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РАМКОВА УЧЕБНА ПРОГРАМА 

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ 

ЗА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ „ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ” 

 

ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

за ученици с умствена изостаналост и с множество увреждания  

V – VІІІ клас 

                                            

І. Общо представяне на учебната програма 

Учебната програма по физическо възпитание и спорт е предназначена да отговори на 

необходимостта от единна социално-педагогическа система на образование на учениците със 

специални образователни потребности – с умствена изостаналост (умерена, тежка и дълбока) и с 

множество увреждания, и да докаже значимостта на това обучение за бъдещата им социална 

интеграция и адаптация.  

Образователните цели и съдържанието по ядрата са диференцирани в модули във 

възходящ ред в зависимост от индивидуалните потребности и възможности на учениците. 

Модулите са рамка за избирателно ориентиране на детето с помощта на учителя в 

усложняващата се система от представи, умения, отношения. 

 Учебната програма позволява изискванията за постигане на определеното равнище на 

знания, умения и компетентности да се прилагат гъвкаво в зависимост от потребностите и 

способностите на учениците и в съответствие с училищния учебен план или с индивидуалния 

учебен план на всеки ученик. Това дава възможност на учителя да определя интензивността на 

усвояване на учебното съдържание.  

           Обучението в V – VІІІ клас е до 3 часа седмично. 

 

ІІ. Цели на обучението 

Целта на обучението по физическо възпитание и спорт е оптимизиране на двигателния 

режим в училище, като неразделна част от интелектуалното и емоционалното развитие и 

възпитание на учениците с различна степен на умствена изостаналости и с множество 

увреждания със средствата и формите на богата и емоционално наситена програма от физически 

упражнения и игри. 
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Реализирането на тази цел се постига с решаването на различни задачи: оздравителни, 

образователни, корекционноразвиващи. 

Оздравителни задачи: 

Осигуряване на  оптимален двигателен режим. 

Профилактика на здравето. 

Развитие на физически качества. 

Повишаване устойчивостта на организма към неблагоприятните фактори на външната 

среда. 

Използване на средствата на физическото възпитание за активен отдих, понижаване 

умората от учебния процес, максимална активизация на познавателната дейност. 

 Образователни задачи: 

Формиране на достъпни физически знания и умения, насочени към организиране на 

двигателната активност и повишаване функционалните възможности на организма. 

Овладяване на широк кръг специфични туристически знания, умения и навици. 

Усложняване на запаса от прости движения; усъвършенстване на двигателните действия, 

явяващи се основа за изработване на социално-битови и трудови умения; 

Формиране на навици за лична и обществена хигиена. 

Възпителни задачи: 

Формиране на  увереност в собствените  сили. 

Привикване към колективна игра. 

Спазване на правила. 

Възпитаване в любов към природата. 

Запознаване с форклорното наследство на страната.  

Формиране на игрови и социално-комуникативни умения в подвижните и народни игри. 

Програмата предполага: 

Корекционна насоченост на образователния процес. 

Дългосрочно планиране на разучаването на елементарни двигателни дейности и тяхното 

повторение в следващите класове. 

Регламентираност на физическото натоварване /обем, интензивност и сложност/, 

отчитайки индивидуалните възможности на учениците. 

Разпределението на съдържанието е примерно. Преминаването към по-сложни 

упражнения и задачи се осъществява след усвояването на предишните. 

Програмата за V – VІІІ клас е  структурирана в 4 ядра:  

Първото ядро включва: 
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Лека атлетика - бягане, скачане, хвърляне на малки и големи плътни топки. 

Второто ядро на програмата включва: 

Упражнения за земя и равновесни упражнения, подпомагащи координацията на 

движенията  и изправителни упражнения с гимнастическа тояжка.  

Третото ядро на програмата включва:  

Спортно-музикални /ритмични/ игри и щафетни игри. 

Четвъртото  ядро  на програмата включва: 

Пешеходен туризъм и отборни игри на открито. 

Корекционноразвиващите упражнения, упражненията за правилно телодържане и 

дишане, за правилна координация на движенията, се явяват неотменна част от образователния 

процес и се използват във всеки урок. 

При организацията и провеждането на уроците, физическите и спортните дейности е 

необходимо да се съблюдават санитарно-хигиенните изисквания, правилата за безопастност и 

използването на спортното оборудване и инвентар. При определянето на  двигателните задачи и  

физическите натоварвания да се прилага индивдуален подход, строго да се следят медицинските 

препоръки. 

Основни знания: 

1. Усвояване на необходимия минимум от знания от областта на леката атлетика, на 

гимнастиката, на спортните игри и танци, на туризма, за да се изгради убеденост, че грижата за 

собственото здраве е първостепенна грижа на всеки човек.  

2. Развиване и усъвършенстване техниката на жизнено важни двигателни умения и 

навици от основните видове спорт. Формиране на способности за прилагането им в различни по 

сложност условия в реалния живот. 

3. С помощта на средствата на физическато възпитание и спорта учениците да развият 

умения да мислят, да взимат самостоятелно решения и да поемат отговорност. 

4. Създаване на умения за работа в екип. 

5. Формиране и развиване на  способности за реализация и социална адаптация. 
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ІІІ. Очаквани резултати от обучението 

Ядра на 

учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на 

равнище учебна 

програма 

Елементарни знания 

(представи) 

Умения, включително 

социални умения 
Компетентности 

Контекст и 

дейности 

Ядро1:  

Лека 

атлетика 

Модул 1: 

Основни умения за 

бягане, скачане, 

хвърляне и за  

прилагането им в игрови 

условия; владеене на 

техниката на бягане, на 

скока на дължина и 

височина, на хвърлянето 

на малка и голяма  

плътна топка. 

1.Техники на бягане, скачане 

и хвърляне. 

 Бягане с редуване на ходене. 

 Бягане с редуване на  темпа. 

 Бягане с хвърляне и ловене на 

топка. 

 Бягане през препятствие. 

 Бягане до ориентири в ляво и в 

дясно. 

 Висок старт. 

 Нисък старт. 

 Щафетно бягане. 

 Скачане от различни изходни 

положения 

 Скачане над препятствия. 

 Скок на дължина от място и 

със засилване. 

 Скок на височина със 

странично засилване. 

 Подобрява 

координацията на 

движенията. 

 Усвоява правилно 

двигателни навици с 

лекоатлетически 

характер. 

 Приучва се към 

точност и 

прилежност на 

изпълненията. 

 Възпитава увереност 

в собствените сили. 

 

 Развиване на 

гъвкавост и 

ловкост. 

 Умение да 

преодолява 

трудности. 

 Волево 

контролиране 

на движенията. 

 

Да затвърди 

навици за 

правилно 

телодържане и 

дишане при 

бягане, скачане, 

хвърляне. 

Да развие 

способност за 

ориентиране в 

пространството. 



 5 

 Хвърляне на малка плътна 

топка до 150 г. по начин 

„отгоре” с лява и дясна ръка 

от място в хоризонтална и 

вертикална цел. 

 Хвърляне на малка плътна 

топка в далечина от място и 

със засилване. 

 Хвърляне на голяма плътна 

топка (1 кг.) с две ръце от 

място. 

 Хвърляне на голяма плътна 

топка (1 кг.) с две ръце в 

различни посоки от различни 

изходни положения. 

Ядро 2:  

Гимнастика 

Модул 1: 

Опора от изходно 

положение и клекнала 

опора; тилна опора от 

изходно положение; 

опорен равновесен 

седеж.  

Обръщане на тояжка от 

хоризонтално 

1. Упражнения за земя и  

равновесни упражнения 

 Опора от изходно положение 

и клекнала опора. 

 Тилна опора от изходно 

положение и опорен 

равновесен седеж. 

 Претъркаляне от колянна 

 Добива сръчни и 

точни движения. 

 Усвоява важни 

двигателни 

умения и навици. 

 Подобрява 

координацията на 

движенията. 

 Привиква 

към 

правилно 

положение 

на тялото. 

 Затвърдява 

навици за 

правилно 

дишане при 

Да усвоят умения 

и навици за 

координация на 

движението. 
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положение в отвесно и 

обратно -на място и в 

движение. 

опора встрани и до изходно 

положение. 

 От свит стоеж търкаляне 

назад и връщане в изходно 

положение. 

 Кълбо от разкрачена свита 

стояща опора до опорен 

седеж. 

 От тилен лег повдигане на 

двата крака до оклопна 

опора. 

 Равновесни упражнения на 

гимнастическа скамейка 

(пейка, греда, стена, скрин, 

стъпало). 

 Ходене към ориентир  с 

намален зрителен контрол. 

2. Изправителни упражнения  

 Водоравни наклони напред, 

назад и встрани с тояжка. 

 Упражнения с гимнастическа 

тояжка - тояжка горе, зад 

тила, долу, без и с движения 

на краката. 

. 

 

изпълнение 

на 

упражнени

ята. 

 Научава 

терминолог

ията на 

упражнени

ята. 

 

 

 

 

 

 

 

 Подобрява 

координаци

ята на 

движенията 

си. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилага 

усвоените 

сръчности 

самостоятелно, по 

двойки и в игри. 
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 Теглене на тояжка по двойки. 

 Движения ”рязане на дърва” 

по двойки с тояжка. 

Ядро 3:  

Спортни игри 

и танци 

Модул 1: 

Набор от подвижни 

игри: 

1. С организиращ 

характер 

2. С общо въздействие 

3. Музикално-

двигателни 

4. Щафетни игри 

5. Народни подвижни 

игри 

1. Спортни игри 

 Игри с ходене и бягане 

 Щафетни игри с ходене и 

бягане 

 Игри със скачане 

 Игри с хвърляне 

 Щафетни игри с 

хвърляне 

 Щафетни игри с топка 

 Народна топка 

 Правила на играта 

„народна топка” 

 Хандбален стоеж в 

нападение и защита 

  Правила на играта 

„хандбал” 

 Водене на топка с 

подаване чрез правилото 

за три крачки. 

 Игра на една врата 

 

 Формирани са 

двигателни и 

социални умения 

чрез 

изпълнение елементи 

на игри. 

 Изпълнява 

комбинации от 

движения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладява 

основните 

елементи на 

щафетните игри, 

на хандбала и 

народната топка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да развива  

физически 

качества сила, 

гъвкавост, 

издръжливост. 

Да повишава  

функционалните 

възможности на 

организма си. 

Бързо  да 

възприема и да се 

ориентира. 

Да е 

самостоятелен  и 

организиран. 

Да проявява 

желание за 

участие в народни 

празници. 

Да преживява 

празничната среда 
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2. Музикални игри 

 Посоки във водоравната 

равнина 

 Позиции на краката и 

пръстите на краката 

 Позиции на петите 

 Галопна стъпка с 

подскоци на място 

 Хороводни стъпки 

 Прости триелементни 

движения 

 Ръченична стъпка и 

фигура 

 Пайдушко хоро 

 Танцова фигура 

 

 

 Импровизира 

танцови движения 

върху позната 

мелодия.  

 Изпълнява основни 

танцови движения. 

 

 

Формиране на 

игрови и 

социално-

комуникативни 

умения в 

подвижните и 

народните игри. 

като значима. 

 

Спазва норми, 

традиции, обичаи 

в зависимост от 

условията на 

средата. 

 

Ядро 4: 

Туризъм 

Модул  1 

Придвижване  в група 

по равнинен или 

планински терен; 

ориентиране  в 

местност; 

1. Пешеходен туризъм 

 Подреждане, поставяне и 

носене на раница. 

 Туристическо ходене по 

равнинен терен. 

 Туристическо ходене по 

 Овладява  

специфични 

туристически 

знания, умения и 

навици.  

 По-пълно се 

Развиване на 

физически 

качества и 

формиране на 

наблюдателност. 

Да опознава  

растителния и 

животинския свят. 

Да опознава  и 

съдейства за 

опазване на 
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разпознава основните 

посоки 

пресечен терен. 

 Предвижване по 

предварително определен 

маршрут. 

 Предвижване в колона по    

един. 

 Придвижване с ходене и 

бягане. 

 Отборни игри на открито. 

 Откриване на 

предварително поставени 

знаци (ориентири) с помощта 

на рисунка. 

 Спортно-туристически 

празник. 

запознава с 

околната 

действителност. 

  Формира и 

развива  

личностни 

качества. 

 

природното и 

историческото 

наследство на 

България. 

Да се ориентира в 

парково и 

планинско 

пространство. 


