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АНОТАЦИЯ 

Мисията на физическата култура в детска възраст е свързана с грижа за тялото, 

грижа за физическото развитие, грижа за функционалното усъвършенстване на децата. 

Реален израз на тази грижа към децата е развиването на тяхната моторика, физическа 

дееспособност и първоначални спортни умения. 

Във философията на физическата култура (физическото възпитание) човекът е 

нейното основополагащо начало. Нейните най- важни приоритети са насочени към 

обновяване на четириизмерната човешка природа - физическо измерение, духовно 

измерение, умствено измерение и социално-емоционално измерение. 

Най-важната инвестиция в живота на всеки човек е инвестиция за самите нас, 

единственият инструмент, който напълно ни принадлежи. Тази инвестиция е особено 

необходима, когато се отнася за нашите деца. Тя определя главната цел на физическата 

култура - опазване и подобряване на физическото, психическото и емоционалното здраве 

на децата.  

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Основна цел на дисциплината е създаване на основния инструментариум у 

студентите за управление на двигателните способности на децата от предучилищна 

възраст. Развиване на нови двигателни възможности чрез различни методи и форми на 

физическата култура.  

Като изходни учебни резултати се очаква, студентите да: 

 Да придобият знания и умения за осъществяване на  двигателна дейност и развиване 

на моториката на деца на възраст 3-6 год.; 

 Да придобият знания и умения за подобряване на физическата дееспособност на 

децата и тяхното здравно състояние; 

 Да придобият практически умения за разработване на учебна документация относно 

годишните разпределения на учебния материал регламентиран от програмата по 

физическо възпитание на министерството и от Държавните образователни 

изисквания. 
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ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е част от базовия блок учебни курсове, необходими за 

професионалната реализация на детския и начален учител. За оптимално разбиране и 

усвояване на учебния материал ще способства предварителното преминаване през 

обучителните курсове по  „Теория на възпитанието”, „Предучилищна педагогика”. 

 

ФОРМА на ОБУЧЕНИЕ 

 Редовно обучение  

 Задочно обучение 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 

Специалност Статут Кредити 
Дистанционно 

обучение 

Редовно 

обучение 

Задочно 

обучение 

ПНУП задължителна 4 
прис. л с общо л с общо л с общо 

    30 10 40 10 10 20 

 

СЪДЪРЖАНИЕ  

A. Лекционен курс 

Тема 1. Цел, задачи и значение на физическото възпитание. Основни понятия. 

Здравословен начин на живот 

Тема 2. Цел и задачи на физическото възпитание в предучилищна възраст 

Тема 3. Средства на физическото възпитание. Основни дейности във физическото 

възпитание в ДГ 

Тема 4. Особености на подбора на средствата 

Тема 5. Обучение по физическо възпитание в детската градина 

Тема 6. Учебен материал по физическо възпитание в детската градина 

Тема 7. Развитие на естествено- приложните движения (ЕПД) на децата на 3-6 год. 

Тема 8. Методи на обучение в детската градина 

Тема 9. Методи за физическо натоварване в детската градина 

Тема 10. Методи за контрол и оценка на ефекта от педагогическите въздействия на 

физическото възпитание 

Тема 11. Методи за организиране на двигателната дейност  

Тема 12. Физическо натоварване и компоненти на натоварването  

Тема 13. Форми на физическото възпитание в детската градина 

Тема 14. Спортно- подготвителните упражнения и игри в детската градина 

Тема 15. Физическо развитие и физическа дееспособност на деца на възраст 3-6 год. 

 

Б. Семинарни упражнения: 

Тема 1. Подбор на средствата на физическото възпитание за различните възрастови 

групи 
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Тема 2. Подбор на средствата на физическото възпитание за деца с различни 

възможности 

Тема 3. Закономерности и етапност при формирането на двигателните умения и навици 

Тема 4. Учебен материал по физическо възпитание 

Тема 5. Подбор на естествено- приложните движения (ЕПД) за децата в различните 

възрастови групи. 

Тема 6. Дидактически принципи 

Тема 7. Физическо натоварване и компоненти на натоварването  

 Подбор на средства и методи за развиване на бързината на децата 

 Подбор на средства и методи за развиване на силата на децата 

 Подбор на средства и методи за развиване на издръжливостта на децата 

 Подбор на средства и методи за развиване на гъвкавостта на децата 

Тема 8. Разработване на уроци по физическо възпитание за различни възрастови групи в 

детската градина 

Тема 9. Разработване на СПУИ за различни възрастови групи в детската градина  

Тема 10. Провеждане от студентите на форми на физическо възпитание за различните 

детски групи (със студентската група) 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Лекции, презентации, семинарни упражнения, практически упражнения, хоспетиране, 

самостоятелната работа. 

Индивидуалната самостоятелна работа по този курс е: 

 Разработване на програма за физическо възпитание за определена възрастова група 

(клас- по избор на студента) 

 Провеждане от студента на форми на физическо възпитание за различните класове (с 

студентската група).  

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

МЕТОДИ ЗА ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ 

Текущо оценяване - 2 пъти:  

 Разработване на програма за физическо възпитание за определена възрастова група 

(детска група- по избор на студента) 

 Провеждане от студентите на форми на физическо възпитание за различните детски 

групи (със студентската група).  

СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ: 

• Семестриалният изпит е писмен – конспект. Разработване (писмено) на 2 въпроса от 

конспект; 

• Презентация на една от темите. 
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МЕТОД ЗА ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА: 

• 50 % от  разработените писмено въпроси; 

• 50 % от самостоятелните задачи от текущото оценяване. 
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1. Цел, задачи и значение на физическото възпитание. Основни понятия. Здравословен 

начин на живот 

2. Цел и задачи на физическото възпитание в предучилищна възраст 

3. Средства на физическото възпитание. Основни дейности във физическото възпитание 

в ДГ 

4. Особености на подбора на средствата 

5. Обучение по физическо възпитание в детската градина 

6. Учебен материал по физическо възпитание в детската градина 

7. Развитие на естествено- приложните движения (ЕПД) на децата на 3-6 год. 

8. Методи на обучение в детската градина 

9. Методи за физическо натоварване в детската градина 

10. Методи за контрол и оценка на ефекта от педагогическите въздействия на 

физическото възпитание 

11. Методи за организиране на двигателната дейност  

12. Физическо натоварване и компоненти на натоварването  

13. Форми на физическото възпитание в детската градина 

14. Спортно- подготвителните упражнения и игри в детската градина 

15. Физическо развитие и физическа дееспособност на деца на възраст 3-6 год. 

 Подбор на средства и методи за развиване на бързината на децата 

 Подбор на средства и методи за развиване на силата на децата 

 Подбор на средства и методи за развиване на издръжливостта на децата 

 Подбор на средства и методи за развиване на гъвкавостта на децата 
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