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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината дава възможност на студентите да се запознаят с основния инструментариум 

на физическото възпитание и спорта в детската градина и началното училище. Разширява техните 

знания и умения за използването на двигателната дейност като средство за разгръщане на 

социалния и емоционален потенциал на детето. 

Курсът дава съвременен акцент върху средствата, методите и формите на физическото 

възпитание и спорта в училище и използването им със социален и развлекателен ефект и в 

свободното време. Съдържанието на курса предлага креативен подход за работа на учителя чрез 

използване на двигателната активност и спортната анимация в учебния процес в детската градина 

и началното училище. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Основна цел на курса е развиване на основен инструментариум за творческо и ефективно 

използване на възможностите и педагогическите условия на физическото възпитание в детската 

градина и началното училище. Курсът е насочен към развиване на знания и умения за оптимизиране 

на обучението по физическо възпитание чрез съвременни подходи към двигателната дейност по 

време и извън учебния процес. 

По- конкретно,  целите на обучението са: 

 Придобиване на теоретична и методична подготовка на студентите за развиване и прилагане на 

нови форми на двигателна активност в детската градина и началното училище; 

 Придобиване на знания и умения за създаване на програми за двигателна активност и спортна 

анимация в детската градина и началното училище. 

Като изходни учебни резултати се очаква, студентите да: 

 Придобият нови знания и нови разбирания за значението на физическото възпитание и спорта в 

учебния процес в детската градина и началното училище; 

 Развият нови компетенции при прилагането на методи, принципи и подходи за двигателна 

дейност за деца на възраст 3 – 11 год.; 
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 Формират нови умения и компетенции за оптимизиране на свободното време на децата и 

учениците в детската градина и началното училище; 

 Организират и реализират програми за двигателна активност и спортна анимация в детската 

градина и началното училище. 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е част от базовия блок учебни курсове, необходими за професионалната 

реализация на детския и начален учител. Тя допълва философията на Магистърската програма - за 

цялостното личностно развитие на детето. 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 

Специалност Статут Кредити 
Дистанционно 

обучение 
Редовно 
обучение 

Задочно 
обучение 

ПНУП задължителна 5 
прис. л с общо л с общо л с общо 

    25 25 50 25 0 25 

 

СЪДЪРЖАНИЕ  

А. Лекционен курс 

Тема 1. Двигателната активност – същност, значение и възрастови особености  

Брой часове: 4 

Съдържание (основни параметри, ключови думи и понятия) 

 Двигателната активност – компонент на холистичното здраве 

 Възрастови аспекти на двигателната активност на децата (3 – 11 год.) 

 Възрастови особености в прилагането на средствата, методите и формите на физическото 

възпитание в детската градина и началното училище 

Тема 2. Организация и провеждане на двигателна дейност в различните форми на обучение 

по физическо възпитание в детската градина и в началното училище 

Брой часове: 3 

Тема 3. Оптимизиране на двигателната активност на деца и ученици от различни възрастови 

групи (3–11 год.) 

Брой часове: 3 

Тема 4. Средствата  и педагогическите условия на физическото възпитание като ресурс за 

развиване на социална компетентност 

Брой часове: 6 

Съдържание: 

 Общуване и двигателна активност 

 Творчески подходи за организиране на целенасочена двигателна дейност с деца и ученици (3 – 

11 год.) 

Тема 5. Групов процес в педагогическите условия на двигателна дейност 

Брой часове: 2 
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Тема 6. Средства, технологии и методи на спортна анимация и тяхното приложение в детската 

градина и началното училище 

Брой часове: 4 

Съдържание: 

 Видове спортно- анимационни дейности за различните възрастови групи деца (3 – 11 год.) 

 Методика на спортна анимация за деца 

 Методика на игрите (подвижни игри, спортно- подготвителни игри и други) в спортната анимация 

Тема 7. Практически модул. Модели за двигателна активност и личностно развитие на децата. 

Разработване на Програми за двигателна активност и спортна анимация за деца 

Брой часове: 8 

Съдържание: 

 Програми за двигателна активност за деца (3 – 11 год.) в учебния процес в детската градина и 

началното училище 

 Програми за двигателна активност за деца (3 – 11 год.) в свободното време 

 Програми за спортна анимация за деца (3 – 11 год.) 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Лекции и практически упражнения. 

Самостоятелна работа -  аудиторна, извънаудиторна и електронна форма. 

 

МЕТОДИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

1. Текуща проверка: 

 Задание са самостоятелна работа – електронна форма. 

2. Семестриален изпит  

 Писмен – Разработване на курсов проект - Програма за двигателна активност / спортна анимация 

за деца на възраст 3 – 11 год.  (възрастовата група - по избор на студента). 

 Презентация и защита на програмата пред преподавателя и групата. 

Критерии за формиране на крайната оценка: 

 Активност по време на присъствените учебни занимания; 

 Извънаудиторна активност и самостоятелна работа; 

 Оригиналност и адекватност на проекта; 

 Презентация и защита на разработката. 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Динев, Томова, „Спортна анимация”, ИУ, Варна, 2001 

2. Милева, „Педагогически аспекти и функции на спортно- игровата дейност в свободното време на 

подрастващи”, сп. Спорт и наука, 1/2005 

3. Милева, „Педагогически подходи в условията на спортно- оздравителната и спортно 

развлекателната дейност”, сборник „Спорт, стрес, адаптация”, НСА, 2004 
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4. Томова, „Спортната анимация – възможност за разширяване на професионалната реализация 

на студентите от педагогическите специалности”, сборник „Физическо възпитание в 

образователната система”, ЮЗУ, 2003 

5. Ганева, З., «Физическо възпитание в детската градина и началното училище”, Изд. “ФЛАТ”, 

Бургас, 2017  

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

детската градина”, Изд. „ФЛАТ”, 2017 

7. Ганева, З., „От физическа грамотност към физическа активност”, Изд. “ФЛАТ”, Бургас, 2020 

8. Ганева, М., Ганева, З., “Спортно – подготвителни игри. Мини волейбол и мини баскетбол”, Бургас, 

2021 

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

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

11. Ганева, М., Сурчева, Т., “Общоразвиващите упражнения във всекидневието на децата”, София, 

“Гея- Либрис”, 1994 

12. Дашева, Кръстев, Нейков, “Ръководство за семинарни упражнения по основи на спортната 

тренировка”, София, НСА, 2000 

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

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

физическо възпитание, изд. Анубис, 2016  

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

физическо възпитание, изд. Анубис, 2016  

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

физическо възпитание, изд. Анубис, 2016  

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

физическо възпитание, изд. Анубис, 2016  

18. Рачев, Кр., “Теория и методика на физическото възпитание”, София, , “Медицина и физкултура”, 

1984 
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 Писмен – Разработване на курсов проект - Програма за двигателна активност / спортна 

анимация за деца на възраст 3 – 11 год.  (възрастовата група - по избор на студента). 

 Презентация и защита на програмата пред преподавателя и групата. 

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА ПО ИЗПИТНИЯ ВЪПРОСНИК 

1. Динев, Томова, „Спортна анимация”, ИУ, Варна, 2001 

2. Милева, „Педагогически аспекти и функции на спортно- игровата дейност в свободното време на 

подрастващи”, сп. Спорт и наука, 1/2005 

3. Милева, „Педагогически подходи в условията на спортно- оздравителната и спортно 

развлекателната дейност”, сборник „Спорт, стрес, адаптация”, НСА, 2004 

4. Томова, „Спортната анимация – възможност за разширяване на професионалната реализация 

на студентите от педагогическите специалности”, сборник „Физическо възпитание в 

образователната система”, ЮЗУ, 2003 

5. Ганева, З., «Физическо възпитание в детската градина и началното училище”, Изд. “ФЛАТ”, 

Бургас, 2017  

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

детската градина”, Изд. „ФЛАТ”, 2017 

7. Ганева, З., „От физическа грамотност към физическа активност”, Изд. “ФЛАТ”, Бургас, 2020 

8. Ганева, М., Ганева, З., “Спортно – подготвителни игри. Мини волейбол и мини баскетбол”, Бургас, 

2021 

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

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

11. Ганева, М., Сурчева, Т., “Общоразвиващите упражнения във всекидневието на децата”, София, 

“Гея- Либрис”, 1994 

12. Дашева, Кръстев, Нейков, “Ръководство за семинарни упражнения по основи на спортната 

тренировка”, София, НСА, 2000 

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

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

физическо възпитание, изд. Анубис, 2016  
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15. Методическо пособие "Приятели с учителите в 3 ПГ" – екип, Зорница Ганева - методика 

физическо възпитание, изд. Анубис, 2016  

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

физическо възпитание, изд. Анубис, 2016  

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

физическо възпитание, изд. Анубис, 2016  

18. Рачев, Кр., “Теория и методика на физическото възпитание”, София, , “Медицина и физкултура”, 

1984 

 

 

 


