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РЕЗЮМЕ
Основната цел на проекта FAIRHAP е да идентифицира и развие стратегии за предаване на
ценностите на истинския спорт на учителите по спорт и треньорите и да осигури
възможности за обучение на обучаващите да бъдат въоръжени с подходящи инструменти за
успех.
Спортът е обучителен и тренировъчен инструмент за лично и социално развитие на
изключителна сила. Вярва се,че във и чрез спорта хората са в състояние да изградят подобро общество за себе си, както и за бъдещите поколения. Едно общество, което не
показва одобрение на расистки нагласи, насилие, манипулиране на състезания, незачитане
на честна игра или етични правила.
Чрез спорта децата тренират,създават нови приятелства, забавляват се, учат се да играят
като членове на екип, учат се да играят честно и придобиват умения и идеали,
жизненоважни за тяхното съществуване, самочувствие и увереност. В основата на тези
ценности са трите основни олимпийски ценности: върхови постижения, приятелство и
уважение, зачитане на правилата, уважение към себе си и уважение към другите.
Изследванията показват, че с правилните условия децата могат да научат ценности чрез
физическо възпитание и спорт и че учителите по физическо възпитание, както и учителите по
спорт и треньорите могат да играят важна роля в социалното, умственото и моралното
развитие на децата.
Този наръчник предлага иновативен учебен материал за преподавателите по спорт и
треньорите, които ще бъдат обучени по този проект, за да се повиши осведомеността и да
им помогне да преподават на децата на възраст от 10 до 12 години основните олимпийски
ценности, които съставляват принципите на проекта FAIRHAP.
Учебният материал набляга върху учебните методологии, съчетаващи хуманистичните
ценности с техническите умения в отборните спортове. Освен теоретичния материал са
разработени и планове за обучение, които да бъдат използвани от учителите по спорт по
време на обучителните дейности по проекта.
Материалът разглежда въпроси, свързани с принципите на олимпизма и олимпийските
идеали, като основни права на човека, културно многообразие, анти-расизъм, ксенофобия,
равенство между половете, социално неравенство и социално изключване, агресия и
насилие в спорта, приемане на етични, социални и спортни правила, появата на
развлечения, забавления и радост чрез играта, както и осъвместяване на екологична съвест
и тренировка.
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Предназначение
Спортната тренировка може да бъде възможност за интегриране на индивидите в група,
която може да им помогне да определят тяхната личност и да разбират моралните ценности.
Спортът и физическата активност осигуряват на участниците чрез своите измерения
възможността да поемат различни роли, да придобиват нови социални умения
(толерантност, уважение към другите), да се приспособяват към целта на отбора (чрез
сътрудничество, сближаване) и ставайки активен чрез представянето на другите. Той също
така представлява определена социална област; управляваща се от относително строги
правила: съществуват норми, които санкционират неспазването и наказването на
отклоняващо се поведение. В това пространство хората се научават да поемат отговорности,
да зачитат правилата, да се приемат, да се стремят към консенсус, да участват доброволно
към решаване на въпроси (Д. Таршис - Съветът на Европа). Понятието за честна игра е от
жизненоважно значение в този контекст: не може да се обсъжда развитието и
социализирането без насърчаване на моралните характеристики, тъй като специфичните
подходи в учебния процес могат да окажат положително въздействие върху характера на
честната игра без промотиратне на просоциално поведение.
Едно по-богато общество, равнопоставеност между социалните групи, ограничен достъп до
биологични, химически, ядрени оръжия, насочени към напрежение чрез ненасилствени
действия - всичко това ще доведе до смекчаване на явлението- насилие.
Спортът се отнася до формите на физически упражнения и игри за движение, които могат да
имат спонтанен и конкурентен характер; те произхождат от традиционните игри и
основаващи се митове на цивилизацията; неговата специфичност е в ценностите на
съвременния живот (Драгнеа, 2002: 12). Неговите функции - наследени от античността разкриват ценностите, споменати в горепосочената дефиниция: конкурентен (удовлетворява
необходимостта от конкуренция), максимизиране на представянето, социализиран
(интеграция, социален диалог) културен и икономически. В това отношение спортът се
отнася до психофизично представяне, правила, институционализация и конкуренция, до
приятно свободно време. Между спорта и обществото има сложна връзка от гледна точка на
два течения: идеалистично, което разглежда спорта като свободна, спонтанна дейност,
отделена от ежедневието; че спортът трябва да бъде идеологическият имидж на
доминиращите интереси в сегашното общество (Патриксън, 1995: 38-75). Това възприятие се
развива постепенно, защото нормите и ценностите, изградени в обществото в множеството
"социални области", се обуславят от тези, които са извън полето и от прогреса на
обществото, като се превръщат в едно. Спортът е социално явление и не бива да се отделя,
докато мотивира действията си от своя контекст: исторически, социален, културен,
политически и икономически. Според Бурдийо (1978: 819-840) спортът има независима
история, повлияна от впечатляващите икономически и социално-политически събития по
мащаб, има свой собствен ритъм,свои еволюционни закони, кризи и специфична
хронология.
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Всяка "социална област" има периоди на напрежение, конфликти и борба за налагане на
идеи, доминираща социална практика, между социалните участници и различните групи
интереси. В този контекст спортната култура е продукт на борбата между социалните класи;
тъй като ресурсите не са еднакво разделени, групите с повече власт и ресурси ще доминират
в областта на спорта. Тя представлява конкуренцията и се основава на игра, която
предполага приятната, непредсказуемата природа и проблематичният и стратегически
аспект. Според Хьойзинха играта е осезаема гаранция и постоянна поддръжка на свободния
рефлекс, а не просто търсената, обещаната или сънуваната свобода (2003: 7). Свободата се
идентифицира във всички гореспоменати хипостази в различни пропорции в спорта, в
зависимост от спецификата му. Приятната страна предполага психологическата природа на
упражняване на физическа активност, а стратегическите, проблематичните и
непредвидимите страни са подчинени на научните дисциплини, които използват причина за
решаване на проблеми. Хармоничното обвързване между ludus (проблематичната игра) и
paidia (свободата, импровизацията, избухването в смях) характеризира играта (Маркъс С.,
1998: 20).
Спецификата на игрите се състои в съществуването на конкурентни отбори. В състезанието
противникът се смята за враг, този, който заплашва пространството, свободата на
противника чрез просто присъствие на едно и също място. Първата реакция ще бъде да се
елиминира, да се изолира от личната среда, врагът определен по всякакви средства
(заплаха, унищожаване или изгонване). Съвестта е нащрек и ще се съсредоточи върху врага,
а действията се водят от емоционални импулси, които отслабват рационалния анализ.
Можем да включим играта в рационалната сфера, защото играчите трябва да анализират
ситуацията, като възприемат другия като противник (към когото афективното отношение
може да бъде неутрално или приятелско), докато вниманието се фокусира върху контекста
(където противникът има частичен контрол). Тази ситуация може да се ръководи от
предварително обмислена стратегия. Опонентът е ограничен от същите правила на играта;
той си сътрудничи по време на състезанието. Афективното състояние обаче е доминирано от
удоволствие, произтичащо от самото разгръщане на спектакъла, осигурен от играта.
Основната характеристика на спорта е конкуренцията, която се насочва към стара цел,
йерархия, ясна подредба на върхови постижения.
Всички колективни спортове включват елементи на атака и защита, които подкрепят
понятието за собственост, като запазват притежанието на обекта за игра след спечелването
на терена, като отдават дължимото значение на класирането и на множество постижения.
Фактът, че състезателните отбори се борят за притежаването на топката, прави господството
в групите напрегнато, както и сред поддръжниците на двата отбора.
От друга страна, физическата активност влияе положително върху личността на индивида от
когнитивна гледна точка; оценката на информацията ще бъде улеснена чрез използване на
социализиращи агенти, докато физическото развитие ще промени значително
увеличаването на самоуважението. Докато спортът не може да се счита за "ремонтен
магазин" на (погрешни) социални актове, той се възползва от необходимите инструменти за
борба с насилието и за социална интеграция, когато се практикува. Средствата, чрез които
младите хора дават възможност да се отпуснат физически, да разтварят духовните
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напрежения и да ги отклоняват от агресивните факти, се опростяват от онези, които оказват
влияние върху възникването на конфликти. Спортът, разглеждан като микрокосмос, е
положително пространство с благоприятни валентности в поддържането на социалните
контакти и в сплотеността на групите.

Този материал е предназначен за учителите по физическо възпитание и спорт, за треньори
на групи деца и юноши, за учители в началните училища, за тези, които съсредоточават
своята работа върху психомоторното обучение на децата, възпитателите, родителите.
Изброените по-горе, могат да представляват екип, който работи в полза на образованието, в
полза за оформянето на личността на децата, за да им помогне да се подобрят по отношение
на физическото и психическото моделиране. Активното поведение, честната игра,
сътрудничеството са някои качества, които упражняваме, използвайки спорта и неговите
средства.
Съдържанието на този наръчник има за цел да придаде на децата основни ценности, които
се проявяват в информация, важна за еволюцията, като резултат от комбинацията между
мислене, морал и разум. Човечеството е създадено чрез ценности, които във времето са
станали толкова многобройни и сложни, че е много трудно да се определи кои са найважните от тях, но ние поемаме началото на стремеж в това отношение.
Учителите по физическо възпитание и спорт, треньорите ще могат да използват този
материал за обучение на сътрудничество, алтруизъм и справедливост, за приемане на
човешкото разнообразие и различни хора, които могат да доведат до еволюция.
Увеличаването на поведението като вербална агресивност, насилие, дискриминация,
неравенство между половете може да бъде смекчено или изкоренено чрез включване в
неконкурентна спортна дейност. Целта на общото образование е да развива човешкия дух
на физическото възпитание, да допринася за хармоничното физическо развитие,
психомоторното развитие, за да се адаптира към екологичните предизвикателства, а не да
създава йерархии.
Инструментите за физическо възпитание са лесни за използване, лесни за прилагане и с
дълбоки ефекти върху личността на децата. Учителите могат да ги прилагат отговорно и
надеждно, защото спортът отразява по най-точен начин функционирането на обществото и
се променят само прилаганите променливи: движещи игри, упражнения с катартичен ефект.
Групиране на образователни ценности
Универсалните ценности бяха групирани в четири категории основни ценности, които са
насочени към едни и същи видове поведения и съдържат подобни отговори на стимули от
околната среда.
Олимпизмът включва олимпийското примирие, очевидно това, което намалява
въоръжените конфликти. Красотата на конкуренцията намалява целта на войната, защото

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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символизира

позитивното измерване

на физическите

и умствените

Правата на човека представляват тези граждански права, които са от съществено значение за
физическото съществуване, за тяхното материално и интелектуално развитие, както и за
гарантиране на тяхното активно участие в държавната администрация. Основните права са
тези субективни права на гражданите, които са от съществено значение за живота,
достойнството и свободата им, незаменими за свободното развитие на човешката личност,
права, установени от Конституцията и гарантирани от Конституцията и законите. Спортът,
чрез регламентите, които го управляват, допринася за образованието на равноправието
между половете, на социалното приобщаване, на културното многообразие, като по този
начин насърчава единството чрез разнообразието.

ВЪВЕДЕНИЕ

състезанието
способности.

Куражът за участие, конкуренция, приемане и интеграция в различни групи, предлагани от
спортното игрище, смекчава расизма и ксенофобията.
Агресивността и насилието могат да бъдат смекчени чрез спорта, тъй като той има
катартическа роля и качеството на намаляване на натрупаното напрежение чрез решаване
на въпросите, произтичащи от сложността на двигателните действия и от красотата на
конкуренцията, от феърплей, управляващ спортните дисциплини, практикувани от
конкурентите.
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ЦЕННОСТИ НА
ОЛИМПИЗМА

ЧОВЕШКИ ПРАВА

СИЛА НА ДУХА

ПРОАКТИВНО
ПОВЕДЕНИЕ

•Олимпизъм,олимпийски идеали,олимпийско примирие
•Възникване на развлечение, забавление и радост чрез
играта
•Осъвместяване на екологичната съвест и упражнения
•Човешки права
•Културно многообразие
•Пол и равноправие
•Социално неравенство и социално изключване

•Расизъм и ксенофобия

•Агресията и насилието в спорта
•Приемане на етични, социални и спортни правила

Фигура 1: Групиране на ценностите в 4 категории

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

Материалът се състои от пет глави, които обясняват основните ценности, полезни за
съвместното съществуване, социалната еволюция, формирането на темперамента и личното
развитие на всеки социален участник, предимно на деца, които са във възраст на големо
усвояване.
Тази глава, която е първа, е Въведение, съдържащо целта на този наръчник,
образователната същност на спортните игри, бенефициентите на обучителния материал и
обединяващите ценности в образованието.

ВЪВЕДЕНИЕ

Как да използвате наръчника

Втора глава обяснява основните ценности, фокусира се върху желателното поведение и
илюстрира положителните ефекти от включването в трениране на групова дейност, в която
човешката личност се проявява най-очевидно.
За да се подчертае приносът на спорта за придобиването на фундаментални ценности, трета
глава на този наръчник представя характеристиките на колективния спорт, избран за
прилагане на желаните качества в детското поведение и правилата, адаптирани към целите
на нашия проект.
Спортните игри, представени тук, се възползват от специфични средства за задвижване, от
двигателните действия, които допринасят за обогатяването на когнитивните и двигателните
таланти, като по този начин развиват психомоторната интелигентност на участниците и
формите на сътрудничество с другите. Ето защо четвърта глава на този наръчник съдържа
динамични игри, специфични за хандбал, баскетбол, футбол, инструменти, които
вдъхновяват и стимулират участието в образователните дейности, комплексни дейности,
които улесняват изучаването и придобиването на нова информация.
Целите на динамичните игри, изложени в тази глава, са насочени към изучаването на
основните ценности чрез съдържанието, правилата и начина на адресиране, използвани от
треньорите, когато говорят с обучаемите.
Информацията, представена в първите четири глави, е синтезирана в пета глава, която
организира практическия аспект на нашето начинание чрез планиране на динамичните игри
през шестте седмици на специфични тренировки, които обучават спортистите за проактивно,
недискриминационно и успешно общество ( чрез самоусъвършенстване).

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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Всички човешки същества се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са
надарени с разум и съвест и трябва да се отнасят един към друг в духа на братството. Ст. 1, Всеобщата декларация за правата на човека / Организацията на обединените
нации.
Целта на тази глава е да подчертае основните човешки ценности, които координират и
отбелязват действията и поведението на социалните участници в общите усилия за
еволюция и сътрудничество.
Концепцията за ценност, в социалната психология и социологията, до голяма степен се
размива в нормите и отношението. Следователно в социално-човешките определения найчесто срещаното обяснение се отнася до общите и абстрактни принципи, до това, което е
важно и ценно в живота, до това как хората трябва да се държат и да оценяват ситуации,
събития, хора, както и социални и природни обекти " (П. Илут, 2009 г., стр. 409). Ценностите
са предшественици на нашите действия и се материализират в нагласите, мотивациите и
поведението, всички те се виждат в самочувствието на всеки социален участник.
Една ценност не може да съществува самостоятелно, тя е вградена в система от ценности,
която представлява дългосрочна организация на екзистенциални вярвания. В рамките на
системата всяка ценност получава приоритетна ориентирана йерархизация, в зависимост от
другите ценности. По този начин, в определен момент, една ценност може да бъде
приоритет. Промяната на ценностите предполага пренареждане на приоритетите в рамките
на индивидуалната ценностна система, но е желателно те да бъдат основните за модерното
общество.
Системата от ценности е до известна степен стабилна, за да отразява личността на индивида,
но и достатъчно нестабилна, за да позволи пренареждане на ценностните приоритети в
резултат на промените, настъпили в културата, в обществото, в личния опит (Rokeach, 1973,
стр. 5).
Спортът може да бъде съюзник за изучаването и прилагането на основните ценности,
основно средство за изграждане на човешката личност и стратегия за коригиране на
нежеланото поведение.
2.1. Олимпизъм, олимпийски идеали, олимпийско примирие
Човешкото представяне се основава най-малко на три елемента: способности, призвание и
образование. Образованието е създадено от обществото, за да се увеличат възможностите в
най-различни посоки, а спортните изпълнения не са само телесна проява като ориентирано
движение, а има и множество определяния и условия. Причината за това е, че освен
морфофункционалните фактори тук има и мисъл, която разяснява стратегията на борбата,
причините за динамизацията, към която добавяме мотивация, емоционално равновесие,
ниво на аспирация, регулиране и способност за саморегулиране, внимание, въображение всички те са придружени от социална природа. Конкуренцията до голяма степен отговаря на
нуждите от постижения на хора, надарени с умения и образовани в това отношение; тя
представлява стойност от определен тип и е исторически продукт, човешка необходимост,
"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ЦЕННОСТИ В СПОРТА

2.ЦЕННОСТИ В СПОРТА
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В рамките на урока по физическо възпитание спортните ценности имат свои специфики. Те
се появяват и се проявяват в между-човешките отношения, но също и в рамките на
конкуренцията, расата, специфичните съперничества, които придават специфични за морала
ценности, приписвани на спорта. В същото време спортната ценност е придружена и
обусловена от духовните ценности, като осъзнаване на нуждата от самоусъвършенстване,
честна игра и други, но и материални ценности, свързани с човешката биология, като
физическа сила, жизненост , мобилност и т.н. Сред спортните ценности, ние изброяваме без
резерви честната игра, самоусъвършенстването, упоритостта, постоянството, жизнеността,
физическата красота, поведенческия баланс, култа на труда, ангажираността и
сътрудничеството.
Спортните ценности, в рамките на уроците по физическо възпитание, се различават от
моралните, но те могат да бъдат заявени и подчертавани в конкуренцията само чрез тяхната
подкрепа. Моралният акт има стойност, ако няма посредник, независимо от естеството му,
между две социални единици. Характерното проявление на спортните ценности включва
интерес, желание за победа, постигане на резултати. Следователно връзката между
човешките спортове вече не е чисто незаинтересован акт, а спортните ценности са средство,
чрез което учениците се опитват да станат спортни личности и присъщи човешки същества
под егидата на правила, решения, наредби, закони, изработени от националните или
международни спортове форуми и приети от всеки състезател. Създаден като система от
ценности, в рамките на уроци по физическо възпитание, Олимпизмът може да проникне в
младото съзнание, да промени или да повлияе на човешкото поведение. Освен другите
поведения на социалния спектър, това е образователен фактор, надарен с ценност. Този
набор от специфични стойности има висок нормативен характер; той може да играе ролята
на насоки в ежедневието, като по този начин се превръща в идеал и ограничава за всеки
човек разстоянието между това, което съществува и какво искаме да съществува, между
това, което съществува и какво трябва да съществува, между това, което сме и какво можем
да бъдем. Когато се придобива една от повече ценности и те се превръщат в убеждения, те
структурират поведението на ученика и представляват истински ориентиращ форум за
действията и начина на живот на ученика.
Друго полезно образователно влияние, упражнявано от спортните ценности, придобити
веднъж в рамките на урока по физическо възпитание, е създаването на човешки модели,
толкова необходими особено за подрастващите и младите хора. Нуждата от човешки модел
е ежедневна необходимост с решителни влияния върху съдбата на всеки индивид. Веднъж
придобит, моделът може да определи поведенчески и екзистенциални модели - дори
качеството на живот на индивида като цяло. Във връзка с другите поведения на социалните,
"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ЦЕННОСТИ В СПОРТА

родена чрез призванието за изтъкване. Израстването чрез спортни състезания в наши дни в
училище придобива стойност, произлизаща от идеята за образоване на младите чрез спорта,
като по този начин използва като стимулиращи елементи олимпийските игри, като по този
начин оценява човешките качества в организирана рамка, в нашия случай урока по
физическо възпитание, въз основа на определен тип образование, свързано с идеята за
постигане на успех. Като акт за създаване на ценности олимпизмът в същото време е
състояние на ума и отношение, специфично за човешкото поведение, както и за определен
вид дейност. Ето защо този дух трябва да се култивира в училище не само чрез дейности в
рамките на физическо възпитание и спортни уроци.
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Олимпийският дух в урока по физическо възпитание - генератор на спортни ценности - води
до знание, приятелство, лоялност и има завършек на идеята за игра и движение. В същото
време спортните ценности, ако получат разбиране и оценяване колкото е възможно поточно вътрешната стойност на грандиозните прояви в рамките на Олимпизма. Олимпизмът
може да ни помогне и в това отношение, защото ако се случват в олимпийския дух, уроците
по физическо обучение осигуряват емулационната рамка, в която учениците откриват, че
спортът е нещо повече от борба, конкуренция и победа, че представлява и участие, радост, и
приятелство - с една дума, спортсменство - като по този начин се наслаждавате на
разбирането и целомъдрието на всички.
Спортни ценности са тези, чрез които човешкото същество се опитва да постигне успех, като
спазва определени правила, решения, наредби, закони, разработени от национални или
международни форуми и приети от всеки спортист. В рамките на урока по физическо
възпитание, когато се придобива една от повече ценности и те се превръщат в убеждения, те
структурират по-специално поведението на ученика и представляват истински ориентиращ
форум за действията и начина на живот на ученика. Спортната активност е единственият
начин да се ценят систематично и непрекъснато спортните ценности и желанието за
конкуренция в урока по физическо възпитание, където студентите получават система от
знания, включваща истинска теория на конкуренцията - всичко това в духа на приятелството,
знанието и взаимното с уважение, основано на достойнството на човешкото същество.
Олимпизмът е оптимално пространство на проявление за всички ценности, а също и като
пространство за появата на други ценности. В същото време тя представлява претопяване,
което събира и обединява в своите интимни морални, естетически, философски ценности,
чрез конфигуриране на нови измерения за тях. Това е вид дейност, в която доброто, честта и
достойнството се превръщат в честна игра.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ЦЕННОСТИ В СПОРТА

спортните ценности в урока по физическо възпитание, разглеждани от гледна точка на
олимпийските идеали, повлияха положително и върху ценностите, характерни за другите
дисциплини. Благоприятната роля на естетиката, със значителен образователен отзвук, също
е тясно свързана с приноса на спортните ценности. В това отношение урокът по физическо
възпитание се разглежда не само като оптимално пространство на проявление за всички
ценности, но и като пространство за появата на други ценности. В същото време то
представлява претопяване, което събира и обединява в своите интимни морални,
естетически, философски ценности, чрез конфигуриране на нови измерения за тях. Това е
вид дейност, в която доброто, честта и достойнството се превръщат в честна игра и където
красотата намира своята обективност в пропорцията, хармонията, баланса, формата на
човешкото тяло на високи нива. Ето защо човешката физическа красота, като част от
красотата, обикновено се ражда от такова претопяване като урока по физическо възпитание.
Тези ценности и други имат голямо образователно влияние.
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Отрицателни прояви:

1. Честна игра;

1. Нарушаване на правилата;

2. Сътрудничество;
3. Солидарност;
4. Приятелство.

2. Дискриминация;
3. Агресивност.

ЦЕННОСТИ В СПОРТА

Желателно поведение:

2.2. Правата на човека
Спортът играе основна роля в обществото днес и е популярна развлекателна дейност сред
децата. Той е мощен инструмент за деца и млади хора, тъй като предлага възможности за
игра и самоизразяване. Практикуването на спорта се смята за важно за развитието на
децата, тъй като благоприятства върху тяхното физическо и емоционално здраве и изгражда
ценни социални връзки. Спортът също така е полезен в контекста на правата на човека, тъй
като насърчава интеграцията на деца от различни културни или икономически сфери, хора с
увреждания и помага за насърчаване на равенството между половете. "Освен това спортът
се разглежда като ефективен инструмент за помирение, укрепване на мира и
рехабилитация. Независимо от това, може да се твърди, че последиците от развитието на
спорта в голяма степен зависят от условията, при които се осъществява участието, и че някои
деца в спорта се сблъскват със ситуации, които могат да застрашат човешките си права "1.
От гледна точка на правата на човека предлаганата понастоящем защита не осигурява
достатъчно гаранции за децата и следователно изглежда необходимо да се търсят пътища,
успоредни на образованието и повишаването на осведомеността, с цел по-ефективна защита
на правата на децата в областта на спорта.
Човешките права в младежкия спорт предлагат критичен анализ на някои много реални
проблеми в младежкия спорт и твърдят, че бъдещото развитие на спорта зависи от
създаването на спортна система, ориентирана към децата. Всички деца имат основното
право да участват, да се наслаждават и да се развиват чрез спорта в безопасна и
приобщаваща среда. За някои деца спортът е забавен. За други спортът е страст, която може
да доведе до професионална кариера.
Нарастващите приходи и търсенето на слава и богатство в спорта имат в много отношения
отрицателно въздействие върху младите спортисти и техните човешки права. Най-често
срещаните форми на нарушаване на правата на децата и младежите са злоупотреба,
небрежност, насилие и експлоатация на деца, налагане на режими за обучение, подходящи

1

Siri Farstad, “Protecting Children’s Rights in Sport: The Use of Minimum Age,” Human Rights Law Commentary

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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Тези проблеми достигат кулминация в продажбата на млади спортисти и при системно
нарушаване на образователните договори и основните семейни права на тези деца.Освен
това злоупотребата може да доведе до други проблеми, които могат да имат последици за
детето през целия живот, като физически наранявания, здравословни проблеми, депресия,
ниско самочувствие, нарушения на храненето и съня, посттравматично стресово
разстройство и дори самоубийство.

ЦЕННОСТИ В СПОРТА

за възрастните спортисти, наказание, насърчаване развитието на хранителни разстройства и
допинг, психологически, емоционално насилие от родители и треньори (които трябва да
бъдат защитници на детския спортист), пренатоварване и други състезатели (които могат да
бъдат подложени на същата злоупотреба).

Особено застрашени са децата, участващи в елитния спорт, където организираното
интензивно обучение започва от най-ранна възраст. Малка или никаква защита не се
предлага на тези млади спортисти, тъй като нито КРС, нито Комитетът за правата на детето са
се занимавали с въпроса за определянето на минимална възраст в спорта. Фактът, че детето
е малко и в много случаи не може да разбере последиците от организираната интензивна
тренировка или не винаги е в състояние да направи нещо по въпроса, прави детето особено
уязвимо за експлоатация от конкурентни родители и треньори.
Играта и спортът не са лукс, запазени само за някои, те са право на всяко дете. Децата имат
право на почивка и отдих, да се занимават със спорт и да играят. Децата често се третират
най-напред като спортисти, а след това,като деца - трябва да е обратното.
Един от най-добрите начини да помогнем на децата и младите хора да защитават правата си
и да разберат, че имат права. Това знание, заедно с образованието, е ключът към защитата
на техните права. Познаването на тези права също ще увеличи взаимното уважение и
толерантност между тях, ценности, които са предпоставка за защита и насърчаване на
правата на човека.

Желателно поведение:
1. Равни възможности;

Отрицателни прояви:
1. Дискриминация;

2. Свобода на волята;
3. Образование и здраве чрез спорт, и т.н.

2. Маргинализация;
3. Ограничаване на равните
възможности.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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Спортът събира милиони хора, независимо от техния пол, цвят, пол, възраст, националност
или религия, и по този начин има потенциала да играе важна роля за създаването на
приобщаващо общество. Спортните дейности, вариращи от местно до национално и
международно ниво, обхващащи свободното време и конкурентния спорт, могат да
подпомогнат интеграцията на мигрантите и лицата, принадлежащи към малцинства, в
обществото като цяло. С други думи, спортните събития биха могли да бъдат идеална
платформа за насърчаване на приобщаването, приемането на многообразието и взаимното
уважение, докато се борят с расизма, дискриминацията и изключването. Расизмът и
ксенофобията са социални проблеми, които предизвикват сериозни проблеми в младежкия
спорт. Расизмът в младежките спортове означава сегрегиран спорт. Днес расизмът се
проявява по различни начини. Показано е, че афро-американските деца понякога са
стереотипни - както когато се предполага, че се интересуват от баскетбола и се предполага,
че имат естествен талант за спорт. Той се проявява в допълнителния натиск върху децата на
цвят, за да получат уважение чрез спорта. Той се проявява в ненужните изисквания към
бедните деца от малцинствата или цветнокожи деца да станат професионалисти, а не
просто да се забавляват чрез спорта. Вследствие на това расизмът може да повлияе на
мотивацията, удоволствието и степента на участие.
Расизмът в спорта е сложен проблем. Това включва дискриминация, тормоз или омраза от
играчи, насочени към други играчи; от зрители, насочени към играчите; или расистко
поведение сред съперничещите зрителски групи, които се превърнаха в смущения и насилие
у стоящите. Също така включва действията на спортни служители и треньори, както и
медийни коментатори. Расисткото отношение и расисткото поведение е също толкова
вероятно да включва акцент върху "културата", както и върху "цвета", включително
религията, езика, етническата принадлежност и националния произход. Освен това
расисткото поведение може да има дълбоко въздействие върху живота на децата. Хората
виждат расизма и дискриминацията, които се случват в спорта, който обичат да гледат; тези
действия обаче са по-голям проблем поради въздействието на спорта върху хората, особено
върху децата. Повечето деца навсякъде по света обичат да гледат спортове, така че те
естествено ще имат ролеви модели, които са професионални спортисти. Когато децата
виждат своя модел в спорта, извършващ расизъм или дискриминация срещу друга раса, той
/ тя ще мисли, че това е нещо, което е приемливо. След като едно поведение като расистко
поведение се вкоренява в мозъка на човека, е трудно да го премахнете.
Расизмът и ксенофобските явления не са открити скоро, а те съществуват в продължение на
много десетилетия. Въпреки това, поради ситуацията, която беше оформена в цяла Европа
от имиграционните вълни, расизмът се очерта като основен въпрос, който трябва да бъде
решен от Европейската общност. Спортът може да осигури отлично средство за установяване
на норми на поведение, които могат да бъдат емулирани от останалата част от обществото,
особено от деца и млади хора. Спортът предлага възможности за преодоляване на
бариерите и насърчаване на участието по начин, който други области на обществото биха
могли да се борят.
Най-добрият начин за борба с всички форми на дискриминация е образованието, особено за
младото поколение. Образованието може да засили зачитането на човешките права и
"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ЦЕННОСТИ В СПОРТА

2.3. Расизъм,ксенофобия
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Желателно поведение:
Интеграция чрез сътрудничество.

ЦЕННОСТИ В СПОРТА

олимпийските принципи на приятелството, равенството, уважението и високите постижения.
Особено физическото възпитание играе важна роля в предаването на такива ценности чрез
движение и игри, които създават уникален начин на невербална комуникация без езиковите
трудности, произлизащи от различни езици и култура. Всеки физически възпитател трябва да
бъде в състояние да развие и улесни включването на деца с различен цвят на кожата, език
или социален произход чрез участието си във физически дейности.

Отрицателни прояви:
Дискриминация.

2.4. Културно многообразие
Днешното общество повече от всякога е плуралистично общество, което има различни
култури, ценностни системи и начини на живот. Следователно включва хора от двата пола,
хора с умствени и физически увреждания и имигранти с много различни религиозни
идеологии и различни социални класи. Хората от всички култури, произход и вяра са
изправени пред предизвикателството да бъдат граждани на една и съща страна, ученици в
една и съща класна стая, спортисти в един и същ отбор. Непрекъснатите промени в
културния състав на модерните общества водят до търсене на общи начини, за да могат
хората да живеят заедно в уважение и толерантност.
По този начин целта на мултикултурното общество е да създаде среда, в която различни
хора и култури могат да живеят в хармония с взаимно уважение и познаване на уникалното
качество един на друг.
Културното многообразие се стреми да популяризира стойността на разнообразието и
равните възможности за всички хора чрез разбиране на приноса и перспективите на хората
от различни раси, етническа принадлежност, култура, език, религия, пол, сексуална
ориентация и физически способности и увреждания. Мултикултурализмът е идеология,
която често е свързана с реалността на разбирането на приноса на различните групи.
Спортът може да осигури обща основа, в която може да се култивира интеграцията. Спортът
може да спомогне за насърчаване на взаимодействието между хората от различни култури,
като същевременно помага на лицата да поддържат връзки със собствените си културни
групи.
Спортът може да бъде учебна среда, която подкрепя, зачита и насърчава разнообразието,
като дава равни възможности за учене и подпомага развитието на личната и социална
отговорност на чуждестранните деца за по-гладкото им интегриране в обществото. Освен
това, може да осигури възможности за сътрудничество, екип,който да разрешава проблеми
и спорове, да насърчава вземането на решения, както и да развива интереса към другите.
"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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Желателно поведение:
Сътрудничество между етническите групи.

Отрицателни прояви:

1. Отхвърляне на културното
разнообразие;
2. Разделение

ЦЕННОСТИ В СПОРТА

Въпреки това, може да се съсредоточи върху придобиването на по-дълбока оценка за
разнообразието и уникалността на всяка култура(Wuest & Lombardo, 1994). 2

2.5. Пол и равноправие
Равенството между половете е право, чрез което всеки е свободен да развива собствените
си способности и да изразява своите възможности, без да бъде повлиян от особеностите на
пола. Различните поведения, стремежи и нужди на жените и мъжете трябва да се възползват
от еднакво оценяване и насърчаване. В Румъния, но и в цяла Европа все още има
неравенство между половете, особено на пазара на труда, където повече жени заемат помалко платени сектори и функции с по-ниски правомощия за вземане на решения. В този
контекст равните възможности представляват важен момент от гледна точка на равното
третиране на мъжете и жените, като се вземат предвид техните възможности, нужди и
стремежи. Равните възможности се отнасят и до видимостта, автономията и равното участие
на двата пола във всички сфери на обществения и личния живот. В Румъния, специален
закон - закон №. 202 от 2002 г. за равните възможности и третирането на мъжете и жените регламентира въпроса за равните възможности. Освен общите разпоредби, законът
очертава областите, в които се прилагат мерките за насърчаване на равните възможности и
третирането на мъжете и жените и за премахване на всички форми на дискриминация,
основани на критерия за пола. Тези области са трудова, образователна, здравна, културна и
информационна, политика, участие във вземане на решения, предоставяне и достъп до
стоки и услуги и други области, регулирани от специални закони. В Европа според доклад за
равенството между половете, публикуван от ЕС (2013 г.), докато пропуските в равенството
между половете намаляват, напредъкът в тази област е бавен. Докладът разкрива
продължаващото неравенство между мъжете и жените по отношение на заетостта на
работната сила, равнището на възнагражденията и представителството в обществения
живот.

2

Wuest, D. & Lombardo, B. (1994). Curriculum and instruction: The secondary school experience. St. Louis: Mosby.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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Отрицателни прояви:

1. Прозрачност;
2. Насърчаване на потенциала;
3. Участие и на двата пола в социалноикономически дейности.

Дискриминация, основана на пола.

ЦЕННОСТИ В СПОРТА

Желателно поведение:

2.6.Социални неравенства и социално изключване
Съществува вярване, според което расите са неравноправни, като по този начин се гарантира
оправдаването на хегемоничните желания, на оригинала заедно с тази на
евгениката.Расизмът е резултат от повредени човешки взаимоотношения между индивиди
от различни раси, които живеят на една и съща територия, но равенството се смята за
невъзможно. Това отношение - произхождащо от гледна точка на биологичното,
наследствено и интелектуално неравенство - е често срещано явление в спорта; то
представлява комплекс от поведения, основани на социални и културни различия, но
спортът може да възстанови появата на изострени поведения, отнасящи се до социалната
стратификация. Проявлението на равноправното неравенство се конкретизира практически
или чрез убежденията, че светът се създава или се опира на синтагмата на социалната
стратификация, която подчертава, че изключването на социалните актьори се основава на
биологични и изключителни единици, наречени раси. В спорта расизмът се основава на
спортно съперничество, етнически конфликти и градска хегемония (Д.Бодин, 2001: 22). На
всички нива в играта (на всички спортни отрасли) се срещат расови прояви: расистко
насилие, сплашване, дискриминация и тормозът са очевидни сред привържениците,
играчите, треньорите, мениджърите и администраторите, въпреки излишъка от
антирасовата реклама (Дж.Гарланд , М.Роу, 2001: 3), но само защото преобладават
икономическите интереси. Горепосочените автори смятат, че расизмът трябва да се
разглежда и разбира от гледна точка на хулиганството, като част от това поведение,
специфично за тълпите от спорта (2001: 179).
Начинът, по който спортът елиминира социалните различия идва от гледна точка на таланта,
уменията на съотборниците и синхронизирането на усилията за получаване на точки.
Координираното, хармонизирано и фокусирано усилие подкрепя идеята, че спортната
дейност може да елиминира този тип поведение в една спортна група.
В най-силните си проявления социалното изключване, вписано в структурата на общностите,
може да бъде основен принцип на стратификацията, може да зависи от отношенията на
господство. То легитимира актове и практики, които може да са предварително
съществуващи, разгръщани в благоприятна среда. Никое проучване не е показало ясно, че
насилието се създава пряко чрез социално изключване или социално неравенство; областта,
в която се проявяват, че ги разрешава и ги доставя, и тази, която ги популяризира, е наясно с
"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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Желателно поведение:
1. Сътрудничество
2. Интеграция чрез сътрудничество.

ЦЕННОСТИ В СПОРТА

поддръжниците. Следователно, тя може да се разглежда като стратегия за небалансиране на
обществата, погрешно схващане, че различията изключват. Всъщност те са в състояние да
обединят една група и да я направят по-ефективна, като разпределят задачите равномерно и
като използват качествата на всяко лице с конструктивна цел. Насилието не може да бъде
отделено от по-обща позиция, която придоби известна представителност.

Отрицателни прояви:
1. Стереотипи, свързани с цвета на
кожата и расата;
2. Социално изключване.

2.7. Агресията и насилието в спорта
Спортът има многозначни влияния върху обществото: социално, психологическо,
естетическо, биологично, а дейностите са примери, които трябва да бъдат следвани, защото
те мотивират спортните постижения, победата, самоусъвършенстването, толерантността.
Понякога то провокира мимическо възбуждане и усещане за победа; то предизвиква
страсти, които превръщат удоволствието в насилие (Д. Бодин, 2001: 22). Следователно в това
пространство ние откриваме отклонения от нормите, защото има предпоставки за
стартиране на конфликти, за насилствено поведение, произхождащо от расови, религиозни,
етнически или национални идентичности. От екстазът до насилствени прояви, границата е
малка и насилственото поведение (характерно за почитателите на футболни, баскетболни,
хандбални отбори) се противопоставя на основната цел на спорта: ненасилие. Връзката
между публиката и спортното шоу извежда от степента на култивиране на обществеността.
Последното има две фундаментални функции: обществеността е зрителят и съучастникът в
състезанието. В първия хипостас се занимава с грандиозния характер на партията, като
изисква и очаква от спортните спортисти спортно изкуство; Във втората хипостаза зрителите
се проявяват като сътрудници на представителния екип, като очакват победа, причина,
поради която те дават инструкции, насърчават любимите, признават, свирят, кълнат се,
подмамват конкуриращи се партньори с цели за демобилизация. Децата са сред феновете и
учат агресивно поведение, след което разпространяват в обществото. Арената може да бъде
поле за празнуване или бойно поле, като се адаптира към привържениците и осигурява
пространство за отпускане. Агресивността на арената се проявява и в екстериора чрез
символични, ритуални действия (Р.Чатард, 1994: 39). Тук напомняме, че някои сили водят
или стимулират зрители към преувеличени, мощни действия по отношение на интензивност
и болка: лидерите на поддръжниците. Имитацията на поддръжниците на действията на
героите им изглежда е друга причина за разгръщането, активирането на агресивните
примитивни черти и в този контекст те ще се проявят експлозивно. Те не се изолират; те не
"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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Социологът Ървинг Гофман заявява, че хората се събират за всякакви спортни или социални
среди, които търсят атмосфера, която може да създаде компактна тълпа от пияни хора. В
пространството, предназначено за спорта, обществеността е разрушена, далеч от
ежедневните проблеми и от реалността на всеки човек. Те идват там; те се мобилизират за
удоволствието да изживеят шоуто, а не за насилие (П. Миньон, 1995: 17). Има тънка линия от
екстаз до яростни прояви и хулиганство (характерно за футболните тълпи). Не всички
спортни събития включват насилствени поддръжници; променлива може да бъде
географското положение, включващо социални и морални фактори, водещи до насилие
(райони в неравностойно положение, висока гъстота на населението, увеличаване на броя
на безработните, липса на институции за образование и социални контроли), но това не е
правило.

ЦЕННОСТИ В СПОРТА

се оттеглят, за да разберат посланието, предадено от играчите. От духовна гледна точка
поддръжникът е част от цялото, като разсъждава в зависимост от изображенията, постигащи
се на полето, и реагира на получените послания, като по този начин резонира с останалите.

Предвиждаме ситуация, в която насилието може да се превърне в норма, като по този начин
насърчава повишеното ниво на агресивност и трансформацията на спортните ценности.
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Желателно поведение:
1. Толерантност;
2. Съпричастност;
3. Отстояване.

Отрицателни прояви:
Насилствени, словесни, умствени и физически
нагласи.

2.8. Приемане на етични,социални и спортни правила
Спортната тренировка може да бъде възможност за интегриране на индивидите в група,
която може да им помогне да определят тяхната личност и да разбират моралните ценности.
Спортът и физическата активност осигуряват на социалните участници чрез своите
измерения възможността да поемат различни роли, да придобиват нови социални умения
(толерантност, уважение към другите), да се адаптират към целта на екипа (чрез
сътрудничество, сближаване) и да станат активни чрез изпълненията на другите. Тя също
така представлява определена социална област; тя се управлява от относително строги
правила: съществуват норми, които санкционират неспазването и наказването на
отклоняващо се поведение. В това пространство хората се научават да поемат отговорности,
да зачитат законите, да се приемат, да се стремят към консенсус, да участват доброволно за
решаване на задачи (Д. Таршис - Съвет на Европа). Понятието за честна игра е от
жизненоважно значение в този контекст: не може да се обсъжда образованието и
социализацията без насърчаване на моралните характеристики, тъй като специфичните

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

Едно по-богато общество, равнопоставеност между социалните групи, ограничен достъп до
биологични, химически, ядрени оръжия, насочени към напрежение към ненасилствени
действия - всичко това ще доведе до смекчаване на насилствените явления.
Спортът се отнася до формите на физически упражнения и игри за движение, които могат да
имат спонтанен и конкурентен характер; те произхождат от традиционните игри и
основаващи се митове на цивилизацията; неговата специфичност е в ценностите на
съвременния живот (Драгнеа, 2002: 12). Неговите функции - наследени от античността разкриват ценностите, споменати в горепосочената дефиниция: конкурентноспособност
(удовлетворява необходимостта от конкуренция), максимизиране на изпълнението,
контитивност (отнася се до желанието за упражняване), социализация (интеграция,
социален диалог) културно и икономическо. В това отношение спортът се отнася до
психофизично представяне, правила, институционализация и конкуренция, до приятно
свободно време. Между спорта и обществото има сложна връзка от гледна точка на два
течения: идеалистично, което разглежда спорта като свободна, спонтанна дейност, отделена
от ежедневието; че спортът трябва да бъде идеологическият имидж на доминиращите
интереси в сегашното общество (Патриксън, 1995: 38-75). Това възприятие се развива
постепенно, защото нормите и ценностите, изградени в обществото в множеството
"социални области", се обуславят от тези, които са извън полето и от прогреса на
обществото, като двамата се превръщат в един. Спортът е социално явление и не бива да се
отделя, докато мотивира действията си от своя контекст: исторически, социален, културен,
политически и икономически.

Желателно поведение:

Отрицателни прояви:

Спазване на правилата, кодексите и
етичните прояви.

Отхвърляне на нормите за съвместно
съществуване.

2.9. Възникване на развлечение, забавление и радост чрез игра
Причини за участие в спортната дейност:
• Необходимостта да се присъединиш към група, която предоставя на социалния
участник възможност да прекарва свободното си време с други хора;
• Семейството, което има ролята да обединява членовете си чрез общи интереси, като
по този начин предава традициите на наследниците;

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ЦЕННОСТИ В СПОРТА

подходи в учебния процес могат да окажат положително въздействие върху характера на
честната игра и без да промотират просоциално поведение.
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• Самочувствието ще бъде запазено чрез положителна самоконцепция, произтичаща от
идентифицирането с любимия, печеливш отбор;
• Стресът, чрез който социалният участник е мотивиран да участва като фен на спортни
събития, като по този начин им се наслаждава и получава емоционално напрежение,
докато гледа спортната игра;
• Избягване на ежедневието;
• Забавление, определено чрез прекарване на свободното време в пространство,
предназначено за такива дейности.

ЦЕННОСТИ В СПОРТА

• Естетичната страна, чрез която човек е мотивиран да участва в спортната игра, за да
се наслаждава на художествената красота и благодатта на спортните движения;

2.10. Осъвместяване на екологична съвест и тренировка
Формирането на моторния капацитет чрез трениране на физически упражнения се отнася до
конститутивния субстрат на способност, съществуваща и в зависимост от естественото му
развитие, в обучението и дори в упражненията. Британският речник определя капацитета,
както следва: лекотата на получаване на положителен финал, при изпълнение на задача или
при упражняване на професия.
Моторният капацитет е сложна реакция на външните стимули; тя включва в рамките на
характерна единица няколко елемента: психомоторни способности като природни
психофизични дарения и двигателно-атлетични способности, повлияни от различни модели
на съзряване на функциите, практикуване, придружени от действието на вътрешни
мотивационни фактори.
Обучението на психомоторството играе важна роля в образователната терапия.
Някои автори вярват, че един добър метод на социално образование е хората да изучават
полезното поведение (нагласи) за своето здраве, като физическо възпитание и спорт
(Даниш, Нелен и Оуенс, 1996; Даниш и др., 2002). Успешният социален участник може да
придобие много от способностите, необходими за оптимално и ефикасно провеждане на
дейностите в семейството, училището и общността, започвайки от специалната област на
физическото възпитание и спорта, която дава възможност за учене на отговорности,
спазване на правила, смелост, ефикасност, постоянство, толерантност към
неудовлетвореност, обучение на моторни функции. Важен фактор за придобиването на
определени функции е представянето на личността на индивида, подложен на
образователния процес.
Моторното обучение представлява основно образование в началното училище, защото
обуславя целия процес на учебно обучение. Процесът на обучение е ефективен от гледна
точка на специалистите в областта на физическото възпитание и спорта, ако "детето има
съвестта на собственото си тяло, познава своята страничност, може да се разположи в
космоса, да доминира във времето и да има достатъчно координация и стабилност на
неговите жестове и движения ". Започването на програма за моторизирано, психомоторно и
"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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Общи насоки на психомоторността:
•

Обучение на връзката със себе си;

•

Развитие на взаимоотношения с другите;

•

Ескалиране на връзката с околната среда.

Обучението на връзката със себе си идва от постуралната координация, базирана на
рефлекси и всички техни компоненти: пространствени компоненти, ритъм и енергия.

ЦЕННОСТИ В СПОРТА

образователно обучение трябва да бъде предшествано от оценка на психомоторното
придобиване на всяко дете в дадена точка.

Взаимоотношенията с другите ще бъдат следващата стъпка на психомоторното развитие на
детето, постигнато чрез обмен на информация между детето и майка му; тази обратна
връзка ще позволи на детето да осъзнае личното си его, да го сравни и да издаде
персонализирани мнения.
Взаимоотношенията с околната среда ще бъдат инициирани от семейството и групата, чрез
обекти, хора, феномени, които са представени на детето.
Децата се нуждаят от игра (чрез игри), обич, внимание и време, прекарано в компанията на
родителите; те имат голямо влияние върху последващия растеж и развитие на детето.
Разнообразните ситуации и ранните преживявания играят ролята на активиране на
синапсите "на пауза" при раждането.

Желателно поведение:

Отрицателни прояви:

Обучение чрез раздвижващи игри.

Ограничаване на правото на моторно и
психомоторно обучение

2.11. Ключови въпроси за учителите
•

Мотивиране на колектива от деца / ученици / спортисти;

•

Подкрепа, насърчаване на безусловно участие;

•

Положителна обратна връзка на представянето на децата;

•

Да се избягва класифицирането на неочаквано двигателно поведение;

•

Спазване на правилата на играта;

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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Уважение към учениците / спортистите;

•

Уважение към техническия екип на партниращия отбор в състезанието;

•

Уважение към зрителите и тяхната разновидност;

•

Уважение към съдиите и техните решения;

•

Създаване на подходящ климат за състезание, без да се упражнява натиск за постигане
на резултат, който дисквалифицира партньора в играта;

•

Стимулиране на сътрудничеството в групата;

•

Признаване на способностите на партньорите в състезанието;

•

Приемане на крайния (положителен или отрицателен) резултат.

ЦЕННОСТИ В СПОРТА

•

2.12. Илюстрация на нежелателно поведение
Смъмряне на съотборник или конкурент.
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Използване на мръсни или жаргонни думи при обръщение към съотборниците или
конкурентите.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ЦЕННОСТИ В СПОРТА

Агресивен език към съдиите.

Смущаващи и агресивни изрази и жестове.
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Физическа агресия,проявена срещу противника(а понякога и към съотборника).

Физическа агресия, проявена чрез удряне на игралните обекти срещу правилата.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ЦЕННОСТИ В СПОРТА

Изолиране на противника в състезанието.

Спорове между съотборници.
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Липса на феърплей,проявена чрез изоставяне на конструктивната комуникация(чрез
обръщане на гръб).

Хващане за тениската,за да се предотврати разгръщането на фазата(действие
санкционирано от правилата).

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ЦЕННОСТИ В СПОРТА

Физическо насилие(спиране на противника в играта,неговото действие,чрез използване на
физическо насилие:прекъсване).

Нецензурни жестове.
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Липса на сътрудничество в отбора.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

Втората глава разглежда трите спортни игри с формиращ характер, избрани за постигане на
целите: образование в духа на универсалните ценности и хармонично физическо развитие
на децата, оживление на целите на обществения живот чрез игра.
Представяме общите аспекти, които определят организацията на играта, основните правила
и правила, адаптирани към целта на този материал.
Груповата активност е специфична за играта, с всички предимства, произтичащи от нейното
открояване в инструктивно-възпитателния процес, тъй като играта включва съдействие,
сътрудничество с играчите, баланс между интересите, причините за действията и личните
усилия и на тези на групата към която човекът принадлежи. Тя включва интеграция в
колектива, приемане и признаване на ценности, поемане на отговорности, лидерство и
съдействие, критично и самокритично отношение. Благоприятните или неблагоприятни
ситуации, възникващи през различните етапи на играта, обучават личността на човека, който
практикува спортни игри. Емоциите и чувствата, преживяни състояния и другите умствени
процеси, свързани с тези обстоятелства, са специфични за всеки човек, но същевременно и
общи за неговия отбор. Те се определят от личните успехи или неуспехите на отбора,
особеност, която осигурява дълбоко формиращ характер на спортните игри, които могат да
бъдат оценени за постигане на целите на развитието.
Играта дава възможност за проявление на инициативност и независимост в действията и в
решаването на ситуации в играта. Те стават възможни само ако индивидът има достатъчно
развити двигателни умения и възможности и е инструктиран да действа в рамките на
определени правила.
3.1. Хандбал
Общи аспекти
Хандбалът е популярен, динамичен, грандиозен и вълнуващ в същото време. Над 5 милиона
души практикуват този вид спорт в около 140 държави, като е много популярен в Европа
след футбола. Играта като цяло е зашеметяваща комбинация
между футбол, баскетбол и
поло.
Характеристики на играта
Играта хандбал се развива със скорост; тя е динамична, може да се научи много бързо,
защото движенията са естествени, срещаме ги в детските игри и дейностите на възрастните,
използвайки общи форми на придвижване (ходене, бягане) или фундаментални двигателни
действия в областта на скоковете.
Хандбалът е игра, базирана на тактиката, на колективните действия на играчите, без да се
изключват техническите им способности; това е игра на стратегии и решаване на спонтанни
въпроси (във всяка игра срещаме нови и разнообразни ситуации, опоненти със специални
качества).
"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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Изисквания към участниците в играта: спазване на правилата за игра, наблюдение на
противниците, наблюдение на съотборниците, уважение към реферите, уважение към
зрителите, уважение към указанията на треньора.
Правила в хандбала
•

Игрището(фигура 2) е правоъгълно поле с дължина 40 метра и ширина 20 метра,
състоящо се от две врати и игрова зона. Линиите на дългата страна се наричат
странични, а линиите на късите страни се наричат вратарски линии или външните линии
(от двете страни на вратата).

•

Вътрешната височина на вратите е 2 метра, а ширината - 3 метра.

•

Линиите на полето са част от очертанията, които ги ограничават.

•

Линията за свободно хвърляне (деветметровата линия) е пунктирана линия,
разположена на 3 метра извън линията на вратата

•

Седемметровата линия е 1-метрова линия, отбелязана пред вратата, успоредна на
линията на вратата и на 7 метра от нея.

•

Ограничаващата вратаря линия (четириметровата линия) е линия с дължина 15 см,
отбелязана пред вратата, която ограничава излизането по време на седем метровите
хвърляния.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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Играта хандбал играе важна роля в развитието на уменията за социални и междуличностни
отношения, като по този начин допринася за повишаване на самочувствието и подобряване
на здравния статус. Спечелването на играта зависи от атаката и отбранителната дейност, от
начина, по който екипът си сътрудничи от тактическа гледна точка и от гледна точка на
отговорностите, поети от компонентите в техните индивидуални действия. Играчите в
хандбала трябва да се научат да си сътрудничат помежду си и същевременно трябва да
спазват правилата на играта, да бъдат подчинени в духа на честна игра и да си помагат
взаимно, като по този начин разделят вниманието в три направления: активността на
съотборниците, дейността на противниците и на собствения отбор.
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Фигура 2: Игрището

Продължителност на играта
•

Продължителността на играта за всички отбори с играчи на възраст над 16 години е на
две полувремена, по 30 минути всяко. Почивката между полувремената е 10 минути.

•

Нормалната продължителност на играта за младежи се състои от 2 полувремена, по 25
мин. За възрастовата група 12-16 години и 2 х 20 минути за възрастовата група от 8 до
12-годишна възраст. Ако резултатът е равен в края на игралното време и ако трябва да
бъде определен победител, отборите ще играят извънредно, след 5 минутна почивка.
Продължителността се състои от 2 полувремена, по 5 минути всяка, с 1-минутна почивка
между двете полувремена.

•

Ако резултатът отново е равен, в края на първото допълнително време, след 5 минутна
почивка ще се играе допълнително. Това второ продължение също включва 2
полувремена, по 5 минути всяка, с 1-минутна почивка между двете половини.

•

Ако двете повторения не излъчат победител, се изпълняват 7-метрови хвърляния.Сигнал
за край на играта.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

•

Времето за игра започва, когато реферът свири за първо хвърляне. Времето за игра
завършва с автоматичния сигнал, осигурен от секундомера на таблото или от
хронометъра.

Прекъсване
•

Прекъсването се разрешава в
дисквалификация или окончателно;

следните

случаи:

2-минутно

прекратяване,

•

След изтичане на времето, играта се възобновява, когато съдията даде сигнал със свирка
;

•

Всеки отбор може да се възползва от 1-минутна почивка във всяка половина от
редовното време за игра.

Топката
•

Топката е изработена от кожа или синтетичен материал.

•

Размерите (обиколката и теглото) на използваните топки в различните категории отбори,
са следните:

•

58-60 см. и 425-475 гр. (размер 3) за мъже и младежи (на възраст над 6 години);

•

54-56 см. и 325-375 гр. (размер 2) за жени, девойки (над 14 год.) мъже младежи (12 – 16
год.);

•

50-52 см.и 290-330 гр. (размер 1) за жени(8 – 14 год.) и мъже (8 – 12 год.).

Основни правила:
Има 7 играчи във всеки отбор: 6 играчи на терена и вратар. Основната идея е да се вкарат
колкото се може повече голове във вратата на противниковия отбор.
•

Докосването на топката с крак под коляното се санкционира; тази грешка се нарича
"крак";

•

Позволява се да се направят максимум три стъпки с топката; повече от това се
за фал, наречен "ходене";

•

Tопката може да се задържи 3 секунди, в противен случай играчът е санкциониран за
"ходене";

•

Играчите не се допускат във вратарското поле, ограничено от 6-метров полукръг и
трябва да играят между двата 6-метрови полукръга на хандбалното игрище.

счита

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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Сигнал за край на играта
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Общи аспекти
Баскетболът е изключително динамична и грандиозна спортна игра, проведена между два
отбора, състоящи се от 5 играчи; всеки отбор се стреми да постигне целта на играта: да вкара
колкото се може повече пъти топката в коша на противника и да попречи на последния да
отбележи точки.
Играта се разгръща в две полувремена, всяко полувреме се състои от две четвъртини, като
цяло играта има (4) четвъртини по 10 минути; между първата и втората четвъртина, както и
между третата и четвъртата има 2-минутна почивка, докато между полувремената (2-ро и 3то) има 15-минутна почивка.
Ако резултатът е равен в края на играта, ще се състоят продължения от по (5) минути,
колкото е необходимо, за да се излъчи победител.
Играта се състои от поредица от индивидуални технически и тактически действия,
провеждани от атакуващия отбор срещу защитата на противника; тези действия трябва да се
интегрират в "линиите" на правилата за играта.
Характеристики на играта
Баскетболът е станал изключително популярен, също и поради своите специални
характеристики:
•

Като се има предвид, че има директна борба за топката, пряк контакт между
противниците, регламентът изключва бруталността и предотвратява инцидентите;

•

Баскетболът е ДОСТЪПЕН, предвид организационната си простота (относително малък
брой играчи 5X5 или може да се играе в по-малък брой ,в по-малки формации 3X3), от
деца от 8-10 години, от млади хора и възрастни,от момчета и момичета и дори от
възрастни хора, както и от хората с физически увреждания (слухови или двигателни
увреждания);

•

Тъй като се развива върху малка площ със сравнително голям брой играчи, за да печелят
точки, циркулацията на топката и на играчите е много бърза, което носи специален
ДИНАМИЗЪМ и БЪРЗИНА на играта;

•

Множеството и разнообразието от фази на играта, бързото редуване на офанзивните и
отбранителни ситуации, възможностите, които предоставя на играчите, за да покажат
своята фантазия и изобретателска способност, различните тактически решения на
фазите, големия брой точки в рамките на играта - всички те предоставят на зрителите (и
на играчите) наистина ВЪЛНУВАЩИ моменти;

•

Това е спортната игра с НАЙ-БОГАТИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ и най-голямо
разнообразие от технически и тактически действия и комплекси;

•

Има тенденция към ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИ УНИВЕРСАЛИЗЪМ, тъй като изисква от
играчите сложно техническо и тактическо обучение, както за атака, така и за отбрана, за
да отговорят на изискванията на играта;

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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3.2. БАСКЕТБОЛ
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Използват се почти всички мускулни групи, физическите качества, морално-волевите
качества, причината, поради която баскетболът е важно средство за физическо развитие
и обучение на младите хора; тя също така е силно използвана за завършване на
обучението на спортисти за други дисциплини;

•

Има голяма ОБРАЗОВАТЕЛНА СТОЙНОСТ и допринася забележително за многостранното
развитие на цялата личност на спортистите, за оформянето на съвестта и моралните
черти, за характеристиките на положителната воля, характерни за съвременния човек.

Правила в баскетбола
В баскетбола топката се движи само чрез дриблиране (използвайки ръцете) и може да бъде
предавана, хвърляна, докосвана, валцувана и дриблирана във всяка посока, в границите на
ограниченията, свързани с тези правила. Играчът не трябва да бяга, докато държи топката,
да рита или да блокира умишлено топката (използвайки която и да е част от крака) или да я
удря. Дриблирането е метод за предвижване на топката по игралното поле от играч,
контролиращ тази топка, която може да хвърли, да отскочи по пода или да хвърля умишлено
към таблото. Дрибълът завършва, когато играчът докосне топката с две ръце едновременно
или когато я държи с една или две ръце. По време на дриблирането топката може да бъде
хвърлена във въздуха, но не трябва да докосва пода или друг играч, преди играчът, който е с
нея да я докосне отново с ръка. Няма ограничение за броя на стъпките, които играчът може
да направи, когато не държи топката. Нарушението е погазване на правилата, състоящи се от
личен контакт срещу съперник и / или вид поведение, което не е спортменско. Всяко
нарушение трябва да бъде записано в официалната карта на всеки играч и съответно
одобрено. Хвърляне в обръча е, когато топката се държи в една или двете ръце от играча и
след това се хвърля във въздуха към обръча на противника. Хвърлянето се счита за успешно,
ако топката мине през обръча отгоре надолу. Хвърлянията имат различен брой точки: 1, 2, 3
точки.
Игрището.Линии и размери
Баскетболните състезания се провеждат на закрито или на открито, върху равно игрище с
дължина 28 метра и ширина 15 метра, от двата края са разположени табла, на които е
закачен обръч с мрежа, разположена на 3.05 метра от пода.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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•

Игрището е разграничено от: основни линии (по ширината) и странични линии (по
дължината).

•

Тези линии не са част от игрището.3

•

Централната линия - трябва да бъде очертана, успоредно на страничните линии, от
централните точки на всяка странична линия. Тя ще бъде удължена с 15 см извън всяка
основна линия.

•

Централният кръг - той трябва да бъде очертан в центъра на игрището и е с радиус 1,80
м, измерен от външния ръб на обиколката.

•

Полукръгът, в който не се санкционира затискането на топката - трябва да се изтегли в
ограниченото пространство и да има радиус от 1,25 м от проекцията на центъра на
обръча на пода.

•

Линията за свободно хвърляне трябва да бъде съставена успоредно с всяка крайна
линия. Външните очертания трябва да се намират на 5,80 m от вътрешния край на
основната линия и трябва да са с дължина 3,60 m.

Зоната с трите точки – е по цялата повърхност на игрището, с изключение на зоната
близо до обръча на противника, включваща полукръг с радиус от 6,75 м, измерен от
външния ръб на линията. Полукръгът се простира от две странични линии на разстояние 6.75
м от точката на игралната повърхност, разположена перпендикулярно на центъра на коша на
противника.
3

Официални правила в баскетбола, FIBA, FRB, 2010.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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Фиг. 3: Размери на баскетболното игрище
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Тегло на топката: 567 g - 650 g;
Табла: - на височина от пода - 2.90 м;
- дължина 1,80 м;
- ширина 1,05 м.
Таблата са изработени от прозрачен материал (плексиглас) или могат да бъдат боядисани в
бяло. Очертанията на таблата са маркирани с черни или бели линии 5 см. Зад обръча е
очертан правоъгълник с размери 45 cm-59 cm от външната страна.
Кошът се състои от: - (метален) обръч с диаметър 45 см, мрежа с дължина 40 см.
Разстоянието между обръча и таблото е 15 см.
Техническо оборудване:
o хронометърът;
o табла с резултатите;
o 24 сек. устройство;
o звукови сигнали;
o индикатори за лични нарушения на играчите;
o индикатори за отбора;
o индикатор за владеене;
o списъкът на съдиите.

3.3.ФУТБОЛ
Общи аспекти
Футболът е игра, която може да се играе от деца и младежи от двата пола, от възрастни,
както в състезания, така и за подобряване на физическата форма или развлекателна дейност.
Футболът осигурява изключително благоприятни условия за комплексното развитие на
двигателните умения и способности, необходими в живота.
Той обхваща двигателни действия на физическия процес: ходене, бягане, скачане и понякога
хвърляне, всичко в много разнообразна сложност.
Тренирайки футбол допринася за придобиване и усъвършенстване на координираните
движения, за придобиване на способност за бързо навлизане в темпото и ритъма на
социалните дейности чрез кумулиране на положителни образователни влияния и ефекти.
"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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Окръжност на топката: 75 - 78 см;
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Сравнително умалените размери на игрището, използвани в училищния футбол (хандбално
игрище), както и малкият брой играчи, които се състезават (максимум 7 играчи), определят
своето бързо разместване, както и много бързото движение на топката.
Играчите участват в еднаква степен както в атака, така и в отбранителната позиция. Това
предполага една от характеристиките на училищния футбол, а именно динамизма и
бързината.
Множеството и разнообразието на последователността на играта, бързото редуване на
офанзивни и дефанзивни ситуации (атака и защита), възможностите, предоставени на
играчите да покажат своята фантазия и изобретателен капацитет, различните тактически
решения в игровите фази по творчески начин, изтънчеността от пасове, изпълнени с голяма
финес, осигурява привлекателни моменти.
Многообразието и разнообразието от технически елементи, тактически действия и
комбинации в атака и защита се редуват от една фаза на игра до друга и те трябва да бъдат
изпълнявани с високи темпо и ритми, с точност и ефективност. Следователно се подчертава
друга характеристика на футболната игра, а именно техническа и тактическа сложност.
Комплексните задачи, които се изискват във футбола в резултат на хармоничното съчетание
на технически, тактически, физически, темпераментни характеристики на всеки играч с тези
на общо и специфично обучение.
Характеристики на играта
Футболът може да се характеризира,както следва:
•

има специална образователна стойност и благодарение на правилата, принуждава
играча да се държи достойно на игрището, има спортсменско поведение - справедливо
отношение към играта, борбеност, самосъхранение, воля за победа, анализ и
способност за вземане на решения, както и други морални умения от висока стойност;

•

кумулира сано-генетичните и сано-физическите ефекти на спорта и физическото
възпитание;

•

допринася за общото многостранно и хармонично физическо развитие;

•

допринася за развитието на общата мотивация на хората, които го практикуват;

•

развива индивидуалните психомоторни и взаимозависими способности; техният
"режим" на изява във футбола е различен; той е важно средство за отдих и свободно
време.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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Разнообразието от двигателни действия, влиянието, упражнявано от практикуването на
футболната игра върху телесните системи и функции, както и възможността да се играе на
открито създават множество възможности за хармонично физическо развитие в пълна
здравословна форма.
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Тренирането на футболната игра има множество, разнообразни и дълбоки влияния върху
трениращите, със степента им на участие, от целта на тяхното участие, от формите на
тренировката, както и от организационната рамка на съответното футболно състезание.
Формиращите качества на футболната игра го препоръчват като ефективно средство за
физическо възпитание в училище, причина за което той присъства в часовете по физическо
възпитание и други спортни и развлекателни дейности в средните училища и гимназиите.
В часовете по физическо възпитание футболната игра е подчинена на организационната
рамка на дисциплината на физическото възпитание, включена в общото съдържание и
седмичната програма на училището.
Формиращите качества на футбола се проявяват в три посоки.
1) Развлекателно-забавна посока.
2) Компенсаторна посока на невро-психомоторна рехабилитация.
3) Образователната насоченост към личността и характера на учениците.
Естествено, тренирането на футболната игра също влияе върху общата и специфична
моторна функция.
Според учебната програма всяко от горепосочените направления придобива формата и
съдържанието на специфичните цели на футбола, които от своя страна биха определили
своите собствени оперативни цели. Те са както следва:
1) Развлекателно-забавни цели.
2) Компенсаторни и рехабилитационни цели.
3) Формиране на целите според личността на учениците.
Всяка конкретна цел се материализира в собствените си оперативни цели, които мотивират
присъствието на футболната игра в часовете по физическо възпитание.
Оперативни развлекателно-забавни цели
1) Задоволяване на нуждата от отдих и развлечения чрез незабавно предизвикване на
"общо благополучие" чрез игра и упражняване.
2) Задоволяване на необходимостта от състезателни отбори със собствени правила.
3) Формиране и задоволяване на необходимостта от спечелване чрез упражняване и игра.
4) Задоволяване на необходимостта от автономно действие.
5) Задоволяване на необходимостта да се действа индивидуално пред съотборниците или
съучениците.
6) Преместване на центровете на психо-социалния интерес през учебния ден.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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Формиращите качества на футболната игра в духа на олимпийските ценности
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1) Освобождаване и разместване в играта на центровете на максимален умствен фокус,
като по този начин се постига невропсихично възстановяване на централно ниво, борба
срещу стреса.
2) Борба срещу заседналия начин на живот, като по този начин се постига невромоторно
възстановяване на периферно ниво.
3) Активиране на основните функции на тялото чрез игра, чрез поддържане и
консолидиране на общото състояние.
4) Борба срещу отрицателното психическо състояние чрез игра, самовнушена, за да
предизвика лесно "общото благоденствие".
Оперативни цели, свързани с развитието на характера и личността
1) Формиране и консолидиране на положителните черти на характера и личността.
2) Формиране и консолидиране на уменията за работа в екип.
3) Създаване на лидери, техните лидерски способности, чрез следните функции: капитан
на отбора, съдия, място, заемано в отбора.
4) Формиране и развитие на морални и волеви способности.
5) Формиране и консолидиране на тренировъчни навици: упражняване на самостоятелност
чрез играта.
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Оперативни компенсаторни и рехабилитационни цели
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Сред децата, тези оперативни цели достигат и действат чрез учителите по физическо
възпитание при обстоятелствата, предвидени в тази дисциплина.
Правила на футболната игра, пригодени за деца, на малки игрища
Мачовете се играят при спазване на футболните правила, както и следните изменения:
1) Броят на играчите на игрището: шест играчи на терена + вратар.
2) Отборът може също да включва момчета и момичета, равен брой.
3) Всички странични играчи ще бъдат на игрището. Смените могат да се извършват без
ограничения, само когато топката не е в игра, със съгласието на съдията.
4) Основната цел на играта е развлекателна. В отбора няма фиксирани позиции.
5) Съдията не дава картони и не дисквалифицира играчите, в зависимост от нарушението,
но дава обяснения и съвети.
6) Вкарването на топката в игра ще бъде изпълнено с помощта на крака от страничната
линия и от мястото, където топкта е напуснала игрището.
7) Вратарят може да играе с ръка в наказателната дъга (непрекъсната линия в хандбала).
8) Вратарят не може да играе с ръка, ако топката се подава от съотборник.
9) Дузпата се изпълнява от седем метровата линия; другите играчи трябва да са
разположени извън деветметровата дъга.
10) Повторно вкарване на топката в играта, когато тя премине гол линията; изпълнено с
крак от линията на наказателната дъга.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

Горепосочените правила допълват официалните правила на футболната игра, пригодени към
състезания, организирани на малки игрища.

3.4. Адаптирани правила
За да се научат и разберат основните ценности, игрите с теми и елементи от представените
игри ще имат правила, адаптирани както следва:
ХАНДБАЛ
o отборите ще бъдат смесени;
o децата трябва да знаят правилата и да ги прилагат, без постоянното участие на
съдията.
o топката ще бъде хвърлена към вратата след 5 последователни паса, между всички
играчи на отбора в атака;
o вратарят може да бъде отстранен от играта и точките в състезанието, може да се
натрупват, като се докосва вертикалната греда на хандбалната врата;
o в защита може да се проведе полувреме без да се използват ръцете;
o времетраенето на играта е адаптирано към физическото ниво на отбора.
БАСКЕТБОЛ
o отборите могат да включват по-голям брой играчи, участващи в изпълнението на
задачите на играта,
o всички вкарани кошове ще имат една и съща олимпийска стойност;
o за лични грешки играта ще бъде спирана и ще обясните на децата, че
това, което
са направили, не е в списъка на универсалните ценности, на олимпийските ценности
и че те не трябва да решават ситуации с физическо или словесно насилие и че е важно
да потвърдите думите, които ще използвате. Топката ще бъде върната в игра,
откъдето е извършена личната грешка;
o няма свободни удари;
o няма правила за време;
o топката ще премине през всички членове на отбора преди стрелба към коша
o играчите няма да бъдат дисквалифицирани от игрището;
o играта може да завърши с равенство.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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11) Един играч не може да вкара гол директно от страничната линия, без топката да е
докоснала друг играч.
12) Разстоянието на стената от играчите при свободен удар е минимум три метра.
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o децата трябва да знаят правилата и да ги прилагат, без постоянното участие на
съдията.
o топката ще премине между играчите, преди да бъде изстреляна към вратата;
o докосването на гредите ще бъде взето под внимание при окончателната оценка;
o не голове, а ще се трупат олимпийски ценности .

СПОРТНИ ИГРИ С ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТОЙНОСТИ

ФУТБОЛ
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"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

Тази глава е за игри, които са предварителна подготовка за по-нататъшния живот,
включващи умствени действия, психични функции, особености на личността и аспекти на
общителност.
Насърчаването на човешките ценности и връзката им с осъществяването на спортни
дейности ще спомогне за по-голямото участие на децата в спорта, като се вземе предвид
подхода на учене през целия живот. Спортът е сложен многостранен феномен. Действието
трябва да става не само с индивида, но и с "груповото поведение", а също и с обществото.
Участието в спорта подобрява качеството на живот, допринася за здравето и превенцията на
дегенеративни тенденции, за развитието на междуличностните отношения и за по-добрата
връзка с околната среда.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ

4. ДИНАМИЧНИ ИГРИ

Всяка игра има задачи, адаптирани към подходящата ценност (вж. Въведение глава 1:
Групиране на образователни ценности), се състои от елементи, които насърчават
сътрудничеството, подкрепата, феърплея, приемането на разнообразието и желателното
поведение.
Установените правила за всяка игра, които се отнася до принадлежност към група ценности,
ни помагат при изготвяне на програма им за обучение, седмици, месеци на подготовка.
Спортните игри, избрани за образованието на децата в духа на универсалните ценности, са
най-практикуваните в Европа, те имат традиция и съществуват в колективната памет на
населението, поради което показват: "определен интерес на обществото, характеризиращ се
с разнообразие от цели и мотивирани действия, изразени чрез свободно съгласие и
емоционалност ".
Играта не създава материални ценности и не използва природни стоки, за да задоволи
жизненоважните нужди. Тук всички движения, моторни действия са творчески, мотивирани
от собствена тема (тема, идея). Действията са частично ограничени от определени правила и
са насочени към преодоляване на различни трудности (пречки), за да се постигнат
предложените цели (психомоторно обучение, обучение за живота, обучение за развитие,
образование за единство чрез многообразие).
Игрите имат за цел да преодолеят, при непрекъснато променящите се условия на игралната
среда, различните препятствия или трудности при постигането на предложената цел.
Двигателните действия могат да бъдат свързани с изпълнението на различни по сложност
движения; в рамките на игрите може да има кратки фази на бегови, "скоростни" или
"сръчни" действия за преодоляване на препятствия чрез скачане, издръжливост и сила.
Други двигателни действия изискват използването на движения за чувствителност,
внимание, пространствено-времева ориентация,движение на тялото, всички в различни
форми и комбинации.
Тази страна на играта - съществуването на тази цел – стимулира от една страна сложните
действия на играчите, а от друга страна те осигуряват една емоционална палитра при
използването на различни елементи от тактическите или технически процедури.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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ДИНАМИЧНИ ИГРИ

Правилата определят в тази игра най-постоянните елементи в позиционирането на играчите,
в тяхното сътрудничество, като посочват характера на отношението във връзката с
партньорите в играта, задълженията и правата на играчите; те определят начините за водене
на играта и процедурите и условията за определяне на резултата. Правилата не изключват,
но предполагат проявяване на създаваща дейност от страна на играчите и използването на
лична инициатива до степента на способностите, интересите и желанията на всеки, където
всеки човек е важна част от "механизма".
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"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

VO1. Хвани играча с топката
На очертано игрище играчите се движат бавно. Изберете ловец,който да преследва топката
и гонен играч, последният с топка в ръцете си. Ловецът гони играча с топката, който бяга, за
да не бъде уловен и се измъква от преследващия, като подава топката на друг играч. Ако
даден играч изгуби топката при подаване към друг играч, той автоматично се превръща в
ловец.(фиг.4)
Правила: два отбора, топка.
Методически указания: всеки играч спазва правилата и вида на изпълнение, наложени от
координатора на играта.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Ценности на Олимпизма

4.1. Ценности на Олимпизма
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Фигура 4: Хвани играча с топката

VO2. Плисък
Играта се играе на хандбално игрище или подобно със същите размери. Играчите се
разделят на два равни отбора, 5-10 всеки и се нареждат зад основната линия, определяйки
границите на игрището. Топката се поставя в центъра на игрището от водещия на играта. По
негов сигнал, играчите се движат към топката за да я хванат. Играчът,който я хване я подава
към съотборниците си ,които се движат към гол линията на противника. Чрез
пасове,играчите с топката се опитват да я вкарат зад гол линията на противника. Той се
опитва да го предотврати със средства специфични в хандбала, в рамките на правилата в
хандбала и ръгби; всеки играч с топката, приклещен от противника и губейки
топката,извършва нарушение и я губи. Ако играч има свободно пространство, той/тя може
да бяга държейки топката. След всяка отбелязана точка,играта се подновява от
центъра.(фиг.5)

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

•

Два равни отбора,

•

топка,

•

играчът с топката ,докоснат от противника, губи притежание на топката,

•

отбелязва се гол,ако топката се приземи зад гол линията (не е хвърлена),

•

спазва се правилото за трите стъпки, специфични за хандбала,

•

след гол топката се връща от гол линията

Методически указания:
•

всеки защитник има задачата да поеме атакуващия играч, който той / тя ще следва,

•

когато атакуващият играч докосне защитата, топката се дава на последния,

•

топката се предава според техниката на хандбала.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Ценности на Олимпизма

Правила:
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Фигура 5:Плисък

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

Играчите са поставени по двойки в кръга, един зад друг, всеки с топка в ръцете си. Между
двойките трябва да има разстояние от 1-2 стъпки. При сигнал за старт външните играчи се
движат около кръга, като всеки опитва да възобнови първоначалната си позиция и да
постави топката на пода. Първият, който успее, печели. Играта се повтаря чрез размяна на
играчите в рамките на съответните двойки. Докато бягат, играчите нямат право да се облягат
на други играчи; това води до отстраняване на играча.(фиг.6)
Правила:
•

два отбора,

•

посоката на движение е определена,

•

уважение към бягащите около кръга,

•

топката не се хвърля, а се поставя на пода.

Методически указания:
•

За да можете да наблюдавате по-лесно пристигането на първия играч се препоръчва
вътрешните играчи да седнат.

•

пристигналият играч отчита пристигането си, като постави топката на пода и вдигне
ръка.

Фигура 6:Кой е първи?

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Ценности на Олимпизма

VO3. Кой е първи?
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Делим видимо игралното пространство на две гол линии и две странични линии, или на 4
малки флагчета, разположени в четирите ъгъла на игрището. Играчите могат да се движат
свободно по игрището. Изберете преследвач с топка за хандбал в ръцете си, за да следва
играчите. Уловеният играч, се сменя с преследвача, като му дава и топката.(фиг.7)
Правила:
•

прехвърляне на отговорността към следващия чрез предаване на топката.

Методически указания:
•

улавянето означава просто докосване на следващия играч с топката;

•

преследващия, за да бъде по-лесно идентифициран, ще държи цветна панделка, която
да бъде предадена на следващия.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Ценности на Олимпизма

VO4. Гоненица
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Фигура 7:Гоненица

VO5. Гоненица с клякане
Играта се организира и се провежда както обикновената гоненица, като разликата е, че
преследваният играч може да попречи да бъде заловен като клекне. Друга начин е да се
предотврати хващане чрез изкачване: като се качиш върху обект (обекти, които са добре
закотвени в земята, които гарантират оптимално равновесие и безопасна позиция на
играча).(фиг.8).

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

•

преследвщ участник, чрез улавяне, поемане на отговорности

Методически указания:
•

целта е преследваният играч да клекне правилно, с двата крака на пода,

•

може да се играе и по двойки,

•

опит за изкачване на висок предмет.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Ценности на Олимпизма

Правила:
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Фигура 8:Гоненица с клякане

VO6. Хвани двойката
Разграничи игралното пространство. В това пространство играчите държат ръцете си по
двойки и се движат, следвани от преследващия.
Докоснатият играч напуска двойката и става преследващ, докато другият образува нова
двойка с преследвания.(фиг.9)
Правила:
•

“Хвани ме,ако можеш” по двойки.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

•

Работа в екип; разделяне на съотборниците, докато следват играча води до загуба на
качеството на състезателя.

Фигура 9:Хвани двойката

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Ценности на Олимпизма

Методически указания:
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VO7. Лабиринт
Броят на учениците, които могат да играят тази игра, варира между 20 и 30 ; играта се
провежда на равно или на закрито. Играчите се нареждат в редици от 4-5-6 (в зависимост от
броя им) ,хващат се за ръце, като по този начин оформят коридори по редиците. По сигнал
пускат ръце, обръщат се надясно или наляво - както вече е установено - и отново се хващат
за ръце в редици, но този път образувайки коридори, перпендикулярни на предишните.
Двама играчи, които не влизат в горепосочената формация, се преследват през тези
коридори с топка в ръцете си. Когато преследващият се доближи до преследвания играч,
водещият на играта дава сигнал за връщане. Чрез това действие, веригите от ръце се
намесват между двамата играчи и играта продължава.(фиг.10)
Правила:
•

Препоръчва се двамата ученици в лабиринти да не натискат коридора, да не прекъсват
веригата или да преминават под нея.

Методически указания:
•

За да се възобнови първоначалната позиция, трябва да придобие правоъгълната форма;

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

Ако броят на играчите не е достатъчно голям, формацията може да е в три редици,
вместо четири.

Фигура 10:Лабиринт

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Ценности на Олимпизма

•
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VO8. Змията хваща опашката си
Играта е организирана на групи от 8-10 играчи, разположени във фланг, един по един. В
рамките на групата играчите държат кръста на играчите отпред. Първият играч представлява
главата, а последният представлява опашката на змията. От тази позиция главата ще се опита
да улови опашката (последния играч), който се опитва да го избегне, като по този начин се
движи в обратната посока. Ако бъдат уловени, другите играчи ще имат ролята на главата и
опашката.(фиг.11)
Правила:
•

Този,който ръководи редицата, главата, определя движещата се стратегия.

Методически указания:
• Установява и уважава формите на придвижване (чрез ходене, бягане, скачане на двата
крака или на единия крак).

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

VO9. Състезание по номера
Играта може да се организира на закрито, на игрище или в парк от 20-40 играчи. Този брой
се разделя на 2-3 отбора с равен брой играчи. Отборите са подредени на паралелни редици,
по един на фланк, на една ръка разстояние и на 1,5-2 м между отборите. Първият и
последният играч във всеки ред са на една и съща линия. Всички играчи сядат с кръстосани
крака, запазвайки същата подредба. Водещият на играта застава пред редиците и извиква
случайно число. Играчите във всеки отбор, които носят извикания номер, се изправят,
излизат от дясната страна на реда и след това се движат напред, заобикалят първия в реда,
продължават да вървят към опашката на реда, заобикалят последния играч и се връщат на
мястото си. Играчът, който стигне първи до мястото си, печели короната на своя отбор. След
това се извиква друг номер и т.н.(фиг.12)
Правила:
•

всички играчи ще седнат с кръстосани крака, през цялата игра и ще застанат в същата
позиция след състезанието;

•

не е позволено, докато играча обикаля, да се докосва, да се задържа или да получава
помощ от първия и последния играч в съответната редица. Играчът, който не спази това
правило, ще загуби качеството на състезател и съответният отбор няма да получи
короната;

•

обикалянето завършва, когато играчът, седне с кръстосаните крака.

Методически указания:
•

ако има повече от два отбора, всеки играч ще бъде награден по реда на неговото
пристигане, най-голямата награда се присъжда на първия пристигнал;

•

след всяко бягане водещият на играта съобщава на всеослушание положението на всеки
отбор и получава помощ при разпределянето на короните от играчите, които не играят;

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Ценности на Олимпизма

Фигура 11:Змията хваща опашката си
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ако играта се провежда с деца на възраст 10-11 години, на всеки номер може да бъде
дадено животно (мечка, вълк, крокодил, жираф и др.).

•

Фигура 12:Състезание по номера

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Ценности на Олимпизма

трябва да се записват извиканите номера, за да се избегне пропускането на играч.
Може да се повтори номер, за да се стимулира вниманието на играчите;

•
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VO10. Хвани бухалката
На закрито или на равно игрище 15-20 играчи се нареждат в кръг с лице навътре. Броят се,
като всеки от тях получава номер. Четните цифри образуват единия отбор, а нечетните
другия отбор. В средата на кръга е водещият на играта, с бухалка с дължина приблизително
1 м. Той придържа бухалката с единия край на пода, а другият край се държи така, че
бухалката да е във вертикално положение. Водещият на играта извиква число и веднага след
това отива и си дръпва ръката от бухалката. Играчът, чието число е извикал, бяга към
бухалката и се опитва да я хване, преди да падне на пода. Ако успее да направи това, той
издига своя отбор, а след това се връща в първоначалната си позиция. Отново водещият на
играта придържа бухалката към пода и извиква друг номер и т.н .; отборът, който обърне
най-голямо внимание, ще бъде победител.(фиг.13)
Правила:
водещият на играта ще извика случайно четно и нечетно число.

•

Методически указания:
•

водещият на играта ще казва числата така, че всеки играч да направи приблизително
същия брой повторения.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

VO11. Кой е най-бързият?
На закрито, играчите са разделени на два отбора (червен и син, изток и запад и т.н.),
поставени на две линии един срещу друг и се придвижват един към друг с леко
придвижване. В определен момент учителят извиква името на един от отборите (червеносиньо, горещо студено, изток-запад). Този отбор се завърта и бяга към стартовата линия,
докато другият отбор се опитва да ги хване. След като запишете учениците, които са били
заловени, играта се възобновява.
Правила:
•
•

следното е разрешено само до стартовата линия на всеки отбор.
един ученик също се смята за уловен, когато е докоснат.

Методически указания:
- да се предприемат мерки за премахване на препятствията зад отборите.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Ценности на Олимпизма

Фигура 13:Хвани бухалката
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ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Ценности на Олимпизма

Фигура 14:Кой е най-бързият
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VO12. Слепият влак
Формират се групи от 4-5 ученика, застанали един зад друг, държащи рамото си един на
друг. Последният играч е локомотивът и той ще е с отворени очи, докато другите ще бъдат
треньорите и ще са със затворени очи или със завързани очи. Последният ученик е този,
който води влака, възпроизвеждайки сигнали на останалите, използвайки само знаци
(докосващи), както следва:
•

за да се придвижи напред, той натиска с двете си ръце едновременно върху рамената на
играча пред себе си, който предава същото послание напред, докато стигне до първия и
той напредва;

•

за да се придвижи надясно, натиска дясното рамо на играча отпред;

•

за да се придвижи наляво, натиска лявото рамо на играча отпред;

•

за да спре, вдига двете си ръце от раменете на играча отпред;

•

"Влакът" ,който пристигне първи, откъдето е тръгнал в играта, печели.(фиг.15)

Правила:
• "влаковете" ще се опитат да не излязат от линията (линиите, очертаващи баскетболното,
волейболното, хандбалното игрище и т.н.);
"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

Методически указания:
• на определен брой гари, сменете локомотива;
• на определени станции можете да се свържете или разделите "треньори";
• можете да заредите "стоки" между гарите (баскетболни топки, футболни топки и др.),
които да се държат на ръцете или на гърдите с помощта на брадичката и т.н.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Ценности на Олимпизма

• "влаковете" не могат да се удрят един друг;
• "локомотивът" може да спре "влака" чрез гласова команда в случай на авария
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Фигура 15:Слепият влак

VO13. Задръж бухалката в равновесие!
Играта може да се провежда на закрито или на открито. Играчите се подреждат в редици, на
отбори, с равен брой участници; всеки отбор ще получи гимнастическа бухалка. Преди
подредбата на отборите поставяме в линия 3-5 конуси, на разстояние 1,5 метра един от
друг, на дълга пътека от 10-15 метра. При сигнала първият играч от всеки отбор започва в
слалом, между конусите, като придържа бухалката, в равновесие на дланта. След това
играчът се връща на собствения си ред, предава бухалката на следващия съотборник, след
което се придвижва към опашката на реда. Отборът, който завърши на първо място и има
най-малко нарушения (събаряне на бухалката),печели.(фиг.16)
Правила:
•

когато играч изпусне бухалката, той възобновява състезанието, откъдето е изпуснал
бухалката;

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

играчът трябва държи свободната си ръка зад гърба и е забранено да използва двете
си ръце във всяка една ситуация, свързана със загуба на равновесие.

Методически указания:
•
•

редуват се ръцете между двете състезания;
за по-напреднали отбори може да се опитат да придържат бухалката с един или два
пръста

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Ценности на Олимпизма

•
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Фигура 16:Задръж бухалката в равносвесие

VO14. Ловци нащрек
Играчите на двата отбора се нареждат на две линии, обърнати един към друг и се
преброяват. На средно разстояние между тях измерете пространство от 50 сантиметра,
където се поставят 3-4 топки. Играта се провежда както следва: учителят извиква 2-4 числа и
посочва отбор (например: 3,5,7 от червения отбор). Играчите в обявения отбор, които си чуят
имената, се насочват към топките, взимат ги и се връщат в отбора си. В това време играчите в
противниковия отбор се опитват да ги хванат и да вземат топките си. Те могат да се намесят
само след като учениците, които са си чули имената, са взели или докоснали топките с ръка.
След всяко упражнение сменете ролята на отборите.(фиг.17)
Правила:
•

ученикът с уловената топка ще даде топката на играча от противниковия отбор и ще се
върне на мястото си.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

•
•

променете разстоянието между отборите в зависимост от нивото на обучение на
учениците;
в зависимост от нивото на обучение учениците ще бъдат поставени на различни
позиции: седнали на колене, легнали с лице нагоре или надолу, или с гръб към
топките.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Ценности на Олимпизма

Методически указания:
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Фигура 17:Ловци нащрек

VO15. Конуси
Играта се провежда на закрито, играчите се подреждат на редици в отбори с равен брой
играчи и всеки отбор ще получи две гимнастически бухалки и баскетболна топка. Пред всеки
отбор поставяме в линия 3-5 конуси, на разстояние 1,5 метра едно от друго, по пътека с
размери 10-15 метра. На сигнала първият играч от всеки отбор започва в слалом, между
конусите, държейки гимнастическата бухалка във всяка ръка и се опитва да води топката на
пода между конусите. След това играчът се връща на собствения си ред, дава бухалката и
топката на следващия съотборник, след което се придвижва към опашката на реда. Отборът,
който завърши състезанието първи, ще се счита за конкурентен отбор.(фиг.18)
Правила:
•

когато играчът излезе от пътеката с топката или изпусне бухалката, той ще възобнови
състезанието от мястото, от където е излязъл с топката или изпуснал бухалката.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

•
•
•

използвайте леко спаднала топка;
бастуните ще бъдат нанесени върху топката, отстрани;
може да използвате двама играчи,всеки с бухалка.

Фигура 18:Конуси

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Ценности на Олимпизма

Методически правила:
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VO16. Обсада
Играта се провежда на закрито или на открито. В кръга, разположен в средата на
баскетболното игрище, начертайте на пода или на земята кръг с диаметър 3,6 метра. В кръга
5-6 ученици са "обсадени" от равен брой ученици от друга група. Групата в кръга се опитва
да вкара в кръга децата на противниковия отбор, докато другите се опитват да извадят
противниците от кръга, като всеки хваща противника с ръце и го издърпва. Противникът,
който при издърпването си излезе извън кръга с двата крака, ще бъде елиминиран. Отборът,
който елиминира повече противници в даден момент, ще бъде считан за много внимателен
и конкурентен.(фиг.19)
Правила:
• Играчите не могат да използват дрехи за заграбване, докато опонентите излизат извън
кръга;
• Играчите от същия отбор могат да си помагат.
Методически указания:
• играта може да се проведе в определени райони, определени на игрището (напр.
полукръг, квадрат, линията с три точки в баскетбола)
"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Ценности на Олимпизма

Фиг.19:Обсада
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VO 17. Хвани ме!
Играта може да се проведе във физкултурен салон или на игрище. Играчите са разделени на
два равни отбора и са поставени лице в лице, по двойки. Между двете редици има
разстояние от 15-20 м. Първият отбор започва играта. Един от играчите се придвижва към
другия отбор, който го приветства с изпънати длани. Атакуващият играч се разхожда пред
противниците, готови да се предприемат бързи действия. В даден момент атакуващият
играч удря дланта на противника и бързо тръгва към собствения си отбор. Зад него
преследвачът се опитва да го хване. Ако атакуващият играч успее да възобнови
първоначалната си позиция, преследвачът става член на другия отбор. След това играч от
първия отбор ще предизвика играч от втория отбор и играта ще бъде възобновена. Отборът
с повече двигателни умения ще се счита за отбор, който в рамките на ограничен период от
време има най-голям брой играчи.(фиг.20)
Правила:
•
•

Играчите не могат да се хващат или спират, като се дърпат за дрехите;
Уловените играчи стават членове на отбора, който е изпълнил тази задача.

Методически указания:
•

Разстоянието между двете редици може да бъде променено в зависимост от играчите;

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

•

Фиг.20:Хвани ме

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Ценности на Олимпизма

Можете да въведете разнообразни начини на придвижване (напр. скокове на двата
крака);
Можете да изпратите 2-3 атакуващи играчи едновременно (при по-големи групи).

•
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VO18. Мрежата на пеперудата
Играта може да се играе във физкултурен салон, на игрище. В рамките на ограничено
игрално пространство (баскетболно, хандбално игрище и др.), Играчите се разпръскват в
различни посоки. Изберете трима играчи-ловци, които оформят кръг, като се държат за
ръцете, правят всичко възможно да хванат играчите, като ги издърпат в мрежата. Уловените
играчи остават в мрежата и тя става по-голяма. Играта продължава докато един играч остава
свободен; той се смята за най-квалифицираният.
Правила:
•
•

Уловът важи,само ако мрежата не се разкъса (ръчната верига да остане непокътната);
Преследваните играчи могат да избягат, ако влязат в мрежата и излязат от нея много
бързо, но сами, не трябва да са хванати в мрежата.

Методически указания:
•

Играе се за предварително определено време.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

VO 19. Топката спасява (Гоненица с топка)
Играта може да се проведе във физкултурнен салон или на игрището. В рамките на
ограничено игрално пространство (баскетболно, хандбално поле и др.), Играчите се
разпръскват в различни посоки. Изберете ловец, който да следва играчите. В играта се
използва топка, която се предава на преследвания играч, като по този начин го спасява от
това да стане ловец. Уловеният играч сменя ролята си с ловеца.(фиг.22)
Правила:
•

Ловецът може да предаде "отговорност " само на играча, който не притежава топката.

Методически указания:
•
•
•

Улавянето означава просто докосване на играча без топката, с дланта;
Ловците ще обявят силно целта си;
Може да се въведе допълнителна топка в играта.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Ценности на Олимпизма

Фиг.21:Мрежата на пеперудата
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VO20. Кучето и котката
Играта се провежда във физкултурен салон. Децата са седнали, с кръстосани крака, по
периферията на кръг. Две деца, седнали на окръжната линия са обърнати един към друг, с
една голяма топка (баскетболна) - "кучето", а другият с малка топка (хандбална) - "котката".
По сигнал на водещия топките започват да преминават в кръга пред децата, в същата посока
и възможно най-бързо. Целта на играта е голямата топка (кучето) да достигне малката топка
(котката). Когато двете топки са в ръцете на едно дете, играта спира и се възобновява, като
една от топките преминава към детето, седящо от другата страна.(фиг.23)
Правила:
• Когато детето пусне топката, играта спира и се възобновява според описанието на
играта.
Методически указания:
• Играта може да стане по-трудна чрез вкарване на две топки с различни
• размери.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Ценности на Олимпизма

Фиг.22: Топката спасява (Гоненица с топка)
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VO21. Събери, колкото може повече точки
Играта изисква прецизност и фокусиране. Целта е покрита и разделена на шест равни части,
както е илюстрирано по-долу; като на всяка от тях се записват точки. Всеки играч от двата
отбора има два, четири или шест изстрела от наказателното място. Съдията записва точките,
получени от отбора за всяко изпълнение. Всеки отбор ще натрупа определен брой
точки.(фиг.24)
Правила:
•
•

Ако едно изпълнение пропусне напълно означеното място, една точка се изваждат от
резултата от отбора;
Всеки играч е свободен да избира всеки път с кой крак ще стреля.

Методически указания:
•

За по-голямо забавление, играта може да бъде променена, както следва: Изпълнете
стрелбата, като използвате само крак,който не е доминиращия.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Ценности на Олимпизма

Фигура 23: Кучето и котката
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VO22. Гол с глава
Двустранна игра, използваща две врати. Отборът, който отбелязва повече голове, ще бъде
считан за много талантлив. Играчите, разделени на два еднакви отбора по брой , играят с
ръка, но голът е валиден само ако е отбелязан с главата.(фиг.25)
Правила:
•
•
•

Играчът, който хване топката, не може да прави повече от две стъпки, преди да я
подаде;
Когато топката докосне пода, тя е в притежание на противниковия отбор;
Когато играч направи грешка, например, направи три стъпки, държейки топката,
играчът трябва да играе честно, да признае грешката си, като постави топката на пода и
вдигне ръка, като признание.

Методически указания: Играчът, който подава топката, трябва да извика името на играча,
на когото подава. Топката може да бъде подавана, както с главата, така и на нивото на
гърдите.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Ценности на Олимпизма

Фигура 24: Събери, колкото може повече точки
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VO 23. Петима срещу двама
Тази игра е игра на избор за футболисти. Това е игра за консолидиране / подобряване на
пасовете, но също така обучава на сътрудничество или комуникация между играчите.
Петима играчи застават в кръг в рамките на квадрат 7 м / 7 м и подават топката между тях
без другите двама играчи в средата да се докосват до топката. Играчите в средата са активни
и се опитват да се върнат или да докоснат топката с помощта на крака. След 20
последователни паса, играчите в средата на кръга ще изпълнят забавно наказание.(фиг.26)
Правила:
•
•

При докосване на топката в средата, играчът отстъпва настрани и той се замества от
играча, който е направил грешния пас;
Когато направи грешка, например, подавайки прекалено силно, играта трябва да бъде
честна, признава грешката, като вдига ръка и устно, като обяснява за грешката си.

Методически указания:
•
•

За да си върнат топката възможно най-бързо, играчите в средата трябва да окажат
натиск върху подаващите играчи.
Бърза реакция на съотборниците, за да се поддържа винаги играча с топката.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Ценности на Олимпизма

Фигура 25:Гол с глава
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VO 24. Води топката и я подавай
Играчите са разделени на два или три равни отбора. Всеки играч трябва да покрие пътя,
илюстриран на изображението по-долу, като води топката възможно най-бързо, и след като
премине последния конус, подава на следващия играч в отбора. Отборът, който завършва
първи, печели. (фиг.27)
Правила:
•
•

Играчите могат да водят топката с помощта на доминиращия крак или и двата, в
зависимост от техниката на всеки играч;
Не е разрешено да се пропуска конус, а да се движите около него.

Методически указания:
•

Работата в екип включва силата на всеки играч. Играчите трябва да са наясно, че
начинът, по който те изпълняват целите на играта, може да повлияе положително или
отрицателно на целия отбор.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Ценности на Олимпизма

Фигура 26:Петима срещу двама
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VO 25. Тенис през завеса
Два отбора от четирима или петима играчи играят тенис, като използват краката над
непрозрачна висока мрежа (2 метра). Играе се до 21 точки. Отборът, който печели точка, бие
сервис. Играта е интересна поради две важни неща: а) упражнява реакцията на играчите и б)
принуждава играчите да комуникират много на терена с думи като "ти" или "аз". Играта
изисква съдия и честна игра.(фиг.28)
Правила:
•
•

топката трябва да се разменя на противоположния корт при най-много три докосвания;
топката може да падне в полето на отбора само веднъж, преди да бъде изпратена
отново в противоположнто поле.

Методически указания:
•
•

Играчите могат да разделят полето, така че да го покрият възможно най-ефективно ;
Всяка топка, която е по-трудна, трябва да бъде вдигната, за да се даде възможност на
съотборника да реагира и да помогне.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Ценности на Олимпизма

Фигура 27: Води топката и я подавай
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VO 26. Шестима срещу трима
Три отбора, състоящи се от по трима играчи, са разположени на квадрат от 12 м / 12 м, два
отбора отстрани, а другият от центъра. Всеки отбор облича тениски с различен цвят, за да се
различават. Целта на играта е топката да премине колкото се може повече сред играчите
отстрани, без да бъде докосвана от отбора в средата, опитвайки се да си я върнат. Играта
води до отговорност от всяко действие, като например всичко за един и един за всички,
защото едно неправилно подаване прави целия отбор да влезе в центъра, но също така
удовлетворение в групата, защото всяка извлечена топка спасява целия отбор.(фиг.29)
Правила:
•
•

Когато един от играчите в средата успее да докосне топката, целият му отбор излиза
отстрани, като заменя отбора, чийто играч е пропуснал подаването;
В зависимост от техническото ниво на играчите играта може да се играе с три, две или
дори с едно докосване.

Методически указания:
•

Играчите в средата могат да изградят собствена стратегия за извличане на топката в
зависимост от качествата на членовете на отбора. Например: натиска се извършва от
всички играчи едновременно или поетапно; двама играчи натискат, а третият заема
централната част, за да изтегли топките, преминали в съответната област.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Ценности на Олимпизма

Фигура 28: Тенис през завеса
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VO 27. Без ръце
Играта се провежда в 16-метровия квадрат (или в полукръг или на линията за свободно
хвърляне) между два отбора, състоящи се от четирима или петима играчи. Отборът е
поставен на линията на вратата, а другият е извън 16-метровия квадрат (игралната поле).
Отборът извън полето изпълнява, на свой ред, две директни хвърляния през всеки играч.
Целта на всяко хвърляне е да изпрати топката чрез къс изстрел в ограждението или да вкара
гол. Играчите в зоната на вратата могат да се намесят и да хвърлят топката извън полето,
използвайки всяка част от тялото, но не и ръцете. За всяка топка, насочена към
ограждението, ще бъде изпълнен допълнителен 11-метров изстрел. Ако топката докосне
гредата и отново навлезе в полето, без да излезе от 16-метровия квадрат, се играе
нормално: отборът в атака се опитва да вкара гол, а другият се опитва да извади топката от
полето. След като един отбор завърши всички хвърляния, сменя ролите.(фиг.30)
Правила:
•
•

Топката се поставя в полукръга на 16-метровия квадрат и изстрелът трябва да е скъсен;
Ако при изпълнение на 11-метрово хвърляне играчът удари ограждението, той ще
изпълни още един изстрел. Ако той вкара гол , ще направи още един изстрел; ако
атакуващият отборът отново удари гредата, отборът ще се спечели от допълнително
хвърляне от 11 метра и т.н.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Ценности на Олимпизма

Фигура 29:Шестима срещу трима

68

•
•

Играчите в защита могат да бъдат поставени един метър зад линията, с цел да направят
една стъпка за по-добър скок;
Както във всяка игра, общата стратегия може да повлияе положително на резултата.
Като се има предвид опита от играта, много голове се отбелязват, защото играчите не
могат да комуникират ефективно, когато са на линията на вратата; сравнително много
лесни топки влизат във врата между двама играчи. Комуникацията и бързата реакция е
решението.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Ценности на Олимпизма

Методически указания:
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Фигура 30:Без ръце

VO 28. Обстреляй противника!
Играта е предизвикателна, но забавна, може да се проведе на игрище, заобиколено от
високи огради. Играчите са разделени на два равни отбора. 10 топки разделени, по 5 за
всеки отбор. Целта на играта е да изненада отбор с всички топки в собствената си игрише. За
тази цел играчите ще стрелят топки с помощта на крак от воле, като топката се хвърля от
ръка на ръка, колкото е възможно по-високо, в игрището на противника. Те трябва да хванат
топките, изпратени от противниковия отбор, и да ги изпратят възможно най-бързо обратно.
Отборът, който успее да изненада противниковия отбор, дори за една секунда, с всички
топки в неговата половина, се смята за много бърз.(фиг.31)

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

•
•

Топката може да бъде ударена само след като е хваната с ръка;
Топките трябва да бъдат ударени колкото е възможно по-високо.

Методически указания:
•
•

За да се повишат ефективността, играчите могат да разделят полето на зони;
Насърчаването в отбора е от съществено значение, защото играта ще бъде
балансирана, а отборът, който ще спечели, ще бъде този, който не се отказва и държи
ритъма на играта до края.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Ценности на Олимпизма

Правила:
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Фигура 31:Обстреляй противника

VO 29. Сам срещу вратаря
Това е проста игра, но много обичана, в която децата участват много. Играта се препоръчва
за активна почивка между другите упражнения. Двата отбора се намират в центъра на
игрището и вратарят на всеки отбор пред вратите. На свой ред, всеки играч е сам срещу
вратаря и трябва да отбележи, като удари топката в близост до вратаря или чрез дриблиране
с помощта на всичко научено до момента.(фиг.32)
Правила:
•

Вратарят може да излезе от наказателното поле, за да затвори ъгъла на нападателя;

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

Играчите излизат от центъра на игрището един по един, от единия отбор и от другия;
След приключване на атаката, всеки играч се връща и се присъединява към своя отбор
в центъра на игрището.

Методически указания:
•
•

Окуражаване от съотборниците
Ако играчът пропусне, той все пак ще бъде окуражен от съотборниците си.

.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Ценности на Олимпизма

•
•
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Фигура 32:Сам срещу вратаря

VO 30. Пречка
Два равни отбора играят футбол в съответствие с основните правила, но играта започва от
определен резултат, например 2 - 0 за един от отборите. Тази игра се използва от учителя, за
да може играчите да играят в неравностойно положение или предимство от началото на
играта. Понякога е неудобно да се започне играта в неравностойно положение, но с
колективна стратегия, с амбиция, ангажираност и интелигентност, резутатът може да се
обърне.(фиг.33)
Правила:
•
•

Отборът в неравностойно положение няма да получи благосклонност от съдията;
Продължителността на играта трябва да бъде спазена.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

•

И двата отбора трябва да създадат стратегия за игра преди началото на играта.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Ценности на Олимпизма

Методически указания:
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Фигура 33:Пречка

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

HR31. Ястребите и гълъбите
Това е организирана игра, в която уастват 15-20 деца на голямо пространство. Играчите са
разделени на два еднакви отбора: ястребите и гълъбите. Двата отбора се разделят - в двата
противоположни края на игрището. Всички гълъби влизат в гнездото си, докато ястребите се
разпространяват на игрището. В даден момент гълъбите започват да оставят гнездото си
един по един или на групи и се движат по игрището, като внимават да не бъдат хванати от
ястребите, които ги следват. Те могат да избягат от опашката, като се върнат в гнездото си.
Гълъб се счита за уловен, когато го докосне ястребът, който го следва; в този случай
ястребите могат да си помагат взаимно за да хванат гълъб. Хванатия гълъб ще бъде отведен
в гнездото на ястребите. Ако по време на играта един свободен гълъб успее да стигне до
ястребовото гнездо и да докосне хванатите гълъби, те пак ще се освободят и отново могат да
бъдат част от играта. Играта продължава, докато всички гълъби бъдат хванати и след това
отборите сменят ролите си(фиг.34)

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Права на човека

4.2. Права на човека

Правила:
•

Определя се ролята на отборите.
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Методически указания:
•

Спазвайте типа на изпълняваната от координатора игра: нормално бягане, бягане
назад, разнообразни форми на бягане: тренировъчно, кръстосано и др.

Фигура 34:Ястребите и гълъбите

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

Играта може да се проведе както на закрито, така и на открито. Броят на участниците може
да варира между 10 и 40 деца. Участниците се нареждат в кръг, обърнати навътре в кръга, на
една ръка разстояние един от друг, в зависимост от броя на участниците. Играчът извън
кръга, бяга около кръга, докосва в определена момент играч в кръга по рамото и вика
"бягай". Последният тича обратно. Който стигне първи до празното място го заема, а онзи,
който е навън, продължава играта.(фиг.35)
Правила:
•

Всеки играч ще бъде както преследващ,така и преследван.

Методически указания:
•

Определете начина на бягане на играчите и го спазвайте през цялата игра.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Права на човека

HR32. Заеми си мястото
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Фигура 35:Заеми си мястото

HR33. Топка през тунел
Колективът се разделят на отбори, чийто брой трябва да бъде равен на броя на наличните
топки. Учениците от всеки отбор се нареждат в редица, с раздалечени крака, всеки отбор с
топка. При стартовия сигнал първият играч се навежда, взима топката и я изпраща между
краката на втория играч. Същото нещо се изпълнява от всички играчи в отбора, докато
топката достигне до тях, поради което топката циркулира към далечния край на редицата,
например през тунел. Последният играч, докато държи топката, се насочва към началото на
редицата. Междувременно целият ред отстъпва крачка назад. Играчът с топката, когато
стигне до началото на реда, става първи и незабавно предава топката през "тунела". Екипът,
достигащ първоначалната позиция, печели.(фиг.36)

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

•

Топката се предава с две ръце от един играч на друг, без да се докосва до пода.

Методически указания:
•

Определете начина на игра на играчите и го спазвайте през цялото време.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Права на човека

Правила:

Фигура 36: Топка през тунел
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HR34. Топка по вълна
Отборът се поставя както в играта "топка през тунел", защото играта се играе по подобен
начин, но трябва да споменем, че всеки втори играч от всеки отбор ще хване топката от пода
и ще я предаде с две ръце над главата.(фиг.37)
Правила:
•

Топката ще се предава от ръка на ръка.

Методически указания:
•

Определете начина на игра на играчите и го спазвайте през цялото време.

Фигура 37:Топка по вълна

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

Играта се провежда върху пространство с правоъгълна форма с дължина 15-20 метра и
ширина 10-15 метра. Играчите са разделени на два равни отбора, като всеки отбор се
подрежда на 1 метър от гол линиите. На страничната линия на всеки отбор се поставя конус
(медицинска топка, кутия и т.н.). Играчите от всеки отбор, всеки държи по една топка, се
стремят към противоположните конуси и в същото време защитават собствените си. След
като всички топки са хвърлени, играта спира и се изброяват конусите, свалени от всеки
отбор. Междувременно топките се събират и играта се възобновява. След няколко
хвърляния се преброяват конусите, които са свалени.(фиг.38)
Правила:
•

Използва се горната част на тялото за да се подава топката.

Методически указания:
•
•

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Права на човека

HR35. Защита и атака

Подаването на топката е специфично за хандбала,
Топките не се подават / спират с помощта на крака.
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Фигура 38: Защита и атака

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

Отборите се нареждат в кръгове, състоящи се от по 10-15 играчи, на разстояние 2-3 м.
Играчите във всеки кръг получават 2-4 топки, разпределени на равни интервали. При сигнал
за старт, топките се подават в една посока, от човек на човек, без да се пускат. Играчът,
който в даден момент получава топка, но има друга топка , (получена предварително) ще
бъде елиминиран от играта. Играта се възобновява чрез подаване на топките в обратната
посока. Последните трима играчи в играта се обявяват за победители.(фиг.39)
Правила:
•

Спазвайте вида и посоката на подаване.

Методически указания:
•
•

Подаването на топката е специфично за хандбала.
Топките не се подават / спират с помощта на крака.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Права на човека

HR36. Топка в кръга
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Фигура 39: Топка в кръга

HR37. Подавай по номера
Отборът се разпръсква на полето след като всеки играч получи определен номер. Играч 1
получава топка. По сигнала всички започват да се движат на полето, като бягат, променят
посоката и ритъма, като всеки ученик действа индивидуално. Играчът с топка (№ 1) подава
топката към играч №. 2, а той на играч №. 3 и т.н. При хващането играчът извиква
собствения си номер. Когато топката достигне до последния играч, той отново подава на
първия играч и играта продължава. (фиг.40)

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

•

Спазвайте начина и посоката на подаване.

Методически указания:
•

Топката е хандбална.

Фигура 40:Подавай по номера

HR38.Състезание по номера
Играчите са поставени в отбори от 8-10 играчи, поравно. Отборите са разположени
успоредно, на две стъпки разстояние, зад стартовата линия, като са подредени в редица на
разстояние на една ръка разстояние. Във всеки отбор преброявате играчите от началото до
края на редицата; след това всеки играч получава номер. Играчите ще започнат от различни
начални позиции (изправени, седнали, на колене и т.н.). За всеки отбор начертайте на пода
на разстояние от 1-2 метра, окръжност, където поставяте топка, а на всеки 10-15 метра
поставяте конус. Учителят извиква номер. Играчите с този номер започват да бягат, вземат
топката и започват да дриблират, обикаляйки около конусите и връщат топката обратно в
окръжността и след това се връщат на мястото си.(фиг.41)

Фигура 41:Състезание по номера

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Права на човека

Правила:

78

Играчите са разделени на равни по големина отбори. Чрез жребий се определя отборът,
който получава топката и играта започва. Играчите на отбора, притежаващ топката, ще
подават топката (използвайки начина, посочен от учителя), опитвайки се да задържи топката
за възможно най-дълго време. Противниковият отбор се опитва да попречи , за да започне
да си предава топката. (фиг.42)
Правила:
•
•

Спазвайте начина на подаването, установен от координатора на играта;
Спазвайте правилата на хандбалната игра.

Методически указания:
•
•

Подаването на топката е специфично за хандбалната игра,
Топките не се подават / спират с помощта на крака.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Права на човека

HR39. Кой ще задържи топката най-дълго?
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Фигура 42:Кой ще задържи топката най-дълго?

HR40. Намери си мястото
Играчите се подреждат в кръг, като всеки от тях маркира мястото си с лична вещ (предмет).
При първия сигнал всички играчи се движат в посочената посока (около кръга или в различна
посока); на втория сигнал те се връщат възможно най-бързо на местата си.(фиг.43)
Правила:
•

Спазвайте посоката и вида на движение.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

•

Децата се движат по предварително указан начин.

Фигура 43:Намери си мястото

HR41. Сложният обръч
Учениците са разделени на 4 отбора, по 2 отбора на всяко баскетболно табло. Всеки отбор се
нарежда в редица, зад горния ъгъл на наказателното поле (продължение на линията за
свободно хвърляне). Първите ученици от всеки отбор държат баскетболна топка. По сигнал
на учителя, учениците с топката стрелят към обръча, бягат, взимат топката и я предават на
следващия играч от отбора. Всеки отбор трябва да отбележи 10 точки. Всяко отбелязване
носи една точка.(фиг.44)
Правила:
•

Само играчът, който е стрелял гони топката, взима я и я предава на следващия играч.

Методически указания:
•
•

Използвайте подходящи топки за възрастовата категория на участниците;
За по-малки деца задайте по-кратко разстояние за стрелба.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Права на човека

Методически насоки:
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HR 42. Пазете се от… “тигъра”
Играта се провежда във физкултурния салон. Играчите се нареждат в кръг. В средата на
кръга има играч - "тигър". Играчите в кръга подават топката между тях, като я търкалят по
пода. "Тигърът" се опитва да я хване. Ако успее, той ще размени мястото си с играча, който е
подал грешно или е пропуснал. (фиг.45)
Правила:
•

Топката може да бъде предавана само като се търкаля по пода; в противен случай
подаващият играч ще стане "тигър".

Методически указания:
•
•
•

Играчите може да са прави или седнали;
Диаметърът на кръга може да е по-голям или по-малък в зависимост от позицията на
играчите;
Можете да използвате топки с различни форми и размери (баскетболни топки,
хандбални топки, волейболни топки, топки за ръгби, топки за тенис и др).

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Права на човека

Фигура 44:Сложният обръч
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HR43. Пазете се от топката
Играта се провежда във физкултурен салон, като играчите се подреждат в кръг. В средата на
кръга застава ученик. Играчите в кръга си подават топка, с която ще се опитат да докоснат
играча в средата. Всеки, който успее да го докосне с топката, ще замени мястото си с
играча.(фиг.46)
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Правила:
•
•

Топката може да се подава в дъга или по обиколката на кръга;
Играчите трябва докоснат ученика в средата, без да хвърлят топката с пълна сила над
главата.

Методически указания:
•

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Права на човека

Фигура 45: Пазете се от… “тигъра”

Използвайте мека или лека топка.

Фигура 46:Пазете се от топката

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

Играта може да се провежда на закрито или на открито. Две деца представляват "лисиците",
докато останалите са "гъските". "Лисиците" и "гъските" се намират на разстояние 6 метра
един от друг. Зад "лисиците" има "паток", който в определено време вика: "Гъски!" И те
започват да се движат към него. "Лисиците" преследват и се опитват да уловят "гъските".
Последните хванати "гъски" стават "лисици" и играта продължава.(фиг.47)
Правила:
•

Една"гъска" се счита за уловена, когато лисицата я докосне.

Методически указания:
•

Можете да използвате различни методи на придвижване (бягане, скокове и на двата
крака).

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Права на човека

HR44. Лисиците и гъските
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Фигура 47:Лисиците и гъските

HR 45. Кой е най-силният?
Играчите са разположени по двойки, държейки се за ръце, от едната и другата страна, а
другата ръка на линията, начертана на пода. На два метра зад всеки играч поставете предмет
(топка, тениска или конус); при сигнал, всеки играч се опитва да докосне обекта зад него с
теглителна сила; играчът, който успее, печели.(фиг.48)
Правила:
•

Обектът може да бъде докосван само с ръка.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

•

Издърпването може да се упражнява с пръчка или въже.

Фигура 48:Кой е най-силният?

HR 46. Врани и семена
Играта може да се проведе във физкултурен салон, в двора на училището или на открито. На
игрище (хандбално, баскетболно и др.), което представлява полето, където трябва да бъдат
поставени разпръснатите семена: приблизително 35 предмета (топки, конуси, потниции т.н.).
Полето се пази от 4-ма "пазачи". По заповед на учителя, останалите участници в играта,
които са "враните", се движат на полето и се опитват да вземат "семената". "Пазачите" ги
следват и всяка "врана", докосната от ръката на един от "стражите", трябва да остане на
място. "Враните" бягат, докато не успеят да вземат последното "семе" или докато не останат
само две недокоснати врани.
Когато играта се повтори, двете врани се превръщат в пазачи.(фиг.49)
Правила:
•
•

"Враните" трябва да останат със "семената" в "ноктите" си, когато са уловени;
Ако докато "враните" бягат, изпуснат "семената", другите "врани" може да ги вземат.

Методически указания:
•

Ако използвате по-големи предмети (баскетболни топки, футболни топки и т.н.), ще
определите места на игрището (гнезда), където "враните" ще поставят "семената".

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Права на човека

Методически указания:
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ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Права на човека

Фигура 49:Врани и семена

HR47. През обръча
Играта може да се проведе във физкултурен салон или на открито. Децата се разделят на
отбори от по 10-15 играчи, като застават един зад друг. Пред всеки отбор, на пода, ще се
постави гимнастически обръч или "кръг", изработен от въже. При сигнал, първият от всеки
отбор, взима "обръча" с двете си ръце, трябва да го подава над главите и след това да
премине през него, а след това последователите ще направят същото, на свой ред и
т.н.(фиг.50)
Правила:
•

Децата могат да си помагат за по-бързо преминаване на обръча.

Методически указания:
•

Обрачът може да бъде поставен над главата и след това надолу по тялото, на пода,
където следващото дете може да вдигне обръча от пода и да извърши движението
обратно;

Версия: ако обръчът е по-голям, две деца могат да преминат през него.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Права на човека

Фигура 50:През обръча
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HR48. Трудолюбивите малки птички
Играта може да се провежда във физкултурния салон или на открито върху начертано
игрище(баскетболно, хандбално и др.). Децата са разделени на два отбора, всеки отбор
извън полето (зад гол линията на игрището). Всяко дете държи топка. Извън игрището, са
разположени две "гнезда", където малките птички ще поставят "семената"си. На
повърхността на игрището"семената" са разпръснати - различни предмети (конуси,
топки,потници, пръчки и т.н.). По сигнал, даден от учителя, малките птички извършват
дриблиране и вдигат обект, като го носят в гнездото. Накрая, избройте семена, събрани от
всеки отбор.(фиг.51)
Правила:
•
•

“Малките птички" имат право да взимат само по един обект ;
“Малките птички" не трябва да прекъсват дриблирането.

Методически указания:
•

"Малките птички" ще изпълнят дриблирането само с дясната ръка или само с лявата
ръка (както е посочено от учителя).

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Права на човека

Фигура 51: Трудолюбивите малки птички
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HR49. Намери си гнездото
Броят на играчите трябва да е нечетен. Играчите са разделени на две групи. Едната група
формира кръг, представляващ гнездата, докато други, които представляват половината +1 от
броя на играчите, застават зад първите.
При сигнала "чип-чип", децата от на външния кръг тичат около първия кръг, махайки ръцете
и "чуруликат". При различен сигнал (пляскане, свиркане), всяко дете трябва да мине бързо
зад гнездо, като постави ръката на рамото на детето, което представлява гнездото. Едно от
децата остава без гнездо. Играта се възобновява, като се променя посоката на движение.
След няколко повторения разменете ролите; в големия кръг има един играч, стоящ
неподвижен.(фиг.52)
Правила:
•

Ако две деца са спрели при едно и също гнездо, първият, който е докоснал рамото на
детето "гнездо", остава в гнездото.

Методически указания:
•

Можете да използвате разнообразни методи на движение (скокове на един или на
двата крака).

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Права на човека

Фигура 52: Намери си гнездото

HR 50. Топка в кръга
Играта се провежда на закрито. Колективът ще бъде разделен на два отбора. Всеки отбор ще
получи баскетболна топка и ще бъде поставен в две редици, обърнати един към друг, на
разстояние от 4-5 метра. Пред всяки редица, на разстояние 2 - 2,5 метра, начертайте кръг с
диаметър от 1-1,5 метра. Учениците ще се опитат да хвърлят топката с една или и двете си
ръце в кръга. Всяко падане на топката в кръга носи по една точка на отбора. (Фиг. 53)
Правила:
•

Точките представляват само хвърлянията, които попадат в кръга и не се допират до
линията на кръга.

Методически указания:
•
•
•

Можете да увеличите или намалите диаметъра на кръга;
Можете да увеличите разстоянието между редиците;
Можете да променяте или определяте начина на хвърляне.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Права на човека

Фигура 53:Топка в кръга
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HR 51. Притежаване на топката в два отбора
Играчите са разделени на два еднакви отбора. В зависимост от броя на играчите, играта
може да се провежда по цялото игрище или на по-малък участък. Целта на играта е да
задържи притежанието на топката с възможно най-много пасове, без противниците да се
докоснат до топката.(фиг.54)
Правила:
•
•

С 20 последователни паса, отборът отбелязва точка. Когато топката е подадена на
всички играчи от отбор, броят на подаванията се удвоява.
Топката трябва да премине през всички играчи в отбора.

Методически указания:
•

Много е важно играчите да се освободят, за да получат топката безопасно.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Права на човека

Фигура 54: Притежаване на топката в два отбора

HR 52. Три държави
Три отбора, състоящи се от по четири играчи, са поставени на една от трите игрални
повърхности, както е илюстрирано на изображението по-долу. Всеки отбор представлява
държава, например: Гърция, Румъния и Италия. Играта има двойна цел: а) затвърждаване
или подобряване на пасовете и връщане на топката от линейна позиция; б) да свикнат
играчите, да представляват страна, като си сътрудничат с друга страна. Играчите в двата
отбора отстрани подават топката между тях така, че топката да не бъде върната от играчите
на отбора в средата.(фиг.55)
Правила:
•
•
•

Отборът, който получава топката, трябва да я върне обратно на другия отбор отстрани,
използвайки най-много шест паса. Броят на докосванията не включва поемането на
топката;
Играчите не могат да влизат в различна зона на игрището, за да подават или да връщат
топката;
Отборът, който не успее да подаде или топката да бъде върната от отбора в средата
или да я изкара в аут, отива в центъра. По този начин, на свой ред, и трите страни ще
трябва да си сътрудничат и да развиват моторните си умения.

Методически указания:
•
•

Играчите на отбора в средата могат да си сътрудничат, както следва: за да си върнат
топката възможно най-бързо, те трябва да намалят пространството между тях;
Използване на измамни движения може да дестабилизира отбора в средата.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Права на човека

Фигура 55: Три държави

HR 53. Две плюс две
Играчите са разделени на четири равни отбора от гледна точка както на брой така и на
качества. Всеки отбор се облича в различни потници: червен, бял, син, зелен и представлява
отбор от друга държава. Два отбора играят на терена, червените и белите, а другите две са
разположени от всяка страна на половината от игрището. Червеният отбор може да подаде
на играчите от синия отбор, докато отборът в бяло на играчите на отбора в зелено. Играта се
провежда като обиколка, като всеки отбор играе, на свой ред, с всички останали три отбора.
На свой ред, играчите от който и да е отбор ще приключат съвместно с играчите в другите
отбори, като по този начин ще бъдат и конкуренти и съотборници.(фиг.56)
Правила:
•
•
•

Всяка игра отнема 5 минути;
Играчите отстрани могат да играят с топката само с едно докосване;
Играчите отстрани не могат да финализират, а само да подават топката на отбора, на
който помагат.

Методически указания:
•

Включването в играта на помощния отбор в страни може да представлява важен
фактор за повече пространство на игра и за освобождаване на централната зона.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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HR 54. Съдията греши
Играта всъщност е метод, използван в рамките на двустранна игра между два отбора. В
една игра, решенията, взети от съдията, са тълкувателни раздели на футболните наредби. По
време на нашата игра съдията прави няколко умишлени грешки през цялата игра и тези
грешки са очевидни; играчите на отбора "жертва" могат да ги посочат. В повечето случаи
играчите на отбора, в ущърб на които съдията е направил грешката, ще съобщят това с
помощта на словесен или несловесен език. Реферът ще запази решението си, а
неадекватното поведение ще бъде санкционирано с жълт или дори червен картон. Този
метод трябва да се използва само от учителя или от някой с власт над групата.
Правила:
•

Неспортсменското поведение след неподходящо решение на съдията ще бъде
незабавно санкционирано съгласно правилата на футболната игра.

Методически указания:
•
•

В края на играта учителят обяснява последствията за играчите, които не приемат
грешката и решението на съдията, но и как това поведение може да засегне целия
отбор;
Учителят трябва да научи играчите как да протестират законосъобразно и
конструктивно за потенциално погрешно решение на съдията.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Права на човека

Фигура 56: Две плюс две
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Двустранна игра между два отбора. Основното правило на играта е задължителното правило
за преминаване към половината на игрището на противника по време на атаката и защитата.
Следователно гол се признава само ако всички играчи, освен вратаря, са преминали
половината игрище. Освен това, след получаване на гола, се печелят две точки, ако всички
играчи не успеят да минат в собствената си половина на игрището.(фиг.57)
Правила:
•

Съдията заема нивото на централната линия, за да наблюдава точно правилата.

Методически указания:
•

Състезателите трябва да комуникират помежду си устно, за да повишат ефективността
на играта. Например, ако отборът в атака може да финализира, но не всички играчи са
преминали центъра на игрището, комуникацията е от съществено значение, тъй като
защитниците трябва да бъдат предупредени и трябва да забавят финализирането, тъй
като не могат да разберат какво се случва зад тях.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Права на човека

HR 55. Премини половината на игрището
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Фигура 57: Премини половината на игрището

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

Играта има за цел да развие точната стрелба с топката с използване на краката и може да се
играе от няколко играчи. Играта може да включва момчета и момичета, по-големи или помалки. Играчите поставят топката, на свой ред, върху точката за дузпа или върху квадратната
линия и стрелят към вратата, опитвайки се да ударят гредата. Ако даден играч удари гредата,
следващият играч също е принуден да я удари . Играчът, който успее да отстрани останалите
, се счита за най-ефективен.(фиг.58)
Правила:
•

Всеки играч може да удари топката с крак и може да избере собствена техника.

Методически указания:
•

Играчите, които са били елиминирани, могат да се упражняват на другата врата, докато
играта бъде възобновена.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Права на човека

HR 56. Задължителен изстрел в гредата
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Фигура 58: Задължителен изстрел в гредата

HR 57. Победа
Играта често се практикува от деца в училищния двор или на импровизирани полета. Играта
се провежда между два отбора, като се използва една врата. Вратарят е неутрален и ролята
му е да се защитава възможно най-добре. След като хване топката, вратарят се обръща с
гръб към игрището, за да не вижда играчите и хвърля топката с две ръце над главата си.
Играчите на двата отбора се опитват да спечелят топката и след това да отбележат, докато
отборът, който не притежава топката, се опитва да си я върне. Ролите могат да се променят
няколко пъти в една и съща фаза, тъй като топката може да бъде изкарана, изгубена и след
това отново да се въведе в игра.(фиг.59)

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

•

Ъглов удар не се изпълнява, но се записва. За три ъглови удара, противниковият отбор
изпълнява дузпа.

Методически указания:
•

Обикновено всеки играе така, както знае и както може, най-често индивидуално.
Играчите могат да бъдат посъветвани да разработят стратегия за игра, която да им
помогне да играят по-добре и да бъдат по-ефективни. Мнението на всеки играч трябва
да бъде чуто и ако е добро, то може да бъде приложено на практика.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Права на човека

Правила:
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Фигура 59:Победа

HR 58. Жокерът
Играта се препоръчва, когато броят на играчите е нечетен и може да се проведе на игрище с
нормални или малки размери. Двата отбора са облечени в различни цветове, играят според
основните правила на футбола. Един играч, облечен в различен цвят, е жокерът и той ще
играе и за двата отбора. Той ще играе всеки път с отбора, притежаващ топката. Жокерът
може да бъде всеки от играчите.(фиг.60)
Правила:
•
•

Жокерът не вкарва топката в игра и не играе в защита.
Жокерът може да вкара гол колкото се може повече пъти.

Методически указания:
•

Учителят може да сменя жокера в ротационен ред, за да могат всички играчи да
упражнят тази роля.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Права на човека

Фигура 60:Жокерът

HR 59. Немският стил
Немският стил е друга игра, практикувана от децата, където има или може да се начертае
врата върху стена. Едно от децата стои в зоната на вратата; той трябва да защитава вратата,
като се опитва да предотврати възможно най-много голове. Другите играчи, три, четири или
пет, формират полукръг пред вратата, много близо до нея. Те си подават топката и се
опитват да отбележат, но само от воле или с глава. Голът, отбелязана с крак, означава 2
точки,а този с глава- 5 точки. Ако вратарят, получи няколко гола и натрупа 25 точки, той ще
стане резерва. Ако играч се опита да отбележи, но стреля близо до вратата, той ще замести
вратаря. Играчът, който, когато останат само двама, има по-малко точки, натрупани от
получените голове, се счита за много талантлив.(фиг.61)
Правила:
•
•

Ако играч се опита да отбележи и топката се удари в гредата и излезе, играчът ще стане
вратар;
Ако в края на мача двамата останали играчи, имат еднакви точки, натрупани от
получени голове, изпълняват по три дузпи, докато единият играч не остане с по-малко
точки..

Методически указания:
•

Топката не трябва да се удря силно.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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HR 60. Разкрачи се
Това е лесна игра, която може да се играе както от момчета, така и от момичета, по-малки
или по-големи. Играта се играе с два, но може да се адаптира и да се играе в малки отбори.
Играчите се намират на разстояние от 15-20 метра. Играчът без топката е в изправено
положение, като си разтваря краката, с лице към играча с топката. Последният ще се опита
да изпрати топката между краката на противника. Ако успее да вкара топката между краката
си, той получава точка. Тогава ролите се сменят.(фиг.62)
Правила:
•
•

Топката не трябва да се удря силно; целта е да имаш точен изстрел.
Играйте, докато играч не получи 10 точки.

Методически указания:
•

Играта може да се играе с доминиращия крак, като алтернатива се използва и двата,
или се използва само не-доминиращия крак.

Фигура 62:Разкрачи се

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Права на човека

Фигура 61: Немският стил
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F61. На кръст “хвани ме ако можеш”
Играта се провежда на равно игрище с 10-15 деца. Изберете играч, който има за задача да
улови останалите играчи. Преследваният играч може да бъде спасен от друг играч, който
пресича пътя на този, който ги преследва, като минава между него и преследвания играч.
Ловецът ще бъдат принуден да следват този, който е прекосил пътя му. Уловеният играч
става, на свой ред, ловец.(фиг.63)
Правила:
•
•

отговорността се прехвърля от един играч в друг;
всеки играч трябва да стане ловец.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Силата на духа

4.3. Силата на духа (расизъм=страх от неизвестното)

Методически указания:
•

спасителят трябва да мине пред ловеца.
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Фигура 63: На кръст “хвани ме ако можеш”

F62. Скачаща щафета
Разделете отборите поравно, подредени в редици, на началната линия. На всеки отбор ще
бъде назначен съдия. Първите играчи във всяка редица ще изпълнят дълъг скок. Съдиите ще
очертаят мястото за приземяване, а следващите играчи ще скачат от мястото, отбелязано от
съдиите. Играта продължава докато всеки от отбора не изпълни скока. В края запишете найдългото разстояние, скочено от един от отборите.(фиг.64)
"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

•

Следващият състезател ще продължи пътя на предходния играч.

Методически указания:
•

Спазвайте очертанията на дългия скок.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Силата на духа

Правила:

Фигура 64: Скачаща щафета
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F63. Гореща топка
Учениците се подреждат в кръг, един до друг, с лице към външния ръб на кръга, един от
учениците държи топка. В средата на кръга е водещият на играта. По сигнал топката се
предава от ръка на ръка в определена посока, колкото е възможно по-бързо: топката е
гореща. В определен момент водещият на играта изсвирва. Играчът, който държи топката, се
елиминира от играта, ако не успее да подаде топката веднага до следващия играч.
Последният, ако обръща внимание, не трябва да получава топката, ако го направи, той губи
качеството си на състезател. Играта се възобновява по същия начин, като топката се подава в
обратната посока. Последните четирима играчи, останали в играта, се считат за найсъсредоточени.(фиг.65)
Правила:
•
•

Топката се предава по установената посока, без да се изпуска нито един играч;
Задайте посока на подаване :с една ръка, над рамо, зад гърба, отскачайки от пода и т.н.

Методически указания:
•

Спазвайте формата на действие, специфични за хандбалната игра.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

F64. Докосни топката
Колективът е разделен на групи, състоящи се от 8-10 ученика, подредени в кръг; в центъра
на всеки кръг има играч. Играчите в кръга подават топката по различни начини, докато този в
средата се опитва да докосне топката, независимо дали е във въздуха или когато се държи
от един от играчите. Играчът, чието подаване е било докоснато или в ръцете на който
топката е била докосната заменя мястото си с играча в средата.
Правила:
•

движенията в кръга се изпълняват чрез допълнителна крачка;

Методически указания:
•

Топката се подава по начини, специфични за хандбалната игра.

F65. Последната двойка,бяга
Играчите са поставени по двойки, двама по двама. Отпред е ловецът, на когото не му е
позволено да поглежда назад. От мястото, където стои, той извиква: "Последната двойка
бяга". При този сигнал играчите от последната двойка се движат единият вляво, а другият
вдясно от колоната, така че да се хванат за ръце, без нито един да е хванат от ловеца. За да
не бъдат уловени, играчите от последната двойка ще се движат на известно разстояние от
редицата. Играчът, уловен, се превръща в ловец, а другият образува двойка с бившия ловец,
след което се поставя пред колоната. Докато тичат, двойките се поставят пред
колоната.(фиг.66)

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Силата на духа

Фигура 65: Гореща топка
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•
•

Изберете разстояние от един метър между бегачите и редицата / ловецът;
Бягане на кръст, за да се измами ловецът, е забранено.

Методически указания:
•
•

И двамата играчи използват един и същ тип бягане;
Можете също така да въведете бягане назад.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Силата на духа

Правила:
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Фигура 66: Последната двойка,бяга

F66. Рибарската мрежа и малките рибки
Тази игра може да се играе както на закрито, така и на равно игрище на открито. Ако играта
се провежда на открито, игрището е очертано като правоъгълник с размери 20х40 м или
повече. Изберете играч, който започва играта, а останалите се разпръскват по полето.
Избраният играч започва да следва останалите със задачата да ги хване, чрез докосване на
ръката. Докоснатият се хваща за този, който го хванал и продължават да следват другите
играчи заедно. Тъй като хващат други играчи, те образуват верига, "рибарската мрежа". Ако
веригата стане дълга, тя може да бъде разделена на две.
Играта завършва, когато останалите играчи са хванати.(фиг.67)
Правила:
•
•
•

Играчите в рамките на веригата (мрежа за риба) не могат да пускат ръцете си;
Преследваните играчи не могат да излизат от рамките на игрището;
Играчът е хванат, когато рибарската мрежа е затворена около него или когато той е
докоснат от играчите в края на рибарските мрежи.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

•
•

Обяснете на играчите, съставляващи рибарските мрежи, че за да уловят по-бързо
следващия играч, един от тях трябва да води цялата верига и да избере играча, който
да бъде уловен;
Когато мрежата се разпадне (играчите в рибарската мрежа пускат ръцете), играта може
да включва тактически комбинации, в смисъл, че двете рибарски мрежи могат да
действат по координиран начин, за да улеснят улавянето на играчите / рибите.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Силата на духа

Методически указания:

Фигура 67: Рибарската мрежа и малките рибки
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F67. Състезание в кръга
Състезанието в кръга може да бъде организирано на открито или на закрито с група от 20-30
деца. Играчите се намират в кръга, на големи разстояния един от друг, най-малко 3 големи
стъпки. По сигнал играчите започват да се бягат в кръга, като всеки играч се опитва да излезе
пред играча пред него. То се счита за валидно само ако се извършва извън кръга. Всеки
играч, който е надминат от друг играч, напуска кръга. Последният останал играч става
победител в играта.(фиг.68)

Правила:
•

Играчът, който изпреварва другия, докосва рамото на играча зад него и той трябва да
напусне незабавно играта.

Методически указания:
•

Когато бягате в една посока отнема твърде много време или кръгът става твърде
малък, по сигнал на водещия играчите се обръщат и започват да бягат в обратната
посока. Следователно, стимулирате едновременно интереса и вниманието на играчите;

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

За да предотвратите намаляването на кръга по време на движение, е по-добре да го
маркирате с пунктирана линия (или с тебешир), а играчите трябва да застанат там,
където е указано. Играчите ще трябва да бягат извън маркирания кръг.

Фигура 68: Състезание в кръга

F68. Цели се в топката
Играта може да се организира на закрито или на открито с брой от 10-40 души,използвайки
фитнес топка и хандбална топка за двама играчи. Голямата топка ще бъде вързана с въже и
провесена от тавана, от греда и т.н., на 2 м над земята. Играчите са разделени на два отбора,
подравняващи в един ред, 4-5 м от едната страна и от другата страна на топката. Всички
играчи на отбора ще получат топка. При стартовия сигнал на играта, всеки играч в този отбор,
на свой ред, се стреми да улучи с хандбалната топка висящата голямата топка; ударите,
които докосват голямата топка, се записват. След това играчите от другите отбори вдигат
топките и стрелят.
След около 3-5 рунда за всеки отбор, пребройте всички получени точки и отборът с повече
точки се счита за много квалифициран по отношение на точността.(фиг.69)
Правила:
•
•

Насочваш се към голямата топка само по сигнал;
Фиксирайте време за подготовка на хвърляне, който не бива да се превишава при
насочване към топката.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Силата на духа

•
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•
•
•

Ако има много играчи, можете да организирате 4 отбора, подредени в полукръг, около
висящата топка;
Разстоянието за стрелба, както и височината на висящата топка се определят в
зависимост от възможностите на колектива;
След всеки отбор, водещият на играта спира люлеенето на топката, ако е била
докосната.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Силата на духа

Методически указания:
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Фигура 69: Цели се в топката

F69. Защита и атака
Играе се на закрито, на голямо пространство или на поле, с 20-30 души; използвайте малки
конуси и няколко хандбални топки, равни на броя на играчите. Очертайте игрището с
правоъгълна форма с дължина 15-20 м и ширина 10-12 м. Играчите са разделени на два
еднакви отбора, като всеки отбор се приравнява към една от късите страни на игрището, а
именно на 1 м пред тях. На отсрещната страна, зад всеки играч, поставете малък конус.
Играчите, подредени в редица, като всеки държи малка топка, чакат стартовия сигнал. След
сигнала всеки играч се насочва към конусите, поставени в игрището на противника, и се
опитва да ги свали, като същевременно защитава собствените си конуси. След като хвърлите
всички топки, играта спира и изброявате конусите, свалени от всеки отбор. Междувременно
играчите си събират топките и след това играта започва отново. След няколко опита,
пребройте общия брой свалени конуси и ги запишете на дъска.(фиг.70)

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

•
•
•

Насочването на топката може да се извършва само от местата, отбелязани за играчите,
за да се насочват към конуса в игрището на противника;
Събирането на топки ще се извършва само по време на почивката, определена за тази
цел;
Свалените конуси могат да бъдат вдигнати само след като е имало нареждане за това.

Методически указания:
•

Хвърлянията са специфични за техниката на хандбалната игра: не търкаляйте топката,
за да докоснете и свалите конусите.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Силата на духа

Правила:
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Фигура 70: Защита и атака

F70. Търкалящата цел
Тази игра може да бъде организирана на закрито или на открито, с 20-40 участника,
използвайки хандбална топка, 4 малки флагчета и няколко топки за тенис. Очертайте
правоъгълно игрално пространство със страна от 10-12 м. Ъглите на полето са маркирани с
всеки малък флаг. Играчите са разделени на четири отбора, с еднакъв брой играчи и всеки
отбор се нарежда в една от страните на игрището, обърнати към центъра. В средата на
игрището поставете хандбалната топка и всеки отбор получава равен брой малки топки. При
стартовия сигнал играчите, които държат малката топка, имат за задача да ударят голямата
топка в средата, с цел да я пратят към линията на другия отбор. (фиг.71)
Правила:
•
•

Всеки отбор се придържа към мястото си за игра, без да влиза в полето на противника;
Топките се изтеглят чрез спиране на играта, като всеки играч влиза в притежание на
обекта, използван за насочване към голямата топка.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

•
•

Хвърлянията са специфични за техниката на хандбалната игра;
Избягвайте да търкаляте топката, за да достигнете целта.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Силата на духа

Методически указания:

Фигура 71: Търкалящата цел
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F71. Три крачки напред
Играта може да се провежда във физкултурния салон или на игрище. Начертайте на
игрището две зони на разстояние приблизително на 10-15 метра една от друга. Играчите се
разделят на два еднакви отбора и се намират в една от очертаните области, където се
нареждат един срещу друг. Играта включва мини баскетболна топка и първият играч на един
от отборите я държи. По сигнал на учителя я хвърля към първия играч на противниковия
отбор. Ако я хване, той прави три крачки напред и хвърля топката на следващото дете в
другия отбор.
Ако играчът не успее да хване топката или я хване след като се удари в земята, той няма
право да направи трите стъпки и хвърля топката обратно на детето на противниковия отбор.
Играта приключва, когато играчите на един отбор успеят да влязат всички в игрището на
другия отбор.(фиг.72)
Вариант: за по-големи деца, играта може да се въведе с по-трудни задачи: улавяне на
топката с една ръка, пляскане над главата или под коленете, преди да хване топката.
Правила:
•

Трите стъпки трябва да бъдат нормални стъпки, а не скокове.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

•
•

Учителят определя техниката на подаване;
Тренира се едновременно подаване, напредване с помощта на три стъпки и технически
елементи, специфични в играта на баскетбола (завъртане, изправяне, дриблиране).

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Силата на духа

Методически указания:

Фигура 72: Три крачки напред

F72. Капанът
Играта може да се проведе както във физкултурния салон, така и на открито. Играчите се
държат взаимно за ръце; образуват два кръга, единият по-малък, а другия по-голям, един в
друг и те започват да се движат в противоположни посоки. При команда на ръководителя на
играта те спират. Децата в по-малкия кръг вдигат ръце, а онези в големия кръг влизат и
излизат от кръга, както пожелаят. Внезапно ръководителят на играта заповядва: "Ръцете
долу!" Децата в малкия кръг пускат ръцете си, а онези в големия кръг, заловени в този кръг,
се смятат за заловени в капан. Те се хващат за ръце в малкия кръг и играта продължава.
Когато малко играчи останат в големия кръг, те образуват малкия кръг и играта се
възобновява.(фиг.73)
Правила:
•

Играчите, хванати в капана, не могат да "форсират" капана.

Методически указания:
•

Когато вътрешният кръг става по-голям от другия, по отношение на броя на играчите,
играчите във външния кръг ще спрат да се държат за ръце.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Силата на духа

Фигура 73: Капанът

F73. Състезанието на дъждовните капки
Играта се провежда във физкултурен салон. Учениците са разделени на 2 или 3 паралелно
равни редици по големина, на две ръце разстояние между тях. Всеки участник трябва да има
номер. Играчите са седнали, с кръстосани крака. Пред всяка редица има баскетболна топка.
Водещият извиква номер и играчите с този номер излизат от дясната страна на редицата и
продължават напред. Те взимат топката, изпълняват дриблиране и минават покрай първия
играч, дриблират възможно най-бързо към опашката на редицата, минават през тях,
продължават дриблирането до предната част на редицата, където пускат топката и се
връщат на първоначалното място. Играчът, който стигне първи мястото си, носи точка за
отбора си.(фиг.74)
Правила:
•
•

Децата прилагат правилата на баскетболната игра (двойното дриблиране или ходенето
не се допускат);
Децата ще изпълнят дриблирането с помощта на доминиращата ръка, а след това с
другата ръка.

Методически указания:
•

Спазвайте точността при дриблиране.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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F74. Дървета близнаци
Играта може да се провежда във физкултурния салон или на открито игрище. Колективът е
разделен на два или три отбора. Начертайте стартовата линия на нивото на всеки отбор, на
разстояние 10-15 метра, поставете конус. Отборите са групирани по двойки, зад стартовата
линия. При сигнал първата двойка от всеки отбор се движи с баскетболна топка, която
двамата придържат с глава, връщат се до конуса и предават топката към следващата двойка.
Играчите се движат,като се държат за ръце. Екипът, който успее да завърши състезанието
първи с всички двойки, е обявен за отбор, който много добре синхронизира действията
си.(фиг.75)
Вариант: топката се придържа от челото на двамата, които се движат отстрани, като
използват допълнителни стъпки.
Правила:
•
•

Топката ще бъде балансирана от челото на децата;
Ако топката се изпусне, двамата трябва да я върнат и състезанието се възобновява от
мястото, където е паднала.

Методически указания:
•
•

Разстоянието между стартовата линия и конуса ще бъде променяно в зависимост от
възрастта на участниците;
Двойките ще включват участници с приблизително еднаква височина.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Силата на духа

Фигура 74: Състезанието на дъждовните капки
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ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Силата на духа

Фигура 75: Дървета близнаци

F75. “Намери гнездото”
Играта се провежда във физкултурния салон или на игрището за баскетбол или хандбал.
Децата са разделени на групи, включващи 5-8 играчи; всяка група ще получи името на цвят
(например червено, зелено, жълто и т.н.) и всяко дете ще има баскетболна топка (хандбална,
волейболна). Учениците образуват гнездо (кръг), а вътре поставят предмет (конус, бутилка,
кутия и т.н.). По сигнал на учителя, учениците обръщат своя кръг чрез извършване на
дрибъл. На следващия сигнал, без да прекъсват дриблирането, те се разпряскват по
игрището.
Ръководителят променя мястото на предметите и при сигнал, даден от учителя (например
червен конус, зелена кутия, жълта бутилка), студентите трябва да се групират възможно найбързо, без да прекъсват дриблирането, около назования предмет, оформяйки по този начин
нов кръг. Въпросът е да се спазват правилата.(фиг.76)
Правила:
•
•

Не е разрешено да се спира дриблирането;
Ако топката се изпусне, дриблирането ще бъде възобновено от мястото, където топката
е била изпусната.

Методически указания:
•
•

Учителят ще определи ръката, която да използва за изпълнение на дриблирането и ще
оцени точността му;
Учителят ще обясни ясно правилата на играта.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Силата на духа

Фигура 76: “Намери гнездото”

F76. Състезанието на паяците
Играта може да се провежда във физкултурния салон, на игрището. Начертайте две
паралелни линии на разстояние 10-15 метра една от друга. Първата е началната линия, а
втората е финалната линия. Участниците се разделят на 2-4 равни отбора и се намират един
зад друг, зад началната линия. По сигнал на учителя, първият участник във всеки отбор
започва да се движи към финалната линия. Веднъж пристигнал, той се докосва до линията и
се връща в отбора си с пълна скорост. След това той хваща ръката на втория член на отбора и
повтарят пътя, като се държат за ръцете. Следва третата и т.н., докато целият екип не мине
по пътя. Трябва да оцените скоростта на движение и точността на изпълнение на
задачата.(фиг.77)
Правила на играта:
•

Учениците не могат да пускат ръцете си. Ако се случи, те са принудени да спрат, да се
хванат за ръце и след това да продължат състезанието, от мястото, където са спрели.

Методически указания:
•
•
•

Разстоянието на придвижване не трябва да надвишава 15-20 м;
Отборите не трябва да надвишават 5-6 човека;
Можете да поставите едно или две препятствия за преодоляване.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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F77. Преследвай топката
Играта се провежда във физкултурния салон. Колективът се разпръсква на ½ от игрището и
един от избраните от учителя субекти трябва да бъде уловен от баскетболната топката, която
ще се предава от ръка на ръка (без да бяга с нея, без да допусне нарушение за "ходене" ),
докато субектът не бъде докоснат от топката. Топката няма да бъде хвърлена към човека, за
да я хване, а само ще бъде докосната от него. Когато субектът бъде докоснат, той ще се
размени с друг участник в играта, назначен от учителя.(фиг.78)
Правила на играта:
•
•
•

На учениците не е разрешено да хващат или да попречват по какъвто и да е начин на
играча, посочен от учителя;
На учениците не е позволено да дриблират;
На учениците се позволява да се движат на терена без топката.

Методически указания:
•
•

Игрището може да бъде увеличено, ако колективът е по-голям;
Можете да въведете допълнителна топка за тази игра.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Силата на духа

Фигура 77: Състезанието на паяците
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ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Силата на духа

Фигура 78: Преследвай топката

F78. Бягай, подавай, дриблирай
Играта се провежда във физкултурния салон. Участниците са организирани на групи от 6;
пред всяка група, на разстояние 3-5 метра, поставете 5 баскетболни топки. При сигнала,
всички участници от клек, освен първият играч, който бяга към топките и ги предава по ред
на играчите в групата, като се започне с последния. Играчът, който следва да хване топката,
се изправя. Когато всички имат топки, те започват да ги дриблират и да ги поставят в
началните си позиции, след което се връщат и се приравняват. Групата, която завърши
първа, е обявена за много бърза.(фиг.79)
Правила на играта:
•
•

Учениците ще започнат да дриблират само след като всичките 5 топки са подадени;
Учениците трябва да се върнат на първоначалното си място.

Методически указания:
•
•
•

Учителят ще определи ръката, която да се използва за дриблирането;
Между учениците ще има разстояние една ръка, за да се избегнат наранявания;
Учителят ще каже на учениците, че ще останат в клек, докато играчът зад тях не получи
топката.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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F79. Прицели топката
Учениците са разделени на два отбора, всеки с топка, поставени един срещу друг, зад
определени линии, начертани на пода: на половината от разстоянието между тях, поставете
пейка с няколко медицински топки върху нея. При сигнала топките на двата отбора започват
да се хвърлят към медицинските топки с цел да ги ударят. След това топките се връщат в
игра и те могат да бъдат хвърлени отново зад начертаните линии. В края на мача, отборът с
по-успешни удари печели.(фиг.80)
Правила на играта:
•
•

Учениците могат да хвърлят топките само зад очертаната линия ;
Медицинските топки, паднали от пейката, няма да бъдат вдигнати.

Методически указания:
•
•

Разстоянието между двете линии ще бъде пригодено към възможностите на отборите;
Топките, използвани за хвърляне, могат да бъдат баскетболни топки, волейболни
топки, топки за ръгби или футболни топки.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Силата на духа

Фигура 79: Бягай, подавай, дриблирай
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ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Силата на духа

Фигура 80: Прицели топката

F80. Вземи топката от противника!
Играта се провежда във физкултурния салон или на баскетболното игрище. Децата се
разпръскват навсякъде по баскетболното поле, всеки играч с топка. При стартовия сигнал
всички изпълняват дриблиране с една ръка, а с другата се опитват да откраднат топката от
противника. Играчът, който загуби топката, се елиминира от играта и трябва да изпълни
изстрел към коша.(фиг.81)
Правила на играта:
•
•

Не се разрешава на учениците да прекъсват дриблирането;
Учениците не могат да изпълняват двойно дриблиране.

Методически указания:
•
•

Размерът на игрището ще се намален от учителя, ако броят на децата е малък;
Учителят ще определи ръката, която да използва за изпълнение на дрибъл.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Силата на духа

Фигура 81: Вземи топката от противника!
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F 81. Подай топката в кръга
Играчите формират кръг, който се движи с помощта на допълнителна крачка, наляво или
надясно (за да измами ученика в средата, докато премине топката). Един играч е поставен
вътре. Те подават топката (използвайки крака) сред тях, като използват едно докосване,
установяват движещата се стратегия и момента за промяна на посоката, а играчът в кръга
трябва да я открадне.
Правила:
•
•

Когато играчът докосне топката, използвайки която и да е част от тялото си, с
изключение на ръцете, се счита, че топката е била открадната;
Играчът, който е подал грешния пас, заема мястото и ролята на играча в кръга.

Методически указания:
•

За да се увеличи сложността на играта и сътрудничеството между играчите, учителят
може да поиска кръгът да се движи по дължината на игрището.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

Играчите са разделени на два отбора, смесени на игрището, с еднакъв брой. Всеки отбор
има топка. Играта се провежда на поле 25/25 м, по 6 играчи на отбор. Всеки отбор има
тениски с различни цветове, например: зелен и червен. Зеленият отбор подава само на
неговите съотборници; същото важи и за червения отбор. Играчите, които се движат
непрекъснато, трябва да са свободни, за да получат топката и да я подадат, без да
препречват на топката на противниковия отбор. Екипът, който успее да изпълни първите 30
подавания, се счита за много ефективен от треньора.(фиг.82)
Правила:
•
•
•

Играчите, в зависимост от тяхното ниво, могат да докосват топката веднъж, два пъти
или три пъти най-много;
Топката не може да бъде предавана отново на същия играч;
Ако топката излезе извън игрището или не са спазени гореспоменатите правила,
отборът започва отново от нула.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Силата на духа

F 82. Притежание, два отбора, две топки

Методически указания:
•
•

Играчите трябва да бъдат насърчавани да говорят помежду си;
Упреците не се приемат, а само насърчителни или конструктивни дискусии.

Фигура 82: Притежание, два отбора, две топки

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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Играчите са разделени на два еднакви отбора. Играйте в съответствие с обичайните правила,
само че играчите трябва да формират двойки и да се държат за ръце във всички фази на
играта, независимо от пола или расата. Ако един отбор има нечетен брой играчи, ще има
вратар, а ако отборът има четен брой играчи, функцията на вратаря ще бъде иззета от двама
играчи, държащи се за ръце.(фиг.83)
Правила:
•
•

Играчите не могат да пуснат ръката на съотборника, освен в случаи, свързани с тяхната
собствена безопасност или с тази на противниците;
Ако една двойка пусне ръцете си, отборът получава свободно хвърляне или 7-метрово
хвърляне.

Методически указания:
•

Устната и тактическа комуникация е много важна за всяка двойка. Играчите могат да
установят определени правила и след това да ги използват, за да играят по-добре и поефективно. Например, те могат да изберат лидер на всяка двойка или могат да
промотират правилото, според което ако някой от тях реши нещо, другият го следва
винаги.

Фигура 83: Да се хванем за ръце

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Силата на духа

F 83. Да се хванем за ръце
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Импровизираният футбол е играта, чрез която Зинедин Зидан или Николае Добрин се
оказаха легендарни играчи. Играта спазва правилата на футбола, само че се играе на малки
вратички, на малко по размер игрище с нормална топка, с по-малка топка или понякога с
кестен вместо топка.(фиг.84)
Правила:
•

Правилата относно целите или пространството, които определят игрището, се
установяват преди играта.

Методически указания:
•

Играта трябва да е забавна, основната цел е да се движите и да се забавлявате добре.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Силата на духа

F 84. Импровизиран футбол
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Фигура 84: Импровизиран футбол

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

Играчите са разделени на два еднакви отбора. В рамките на всеки отбор играчите формират
двойки, независимо от пол или раса. Във всяка двойка играчите, поставени един до друг,
връзват връзките на обувките си един с друг. Играта спазва основните правила на футбола.
Забавлението е гарантирано, но в същото време и движението. Състезателите трябва да
координират движенията си по такъв начин, че да се движат или да удрят топката заедно.
Няма вратар, защото неговата роля се играе от последната двойка пред вратата.
Правила:
•

Голът е валиден само от половината на противниковия отбор.

Методически указания:
•

Преди мача, след като всяка двойка завързва обувките си, препоръчва се да им се
дадат няколко минути, за да се адаптират към новите движения.

F 86. Пази си човека
Това е двустранна игра, в която всеки играч в отбора трябва да набележи играч от
противниковия отбор. Двойките могат да бъдат формирани по качества, височина или
функция в отбора. Например, защитниците ще набележат атакуващите играчи на
противниковия отбор, а от другата страна, дясната централна половина ще набележи лявата
централна половина на противниковия отбор и т.н.(фиг.85)
Вие натрупвате точки, но също така е важно да участвате и да се радвате да вкарате гол.
Правила:
•
•

Не е задължително да се придържат позициите в отбора, което увеличава динамиката
на играта;
Смяната на играчите е разрешена между двама съотборници, само ако предварително
са предупредили съдията.

Методически указания:
•
•

В зависимост от нивото, като се има предвид голямата интензивност на усилието,
можете да имате повече почивки;
Играта развива способността за интуиция и реакция.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Силата на духа

F 85. Завързани за връзките на обувките
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F 87. Билярд
Играта се провежда един по един или двама по двама играчи най-много, независимо от пол
или раса. Играта изисква две топки, на един метър една от друга. Играчът, който започва
играта, трябва да удари топката по такъв начин, че да докосне другата топка и да я настрои
на разстояние най-малко един метър. Ако успее, той продължава играта и се записва броя на
ударите, които са успешни по този начин. Когато той не успее да докосне другата топка или
ако разстоянието между двете топки е по-малко от един метър, той губи реда си и другият
играч влиза в играта, като в началото на играта, топките са на разстояние от един
метър.(фиг.86)
Правила:
•

При отборите, включващи двама играчи, те ще ударят топката последователно, след
всяко изпълнение.

Методически указания:
•

За развитие, но също така и за забавлението, играта може да бъде променяна както
следва: изпълнението се извършва само с използване на не-доминиращия крак или
алтернативно и на двата крака.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Силата на духа

Фигура 85: Пази си човека
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Фигура 86: Билярд

F 88. Игра с ръка,гол с глава
Играта е изключително динамична и забавна, има за цел да осигури добро време, но и
скорост на движение, скорост или реакция или изпълнение и разбира топката се удря с
помощта на главата. Играчите хвърлят топката във въздуха, използвайки ръката, много
бързо, но се опитват да отбележат, като ударят топката с главата. Играта се провежда на
малко по размер поле. Записвате успешните опити, но само за да определите ново
полувреме, като отплата за отбора (без да го обявявате).
Правила:
•
•

Играчът, който е хванал топката, няма право да бяга с нея, а трябва да я подаде
незабавно; в противен случай съдията свири и дава топката на другия отбор;
Ако топката докосне пода, тя ще бъде във владение на другия отбор.

Методически указания:
•

Играчите се насърчават да говорят устно чрез думи като това, тук, нагоре и т.н.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Силата на духа

.
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Играчите са разделени на два еднакви отбора от момчета и момичета. Момичетата ще бъдат
ездачи, а момчетата ще бъдат конете. Ездачите ще застанат зад конете, които ще играят
футбол на малко игрище. Играта, изключително забавна и динамична, също има ролята за
сприятеляване, толерантност и сътрудничество, както в рамките на двойките, така и в
отбора.(фиг.87)
Правила:
•
•

Не е разрешено на ездачите да натискат или да изтласкват противниците; тяхната роля
е да предоставят информация на коня, за да могат да играят възможно най-ефективно.
Само ездачът на вратаря има право да хване или да блокира топката с ръка.

Методически указания:
•

Ездачите и конете трябва да бъдат избрани по такъв начин, че конете да могат да
издържат тежестта на ездача и да играят, носейки ездача.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Силата на духа

F 89. Коне и ездачи
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Фигура 87: Коне и ездачи

F 90. Губещият прави крачка назад, победителят се напред
Очертайте поле от 10 х 6 метра за всеки двама играчи в отбора. Ако има 20 играчи, очертайте
10 полета на една линия, на интервал от 4-5 метра между тях, както е показано на
изображението по-долу. Всяко поле има две врати от по един метър, поставени в центъра.
Играта се провежда един по един, всяки полувреме трае, в зависимост от подготовката на
играчите, една или две минути. След всеки полувреме, този, който натрупва точки, стъпва
вдясно нагоре,а онези, които натрупват по-малко точки, правят крачка назад наляво. В
случай на равенство играчът отдолу стъпва нагоре и играчът отгоре прави крачка надолу.
Правилата трябва да се спазват, дори ако е възможно по-слабият играч да победи по-добър
играч.(фиг.88)
"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

•

Играта не се стреми към краен победител, а само за тренировка и забавление.

Методически указания:
•

Почивките между полувремената трябва да са двойно от времето за игра, за да могат
играчите да се възстановят. Например, ако полувремето отнеме минута, почивката ще
отнеме две минути.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Силата на духа

Правила:

Фигура 88: Губещият прави крачка назад, победителят се напред
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"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

PB91. “Хвани ме ако можеш” с асистенция
Тази игра може да се играе от 10-15 деца, на закрито или на открито. Изберете играч, който
започва играта с цел да хване останалите. Играта е идентична на играта "Хвани ме, ако
можеш", но разликата е, че когато един играч е в опасност да бъде хванат, той иска помощ
от друг играч, като вика името му. След това, при хващане на ръцете, и двамата играчи
успяват да се освободят. Играчът, докоснат от ловеца, се счита за хванат, преди да се хване
за ръцете на играча, който той извиква, за да формира двойката. Човекът, който е хванат, без
двойки, ще се превърне в нападател.(фиг.89)

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Проактивно поведение

4.4. Проактивно поведение

125

Фигура 89: “Хвани ме ако можеш” с асистенция

PB92. Летящият кръг
Тази игра изисква прескачане на въже, в края на което е свързана пясъчна торба или топка.
Играта може да се проведе на закрито или на открито. Всички играчи (15-30) оформят кръг с
лице към вътрешността му, на разстояние от 1-2 стъпки между тях. В центъра на кръга е
водещият на играта и той държи свободния край на въжето, който се прокарва под краката
на играчите, поставени в кръга, приблизително на 25-30 см над пода. Играчът, докоснат от
пясъчната торба или от топка, ще замени играча в средата на кръга.(фиг.90)
Методически указания:
•

Подвижният метод ще бъде определен преди началото на играта и спазван до
замяната на играча в средата: чрез допълнителни стъпки, скачайки като топка, на
единия крак и т.н.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

PB93. Бране и сеене на картофи
Броят на учениците се разпределя на равни отбори по големина, разположени зад линията,
начертана на пода, линия, която ще представлява отправната точка. Пред всеки отбор
начертайте, на разстояние от 10-15-20 метра, от 2-5 кръга, като всеки отбор получава топки,
равен на броя на съответстващи кръгове. При стартовия сигнал първият играч във всеки
отбор стартира, като държи топки в ръцете си и поставя топка във всеки кръг, след което се
завърта с пълна скорост и предава щафетата. Следващият съотборник ще тича и ще вземе
топките от всеки кръг, като ги постави зад стартовата линия. Целта е задачата да бъде
завършена успешно, включително поставянето на топките и предаването на щафетата.
Играта ще се повтори няколко пъти. (фиг.91)
Правила:
•
•

Броят на отборите е равен;
Всеки играч ще изчака да му бъде предадена щафетата, преди да започне да
изпълнява задачата.

Методически указания:
•

Топката се поставя на пода,а не се хвърля.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Проактивно поведение

Фигура 90: Летящият кръг
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PB94. Щафета с търкаляща се топка
Играта може да се проведе на закрито или на открито, използват се няколко топки (могат да
се използват и медицински топки), равни на броя на отборите. Колективът е разделен на 2-3
отбора, всеки от които с равен брой играчи, поставени по двама, зад стартовата линия. За
всеки отбор поставете конус на разстояние от 10-15 метра . На стартовия сигнал първият
играч от всеки отбор започва с топката, водейки я, като я търкаля по пода, завърта се около
конуса и се връща, като използва същата процедура. Играта продължава, докато всеки играч
изпълни задачата по описания по-горе начин.(фиг.92)
Правила:
•

Можете да използвате топки за хандбал и вместо да ги търкаляте, играчите подават
топката от ръка на ръка.

Методически указания:
•

Докато се търкаля, топката се движи малко по малко, без да се хвърля мощно към
конуса.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Проактивно поведение

Фигура 91: Бране и сеене на картофи
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PB95. Малки птички в гнездото
На игрището очертайте кръг (гнездо) с диаметър 3-4 м. Играчите интерпретират ролите на
малките птици, а една от тях ролята на ловец. Играчите бягат пред окръжността, размахват
ръце и викат "чирп-чирп". Когато ловецът надуе клаксона (вика или възпроизвежда друг
звук), малките птици се изтеглят в гнездото (кръга) и след това кръстосват краката си.(фиг.93)
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Правила:
•

Играчът,който не влязъл в гнездото 3 секунди след сигнала, става ловец.

Методически указания:
•

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Проактивно поведение

Фигура 92: Щафета с търкаляща се топка

Ловецът е в средата,така че всеки от останалите играчи да може да го чуе .

Фигура 93: Малки птички в гнездото

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

Играчите са поставени по двойки, един срещу друг, по периферията на кръга. При сигнал
играчите извън кръга се движат около кръга (в същата посока) и се връщат към началната
точка. След всяко изпълнение, сменяйте ролите си. Предупреждавайте играча, който отива
на грешното място.(фиг.94)

Фигура 94: Намери си двойката

PB97. Пешеходният мост
Играчите, 20-40 (четен брой), се разпределят в зависимост от височината, на двете линии,
обърнати една към друга без разстояние, със сключени длани над главата. На стартовия
сигнал първата двойка от фланг преминава един по един под арката, образувана от ръцете, а
от другата страна застават зад моста. Те нямат право да се измъкват между играчите, но
само след преминаване от последната двойка.(фиг.95)
Правила:
•

Спазвайте реда на преминаване.

Методически указания:
•

Продължете играта, като използвате други подвижни стилове: ходене от клек, ходене
назад и др.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Проактивно поведение

PB96. Намери си двойката

129

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Проактивно поведение

Фигура 95: Пешеходният мост
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PB98. Мигриращи птици
Играчите са разделени на два еднакви отбора. Първата половина, която представлява
"гнездата", се поставя в кръг, седнали. Второто половина, "птиците", образува по-голям кръг,
концентричен с първия, докато стоят прави. В този кръг има допълнителен играч. Създайте
три сигнала. При първия сигнал птиците обикалят около малкия кръг, като се повдигат и след
това спускат последователно ръцете си и викат "чирп-чирп". Във втория сигнал те променят
посоката на движение. На третия сигнал играчите спират и всеки играч поставя ръка на върха
на главата на играча, който представлява "гнездото". Играчът с нечетно число също търси
гнездо. Един от играчите остава без гнездо. Играта продължава.(фиг.96)
Правила:
•

Задачите се изпълняват в духа на феърплея и сътрудничеството.

Методически указания:
•

Птиците спазват начина на бягане.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Проактивно поведение

Фигура 96: Мигриращи птици
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PB99. Вълкът и овцете
8-10 играчи формират редица, като хващат талията един на друг . Първият е "овчарят", а
останалите са "овцете". Изберете ловеца, "вълка". Играта се състои в опита на вълка да хване
последната овца; те са защитени от овчаря, като преместват ръцете си и вървят в посоката, в
която вълкът иска да хване овцете. Последните играчи, без да пускат ръцете си, се движат в
обратна посока от атаката на вълка. Ако бъдете уловени, изберете друг вълк и друг овчар.
След известно време играчите в рамките на реда могат да бъдат насочени обратно, главата
става опашка и опашката става глава.(фиг.97)
Правила:
•
•

Играчите нямат право да нарушават редицата;
Можете да хванете само последната овца.

Методически указания:
•

Когато броят на играчите е по-голям от посочения, организирайте две или няколко
редици, като всяка действа самостоятелно.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

PB100. Поддържайте игрището чисто
Колективът е разделен на два отбора, всеки в половината на игрището, всеки ученик държи
топка. По сигнал на учителя, всеки ще хвърли топката в страната на противника и ще събере
топките от противоположната половина, за да запази собственото си игрище. При сигнала за
спиране всеки отбор трябва да има възможно най-малко топки в собствената си
половина.(фиг.98)
Правила:
•
•
•

Всеки играч стои в половината си;
Топката се спира, вдига с ръка и хвърля с ръка;
По сигнал на треньора, всички играчи вдигат ръце, играта завършва с броене на
топките по игрището.

Методически указания:
•

Задайте начин за хвърляне за всяко полувреме: хвърляне с две ръце над главата,
хвърляне с доминиращата ръка, хвърляне с неактивната ръка.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Проактивно поведение

Фигура 97: Вълкът и овцете
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PB101. С топката се играе в кръга
Играта ще се проведе във физкултурния салон. Децата са поставени в кръг, по двойки, онези,
които оформят вътрешния кръг, са седнали с кръстосани крака, а онези във външния кръг са
застанали с баскетболна топка.
При началния сигнал на играта децата от външния кръг се движат около онези във
вътрешния кръг, като изпълняват дриблиране и когато стигнат до местата, които са
напуснали, те сядат с кръстосаните крака, докато тези в рамките на вътрешния кръг заменят
тези отвън и изпълняват същото нещо.
Вариант:
•
•

Същата игра, като разликата е, че дриблирането се изпълнява сред онези от вътрешния
кръг.
Същата игра, като разликата е, че преди да седнете с кръстосани крака, се изпълнява
многобройно дриблиране, с 4 удара на топката към земята.

Правила на играта:
•

Учениците ще спазват правилата на баскетболната игра.

Методически указания:
•

Учителят ще определи посоката на движение на играчите във външния кръг.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Проактивно поведение

Фигура 98: Поддържайте игрището чисто
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Учениците са разделени на няколко отбора, състоящи се от 4-5 играчи, подредени в редица,
оформени като лъчи, обърнати навън. Броят на лъчите може да варира от 4 до 6, в
зависимост от броя на участниците. Изберете "предизвикващ" играч, който започва играта.
Той се движи около кръга на лъчите, спира за миг пред един отбор, докосва с длани рамото
на играча пред себе си, като се обръща към него със следните думи: "Ела с мен" или "Бягай
от мен!", и след това продължава да се движи около кръга, за да се върне възможно найбързо на мястото, заемано от този отбор. В същото време целият отбор започва да бяга
около кръга, в същата посока, в която "предизвикващият" се движи. По това време всеки
играч се опитва да премине пред съотборниците си, за да стигне преди тях и да заеме подобро място. Пристигнали на началното място, всеки се подрежда по реда на пристигане, от
ръба към центъра. Ако кажат: "Бягай от мен", екипът ще тича в обратната посока.
Последният ученик, който пристигне на стартовата линия, ще продължи играта, като
предизвика другия отбор.
Правила на играта:
•
•
•

Те ще се движат само извън кръга и в указаната от предизвикващия посока;
Не се допуска преминаването между лъчите, за да се скъси пътят;
Не е позволено да бутате или спирате играчите отпред.

Методически указания:
•

Уверете се, че движението на състезателите е спазено с правилата на играта.

PB103. Черни и бели
Играта се провежда във физкултурния салон или на баскетболното игрище. На линията в
центъра на игрището поставете 3-5 леки топки на различни разстояния една от друга. На
разстояние от един метър, от едната страна и от другата страна на линията, се подреждат
двата отбора ("белите" и "черните"), единият пред на другия. Когато съдията извика
"белите", те трябва да се изтеглят възможно най-бързо в края на игрището, за да не бъдат
докоснати от топките, изстреляни от отбора на "черните" и обратното. Играчите, докоснати
от топката, ще бъдат елиминирани от играта и ще стрелят към коша.(фиг.99)
Правила на играта:
•
•

Играчите не трябва да преминават в противоположната половина, за да върнат
топките;
Играчите от същия отбор не могат да подават топката помежду си.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Проактивно поведение

PB102. Ела с мен, бягай от мен!
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•

Задачите на играта трябва да бъдат ясни и точни.

Фигура 99:Черни и бели

PB104. Щафета с дриблиране
Играта се провежда във физкултурния салон или на спортно игрище на открито. Играчите са
разделени на няколко отбора, подредени в редици; последният във всеки отбор държи
баскетболна топка. При сигнала той започва да дриблира между съотборниците си и когато
пристигне отпред, предава топката на последния, като я търкаля на пода. Всеки играч ще
изпълни същата задача.(фиг.100)
Правила на играта:
•
•
•

Играчите ще предават топката само като я търкалят на пода;
Играчите ще спазват правилата на баскетболната игра (двойно дриблиране);
Ако топката се изпусне, играчът, който го е направил, ще възстанови щафетата от
позицията, в която е изпуснал топката.

Методически указания:
•
•

Учителят ще изпълни задачите точно;
Учителят ще определи ръката, която да се използва за изпълнение на дрибъл.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Проактивно поведение

Методически указания:
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PB105. Хрътката и заекът
Играта може да се проведе в училищния двор или във физкултурния салон. Между
играчите, изберете ловец, хрътка и заек. Другите играчи се разпръскват на игрището.
Хрътката преследва заека, който само по сигнала може да клекне пред играч (който става
заек); по този начин, хрътката ще преследва новия заек.
Правила на играта:
•
•

Ако "заекът" е уловен, той ще стане "хрътка";
За да хване заека, хрътката трябва само да го докосне.

Методически указания:
•

Учителят определя, от началото на играта, какъв ще бъде сигналът (свирка или устно:
"Заекът е уморен!").

PB106. Едноминутно състезание
Играта може да се проведе във физкултурния салон, на игрището. Играта е наречена така,
защото един от играчите се движи след останалите за една минута, на очертано
игрище(баскетболно, хандбално, волейболно игрище). Докоснатият играч кляка. След
минута определете броя на докоснатите играчи, след което играта се възобновява. Този път,
назначете друг нападател и докоснатите играчи отново влизат в играта.
Правила на играта:
•
•

Докоснатият играч не може да се движи и не може да получи помощ от друг играч;
Преследваният играч ще бъде считан за уловен, ако излезе от игрището.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Проактивно поведение

Фигура 100: Щафета с дриблиране
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•
•

Учителят ще следи продължителността на играта и той ще извести на глас оставащите
секунди, докато играта приключи;
Размерите на игрището ще бъдат променени в зависимост от възрастта и броя на
играчите.

PB107. Потърсете партньора си
Играта се провежда във физкултурния салон. Играчите са разделени на отбори, включващи
4-5 ученици, по двойки на двете половини на баскетболно игрище. На терена на всеки отбор
има играч от противниковия отбор, облечен в тениска с различен цвят. Чрез жребий единият
отбор получава баскетболната топка и се опитва чрез пасове да я предаде на съотборника,
който се движи сред играчите на противниковия отбор, желаейки да прехване топката. В
края на мача, отборът, който успее да подаде топката повече пъти на съотборника, печели.
Правила на играта:
•

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Проактивно поведение

Методически указания:

Правилата на играта са идентични с основните в баскетбола.
137

Методически указания:
•
•

Учителят ще наложи правила, свързани с продължителността (след 5 минути отборите
ще се включват към игрищата);
Учениците ще бъдат свои собствени съдии, но те ще бъдат наблюдавани от учителя.

PB108. Стълкновение
Играта ще се проведе във физкултурния салон или на баскетболното игрище. Играчите са
разделени на два отбора, А и Б, подредени на една линия, обърнати един към друг на
разстояние 5 м, разделени от централната линия на игрището. Всеки играч има топка.
Играчите в отбор А хвърлят топките дъгообразно на половината от разстоянието между тях,
докато тези в отбор В хвърлят топки, за да ги ударят. След всеки удар записвате ударените
топки. Отборите променят начина на хвърляне последователно.
Правила на играта:
•
•

Топките ще бъдат хвърлени със завъртане, за да бъде улучени от противниковия отбор,
без измами;
Топките трябва да се удрят само във въздуха.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

•
•

Учителят ще се увери, че топките са ударени или рикоширалите няма да ударят
участниците;
Използвайте леки топки (волейболни)

PB109. Щафета с дриблиране
Играта ще се проведе във физкултурния салон или на терен в двора на училището. Групата е
разделена на няколко отбора, подредени в редици, всяка с баскетболна топка. На стартовия
сигнал, даден от учителя, последният играч от всеки отбор започва да дриблира, заобикаля
първия, връща се на мястото си и подава топката на играча пред него, който минава по
същия път и т.н. Първият играч минава само около последния играч.
Правила на играта:
•
•

Играчите са поставени на една ръка разстояние и ще спазват мястото си;
Ако топката е изпусната от играч, той ще продължи от мястото,където я е изпуснал.

Методически указания:
•
•

Учителят ще определи от началото на играта ръката, която ще се използва за
дриблиране;
Точността ще бъде оценена по отношение на разгръщането на играта и отношенията с
партньорите по време на играта.

PB110. Топка към кръга
Играта ще се проведе на закрито. На баскетболното игрище поставете кръг под всеки кош,
докато в центъра на игрището поставете две баскетболни топки. Учениците образуват два
отбора. От едната и другата страна от топките, поставете двама ученици в двата отбора.
Отборът на всеки ученик се подрежда в линия, зад всеки кош, обърнати към центъра на
игрището. По сигнал на учителя, двамата ученици от центъра ще вземат топка и ще се опитат
да я поставят в кръга на противниковия отбор, с помощта на собствения си отбор. Всеки
ученик може да направи най-много 5 дрибъла, след което той ще трябва да подаде топката
на съотборник. Когато един ученик с топката е докоснат от противник, топката му се връща в
играта от ъгъла на игрището. Оценете как се изпълнява задачата.(фиг.101)
Правила на играта:
•

Играта се провежда в съответствие с правилата на баскетболната игра;

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Проактивно поведение

Методически указания:
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•

Ако играч изпълни повече от 5 дрибъла, топката ще бъде върната в игра, от ъгъла на
игрището;
Топката ще бъде върната в играта от очертанията на игрището, в случай на други
грешки (двоен дрибъл, стъпки, грешка и т.н.).

Методически указания:
•
•

Учениците ще бъдат свои собствени съдии, докато се наблюдават от учителя;
Оценявайте точността на постигане на целите (проактивно поведение).

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Проактивно поведение

•
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Фигура 101: Топка към кръга

PB 111. Удар с вътрешността на крака, от воле
Това е двустранна игра с две врати, без вратар. Играчите, разделени на два еднакви отбора
по брой и качества, хващат топката с ръка, но я подават само с помощта на вътрешността на
крака, във въздуха. Играчът, който подава, извиква първото име на играча, към когото е
адресирано подаването. Голът се признава, ако топката е ударена с вътрешността на крака,
от воле, без да бъде хваната предварително с ръка.(фиг.102)
Правила:
•
•

Играчът, който хване топката, не може да направи повече от две стъпки, преди да я
подаде отново;
Играчът, който подава топката, трябва да извика името на играча, към когото е
адресирано подаването.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

•

За да отиграят двустранното подаване, играчите могат да бъдат насърчавани да
използват недоминиращия крак.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Проактивно поведение

Методически указания:
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Фигура 102: Удар с вътрешността на крака, от воле

PB 112. Едно, две или три докосвания
Играта произхожда от древна Япония и се е играла в кралския двор. Играчите, поставени в
кръг с приблизителен лъч от три метра, подават топката във въздуха, един на друг, на
случаен принцип. В момента на подаването, играчът, който подава, казва число (един, два
или три), а играчът, който получава топката, трябва да премине напред, като спази броя на
докосванията, наложени от последния играч, който я е подал. Когато играчът подаде топката
твърде далеч, той може да поиска помощта на съотборник, за да си върне топката.
Съотборникът, който помага, може да докосне топката веднъж.(фиг.103)
Правила:
•
•

Когато даден играч не успее да направи броя на докосванията или направи грешно
подаване, има нарушение;
При три нарушения се изпълнява забавно наказание.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

•

Играчът, който подава, трябва да каже броя на докосванията от следващия играч в
момента на подаването.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Проактивно поведение

Методически указания:
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Фигура 103: Едно, две или три докосвания

PB 113. Игра на четири врати
Играчите са разделени на два еднакви отбора от гледна точка както на броя, така и на
качествата. Игрището, илюстрирано на фигурата по-долу, има 4 врати, по две за всеки отбор.
Играта зачита основните правила на футбола, но всеки отбор може да отбележи гол в двете
врати на противника. Тази игра включва устно сътрудничество между играчите.(фиг.104)
Правила:
•

Голът е валиден, ако топката прехвърли най-малко веднъж надлъжната ос на
игрището.

Методически указания:
•

Играчите трябва да комуникират устно, за да покриват по време на защитата и двете
врати.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Проактивно поведение
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Фигура 104: Игра на четири врати

PB 114. Свободни в страничните платна
Играчите са разделени на два еднакви отбора от гледна точка. Игрището е маркирано, както
е илюстрирано на изображението по-долу, като се очертава странични линии. Отборът,
който отбележи няколко гола, печели.(фиг.105)
Правила:
•
•

В централната зона играете нормално според правилата.
Играчът, който получава топката в страничната зона, не е пазен от противника, а само
наблюдаван. Той може да бъде пазен и топката да бъде вкарана, когато играчът по
време на атаката се опита да влезе с топката в централната част на игрището.

Методически указания:
•
•

Централната зона, където съществува голяма опасност за отбраната, е осигурена чрез
защита;
Съотборникът може да бъде изненадан от временна смяна на позициите или от
завъртането на играчите, които получават топката по страничните ленти. В този

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Проактивно поведение

контекст, защитниците трябва да общуват бързо и да реагират своевременно на
новосъздадената ситуация по отношение на защитата на партньорите .

Фигура 105: Свободни в страничните платна
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PB 115. От воле или с глава
Играчите са разделени на два еднакви отбора и всеки отбор е подреден в две редици,
разположени една срещу друга на разстояние от 5-6 метра. Целта на играта е да задържи
топката във въздуха, като удрят топката с помощта на крака или главата. Играчът, който
удари топката, отива в опашката на редицата. Отборът, който изпълнява няколко
последователни паса, без топката да падне на пода, печели. Играта може да се проведе за
15-20 минути, следователно всеки резултат може да се обърне, докато продължителността
на играта не завърши, като това води до съсредоточаване върху увеличаване на
последователните пасове или на броя на пасовете на противниковия отбор.(фиг.106)
Правила:
•
•

Топката трябва да се удари веднъж.
Играч не може да удря топката два пъти последователно.

Методически указания:
•

Играта може да бъде променяна чрез просто адаптиране на регламента към
спецификата на групата (възраст, пол, двигателни умения): топката може да падне
веднъж преди да бъде ударена.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

PB 116. Притискане и отбелязване
Играчите са разделени на три равни отбора. Един отбор се поставя в кръга в центъра на
игрището с топката по време на атаката, а останалите отбори се групират в 6-метровия
квадрат на всеки от двете врати на терена. Екипът в средата, в началото на мача, решава коя
врата ще атакува и ще започне атаката, която може да бъде бърза или постепенна. Когато
влизат в полето на отборите в защита, те бързо излизат от 6-метровия квадрат и се опитват
да не получат гол, от една страна, и да спечелят топката, от друга. Ако отборът успее да
вкара гол, той ще запази топката и след това ще атакува другата врата. В този случай отборът,
който е получил гол, остава в същото поле и се прегрупира на 6-метровия площад, където
чака следващата атака. Ако в замяна успеят да спечелят топката, те трябва да я пратят от
собственото си поле в половината на опонента (чрез къси пасове или с топката в краката си)
и да продължат атаката на другата врата.(фиг.107)
Правила:
•
•

След като получи гол или загуби притежанието на топката, всеки отбор е принуден да
се прегрупира на 6-метровия квадрат;
Отборът може да излезе от 6-метровия квадрат само когато играчът на противниковия
отбор мине с топката в краката си половината от терена.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Проактивно поведение

Фигура 106: От воле или с глава
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•
•
•

Отборът, който загуби топката, трябва незабавно да започне да притиска за да си върне
топката и да попречи на другия отбор да я извадят от половината им.
Усилието е интензивно; отборите се съветват да извършват дихателни движения, за да
възстановят нормалната скорост на сърцето и дишането възможно най-бързо;
След като се прегрупират в 6-метровия квадрат, след като са получили гол или загубят
притежанието на топката, капитанът на отбора ще се опита да предложи и приеме,
съгласувано с другите съотборници, стратегия за игрите за предстоящото действие.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Проактивно поведение

Методически указания:
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Фигура 107: Притискане и отбелязване

PB 117. Врата без мрежа
Това е двустранна игра с две врати между два отбора, с вратар на всяка врата. Новостта на
играта е, че вратата няма мрежа и играете зад вратата, като гол се отбелязва и от двете
посоки. Разстоянието зад вратата е 10 метра, ако играете на голяма футболно игрище или помалко, ако играете на малки вратички. Играчите могат да влязат в това пространство с
топката в краката си, могат да правят комбинации, да центрират, да вкарат гол и т.н.
Отборът, който отбелязва повече голове, печели.(фиг.108)
Правила:
•
•

Вратарят обикновено защитава вратата с двете си ръце, както пред вратата, така и зад
нея;
Правилото за засада не се прилага.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

•

Играчите трябва да бъдат насърчавани да използват при атака това ново пространство
за игра, но също така да адаптират и организират играта в защита.

Фигура 108: Врата без мрежа

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Проактивно поведение

Методически указания:

PB 118. До стената
Играта се провежда между двама играчи или от отбори, включващи двама играчи. На
стената начертайте врата от два метра. Топката не трябва да бъде прекомерно напомпана.
Играчите удрят топката един след друг, опитвайки се да я изпратят всеки път с едно
докосване в определеното пространство (вратата). Когато единият от тях пропусне целта, се
дава точка на другия играч или на другия отбор.(фиг.109)
Правила:
•

Топката не трябва да се удря силно.

Методически указания:
•

Играта е много динамична и изисква много движение и ако играете в отбор, тя също
така изисква определена стратегия от двамата играчи.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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PB 119. По-малко играчи
Това е двустранна игра, в която един от отборите има един играч по-малко по време на
полувремето. Отборът, който играе с един играч по-малко, няма предимство и се играе
според основните правила на играта. Играчите на този отбор трябва да се справят с това
предизвикателство и да решават чрез комуникация, стратегия и отдаденост тактическите
проблеми поради липсата на един играч.(фиг.110)
Правила:
•

Всеки отбор играе с играч по-малко на полувреме.

Методически указания:
•

Може да изберете капитан на отбора, който да координира стратегията на играта,
различен на всяко полувреме, когато отборът играе с един играч повече или с един
играч по-малко.

Фигура 110: По-малко играчи

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Проактивно поведение

Фигура 109: До стената
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Играчите са разделени на два еднакви отбора и играят според правилата на футболната
игра. Единствената промяна е фактът, че един играч във всеки отбор трябва да играе, като
използва само недоминиращия крак.
Правила:
•

Играчите, които играят само с недоминиращия си крак, ще го направят само за кратък
период от време, например 5 минути, след което тази роля ще бъде възложена на
другите играчи, включително и вратарите.

Методически указания:
•

Това правило включва концентрация от една страна на съответния играч, от друга на
играча, който подава, а също и от останалите, които трябва да осигурят подкрепа.

ДИНАМИЧНИ ИГРИ : Проактивно поведение

PB 120. Тромавият играч
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"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

Игрите в учебния наръчник, привлекателни със своята новост, от състоянието на
съревнование, осигурено за групите ученици / спортисти, чрез грандиозния характер, водят
до повишена ефективност на урока, също така променят положително постигането на
учебните цели. Игрите трябва да включват движения, познати от учениците, те трябва да
бъдат достъпни, атрактивни и трябва да включват, доколкото е възможно, елементи на
новост.
Алгоритмичното обяснение на играта - придружено от демонстрация - се осъществява с цел
нейните знания, правила и задачи. След това можем да преминем към самото трениране,
като по този начин се стремим да увеличим скоростта от едно изпълнение към друго, като
съкратим времето или като се стремим да променим правилата или като увеличим броя на
задачите.
Увеличаването на усилията в рамките на игрите се извършва чрез въвеждане на
допълнителни движения, чрез увеличаване на тяхната интензивност, обем и сложност.
Важно е да се обясни, демонстрира и подготви игрището за игра без да влияе на урока.
Въвеждането на конкурентния елемент (без класиране) на отбори или индивидуално в
рамките на игрите увеличава качеството на упражненията, като по този начин се осигурява
максималното свободно и лесно участие на групата с най-благоприятни влияния върху
функционалната психична сфера и най-вече физически капацитет.
Игрите обучават моралните и волеви качества, постоянство, борба, създаване на дух,
въображение; развиват мисълта , качеството на вземането на бързи решения, развиват духа
на сътрудничество, на колегиалността. Игрите дават на учениците по-голяма смелост, воля,
дистрибутивно внимание, капацитет за очакване, спазване на индивидуалната и колективна
дисциплина; също така обучават играчите да се държат с достойнство и честност.
ПОДГОТОВКА НА МЯСТОТО и съоръженията за игра:
•

избор, подреждане и осигуряване на игрището;

•

спазване на стандартите по отношение на използваните съоръжения (маркировки,
размери и т.н.).

СЪЗДАВАНЕ НА ОТБОРИТЕ и разпространение на задачите по следните критерии:
•

броят на участниците;

•

нивото на двигателно обучение на учениците трябва да бъде подходящо.

ОБЯСНЕНИЕ И ДЕМОНСТРАЦИЯ на играта:
• правилата се обясняват ясно, накратко, на език, достъпен за възрастта на учениците;
• изясняване на правилата на играта, адаптирани към целите на наръчника.
"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

ПЛАНИРАНЕ НА ТРЕНИРОВКАТА

5.ПЛАНИРАНЕ НА ТРЕНИРОВКАТА
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• продължителност на играта;
• прости правила с повишено въздействие по отношение на обучението на универсалните
ценности;
• увеличаване на усилието според физическия капацитет на учениците;
• укротяване на импулсивните ученици;
• подпомагане на учениците, които имат проблеми с адаптацията;
• организиран край на играта;
• присъствие на учител сред учениците;
• слушане и повторно обяснение на играта, ако не е разбрано;
• безусловна подкрепа за учениците в случай на неуспех, повтарящи се обяснения и след
това изпълнение;

ПЛАНИРАНЕ НА ТРЕНИРОВКАТА

ОТСЪЖДАНЕТО НА ИГРАТА се отнася до спазването на правилата относно:

• сътрудничеството на учителите без окачествяване на учениците, независимо от тяхното
представяне;
• анализ на игра.
МЕТОДИЧНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА УЧИТЕЛИТЕ:
• Играта създава състояние за съревнование, удвоено от голямо енергопотребление, поради
което съществуващите правила трябва да се спазват.
• Правилата на играта са създадени по начин, който създава проактивно поведение, участие,
взаимопомощ, анализиране на задачите, за да мотивира участието на децата и да ги
стимулира, за да намери решения чрез творчески, въображаеми и физически усилия.
• Очертанията на игрището и различните референции ще бъдат видими, очертани с различни
маркировки или обекти. Всички деца от класната стая ще бъдат включени в играта.
• В качеството си на игрален координатор, учителят ще осигури спазването на правилата за
игра, на партньори в играта, спортсменството, като по този начин ще обясни причината за
решенията си.
• Учителят ще ръководи играта, като осигурява атмосфера на съревнование и проява на
радост у учениците.
• Учителят ще окуражава цялата група ученици без никаква дискриминация и ще ги
насърчава, като по този начин се избягват санкциите, включващи елиминирането от играта.
• Ще бъдат взети всички необходими мерки, за да се избегнат нараняванията, определени от
спецификата на играта: преодоляване на психомоторните ограничения.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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Подготвените игри, специфични за трите спорта, избрани за нашето образователно
начинание, ще се прилагат към тренировките на деца на възраст между 10 и 12 години в
продължение на шест месеца, две тренировки на седмица, които ще се доближат към темите,
специфични за четирите категории фундаментални ценности .

ЦЕННОСТИ НА ОЛИМПИЗМА (ОЛИМПИЗЪМ, ОЛИМПИЙСКИ ИДЕАЛИ, ОЛИМПИЙСКО
ПРИМИРИЕ, СЪЗДАВАНЕ НА РАЗВЛЕЧЕНИЕ, ЗАБАВЛЕНИЕ И РАДОСТ ЧРЕЗ ИГРАТА,
ОСЪВМЕСТЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА СЪВЕСТ И ТРЕНИРОВКИ)

ПЛАНИРАНЕ НА ТРЕНИРОВКАТА

Подготовката на игри, които са добре организирани и имат правилно съдържание, също имат
благотворно възпитателно и формиращо влияние върху физическото и емоционалното
развитие на децата, ако са подбрани и добре ориентирани, по такъв начин, че да задоволят
разнообразието от интереси и нужди в условията за техния напредък и развитие.

Кодекс на поведение
• Аз винаги ще играя по правилата.
• Няма да загубя настроението си докато играя.
• Ще се радвам на добрата игра, на всеки отбор.
• Няма да използвам мръсен език, нито да дразня, нито да се подигравам на опонентите си.
• И да спечеля или загубя, ще се ръкувам с опонентите си и длъжностните лица след игра.
• Няма да викам или да критикувам съотборниците или треньорите си при грешка.
• Ще призная грешките си, вместо да се оправдавам или да обвинявам другите.
• Ще дам всичко от себе си във всяка игра, дори ако отборът губи.
• Няма да се изтъквам.
• Ще се забавлявам!

ПРАВА НА ЧОВЕКА (ПРАВА НА ЧОВЕКА, КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ, ПОЛ И РАВНОПРАВИЕ,
СОЦИАЛНИ НЕВАРСТВА И СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ)
Кодекс на поведение на ученика / спортиста
•

Ще уважавам партньорите в играта.

•

Ще оценя двигателните качества на моите съотборници и ще призная техния талант.

•

Ще призная спортния талант на членовете на партниращия отбор.

•

Ще уважавам пола на играчите.

•

Ще уважавам личността на членовете на моя отбор.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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Ще уважавам спортистите от другия отбор, участващ в състезанието.

•

Ще уважавам социалния статус на всеки играч.

•

Ще помогна на съотборниците си в трудни ситуации.

•

Ще помогна на членовете на противниковия отбор в случай на наранявания.

•

Всеки има право да спечели.

•

Всеки играч има право да участва в играта.

СИЛА НА ДУХА (РАСИЗЪМ,КСЕНОФОБИЯ)
Кодекс на поведение на ученика / спортиста
•

Всички играчи са равни.

•

Всички спортисти ще участват в играта при равни условия.

•

Уважавам качествата на всеки участник в състезанието.

•

Ролята на всеки играч е да бъде част от играта.

ПЛАНИРАНЕ НА ТРЕНИРОВКАТА

•
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ПРОАКТИВНО ПОВЕДЕНИЕ (АГРЕСИЯТА И НАСИЛИЕТО В СПОРТА,ПРИЕМАНЕ НА
ЕТИЧНИ,СОЦИАЛНИ И СПОРТНИ ПРАВИЛА)
Кодекс на поведение на ученика / спортиста
•

Задачите на играта са често срещани.

•

Импулсивното поведение не е от полза за спорта.

•

Всеки играч ще участва активно в разрешаването на конфликтна ситуация чрез
комуникация.

•

Когато един съотборник е ядосан, преодолява това състояние, като се заема със
задачата си.

•

Когато участник в играта ме удари, аз не реагирам чрез подобно поведение.

•

Когато реферът вземе решение в мой ущърб, няма да протестирам.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

1) Формиране на убеждения относно ролята на физическите упражнения за повишаване
на качеството на живот;
2) Емоционално балансиране и регулиране (чрез освобождаване на агресивността,
отпускане и т.н.);
3) Развитие на морални нагласи, вярвания, чувства
сътрудничество, взаимопомощ, приятелство и т.н.);

(честна

игра,

уважение,

4) Развитие на естетическите емоции (данни за оценяване на естетиката на движенията и
на телесната естетика);
5) Развитието на капацитета за саморегулиране на ниво глобално поведение
(дисциплина, дух на организация, смелост, постоянство, твърдост)
6) Развитие на способностите за самопознание (възприятие, откриване, преоткриване,
разбиране на информация под различни форми);

ПЛАНИРАНЕ НА ТРЕНИРОВКАТА

Целите на тренировъчното начинание:

7) Развитие на качествата на вниманието, паметта, интуитивните аспекти на мисленето,
генериране на различна информация, от едни и същи данни, оригиналност - развиване
на множество интелекти чрез игри за движение;
8) Поддържане на оптимално здравословно състояние;
9) Подпомагане на хармоничното физическо развитие;
10) Развитие на общ двигателен капацитет, а именно обучение върху основните
двигателни умения и формиране на система от основни, утилитарно-приложими
моторни качества и способности, както и специфични за определени спортни отрасли;
11) Формиране на капацитета за системна и независима тренировка от физически
упражнения;
12) Хармоничното развитие на личността.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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Таблица 1 :МЕЗОЦИКЪЛ I

No. на
No. на
Код на
седмицата тренировката олимпийски
ценности

Код на
човешки
права

Код на
Код на
расизъм проактивно
поведение

1

1/90'

VO1, VO 16

HR31, HR32

F61, F62

PB91, PB92

1

2/90'

VO2, VO8

HR33, HR34

F63, F64

PB93, PB94

2

3/90'

VO3, VO9

HR35, HR36

F65, F66

PB95, PB96

2

4/90'

VO4, VO11

HR37, HR38

F67, F68

PB97, PB98

3

5/90'

VO5, VO12

HR39, HR40

F69, F70

PB99, PB100

3

6/90'

VO6, VO1

HR41, HR42

F71, F72

PB101, PB102

4

7/90'

VO7, VO2

HR43, HR44

F73, F74

PB103, PB104

4

8/90'

VO4, VO15

HR45, HR46

F75, F76

PB105, PB106

5

9/90'

VO8, VO10

HR47, HR48

F77, F78

PB107, PB108

5

10/90'

VO5, VO18

HR49, HR50

F79, 780

PB109, 110

6

11/90'

VO9, VO20

HR51, HR52

F81, F82

PB111, PB112

6

12/90'

VO10, VO12

HR53, HR54

F83, F84

PB113, PB114

Оценяване: След първите 6 седмици децата ще трябва да работят по-добре, да се
организират уверено, да помагат за изпълнението на индивидуалните и общи задачи.
Тест: хандбал без точкуване.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

Планиране на игри, в мезоциклична структура

5. 1. Планиране на игри, в мезоциклична структура
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No. на
No. на
Код на
Код на
седмицата тренировката Олимпийски човешки
ценности
права

Код на
расизъм

Код на
проактивно
поведение

7

13/90'

VO3, VO6

HR31, HR32

F85, F86

PB115, PB116

7

14/90'

VO7, VO22

HR33, HR34

F87, F88

PB117, PB118

8

15/90'

VO13, VO20

HR35, HR36

F89, F90

PB119, PB120

8

16/90'

VO14, VO 16

HR37, HR38

F61, F71

PB91, 101

9

17/90'

VO17, VO19

HR39, HR40

F62, F72

PB92, PB102

9

18/90'

VO21, VO13

HR41, HR42

F63, F73

PB93, PB103

10

19/90'

VO23, VO19

HR43, HR44

F64, F74

PB94, PB104

10

20/90'

VO24, VO11

HR45, HR46

F65, F75

PB95, PB105

11

21/90'

VO25, VO14

HR47, HR48

F66, F76

PB96, PB106

11

22/90'

VO26, VO15

HR49, HR50

F67, F77

PB97, PB107

12

23/90'

VO27, VO17

HR51, HR52

F68, F78

PB98, PB108

12

24/90'

VO28, VO18

HR53, HR54

769, F79

PB99, PB109

Оценяване: След първите 12 седмици децата ще трябва да говорят за универсалните
ценности, да обясняват какво представляват феърплея и правата на човека.
Тест: всяко дете ще измисли динамична игра, която да включва две от изучените ценности.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
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No. на
No. на
Код на
седмицата тренировката Олимпийски
ценности

Код на
човешки
права

Код на
расизъм

Код на
проактивно
поведение

13

25/90'

VO29, VO19

HR55, HR56

F61, F62

PB91, PB92

13

26/90'

VO30, VO21

HR57, HR58

F63, F64

PB93, PB94

14

27/90'

VO23, VO22

HR59, HR60

F65, F66

PB95, PB96

14

28/90'

VO24, VO25

HR60, HR31

F67, F68

PB97, PB98

15

29/90'

VO26, VO27

HR32, HR49

F69, F70

PB99, PB100

15

30/90'

VO28, VO29

HR41, HR58

F71, F72

PB101, PB102

16

31/90'

VO30, VO3

HR35, HR44

F73, F74

PB103, PB104

16

32/90'

VO22, VO10

HR46, HR36

F75, F76

PB105, PB106

17

33/90'

VO18, VO20

HR37, HR55

F77, F78

PB107, PB108

17

34/90'

VO11, VO7

HR42, HR53

F79, 780

PB109, 110

18

35/90'

VO6, VO17

HR41, HR33

F81, F82

PB111, PB112

18

36/90'

VO13, VO30

HR34, HR43

F83, F84

PB113, PB114

Оценяване: След първите 18 седмици децата ще трябва да говорят за универсалните
ценности, да обясняват какво са ксенофобията и спортните правила.
Тест: Всяко дете ще преподава играта на другите.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."

Планиране на игри, в мезоциклична структура

Таблица 3 : МЕЗОЦИКЪЛ III

156

No. на
No. на
Код на
седмицата тренировката Олимпийски
ценности

Код на
човешки
права

Код на
расизъм

Код на
проактивно
поведение

19

37/90'

VO1, VO 16

HR38, HR44

F85, F86

PB115, PB116

19

38/90'

VO2, VO8

HR48, HR50

F87, F88

PB117, PB118

20

39/90'

VO3, VO9

HR53, HR59

F89, F90

PB119, PB120

20

40/90'

VO4, VO11

HR56, HR57

F61, F71

PB91, 101

21

41/90'

VO5, VO12

HR31, HR39

F62, F72

PB92, PB102

21

42/90'

VO6, VO1

HR37, HR30

F63, F73

PB93, PB103

22

43/90'

VO7, VO2

HR40, HR51

F64, F74

PB94, PB104

22

44/90'

VO4, VO15

HR33, HR52

F65, F75

PB95, PB105

23

45/90'

VO8, VO10

HR44, HR35

F66, F76

PB96, PB106

23

46/90'

VO5, VO18

HR38, HR44

F67, F77

PB97, PB107

24

47/90'

VO9, VO20

HR39, HR36

F68, F78

PB98, PB108

24

48/90'

VO10, VO12

HR55, HR40

F69, F79

PB99, PB109

Оценяване: След първите 24 седмици децата ще трябва да определят универсалните
ценности.
Тест: въпросник.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация."
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Таблица 4 : МЕЗОЦИКЪЛ IV
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Цели на урока:
1) Изучаване на морални нагласи, вярвания, чувства (феърплей, уважение, сътрудничество,
взаимопомощ, приятелство и т.н.);
2) Изучаване на естетическите емоции (данни за оценката на красотата на движенията и на
телесната естетика);
Оперативни цели:
1) Сътрудничество и поемане на отговорност.

Модел на тренировъчен план

5.2. Модел на тренировъчен план

2) Продължете да работите за 2-3 минути.
Стратегии: смесени (алгоритмични, практични, конкурентни, стимулиращи и положителни).
Методи: обяснение, демонстрация, тренировка, корекция.
Учебни материали: Тениски с различни цветове, 15 топки, 9-12 препятствия (30-50 см
високи).
Време за работа: 90 минути.

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of
the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein."
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Линк Урочни фази

I

Въвеждаща част

II.

Организиране
на класната
стая

Подготовка на
тялото за
натоварване

ИНСТРУКЦИИ ЗА УЧЕБНО
СЪДЪРЖАНИЕ

ДОЗИРАНЕ

ФОРМАЦИИ И
МЕТОДИЧЕСКИ
НАСОКИ

Осигуряване на
психологически климат,
необходим за урока /
тренировката

Напр.: В линия,в
редица

Обявяване на целите /
темите на урока

☺☺☺☺☺☺

Текущи
варианти(изпълнявайте
динамични игри)

В колона,един по
един

Модел на тренировъчен план

Таблица 5: План на тренировката

oooooooo
O

Селективно
повлияване на
двигателната
система

Упражнения на части от
тялото (можете също да
използвате конкретни игри
от тази учебна връзка / част,
тренировка)

IV, V,
VI

Изпълнение на
урочните теми

Динамични игри,
специфични за спортни игри
(хандбал, баскетбол,
футбол)

VII

Възстановявяне
на тялото след
натоварване

III

oooooooo
O

Заключителна
част

В колона,един по
един

Заключителна
част

oooooooo
O

VIII

Оценка на
дейността

Оценяване начина на
извършване на дейностите.
Обратна връзка от
учениците

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of
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