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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 начална училищна 

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 7-12 год.; 

 Да придобият знания и умения за подобряване на физическата дееспособност на 

учениците и тяхното здравно състояние; 

 Да придобият практически умения за разработване на учебна документация относно 

срочните 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 „Педагогически технологии за овладяване на физическата 

култура в детската градина”, „Теория на възпитанието”, „Основи на началната училищна 

педагогика”. 

 

ФОРМА на ОБУЧЕНИЕ 

 Редовно обучение  

 Задочно обучение 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 

Специалност Статут Кредити 
Дистанционно 

обучение 

Редовно 

обучение 

Задочно 

обучение 

ПНУП задължителна 6 
прис. л с общо л с общо л с общо 

    30 30 60 15 15 30 

 

СЪДЪРЖАНИЕ  

Съдържание:  

А. Лекционен курс: 

Тема 1. Цел, задачи и значение на физическото възпитание в начална училищна възраст 

Тема 2. Средства на физическото възпитание. Основни дейности във физическото 

възпитание в НУ 

Тема 3. Средства за разширяване функциите на тялото на деца с различни възможности 

Тема 4. Особености на подбора на средствата 

Тема 5. Обучение по физическо възпитание в началното училище 

Тема 6. Учебен материал по физическо възпитание в НУ 

Тема 7. Развитие на естествено- приложните движения (ЕПД) на децата на 7-12 год. 

Тема 8. Методи на обучение в началното училище 

Тема 9. Методи за физическо натоварване в началното училище 

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

физическото възпитание в началното училище 

Тема 11. Методи за организиране на двигателната дейност в началното училище 

Тема 12. Форми на физическото възпитание в началното училище 

Тема 13. Урокът по физическото възпитание в началното училище 

Тема 14. Спортно- подготвителните упражнения и игри. Спорт в началното училище 

Тема 15. Физическо развитие и физическа дееспособност на деца на възраст 7-12 год. 
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Б. Семинарни упражнения: 

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

групи 

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. Методи за физическо натоварване в началното училище. Подбор и особености 

при прилагането им 

 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 

началното училище 

Тема 9. Разработване на СПУИ за различни възрастови групи в началното училище  

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, хоспитиране, 

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 

(клас- по избор на студента) 

 Провеждане от студентите на форми на физическо възпитание за различните класове 

(със студентската група).  

 



 4 

СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ: 

КУРСОВА ЗАДАЧА (1 по избор): 

Разработване на 12 план–конспекта за УРОК по физическо възпитание за един клас (по 
избор)  в началното училище. Примерна система за 1 месец. 

Разработване на 12 план–конспекта за ПОДВИЖНИ ИГРИ за възрастова група (по 
избор) в детската градина. Примерна система за 1 месец. 

Разработване на 12 план–конспекта за СПОРТНО- ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ И 
ИГРИ за клас (по избор)  в началното училище. Примерна система за 1 месец. 

 

МЕТОД ЗА ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА: 

• 70 % от  разработените курсови задачи; 

• 30 % от самостоятелните задачи на текущото оценяване. 

 

 

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Ганева, З., «Физическо възпитание в детската градина и началното училище”, Изд. 

“ФЛАТ”, Бургас, 2017  

2. Ганева, З., „От физическа грамотност към физическа активност”, Изд. “ФЛАТ”, Бургас, 

2020 

3. Ганева, З., „Модел за игрова двигателна дейност в обучението по физическо 

възпитание в детската градина”, Изд. „ФЛАТ”, 2017 

4. Ганева, М., Ганева, З., “Спортно – подготвителни игри. Мини волейбол и мини 

баскетбол”, Бургас, 2021 

5. Ганева, М., Ганева, З., “Мини хандбал”, Бургас, 2020 

6. Ганева, М., “Мини футбол”, Бургас, ДП “Г. Кирков”, 1985 

7. Ганева М., Сурчева, „Общоразиващите упражнения във всекидневието на децата”, изд. 

Геа-Либрис, 1994 

8. Попов, /под редакцията на Ив.Попов/, „Методика на обучението по физическо 

възпитание I-IV клас”, изд. Интеграл,  

9. Попов, Михайлова, Глушкова,/под редакцията на Ив. Попов/, „Теория и методика на 

физическото възпитание в детската градина”, 1990 

10. Рачев, /под ред. на Кр.Рачев/, “Теория и методика на физическото възпитание”, НСА-

ПРЕС, С., 2004 

11. Рачев, /под ред. на Кр.Рачев/, “Теория и методика на физическото възпитание” част I – 

Общи основи на теорията на физическото възпитание, НСА-ПРЕС, С.,1998 

12. Рачев, /под ред. на Кр.Рачев/, “Теория и методика на физическото възпитание” част II 

– Методика на физическото възпитание, НСА-ПРЕС, С., 1998 

13. Глушкова, Ганева М., Учебно пособие „Методика на физическото възпитание в 

детските градини”, Благоевград, 1996 

14. Маргаритов (под. ред.Маргаритов), „Методика на физическото възпитание“, ПУ,, 1999 

 

15. Костов, Иванов, „Книга за учителя по физическо възпитание и спорт за 1 клас”, изд. 

Просвета 
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16. Костов, Иванов, „Книга за учителя по физическо възпитание и спорт за 2 клас”, изд. 

Просвета 

17. Костов, Иванов, „Книга за учителя по физическо възпитание и спорт за 3 клас”, изд. 

Просвета 

18. Костов, Иванов, „Книга за учителя по физическо възпитание и спорт за 4 клас”, изд. 

Просвета 

19. Методическо пособие "Приятели с учителите в 4 ПГ" – екип, Зорница Ганева - 

методика физическо възпитание, изд. Анубис, 2016  

20. Методическо пособие "Приятели с учителите в 3 ПГ" – екип, Зорница Ганева - 

методика физическо възпитание, изд. Анубис, 2016  

21. Методическо пособие "Приятели с учителите в 2 гр." – екип, Зорница Ганева - 

методика физическо възпитание, изд. Анубис, 2016  

22. Методическо пособие "Приятели с учителите в 1 гр." – екип, Зорница Ганева - 

методика физическо възпитание, изд. Анубис, 2016  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Аладжов, „Азбука на движенията в спорта”, изд. Симолини, 2012 

2. Ангелова и колектив, „Интеркултурни взаимодействия в игри”, Тракийски университет, 

2004 

3. Ангелова, „Ситуации, решения, изпълнения с физически упражнения”,1997 

4. Бояджиева, „Педагогика на свободното време и децата в НУВ”, сборник „Съвременни 

предизвикателства към началната училищна педагогика”, изд. Веда Словена, 2003 

5. Бъчваров, „Спортология”, 2003 

6. Гешев, Михайлов, „Подвижни игри”,  изд. Медицина и физкултура, 1965 

7. Глушкова, „Бягай, ще те стигна! за 5-6 годишни деца”, изд. Просвета 

8. Глушкова, Пенев, Гюрова, Гюров, „Знам и мога – в първи клас ще бъда аз!” - 

Диагностични задачи по социален свят и физическа култура, изд. Просвета, 2004 

9. Григоров, „Ритмика и танци - практическо ръководство”, НСА Прес, 2003 

10. Гюров и кол. /вкл. М.Глушкова/, „Книга за учителя за подготвителната група в детската 

градина и в училище (образователно направление "Физическа култура")”, изд. 

Просвета, 2004 

11. Данчева, „373 комуникативни игри в детската градина”, изд. Слово 

12. Джамбазова, „Книга за учителя по физическо възпитание и спорт за 1 клас”, изд. 

Булвест-2000, 2011 

13. Димитрова,Зл., «Подвижни игри със съвременни сюжети», Бургас, 2017 

14. Кавдански, „Подвижната игра във физическото възпитание и спорта”, ЮЗУ, 2010 

15. Кавдански, Монография „Подвижната игра във физическото възпитание и спорта”, 

Благоевград, 2010 

16. Кавдански, Учебно пособие „Подвижни и спортноподготвителни игри”, Благоевград, 

2010 
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ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

ИЗПИТЕН  ВЪПРОСНИК :  

  

  

  

 ED310 

 МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В НАЧАЛНОТО 

УЧИЛИЩЕ 

 Лектор:  доц. д-р Зорница Ганева 

 

 

1. Цел, задачи и значение на физическото възпитание в начална училищна възраст 

2. Средства на физическото възпитание. Основни дейности във физическото 

възпитание в НУ 

3. Средства за разширяване функциите на тялото на деца с различни възможности 

4. Особености на подбора на средствата 

5. Обучение по физическо възпитание в началното училище 

6. Учебен материал по физическо възпитание в НУ 

7. Развитие на естествено- приложните движения (ЕПД) на децата на 7-12 год. 

8. Методи на обучение в началното училище 

9. Методи за физическо натоварване в началното училище 

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

физическото възпитание в началното училище 

11. Методи за организиране на двигателната дейност в началното училище 

12. Форми на физическото възпитание в началното училище 

13. Урокът по физическото възпитание в началното училище 

14. Спортно- подготвителните упражнения и игри. Спорт в началното училище 

15. Физическо развитие и физическа дееспособност на деца на възраст 7-12 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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1.  


