2. Усъвършенстване на защити и контра хватки.
3. Усъвършенстване на технико-тактически комплекси и комбинации.

Тема №5
Технико-тактически действия в партер– усъвършенстване.
Задачи:
1. Подготвителни технико-тактически действия.
2. Усъвършенстване на защити и контра хватки.
3. Усъвършенстване на технико-тактически комплекси и комбинации.
Тема №6
Специална физическа подготовка – кръгова тренировка.
Задачи:
1. Кръгова тренировка с партньор.
2. Кръгова тренировка на и с уреди.
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Тема №7
Обща физическа подготовка – бързина; сила; издръжливост; ловкост; гъвкавост.
Задачи:
1. Средства и методи за развитие на избраното физическо качество.
2. Особености на работа за избраното физическо качество, съобразно периода на
подготовка (обем и интензивност).
Тема №8
Специална физическа и технико-тактическа подготовка – учебна схватка и
преборване.
Задачи:
1. Индивидуализация на техническото майсторство.
2. Тренировъчна схватка.
3. Анализ и корекции на технико-тактическата подготовка.

II. Критерии за оценяване
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Максимален
брой точки

Критерии за оценяване
Демонстрира и онагледява материала, помага и пази при
изпълнение.
Обяснява разбираемо и достъпно

Използва подходящи методи и средства за обучение, организация,
развитие на физически качества, за възпитание.
Планира и организира рационално и методически издържано
отделните части на урока.
Ръководи авторитетно урока и е в подходящ външен вид.

Използва подходяща терминология от понятийния апарат на
борбата.

Иима добра обща подготовка, свързана с теорията на борбата –
съдийство, история, актуални правила и тенденции в развитието
на борбата(и във връзка с предходното да умее да дава примери с
изтъкнати шампиони и специалисти в различните стилове борба).

Общо точки
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15
15
10
5
5
5
5
60

III. Примерен план-конспект
на тренировъчно занимание по СВОБОДНА БОРБА
Тема:
Раменно хвърляне.
Задачи:

1. Начално разучаване на раменно хвърляне.
3. Развитие на координационни способности.

Необходими уреди и пособия: баскетболни или футболни топки, ластици, чучело

Място на провеждане:

Времетраене на урока: 90 мин

Дата:

Изготвил:
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Части

Съдържание

1. Поздрав и проверка.
2. Съобщаване темата и задачите на
тренировъчното занимание.

Подготвителна част

3. Общоподготвителни
упражнения в движение:
• ходене на пръсти и пети, на външна
и вътрешна страна на стъпалата;
• напади с извивка в
противоположната посока;
• бегом, въртене на ръцете напред и
назад от рамената.

Дозировка
време

бр./м

4 мин

Учениците са строени в една
редица, проверка
наекипировката и
състоянието на групата.

Упражненията се изпълняват
в обход на тепиха, в колона по
един, учителят се движи така,
че да може да следи групата и
учениците да го виждат.
Точни и ясни команди.

40 сек
30 сек
30 сек

4 .Специалнобегови упражнения:
• ситно бягане;
• бягане с изнасяне на подбедрицата
назад;
• бягане с изнасяне на подбедрицата
напред;
• бягане с високо повдигнато коляно;
• тритактово бягане;
• подскочно бягане;
• кръстосано бягане;
• странично бягане с изнасяне на
коляното напред нагоре;
• странично бягане с изнасяне на
ръцете встрани, горе;
• ускорения по диагонала.

3 мин

5. Общоподготвителни упражнения
на място:
• разгряване на китки, пръсти,
глезени;
• разгряване на раменни стави с
кръгови движения, напред и назад;
• разгряване на лакътни стави с
кръгови движения навътре и
навън;
• разгряване на шиен отдел с
движение на главата напред, назад,
вляво, вдясно, кръгови движения;
• разгряване на кръстно-поясна
област с въртеливи движения,
вляво и вдясно;
• наклони напред

4 мин

10 м
10 м
8м

10 м
8м
10 м
10 м
10 м
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ОМУ

20 м

Изпълняват се в умерено
темпо, в обход на тепиха,
учениците са в колона по
един, разредени на
необходимото разстояние.
Следи се за правилно
изпълнение:

• Изправено положение на
трупа.
• Правилна координация
ръце-крака.
• Със смяна на водещото
рамо.

Учениците са разположени в
кръг, преподавателят е част
от кръга.

Подготвителна част

• наклони встрани;
• извивки вляво и вдясно;

6. Специалноподготвителни
упражнения на място:
• предно мостиране от колене;
• предно мостиране на стъпала;
• челна стойка;
• борцов мост;
• въртене около глава.

7.Специалноподготвителни
упражнения в движение:
• кълбо напред;
• кълбо назад;
• кълбо през рамо;
• странично колело;
• мечешко ходене;
• заешко ходене;
• носене на противник със захват за
раменно след кръгомно обръщане.
8. Игри:
8.1. Елементарни видове борба:
• Петльов бой.
• Борба за равновесие.
• Каубои.
• Настъпванка.

3 мин

4 мин

Основна част

I. Начално разучаване на хвърляне
през гръб със захващане на ръката
(раменно):
1. Атакуващият борец захваща дясната
ръка на противника под лявата си
мишница. С крачка напред с десен
крак и завъртане на пръстите му
той прибира левия крак до десния,
осъществявайки кръгомно
обръщане. Така той се озовава с
гръб към противника, приклекнал,
същевременно захваща с дясната си
ръка едноименната мишница на
противника. С политане напред,
атакуващия пада на колене и се
групира. След падането на
противника атакуващият прихваща
главата му с дясната си ръка,

Оставяне на достатъчно място
за всеки ученик, за да няма
съприкосновение с друг.
Учениците се разпределят на
три, четири колони в
зависимост от броя им.
Упражненията се изпълняват
по дължина на тепиха.
По 4 – 5 м.

8 мин

8.1. Гоненица с кълбо през зоната за
пасивност.

8.2. Кръстосано докосване на носа и
ухото с противоположната ръка, след
докосване на бедрата.

С постепенно увеличаване на
амплитудата.

30
мин
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Точни и ясни указания,
акцент върху правилата на
игрите, и съответните мерки
за безопасност.
Играе се на тепиха, като
бягащите за начало са извън
зоната за пасивност, а
гонещият е вътре. Зоната за
пасивност се преминава само
с кълбо.
В началото се изпълнява с
бавно темпо.
1. Терминуване.
2. Цялостна демонстрация на
раменно хвърляне от
високо.
3. Демонстрация на раменно
хвърляне през коляно.
4. Разчленяване на хватката,
акценти върху отделните
фази:
• захват;
• кръгомно обръщане;
• поемане на противника;
• хвърляне през коляно;
• задържане в критично
положение и постигане на
туш.

присяда и разтваря краката си
ножично, като по този начин удържа
противника на гръб.

2.Изпълнение на хватката с чучело.

Основна част

II. Развиване на координационни
способности:
• Двама състезатели са с хванати
ръце един срещу друг, единият
надкрачва захвата последователно
с единия и другия крак, след което
партньорът му прави същото.
• Двама състезатели са с хванати
ръце един срещу друг – въртят се
около надлъжните си оси, без да
пускат ръцете си на 360°.
• „Количка” – партньорът е хванал
глезените на изпълняващия, който
е в опора. Количката се движи във
всички посоки с ходене или
подскоци.
• Разкрачен стоеж, топката в
протегнати напред ръце – пускане
на топката, пляскане под нея и
улавяне.
• Разкрачен стоеж, топката в
протегнати напред ръце – пускане
на топката, пляскане под и над нея
и улавяне.
• Разкрачен стоеж, топката в
протегнати напред ръце – пускане
на топката, пляскане над и под нея
и улавяне.
• Ходом – групата изпълнява
релаксиращи движения.

5 мин
10
мин

5. Основни мерки за
безопасност.
6. Имитационно изпълнение с
ластици.
7. Изпълнение на елементите
по отделно.
8. Цялостно изпълнение с
помощта на треньора.
9. Цялостно изпълнение –
самостоятелно.
10. Фиксиране и отстраняване
на характерни грешки.
11. Правилно изпълнение на
хватката.
12. Изпълнение на хватката
на двете страни.

Целта е правилно
изпълнение, чрез изолиране
на страха от контузия на
партньора.
Упражненията не се
изпълняват състезателно.

2 мин
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Заключителна част

1. Упражнения за гъвкавост по
двойки:
• Сяда се на пода в разкрачен седеж,
наведете се към бедрата и хванете
двете ходила.
• Легнете по гръб и повдигнете
единия крак. Партньорът хваща
петата с едната ръка, а с другата
хваща пръстите и сгъва глезена.
Задръжте крака обтегнат, докато
партньорът сгъва глезена.
• Заемете разкрачен седеж и сгънете
единия крак така, че петата му да
докосва слабините на другия.
Партньорът ви поставя едната ръка
в средата на долната част на гърба,
а другата в средата на горната част
и натиска внимателно тялото към
бедрото.
2. Разбор на заниманието и
освобождаване на групата.

12
мин

Упражненията се изпълняват
до степен поносимост, в
началото по-леко, като
постепенно се доближава
максимума за качеството
съобразно конкретния
ученик.

3 мин

Обобщава се заниманието,
акцент върху тушовата
ефективност на изучаваната
техника.

IV. Препоръчителна литература

1. Желязков, Ц., Дашева, Д. Основи на спортната тренировка. София, ГераАрт, 2006.
2. Киров, П., Макавеев, О. Спортна подготовка на бореца. София, Българска Федерация
по борба, НСА Прес, 2010.
3. Ставрев, И., Димитров, Н., Станчев, Н., Николов, Н., Киров, П., Макавеев, О., Макавеев,
Р. Ръководство по борба за учители, второ подобрено издание. София, НСА ПРЕС,
2010.
4. Петров, Р., Добрев, Д., Берберов, Н., Макавеев, О. Свободна и класическа борба.
София, МФ, 1977.
5. Станчев, Н. Борцовият мост. София, НСА, 2000.
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Вдигане на тежести
Автор: доц. Владимир Боянов, доктор

І. Примерно съдържание на индивидуалните
практически задания
Тема № 1
Техника на състезателното упражнение изтласкване.

Задачи:
1. Разучаване техниката на състезателното упражнение изтласкване.
2. Усъвършенстване на специфичната гъвкавост при тежкоатлетите.
3. Развитие на максималната сила на долните крайници.
Тема № 2
Техника на упражнението изтласкване на щанга от гърди.

Задачи:
1. Разучаване техниката на упражнението изтласкване на щанга от гърди.
2. Усъвършенстване техниката на състезателното упражнение изтласкване.
3. Развитие взривната сила на долните крайници.
Тема № 3
Техника на състезателното упражнение изхвърляне.

Задачи:
1. Разучаване техниката на състезателното упражнение изхвърляне.
2. Усъвършенстване техниката на упражнението изтласкване на щанга от
гърди.
3. Развитие на взривната сила на мускулите разгъвачи в тазобедрената става и
долните крайници.

Тема № 4
Техника на състезателното упражнение изтласкване. Грешки и методи за
тяхното отстраняване.

Задачи:
1. Анализ на техниката и грешките при изпълнение на състезателното
упражнение изтласкване.
2. Усъвършенстване на състезателното упражнение изхвърляне.
3. Развитие на скоростно-силовите качеста.

Тема № 5
Техника на упражнението изтласкване на щанга от гърди. Грешки и методи за
тяхното отстраняване.

Задачи:
1. Анализ на техниката и грешките при изпълнение на упражнението
изтласкване на щанга от гърди.
2. Усъвършенстване техниката на състезателното упражнение изтласкване.
66

3. Развитие на скоростно-силовите качества чрез средствата на тежката
атлетика.

Тема № 6
Техника на състезателното упражнение изхвърляне. Грешки и методи за
тяхното отстраняване.

Задачи:
1. Анализ на техниката и грешките при изпълнение на състезателното
упражнение изхвърляне.
2. Усъвършенстване техника на упражнението изтласкване на щанга от гърди.
3. Развитие на специфичната тежкоатлетическа работоспособност.

II. Критерии за оценяване

№

Максимален
брой точки

Критерии за оценяване

1.

Следи за правилно телодържание на старта и алгоритъма на
цялостното изпълнение.

10

3.

Анализира и контролира цялостното изпълнение.

10

2.
4.
5.

Демонстрира отделните етапи на обучението и цялостното
изпълнение.

Коригира допусканите грешки с връщане на обучението в по-преден
етап.
Оценява рисковете при прилагането на стандартната техника.

Общо точки
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10
15
15
60

III. Примерен план-конспект
на тренировъчно занимание по ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ
Тема:
Вдигане на щанга до гърди

Задачи:
1. Разучаване на вдигане на щанга до гърди.
2. Развиване на качества.

Необходими уреди и пособия:
Място на провеждане:
Времетраене : 90 мин

Дата:
Изготвил:
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Подготвителна
част

Повторения

Съдържание

Серии

Части

Дозировка

1. Общо разгряване.
2. Специализирано разгряване с
щанга.

Организационно-методически
указания

Изискване – спортно облекло.
Целта на разгряването на
организма на атлета с акцент върху
мускулатурата, активиране на ЦНС,
хормоналната и кардиореспираторната системи.

Основна част

I. Обучение в техника на
вдигане на щанги до гърди
Клякане с щанга на рамене.

3-6

2-3

1. Клякане с щанга на гърди.

3-6

2-3

3. Изтегляне на щанга от
подставки от ниво на
финалното изтегляне.
2. Изтегляне на щанга от
подставки на ниво на
коленете.

3-6

2-3

Следи се за правилната стойка.
Гърдите са повдигнати,
гръбначният стълб е в положение
на подчертана лордоза.
Тежестта е концентрирана в
петите. Ходилата са насочени по
посока на коленете.

Следи се за правилната стойка.
Гърдите са повдигнати,
гръбначният стълб е в положение
на подчертана лордоза.
Тежестта е концентрирана в
петите. Ходилата са насочени по
посока на коленете.
Лактите са повдигнати
максимално.

1.Пълно разгъване в тазобедрените
и коленните стави, без сгъване на
горните крайници.

5. Изтегляне на щанга от подиума.

3-6
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2-3

2. Пълно разгъване в
тазобедрените и коленните стави
с последващо повдигане на
раменете и изправяне на пръсти
без сгъване на горните крайници.
1. Пълно разгъване в
тазобедрените и коленните
стави, без сгъване на горните
крайници.

Основна част
част

Заключителна

6. Цялостно изпълнение на
упражнението вдигане на щанга
до гърди.

1. Упражнения за два коремни
мускула.
3. Разтеглящи упражнения.

3-6

2-3

3-5

2-3

2. Пълно разгъване в
тазобедрените и коленните
стави с последващо повдигане
на раменете и изправяне на
пръсти, без сгъване на горните
крайници.
1. Пълно разгъване в
тазобедрените и коленните
стави, без сгъване на горните
крайници.

2.Пълно разгъване в тазобедрените
и коленните стави с последващо
повдигане на раменете и
изправяне на пръсти, без сгъване
на горните крайници.

2

10

2

3-5

Следи се за алгоритъма на
мускулната активизация: 1.
Бедрена и гръбна мускулатура. 2.
Трапецовиден мускул и
подбедрици. 3 Горни крайници.

Цели се отпускане на
активизираната мускулатура чрез
натоварване на антагонистично
разположените мускули.

IV. Препоръчителна литература
1.Гюрков, Д. Тежката атлетика в детска и юношеска възраст. София, НСА,. 1992.
2.Гюрков, Д., А. Спасов. Силовата подготовка на спортистите. МиФ, София, 1978.
3.Гюрков, Д., Вдигане на тежести. НСА. София. 2005.
4.Гюрков, Д., Д. Димитров. Вдигане на тежести за деца и юноши. НСА, София, 1992.
5.Димитров, Д. И. Учебна програма за специализиран подбор и спортна подготовка по
вдигане тежести с 10-14 годишни момчета и момичета,, БФВТ, 2002..
6.Димитров, Д. И. Единна програма за специализиран подбор и спортна подготовка по
вдигане тежести на 10-12 годишни МОМЧЕТА, БСФС,1991.
7.Добрев, П., Д. Гюрков, А. Спасов, Тежка атлетика. МиФ. София, 1976.
8.Добрев, П., Силова, тактическа и волева подготовка на тежкоатлета”, П. Добрев,
МиФ, София. 1983.
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Волейбол
Автор: проф. Димитър Михайлов, доктор

І. Примерно съдържание на индивидуалните
практически задания
Тема № 1
Техниката на волейбола – волейболни стоежи и придвижвания, и подаване с две
ръце отгоре напред.
Задачи:
1. Начално разучаване на волейболните стоежи и придвижвания.
2. Начално разучаване на подаването с две ръце отгоре напред.

Тема № 2
Техниката на волейбола – подаване с две ръце отдолу напред.
Задачи:
1. Разучаване на подаването с две ръце отдолу напред.
2.Усъвършенстване подаването с две ръце отгоре напред.

Тема № 3
Техниката на волейбола – долен лицев начален удар..
Задачи:
1. Разучаване на долен лицев начален удар.
2. Усъвършенстване подаването с две ръце отдолу и отгоре напред.

Тема № 4
Физическа и техническата подготовка във волейбола.
Задачи:
1. Развиване на двигателното качество бързина на придвижване.
2. Усъвършенстване на технико-тактическите действия при изпълнение на долен
начален удар.

Тема № 5
Техниката на волейбола – горен лицев лъкатушещ начален удар.
Задачи:
1. Разучаване на горен лицев лъкатушещ начален удар.
2. Усъвършенстване подаванията с две ръце отгоре и отдолу.

Тема № 6
Техниката на волейбола – забиване по посока на засилването.
Задачи:
1. Разучаване на забиване по посока на засилването.
2. Усъвършенстване на подаването с две ръце отгоре.
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Тема № 7
Техниката на волейбола.
Задачи:
1. Усъвършенстване на горен лицев лъкатушещ начален удар.
2. Усъвършенстване подаването с две ръце отдолу чрез посрещане на сервис.
Тема № 8
Физическа и техническа подготовка във волейбола.
Задачи:
1. Развиване на двигателно качество ловкост.
2. Усъвършенстване на подаванията отгоре и отдолу.

III. Критерии за оценяване

№

Критерии за оценяване

1

Извършена е предварителна подготовка, включваща подсигуряване на уреди и пособия необходими за провеждане на тренировъчното занимание.

2

3

В подготвителната част на тренировъчното занимание
упражненията са правилно подбрани и са съобразени със
задачите.

В основната част на тренировъчното занимание:
• компетентно се представят задачите на тренировъчното
занимание;
• правилно се използва спортната терминология;
• извършва се правилна демонстрация на използваните упражнения;
• упражненията са подредени в логическа последователност и
са съобразени с възможностите на обучаваните;

• откриват се грешките при изпълнение на упражненията и се
прилагат адекватни индивидуални или групови средства за
тяхното отстраняване;
• избор на подходящо място от водещия тренировъчното
занимание;
• тренировъчното натоварване спомага за решаване на
задачите.
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Максимален
брой точки

6
6
6
6
6
6
6
6

6

4

В заключителната част на тренировъчното занимание се
използват адекватни средства за възстановяване.

Общо точки

73

6

60

III. Примерен план-конспект
на тренировъчно занимание по ВОЛЕЙБОЛ

Тема:
Техника на волейбола
Задачи:

1. Усъвършенстване на подаването с две ръце отгоре и отдолу.
2. Усъвършенстване на забиването по посока на засилването от зона 4.

Отбор: момчета – 12-годишни (12 състезатели)
Времетраене:
Място: зала по волейбол

Необходими уреди и пособия: 12 волейболни топки

Дата:
Изготвил:
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Части

Дозировка

Съдържание

време
мин

1. Приемане на отбора.

1

Отборът е строен на
крайната линия.

3. Загряване:

8

Отборът е в кръг.
Демонстрира се
всяко упражнение.
След
демонстрацията се
гледа за правилното
изпълнение на
упражненията.

(20 мин)

2. Съобщаване задачите на
тренировката.

Подготвителна част

брой

Организационнометодически
указания

1

• стречинг (комплекс от
упражнения за разтягане);

• дозагряване с бегови упражнения.
По четворки:
 От крайната линия с леко темпо
обикновено бягане до мрежата на
връщане бягане с максимално
сгъване в коленна става.

5

 От крайната линия в средно темпо
бягане напред с докосване с ръка
на всички линии до другата
крайна линия.
• Дозагряване с топки по двойки.
Подаване свободно с две ръце от
горе и от долу.
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3 серии

3 серии

5

Целта е постепенно
вработване с бегови
упражнения. При
сгъването на
коленната става
целта е с петата на
сгънатия крак да се
докосне тазът.
Повторението на
сериите започва
след като преминат
и трите четворки.
Следи се за правилно техническо
изпълнение.

Основна част (60 мин)

I. Усъвършенстване подаването с
две ръце отгоре и отдолу:

20

• по четворки;
 
 
• който посреща топката първо
подава над глава, след това
изпраща топката напред;

2х3 мин

• същото упражнение като след
подаването напред подаващия се
придвижва в посоката, в която е
подал и застава последен в
колоната;
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2х3 мин

Двойките са на
разстояние 3-4 м
една от друга.
След подаването
напред, отстъпва
място на партньора
зад него.
Обръща се
внимание на
техниката на
изпълнение.

• двама от партньорите подават
само с 2 ръце отдолу, напред, а
другите двама само с 2 ръце
отгоре напред;
• същото упражнение като след
подаването напред подаващия се
придвижва в посоката, в която е
подал и застава последен в
отсрещната колона.

II. Усъвършенстване на забиването
по посока на засилването от
зона 4:

• забива се от двете страни на
мрежата от зона 4. Подаването
към разпределителя се извършва
с две ръце отгоре;
• първо до мрежата, като
разпределители застават двама,
които подават най-добре;

Заключителна
Част (10 мин)

• всеки, който е извършил забиване
застава за да извърши
подаването за забиване.
3. Двустранна игра с поставени
задачи.

1. Изпълнение начален удар.
2. Упражнения за разтягане.
3. Разбор и указания.

2х2 мин
2х2 мин

20

10
10
20

4
4
2

След първата серия
се сменяват в
подаванията.

Всеки подаващ
извършва едно
подаване с 2 ръце
отгоре и след това
следва с 2 ръце
отдолу.

Следи се за
правилния избор на
място за засилване
за забиване, както и
за правилното
засилване, отскок и
удар по топката.

Отборът се разделя
на 2х6 души
Поставената задача
е: всеки който играе
в зона 3 извършва
действия на
разпределител.
Началният удар се
насочва към зона 1
или 5.

IV. Препоръчителна литература
1. Кючуков, Б. и кол. Волейбол – учебник за студенти от НСА. София, ИДК на НСА,
2004.
2. Крумова, А. и кол. Волейбол. София, МФ, 1990.
3. Крумова, А. и кол. Тренировката на волейболиста. София, ЕЦНПКФКС. 1985.
4. Крумова, А. Програмирано обучение по волейбол. София, ЕЦНПКФКС. 1979.
5. Димитрова, П. Методика на преподаването по волейбол. София, ИПБ на НСА,
1990.
6. Диъринг, Дж. Волейбол за начинаещи. София, Грама, 2007.
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Гребане

Автор: гл. ас. Никола Господарски

І. Примерно съдържание на индивидуалните
практически задания
Тема №1
Скулово гребане.

Задачи:
1. Начално разучаване на влизане и излизане от лодката.
2. Начално разучаване на техниката на скулово гребане.
3. Развиване на качеството издръжливост чрез неспецифични средства.
Тема №2
Распашно гребане.

Задачи:
1. Начално разучаване на техниката на распашно гребане.
2. Развиване на качеството силова издръжливост.
Тема №3
Силова издръжливост при подрастващи.

Задачи:
1. Развиване на качеството силова издръжливост чрез кръгова тренировка.
2. Развиване на качеството гъвкавост.
Тема № 4
Обща издръжливост.

Задачи:
1. Развиване на качеството издръжливост чрез използването на неспецифични
средства.
2. Развиване на качеството гъвкавост.
Тема № 5
Скоростна издръжливост.

Задачи:
1. Развиване на качеството скоростна издръжливост чрез използването на
специфични средства.
2. Усъвършенстване на гребната техника.
3. Развиване на качеството гъвкавост.
Тема № 6
Моделна тренировка.

Задачи:
1. Развиване на качеството специална издръжливост чрез използването на
специфични средства.
2. Усъвършенстване на тактическите умения и навици в гребането.
3. Усъвършенстване на гребната техника.
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II. Критерии за оценяване
Максимален
брой точки

№

Критерии за оценяване

1.

Спазва правилата за безопасност при провеждане на занимания по
гребане
Борави свободно с терминологията на спорта и се държи уверено и
компетентно.
Запознат е с методиката за развиване на двигателните качества и с
методиката на обучение.
Запознат е и борави правилно с компонентите на натоварването за
постигане на максимален ефект от тренировъчните занимания.
Умее да ползва методите за организиране на двигателна дейност.
Умее да преценява правилно различни конфликтни ситуации,
възникващи при гребането на вода и да реагира адекватно за
избягването им.
Знае и умее да прилага упражнения за отстраняване на характерни
грешки в техниката на гребане.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Общо точки
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Да / Не
10
10
15
5

10
10
60

III. Примерен план-конспект
на тренировъчно занимание по ГРЕБАНЕ

Тема
Развиване на специална издръжливост.

Задачи:
1. Развиване на качеството издръжливост

Необходими уреди и пособия:
Място на провеждане:
Времетраене на урока:

Дата:
Изготвил:
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Части

Дозировка

Съдържание

Основна част (55 мин)

Подготвителна част (43 мин)

1. Строяване на състезателите и
съобщаване на задачите на
заниманието.

3 мин

2. ОРУ:
• загрявка на ръце и раменен пояс;
• загрявка на трупа;
• загрявка на долни крайници;
• напади;
• подскочни упражнения;
3. Кросово бягане.

5 мин

1 мин
1 мин
1 мин
1 мин
1мин
5 мин

4. Изнасяне на лодките и
греблата.

10
мин

5. Загрявка на вода.

20
мин
4 км

I. Развиване на специална
издръжливост
55
10км

1. Изпълнение на 5 х 1000 м /
6 мин със скорост, близка до
максималната за 2000 м на
съответната лодка.
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ОМУ
1.Проверка на екипировката и
здравословното им състояние.
2. Цели се повишаване на
мобилността в ставите и
ставните връзки, както и общо
загряване на организма.

3. Цели се ускоряване на
метаболитните процеси,
повишаване на пулса и
температурата на работещите
мускулни групи.

4. Следи се за правилното носене на
лодките и греблата и
опазването им от счупване.
5. Преминава се постепенно през
гребане на ръце и тяло, ¼, ½, ¾
и цял слайд, като на всяко от
тези упражнения се изпълняват
по 20 цикъла с ниско темпо и
контрол върху правилното
изпълнение и 10 цикъла с
максимално темпо. След
приключване се изпълняват две
ускорения от по 20 цикъла с
темп 26 – 28 и две максимални.
1. Следи се за правилното
техническо изпълнение на
гребния цикъл под влияние на
умората и се засичат междинни
времена на всяко 250м, за
коригиране на скоростта на
гребане. След завършването на
всяка отсечка се отчитат
времето и пулсовата честота.

Заключителна (35 мин)

1. Равномерно гребане.

10 мин
2 км

2. Изнасяне на лодките и
греблата.

10 мин

3. Стречинг-упражнения.

10 мин

4. Разбор на проведеното
занимание и освобождаване
на групата.

5 мин

1. Гребе се бавно, без влагането на
големи усилия в работната фаза,
но се следи за правилното
изпълнение на гребния цикъл.
Целта е да се понижи пулсовата
честота и да се елиминира
натрупания лактат.

2. Следи се за правилното носене на
лодките и греблата и
опазването им от счупване.
Преди прибирането им в
хангара, лодките задължително
се почистват и подсушават.
3. цели се намаляване на
напрежението в мускулите и
повишаване на еластичността
им.

4. Съобщават се резултатите от
проведената тренировка, правят
се забележки относно
спазването на зададената
скорост и изпълнението на
гребния цикъл.

IV. Препоръчителна литература

1. Бачев, В. Фактори и модели на физическата подготовка на гребци от „2-“. –ВФК,
№12, 1986.
2. Бачев, В. Физическа подготовка на гребеца. София,1987.
3. Желязков, Ц. Основи на спортната тренитовка. София, НСА ПРЕС,1998
4. Желязков, Ц., Дашева, Д. Тренировка и адаптация в спорта, 2000.
5. Тошева, М. Академично гребане – учебно помагало за студенти от ВИФ„Г.
Димитров“ . София, ВИФ Г. Димитров, 1986.
6. Тошева, М. Обучение по гребане. София, 1981.
7. Христов, Р., Илиев, И. Спортнопедагогически и функционални критерии в
системата за планиране, отчитане и анализ на тренировъчните режими,
–Спорт и наука, 1996.
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Джудо
Автор: ас.Свилен Скерлев

І. Примерно съдържание на индивидуалните
практически задания
Тема № 1
Видове стойки, дистанции,придвижвания по татамито. Стандартен и нестандартен
захват.

Задачи:
1:Разучаване на видове стойки, падане ,придвижвания по татамито.
2.Разучаване на видовете захват.

Тема № 2
Подготвителна част на тренировъчното занимание (обща и специална част) –
варианти.
Задачи:
1.Подготвителни упражнинения.
2.Разучаване на техника в стойка за начинаещи.

Тема № 3
Разучаване на техниката и тактиката на стойка.

Задачи:
1 Разучаване. комбинация за хвърляне назад.
2. Разучаване комбинация за хвърляне напред.
3.Усъвършенстване техника в стойка за начинаещи.

Тема № 4
Разучаване на техниката и тактиката на елементи от партер.
Задачи:
1.Разучаване на видове задържания.
2.Разучаване преход за зъдържане.
3.Усъвършенстване техника в стойка за начинаещи.

Тема №5
Усъвършенстване на техниката и тактиката на стойка.

Задачи:
1.Разучаване разкъсване на захват.
2.Разучаване блокиране силната страна на противника.
3. 3.Усъвършенстване комбинации в стойка.

Тема № 6
Технико-тактическо усъвършенстване на елементи от партер.
Задачи:
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1.Фиктивни атаки за губене на време.
2.Разучаване преход от задържане на ключ.
3. Усъвършенстване техника в партер за начинаещи

Тема № 7
Обща физическа подготовка (ОФП) – кръгова тренировка

Задачи:
1.Провеждане на кръгова тренировка.
2.Упражнения за силова издражливост на краката.
Тема № 8
Развиване на бързина и ловкост..
Задачи:
1.Упражнения за бързина.
2.Упражнения за ловкост.

Тема № 9
Специализирана физическа и технико-тактическа подготовка (СФТТП) –
моделирано рандори.

Задачи:
1.Упражнения за специфична силова издражливост в джудо.
2.Моделирано рандори.

II. Критерииза оценяване
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Максимален
брой точки

Критерии за оценяване
Демонстрира и онагледява материала, помага и пази при
изпълнение.
Обяснява разбираемо и достъпно.

Използва подходящи методи и средства за обучение, организация,
развитие на физически качества и за възпитание.

Планира и организира рационално и методически издържано
отделните части на тренировъчното занимание.
Ръководи авторитетно урока и е в подходящ вид.

Използва подходяща терминология от понятийния апарат на
джудо.

Има добра обща подготовка, свързана с теорията на джудото –
съдийство, история, актуални правила и тенденции в развитието
на джудо.
Общо точки
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15
15
10
5
5
5
5

60

II. Примерен план-конспект
на тренировъчно занимание по ДЖУДО
Тема:
Сеой наге.

Задачи: 1. Начално разучаване на Сеой наге.
2. Развиване на координационни способности.

Необходими уреди и пособия: малко топче , стълба.
Място на провеждане:

Времетраене:

Дата:

Изготвил:
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Части

Съдържание

време
1. Поздрав и проверка.

1 мин

3. Общоподготвителни
упражнения в движение:

5 мин

Подготвителна част (25 мин)

2. Съобщаване на задачите
за часа.

• ходене на пръсти и пети,
на външна и вътрешна
страна на стъпалатабегом,въртене на
ръцетенапред и назад от
рамената;
4. Бегови упражнения:

• обиколка на игралното
поле в умерено темпо;

1 мин

• бягане с изнасяне на
подбедрицата назад;

1 мин

ОМУ

брой
Учениците са строени в една
редица, проверка
екипировката на групата.

Упражненията се извършват в
обход на татамито, учителят се
движи така, че да може да
следи групата и учениците да
го виждат.

• ситно бягане;

1 мин

Следя за енергичното
движение на ръцете и краката.

• бягане с високо
повдигнато коляно;

1 мин

Следя за изправеното
положение на трупа.

• комплекс упражнения със
стълба.
5. Упражнения за гъвкавост
на тазобедрените и
раменните стави.

Основна част

Дозировка

I. Упражнения за правилно
движение и баланс без
партньор:
1. Специфични упражнения
за правилно движение и
баланс при сеой наге.

Следя за отвеждане тялото
напред.

5 мин

10 мин

Следи се да не се настъпва
стълбата.
Без да задържат много.

10 мин

Без да се бърза и в ритъм.

10 мин

Без да се бърза и в ритъм.
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Основна част (110 мин)

2. Помощни упражнения за
правилно разучаване на
сеой наге със партньор в
движение.

10
мин

Без да се бърза и винаги се
започва от стандартен захват.

5 мин

Без да се бърза и винаги се
започва от стандартен захват

10
мин

Без да се бърза и винаги се
започва от стандартен захват.

III. Рандори в партер 6х2
мин с 30 сек за смяна
на партньора.

15мин

1. Рандори в стойка 8х4 мин с
1мин за почивка и смяна
на партньора.

40мин

Играта трябва да е динамична
и мека.

1. Учикоми 5х10.

4мин

II. Демонстриране на свой
наге в движение и
обясняване на основните
моменти:
1. Хвърляне сеой наге в
движение.

2. Най добре изпълняващият хватката я демонстрира пред отбора.

Заключителна част (15 мин)

IV. Димонстриране на сеой
наге от място(учи коми):

Ходом групата прави
релаксиращи движения с
краката.
Упражнения на място за
гъвкавост.

Разбор на часа и
освобождаване на групата.

3 мин

3мин

3 мин
10
мин

2 мин

Следя за правилното
обяснение на основните
моменти.

Играта трябва да е динамична
и с много ситоаций. Без да се
толерира борбата на захват.

Обяснява се значението на учи
коми.
Следи се основните движения
да са правилни.

С леки движения се
разтърсват мускулите на
краката.

Упражнения за долните
крайници и тазобедрените
стави.

IV. Препоръчителна литература
1. Желязков Ц., Дашева, Д. Основи на спортната тренировка. софия НСА-прес,
2011.
2. Кано Джигоро. Кодокан джудо, София, Труд, 2009.
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Кану каяк
Автор: гл. ас. Весела Тренева, доктор

І. Примерно съдържание на индивидуалните
практически задания
Тема №1
Влизане и излизане от лодката кану

Задачи:
1. Начално разучаване на влизането и излизането от лодката кану
2. Начално разучаване на гребния цикъл на кану
Тема № 2
Влизане и излизане от лодката каяк

Задачи:
1. Начално разучаване на влизането и излизането от лодката каяк
2. Начално разучаване на гребния цикъл на каяк
Тема № 3
Специална подготовка на състезатели по кану-каяк

Задачи:
1. Развиване на специалната издръжливост чрез променлив метод
2. Усъвършенстване на гребната техника в едноместни лодки (К1, С1)
Тема № 4
Специална подготовка на състезатели по кану-каяк
Задачи:
1. Развиване на специалната издръжливост чрез интервален метод
2. Усъвършенстване на гребната техника в едноместни лодки (К1, С1)

Тема № 5
Специална подготовка на състезатели по кану-каяк
Задачи:
1. Развиване на дистанционната издръжливост
2. Усъвършенстване на моделите за преминаване на състезателна дистанция 1000
м
Тема № 6
Обща физическа подготовка на състезатели по кану-каяк

Задачи:
1. Развиване на общата издръжливост чрез кросово бягане
2. Развиване на качествата ловкост и гъвкавост
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II. Критерии за оценяване
Максимален
брой точки

Критерии за оценяване
1. Спазва правилата за безопасност при провеждане на занимания по
кану-каяк.

10

3. Умее да демонстрира правилно техниката на кану и да придружава
демонстрацията с адекватно обяснение.

10

2. Борави свободно с терминологията на спорта и се държи уверено и
компетентно.
4. Умее да ползва методите за организиране на двигателна дейност.
5. Умее да преценява правилно различни конфликтни ситуации,
възникващи при гребането на вода и да реагира адекватно на
избягването им.

6. Знае и умее да прилага упражнения за отстраняване на характерни
грешки.

Общ брой точки:
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10
10
10
10
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III. Примерен план-конспект
на тренировъчно занимание по КАНУ КАЯК

Тема:
Специална подготовка на състезаели по кану-каяк.
Задачи:

1. Развиване на специална издръжливост през равномерен метод..
2. Усъвършенстване техниката на гребане в едноместни лодки „К1, С1).

Необходими уреди и пособия: гребла, лодки, клакачки, материали за онагледяване
(осигуряват се от спортния клуб или училището).

Място на провеждане:
Времетраене:

Дата:

Изготвил:
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Части

Съдържание

Дозировка
времекм
бр.
траене

Подготвителна част (37 мин)

1. Строяване на групата и поставяне на
задачите на тренировката.

2. Общоподготвителна част:
2.1. Бягане.
2.2. ОРУ:
• от и.п. стоеж:
1 – наклон на главата напред;
2 – наклон на главата назад;
3 – наклон на главата вдясно;
4 – наклони на главата вляво.
• от и.п. стоеж:
1 – 4 предни напречни кръгове в
раменните стави;
5 – 8 задни напречни кръгове в
раменните стави.
• от и.п. стоеж с ръце встрани:
горни лицеви кръгове в лакетните
стави;
• от и.п. разкрачен стоеж с ръце
встрани:
1 – извивка вдясно;
2 – извивка вляво;
3 – извивка вдясно;
4 – извивка вляво.
• от и.п. разкрачен стоеж:
1 – напад вдясно;.
2 – и.п.;
3 – напад вляво;
4 – и.п.
• от и.п. стоеж:
1 – десен напад;
2 – и.п.;
3 – ляв напад;.
4 – и.п;.
• от и.п. стоеж – свит скок.
3. Подготовка на гребния инвентар и
влизане на вода.
4. Специалноподготвителна част.
4.1. Равномерно гребане.

2

ОМУ

2 мин

Забележки по
екипировката.

10 мин
8 мин

Бяга се в една група.

6–8

Състезателите се
строяват в две редици
на две ръце
разстояние. Един от
8 – 10 групата е пред строя с
лице към
съотборниците си и
демонстрира
упражненията.
8 – 10
8 – 10

6–8

6–8

4 мин

2
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11 мин

8 – 10

Проверява се
центровката на
лодката и при
необходимост се
коригира.
Състезателите гребат
в групи по двама.

Основна част (60 мин)

I. Равномерно гребане:
• темпо К: 64 – 68
загребвания/мин;

чителна част (23 мин)

60 мин

2

12 мин

• темпо С: 32 – 36
загребвания/мин;

• пулсова честота: 160 – 175
уд./мин;

• интензивност: 85% – 90% от
скоростта на 1000 м.
1. Специална заключителна част:
• Равномерно гребане.

Заклю

10

2. Излизане от водата и прибиране на
гребния инвентар.

3 мин

3. Заключителна част:

• Стречинг упражнения за всички
мускулни групи.

5 мин

• Дихателни упражнения.
• Строяване на групата и разбор на
учебно-тренировъчното
занимание.

3 мин

Състезателите г
в една група.
Треньорът
придружава гру
моторна лодка и
прави забележки
относно техниче
изпълнение на
гребния цикъл.
възможност
състезателите са
пулстестери и G
устройства.
Състезателите г
самостоятелно.
Преди да се приб
в хангара лодки
задължително с
подсушават.

Всеки състезате
изпълнява
самостоятелно
упражненията.

Правят се
индивидуални
забележки относ
гребната техник
Изказват се похв
поощрения на
състезателите.

IV. Препоръчителна литература
1. Бачев, В. Кану-каяк, проблеми на тренировката, София, 1989.
2. Бачев, В. Кану-каяк – проблеми на тренировката, ІІ част, София, 1990.
3. Желязков, Цв., Дашева, Д. Основи на спортната тренировка. „Гера арт“, София,
2011.
4. Заркова, С. Историята на кану-каяка в България 1994 – 2004 г., част ІІ, София, 2004.
5. Калев, Ч. Историята на кану-каяка в България 1924 – 1994 г., София, 1994.
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6. Калев, Ч., Йорданова, З.. Трите легенди, София, 1998.
7. Кирин, В. Сборник от материали по историята на кану-каяка в България 1924 –
2004. София,БФКК, 2008.
8. Марков, Г. Кану-каяк – учебник. София, МФ, 1983.
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9. Марков, Г.. Кану-каяк – ръководство, София, МФ, 1976.
10. Платонов, В. Подготовка квалифицированных спортсменов. Москва,Физкультура
и спорт, 1986.
11. Тренева, В. Подборът в спорта кану-каяк. София, НСА прес, 2013.
12. Хаджиев, Н., Дашева, Д.. Стрес и адаптация в спорта, София, НСА прес, 2010.
13. Спортен терминологичен речник. (под редакцията на Н. Хаджиев, П. Бонов, П.
Гешев). София, НСА Прес, 2009.
14. Чупрун, А. Гребной спорт, учебник. Москва, Физкультура и спорт, 1987.
15. Lenz, J. Performance and theory of canoe training. ICF English edition, 2010.
16. Szanto, C., D. Henderson Flatwater Racing – Level 1 Beginning Coach, ICF, 2004.
17. www.icf-planet canoe.com
18. www.AIS e TID.com – website.
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Карате

Автор: ас. Радослав Пенов

І. Примерно съдържание на индивидуалните
практически задания
Тема № 1
Техники Кихон за 9,8,7,6,5,4 Кю.

Задачи:
1. Разучаване на прав удар с ръка „Ой-цуки“.
2. Затвърдяване на прав удар с крак „Мау-Гери“.
3. Развиване на качеството издръжливост.

Тема № 2
Ката-Хейан или Пинан Шоданр, ниданр Санданр Йондан, Гадан (в зависичост от стила
карате).
Задачи:
1. Разучаване на Ката Хейан Шодан.
2. Затвърдяване на Ката Хейан Нидан.
3. Развиване на качеството бързина.

Тема № 3
техника на договорен спаринг (Гухон Кумите, Самбон Кумите, Кихон Ипон Кумите,
Джу Кумите).
Задачи:
1. Разучаване на кихон Ипон кумите.
2. Затвърдяване на Самбон Кумите.
3. Развиване на качеството сила.
Тема № 4
Техника от Кумите.

Задачи:
1. Разучаване на прав удар с ръка „кизами Цуки“.
2. Затвърдяване на удар с крак отстрани „Маваши Гери“.
3. Развиване на качеството ловкост.
Тема № 5
Техники Кихон за 9,8,7,6,5,4 Кю.

Задачи:
1. Разучаване на прав удар със засностояща ръка „Гяко-цуки“.
2. Затвърдяване на горен блок с ръка „Ага Уке“
3. Развиване на качеството гъвкавост.

Тема № 6
Ката Хейан или Пинан Шодан, Нидан, Сандан, Йодан, Годан (зависимост от стила
Карате).

Задачи:
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1. Разучаване на Хейан Сандан.
2. Затвърдяване на Хейан Шодан.
3. Развиване на качеството издръжливост.

Тема № 7
Техника на договорен спаринг (Гухон Кумите, Самбон Кумите, Кихон Ипон Кумите,
Джу Кумите).
Задачи:
1. Разучаване на Джу Ипон Кумите.
2. Затвърдяване на Кихон Ипон Кумите.
3. Развиване на качеството бързина.

Тема № 8
Техника от Кумите.

Задачи:
1. Разучаване на удар с крак с въртени – „Уширо Гери“.
2. Затвърдяване на прав удар с ръка Казами Цуки.
3. Развиване на качеството сила.
Тема № 9
Техника в Нихонр Ката.

Задачи:
1. Разучаване на комбинация от блок отстрани и удар със задностояща ръка „Соте
уке-Гяко цуки“.
2. Затвърдяване на Ката Хейан Сандан.
3. Развиване на качеството ловкост.

Тема № 10
Техника на Кихон и Кумите.
4. Разучаване на комбинация от блок с ръка и удар със задностояща ръка „гедан
барай-Гяко цуки“.
5. Затвърдяване на удар с крак с въртене – Уширо гери..
6. Развиване на качеството гъвкавост.
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II. Критерии за оценяване
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Максимален
брой точки

Критерии за оценяване
Демонстрира и онагледява материала, помага и пази при
изпълнение.

15

Използва подходящи методи и средства за обучение, за
организация, за развиване на физически качества, за
възпитание.

10

Обяснява разбираемо и достъпно.

Планира и организира рационално и методически издържано
отделните части на тренировъчното занимание.
Ръководи авторитетно тренировъчното занимание и е в
подходящ вид.

Използва подходяща терминология от понятийния апарат на
карате.

Има добра обща подготовка, свързана с теорията на карате –
съдийство, история, актуални правила и тенденции в развитието
на карате.

Общо точки
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15

5
5
5
5
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III. Примерен план-конспект
на тренировъчно занимание по КАРАТЕ
Тема :
Удар с крак отстрани (Маваши-гери).
Задачи:
1. Начално разучаване на удар с крак отстрани (Маваши-гери).
2. Усъвършенстване на Ката Хейан Шодан.
3. Развиване на качеството силова издръжливост.

Необходими уреди и пособия: боксови лапи
Място на провеждане:

Времетраене:

Дата:
Изготвил:
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Части на
урока

Дозировка
Съдържание

1. Поздрав и проверка.

1 мин

3. Общо подготвителни
упражнения в движение:

2 мин

2. Изясняване темата и
задачите на тренировъчното
занимание.

Подготвителна част (20–22 мин)

време

• ходене на пръсти и пети, на
външна и вътрешна страна на
стъпалата;
• напади с извивка в
противоположната посока;
• бегом, въртене на ръцете
напред и назад от рамената.

4. Специалнобегови
упражнения:

• ситно бягане.
• бягане с изнасяне
подбедрицата назад.
• бягане с изнасяне на
подбедрицата напред.
• бягане с високо повдигнато
коляно.
• три тактово бягане.
• подскочно бягане.
• кръстосано бягане.
• странично бягане с изнасяне на
коляното напред нагоре.
• странично бягане с изнасяне на
ръцете встрани, горе.
• ускорения по диагонала.

5. Общоподготвителни
упражнения на място:

• разгряване на китки, пръсти,
глезени;
• разгряване на раменни стави с
кръгови движения, напред и
назад;.

брой

Учениците са строени в
една редица, проверка
екипировката и
състоянието на групата.

10 бр.

10мин

2 бр.
2.бр.

2 бр.
2 бр.
2 бр.
2 бр.
2 бр.
2 мин

2 бр.

20 бр.
20 бр.
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ОМУ

Упражненията се
изпълняват в обход на
татамито, в колона по един,
учителят се движи така, че
да може да следи групата и
учениците да го виждат.
Точни и ясни команди .
На всяко упражнение.
Изпълняват се в умерено
темпо, в обход на татамито,
учениците са в колона по
един, разредени на
необходимото разстояние.
1бр .е една дължина на
татамито.
Следи се за правилно
изпълнение:.

• Изправено положение на
трупа.
• Правилна координация
ръце-крака.
• Със смяна на водещото
рамо.
• Със смяна на водещото
рамо.

По 10 на страна.

• разгряване на лакътни стави с
кръгови движения навътре и
навън;
• разгряване на шиен отдел с
движение на главата напред,
назад, вляво, вдясно, кръгови
движения;
• разгряване на кръстно-поясна
област с въртеливи движения,
в ляво и в дясно;
• наклони напред;
• наклони встрани;
• извивки вляво и вдясно.
6. Специалноподготвителни
упражнения на място:

• удари с крак на място.

7. Специалноподготвителни
упражнения в движение:
• кълбо напред;
• кълбо назад;
• кълбо през рамо;
• странично колело.

8. Игри:
• спаринг с отворени длани и
пипане само по раменете на
противника;
• борба за равновесие;
• настъпванка.

Основна част (60 мин)

I. Начално разучаване на
удар с крак отстрани
(Маваши–Гери)

• изпълнение на удар с крак
(Маваши гери) от стоеж
(Хейко Дачи);
• изпълнение на техниката на
части от стоеж и в стойка;
• изпълнение на техниката на
„Боксова Лапа”

20 бр.
20 бр.
20 бр.

По 10 на страна.

по 10бр
2 мин
2 мин

10 бр.

Всяко по 10 пъти.
3 мин

По двойки. Всяка игра се
изпълнява по 1 мин.

1 мин
3 мин
3 мин
5 мин
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40 бр.

40 бр.

1. Терминуване.
2. Цялостна демонстрация
на удар с крак (Маваши
гери).
3. Демонстрация на Маваши
гери от стоеж ( Хейко
дачи).
4. Разчленяване на
техниките, акценти
върху отделните фази:
• изнасяне на коляното;
• разгъване на
подбедрицата;
• връщане на
подбедрицата (хики
аши);

Основна част (60 мин)

.

II. Усъвършенстване на Ката
Хейан Шодан:
• демонстрация от инструктора;
• изпълнение на Катата на
бройки;
• изпълнение на Катата на
серии;
• изпълнение на цялата Ката
Като на състезание;
• изпълнение на катата на части.
Пример:(1–2 техни-ка –10бр.,
2–3 техника –10бр ., 4–5
техника –10 бр.и така цялата
Ката;
• изпълнение на Катата по
двойки (Бункай);
• изпълнение на цялата ката
като на състезание.
III. Развиване на качеството
силова издръжливост.

1. Кръгова тренировка без
утежнения със собствено
тегло - 4 -5 кръга.

• стъпване в изходно
положение или в нова
стойка;

5. Основни мерки за
безопасност.
6. Имитационно
изпълнение на шведска
стена.
7. Изпълнение на
елементите по отделно.
8. Цялостно изпълнение с
помощта на треньора.
9. Цялостно изпълнение –
самостоятелно.
10. Фиксиране и
отстраняване на
характерни грешки.
11. Правилно изпълнение
на техниката.
12. Изпълнение на
техниката с двата
крака и в двата гарда.
1мин
1мин
2мин
2мин
15 мин
6 мин
6мин

15мин
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2бр.
1бр.
2бр.
2бр.
110 бр.

3бр.

Преговор на Катата.

Преговор на сериите на
Катата.
Усъвършенстване на
отделните елементи.

Интерпретация и
разбиране на Катата.
Имитация на състезателен
процес.
Кръгова тренировка –
пет станции: опора,
коремна преса, гръбна
преса, клек с подскок,
набиране на висилка.
По 30 сек на станция и по
15 сек.
Почивка между сериите
По 1 мин почивка между
кръговете.

Заключителна част (10 мин)

1. Упражнения за гъвкавост
по двойки:

• сяда се на пода в разкрачен
седеж, наведете се към
бедрата и хванете двете
ходила;
• легнете по гръб и повдигнете
единия крак. Партньорът
хваща петата с едната ръка, а с
другата хваща пръстите и
сгъва глезена. Задръжте крака
обтегнат, докато партньорът
сгъва глезена;
• заемете разкрачен седеж и
сгънете единия крак така, че
петата му да докосва
слабините на другия.
Партньорът ви поставя едната
ръка в средата на долната част
на гърба, а другата в средата
на горната част и натиска
внимателно тялото към
бедрото.
2. Разбор на заниманието и
освобождаване на групата.

4 мин

3мин

2мин
1мин

IV. Препоръчителна литература
1. Богданов, П., Иванов, Св. КАРАТЕ, София, МФ, 1972.
2. Еноеда, К., Мак, Ч. Карате шотокан –техники за свободен бой .София, 2000.
3. Кук,Х. Карате. София, 2007.
4. Петров, Р. Свободна и класическа борба, 1993.
5. Рот, Д. Черен пояс в Карате Москва, 2007.
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Колоездене
Автор: доц. Иван Колев, доктор

І. Примерно съдържание на индивидуалните
практически задания
Тема № 1
Технически елементи на колоездачния спорт – стойка и педалиране.
Задачи:
1. Разучаване на най-главните елементи от техниката- стойка и педалиране.
2. Усъвършенстване на правилна и рационална позиция на тялото върху
велосипеда.

Тема № 2.
Езда по измерителната линия, коридора на спринтьора и линията на щаера.
Задачи:
1. Разучаване езда по измерителната линия, коридора на спринтьора и линията на
щаера.
2. Усъвършенстване на техническите елементи на стойка и педалиране.

Тема№ 3
Старт от място, стартово ускорение, максимална скорост.
Задачи:
1. Разучаване на старт от място, стартово ускорение и максимална скорост.
2. Усъвършенстване, на езда по измерителната линия, коридора на спринтьора и
линията на щаера.
Тема № 4
Особености при шосейна езда.
Задачи:
1. Разучаване на особености на шосейната езда.
2. Усъвършенстване на старт от място, стартово ускорение и максимална скорост.
Тема № 5
Принцип за избор на оборот.
Задачи:
1. Разучаване на принципа на голям и малък оборот.
2. Усъвършенстване на особености на шосейната езда.
Тема № 6.
Монтаж и демонтаж на гума (т.е. и подлепваща гума).
Задачи: 1
1. Разучаване на монтаж и демонтаж на гума.
2. Усъвършенствате на на голям и малък оборот.
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II. Критерии за оценяване
№
1
2
3
4
5
6

Максимален
брой точки

Показатели за оценяване
Притежава професионални знания и умения.

10

Прави добър подбор на средствата и методите.

10

Демонстрира и отагледява материала.

10

Дава точни методически указания.

10

Правилно контролира обучаваните и им оказва помощ.
Познава терминологията на колоездачния спорт.

10
Общо:

10

60

III. Примерен план-конспект
на тренировъчно занимание по КОЛОЕЗДЕНЕ

Тема:
Велосипедна езда – стойка, педалиране.
Задачи:

1. Разучаване и усъвършенстване на основните елементи от техниката
на велосипедната езда; стойка; педалиране.

Необходими уреди и пособия:
Място на провеждане:
Времетраене:

Дата:
Изготвил:
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III. Примерен план-конспект

Подготвителна част
(10 мин)

Части

на тренировъчно занимание по КОЛОЕЗДЕНЕ

Съдържание
1. Строяване на групата.

2. Проверяване наличността и
готовността на обучаваните за
тренировъчното занятие.
4. Разгряване. По време на
загрявката се следи за
правилното изпълнение на
упражненията.

•

Организационно-методически
указания

10 мин

Лека езда с ръце горе на
кормилото, в последствие при повисока скорост кормилото се
хваща долу. Обучението става с
фиксиран венец. Подходящ оборот
39/17 или 50/16.

25 мин

Разясняване на основни
положения при стойката на
колоездача.
1. Правилно хващане на
кормилото.

3. Съобщаване темата, целта и
задачите.

I. Разучаване и усъвършенстване основните елементи
от техниката на велосипедната езда; стойка и
педалиране:

Основна част (25 мин)

Време

2. Позиция на ръцете-лактити.

Езда в колона по един на
дистанция около 10 м.

3. Да се обърне внимание на
височината на седлото и
височината на кормилото.

• Водещият стои на средата на
избраната от него отсечка и
състезателите преминават
покрай него. Спира онези
които имат неправилна стойка
и педалиране и им посочва
грешките.

4. Показване бавно и детайлно
правилната стойка върху
велосипеда. Обучаваните
наблюдават и изпробват
техниките. Показва се
цялостното изпълнение върху
велосипеда.Разясняват се
основни положения при
педалиране.

• Правилно положение на
краката-ходило, колене, бедра.
• Позиция на седалището, кръста
и гърба на колоездача.
• Показва се бавно и детайлно
техниката на изпълнение при
педалиране.
Обучаваните наблюдават и
изпробват техниките с умерено
темпо.
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Заключителна част
(10 мин)

1. Преглеждане,почистване и
прибиране на велосипеда.
2. Прави се кратък разбор на
занятието и се съобщава
степента на усвояване.

10 мин

Изпълняване на кратки
разпускащи упражнения с
велосипед – желателно на по-лек
оборот.

Мерки за безопасност
1. Концентрираност при упражнения с велосипед.
2. Изпълнение на загряващите упражнения в пълен обем.
3. Не се разрешава отвличане на вниманието на обучаваните.

ІV. Препоръчителна литература

1. Дойчев, П. Колоездене. София,1982
2. Дойчев, П., Колев, Ив. –В: Спортен терминологичен речник (под редакцията на Н.
Хаджиев, П. Бонов, П. Гешев). София, НСА Прес, 2010, с.161–164.
3. Колев, Ив. Ръководство по колоездене на писта. София, НСА Прес, 2011.
4. Колев, Ив. Система за спортен подбор на колоездачи. София, НСА Прес 2012.
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Конен спорт
Автор: гл. ас. Юри Вълев, доктор

І. Примерно съдържание на индивидуалните
практически задания
Тема № 1
Подбор и селекция на деца за начално обучение по конен спорт в подготвителните
групи.
Задачи:
1. Начално разучаване на провеждането на тестове за подбор и селекция на деца
занимаващи се с конен спорт.
2. Затвърдяване принципите на подбора и селекцията на деца за занимания с
конен спорт.
3. Усъвършенстване на организационните умения за провеждане на подбор и
селекция на деца.
4. Развитие на педагогическите умения в обучаваните.

Тема № 2
Езда на корда.
Задачи:
1. Начално разучаване на видовете упражнения при езда на корда.
2. Затвърдяване на уменията за възсядане и слизане от коня.
3. Усъвършенстване на техниката на основния манежен седеж.
4. Развитие на качеството смелост в обучаваните.

Тема № 3
Езда в група – езда по водач.
Задачи:
1. Начално разучаване на езда в група –езда по водач.
2. Затвърдяване на правилното прилагане на основните помощи за управление на
коня.
3. Усъвършенстване прилагането на различните видове седежи – манежен,
олекотен, облекчен, скокови.
4. Развитие на качеството баланс в обучаваните.

Тема № 4
Самостоятелна езда.
Задачи:
1. Начално разучаване на самостоятелна езда.
2. Затвърдяване изпълнението на основните упражнения от обездката – спиране,
волтове с различен диаметър, промяна на посоката на езда, серпантини.
3. Усъвършенстване правилното прилагане на основните помощи за управление
на коня.
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4. Развитие концентрацията на вниманието на ездача.

Тема № 5
Основни упражнения в скоковата подготовка на ездача.
Задачи:
1. Начално разучаване на основни упражнения в скоковата подготовка на ездача.
2. Затвърдяване правилното изпълнение на олекотения и скоковия седеж в тръс и
галоп.
3. Усъвършенстване прилагането на основните помощи за тръгване на коня в
галоп.
4. Развитие на качеството издръжливост.

Тема № 6
Прескачане на препятствия.
Задачи:
1. Начално разучаване на прескачане на скари, серии скокове, отделни скокове на
единични препятствия.
2. Затвърдяване преминаването през бариери на земята и кавалети в тръс и галоп.
3. Усъвършенстване правилното изпълнение на олекотения и скоковия седеж в
тръс и галоп.
4. Развитие на качеството гъвкавост.

II. Критерии за оценяване
№

Максимален брой
точки

Показатели за оценяване

1.

Притежава добри професионални знания и умения.

10

3.

Правилен подбор на учебните средства.

10

2.
4.
5.
6.

Запознат е с различните начини на демонстрация.
Дава точни методически указания.

10

Предлага адекватни мерки за безопасност
Владее терминологията на конния спорт.
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10
10

Общо точки

10
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III. Примерен план-конспект
на тренировъчно занимание по КОНЕН СПОРТ
Тема:
Видове помощи за управление на коня – основни, спомагателни и
допълнителни.
Задачи:

1. Начално разучаване на различните видове помощи за управление на
коня – основен, спомагателен и допълнителен.
2. Усъвършенстване видовете помощи за управление на коня в детайли и
цялостно изпълнение на изучаваните елементи.

Място: Тренировъчния манеж на ...........................
Времетраене: – 45 мин.
Пособия:

3–4 учебни коня, 3-4 бр. окомплектовани седла, 3–4 бр. предпазни каски
(токи) за ездачите, 6–8 бр. предпазни гамаши за предните крака на
конете, 3–4 бр. окомплектовани трензелни юздечки за конете, 3–4 бр.
нагайки, 3–4 бр. допълнителни поводи, 3–4 бр. гаг, 3–4 бр. шамбон, 6–8
бр. шпори.

Дата:
Изготвил:
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Части

Подготвителна
част (10 мин)

Съдържание
Проверявам наличността и
готовността на обучаемите за
тренировъчното занятие.
Съобщавам темата, целта и
задачите.
Обявявам мерки за безопасност.
Започвам подготвителни
разгряващи упражнения.

Организационно-методически
указания

10 мин

През време на разгрявката се следи за
правилното изпълнение на
разгряващите упражнения.

25 мин

Подреждане на обучаваните в
едноредичен строй.
Обявяване на първия учебен въпрос.
Показване на цялостно изпълнение на
първата основна помощ - поводи.
Разясняване на основни положения:
• Правилно хващане на поводите.
• Позиция на ръцете.
• Показване бавно и детайлно
техниката на изпълнение.
Обучаваните наблюдават и
изпробват техниките. Показване
цялостното изпълнение на втората
основна помощ – тежест.
Разясняване на основни положения:
• Правилно положение на тялото
• Позиция на седалището, кръста и
гърба на ездача
• Показвам бавно и детайлно
техниката на изпълнение.
Обучаваните наблюдават и изпробват
техниките.
Показвам цялостно изпълнение на
третата основна помощ - шенкели.
Разясняване основните положения:
• Правилно положение на краката.
• Позиция на подбедриците, петите и
ходилата на ездача.
• Показване бавно и детайлно
техниката на изпълнение.
Обучаваните наблюдават и изпробват
техниките и повтарят действията до
усвояване.
Грешките се отстраняват на място.
Преминаване към следващия учебен
въпрос.

Основна част (40 мин)

I. Начално разучаване на
различните видове помощи
за управление на коня:
основен спомагателен и
допълнителен.

Времетраене
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Заключителна
част (10 мин)

Показване на спомагателните
помощи за управление на коня.
Разясняване начина на
действие и целта на
използването им.

10 мин

II. Усъвършенстване на
видовете помощи за
управление на коня и
цялостно изпълнание на
изучаваните елементи

5 мин

1. Разпускащи упражнения

10 мин

2. Анализ на урака

Съобщава се учебният въпрос.
Разчленено преподаване и показване
видовете спомагателни помощи: шпори,
нагайка, награждаване и корекция
поведението на коня (наказание).
Разяснява се начинът на действие и
целта на използването на всяка отделна
помощ. Обучаваните повтарят
действията до усвояване. Грешките се
отстраняват на място. Преминавам към
следващия учебен въпрос.

Съобщава се учебният въпрос. Показва
се и се обяснявам начина на действие на
различните допълнителни помощи:
мартингал, допълнителни (двойни)
поводи, гаг, шамбон и др. Грешките
отстранявам на място. Отработва се
изпълнението до пълно усвояване.
Подреждане на обучаваните.
Припомняне темата, целта и задачите.
Кратък разбор на занятието. Указания
за следващото занятие.

Мерки за безопасност
1. Добро закрепване на предпазните каски на обучаваните ездачи.
2. Концентрация при загряващите упражнения.
3. Изпълнение на загряващите упражнения в пълен обем.
4. Не се разрешава отвличане на вниманието на обучаваните.
5. Внимателно отношение с учебните коне и спазване на нужната дистанция.
6. Правилно поставяне на предпазните гамаши на конете.

IV. Препоръчителна литература

1. Вълев Ю. Д., Ръководство за начално обучение на ездача по конен спорт. София,
НСА ПРЕС, 2013.
2. Вълев Ю. Д. Основна обездка на коня. София, PENSOFT, 2006.
3. Фратев Р., Даков Л., Фратев В. Единна програма по конен спорт за обучение и
тренировка в школите за масов спорт и спортните секции на СФС и КФС. София,
ЕЦНПКФКС, 1985.
4. Единна програма за подбор и обучение на групи по конен спорт – I и II етап,
София, БСФС, БФКС, 1983.

108

Лека атлетика
Автор: проф. Огнян Миладинов, дн

І. Примерно съдържание на индивидуалните
практически задания
Тема № 1
Бягане на къси разстояния.

Задачи: 1. Разучаване техниката на бягане по разстоянието и финиширането при
бягането на къси разстояния.
2. Развиване на бързина.

Тема № 2
Препятствени бягания.

Задачи: 1. Разучаване техниката на преодоляване на препятствията при късите
препятствени бягания.
2. Развиване на гъвкавост.

Тема № 3
Препятствени бягания

Задачи: 1. Разучаване техниката на трикрачковия ритъм при бягането през
препятствия.
2. Развиване на бързина и ловкост.

Тема № 4
Препятствени бягания.

Задачи: 1. Разучаване техниката на ниския старт и стартовото ускорение при късите
препятствени бягания.
2. Развиване на бързина.

Тема № 5
Скок на дължина.

Задачи: 1. Разучаване техниката на отскока в съчетание с част от засилването при
скока на дължина.
2. Развиване на отскокливост.

Тема № 6
Скок на дължина.

Задачи: 1. Разучаване техниката на движенията в летежната фаза и приземяването
при скок на дължина начин „дъга”.
2. Развиване на бързина.

Тема № 7
Скок на дължина.

Задачи: 1. Разучаване техниката на движенията в летежната фаза и приземяването
при скок на дължина начин „ножица”.
2. Развиване на отскокливост.
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Тема № 8
Скок на височина.

Задачи: 1. Разучаване техниката на отскока в съчетание с част от засилването
при скока на височина начин гръбно-претъркалящ (фосбъри-флоп).
2. Развиване на отскокливост.

Тема № 9
Скок на височина.

Задачи: 1. Разучаване техниката на движенията в летежната фаза при скок на
височина начин гръбнопретъркалящ (фосбъри-флоп).
2. Развиване на бързина.
Тема № 10
Щафетни бягания.

Задачи: 1. Разучаване техниката на приемане и предаване на щафетната палка начин
„отдолу” при облекчени условия.
2. Развиване на бързина и ловкост.
Тема № 11
Щафетни бягания.

Задачи: 1. Разучаване техниката на приемане и предаване на щафетната палка начин
„отдолу” с контролен белег в зона.
2. Развиване на бързина.

Тема № 12
Хвърляне на малка топка.

Задачи: 1. Разучаване техниката на хвърляне на малка топка от място.
2. Развиване на сила на горни крайници.
Тема № 13
Хвърляне на малка топка.

Задачи: 1. Разучаване техниката на засилването при хвърляне на малка топка.
2. Развиване на бързина.
Тема № 14
Тласкане на гюле

Задачи: 1. Разучаване техниката на финалното усилие на тласкане на плътна топка от
място.
2. Развиване на сила на долните крайници.
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II. Критерии за оценяване
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Максимален
брой точки

Критерии за оценяване
Извършил е адекватна подготовка за изпита, като са подсигурени
необходимите уреди и пособия за провеждане на изпитното
тренировъчно занимание.
Спазва мерките за безопасност.

Предлага адекватни методи и средства за обучение и за развиване на
двигателните качества, съобразени с възрастовите особености на
обучаваните от него деца.
Предложените методи и средства съответстват на поставените в
темата задачи.
Познава в детайли техниката на предлаганите упражнения.
Предложените упражнения са подредени в логическа
последователност.

Умее да обяснява разбираемо и да демонстрира нагледно предлаганите
упражнения.
Умее да открива грешки в техническото изпълнение, да ги степенува
по важност и да предлага адекватни средства за тяхното отстраняване.
Като цяло общото тренировъчно натоварване спомага за решаването
на поставените задачи.

10. Тренировъчното натоварване е адекватно на възрастта и на
индивидуалните особености на обучаваните от ученика деца.

Общо точки
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4
4
7

5
6
6
6
9
6
7
60

III. Примерен план-конспект
на тренировъчно занимание по ЛЕКА АТЛЕТИКА

Тема:
Бягане на къси разстояния
Задачи:
1. Разучаване техниката на ниския старт и на стартовото ускорение при
бягането на къси разстояния.
2. Развиване на качеството бързина.
Необходими уреди и пособия:

Място на провеждане:
Времетраене:

Дата:

Изготвил:
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Част
и

Съдържание
1. Бягане в леко темпо. Редуване на
странично бягане, подскочно
бягане, обикновено бягане.

Подготвителна част

2. Общоразвиващи упражнения:

• ип стоеж, предни кръгове с
ръцете;
• ип стоеж, задни кръгове с
ръцете;
• ип стоеж, извивки на тялото
вляво и вдясно;
• ип стоеж, наклони напред;

• от ип разкрачен стоеж наклони
напред;
• от ип разкрачен седеж наклони
напред;
• от ип препятствен седеж
наклони напред и извивки
встрани;
• от ип страничен разкрачен
стоеж напади вляво и вдясно;
• предно-задни махове с крак;
• странични махове с крак;
3.
•
•
•

Специално-бегови упражнения:.
ситно бягане;
тритактово бягане;
бягане с високо повдигнати
колене;
• ускорително бягане.
I. Разучаване техниката на
ниския старт и на стартовото
ускорение при бягането на
къси разстояния

1. Стартиране от различни
изходни положения:
• от стоеж;
• от напречен разкрачен стоеж;
• от висок старт;
• от клекнала опора;
• от свит разкрачен седеж;
• от опора с изнесен напред свит в
коляното крак;
• от лицева опора със смяна на
краката.

Дозировка
бр.

м

1

400

Групата се движи в колона по двама.
Смяната на начина на бягане се
извършва на всеки 30– 40 м.
Групата е строена в две редици.

10

Ръцете са изправени в лактите.

10
12

10

10
10

10

10
10

Организационно-методически
указания

Ръцете са леко свити пред гърди.
Главата следи движението на ръцете.
Краката са изправени в коленете.
Ръцете докосват стъпалата.
Последователни наклони към ляв и
десен крак.
Стъпалата са в положение
контрашпиц.
Ъгълът между бедрата е около 90º.
Изнесеният напред крак е изправен в
коляното.
Тежестта на тялото е пренесена на
задната част на стъпалото.
Кракът е изправен в коляното и е в
положение контрашпиц на стъпалото.

2
2

15
15

2

40

Постепенно изправяне на трупа.

10
10
10
10
10
10

Стартирането се извършва от 3 – 4
обучавани едновременно, след звуков
стартов сигнал от водещия. Бягането е
състезателно. Победителят във всяко
бягане получава поощрение. Следи се
за важни елементи от техниката на
бягането – стъпване на предната част
на стъпалото, свити в лакътните стави
ръце, постепенно изправяне на трупа.

2

1
1
1
1
1
1
1
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15

10

Ръцете са свити в лактите, погледът е
насочен напред, движението в
раменните стави е свободно.

Основна част

2. Изпълнение на командат.

3. Изпълнение на командата
„Готови.

4

4. Стартиране без сигна.

2

5. Стартиране със сигна.

2

Разучава се разположението на
краката при обикновен нисък старт.
Следи се за следните основни
елементи на техниката:
• ръцете са на ширина на раменете;
• пръстите са събрани, а палците са
отведени встрани;
• главата е по продължение на трупа;
• тежестта е разпределена между
предно стоящия крак и ръцете.

20

20

6. Щафетна игр.

Заключителна част

2

1. Бягане в5 леко темпо.
Разхлабващи упражнения.

2. Упражнения за гъвкавост.
• наклони напред от ип седеж със
събрани крака;
• наклони напред от ип широк
разкрачен седеж;
• страничен шпагат.

400
10

10
5
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Тазът се повдига до височина малко
над раменете. Тежестта на тялото се
изнася напред. Главата е по
продължение оста на трупа.

Следи се за постепенно изправяне на
трупа. На разстояние 10 – 12 м. се
поставя ластик или летва на височина,
съобразена с височината на
обучаваните, под която трябва да се
премине.

Изпълнява се състезателно. Групата се
разделя на серии от по 4 обучавани.
Първите двама (или повече) от всяка
серия определят „финал А”, а вторите
двама (или повече) – „финал В”.
Второто пробягване определя найбързия в групата.

Групата се разделя на два отбора.
Състезател 1 стартира от нисък старт
от стойка А, пробягва разстояние от 30
м, заобикаля стойка Б и докосва по
гърба състезател 2, който също
стартира от нисък старт. На мястото на
стартиралия веднага застава
следващият състезател.

Упражненията се изпълняват с
помощта на партньор. Постепенно се
увеличава амплитудата на движение.

• разтягане на мускулите по
предната част на бедрото с
опрян на гимнастическа стена
свит в коляното крак.

12
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Модерен петобой
(плуване, фехтовка, коне н спорт, стрелба, бягане)
Автор: доц. Лазар Каменов, доктор

I. Примерно съдържание на индивидуалните
практически занимания
1. Плуване
Изпитна тема № 1: Тренировъчно занимание за обучение в техника на
движенията на крака кроул и гръбен кроул.
План-тезис:
1. Основни характеристики на движението – демонстрация и обяснение.

2.Имитационни упражнения на суша за разучаване техниката на движение
на краката.

3. Упражнения във вода с неподвижна опора за разучаване техниката на
движение на краката – с произволно дишане;, със задържане на дишането;
с ритмично дишане.

4. Упражнения във вода с подвижна опора за разучаване техниката на движение
на краката – с произволно дишане;, със задържане на дишането; с ритмично
дишане.

5. Упражнения във вода без опора за разучаване техниката на движение на краката.
със задържане на дишането, с ритмично дишане.
Учебни пособия: плувни дъски, материали за онагледяване

Критерии за оценяване по изпитна тема № 1

Максимален
брой точки

1.Спазва правилата за безопасност при провеждане на занимания
по плуване.

10

3. Умее да ползва различни методи за онагледяване.

10

2.Знае и умее да обяснява техниката на движение на краката.

4. Умее да ползва методите за организиране на двигателна дейност.
5. Използва правилно терминологията на спорта плуване.

6. Знае и умее да прилага упражнения за отстраняване на
характерни грешки.

Общ брой точки
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10
10
10
10

60

Изпитна тема № 2: Тренировъчно занимание за обучение в техника на
движенията на ръце кроул
План-тезис:
1. Основни характеристики на движението – демонстрация и обяснение.

2. Имитационни упражнения на суша за разучаване техниката на движение на
ръцете.

3. Упражнения във вода с неподвижна опора за разучаване техниката на движение
на ръцете – с произволно дишане; със задържане на дишането; с ритмично дишане.
4. Упражнения във вода с подвижна опора за разучаване техниката на движение на
ръцете – със задържане на дишането; с ритмично дишане.

5. Упражнения във вода без опора за разучаване техниката на движение на ръцете със задържане на дишането, с ритмично дишан.
Учебни пособия: плувни дъски, пулбоиси, материали за онагледяване.

Критерии за оценяване по изпитна тема № 2

Максимален
брой точки

1.Спазва правилата за безопасност при провеждане на занимания по
плуване.

10

3. Умее да ползва различни методи за онагледяване.

10

2.Знае и умее да обяснява техниката на движение на ръце кроул.

4. Умее да ползва методите за организиране на двигателна дейност.
5. Използва правилно терминологията на спорта плуване.

6. Знае и умее да прилага упражнения за отстраняване на
характерни грешки.

Общ брой точки

117

10
10
10
10

60

Изпитна тема № 3: Тренировъчно занимание за обучение в техника на
движенията на координация – кроул.
План-тезис:
1. Основни характеристики на движението – демонстрация и обяснение.

2. Имитационни упражнения на суша за разучаване техниката на движение в
координация на кроул.

3. Упражнения във вода с неподвижна опора за разучаване техниката на
координация кроул - с произволно дишане, със задържане на дишането, с ритмично
дишане.
4. Упражнения във вода с подвижна опора за разучаване техниката на координация
кроул - със задържане на дишането, с ритмично дишане.
5. Упражнения във вода, без опора за разучаване техниката на движение на
координация кроул - със задържане на дишането, с ритмично дишане.
Учебни пособия: Плувни дъски, материали за онагледяване.

Критерии за оценяване по изпитна тема № 3

Максимален
брой точки

1.Спазва правилата за безопасност при провеждане на занимания по
плуване.

10

3. Умее да ползва различни методи за онагледяване.

10

2. Знае и умее да обяснява техниката на движение на ръце кроул.

4. Умее да ползва методите за организиране на двигателна дейност.
5. Използва правилно терминологията на спорта плуване.

6. Знае и умее да прилага упражнения за отстраняване на
характерни грешки.

Общ брой точки
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10
10
10
10

60

2. Фехтовка
Изпитна тема №4: Тренировъчно занимание за обучение в техника на
придвижване – фехтовка.
План-тезис:
1. Основни характеристики на придвижването – демонстрация и обяснение.

2. Подготвителни упражнения за заемане на фехтовална стойка и постановка на
краката.
3. Упражнения за крачка напред, крачка назад, напад, комбинация от движения.
4. Упражнения с оръжие за крачка напред, крачка назад, напад, комбинация от
движения.
5. Упражнения по двойки за дистанция –без и със оръжие.

Учебни пособия: Фехтовални маски, шпаги, материали за онагледяване.

Критерии за оценяване по изпитна тема № 4

Максимален
брой точки

1.Спазва правилата за безопасност при провеждане на занимания по
фехтовка.

10

2. Знае и умее да обяснява техниката на фехтовално придвижване.
3. Умее да ползва различни методи за онагледяване.

4. Умее да ползва методите за организиране на двигателна дейност.
5. Използва правилно терминологията на спорта фехтовка.
6. Знае и умее да прилага упражнения за отстраняване на
характерни грешки при фехтовално придвижване.

Общ брой точки
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10
10
10
10
10

60

Изпитна тема № 5: Тренировъчно занимание за обучение в техника на
мушкане от 4-та позиция
План-тезис:
1. Основни характеристики на движението – демонстрация и обяснение.

2. Упражнения за мушкане в атака от 4-та позиция – имитационни; на мишена и по
двойки.
3. Упражнения за мушкане в защита от 4-та позиция – имитационни; по двойки.

4. Упражнения за мушкане в контраатака от 4-та позиция – имитационни; по двойки.
Учебни пособия: маски, шпаги, мишени, материали за онагледяване.

Критерии за оценяване по изпитна тема № 5

Максимален
брой точки

1.Спазва правилата за безопасност при провеждане на занимания
по фехтовка.

10

3. Умее да ползва различни методи за онагледяване.

10

2. Знае и умее да обяснява техниката на движение на ръката и
синхрона с движението на краката.
4. Умее да ползва методите за организиране на двигателна
дейност.
5. Използва правилно терминологията на спорта фехтовка.

6. Знае и умее да прилага упражнения за отстраняване на
характерни грешки.

Общ брой точки
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10
10
10
10

60

3. Конен спорт
Изпитна тема № 6: Тренировъчно занимание за обучение в техника на езда на
корда без стремена
План-тезис:
1. Основни характеристики на движението – демонстрация и обяснение.
2. Упражнения за равновесие на ходом.
3. Упражнения за равновесие на тръс.

4. Упражнения за равновесие на галоп.

4 Упражнения за равновесие през бариери при всички алюри.

Учебни пособия: коне, седло, юздечка с корда, бариери,материали за
онагледяване.

Критерии за оценяване по изпитна тема № 6

Максимален
брой точки

1.Спазва правилата за безопасност при провеждане на занимания по
езда.

10

2.Знае и умее да обяснява техниката на седеж по време на езда.
3. Умее да ползва различни методи за онагледяване.

4. Умее да ползва методите за организиране на двигателна дейност.
5. Използва правилно терминологията на конния спорт.

6. Знае и умее да прилага упражнения за отстраняване на
характерни грешки при седежа.

Общ брой точки

121

10
10
10
10
10

60

3. Спортна стрелба

Изпитна тема № 7: Тренировъчно занимание за обучение в техника на
стрелба в дисциплината „комбайн“
План-тезис:
1. Основни характеристики на движението – демонстрация и обяснение.
2.Упражнения за правилен хват на оръжието и плавно спускане.

3. Упражнения за повдигане на ръката от стоеж, примерване и възпроизвеждане на
изстрел.
4.Упражнения за комбинацията –„ бягане –стрелба-бягане“.

Учебни пособия: пистолети, мишени, материали за онагледяване.

Критерии за оценяване по изпитна тема № 7
1. Спазва правилата за безопасност при провеждане на занимания
по стрелба.

Максимален
брой точки
10

2. Знае и умее да обяснява техниката на точния изстрел.

10

4. Умее да ползва методите за организиране на двигателна
дейност.

10

3. Умее да ползва различни методи за онагледяване.

5. Използва правилно терминологията на спорта спортна стрелба.
6. Знае и умее да прилага упражнения за отстраняване на
характерни грешки.

Общ брой точки
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10
10
10
60

II. Примерен план-конспект
на тренировъчно занимание по ПЛУВАНЕ (МОДЕРЕН ПЕТОБОЙ)

Тема:
Техника на движенията на координация при стила кроул.
Задачи:

1. Начално разучаване на техниката на движенията на координация при кроул.
2. Развиване на физически качества.

Необходими учебни пособия:

Място на провеждани:

Времетраене на урока:

Дата:

Изготвил:
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Части

Дозировка
Съдържание

метри

повтовреме
рения

1. Строяване на групата и
поставяне на задачите на
тренировката.

5 мин Указания за
организация на
заниманието и
правила за
безопасност.

2. Общоподготвителна част:
2.1 ОРУ на суша:

• от и.п. стоеж:
1 – наклон на главата напред
2 – наклон на главата назад
3 – наклон на главата вдясно
4 – наклони на главата вляво.

Подготвителна част (30 мин)

ОМУ

6–8

• от и.п. стоеж:
1 – 4 предни напречни кръгове в
раменните стави.

8 – 10

• от и.п. стоеж с ръце встрани
горни лицеви кръгове в
лакетните стави

8 – 10

5 – 8 – задни напречни кръгове в
раменните стави.

• от и.п. разкрачен стоеж с ръце
встрани
1 – извивка вдясно
2 – извивка вляво
3 – извивка вдясно
4 – извивка вляво
• от и.п. разкрачен стоеж1 –
напад вдясно
2 – и.п.;
3 – напад вляво
4 – и.п.
– от И.П. стоеж –ръце на кръста
1 – десен напад
2 – И.П.;
3 – ляв напад
• ...... – И.П.
• ...... от И.П. стоеж
1. Подскок до разкрачен стоеж и
ръце встрани.

8 – 10

8–10
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10 мин

Състезателите се
строяват в две редици
на две ръце
разстояние.
Един от групата е пред
строя с лице към
съотборниците си и
демонстрира
упражненията.

2. Подскок до стоеж и ръце
горе.

8 – 10

3. Имитационни упражнения:
На суша:
• и.п. опорен седеж –
изпълнение на
имитационни движения на
крака кроул;.

2

Подготвителна част (30 мин)

• Демонстрация на плуване
кроул в координация.

Във вода:
• влизане с прав скок от борда
на басейна;
• свободно предвижване във
водата;
• крака кроул;
• ръце кроул.

Имитира се и дишане
на 1.5 цикъл.
Цел – да се съгласуват
движенията на ръцете
и краката в ритъм 1:3.
Изисква се ритмично
дишане, съчетано с
движенията на ръцете.
Демонстрацията се
прави от
предварително
осигурен плувец.
Групата е строена по
дължината на басейна.
По време на
демонстрацията
подробно обяснение с
насочване на
вниманието върху
„шестударната
координация“.
Ъгъл на застигане на
ръцете във водата.
Дишането.

2

• и.п водоравен наклон –
изпълнение на
имитационни движения на
ръце кроул;
• и.п. водоравен наклон –
изпълнение на
имитационни движения на
ръце кроул, съчетани с
дишане и шест стъпки на
място за един цикъл на
ръцете;

10 мин Камшикообразно
движение с краката.

3

25
15

25
12.5
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1
2

1
1
1
1

5 мин

Изпълнява се с плувна
дъска.

I.Разучаване техника на
движения на координация
при кроул

Краката да работят
непрекъснато.

Във вода:
1. Кроулови движения на
краката и едната ръка , като
другата ръка е изпъната
напред поставена върху
плувна дъска. Вдишва се при
всяко загребване:
• лява ръка

Основна част (45 мин)

• с дясна ръка

2. Движения с ръцете на кроул с
пълно застигане върху
плувна дъска, като
едновременно краката
изпълняват кроулови
движения.

Вдишва се при всяко
загребване.

3. Кроулови движения на
краката и едната ръка , като
другата ръка е изпъната
напред .Вдишва се при всяко
загребване:

15-25
15-25
15-25

15-25
15-25
15-25

2
2

2

2
2
2

След загребването
загребващата ръка се
поставя върху или
хваща дъската.

Следващото
загребване да започва
след пълно издишане
на въздуха.
Ръцете се задържат
отпред след всяко
загребване.

Следи се за
правилното
изпълнение на всички
движения.

Вдишването да
започва в края на
основната фаза на
загребващата ръка.

• ..с лява ръка;

• ..с дясна ръка;

4. Движения с ръцете на кроул с
пълно застигане при
изпънато положение отпред ,
като едновременно краката
изпълняват кроулови
движения.
Вдишва се при всяко
загребване.

5. Плуване кроул в обща
координация:
• ..със задържане на
дишането;

25

10-15
25
25

• ..с дишане след пълно
издишане във водата;
• ..с ритмично дишане.
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2
2

2
2
2

Да се подчертае
ротацията в раменния
пояс при движението
на ръцете.

Да се следи за пълното
издишване на въздуха.

Да не се скъсява
загребването.

По възможност
упражненията да се
изпълняват в
правилна техника и
разстояние.

Заключителна част
(15 мин)

Свободно плуване.

50–100

Игра „Торпедо“.
Строяване на групата и кратък
разбор.

3 мин Играта цели всеки да
се опита с плъзгане на
гърди да достигне и
„торпилира“
партньора плъзнал се
преди него.
8 мин
4 мин

IV. Препоръчителна литература
1. Попов, Ив. Задължително обучение по плуване в трети клас. София, 1980
2. Попов, Ив., Г. Валтер, Хр. Константинов Плуване от А до Я. София, МФ, 1986
3. Попов, Ив., Кутинчева, П. Методика на обучение и спортно-педагогическо
майсторство по плуване. София, ЕЦНПКФКС – ВИФ 1988.,
4. Попов, Ив., Кутинчева, П. Методическо ръководство по плуване, С., НСА 1998
5. Попов, Ив. Плуване, учебник за НСА. София, НСА, 1998
6. Каменов, Л. Техника на плувните стилове – ръководство. София, НСА, 1998.
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Плуване
Автор: доц. Стоян Андонов, доктор

І. Примерно съдържание на индивидуалните
практически задания
Тема № 1
Техника на движенията на крака кроул и гръбен кроул
Задачи:
1. Разучаване на упражненията и тяхната методическа последователност при
обучение в техника на крака кроул и гръбен кроул.
2. Затвърдяване на упражнения, предшестващи обучението в плувните стилове.

Тема № 2
Техника на движенията на ръце кроул
Задачи:
1. Разучаване на упражненията и тяхната методическа последователност при
обучение в техника на движенията на ръце кроул.
2. Затвърдяване на упражнения при обучение в техника на крака кроул.
Тема № 3
Техника на движенията на координация (кроул)
Задачи:
1. Разучаване на упражненията и тяхната методическа последователност при
обучение в техника на движенията на координация кроул
2. Затвърдяване на упражнения при обучение в техника на ръце кроул.

Тема № 4
Техника на движенията на крака бруст
Задачи:
1. Разучаване на упражненията и тяхната методическа последователност при
обучение в техника на крака бруст.
2. Затвърдяване на упражнения при обучение в техника на координация кроул.
Тема № 5
Техника на движенията на ръце бруст.
Задачи:
1. Разучаване на упражненията и тяхната методическа последователност при
обучение в техника на движенията на ръце бруст.
2. Затвърдяване на упражнения при обучение в техника на крака бруст.

Тема № 6
Техника на движенията на координация бруст.
Задачи:
1. Разучаване на упражненията и тяхната методическа последователност при
обучение в техника на движенията на координация бруст.
2. Затвърдяване на упражнения при обучение в техника на ръце бруст.
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II. Критерии за оценяване

№

Максимален
брой точки

Критерии за оценяване

1.

Спазва правилата за безопасност при провеждане на занимания по
плуване.

10

3.

Умее да ползва различни методи за онагледяване.

10

2.
4.
5.
6.

Знае и умее да обяснява техниката на движенията в плуването.

Умее да ползва методите за организиране на двигателна дейност.
Използва правилно терминологията на спорта плуване.

Знае и умее да прилага упражнения за отстраняване на характерни
грешки при крака бруст.

Общо точки
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10
10
10
10

60

III. Пимерен план-конспект
на тренировъчно занимание по ПЛУВАНЕ

Тема:
Техника на движенията на координация кроул.

Задачи:
1. Разучаване на техниката на движения на координацията в кроула.
2. Развиване на качеството издръжливост.

Необходими уреди и пособия:
Място на провеждане:
Времетраене на урока:

Дата:
Изготвил:
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Части

Дозировка
Съдържание

метри

повторение

ОМУ

5 мин Указания за организация на занима-нието
и правила за
безопасност.
10мин

2. Строяване на групата и
поставяне на задачите на
тренировката.

2. Общоподготвителна част:

Подготвителна част (30 мин)

време

2.1 ОРУ на суша:
• от и.п. стоеж:
1 – наклон на главата напред
2 – наклон на главата назад
3 – наклон на главата вдясно
4 – наклони на главата вляво
• от и.п. стоеж:
1 – 4 предни напречни кръгове в
раменните стави;

6–8

8–10

5 – 8 – задни напречни кръгове в
раменните стави.
• от и.п. стоеж с ръце встрани
горни лицеви кръгове в
лакетните стави
• от И.П. разкрачен стоеж с ръце
встрани:
1 – извивка вдясно
2 – извивка вляво
3 – извивка вдясно
4 – извивка вляво
• от и.п. разкрачен стоеж:
1 – напад вдясно
2 – и.п.
3 – напад вляво
4 – и.п.
• от и.п. стоеж –ръце на кръста:
1 – десен напад
2 – и.п.
3 .... – ляв напад
4. и.п.
• от и.п. стоеж
1 – подскок до разкрачен стоеж и
ръце встрани .
2 – подскок до стоеж и ръце горе.

8–10

Състезателите се
строяват в две редици
на две ръце
разстояние.
Един от групата е пред
строя с лице към
съотборниците си и
демонстрира
упражненията.

8–10

8–10
8–10

8–10

2.2 Имитационни упражнения на
суша:

131

Камшикообразно
10 мин движение с краката.

Подготвителна част (30 мин)

• и.п. опорен седеж –
изпълнение на
имитационни движения на
крака кроул;

2

• и.п водоравен наклон - –
изпълнение на
имитационни движения на
ръце кроул;

• и.п. и.п водоравен наклон - –
изпълнение на
имитационни движения на
ръце кроул, съчетани с
дишане и шест стъпки на
място за един цикъл на
ръцете;
• демонстрация на плуване
кроул в координация.

2.3. Упражнения във вода:
• влизане с прав скок от борда
на басейна;
• свободно предвижване във
водата;
• крака кроул;
• ръце кроул.

2
3

25
15

1
2

1
25
12,5

1
1
1

I. Техника на движенията на
координация в кроула

Основна част (45 мин)

Във вода:

1.Кроулови движения на краката
и едната ръка , като другата
ръка е изпъната напред
поставена върху плувна
дъска. Вдишва се при всяко
загребване:
• с лява ръка;
• с дясна ръка.

2.Движения с ръцете на кроул с
пълно застигане върху плувна
дъска, като едновременно
краката изпълняват кроулови
движения. Вдишва се при
всяко загребване.
3.Кроулови движения на краката
и едната ръка, като другата
ръка е изпъната напред.

15–25
15–25
15–25

15–25
15–25
15–25
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2
2
2

2
2
2

15 сек Имитира се и дишане
на 1.5 цикъл.
Цел- да се съгласуват
движенията на ръцете
и краката в ритъм 1:3.
Изисква се ритмично
15 сек дишане, съчетано с
движенията на
15 сек ръцете.
Демонстрацията се
прави от
предварително
осигурен плувец.
Групата е строена по
дължината на басейна.
По време на
демонстрацията
подробно обяснение с
насочване на
вниманието върху
„шестударната
координация“.
5 мин Ъгъл на застигане на
ръцете във водата.
Дишането.
Изпълнява се с плувна
дъска.

Краката да работят
45 мин непрекъснато.
След загребването
загребващата ръка се
поставя върху или
хваща дъската.
Следващото
загребване да започва
след пълно издишане
на въздуха.
Ръцете се задържат
отпред след всяко
загребване.

Следи се за
правилното
изпълнение на всички
движения.

Вдишва се при всяко загребване
• с лява ръка;
• с дясна ръка.

Основна част (45 мин)

4. Движения с ръцете на кроул с
пълно застигане при изпънато
положение отпред, като
едновременно краката
изпълняват кроулови
движения. Вдишва се при всяко
загребване.

За ключителна част
(15 мин)

5. Плуване кроул в обща
координация:
• със задържане на дишането;
• с дишане след пълно издишане
във водата;
• с ритмично дишане.

.

Свободно плуване

Игра“ Торпедо“.
Строяване на групата и кратък
разбор.

25

2
2

10–15

2

25
25

50–100

Вдишването да
започва в края на
основната фаза на
загребващата ръка.

2
2

8мин

Да се подчертае
ротацията в раменния
пояс при движението
на ръцете.
Да се следи за пълното
издишване на въздуха.
Да не се скъсява
загребването.
По възможност
упражненията да се
изпълняват в
правилна техника и
разстояние.

4 мин Играта цели всеки да
3 мин се опита с плъзгане на
гърди да достигне и
„торпилира“партньора, плъзнал се преди
него.

IV. Препоръчителна литература
1. Попов, Ив. Задължително обучение по плуване в трети клас. София, 1980.
2. Попов, Ив., Валтер, Г., Константинов, Хр. Плуване от А до Я , София, МФ, 1986.
3. Попов, Ив., Кутинчева, П. Методика на обучение и спортно-педагогическо
майсторство по плуване. София, ЕЦНПКФКС – ВИФ, 1988
4. Попов Ив., Кутинчева, П. Методическо ръководство по плуване, София, НСА 1998.
5. Попов, Ив. Плуване, учебник за НСА. София, НСА, 1998
6. Каменов, Л. Техника на плувните стилове – ръководство. София, НСА, 1998
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Самбо
Автори: ас.Свилен Скерлев
Еват Алберт, доктор

I. Примерни съдържание на индивидуалните
практически занимания
Тема№1
Видове стойки, падане ,придвижвания по тепиха. Видове захват . САМБО
упражнения, видове борба.
Задачи:
1. Разучаване на видове стойки, падане ,придвижвания по тепиха.
2. Разучаване на видовете захват.
Тема№2
Самбо техника в стойка за начинаещи.
Задачи:.
1.Разучаване на техника в стойка за начинаещи.
2. Затвърдяване видове стойки, падане ,придвижвания.
Тема№3
Комбинации на техники от стойка.
Задачи:
1. Разучаване комбинация за хвърляне назад.
2. Разучаване комбинация за хвърляне напред.
З. Усъвършенстване на техника в стойка за начинаещи.

Тема№4
Самбо техника за начинаещи в партер.
Задачи:
1. Разучаване на видове задържания.
2. Разучоване преход за зъдържане.
3. Усъвършенстване на техника в стойка за начинаещи.

Тема№5
Тактически задачи в борбата от стойка.
Задачи:
1. Разучаване разкъсване на захват.
2. Разучаване блокиране силната страна на противника.
3. Усъвършенстване на техника в стойка за начинаещи.
Тема№6
Тактически задачи в борбата от партер.
Задачи:
1. Фиктивни атаки за губене на време.
2. Разучаване преход от задържане на ключ.
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Тема№7
Провеждане на обща физическа подготовка(ОФП).
Задачи:
1. Провеждане на кръгова тренировка.
2. Упражнения за силова издръжливост на краката.
Тема№8
Развиване на бързина и ловкост.
Задачи:
1. Упражнения за бързина.
2. Упражнения за ловкост.

Тема№9
Специализирана физическа и технико-тактическа подготовка(СФТТП) –
моделирана борба.
Задачи:
1. Упражнения за специфична силова издражливост в самбо.
2. Моделирана борба.

Критерии за оценяване
№

Максимален
брой точки

Критерии за оценяване

1.

Демонстрира и онагледява материала; помага и пази при
изпълнение.

15

2.

Обяснява разбираемо и достъпно.

15

3

Използва подходящи методи и средства – за обучение,
организация, развитие на физически качества, за възпитание.

10

4.

Планира и организира рационално и методически издържано
отделните части на тренировъчното занимание.

5

5.

Ръководи авторитетно тренировъчното занимание и е в подходящ
вид.

5

6.

Иизползва подходяща терминология от понятийния апарат на
самбо.

5

7.

Има добра обща подготовка, свързана с теорията на самбото –
съдийство, история, актуални правила и тенденции в развитието
на самбо.

5

Общо точки
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III. Примерен план-конспект
Тема:
Раменно хвърляне

Задачи:
1. Разучаване на раменно хвърляне и на раменно хвърляне в движение (младша
възраст).
2. Усъвършенстване на борба в партер 6 х 2 мин с 30 сек за смяна на партньора.
3. Развиване на координационни способности.
Необходими уреди и пособия: стълба

Място на провеждане :

Времетраене:

Дата:

Изготвил:
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Части

Съдържание

Дозировка
време

1. Поздрав и проверка.

2. Съобщаване на задачите

1 мин

3. Общоподготвителни

5 мин

за часа.

упражнения в движение:

• ходене на пръсти и пети, на

Учениците са строени в една
редица, проверка

екипировката на групата.

Упражненията се извършват
в обход на татамито,

учителят се движи така, че

да може да следи групата и

външна и вътрешна страна

учениците да го виждат.

на стъпалата. Кръгове на

ръцете от рамената –

Подготвителна част (25 мин)

ОМУ

брой

напред и назад.

4. Бегови упражнения:

• обиколка на игралното поле

1 мин

• ситно бягане;

1 мин

• бягане с изнасяне на

1 мин

• бягане с високо повдигнато

1 мин

Следя за изправеното

Комплекс упражнения със

5 мин

Следя да не се настъпва

5. Упражнения за гъвкавост на

10 мин

Без да задържат много.

в умерено темпо;

подбедрицата назад;

коляно.

стълба.

тазобедрените и раменните
стави.
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Следя за енергичното

движение на ръцете и

краката.

Следя за отвеждане тялото
напред.

положение на трупа.
стълбата.

I. Разучаване на раменно
хвърляне.
1. Упражнения за правилно
движение и баланс без
партньор.

1.1.Специфични упражнения за
правилно движение и

баланс при раменно без

партньор.

1.2. Помощни упражнения за
правилно разучаване на

раменно хвърляне с

партньор в движение.

Основна част (110 мин)

II. Демонстриране на

раменно хвърляне в
движение и обясняване на

10 мин

Без да се бърза и в ритъм.

10 мин

Без да се бърза и в ритъм.

10 мин

Без да се бърза и винаги се

5 мин

основните моменти.

започва от захват ревер

ръкав.

Без да се бърза и винаги се
започва от захват ревер

ръкав.

1. Раменно хвърляне в

10 мин

Без да се бърза и винаги се

2. Най добре изпълняващият

3 мин

Следи се за правилното

III. Борба в партер 6х2 мин с

15 мин

Играта трябва да е

40 мин

Играта трябва да е

движение.

хватката я демонстрира
пред отбора.

30 сек за смяна на
партньора.
3.1. Борба в стойка 8х4мин с 1
мин за почивка и смяна на

партньора.

IV. Димонстриране на
раменно хвърляне от
място.
4.1 Влизания 5х10.

започва от захват ревер

ръкав.

обясняване на основните
моменти.

динамична и мека.

динамична и с много
ситоаций. Без да се

толерира борбата на захват.

3 мин

Обяснява се значението на

4 мин

Следи се основните
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влизането.

движения да са правилни.

Заключителна част (15 мин)

1. Ходом групата прави
релаксиращи движения с
краката.

3 мин

2. Упражнения на място за
гъвкавост.

10 мин

3. Разбор на часа и
освобождаване на групата.

2 мин

С леки движения се
разтърсват мускулите на
краката.

Упражнения за долните
крайници и тазобедрените
стави.

IV. Препоръчителна литература
1. Ангелов, Г. Да научим самбо. София, МФ, 1073.
2. Божичков, А., Стоилов, Р. Самбо. Русе, Дунав прес, 2005.
3. 110 уроков борьбы самбо. Москва, Физкультура и спорт, 1971.
4. http&//sambo.start.bg
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Ски алпийски дисциплини
Автори: доц.Кръстьо Згуровски, доктор,
гл. ас. Димитър Павлов, доктор

І. Примерно съдържание на индивидуалните
практически задания
Тема № 1
Основни алпийски ски умения.

Задачи:
1. Разучаване на основни алпийски ски умения (клас А).
2. Затвърдяване на завой към склона.
3. Усъвършенстване на завой с опора на горна ска.
Тема № 2
Къси ритмични завои.

Задачи:
1. Разучаване на къси ритмични завои.
2. Затвърдяване на завой с успоредни ски.
3. Усъвършенстване на завой с успоредни ски с малък радиус.
Тема № 3
Начални карвинг умения.

Задачи:
1. Разучаване на карвинг завоя според вида насочване.
2. Затвърдяване на карвинг завоя с различен радиус.
3. Усъвършенстване на карвинг завой с опора на горна ска.
Тема № 4
Алпийски умения при извънпистово каране.

Задачи:
1. Начално разучаване на каране в дълбок сняг.
2. Затвърдяване на техниката на каране по бабуни.
3. Усъвършенстване на завой с ниско облекчаване.
Тема № 5
Динамичен карвинг.

Задачи:
1. Начално разучаване на карвинг завоя според вида управление и началния
момент на закантване и натиск спрямо ЛН.
2. Затвърдяване на карвинг завоя според вида насочване.
3. Усъвършенстване на карвинг завоя с различен радиус.
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Тема № 6
Тактика на каране по трасе за гигански слалом.

Задачи:
1. Разучаване тактическия избор на линия на каране по трасе за гигански слалом.
2. Затвърдяване на алпийските умения в трасирани условия тип „полигони”.
3. Усъвършенстване техниката на каране в свободни завои.

ІІ. Критерии за оценяване
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Критерии за оценяване

Максимален
бой точки

Извършил е адекватна подготовка за изпита, като: разработен планконспект, набавил всички необходими пособия, помощна
екипировка и други.

6

Спазва етичните правила на помощник-треньора.

6

Съобразява се с правилата за сигурност и безопасност и опазване на
околната среда по време на заниманието.
Ефективно управлява времето на заниманието (брой почивки,
повторения, разбор и т.н.)

Води ефективна комуникация със състезатели, колеги и родители.
Прилага индивидуален подход спрямо състезателите.

Разбира и прилага процеса на анализ, състоящ се от пет стъпки
(наблюдение, оценка, диагноза, намеса и проверка на резултата).
Умее да прилага видовете демонстрация и обяснява ясно,
използвайки спортната терминология.

Контролира и дозира натоварването според състоянието на
участниците и възникването на непредвидими ситуации.

Внася вариативност в заниманието при променящи се условия
(метеорологични, снежни, трафик на пистата и др.).
Следи за реда и дисциплината на учебно-тренировъчното
занимание.

Спазва структурата и особеностите на тренировъчните занимания.

Общо точки:
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6
4
4
4
5
5
5
5
5
5

60

III. Примерен план-конспект
на тренировъчно занимание по СКИ

Тема:
Карвинг завои с високо облекчаване.
Задачи:
1. Усъвършенстване на карвинг завой към склона.
2. Разучаване на карвинг завой с високо облекчаване.

Необходими пособия: маркери, блейдове (къси ски), видеокамера.
Времетраене: 120мин

Място на провеждане:

Дата :
Изготвил:
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Части

Съдържание

Подготвителна част (30 мин)

I. Уводна част:
• строяване на групата;
• преглед на екипировката;
• мотивационна част; съобщаване
на темата и целта на
тренировкта.

II. Общо загряваща част без ски:
1. Комплекс от упражнения за
разгряване на долни и горни
крайници,туловище.
2. Имитационни наклони
(странично прегъване)
изпълнявани по 3-ма.

III. Специално загряваща част
със ски.
1. Контролирани спускания по
тренировъчните писти с цел
запознаване с актуалните
снежни условия и опасни места.

Дозировка
мин
3
7

10

10

бр.

Организационно-методически
указания
Индивидуална проверка на
екипировката, готовност и
състояние на състезателите за
тренировката. Разясняване и
съобщаване правилата, отнасящи
се за сигурността и безопасността
на заниманията.

Мястото за общо загряване е в
горната част, отстрани на пистата
на равна площадка.
Всеки състезател показва по едно
упражнение за загрявка. Следи се
за правилното изпълнение и
указване на помощ. Обръща се
внимание на амплитуда на
изпълнение, да се увеличава
прогресивно.

Поточно каране след треньор.
Спиране на определени (видими)
места на пистата за почивка и
смяна на местата от
състезателите по веригата на
поточното каране.
Препоръчва се усвояването на
елемента да започне на синя
писта. За усъвършенстване на
уменията се преминава на
червена писта– с включване на
различен радиус и свързване на
завоите.

IV. Усъвършенстване на завой с
опора на горна ска:

1. Цел: придобиване на карвинг
умения при управление в завоя
чрез улеснено насочване.

2. Описание : ип диагонално
спускане. Разгъване на краката
напред и нагоре; същевременно –
отваряне на горната ска в
полурало. Забиване на
вътрешната щека и прехвърляне
на тежестта върху външната ска.

Следи се при отваряне горната
ска да се поставя на кант за
начало на карвинг управлението.
Тежестта да бъде центрирана ,за
да се избегне свличане. Следи се
за страничното прегъване.
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Подготвителна част (30 мин)

Дозирано привеждане на коленете и
таза към завоя.
Освободена от тежестта, вътрешната
ска се приплъзва успоредно към
външната, която описва карвинг
линията на завоя.
3. Демонстрация от страна на
треньора.

4. Упражнения:
• изпълнение на единичен завой;
• верижни завои с опора на горна
ска без диагонали;
• верижни завои с опора на горна
ска със и без използване на
щеките.

(Основна част (75 мин)

I. Усъвършенстване на кавринг
завой към склона

2

30

1. Цел: Придобиване на карвинг
умения в управлението.
2. Описание: ип право спускане
Високо облекчаване, забиване на
щеката. Следва закантване чрез
привеждане на подбедрициколене-бедра-таз към оста на
дъгата (съгласувано със сгъване).
В зависимост от скоростта и
радиуса тежестта може да бъде
равномерно разпределена върху
двете ски или да е изнесена
предимно към външната ска. С
контролиран натиск и закант
ските се управляват до пълното
им завиване към склона.

3. Упражнения:
• завой към склона – външна ръка
на хълбока, а вътрешната е
изнесена встрани и леко назад;
• завой към склона с ръце на ханша;
• завой към склона със сгъващ
управляващ натиск;
• диагонални спускания в ниска и
средна стойка;
• повторение на завоя с шеки,
поставени на предмишниците;
• карвинг завой към склона с
привеждане на вътрешното

4

4
4

3–4
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Често допускани грешки:
• •свличащо управление в завоя.
Причини за това са:
• изнасяне на тежестта към
върховете на ските;
• ротация от раменете;
• липса на закантване на
горната ска при отварянето и
в полурало;
• липса на прогресиращ натиск
и закант.

Най-лесният начин за изрязване
на завоя е от пасивна позиция да
се използва страничната
геометрия на ските за завиване
по дъга.
При началното разучаване на
елемента се тръгва от различни
ип като се избират подходящи
диагонали и наклони.
Използват се упражнения за
усъвършенстване на
фронталното равновесие и
страничното прегъване при
редуване на висока, средна и
ниска стойка. Следи се за
координационни грешкиучениците са склонни да работят
по-активно с удобния (силния) си
крак.

Често допускани грешки:
• нееднакво разпределение на
тежестта (в зависимост от
конкретните задачи тежестта
трябва да е центрирана на
двете ски или да е пренесена
предимно на външната);
• несъгласувано привеждане на
подбедрици-колене-бедратаз;
• раздалечаване на върховете на
ските в завоя.

коляно към оста на дъгата (с
помоща на външната ръка);
• карвинг заавой към склона от ИП
прао спускане, с високо
облекчаване и забиване на щеки.

4
4–5

II. Разучаване на карвинг завой с
високо облекчаване

Основна част (75 мин)

1. Цел: въвеждане в карвинг
техниката и формиране на
специфични за този тип каране
ски умения.

45

2. Описание: ип диагонално спускане.
Високо облекчаване; забиване на
вътрешната щека, презакантване
и прехвърляне на тежестта върху
външната ска; съгласувано
привеждане на подбедрициколене-бедра-таз към оста на
дъгата;в управлението-контрол
над натиска и закантване на двете
ски за движение по карвинг
линия.
3. Демонстрация от страна на
треньора.

4. Упражнения:

2

• усъвършенстване на завой към
склона от различни ип;
• изпълнение на завой с ръце на
хълбоците;
• щеките сочат встрани, ръцете са
изпънати успоредно на терена
при изпълнението на завоя
външната щека се пуска по
терена, а вътрешната остава
успоредна на него;
• изпълнение на единичен завой;
• верижни карвинг завои с щеки зад
врата;
• „спагети”– от ип право спускане по
лек наклон – съгласувани
насочващи движения на стъпалаподбедрици-колене,ритмично в
двете посоки (горната част на
тялото е пасивна във всички
равнини);
• верижни карвинг завои с високо
облекчаване: без щеки, с щеки.

4–5
3–4
3–4
4–5
2–3
2
4
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Започва се на синя, добре утъпкана
писта.В процеса на
усъвършенстване се използват
червени писти с разнообразен
профил.
Следи се за оптималното
телодържание(осигуряващо добра
стабилност и мобилност) и
минимална амплитуда на високо
облекчаване. Също така
насочването на ските да започне с
привеждане от подбедриците и
коленете,а не от раменете.
Насочването да става с индиректно
презакантване (ските да не се
насочват със завъртане).

Следи се за безопасността при
спусканията, понеже трениращите
са неспособни да овладеят
нарастващата тежест в
завоя,защото им липсват
адаптирани равновесни умения.

Често допускани грешки:
неправилно телодържание и
погрешно центриране на тежестта:
• изоставане тежестта назад;
• свличащи завъртания при
насочването;
• несъгласувани действия на
двата крака(в резултат ските не
са успоредни в завоя и свличат в
управлението);
• пасивност в завоя;
• липса на вариативност в радиуса
на завоя.

Заключителна част
(15 мин)

1. Ансамблово каране по двойки и
четворки в синхронно
изпълнение на:

• по двойки в тил карвинг завой с
опора на горна ска;
• по четворки.

2. Разбор на тренировката

3. Прибиране на групата и
съобщаване на мястото и
готовността на следващата
тренировъчна среща със
задачите.

10
2
2

Следи се за безопасното
спускане.

2

3

IV. Препоръчителна литература
1. Згуровски, Кр., Янков, П. Алпийска ски техника. София, Дедракс” ООД, 2007.
2. Костадинов, С., Згуровски, Кр. Наръчник на треньора по ски алпийски
дисциплини. Част І Физическа подготовка. София, БФСки, 2005.
3. Янков, П., Кондова, В., Згуровски, Кр. Ски начално обучение на български и руски
език. София, НСА Прес, 2005.
4. Янков, П., Кондова, В., Згуровски, Кр. Ски начално обучение на български и
немски език. София, НСА Прес, 2005.
5. Янков, П., Кондова, В., Згуровски, Кр. Ски начално обучение на български и
английски език. София, НСА Прес, 1999.
6. Янков П., Кр. Згуровски Алпийска ски техника. 2007. Интеракитивни учебни
помагала на CD
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Ски бягане
Автор: доц. Петър Зографов, доктор

I. Примерно съдържание на индивидуалните
практически задания
Тема 1
Начални умения в ски бягането.

Задачи:
1. Разучаване на основните похвати в ски бягането.
2. Затвърдяване на основните похвати в ски бягането.

Тема 2
Последователни и едновременни ходове в класическия стил.

Задачи:
1. Разучаване на последователните ходове.
2. Разучаване на едновременните ходове.
3. Затвърдяване на основните похвати.

Тема 3
Последователни и едновременни ходове в кънковидния стил.

Задачи:
1. Разучаване на последователните ходове.
2. Разучаване на едновременните ходове.
3. Затвърдяване на послеователните и едновременните ходове в класическия
стил.
Тема 4

Задачи:
Издръжливостта в ски бягането.
1. Средства за развиване на издръжливостта.
2. Методи за развиване на изръжливостта.
3. Затвърдяване на последователните и едновременните ходове в кънковидния
стил.
Тема 5
Качеството сила в ски бягането.

Задачи:
1. Средства за развиване на сила.
2. Методи за развитие на сила.
3. Затвърдяване на основните похвати в ски бягането.
Тема 6
Материална база за класически и кънковиден стил.
Задачи:
1. Подготовка на ските за класически стил.
2. Подготовка на ските за кънковиден стил
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II. Критерии за оценяване
Максимален
брой точки

№

Критерии за оценяване

1.

Компетентно и умело боравене със специфичната за ски
бягането терминология.
Познания и умения за обяснение на теническата на изпълнение
предлаганите упражнения.

2.
3.
4.
5.
6.

Демонстрация на предлаганите упражнения.

Подбор на подходящи методи и средства за организация и
провеждане на заниманието.
Умения за индивидуален и правилен подход към
състезателите.

Умения за навременна намеса за заучаването на техниката на
ски бягането чрез разнообразни упражнения и корекция на
разучаваната техниката.

Общо точки
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10
10
15
10
5

10

60

III. Примерен план-конспект
на тренировъчно занимание по СКИ БЯГАНЕ

Тема:
Ски класически стил.
Задачи:
1..Разучаване на ски класически стил – непрекъснат променлив метод.
2. Прилагане на непрекъснат променлив метод в естествени условия за
усъвършенстване на качеството издръжливост.
3. Развиване и усъвършенстване на аеробните възможности.

Необходими уреди и пособия:
Място на провеждане:
Времетраене на урока:

Дата:
Изготвил:
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Части

Съдържание

Подготвителна част (25 мин)

1. Строяване на отбора и
задаване на задачите за
даденото занимание.

Дозировка
време

км

5 мин

Отборът се строява в една
редица с лице към
треньора(изпитвания) и
гръб към слънцето.
Тренировъчното
занимание се провежда на
обработена писта за ски
бягане.

2. Разгряване и подготовка
за предстояща работа:
• Упражнения за обща
загрявка на опорнодвигателния апарат.

• Разгряване със ски в
класически стил.

60–70 мин

Основна част (60 –70 мин)

I. Разучаване на ски
класически стилнепрекъснат
променлив метод.

10 мин

10–12 мин
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ОМУ

2-3 км

10–15
км

Разгряването чрез
упражнения започва от
най-горно разположените
стави и мускули, или както
следва:
• врат, раменен пояс и
ръце;
• кръст и таз;
• колена и глезени.
Разгряване се изпълнява с
ниска интензивност, на
равнинен терен, ПЧ- до
100 уд./мин.
Изпълнението на
непрекъснат променлив
метод се предполага от
пресечения терен, на
който ще бъде изпълнено
тренировъчното
занимание, като
интензивността е в
рамките на 50-75% от
максималните
възможности на всеки
отделен състезател.
Пулсовата честота е около
границите на АнП
(анаеробния праг) - 155170 уд./мин
(индивидуална за всеки
състезател). Чрез този
метод се повишават
функциите на

Заключителна част (22 мин)

1. Разпускане със ски.

2. Стречинг.

3. Строяване на групата и
разбор на проведената
тренировка.

10 мин

2 км

кардиореспираторната,
сърдечно-съдовата,
дихателната и др. системи.
Треньорът следи за
правилното изпълнение и
ПЧ на всеки един
състезател.
Интензивността на
изпълнение е ниска, ПЧдо 100уд./мин, цели се
нормализиране на
дишането и разпускане на
мускулатурата.

10 мин

Упражнения за разпускане
на мускулните групи,
които са били
натоварвани по време на
заниманието.

2 мин

Отборът се строява в една
редица с лице към
треньора.

Прави се разбор на
проведеното
занимание,обсъждат се
грешките, дават се
препоръки.

4. Приключване на
заниманието и разпускане
на групата.

IV. Препоръчителна литература
1. Зографов, П., Ръководство за начално обучение по ски бягане.
2. Зографов, П., Основи на спортната тренировка на елитни скиори бегач.
3. Стайков, И., Научни основи на ски-бягането. София, МФ, 1975
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Скокове на батут
Автор: доц. Владимир Ангелов, доктор

І. Примерно съдържание на индивидуалните
практически задания
Тема №1
¾ превъртане до гръб.

Задачи:
1. Начално разучаване на ¾ превъртане до гръб.
2. Задълбочено разучаване на ¼ превъртане от гръб с ½ обръщане до стоеж.
3. Усъвършенстване на разкрачено-сгънат скок („разкрачена чупка“).
4. Развиване на двигателното качество сила на ръцете и раменния пояс.
Тема № 2
Превъртане.

Задачи:
1. Начално разучаване на превъртане.
3. Задълбочено разучаване на ¾ задно превъртане от гръб до стоеж.
4. Усъвършенстване на сгънат скок (скок „чупка“).
5. Развиване на двигателното качество сила на коремните и гръбните мускули.
Тема № 3
¼ задно превъртане до гръб.

Задачи:
1. Начално разучаване на ¼ задно превъртане до гръб.
2. Задълбочено разучаване на скок от седеж до седеж с обръщане на 180˚.
3. Усъвършенстване на обтегнат скок с обръщане на 180˚.
4. Развиване на двигателното качество бързина.
Тема № 4
Задно обтегнато превъртане.

Задачи:
1. Начално разучаване на задно обтегнато превъртане.
2. Задълбочено разучаване на ¼ превъртане от гръб с цяло обръщане до стоеж.
3. Усъвършенстване на обтегнат скок с цяло обръщане.
4. Развиване на двигателното качество взривна сила на долни крайници.
Тема № 5
¾ задно превъртане до корем.

Задачи:
1. Начално разучаване на ¾ задно превъртане до корем.
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2. Задълбочено разучаване на ¼ задно превъртане с цяло обръщане до гръб.
3. Усъвършенстване на скок до корем.
4. Развиване на двигателното качество гъвкавост.

Тема № 6
Превъртане с ½ обръщане.

Задачи:
1. Начално разучаване на превъртане с ½ обръщане („барани“).
2. Задълбочено разучаване на скок от тилен лег с цяло обръщане до тилен лег.
3. Усъвършенстване на скок от корем до корем с обръщане на 180˚.
4. Развиване на двигателното качество ловкост.

III. Критерии за оценяване
№

Максимален
брой точки

Критерии за оценяване

1.

Цялостно оформяне на план-конспекта за изпитното
тренировъчно занимание.

3.

Познаване на техниката на изпълнение на разучаваните
упражнения, способност за кратко и ясно обяснение и владеене
на специалната терминология.

2.

4.
5.
6.
7.
8.

Умение за създаване на предварителна представа за
разучаваното упражнение чрез различни форми на
онагледяване на движенията.

10
5

10

Познаване на средствата и методите за обучение в движение и
адекватното им използване.

10

Умение за помощ и пазене.

10

Умение за организиране на двигателната дейност.

5

Познаване на средствата и методите за развитие и възпитание
на двигателните качества и умение за боравене с тях.
Способност за откриване и отстраняване на допусканите
технически грешки от обучаваните.
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Общо точки

5
5

60

III. Примерен план-конспект
на тренировъчно занимание по СКОКОВЕ НА БАТУТ
Тема:
Задно свито превъртане
Задачи:
1. Начално разучаване на задно свито превъртане.
2. Задълбочено разучаване на скок от седеж до седеж с цяло обръщане.
3. Усъвършенстване на скок „група“.
4. Развиване на двигателното качество бързина.
Времетраене: 90 мин
Място на провеждане: зала по скокове на батут.
Необходими уреди и пособия: плътни топки, гимнастически квадрат, акробатична
пътека, батут, постелки, дунапренов трап.

Изготвил:
Дата:
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Части

Дозировка

Съдържание

бр.

1. Приемане на групата и съобщаване на
задачите за тренировката.
2. Приложни упражнения:

квадрата;
б) изправително упражнение – ходене на

в) упражнение за внимание – придвижване с

бавно

бягане,

като

при

един

сигнал

5об.

се 10м

изпълнява клек-изправяне, при два сигнала

Подготвителна част (30 мин)

наклон-изправяне и при три сигнала обтегнат
подскок.
г) видове ходене:

• ходене в сгъната (свита) опора;

• придвижване заднешком в свита тилна

опора;

ОМУ

2

а) бавно бягане с фигурно придвижване по

пръсти с ръце горе;

мин

8

Следи се за

изпълнение с

прибрани гърди и

корем и

максимално

протягане на

1-2
об.
10м

ръцете.

Съблюдава се за
точно изпълнение
съобразно

указанията за
всеки сигнал.

д) бегови упражнения:
• подскочно бягане;

• бягане със странична пресечена стъпка;
• странично кръстосано бягане;

10м

• бягане заднешком;

• бягане с високо повдигане на коленете.
10м
10м
10м
10м
10м
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Следи се за високо
повдигане на
коленете.

• бягане с повдигане на подбедриците назад;

Подготвителна част (30 мин)

• бягане с обтегнати крака;

Изисква се торсът
да бъде наклонен
малко напред.

10м

е) скокови упражнения:
• обтегнати подскоци след няколко бегови
крачки и мах с ръцете;
• обтегнати подскоци с придвижване с гръб с
ръце горе;
• обтегнати подскоци с обръщане на 360° след
няколко бегови крачки и мах с ръцете;
• хоризонтални подскоци от клек до клек;

3. Комплекс от общоразвиващи упражнения
на място:
а) упражнения за ръце и раменен пояс:

10м
10м
10м
10м
10м
10

8х4

8х4

156

Следи се за
обтегнатото
положение на
краката.
Съблюдава се за
правилната
координация на
ръцете при
отскока.
Следи се за
правилно
телодържане.

Съблюдава се за
точно и ритмично
изпълнение.
Изисква се
обтегнато
положение на
ръцете при
тяхното повдигане
и при хвърлянето
и ловенето на
топката.

4х8

Следи се за точно
изпълнение и
обтегнато
положение на
ръцете.

б) упражнения за торса:

Подготвителна част (30 мин)

8х4

в) упражнения за тазов пояс и крака:

4х8

8х4

г) упражнение за тазобедрени стави и гръбначен
стълб:
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8х4

Изисква се
изпълнение на
наклоните с
обтегнати крака.
Следи се за
постепенно
увеличаване на
амплитудата на
извивките и
изпълнение на
наклоните с
обтегнати крака.

Съблюдава се за
точността и
амплитудата на
движенията.

Изисква се поголяма амплитуда
и обтегнато
положение на
повдигнатия крак.

д) упражнения за коремни и гръбни мускули:

Следи се за
постепенно
увеличаване на
амплитудата на
наклона с
обтегнати крака.

8х4

Подготвителна част (30 мин)

Съблюдава се за
по-високо
повдигане на
краката в
обтегнато
положение.
8х4
Изисква се
обтегнато
положение на
тялото при
обръщането около
надлъжната ос.

е) упражнение с общо въздействие:

4х8

8х4
8х4
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Следи се за
постепенно
увеличаване на
амплитудата на
движенията.

4

Съблюдава се за
динамично
изпълнение и
правилно
телодържане.

4. Тонизиращ силов комплекс.

Подготвителна част (30 мин)

1х8
1х8

5. Специално разгряване – махово възлизане до
стойка.

6

мин

е да се тонизира

мускулатурата, а
качеството сила.
Изисква се

упражненията да

се изпълняват

1х8

под

силовия комплекс
не да се развива

1х8

5

Целта на мини-

динамично, по

един подход и в

4

мин

никакъв случай до

отказ.

х.

I. Щафетна игра за развиване на бързина:

8

Основна част (50 мин)

мин
Следи се за

спазване на

1 – бързо повдигане и снемане на тояжка с
обтегнати ръце – 3 пъти;

2 – спринтово бягане – 10 м;

3 – бързо повдигане и снемане на плътна топка с

обтегнати ръце – 3 пъти;

4 – връщане със спринтово бягане – 10 м.
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правилата и точно

изпълнение.

II. Начално разучаване на задно свито

18

превъртане на батут.

мин

Упражнението се
показва лично или
от спортист, който
го владее на добро
ниво.

• терминуване на упражнението;

• демонстрация;

• кратко обяснение на техниката на изпълнение;

• специалноподготвителни упражнения:

Основна част (50 мин)

•

от и.п. тилен лег с ръце горе се изпълнява: 1 –

Обяснението е
съобразено с
възрастта и
индивидуалните
особености на
обучаваните.

бързо свиване на краката с колене към
гърдите и снемане на ръцете през встрани до
долу; 2 – бързо обтягане на тялото с

повдигане на обтегнати ръце през напред до
горе;

•

Следи се за
точността и
правилния ритъм
на упражнението.

от и.п. вис на висилка се изпълнява бързо
повдигане на свити крака с колене към
гърдите и бързо снемане.

• изпълнение на задно свито превъртане на батут
с помощта на лонжа

• изпълнение на упражнението с помощ и пазене
от треньора върху мрежата на батута

• самостоятелно изпълнение в дунапренов трап;

• самостоятелно изпълнение върху мрежата на

батута с хвърляне на мека постелка от треньора
във фазата на приземяване

• самостоятелно изпълнение в реални условия

12

8
5
8
6
5
3
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Изисква се
повдигане на таза
пред вертикала.

Осигурява се
достатъчно време
за отдих между
опитите.

Прекратяват се
изпълненията при
влошаване на
качеството на
опитите.

III. Задълбочено разучаване на скок от седеж
до седеж с цяло обръщане.

10-15

12

мин

Първо се
отстраняват погрубите грешки
и след това
второстепенните
.
Изисква се
максимална
точност на
движенията.

• прецизиране на техниката на изпълнение на
скока чрез отстраняване на най-малките

грешки.

Основна част – 50 мин.

IV. Усъвършенстване на скок „група“.
12

мин

• изпълнение на упражнението на максимална
височина с групиране в най-високата точка на

скока

• изпълнение на скока в различни варианти:
 двукратно групиране в един скок

 половин обръщане и групиране в един
скок

5
3
5
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Наличието на
автоматизъм на
действията
позволява да се
търси по-голямо
натоварване
чрез
увеличаване на
броя на опитите
и скъсяване на
почивките
между тях.
Важно е
количеството да
не бъде за
сметка на
качеството на
изпълненията.

Следи се за
правилно
техническо ниво
на скока,
независимо от
усложняването
на условията за
неговото
изпълнение.

 цяло обръщане и групиране в един скок;
 половин обръщане, групиране и второ
половин обръщане в един скок;

 цяло обръщане, групиране и второ половин

Основна част `(50 мин)

обръщане в един скок;

• изпълнение на скока във връзка с други

скокове:

 като първи скок във връзка от няколко

3
3
3

упражнения;

 като среден скок във връзка от няколко
упражнения;

 като последен скок във връзка от няколко
упражнения;

 изпълнение на скока в различни части на
цяла комбинация (от 10 скока).

Изисква се

упражнения от

5

връзките да се

3

техническо ниво.

3
3

162

всички

изпълняват на
високо

Съблюдава се за

високо качество
на цялата

комбинация.

1. Забавна игра.

2. Статични разтягащи упражнения с малка

Заключителна част (10 мин)

амплитуда.

3. Тилна стойка, челна стойка.

4
2

1

6. Указания за следващата тренировка.

IV. Препоръчителна литература

разтягане.

Изисква се

максимално

отпускане на

4. Разхлабващи упражнения. Себеотпускане.
5. Разбор на тренировъчното занимание.

Целта е приятно

мускулатурата.

1

1
1

Поощряват се
проявилите

активност

спортисти и се

порицават тези с
укоримо

поведение.

1. Ангелов, Вл. Азбука на акробатичните скокове на пътека. Монография. София,
НСА Прес,, 2012.
2. Андонов, К., Димитрова, Б., Симеонов, В., Танкушева, Н. Скокове батут.
Методическо ръководство. София, НСА, БФСБ, 2005.
3. Данилов, К. Ю. Прыжки на батуте. Москва, ФиС, 1978.
4. Данилов, К. Ю. Тренировка батутиста. Москва, ФиС, 1983.
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Сноуборд
Автори: доц.Кръстьо Згуровски, доктор,
гл. ас. Димитър Павлов, доктор

І. Примерно съдържание на индивидуалните
практически задания
Тема № 1
Основни сноуборд умения за ниво начално обучение.
Задачи:
1. Разучаване на завой с високо облекчаване.
2. Затвърдяване на завой с ротация.
3. Усъвършенстване видовете свличане.
Тема № 2
Основни сноуборд умения в ниво напреднали.

Задачи:
1. Разучаване на карвинг завой с високо облекчаване.
2. Затвърдяване на елементите (ollie, nollie).
3. Усъвършенстване на елементите ( ротация 180°, 360° на терен).
Тема № 3
Основни сноуборд умения в свободния стил от ниво напреднали.
Задачи:
1. Разучаване на скок с 360° ротация (лицева, гръбна).
2. Затвърдяване на скок с 180° ротация (лицева, гръбна).
3. Усъвършенстване на прав скок.
Тема № 4
Карвинг умения.

Задачи:
1. Разучаване разновидности на карвинг завоя.
2. Затвърдяване на къси ритмични завои.
3. Усъвършенстване карвинг завоя с високо облекчаване.
Тема № 5
Основни свободен стил умения на снежен парк.

Задачи:
1. Разучаване на преден и заден баланс на бокс (tail, nose, slide).
2. Затвърдяване на равномерен баланс от двата крака на бокс(fifty-fifty).
3. Усъвършенстване на Ollie и Nollie на писта.
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Тема № 6
Алпийски сноуборд умения при каране по трасе за гигански слалом.

Задачи:
1. Разучаване техниката на каране по трасе за гигански слалом.
2. Затвърдяване техниката на каране по трасе за гигански слалом с насочващи
маркери.
3. Усъвършенстване техниката на каране в свободни завои.

ІІ. Критерии за оценяване
№
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Максимален
бой точки

Показатели за оценяване
Извършил е адекватна подготовка за изпита като: разработен планконспект, набавил всички необходими пособия, помощна
екипировка и други; осъществил е информационно осигуряване за
състезатели и родители за предстоящото занимание; проучил е
актуални метеорологични и снежни условия.

6

Спазва етичните правила на помощник-треньора.

6

Съобразява се с правилата за сигурност и безопасност и опазване на
околната среда по време на заниманието.
Ефективно управлява времето на заниманието (брой почивки,
повторения, разбор и т.н.).

Води ефективна комуникация със състезатели, колеги и родители
Прилага индивидуален подход към състезателите.

Разбира и прилага процеса на анализ, състоящ се от пет стъпки
(наблюдение, оценка, диагноза, намеса и проверка на резултата).
Умее да прилага видовете демонстрация и да обяснява ясно,
използвайки спортната терминология.
Контролира и дозира натоварването според състоянието на
участниците и възникването на непредвидими ситуации.

Внася вариативност в заниманието при променящи се условия
(метеорологични, снежни, трафик на пистата и др.).
Следи за реда и дисциплината на учебно-тренировъчното
занимание.

Спазва структурата и особеностите на тренировъчните занимания.

Общо точки:
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6
4
4
4
5
5
5
5
5
5

60

III. Примерен план-конспект
на тренировъчно занимание по СНОУБОРД
(деца 10–11-годишни)
Тема:
Основни умения от свободния стил в сноубординга.
Задачи:
1. Усъвършенстване на лицева и гръбна ротация 180о и 360о по терен.
2. Затвърдяване ollie и nollie от терен.
3. Разучаване на tail и nose press, развиване на заден и преден баланс.

Необходими пособия: маркери, снежен парк, видеокамери
Времетраене: 120 мин

Място на провеждане: Боровец – синя писта, учебен снежен парк.

Дата :

Изготвил:
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Час-ти

Дозировка
Съдържание
I. Уводна част:
• строяване на групата;
• преглед на екипировката;
• мотивационна част;
• съобщаване (запознаване) със
темата и целта на тренировката.
II. Общозагряваща част без
сноуборд:

1. Комплекс от упражнения за
разгряване на долни и горни
крайници,туловище.

Подготвителна част (30 мин)

2.

Имитационни наклони
(странично прегъване)
изпълнявани по 3-ма.

мин

3 мин

7 мин

III. Специално загряваща част със
сноуборд:

10мин

IV. Усъвършенстване на лицева и
гръбна ротация: 180о и 360о по
терен.

5 мин

1. Контролирани спускания по
тренировъчните писти с цел
запознаване с актуалните
снежни условия и опасни места.

бр

3. Демонстрация от страна на
треньора.

2

Поточно каране след треньор.
Спиране на определени (видими)
места на пистата за почивка и
смяна на местата от
състезателите по веригата на
поточното каране.
Препоръчително е заучаването
да започне от диагонално
свличане, а усъвършенстването
да е от право спускане. Избира се
терен с лек наклон, добре
обработен, за да бъде улеснено
въртенето на борда по него.
Следи се за плавната и
непрекъсната ротация,
съгласувана между
прехвърлянето на тежестта и
свличащото завъртане на лицев
и гръбен кант.
Усъвършенстването на
ротацията FS и BS 180о да става
от ип swich позиция.

2
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Индивидуална проверка на
екипировката, готовност и
състояние на състезателите за
тренировката. Разясняване и
съобщаване правилата,
отнасящи се за сигурността и
безопасността на заниманията.

Мястото за общо загряване е в
горната част, отстрани на
пистата на равна площадка.
Всеки състезател показва по
едно упражнение за загрявка.
Следи се за правилното
изпълнение и се указва помощ.
Обръща се внимание на
амплитудата на изпълнение – да
се увеличава прогресивно.

1. Цел: изграждане на
координационните умения при
лицева и гръбна ротация на 180о
и 360о по терен.

2. Описание на 180о по терен: ип
право спускане. Подготовка за
изпълнение на FS 180о ; начало
на ротация в последователност
от главата, горната част на
тялото към долната и борда, при
което бордът се завърта,
преминавайки през свличане на
гръбен кант на 180о. Тежестта
последователно се прехвърля от
водещия към двата крака.
Ротацията завършва с тежест на
задностоящия крак до право
спускане в swich позиция.

Организационно-методически
указания

Често допускани грешки при
180о и 360о:
• опит за ротация от краката;
• закъсняло прекъсване на
ротацията;
• неправилно разпределение на
тежестта по време на
завъртането на борда;

Подготвителна част (30 мин )

4. Упражнения за 180о:
•
от право спускане FS и BS 180о;
•
от swich позиция диагонално FS и
BS 180о.

5. Описание на 360о по терен: ип
право спускане. Завъртането на
FS 360о започва с ротация, водеща
до свличане на гръбен кант с
тежест на двата крака.
Продължавайки ротацията,
тежестта постепенно преминава
върху задностоящия крак и той
става водещ. Въртенето
продължава едновременно с
управлението на тежестта върху
пръстите на двата крака. През
свличане на лицев кант тежестта
отива върху предностоящия крак
и се достига до право спускане.

5 мин

2

6. Демонстрация от страна на
треньора.

7. Упражнения:
• диагонално свличане
гирлянди)180o FS и BS swich.

Основна част (80 мин)

I. Затвърдяване ollie от терен.

1. Цел: формиране на основните
умения за отскок от заден крак на
терен.
2. Описание: ип право спускане.
Подготвително сгъване на
краката и пренасяне на тежестта
на задностоящ крак. Следва
енергично разгъване на краката,
предностоящият дърпа носа на
борда нагоре и се отскача
активно от задностоящия;
ръцете подпомагат отскока с
махообразно движение нагоре. В
летежната фаза тялото се
групира, като краката прибират
борда под тялото успоредно на
терена. Ръцете са над
надлъжната ос на борда за
баланс. Погледът е по посока на
движението. За приземяване
краката се разгъват. С
равномерно разпределение на
тежестта, посредством
последвала амортизация, бордът
се приземява

• презакантване на долен кант;
горната част на тялото се
привежда.
Обучението да започне от ип
диагонално спускане и да се
усъвършентва от право спускане.
Избира се добре отъпкан терен,
средно стръмен и с добра
плътност.
FS и BS ротации да се изучават
едновременно. След усвояване от
ип водещ преден крак , да се
усъвършенства от swich.
Следи се ротацията да не се
прекъсва по средата.

3–4
3–4

15

Поставя се безопасен маркер на
терена, който да ориентира
трениращите за скока. В
зависимост от напредналостта
им, поставят се по-високи и подълги маркери, които да се
стремят да прескочат.
Следя движенията при отскока в
различните му части
(подготовка, отскок, летеж и
приземяване).
Дават се комбинирани
изпълнения на Ollie със 180о и
360о FS и BS.

Често срещани грешки при
изпълнение на ollie и nollie:
• тежестта не се пренася върху
задностоящ крак;
• липсва динамика при отскока;
• отскача се от два крака;
• липсва съгласуваност между
крака и труп при
групирането в летежа;
• твърдо приземяване с
обтегнати крака без
амортизация;
• при приземяването бордът е
на кант;
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на плоскост върху терена по
линия на наклона.

3. Демонстрация от страна на
треньора.

4. Упражнения:
• изпълнение на единично Ollie;
• поредица от скокове в дълго
спускане;
• усъвършенстване на скока от
swich позиция.

II. Затвърдяване nollie от терен:.

Основна част (80 мин)

1. Цел: формиране на основни
умения за скок от преден крак на
терен.

2

3–4
3–4
15 мин

4–5

2. Описание: ип право спускане.
Подготвително сгъване от
краката и пренасяне на тежестта
на предностоящия крак. Рязко
разгъване от краката, задният
крак дърпа борда нагоре, с
предния се отскача. Ръцете
подпомагат отскока с движения
нагоре. В летежа тялото се
групира, като краката прибират
борда под него успоредно на
терена. За приземяване краката
се разгъват и поставят борда на
плоскост върху терена,
посредством амортизация.
3. Демонстрация от страна на
треньора.

4. Упражнения:
• усъвършенстване на nollie в
право спускане в
последователни скокове;
• nollie в 180о FS;
• nollie в 180о BS;
• nollie в 360o BS;
• усъвършенстване на оllie и nollie
с grab. Изпълняват се оllie и
nollie, като в летежната фаза
бордът се хваща с едната от
ръцете, а свободната балансира.
III. Разучаване на tail press:

1. Цел: Изграждане на умения за
баланс върху задната част на
борда.

• не се приземява на два крака;
• в летежната фаза тялото се
завърта, ръцете са извън оста
на борда.

4–5
4–5
4–5
3–4

25 мин
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Избира се терен с лек наклон.
Използва се безопасни маркери
по терена, които трениращите да
се стремят да прескачат.
Усложняват се задачите при
усъвършенстването на отскока
чрез по-големи маркери, както и
сккове от swich позиция. Следи
се за пренасянето на тежестта и
отскокът от преден крак.

Често срещани грешки при
изпълнение на ollie и nollie:
• тежестта не се пренася върху
задностоящия крак;
• липсва динамика при отскока;
• отскача се от два крака;
• липсва съгласуваност между
крака и труп при
групирането в летежа;
• твърдо приземяване с
обтегнати крака без
амортизация;
• при приземяването бордът е
на кант;
• не се приземява на два крака;
• в летежната фаза тялото се
завърта, ръцете са извън
остта на борда.

Избира се гладък терен с лек
наклон. С маркери се обозначава
участъкът, в който трябва да се
задържа баланса. Обръща се

внимание на S-образното
насочване към съоръжението.
Преценят се уменията на
учениците за безопасността на
съоръжението при
тренировката.

2. Описание: от ип право спускане,
през nollie, тежестта се пренася
изцяло върху задностоящия крак,
а предностоящия обтегнат дърпа
борда назад и нагоре. Горната
част на тялото се изтегля назад за
баланс. Спускането продължава в
тази позиция , като се балансира
върху задносоящия крак.
Изпълнението приключва чрез
уравновесяване на тежестта
между двата крака или през Ollie
до право спускане.

2

Основна част (80 мин)

3. Демонстрация от страна на
треньора.

3–4
4–5
4–5

4. Упражнения:
• fifty-fifty на box и elephant;
• tail press на box и elephant;
• tail slide box.
IV. Разучаване на nose press.

1.Цел: Изграждане на умения за
баланс върху предната част на
борда.

25 мин

2. Описание: от ип право спускане
през оllie, тежестта се пренася
изцяло върху предностоящия
крак, а задностоящият обтегнат
дърпа борда напред и нагоре.
Горната част на тялото балансира
върху носа на борда. Спускането
продължава, като се балансира на
преден крак. Изпълнението
приключва чрез уравновесяване
на тежестта върху двата крака,
или през nollie до право спускане.

3–4
4–5
4–5

4. Упражнения:

4–5

2

2

3. Демонстрация от страна на
треньора.
•

на място се изучава пренасянето
на тежестта върху опорния крак
и извъртането на тялото;

4–5
3–4

• първоначало се изпълнява без
ollie / nollie;

• nose press на box и elephant;;
•

FS nose slide на box.
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Често допускани грешки при
изпълнение:
• опорният крак не е
достатъчно сгънат;
• тежестта не е изцяло върху
опорния крак;
• кракът, който дърпа борда,
не е обтегнат.

Избира се гладък терен с лек
наклон. С маркери се
обозначава участъкът, в който
трябва да се задържа баланса.
Обучението на преден баланс
да е в снежен парк, S образно
насочване към съоръженията.
Често допускани грешки при
изпълнение:
• опорният крак не е
достатъчно сгънат;
• тежестта не е изцяло върху
опорния крак;
• кракът, който дърпа борда
,не е обтегнат.

Заключителна
част (10 мин)

1. Разбор на тренировката.

2. Прибиране на групата и
съобщаване на мястото и
задачите на следващата
тренировка.

5 мин
5 мин

IV. Препоръчителна литература:
1. Янков, П., Згуровски, Кр. Сноуборд, София, Дедракс ООД,2008.
2. Згуровски Кр., Янков, П.Сноуборд.Интеракитивни учебни помагала на CD, 2008
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Спортна акробатика
Автор: доц. Владимир Ангелов, доктор

І. Примерно съдържание на индивидуалните
практически задания
Тема №1
Отскок превъртане от стоеж върху свити ръце при мъжки двойки.

Задачи:
1. Начално разучаване на отскок превъртане от стоеж върху свити ръце.
2. Задълбочено разучаване на силово възлизане до стойка от ъглова опора на
горния акробат върху обтегнати ръце на долния партньор.
3. Усъвършенстване на стоеж на горния акробат врху ходилата на вертикално
повдигнати крака в тилен лег на долния партньор.
4. Развиване на двигателното качество бързина.

Тема № 2
Отскок премятане от стойка върху свити ръце на долната акробатка при женски
двойки.

Задачи:
1. Начално разучаване на отскок премятане от стойка върху свити ръце на
долната акробатка.
2. Задълбочено разучаване на странично-разкрачена стойка върху обтегнати ръце
на долната партньорка.
3. Усъвършенстване на гръбна везна върху стъпалата на долната акробатка.
4. Развиване на двигателното качество гъвкавост.
Тема № 3
Тилна подсечка до стойка върху свити ръце на долния партньор при смесени
двойки.

Задачи:
1. Начално разучаване на тилна подсечка до стойка върху свити ръце на долния
партньор.
2. Задълбочено разучаване на кръгомно възлизане от „съединени китки“ до стоеж
върху свити ръце на долния акробат.
3. Усъвършенстване на бедрена поддръжка.
4. Развиване на взривна сила на долни крайници.
Тема № 4
¾ задно превъртане от стоеж върху четирихват до лег върху предмишниците на
долните партньорки при тройка жени.

Задачи:
1. Начално разучаване на ¾ задно превъртане от стоеж върху четирихват до лег
върху предмишниците на долните партньорки.
2. Задълбочено разучаване на отскок ¼ превъртане от предмах в свит склопен вис
(„люлка“) върху дланите на долните партньорки.
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3. Усъвършенстване на пирамида върху бедрата на долната акробатка – средната
партньорка е в стоеж върху бедрата на долната, а горната акробатка е в
напречно-разкрачена стойка върху свити ръце.
4. Развиване на силова издръжливост на коремни и гръбни мускули.

Тема № 5
Прелитане с ¼ превъртане на горния акробат от „съединени китки“ на втория
среден партньор до лег върху предмишниците на първия среден и долния акробат
при четворка мъже.

Задачи:
1. Начално разучаване на прелитане с ¼ превъртане на горния акробат от
„съединени китки“ на втория среден партньор до лег върху предмишниците на
първия среден и долния акробат.
2. Задълбочено разучаване на обтегнат подскок с обръщане на 360 от четирихват
до четирихват.
3. Усъвършенстване на пирамида в напад – долният и първият среден партньори
са в напад, вторият среден е в стоеж върху бедрата им, а горният акробат е в
ъглова опора върху обтегнати ръце.
4. Развиване на мускулна сила на ръце и раменен пояс.

Тема № 6
Задно премятане до колянка.

Задачи:
1. Начално разучаване на задно премятане до колянка.
2. Задълбочено разучаване на силово спадане от стойка до опорна везна.
3. Усъвършенстване на задно колело.
4. Комплексно развиване на физическите качества – ОФП.

173

III. Критерии за оценяване
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Максимален
брой точки

Критерии за оценяване
Цялостно оформяне на план-конспекта за изпитното тренировъчно
занимание..

10

Познава на техниката на изпълнение на разучаваните упражнения,
способност за кратко и ясно обяснение и владеене на специалната
терминология.

10

Познава средствата и методите за развитие и възпитание на
двигателните качества и умение за боравене с тях

5

Умение за създаване на предварителна представа за разучаваното
упражнение чрез различни форми на онагледяване на движенията

Познава средствата и методите за обучение в движение и
адекватното им използване

5

10

Умение за помощ и пазене

10

Умение за организиране на двигателната дейност

5

Способност за откриване и отстраняване на допусканите технически
грешки от обучаваните
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Общо точки

5

60

III. Примерен план-конспект
на тренировъчно занимание по СПОРТНА АКРОБАТИКА
Тема:
Отскок от задно свито превъртане от „съединени китки“.

Задачи:
1. Начално разучаване на отскок задно свито превъртане от „съединени китки“.
2. Задълбочено разучаване на хоризонтална везна във вис върху ходилата на
вертикално повдигнати крака на долния партньор.
3. Усъвършенстване на раменна стойка върху долен партньор в тилен лег.
4. Развиване на двигателното качество гъвкавост.

Времетраене: 90 мин.

Място на провеждане: зала по акробатика.

Необходими уреди и пособия: гимнастически квадрат, акробатична пътека, батут,
дунапренов трап, постелки.

Дата:

Изготвил:
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Части

Дозировка

Съдържание

бр.

1. Приемане на групата и съобщаване на задачите
за тренировката.
2. Строеви упражнения: обръщания на място и в
движение.
3. Изправително упражнение – ходене на пръсти с
ръце горе.
4. Приложни упражнения:
а) видове ходене:

Подготвителна част (30 мин)

• видове стъпки;
• придвижване в опора;

1
мин
10
10 м
10 м

• ходене в клек;

5м
б) бегови упражнения:
•
•
•
•
•
•

бягане с фигурно придвижване;
подскочно бягане;
бягане със странична пресечена стъпка;
странично кръстосано бягане;
бягане с гръб по посоката на придвижване;
бягане с високо повдигане на коленете;

• бягане с повдигане на подбедриците назад;
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мин

1
мин
1
мин
мин
7
мин

ОМУ

Цели се
фокусиране на
вниманието.
Следи се за
изпълнение с
прибрани гърди
и корем и
максимално
протягане на
ръцете.
Следи се за
правилно
заемане на
опората.

6х 10м
10м
10м
10м
10м
10м

10м

Изисква се
високо
повдигане на
коленете.
Съблюдава се за
малък наклон на
торса напред.

• бягане с обтегнати крака;

Подготвителна част (30 мин)

-

10 м

скокови упражнения:
• обтегнати подскоци след няколко бегови
крачки и мах с ръцете;
• обтегнати подскоци с гръб на посаката на
придвижване ръце горе;
• обтегнати подскоци с обръщане на 360° след
няколко бегови крачки и мах с ръцете;
• хоризонтални подскоци от клек до клек;

10 м
10 м
10 м
10 м

5. Комплекс от общоразвиващи упражнения
по двойки:
а) упражнения за ръце и раменен пояс:

Следи се за
обтегнато
положение на
краката и поголяма
амплитуда.

8
мин

Съблюдава се за
правилна
координация на
ръцете при
отскок.
Изисква се
правилно
телодържане.

8х4

8х4

б) упражнения за торса:

4х8

Следи се за
правилна
координация на
движенията.

8х4

Изисква се
торсът да бъде
малко наклонен
напред.
Следи се за
обтегнатото
положение на
краката.
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4х8

Следи се за
правилно
телодържане.

4х8
в) упражнения за тазов пояс и крака:

Подготвителна част (30 мин)

4х8

4х8

Следи се за точно
изпълнение на
движенията.

Изисква се поголяма
амплитуда на
движенията.

г) упражнения за тазобедрени стави:

4х8

4х8
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Съблюдава се за
постепенно
увеличаване на
дълбочината на
наклона.

д) упражнения за коремни и гръбни мускули:

Следи се за
правилно
телодържане и
точно
изпълнение на
движенията.

8х4

Подготвителна част (30 мин)

16х2
Изисква се поголяма
амплитуда на
движенията.
е) подскоци по двойки:

8х4

6. Щафетна игра за развитие на равновесна
устойчивост, взривна сила на долни крайници
и бързина.

1 – кълбо;
2 – равновесно ходене върху гимнастическа
пейка;
3 – обтегнати подскоци над плътни топки;
4 – връщане със спринтово бягане.
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7
мин

Следи се за
спазване на
правилата и
точно
изпълнение.

6. Специално разгряване – задно кълбо.

5
мин
3х4

Съблюдава се за
правилно
телодържане.

I. Начално разучаване на отскок задно свито
превъртане от „съединени китки“.

Основна част ( 50 мин)

18
мин

• терминуване на упражнението;
• демонстрация;
• кратко обяснение на техниката на
изпълнение;
• специалноподготвителни упражнения:

Упражнението се
показва от
спортисти, които
го владеят на
добро
техническо ниво.

• за горен партньор:
 задно свито превъртане на батут;
 задно превъртане от място на акробатична
пътека;

• за долен партньор:

 имитационно движение на хвърлянето;
 имитационно хвърляне с плътна топка;

• за двамата партньори:

10
5
3
5
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Следи се за точно
изпълнение на
движенията.

Съблюдава се да

не се допуска от
горния акробат

8

а)

връщане на

раменете напред

при групиране на

тялото.

Следи се за
добрата

Основна част (50 мин.)

координация на

движенията на
двамата

партньори и за
по-дългата

траектория на

б)
• изпълнение на разучаваното упражнение в
облекчени условия:
 изпълнение с лонжа;

 изпълнение в дунапренов трап с помощ и
пазене;

 самостоятелно изпълнение в дунапренов трап;

 изпълнение върху постелка с помощ и пазене;

 самостоятелно изпълнение върху мека
постелка;

• изпълнение на разучаваното упражнение в
реални условия:
 с помощ и пазене;

 самостоятелно.

звено при

5

хвърлянето и

5

Вниманието е

5
3
5
3
3
3
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контактното

отскачането.

фокусирано

върху

отстраняването

на по-грубите

грешки и

формирането на

точен рисунък на

движенията.

II. Задълбочено разучаване на хоризонтална
везна във вис върху ходилата на вертикално
повдигнати крака на долния партньор.

• прецизиране техниката на изпълнение на
везната чрез отстраняване на най-малките
грешки.

12
подхода

10
мин

III. Усъвършенстване на раменна стойка върху
долен партньор в тилен лег.
10
мин

Основна част (50 мин)

• изпълнение в различни варианти и в затруднени

5 подхода
5
подхо
да
5
подхо
да

условия:

5 подхода
5подхода
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Акцентира се
върху
детайлизиране
на техниката
чрез
отстраняване на
второстепенните
грешки.
Изисква се
максимална
точност на
движенията.

Наличието на
автоматизъм на
действията
позволява да се
търси по-голямо
натоварване чрез
увеличаване на
броя на опитите
и скъсяване на
почивките между
тях. Важно е
количеството да
не бъде за сметка
на качеството на
изпълненията.

IV. Комплекс за гъвкавост.

3 подхода

12

Основна част (50 мин)

3 подхода
3 подхода
3 подхода
3 подхода
3 подхода

Заключителна част `(10 мин)

1. Забавна игра.
2. Статични разтягащи упражнения с малка
амплитуда.
3. Тилна стойка, челна стойка.

5
мин
1
мин

Следи се за
правилна
постановка на
тялото. Изисква
се постепенно
увеличаване на
амплитудата във
всеки следващ
подход. Поставя
се задача за
максимално
разхлабване по
време на
разтягането.

Целта е приятно
разтягане.

1
мин

4. Разхлабващи упражнения. Себеотпускане.
5. Разбор на тренировъчното занимание.
6. Указания за следващата тренировка.

1
мин
2
мин
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зисква се
максимално
отпускане на
мускулатурата.
Поощряват се
проявилите
активност
спортисти и се
порицават тези с
укоримо
поведение.

IV. Препоръчителна литература
1. Ангелов, Вл. Азбука на акробатичните скокове на пътека. Монография. София,
НСА Прес, 2012.
2. Коркин, В. П. Начинайте с акробатики. Москва, ФиС, 1971.
3. Коркин, В. П. Парные и групповые акробатические упражнения для женщин.
Москва, ФиС, 1976.
4. Коркин, В. П. Спортивная акробатика. Учебник. Москва, ФиС, 1981.
5. Коркин, В. П. Акробатика. Москва, ФиС, 1983.
6. Марков. Д. Акробатиката в училище. Стара Загора, Димарк, 1993.
7. Миков, Ц., Милев, Н,. Христов, Н. Спортна акробатика. Учебно помагало за
специалисти. София, ЕЦНПКФКС – ИПБ, 1979.
8. Миков, Ц., Милев, Н., Павлов, Т., Христов, Н. Спортна акробатика. Учебно
помагало за специалисти. София, НСА - ИПБ, 1990.
9. Милев, Н., Тодоров, М. Акробатика. София, МиФ, 1968.
10. Сотиров, С., Димитров, С., Михайлов, М. Първи стъпки в акробатиката. София,
МФ, 1982.
11. Сотиров, С., Колев, В., Павлов, Т., Русенов, П., Димова, Р. Единна методика по
спортна акробатика. София, ЕЦНПКФКС – ИПБ, 1989.
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Спортна гимнастика – мъже и жени
Автори: гл. ас. Пламен Андреев, доктор
гл.ас. Нели Танкушева, доктор

І. Примерно съдържание на индивидуалните
практически задания
А. Мъже
Тема № 1
Земна гимнастика – кръгомно премятане.

Задачи:
1. Упражнения в разгънат строй (разгряване).
2. Земна гимнастика: разучаване – кръгомно премятане.
3. Висилка: затвърдяване - задно коремно въртене и подмах до вис.
4. Успоредка: усъвършенстване – залупки.
5. Физическа подготовка – комплексно развитие на сила и гъвкавост.

Тема № 2
Земна гимнастика – премятане.

Задачи:
1. Комплекс за разгряване с гимнастически тояжки.
2. Земна гимнастика: разучаване – премятане.
3. Халки: затвърдяване – отскок задно превъртане.
4. Успоредка: усъвършенстване – лицев отскок.
5. Развиване на бързина – щафетна игра.
Тема № 3
Кон с гривни – мятове.

Задачи:
1. Загряване – упражнения по двойки.
2. Кон с гривни: разучаване – мятове.
3. Успоредка: затвърдяване – махове.
4. Прескок: усъвършенстване – свит прескок.
5. Взривна сила на долни крайници.
Тема № 4
Висилка – склопка.

Задачи:
1. Комплекс за разгряване на гимнастическа стена.
2. Висилка: разучаване – склопка.
3. Халки: затвърдяване – задно разкрачено превъртане.
4. Земна гимнастика: усъвършенстване – скок кълбо.
5. Развиване на специална сила за кон с гривни.
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Тема № 5
Земна гимнастика – задно премятане.
Задачи:
1. Комплекс от общо-развиващи упражнения с тояжки.
2. Земна гимнастика: разучаване – задно премятане.
3. Кон с гривни: затвърдяване – мятове.
4. Висилка: усъвършенстване – задно коремно въртене.
5. Развиване на качеството сила на горни крайници.

А. Жени

Тема № 6
Прескок – разбег, отскок от трамплина и приземяване.

Задачи:
1. Класически екзерсис.
2. Прескок: разучаване – разбег, отскок от трамплина и приземяване.
3. Смесена успоредка: Затвърдяване - от опора, задмах до опора и задмахов
отскок.
4. Земна гимнастика: усъвършенстване – скок – кълбо.
5. Батут: Видове скокове.
6. ОФП: Развиване на качество – сила на горни крайници.
Тема № 7
Греда – странично колело.

Задачи:
1. Класически екзерсис:
2. Греда: разучаване – странично колело.
3. Земна гимнастика: затвърдяване – стойка.
4. Смесена успоредка: усъвършенстване – от опора, задно коремно въртене до
опора.
5. Батут: Видове скокове.
6. ОФП: Развиване на качество - взривна сила на долни крайници.
Тема № 8
Смесена успоредка – махове във вис и задмахов отскок.

Задачи:
1. Класически екзерсис.
2. Смесена успоредка: разучаване – махове във вис и задмахов отскок.
3. Земна гимнастика: затвърдяване – стойка – мост.
4. Греда: усъвършенстване – странично колело.
5. Батут: Видове скокове.
6. ОФП: Развиване на качество – взривна сила на горни крайници.
Тема № 9
Земна гимнастика – премятане.

Задачи:
1. Класически екзерсис.
2. Земна гимнастика: разучаване – премятане.
186

3. Прескок: затвърдяване – разбег, отскок от трамплина до стойка върху постелки
(50–60 см) и приземяване до тилен лег, ръце – горе.
4. Греда: усъвършенстване – задно колело.
5. Батут: Видове скокове.
6. ОФП: Развиване на качество – ловкост.

Тема № 10
Смесена успоредка – от вис – склопка.

Задачи:
1. Класически екзерсис.
2. Смесена успоредка: разучаване – от вис – склопка.
3. Греда: затвърдяване – видове скокове (широк, отворен и др.).
4. Земна гимнастика: усъвършенстване – задно кълбо до опора.
5. Батут: видове скококве.
6. ОФП: Развиване на качество – гъвкавост.

III. Критерии за оценяване
№

Максимален
брой точки

Критерии за оценяване

1.

Цялостно оформяне на план-конспекта за изпитния тренировъчно
занимание.

10

3.

Познаване на техниката на изпълнение на разучаваните упражнения,
способност за кратко и ясно обяснение и владеене на специалната
терминология.

10

Познаване на средствата и методите за развиване на двигателните
качества и умение за правилното им използване.

5

2.

4.
5.
6.
7.
8.

Умение за създаване на предварителна представа за разучаваното
упражнение, чрез различни форми на онагледяване на движенията.
Познаване на средствата и методите за обучение в движение и
адекватното им използване.

5

10

Умение за помощ и пазене.

10

Умение за организиране на двигателната дейност.

5

Способност за откриване и отстраняване на допусканите технически
грешки от обучаваните.
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Общо точки

5

60

III. Примерен план-конспект
на тренировъчно занимание по СПОРТНА ГИМНАСТИКА
тема:
Смесена успоредка – коремно възлизане на високия прът от тилен лежащ вис.
Задачи:
1. Комплекс от общоразвиващи упражнения с тояжки.
2. Земна гимнастика: усъвършенстване – стойка кълбо.
3. Развиване на качеството сила на горни крайници.
4. Смесена успоредка: разучаване – коремно възлизане на високия прът от тилен
лежащ вис.
5. Висилка: затвърдяване – задно коремно въртене.

Необходими уреди и пособия: 20 тояжки, 10 плътни топки.

Времетраене: 60 мин
Място на провеждане:

Дата:
Изготвил:
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Части

Дозировка

Съдържание

бр.

1. Приемане на групата, рапорт, поздрав и
съобщаване на задачите за тренировката.

време
2 мин

2. Бегови упражнения.

5 мин

Подготвителна част (20 мин)

• странично бягане

• бягане с високо повдигнато
коляно
• бягане с повдигане на подбедриците напред
и назад
3. Комплекс от общоразвиващи упражнения с
тояжка

ип 1

1

2=ип

2 = ип

3

Ръцете замахват
обтегнати
встрани.

Обтегната ръка
горе,
разноименен
крак свит и
повдигнат.

Коленете се
повдигат
минимум до
нивото на таза,
ръце на хълбоци.

• подскочно бягане

ип

Организационн
о-методически
указания

Обтегнати ръце,
плавни
движения.

8

10 мин

4=ип

Обтегнати ръце,
обтегнат
повдигащ се
крак.

3–4 ≠ 1–2
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Обтегнати ръце,
дълбоки наклони,
тежестта не се
пренася върху
изнесения крак.

8
ип

1-2

Подготвителна част (20 мин)

ип

3-4

1 2= ип

ип

3

1

ип

4=ип

2=ип

1-4

ип

5-8≠1-4

1-2

1

2=ип

3

5-8≠1-4

3-4≠1-2

1

ип

ип

5-8≠1-4

2= ип

3-4≠1-2

4=ип

4. Игра „Кой ще остане без тояжка?“

4

Широки и
дълбоки напади,
тялото
изправено.

4

Обтегнати ръце.
Обтегнати
крайници,
максимално
сгъване.

8

Брадичката да
мине над
тояжката.

8

Бързо темпо.

6

4
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Максимални
Извивки.

3
мин

Тояжките са с
една по-малко
от броя на
трениращите
2 кръга

I. Земна гимнастика – стойка кълбо –
усъвършенстване

8

10 мин




Основна част (35 мин)Подготвителна част (20 мин!

5 мин

II. Смесена успоредка – коремно възлизане на
високия прът от тилен лежащ вис –
разучаване – момичета
а) демонстрация на упражнението;

б) обяснение на техниката на изпълнение;

в) методическа последователност на обучение.

5 мин
12 мин
30 сес
30сек

11 мин

3 мин
4 мин

4 мин
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Натиск с ръцете
по пода,
повдигната
назад глава,
плавен и
достатъчен мах с
маховия крак.

Тазът да се
насочи към пръта
на свити ръце.

Мощна работа на
отблъскващия
крак, обтегнат
махов крак.

III. Висилка - задно коремно въртене –
затвърдяване – момчета.

12 мин

Основна част (35 мин)

5 мин

7 мин
IV. Развиване на качеството сила на горни
крайници.

2

13 мин

Заключителна
част (5 мин)

1

Обтегнати ръце,
по-голям
начален мах,
наведена към
гърдите глава.

Тялото се движи
близко до лоста.
Кръгов метод.
Работи се по1м
на станция.

3
2

Ниска висилка.

4

1. Стречинг.
2. Строяване и освобождаване на групата.

3 мин
2 мин

IV. Препоръчителна литература
1. Пламен Андреев, Урокът по гимнастика. Методика и практика, София, БОЛИД
ИНС, 2011 г.7
2. Единна програма по спортна гимнастика. София, БСФС-БФГ, 1985.
3. Гимнастика, учебник, София, МФ, 1979г. (под общата редакция на проф.Н.
Хаджиев).
4. Радулов, В. 100 игри в урока по гимнастика, София, МФ, 1988.
5. Димова, Ц., Бачева, В. АБВ Гимнастика, София, МФ, 1989.
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6. Практическо ръководство по гимнастика (мъже), І курс ІІ семестър, УФ и ТФ
(всички форми на обучение), София, НСА, 2003 г.,Авторски колектив, под общата
редакция на доц. Кирил Андонов.
7. Практическо ръководство по гимнастика (мъже), ІІ курс ІІІ и ІV семестър, УФ и
ТФ (всички форми на обучение), София, НСА, 2003 г.,Авторски колектив, под
общата редакция на доц. Кирил Андонов.
8. Практическо ръководство по гимнастика (жени), І курс ІІ семестър, учителски
факултет (всички форми на обучение), София, НСА, 2003 г., Авторски колектив,
под общата редакция на доц. Кирил Андонов.
9. Практическо ръководство по гимнастика (жени), ІІ курс, учителски факултет
(всички форми на обучение), София, НСА, 2003 г.,Авторски колектив, под общата
редакция на доц. Кирил Андонов.
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Спортна стрелба
Автор: доц. Иван Ачкаканов, доктор
І. Примерно съдържание на индивидуалните

практически задания

Тема №1
Спортна стрелба с малокалибрена пушка от положение „легнал” на 50 м.

Задачи:
1. Разучаване елементите от техниката за стрелбата с малокалибрена пушка от
положение легнал на 50 м.
2. Усъвършенстване елементите от техниката на стрелбата – стрелба за група;
стрелба за резултат.
3. Развитие на специфичните стрелкови качества – равновесна устойчивост,
статична издръжливост и координация.
4. Развитие на специалните психически качества, концентрация и устойчивост на
вниманието.

Тема №2
Спортна стрелба с малокалибрена и въздушна пушка от положение „прав” на 50 и
10 м.
Задачи:
1. Разучаване елементите от техниката на стрелбата с малокалибрена и въздушна
пушка от положение „прав” на 50 и 10 м – дишане.
2. Усъвършенстване елементите от техниката на стрелбата – стрелба за група;
стрелба за резултат.
3. Развитие на специфичните стрелкови качества – равновесна устойчивост,
статична издръжливост и координация.
4. Развитие на специалните психически качества – тревожност.
Тема № 3
Спортна стрелба с малокалибрена пушка от положение „коляно” на 50 м.

Задачи:
1. Разучаване елементите от техниката на стрелба с малокалибрена пушка от
положение коляно на 50 м – прицелване.
2. Усъвършенстване елементите от техниката на стрелба с малокалибрена пушка
положение коляно – стрелба за група; стрелба за резултат.
3. Развитие на специфичните стрелкови качества – равновесна устойчивост,
статична издръжливост и координация.
4. Развитие на специалните психически качества – самочувствие.
Тема № 4
Спортна стрелба с малокалибрен и въздушен пистолет на 50 и 10 м.

Задачи:
1. Разучаване елементите от техниката на стрелбата с малокалибрен и въздушен
пистолет на 50 и 10 м – спускане.
2. Усъвършенстване елементите от техниката на стрелбата – стрелба за група;
стрелба за резултат.
194

3. Развитие на специфичните стрелкови качества – равновесна устойчивост,
статична издръжливост и координация.
4. Развитие на специалните психически качества – активност.

Тема № 5
Спортна стрелба с малокалибрен пистолет на 25 м – „бърза стрелба”.

Задачи:
1. Разучаване елементите от техниката на стрелбата с малокалибрен пистолет на
25 м. „бърза стрелба” – координация, прицелване, спускане.
2. Усъвършенстване елементите от техниката на стрелбата с малокалибрен
пистолет на 25 м „бърза стрелба” – стрелба за група; стрелба за резултат.
3. Развитие на специфичните стрелкови качества – равновесна устойчивост,
статична издръжливост и координация.
4. Развитие на специалните психически качества – настроение.
Тема № 6
Спортна стрелба с малокалибрен пистолет на 25 м, упр. – 30 +30.

Задачи:
1. Разучаване елементите от техниката на стрелбата с малокалибрен пистолет на
25 м упр. 30 + 30 – координация, прицелване - спускане.
2. Усъвършенстване елементите от техниката на стрелбата с малокалибрен
пистолет на 25 м упр. 30 + 30 – стрелба за група; стрелба за резултат.
3. Развитие на специфичните стрелкови качества – равновесна устойчивост,
статична издръжливост и координация.
4. Развитие на специалните психически качества – мотивация.

II. Критерии за оценяване

№

Максимален
брой точки

Критерии за оценяване

1.

Показва професионални знания и умения.

10

3.

Прави правилен подбор на учебните средства.

10

2.
4.
5.
6.
7.

Демонстрира и онагледява материала.

10

Дава достъпни методически указания.

10

Контролира изпълнението на упражненията.

5

Владее терминология на спортната стрелба.
Прилага адекватни мерки за безопасност.
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5

Общо точки

10

60

III. Примерен план-конспект
на тренировъчно занимание по СПОРТНА СТРЕЛБА

Тема:
Спортна стрелба с малокалибрена пушка от
положение „прав” на 50 метра.

Задачи:
1. Разучаване на спортната стрелба с малокарибрена пушка от положение пряв на
50 м.
2. Развиване на физически качества.

Място на провеждане:

Необходими уреди и пособия:
Времетраене:

Дата:

Изготвил:
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Части

Подготвитена част
(25–30 мин)

Дозировка
Съдържание
1. Приемане състезателите за
започване на тренировъчното
занимание.
2. Запознаване със задачите на
тренировката.
3. Подготовка за тренировка.
4. Запознаване с мерките на
безопасност.
5. Разгряване.

6. Време за преобличане в спортен
екип (облекло).
I. Начално разучаване на
спортна стрелба с
малокарибрена пушка от
положение прав на 50 м:

Основна част (120 мин)

1. Демонстрация.
2. Състезателят многократно
заемане на положението за
стрелба.

време

Състезателят идва в точно
определен час.

Съобщава се как ще се проведе и
какви задачи ще бъдат включени
в тренировката.

5 мин

3-5 мин
2-3 мин

Получаване на оръжието, патрони
и екипировка.

5-6 мин

Клякания. Стречинг и др.

8 мин

Заемане на положение прав от
треньора или напреднал
състезател.

10 мин

15 мин

3. Суха тренировка.

40 мин

4. Стрелба за група в 3 мишени
по 5 изстрела.

20 мин

5. Анализ със състезателя.

4-6 мин

6. Почивка на състезателя.

15 мин

7. Стрелба за група в мишена.

брой

Организационно-методически
указания

15 мин

Със и без оръжие.

15 бр.

Набляга се на плавно и прецизно
спускане, следене на мерните
прибори, следене на
метерологичните условия (вятър,
дъжд, слънце и др.).
Следене на отката,
концентричните кръгове, след
изстрела да са на една мерна
линия.

10бр.

Какво е усетил, какви грешки е
направил по време на стрелковия
процес.

Отпускане, релаксиране,
преосмисляне на грешките и
казаните думи на треньора по
време на анализа.

Следене на равната мушка с цел
намаляване големината на
групата. Задържане след изстрел.
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Заключителна част (45 мин)

Анализът се прави индивидуално
със състезателя.

1. Анализ на тренировката.

10 мин

2. Почистване на оръжието.

6-9мин

3. Преобличане.

5-7 мин

Почистване и приготвяне на
оръжието за следващата
тренировка.

50 сек

Физическите упражнения се
изпълняват с цел укрепване на
мускулатурата, подобряване на
координацията и равновесната
устойчивост на стрелеца.

4. Общоподготвителни
упражнения:
•
•
•
•

лицеви опори;
коремни преси;
клякания;
равновесна везна.

20 мин

20-30
30-40
10-20
2бр.

IV. Препоръчителна литература

1. Ачкаканов И., Атанасов, П. Спортна стрелба (учебник). София, МФ, 1987.
2. Ачкаканов, И. Спортна стрелба. София, НСА Прес, 1999.
3. Ачкаканов, И. Контролът в спортната стрелба (теория и приложни примери),
София, НСА Прес, 2011.
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Тенис
Автор: доц. Цветанка Захариева, доктор

І. Примерно съдържание на индивидуалните
практически задания
Тема 1
Ударите по отскочила топка в тениса по програмата „ мини-тенис.

Задачи:
1. Подготвителни упражнения с ракета и топка.
2.Разучаване на основните удари форхенд и бекхенд при облекчени условия.
3. Упражнения за развиване на координацията, гъвкавостта и ловкостта в тениса.

Тема 2
Начален удар и ретур.

Задачи:
1. Разучаване на сервиса в трите зони на подавателното поле.
2. Усъвършенстване на основните удари – форхенд и бекхенд.
3. Изпълнение на ретура по диагоналите и правите от форхенд и бекхенд.

Тема 3
Тактика на играта тени.с

Задачи:
1. Тренировка за принципа постоянство при изпълнение на основните удари в
тениса.
2. Тренировка за принципа – движение на противника и точност.
3. Тренировка за усъвършенстване на завършващ форхенд.
4. Развиване на качеството бързина в тениса.

Тема 4
Техника на основните удари в тениса.

Задачи:
1.Отстраняване на грешки чрез преценка на удара.
2. Отсраняване на грешки чрез ритъма на замаха.
3. Отсраняване на грешки чрез стабилизиране на баланса по време на ударите.
4. Отсраняване на грешки чрез въвеждане на контрол на удара.

Тема 5
Техника на ударите от въздуха.

Задачи:
1. Разучаване на форхенд и бекхенд воле.
2. Разучаване на удара над глава – смач.
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3. Усъвършенстване на ударите форхенд и бекхенд – точност и контрол на удара.
4. Развиването на качеството издръжливост в тениса.

Тема 6
Специфичните удари в тениса.

Задачи:
1. Разучаване на къса топка, стоп воле и дими воле.
2. Усъвършенстване на изпълнението на високо, средно и ниско воле.
3. Усъвършенстване на изпълнението на сервис и ретур.
4. Развиване на качеството сила в тениса.

II. Критерии за оценяване
№

Максимален
брой точки

Критерии за оценяване

1

Показва професионални знания и умения.

10

3

Правилно подбира средствата за тренировъчното занимание.

10

2
4
5
6

Демонстрира и онагледява.

Дава правилни методически указания.
Контролира изпълнението на упражненията и отстранява
грешките.
Владее специалната терминология на спорта тенис.

Общ брой точки:
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10
10
10
10

60

III. Примерен план-конспект
на тренировъчно занимание по ТЕНИС

Тема:
Тактическа тренировка за сигурност на воле.

Задачи:
1. Затвърдяване на ударите от въздуха в игрова ситуация.
2. Използването на ударите от въздуха в тенис мач.

Необходими уреди и пособия: тенис корт, кошс 70 топки, гумени маркери – цели.

Място на провеждане:
Дата и час на провеждане:
Времетраене: 60 мин

Дата:
Изготвил:
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Част
и

Дозировка

Съдържание

мин

1. Съобщаване на темата на
тренировката и решаване на
задачата от състезателите.

1 мин

2. Общоразвиващи упражнения от
гимнастиката:

10 мин

брой

Организационно
методически
указания

Групата е построена в
кръг.

Подготвителна част

• кръгове на китки, лакти, рамена;
• загряване на таза с -наклони и
извивки;

• последователни наклони към ляв,
десен крак и в средата.
3. Видове бегови упражнения:

• ситно бягане;
• странично бягане с последователно
водене на ляво и на дясно рамо;
• подскочно бягане с изнасяне
последователно на десен и ляв
крак.
4. Стречинг.

Групата е построена в
колона по един.

20 сек
5

Основна част

5. Спринтове до мрежата по двойки.

Групата е строена на
основната линия в 2
колони.

I. Затвърдяване на ударите от
въздуха в игрова ситуация:
1. Поставяне на голяма цел в центъра
в рамките на тето, далече от
линиите.
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13 мин

Участват от 4 до 6
състезатели, като
треньорът подава от
кош поединични
топки, на всеки един
състезател.

Основна част

2. Всеки един от състезателите тръгва
от основна линия с удар от форхенд
или бекхенд и изпълнява 5 волета в
определената предварително цел.
3. Жива игра с треньора, като всеки
един състезател играе 6 удара в
него, като се старае да не допусне
грешка.

13
13

II. Използване на ударите от въздуха
в тенис мач

Заключителна част

1. Игра на точки, като играят сингъл геймове , и всяка точка зъвършена с
воле се удвоява за бонус.
1. Прави се разбор на часа и се дава
оценка за старанието на
състезателите.

При допусната грешка
състезателят се сменя
от следващия.
При допусната
грешка се сменят
състезателите.

Всяка точка
завършена с воле се
удвоява.

5 мин

2. Обиколка леко бегом на корта за
разпускане.

Групата е построена.
В колона по един.

3. Упражнения за разтягане.

В полукръг.

IV. Препоръчителна литература
1. Тенис Ниво 1. Превод на МТ Федерация – учебно помагало.
2. Ръководство. Правилник по тенис. София, 2011.
3. Пенчев, А. Единна програма за обучение и тренировка по тенис. София, 1986.
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Тенис на маса
Автор: доц. Галина Очева, доктор

І. Примерно съдържание на индивидуалните
практически задания
Тема №1
Дланни и обратни плоски удари.
Задачи:
1. Подготвителни упражнения за начално обучение в тениса на маса.
2. Разучаване на дланни и обратни плоски удари.
3. Развиване на качеството ловкост.
Тема №2
Видове начални удари в тениса на маса.
Задачи:
1. Разучаване на различни видове начални удари и начини за тяхното посрещане.
2. Усъвършенстване на дланните и обратни плоски удари в комбинации.
Тема №3
Тактически комбинации след начален удар.
Задачи:
1. Разучаване на тактически комбинации за влизане в атака след начален удар.
2. Усъвършенстване на различни видове начални удари и начини за тяхното
посрещане.
Тема №4
Дланни и обратни контра нападателни и завършващи удари.
Задачи:
1. Разучаване на дланни и обратни контра нападателни и завършващи удари.
2. Усъвършенстване на тактически комбинации за влизане в атака след начален
удар.
3. Развиване на качеството бързина.
Тема №5
Дланни и обратни изтеглени нападателни удари.
Задачи:
1. Разучаване на дланни и обратни изтеглени нападателни удари.
2. Усъвършенстване на дланни и обратни контра нападателни и завършващи удари в
комбинации.
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Тема №6
Дланни и обратни „топ-спинови” удари.
Задачи:
1.Разучаване на дланни и обратни”топ-спинови” удари.
2.Усъвършенстване на дланните и обратни изтеглени нападателни удари в
комбинации.
3.Развиване на качеството гъвкавост.
Тема №7
Промеждутъчни удари в тениса на маса. Игра на двойки.
Задачи:
1. Разучаване на техниката на промеждутъчните удари в тениса на маса.
2. Правила и техника на игра по двойки.
3.Усъвършенстване на дланните и обратни „топ-спинови” удари в комбинации.

II. Критерии за оценяване
№

Максимален
брой точки

Критерии за оценяване

1

Прави добър подбор на средствата.

10

3

Демонстрира професионални знания и умения.

10

2
4
5
6

Дава правилни методически указания.

10

Демонстрира и онагледява учебния материал.

10

Контролира изпълнението на поставени задачи и коригира
грешките.
Използва подходяща терминология.

10
Общо:
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10

60

III. Примерен план-конспект
на тренировъчно занимание по ТЕНИС НА МАСА

Тема:
Тактически комбинации за влизане в атака след начален удар.

Задачи:
1. Усъвършенстване на тактически комбинации – начален удар
изтеглени и „топ-спинови”удари.
2. Усъвършенстване на тактически комбинации – начален удар, завършващ удар и
активно посрещане на различни видове начални удари.
Необходими уреди и пособия: спортна зала (салон) ,тенис маси, топки, ракети,
мрежи.

Място на провеждане:
Времетраене: 70

Изготвил:
Проверил:
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Части

Дозировка
Съдържание

мин

1. Съобщаване на задачите и даване на
указания.

2. Общоразвиващи упражнения в ходом:
•

•

Подготвителна част (20 мин)

•
•

ръце встрани – странични кръгове
от киткени, лакътни и раменни
стави;

последователни наклони към ляв и
към десен крак;
извивки вляво и дясно с двукратно
пружиниране с пресечена стъпка;

изпълнение на напади с ляв и с
десен крак изнесени напредвстрани.

3. Преминаване в лек бегом – бегови
упражнения:
•
•
•
•

брой

1
мин

4
мин
4
мин
4
мин
3
мин
2
мин
2
мин

ситно бягане;

Организационнометодически
указания
Групата е построена в
редици.

10

Групата е построена в
колона по един.

8

6-8
6-8

Беговите упражнения
се изпълняват при
сигнал от треньора.

бягане с високо повдигнати колена;

бягане с изнасяне на подбедрицата
назад;
странично бягане със смяна на
водещото рамо.

4. Общоразвиващи упражнения от
основната гимнастика и стречинг.

5. От различни и.п.(стоеж за даден удар,
седеж, клекнала опора) при зрителен
сигнал – спринтови отсечки от 10–15
м.
6. Имитационни придвижвания край
масата – изтеглени, „топ-спинови”,
завършващи удари” по диагоналите и
правите.
7. Стречинг.
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4
мин
3
мин
2
мин
2
мин

Групата се построява в
полукръг с лице към
треньора.

Групата е построена в
полукръг.

I. Усъвършенстване на тактически
комбинации:

Основна част (40 мин)

1.
А – Обратен къс сечен начален удар по
диагонал.
Б – Дланен сечен промеждутъчен удар по
диагонал.;
А – Дланен бърз „топ-спин” в произволна
посока.

2.
А – Дланен къс (сложен)начален удар по
диагонал.
Б – Дланен сечен промеждутъчен удар по
диагонал.
А – Дланен бърз „топ-спин” в десния
ъгъл(левия ъгъл или в средата на масата).
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5
мин

5
мин

А – Подаващ
Б – Посрещащ

При сигнал от
треньора се сменят
ролите на изпълнение
на комбинациите.

Късите начални удари
се изпълняват в
различни части на
масата, като
въртеливото
движение на топката
може да се променя.

3.
.А – Обратен къс с дясно странично и
долно въртеливо движение начален удар
в левия ъгъл на масата.
Б – Дланен сечен промеждутъчен в десния
ъгъл на масата.
А – Дланен бърз „топ-спин” в десния ъгъл
(левия ъгъл или в средата на масата).

4.
А – Дланен къс с ляво странично и горно
въртене в средата на масата.
Б – Дланен изтеглен промеждутъчен удар
(флип) само с китка в левия ъгъл на
масата.
А – Обратен контранападателен удар в
левия ъгъл на масата.
Б – Обратен „топ-спин” в десния ъгъл на
масата.
А – Дланен „топ-спин” в средата на масата.
Б – Дланен бърз„топ-спин” или
завършващ удар в произволна посока.
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5
мин

5
мин

Дългите начални
удари се редуват с
различно въртеливо
движение на топката в
различни части на
масата.

Изтеглените или „топспиновите” удари, с
които се посрещат
началните удари,
също се насочват в
различни части на
масата.

7

5.
А – Обратен дълъг с ляво странично и
горно въртене начален удар по диагонал.
Б – Дланен бърз „топ-спин” в левия ъгъл
на масата.
А – Обратна подложка по диагонал.
Б – Дланен бърз „топ-спин” или
завършващ удар в произволна посока.

6.
А – Дланен дълъг с ляво странично и
долно въртене в левия ъгъл на масата.
Б – Дланен изтеглен в левия ъгъл на
масата..
А – Обратен контранападателен удар по
диагонал.
Б – Дланен „топ-спин” в левия ъгъл на
масата.
А-Дланна подложка в левия ъгъл на
масата.
Б – Дланен бърз „топ-спин” или
завършващ удар в произволна посока.

7. Учебни игри с прилагане на заучените
комбинации.
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5
мин

5
мин

10
мин

Заключителна част
(10 мин)

1.Лек бегом.

2.Разпускащи упражнения-стречинг.
3.Разбор на тренировката.

2
мин
6
мин
2
мин

Една/две/ обиколки
на залата.
Групата е в полукръг.

Индивидуални
поощрения и
препоръки.

IV. Препоръчителна литература
1. Дряновски, Й., Коен, И., Шишков, М. Тенис на маса- учебник за студенти от НСА.
София, 1993.
2. Ръководство. Правилник – превод Ст. Лъвчиев, Русе, 2001.
3.Дряновски, Й., Коен, И. ,АБВ на тениса на маса – методическо помагало.
София,1992.
4. Дряновски, Й. Ръководство за упражнения по тенис на маса. София, 1977.
5. Дряновски, Й., Фролошки, М., Калчев, А. Единна програма за обучение и
тренировка по тенис на маса. София,1986.
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Футбол
Автор: доц. Емил Атанасов, доктор

І. Примерно съдържание на индивидуалните
практически задания
Тема№ 1
Прав удар.

Задачи:
1. Разучаване на прав удар.
2. Усъвършенстване на водене на топката.
3. Развиване на качеството бързина.
Тема№ 2
Вътрешен удар.

Задачи:
1. Разучаване на вътрешен удар
2. Усъвършенстване на овладяване на топката

Тема№ 3
Прав – вътрешен удар.

Задачи:
1. Разучаване на прав-вътрешен удар.
2. Усъвършенстване на отнемане на топката.
Тема№ 4
Прав – външен удар.

Задачи:
1. Разучаване на прав – външен удар.
2. Усъвършенстване на странично хвърляне (тъч).
3. Развиване на качеството гъвкавост.
Тема№ 5
Финтови движения.

Задачи:
1. Разучаване на финтови движения.
2. Усъвършенстване на водене на топката със смяна на посоката.
3. Развиване на качеството ловкост.
Тема№ 6
Техниката на вратаря.

Задачи:
1. Ловене на топката.
2. Отбиване на топката.
3. Плонжиране.
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Тема№ 7
Трайно запазване владеенето на топката.

Задачи:
1. . Начално разучаване на водене на топката.
2. . Усъвършенстване на вътрешния удар.
3. . Развиване на качество ловкост.

II. Критерии за оценяване
№

Максимален
брой точки

Критерии за оценяване

1

Използва подходящи методи и средства.

10

3

Демонстрира професионални знания и умения.

10

2
4
5
6

Ръководи авторитетно тренировъчното занимание и дава
правилни методически указания.

10

Умее да ползва всички методи за онагледяване.
Демонстрира правилно упражненията и обяснява разбираемо.
Контролира изпълнението на упражненията от обучаваните.
Използва подходяща терминология.

Общо:
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10
10
10

60

III. Примерен план-конспект
на тренировъчно занимание по ФУТБОЛ

Тема:
Водене на топката.

Задачи:
1. Начално разучаване на водене на топката.
2. Усъвършенстване на вътрешния удар.
3. Развививане на физическото качество – ловкост.

Необходими уреди и пособия: топки, шапчици, конуси, тренировъчни потници,
стойки
Място на провеждане: футболен терен на НСА.
Времетраене: 75 минути.

Брой участващи в заниманието:18 футболисти на възраст 15-16 г.

Дата:
Изготвил:
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Част
и

Подготвителна част

Дозировка
бро
мин
й

Съдържание
1. Съобщаване на задачите на
футболистите и даване на указания.

2 мин

2. Разгряване:
 упражнения в движение с леко бягане
от крайната до централната линия:
 бягане със ситни стъпки;
 бягане с високо вдигнато коляно;
 бягане с изнасяне на подбедрицата
назад;
 ножично бягане;
 имитиране на удар с глава;
 бягане с пипане на земята.

4 мин

Организационно
методически
указания
Легенда:

1. Движение на
играча.
2. Движение на
играча с топка.
3. Движение на
топката.
4. Съоръжения и
пособия.

Разделяне на отбора
на две редици –
(едната на крайната,
а другата на
централната линия).

 Общоразгряващи упражнения от
основната гимнастика и стречинг.

4
мин

При сигнал на
треньора
обучаваният
стартира
изпълнението.

Двете редици се
разминават през
човек.
Футболистите се
разполагат в кръг с
лице към центъра.
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3. Бегови упражнения и ускорения в
кръга, като футболистите свиват и
отварят кръга:
 ситно бягане + ускорение с гръб по
посока на придвижването;
 бягане с високо повдигане на
коляно +ускорение с гръб по
посоката на придвижване.

2
мин

Футболистите
остават в кръга от
общо разгряващите
упражнения.

Подготвителна част

Беговите ускорения
се изпълняват по
сигнал от треньора.

Вариант две:
Бегови упражнения и ускорения в кръг,
като футболистите се движат по
диаметъра на кръга

2
мин

Прегрупирането
става чрез
странично
придвижване.

2
мин

Стречинг
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Футболистите са
подредени в кръг.

I. Начално разучаване на водене на
топката

Основна част

1. Упражнение за техника –
футболистите преминават
зигзагообразно подредените шапчици
в кръгов вариант, като извършват
следните тактически действия:
 водене на топката;
 финтови движения.

Играчите стартират
упражнението
подредени в една
колона.

4 мин

Спазва се дистанция
между играчите,
които водят топката
и изпълняват
финтови движения.
Треньорът следи за
правилното
изпълнение на
техническите
похвати и следи за
скоростта на
изпълнение.

II. Усъвършенсване на вътрешния
удар:
1. Удари по топката – подаване с
придвижване (работи се с вътрешен
удар).

2. Упражнение за прецизно подаване в
постоянно изменяща се обстановка и
под елемент на преса.
Играта се играе от три отбора: 5:5:5
6:6:6 и 7:7:7: и квадрат с приблизителни
размери 30/30 м, като единият от
отборите играе с жокер и 4 играчи от тях
са подредени във вратичките на 4-те
ъгъла на квадрата, а останалите
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3 мин

3 мин

Треньорът следи за
точността на
подаванията и
правилното
изпълнение на
вътрешен удар.

3

Изисква се висока
интензивност на
работа.
Отборите се ротират
по определено от
треньорите време.
Играта се играе с две
докосвания.

Основна част

свободно вътре в него. Целта на отбора,
който владее токата, е да играе с някой
от футболистите, разпределени в
четирите вратички, като, ако го направи
успешно, се брои за гол:
 След отбелязване на гол топката
остава във владеене на отбора, който
го е направил като футболистът във
вратичкат,а е длъжен да играе със
същия отбор.
 След отбелязване на гол играчът,
който е играл с топката във
вратичката, е длъжен да отиграе и да
тръгне към друг играч във вратичка,
като всеки от тези 4 играчи трябва да
следи играта и успоредно с играча,
който е тръгнал към него, трябва да
тръгне и той и да си смени мястото с
него.

Треньорът следи
спазването на
правилата на играта.

Изисква се висока
интензивност на
работа.
Даване на
допълнителни
указания при
необходимост.

Стречинг.

3. Играта на „Жозе Моуриньо“:
 Упражнение за разиграване,
пренасочване на играта, ротация
на играчите.
 Играта се играе от четири отбора,
разделени в две различни игрища
5/5 на едното игрище и 5/5 на
другото, като разпределението на
потниците на футболистите в
двете игрища си съответстват.
 При всеки отбор има номерация на
играчите е от 1 до 5.
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2 мин

10 мин

Изисква се бързина
на изпълнение ,
прецизност и
точност на
подаванията.
Треньорът следи за
спазването на
правилата на
футболната игра.

Основна част (50 мин)

 Треньорът подава сигнал –
примерно „1-2“ и съответните
играчи от едното игрище си
разменят местата със съответните
играчи от другото игрище според
номерацията и цвета на
потниците.
 Всяко игрище има 4 малки
вратички.

Заключителна част

Тренировъчна игра на 2/3 терен с
условия един играч, който получи
топката от друг и няма право да подава
на същия съиграч преди да е играл с друг
съотборник.
1. Разпускащи упражнения:
 Стречинг.
 Кръг за жонглиране – за
емоционалност и сплотяване на
отбора.

Играе се стри
докосвания.

30 мин

5 мин

Играта започва с
условие за
ограничен брой
докосвания и
продължава със
свободна игра.

Нормализиране на
функционалното и
емоционалното
състояние на
играчите.
Те са подредени и
седнали в кръг.
Треньорът
поддържа отборния
дух като насърчава
играчите да
аплодират
изпълнителите в
кръга.
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Заключителна част
(10 мин)

Анализ и оценка на свършената работа
през тренировката

3 мин

Индивидуални и
отборни препоръки.

Прибиране на пособията и съоръженията

2 мин

Възпитаване на
футболистите към
отговорност и
дисциплина.

Освобождаване на футболистите

IV. Препоръчителна литература
1. Бъчваров, М. Футбол. Интегрална физическа кондиция. София, 1999.
2. Бъчваров, М., Футбол, София,. 2000.
3. Гигов, А. Пресата във футбола. София, 2004.
4. Дашева, Д. Стрес и адаптация в спорта. София, НСА, 1998.
5. Желязков, Ц. Теория и методика на спортната тренировка. София, МФ, 1998.
6. Николов, Ю., Михов, П., Тишански, И. Концепция на БФС за развитие на млади
футболисти. София, 2012
7. Рачев, Кр. и колектив. Теория и методика на физическото възпитание. София,
МФ (трето издание) 1991.
8. Стоянов, С. Да играем футбол. София, МФ, 1982.
9. Шишков, А., Димитров, Л., Мадански, В.Генчев. Обучение и тренировка на
подрастващи футболисти – учебно помагало. ЕЦНПКФКС – ИПБ, София, 1985.
10. Шишков, А., Стоянов, С., Генчев, В., Мадански, М., Симов, М.. Футбол – учебник за
студентите от НСА. София, МФ, 1992.
11. Янчева, Т. Психологическо осигуряване на спортната подготовка. София.НСА,
1997.
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Хандбал
Автор: гл.ас Сашо Чанев

І. Примерно съдържание на индивидуалните
практически задания
Тема № 1
Техника на хандбала.
Задачи:
1. Разучаване на стартиране, спиране, смяна на посоката на движение.
2. Разучаване на водене на топката (дрибъл).
3. Развиване на специална бързина.
Тема № 2
Техника на хандбала.
Задачи:
1. Разучаване на хвърляне с една ръка над рамо от място.
2. Усъвършенстване на водене на топката.
3. Развиване на специална ловкост.

Тема № 3
Техника на хандбала.
Задачи:
1. Разучаване на придвижване в защита.
2. Усъвършенстване на хвърляне с една ръка над рамо от място.
3. Развиване на специална издръжливост.

Тема № 4
Техника на хандбала.
Задачи:
1. Разучаване на хвърляне с една ръка над рамо след три крачки.
2. Усъвършенстване на придвижване в защита.
3. Развиване на взривна сила на долни крайници.

Тема № 5
Техника на хандбала.
Задачи:
1. Разучаване на основните технически похвати на вратаря.
2. Усъвършенстване на хвърлянето с една ръка над рамо след три крачки.
3. Развиване на специална гъвкавост.
Тема № 6
Техника на хандбала.
Задачи:
1. Разучаване на хвърляне с отскок на дължина.
2. Усъвършенстване на придвижването в защита и отнемане на топката.
3. Развиване на специалните скоростно-силови качества.
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II. Критерии за оценяване
№
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

Максимален
брой точки

Критерии за оценяване
Извършена е адекватна подготовка за провеждане на
тренировъчното занимание (подсигурени са необходимите уреди
и пособия).

4

Използваните в подготвителната част общоразвиващи и
специално-подготвителни упражнения са във връзка със задачите
на тренировката.

6

Използваните упражнения са подредени в логическа
последователност и са съобразени с възможностите на
обучаваните.

7

Водещият познава в детайли техниката на хандбалната игра и
особеностите на работата за развиване на специалните двигателни
качества.
Водещият има добър език и използва правилна спортна
терминология.

Умее да извършва правилна демонстрация и да използва
онагледяващи материали.

Умее да открива грешките при изпълнение на упражненията и да
прилага адекватни индивидуални или групови средства за тяхното
отстраняване.
Избира правилно мястото си на терена и използва подходящи
команди при престрояване на работните групи.

Умее да контролира тренировъчното натоварване чрез
регулиране на броя на повторенията, скоростта на изпълнение,
интервалите на отдих и координационната сложност на
упражненията, съобразно индивидуалните особености на
обучаваните.

Спазва мерките за безопасност и прилага адекватни средства за
възстановяване.

Общо точки
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8

5
5
7
4
9
5

60

III. Примерен план-конспект
на тренировъчно занимание по ХАНДБАЛ

Тема:
Техника на хандбала.
Задачи:
1. Начално разучаване на хвърляне с приземяване на ръце.

2. Усъвършенстване на залъгващо движение (финт) на удобната страна.

3. Развиване на сила на горни крайници.

Необходими уреди и пособия:
Място на провеждане:
Времетраене на урока:

Дата:
Изготвил:
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Части

Съдържание

време
1. Строяване на отбора, съобщаване
на задачите на тренировката.

Подготвителна част (18–20 мин)

Дозировка
брой

Отборът е строен в една редица.

2
мин

2. Общоразвиващи упражнения:
• леко бягане, съчетано с кръгове
в киткени, лакетни и раменни
стави;
• ситно бягане;
• странично кръстосано бягане;
• бягане с високо повдигнато
коляно;
• бяганес изнасяне на
подбедриците назад;
• подскочно бягане;
• придвижване в защита;
• бягане, съчетано със залъгващи
движения на удобната страна 10–12
мин
при сигнал.
• совалково бягане;

3х40 м
40 м
40 м

40 м

40 м

40 м
2х40 м С водещо дясно и ляво рамо.
2х40 м

4 бр.

• подаване на търкаляща се топка
от опора;

1 мин

• подаване с две ръце пред гърди;

1 мин

• подаване с отскок на дължина;

1 мин

• подаване с две ръце над глава;

• подаване с една ръка над рамо;

• подаване с отскок на дължина
след залъгващо движение на
удобната страна.

След пресичане на средната
линия се изпълняват 10 сгъвания
и разгъвания на ръцете в опора
(лицеви опори).

Упражнението се изпълнява по
двойки. Ходене на ръце с
4х20 м
повдигане на краката от
партньора.

• упражнение „количка“;

3. Специално-подготвителни
упражнения:

Организационно-методически
указания
(ОМУ)

1 мин

1 мин

1 мин
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Постепенно увеличаване на
дистанцията.
Търси се максимално точно
подаване.

І. Разучаване на хвърляне с
приземяване на ръце:
1. Демонстрация и обяснение.

2 мин

15 мин 5-6
2. Подаване с две ръце над глава с
приземяване на ръце от колянка.
5–6

Основна част (59-60 мин)

3. Подаване с една ръка над рамо с
приземяване на ръце от
напречно-разкрачен полуклек.
4 Подаване с една ръка над рамо с
приземяване на ръце –
разчленено изпълнение.

8–10

5. Подаване с една ръка над рамо с
приземяване на ръце – цялостно
изпълнение.

10–12

Описание на хвърлянето с приземяване на ръце и грешките,
които могат да бъдат допускани.

При приземяването в опора
тялото трябва да се разгъне
максимално в тазобезрените
стави.

При и.п. изнесеният напред крак
е разноименен на хвърлящата
ръка.

Разчлен метод на преподаване:
а) и.п. е като при хвърляне с една
ръка над рамо
б) заставане на един крак –
запазване на равновесие на
свит опорен крак
в) хвърляне с приземяване на
ръце

При изходното положение
стъпалото на предният крак да
бъде обърнато леко навътре.
По време на хвърлянето
опорният крак трябва да бъде
свит.

12–15

6. Стрелба с приземяване на ръце.

При приземяването ръцете
едновременно да посрещат
земята.

При повече състезатели в отбора
се използва посменния метод за
организация.
Стелбата се изпълнява
задължително след сигнал.

Всяка стрелба се изпълнява от
различна позиция.

ІІ. Усъвършенстване на
залъгващото движение (финт) на
удобната страна:
1. След водене на топката, финт и
удар с отскок на дължина.
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6 мин

При изпълнение на
упражнението състезателите от
колоните се редуват.
* След изпълнение на показаното
упражнение състезателят
спринтира до средната линия и
изпълнява 5 опори, след което
сменя колоната.
Максимална скорост при
воденето на топката.

6 мин

При ловенето на топката и
изпълнението на финта
състезателят трябва да търси
оптимална дистанция от
пасивния защитник.
При изпълнение на
упражнението състезателите от
колоните се редуват.

6 мин

Целта на упражнението е да се
приложи правилото 3+3 крачки
за усъвършенстване на финта.

2х12
мин

От позицията на пивота да се
стреля с приземяване на ръце.
Отбелязан гол след залъгващо
движение се брои за два.

Основна част (59–60 мин)

2. Изпълнение на финт и удар с
отскок на дължина след подаване
и ловене на топката.

3. След подаване и ловене се
изпълняват две последователни
залъгващи движения на
удобната страна с еднократен
дрибъл и стрелба с отскок на
дължина.

ІІІ. Двустранна игра:
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За ключителна част
(10-11 мин)

1. Състезание за точна стрелба по
отбори.
2. Стречинг.

3. Разбор на тренировката и
освобождаване на отбора.

4–5
мин
5 мин
1 мин

Целта са два конуса, поста
вътрешната страна на
греди на вратата до пости
10 попадения.

Обръща се особено вниман
мускулните групи на горн
крайници и раменния поя

IV. Препоръчителна литература
1. Кръстев Н. и кол. Хандбал– учебник за студенти.София, 1990.
2. Вълчев Т. Хандбал – методика на преподаването. София, ИПБ на НСА,1991.
3. Кръстев Н. Хандбал – теория и методика на тренировката. София, ЕЦНПКФКС,
1987.
4. Йотов И. Хандбал-оптимизиране на подготовката.София, 2011.
5. БФ Хандбал. Хандбал-състезателни правила.
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Художествена гимнастика
Автор: доц. Гюрка Ганчева, доктор

І. Примерно съдържание на индивидуалните
практически задания
Тема № 1
Равновесни упражнения.
Задачи:
6. Класически екзерсис.
7. Упражнения без уред:
• равновесие с повдигнат свит крак, равновесие с повдигнат крак – разучаване
• стъпки (висока, остра, мека, валсова) – затвърдяване.
8. Упражнения с уред – въже - махове и кръгове, превъртане – усъвършенстване.
9. Физическа подготовка – комплексно развиване на гъвкавост в раменен пояс.
Тема № 2
Въртения – едноименни, разноименни.
Задачи:
1. Класически екзерсис.
2. Упражнения без уред:
• едноименно въртение на 360º с повдигнат свит крак, въртение на 360º- 540º с
пристъпване – разучаване;
• преакробатично упражнение – затвърдяване;
3. Упражнения с уред – въже - частично подхвърляне, навиване и развиване –
усъвършенстване.
4. Физическа подготовка – комплексно развиване на гъвкавост в гръбначен стълб.
Тема № 3
Скокове
Задачи:
1. Класически екзерсис.
2. Упражнения без уред:
• свит сменен скок, сменен скок, махов скок – разучаване;
• стъпки (висока, остра, мека) - танцувална комбинация – затвърдяване;
3. Упражнения с уред – топка - тупкане с една и две ръце – усъвършенстване.
4. Физическа подготовка – комплексно развиване на гъвкавост в тазобедрени стави.
Тема № 4
Вълнообразни движения
Задачи:
6. Класически екзерсис.
7. Упражнения без уред:
• вълна с трупа, цялостна вълна – разучаване;
• стъпки - валсова - танцувална комбинация – затвърдяване.
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8. Упражнения с уред – топка - търкаляне върху една или две ръце, подхвърляне усъвършенстване.
9. Физическа подготовка – взривна сила на долни крайници.
Тема № 5
Вълнообразни движения.
Задачи:
1. Класически екзерсис.
2. Упражнения без уред:
• вълновки, странична и кръгова вълна – разучаване;
• стъпки (галопна, ръченична, казачок) – танцувална комбинация –
затвърдяване.
3. Упражнения с уред – обръч – повдигане, снемане, обръщане – усъвършенстване.
4. Физическа подготовка – комплексно развиване на ловкост.
Тема № 6
Комбинация от въртения върху един и два крака.
Задачи:
1. Класически екзерсис.
2. Упражнения без уред:
• комбинация от въртения върху един и два крака – разучаване;
• комбинация от равновесия върху един и два крака – затвърдяване;
3. Упражнения с уред – обръч – превъртане, търкаляне по пода – усъвършенстване.
4. Физическа подготовка – комплексно развиване на бързина.

II. Критерии за оценяване
№

Максимален
брой точки

Критерии за оценяване
Цялостно оформя план-конспекта за изпитното тренировъчно
занимание.

10

Познава техниката на изпълнение на разучаваните упражнения,
3. способност за кратко и ясно обяснение и владее специалната
терминология.

10

Познава средствата и методите за развитие и възпитание на
двигателните качества и умение за боравене с тях.

10

1.
2.

Умение за създаване на предварителна представа за разучаваното
упражнение чрез различни форми на онагледяване на движенията.

4.

Познава средствата и методите за обучение в движение и
адекватното им използване.

6.

Способност за откриване и отстраняване допусканите технически
грешки от обучаваните.

5.

7. Показва умение за организиране на двигателната дейност.

Общо точки
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5

10
10
5

60

III. Примерен план-конспект
на тренировъчно занимание по ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА
Тема:
Кръстосано въртене на 360° с пристъпване.

Задачи:
1. Начално разучаване на кръстосано въртене на 360º с пристъпване.
2. Затвърдяване – странично разкрачено кълбо.
3. Усъвършенстване на превъртане на обръч.
4. Развиване на качеството гъвкавост в гръбначен стълб.
Необходими уреди и пособия: обръчи, топки

Времетраене: 60 мин

Място на провеждане:

Дата:

Изготвил:
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Части

Дозировка

Съдържание
1. Приемане на групата, рапорт, поздрав и
съобщаване на задачите за тренировката.
2. Ходене и бегови упражнения:
а) ходене;
б) ходене на пръсти, ръце горе;
в) ходене на пети, ръце зад тялото;
г) ходене на пръсти, ръце встрани;
д) тройна подскочна стъпка, ръце встрани;
е) бягане;
ж) бягане с повдигане на подбедриците.

Подготвителна част (14 мин)

3. Общоразвиващи упражнения:

мин

1
мин

бр.

3
мин

В обход на
квадрата.

10
мин

Гимнастичките са в
кръгов строй.

4х4

2х8

4х4

4х4
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Организационнометодически
указания

Следи се за
изправено тяло,
обтегнати ръце и
събрани крака.
Следи се за
координация на
движението.
Започва се с
едноименни крак и
ръка.
Следи се краката да
са обтегнати,
гърбът изправен

Следи се за
обтегнати коленни
стави.

4х4

Следи се за точни
посоки при
изпълнението.

4х8

Следи се за
височината на
поскоците,
обтегнати крака и
тяло.

2х8

Изпълнява се и в
двете посоки.
Следи се за
височината на
скока, обтегнати
крака и тяло.

4х8

Упражнението се
изпълнява и с
двата крака
Следи се за
амплитуда на
движението.

2х8
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Следи се за
изправено
положение на
тялото и обтегнат
изнесен крак.

2х16
2х16

I. Разучаване на кръстосано въртение на 360º
с пристъпване:
а) и.п. – стоеж, ръце на хълбоци:
1 – кръстосване на десен крак;
2 – и.п.;
3 – ≠ 1;
4 – и.п.;

Основна част

б) и.п. – стоеж, ръце на хълбоци:
1-3 – пристъпване на място;
4 – и.п.

4х4

в) и.п. – стоеж, ръце на хълбоци:
1-3 – дясно кръстосано въртение с пристъпване
на 360º;
4 – и.п.;
5-8 ≠ 1-4.

4х8

г) и.п. – стоеж, ръце встрани:
1-3 – дясно кръстосано въртение с пристъпване
на 360º, ръце горе във венец;
4 – и.п.;
5-8 ≠ 1-4.

4х4

б) изпълнява се с изминаване на точно определено
разстояние;
в) изпълнение с вълновки:
и.п. – дясна колянка с изнесен встрани крак,
ръце встрани
233

8
мин

Шахматен строй
Точно изпълнение
на кръстосването.
Упражнението се
изпълнява на
място.
Следи се за
ритмично
изпълнение на
пристъпването.

Упражнението се
изпълнява с
придвижване
напред.

Гимнастичките
изпълняват
упражнението по
диагонал, една
след друга.

д) цялостно изпълнение на упражнението.

а) изпълнява се в бавно темпо;

Краката са
разкрачени във
въздуха.
Следи се за
обтегнати ходила.

12
мин
4х4

II. Затвърдяване на странично разкрачено
Кълбо:

Следи се за
обтегнати крака.

10
пъти
10
пъти

8
пъти

Следи се за
обтегнати колена.
Началната и
крайната точка се
отбелязват и се
следи за точното
преместване.

1 – едновременна отвесна вълновка;
2 – и.п.;
3-6 – дясно странично разкрачено кълбо, ръце
кръстосани пред гърди;
7 – И.П.;
8 – лява стъпка и изправяне до стоеж-

III. Превъртане на обръч – усъвършенстване
а) и.п. – равновесен стоеж, ръце напред, обръчът в
подхват с две ръце:
1 – превъртане на обръча и преминаване с дясна
мека стъпка;
2 – и.п.;
3 ≠ 1;
4 – и.п.

8
мин

12
мин

б) и.п. – равновесен стоеж, ръце напред, обръчът в
подхват с две ръце:
1 – превъртане на обръча и преминаване със свит
скок ;
2 – и.п.

Следи се за
плавност при
движението на
ръцете, при
кълбото тялото да
се поставя плавно
на пода.
2х16

2х16

в) и.п. – равновесен стоеж, ръце напред, обръчът в
подхват с две ръце:
1-2 – дясна тройна подскочна стъпка;
3-4 – превъртане на обръча и преминаване със
свит скок;
5 – и.п.;
6 – снемане на обръча;
7-8 – и.п.

2х16

г) и.п. – равновесен стоеж, ръце напред, обръчът в
подхват с две ръце:
1-2 – водоравно подхвърляне;
3 – летежна фаза на уреда;
4-6 – улавяне с превъртане на обръча и
преминаване със свит сменен скок;
7-8 – и.п.

2х16

а) и.п. – по двойки – едната гимнастичка е в лег,
ръце горе, двойно поддържане на топката, другата
е в разкрачен стоеж от двете страви на стъпалата
на първата:

234

8
мин

Следи се тялото да
не се навежда.
Следи се за точното
движение на
обръча и
правилното
положение на
тялото по време на
скока.
Преминаването
може да се изпълни
и с подскок
Внимава се за
правилния хват на
уреда.
За гимнастичките,
които добре са
овладяли
упражнението.

д) двойно превъртане на обръча:

IV. Развиване на качеството гъвкавост в
гръбначен стълб

Следи се за
обтягане на
краката при меката
стъпка.

8х8

При необходимост
изправената.

1 – повдигане на трупа и подаване на топката на
стоящата гимнастичка ;
2 – и.п. без топка;
3 – повдигане на трупа и вземане на топката;
4 – и.п.

8
мин

Заключителн
а част (6 мин)

б) и.п. – седеж, ръце горе, двойно поддържане на
топката:
1 – наклон, топката се поставя пред стъпалата;
2 – и.п. без топка ;
3 – наклон, вземане на топката ;
4 – и.п.;

в) мост:
1-8 – мост;
1 – спадане ;
2 – тилен лег;
3 – повдигане на краката до склопна опора;
4-7 – задържане;
8 – снемне.
1.
2.
3.
4.

Бегови упражнения за разпускане.
Ходене с разпускащи движения.
Ходене с навеждане към десен и ляв крак.
Строяване на групата и разбор на
тренировката.

гимнастичка се
навежда, за да
вземе топката и
улесни
изпълнението.
8х8

4х8

4
мин

Следи се краката да
не се свиват в
коленни стави.
При изпълнението
на моста се изисква
максимално
повдигане на
тялото.
При склопната
опора колената
трябва да са
обтегнати.
Изпълняват се в
обход на квадрата.

2
мин
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