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ABSTRACT: We applied an innovative methodology for module „Games“ to influence 
the physical properties of the students. We have used a test battery of 5 indicators of 
physical capacity. We studied 70 children at the age of10 years.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-136/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Физическото възпитание е една от основните съставни части на възпи-
танието в нашето общество. Основната цел, поставена пред образователна-
та система – многостранното развитие и високоефективната реализация на 
младежта, може да бъде постигната само ако в достатъчна степен се използват 
възможностите на физическото възпитание и спорт като цяло.

Доброто здраве, богатата двигателна култура и физическата дееспособ-
ност са основа за успешната учебна дейност. В настоящия момент в начално-
то училище нараства обемът на учебната работа в областта на сензорното и 
умственото развитие на децата. Още в първи клас се наблюдава диспропор-
ция между умственото натоварване, което детето получава в училище и във 
всекидневния живот, и нуждите му от активна двигателна дейност.

Вследствие на това се налага прилагането на иновативни методики и 
модели за постигането на държавните стандарти по дисциплината физическо 
възпитание и спорт в начален етап на основна образователна степен. Най-
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големи резерви в това отношение могат да се открият в основните ядра на 
обучение по и в частност в ядро „Спортни игри“.

В началния етап основното съдържание на ядрото са подвижните и 
спортно-подготовителните игри. Те са незаменимо, универсално средство за 
стимулиране на двигателната активност на подрастващите.

Според М. Петкова и М. Алексиева, при подвижните и спортно-подгот-
вителните игри намират място почти всички основни естествено-приложни 
двигателни действия. Именно този комплексен характер на въздействието, 
което оказват игрите върху организма, осигурява в голяма степен многос-
транността и хармоничността в двигателното усъвършенстване на учениците 
по време на заниманията по физическо възпитание и спорт[3].

Интерес за спортно-педагогическата теория и практика представлява 
опитът да се създаде една сравнително по-обща класификация на игрите във 
физическото възпитание, която да обхваща възможно най-пълно многообра-
зието от форми на реализация на игровата дейност.

Съществуват голям брой класификации, като за тяхното разработване 
авторите са имали различни отправни точки. Веднага следва да уточним, че 
никой не претендира за изчерпателност, но от позициите за комплексна оцен-
ка си позволяваме да изтъкнем разработката на Н. Йорданова „Подвижни и 
спортно подготвителни игри“, където откриваме калейдоскопично анализи-
ране на съществуващите класификации [2].

Целта на изследването е да се проследи въздействието на иновативна 
методика в модул „Игри“ върху скоростно-силовите качества на 10-годишни-
те ученици.

За реализиране на целта си поставихме следните задачи: 
1. Да се направи литературен обзор на достъпните източници.
2. Да се проследи физическата дееспособност на учениците от контрол-

ната и експерименталната група в началото и в края на спортно-педа-
гогическия експеримент.

3. Да се анализират резултатите от изследването, чрез използване на мате-
матико-статистически методи и формулиране на изводи и препоръки.

Методиката на изследване включва: литературен анализ и синтез, педа-
гогическо наблюдение, тестова батерия за измерване на основните двигател-
ни качества, математико-статистически методи за обработка на данни.

Изследвани бяха 70 деца на възраст 10 години от две училища в гр. Се-
влиево. Учениците разделихме основно в две групи: експериментална група 
(ЕГ) – 35 ученици от I ОУ „Кирил и Методий“ и контролна група (КГ) – 35 
ученици от II ОУ „Стефан Пешев“. Експерименталната група работи по раз-
работен модул „Игри“, включващ в себе си различни подвижни игри за разви-
ване на качеството бързина, а контролната група работи един път седмично 
по стандартната учебна програма по физическо възпитание и спорт. И в двете 
изследвани групи тестовете се измериха два пъти през учебната година: ноем-
ври 2014 г. и май 2015 г.

Мартин Стефанов Базелков
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Статистически параметри, характеризиращи физическата 

дееспособност на учениците от ЕГ и КГ в началото на експеримента 
Таблица 1 

Показатели Групи X S V
№ Наименование
1 Скок на дължина от място с 2 крака (см) ЕГ 121,73 13,89 11,41

КГ 120,87 22,94 18,98
2 Хвърляне на плътна топка (м) ЕГ 4,98 0,73 14,66

КГ 4,87 1,23 25,26
3 50м. гладко бягане ЕГ 10,40 0,73 7,02

КГ 10,44 1,14 10,92
4 20м спринтово бягане ЕГ 4,3 0,35 8,23

КГ 4,68 0,32 6,84
5 Тилен лег до седеж (бр./с.) ЕГ 15,2 1,62 10,65

КГ 18,2 3,33 18,30

Статистически параметри, характеризиращи физическата 
дееспособност на учениците от ЕГ и КГ в края на експеримент 

Таблица 2
Показатели Групи X S V

№ Наименование
1 Скок на дължина от място с 2 крака (см) ЕГ 133,46 21,29 15,95

КГ 127,88 22,56 17,64
2 Хвърляне на плътна топка (м) ЕГ 6,02 1,07 17,77

КГ 5,14 1,14 22,18
3 50м гладко бягане ЕГ 9,28 0,86 9,27

КГ 9,88 0,86 8,70
4 20м спринтово бягане ЕГ 4,07 0,23 5,65

КГ 4,48 0,50 11,23
5 Тилен лег до седеж (бр./сек) ЕГ 17,6 2,67 15,17

КГ 20,1 2,28 13,58

Взривната сила на долните крайници установихме с теста „скок на дъл-
жина от място с два крака“. Получените резултати могат да се проследят в 
таблица №3.

Експерименталната група е подобрила значително взривната си сила, 
за което съдим по средните стойности на показателя след прекратяване на 
експеримента. Прирастът (d) на средните стойности за ЕГ е d=11,73 cm, а за 
КГ е d=7,01 cm и е подкрепен с необходимата висока достоверност Pt>99% 
(табл. №3).

Усъвършенстване на скоростно-силовата подготовка на 10-годишни ученици ...
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Показани разлики и процент на прираст – скок на дължина 

Таблица 3 
Тест Изследване Група X S V D T Pt
Скок дъл-
жина от 
място с 
два крака

I ЕГ 121,73 13,89 11,41 11,73 5,04 99,9%
II ЕГ 133,46 21,29 15,95
I КГ 120,87 22,94 18,9 7,01 2,58 99%
II КГ 127,88 22,56 17,64

Отчетените средните постижения в края на експеримента показват, че 
взривната сила на долни крайници е по-добре развита за разглеждания период 
чрез експерименталния модел, отколкото чрез стандартния, по който са рабо-
тили учениците от контролната група. Стойностите на коефициента на вари-
ация V се движат между 11,41% и 15,95% при ЕГ и между 18,98% и 17,64% при 
КГ (табл. № 3). Следователно и двете изследвани съвкупности са приемливо 
еднородни (хомогенни) по отношение взривната сила на долните крайници.

Взривната сила на горни крайници се изследва посредством теста 
„хвърляне на плътна топка 1 kg“. След приключване на експеримента сред-
ната стойност на този показател за ЕГ нараства с 1,04 cm, при КГ d = 0,27 
cm. Прирастът при ЕГ е подкрепен с висока статистическа достоверност – 
Pt>99%. Въпреки, че и КГ е увеличила средната си стойност по този показател, 
прирастът е по-голям при експерименталната група (табл. №4).

Показани разлики и процент на прираст – хвърляне на плътна топка 1кг
Таблица 4

Тест Изследване Група X S V d T Pt
Хвърляне 
на плътна 
топка

I ЕГ 4,98 0,73 14,66 1,04 6,88 99,9%
II ЕГ 6,02 1,07 17,77
I КГ 4,87 1,23 25,26 0,27 1,73 91,64%
II КГ 5,14 1,14 22,18

След приключване на експерименталното въздействие се запазва при-
емливата еднородност на изследваните групи по този показател, характери-
зиращ скоростно-силовите качества на учениците.

За по-голяма достоверност и убедителност при динамиката на развитие 
на бързината използвахме теста „50 m гладко бягане“ (табл. №5). Преди въз-
действието не се наблюдава съществена разлика между средните стойности 
на експерименталната и контролната група.

Показани разлики и процент на прираст – 50 m гладко бягане 
Таблица 5

Тест Изследване Група X S V d T Pt
50м. гладко 
бягане
(сек.)

I ЕГ 10,40 0,73 7,02 1,12 9,24 99,9%
II ЕГ 9,28 0,86 9,27
I КГ 10,44 1,14 10,92 0,56 3,99 99,9%
II КГ 9,88 0,86 8,70

Мартин Стефанов Базелков
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Съдейки по коефициента на вариация V, чиито стойности се движат от 

7,02% до 10,92% преди експеримента, изследваните групи са приблизително 
еднородни по отношение на този показател. След прекратяване на експери-
менталното въздействие наблюдаваме съществен прираст в средните стойно-
сти, както при експерименталната, така и при контролната група. Прирастът 
при ЕГ е d= -1,12 s, а при КГ d= -0,56 s. Това се потвърждава и от емпиричните 
стойности на t-критерия на Стюдент за зависими извадки Pt>99% (табл. №6, )

След приключване на експерименталното въздействие се запазва при-
емливата еднородност на изследваните групи. Може да се твърди, че получе-
ните по-добри резултати в експерименталната група се дължат на приложе-
ния от нас модел на обучение. Прилагането на подвижните игри „Врабци и 
врани“, „Бягане по-номера“, „Столици“ и др. са довели до тези положителни 
прирасти.

За установяване нивото на скоростното бягане на учениците от начален 
етап на основна образователна степен приложихме теста – „20 m спринтово 
бягане“ (таблица №6).

В началото на експеримента наблюдаваме еднородност по отношение 
коефициента на вариация и при двете изследвани групи.

Показани разлики и процент на прираст – 20 m спринтово бягане 
Таблица 6

Тест Изследване Група X S V d T Pt
20м 
спринтово 
бягане
(сек)

I ЕГ 4,30 0,35 8,23 0,23 4,55 99,9%
II ЕГ 4,07 0,23 5,65
I КГ 4,68 0,32 6,84 0,20 3,90 99,9%
II КГ 4,48 0,50 11,23

Значително намаляване на средната стойност на постижението на-
блюдаваме и при двете групи в края на експеримента. Прирастът на експе-
рименталната група d=-0,23, t=4,55 е подкрепен с висока статистическа дос-
товерност – Pt>99%. След прекратяване на експерименталното въздействие 
групите запазват приемливо еднородността си по отношение на този пока-
зател, което се потвърждава от стойностите на коефициентите на вариация 
(табл. №6).

Това ни дава основание да приемем, че постигнатите по-добри резулта-
ти са следствие на приложения от нас модел.

Тестът „тилен лег–седеж“ е информативен за състоянието на качество-
то сила. Наблюдаваните извадки показват приемлива еднородност по отно-
шение коефициента на вариация преди експеримента (табл. №7).

Усъвършенстване на скоростно-силовата подготовка на 10-годишни ученици ...
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Показани разлики и процент на прираст – тилен лег-седеж 

Таблица 7
Тест Изследване Група X S V D T Pt
Тилен лег-
седеж
(бр/сек)

I ЕГ 15,20 1,62 10,65 2,4 5,60 99,9%
II ЕГ 17,60 2,67 15,17
I КГ 18,20 3,33 18,30 1,9 4,80 99,9%
II КГ 20,10 2,28 13,58

Значително повишените средни стойности на показателя, говорят за 
сполучлив подбор на средства и методи за въздействие в експерименталната 
група по отношение на развитието на силата.

От таблица №7 виждаме, че експерименталната група е увеличила сред-
ната си стойност за показателя „тилен лег-седеж“ от 15,20 бр. на 17,60 бр., а 
контролната група от 18,20 бр. на 20,10 бр. Прирастът при ЕГ е от 2,4 бр., а 
при КГ е от 1,9 бр. и се потвърждава със статистическа достоверност Pt>99%. 
Можем да твърдим, че в края на експеримента групите остават еднородни по 
този показател.

Изводи: 
1. Литературният преглед ни позволи да обобщим, че подвижните и 

спортно-подготвителните игри предоставят богати възможности за ком-
плексно психо-моторно развитие и усъвършенстване на учениците. Игровата 
дейност със своите компоненти предизвиква силни емоции и е предпочитана 
не само в уроците по физическо възпитание и спорт, но и в разнообразните 
извънкласни и извънучилищни занимания.

2. Резултатите от направените изследвания показват, че игрите допри-
насят за интензивно развитие на физическите качества, които са от съществе-
но значение за оптимизиране на двигателната дейност на учениците.

3. Анализът на резултатите от експеримента потвърди хипотезата за 
взаимовръзката между игрите в модулното обучение по физическо възпита-
ние и спорт и подобряване нивото на скоростно-силовите качества при уче-
ниците от начален етап на основната образователна степен.  
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