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ABSTRACT: The natural environment is a source of beauty and health. The practice of 
physical activity in nature contributes to physical and mental development of the stu-
dents. Our suggestion is to use a variety of environmentally friendly forms of physical 
education in order for psycho motor changes in students to take place and to form a 
positive attitude towards nature.
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Физическото възпитание има голямо значение за правилното психофи-
зическо формиране и развитие на личността на децата от начална училищна 
възраст. В днешните „парникови“ условия деца, млади и възрастни хора стра-
дат от „мускулен глад“. Времето за двигателни дейности остава все по-малко, 
все по-сложно се компенсира недостигът на движение [3].

Днес световните и европейски позиции категорично потвърждават фи-
зическата култура и спорта като системен модел на поведение на съвременн-
ния човек, като важна ценностна система на живот в съвременното силно 
обездвижено общество. В съответствие с това е и Концепцията за насърча-
ване развитието на спорта за всички, която има за цел „постепенното приоб-
щаване на различните групи от населението към активен двигателен режим 
и здравословен начин на живот, с приоритет деца и млади хора, независимо 
дали целта е укрепване на здравето, отдиха и свободното време, или подобря-
ване на личните им спортни постижения“[4].
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Чрез физическото възпитание се развиват и усъвършенстват не само 

двигателните качества, но се развива и усъвършенства тялото, достига се до 
ново по-високо ниво на приспособимост към заобикалящата ни жизнена сре-
да. Формира се по-голяма готовност за справяне с различни видове дейности.

Началната училищна възраст е подходяща и за поставяне на началото 
и осъществяване на екологично възпитание. То има за цел у малките ученици 
„да се формират възгледи и убеждения за необходимостта от опазването и 
възпроизводството на околната среда“ [6]. Осъществявайки контакт с при-
родата, детето възприема заобикалящата го среда с всички сетива, получава 
различна информация, натрупва впечатления, формира усет за красивото и 
желание за съхранение на природата. Природозащитното възпитание е ус-
пешно, когато се създаде емоционално отношение към природата, обич и 
загриженост към нейните представители. Опазването и възпроизводството 
на околната среда е важен проблем, чиято актуалност е предизвикана от за-
дълбочаването на противоречията в системата „човек-общество-природна 
среда“, в условията на техническия прогрес [5].

Екологичното възпитание се основава на съществуващата зависимост 
на развитието на децата, на тяхното възпитание и обучение в средата, в която 
живеят и се развиват. Най-достъпен за учениците от начална училищна въз-
раст е пешеходният туризъм по равнинни или нископланински райони. Той 
има широко въздействие върху организма, лесно се дозира съобразно въз-
растта и психомоторното състояние на практикуващите го. За двигателната 
дейност и физическото развитие от значение са основните форми, които под-
чертано водят до психофункционално натоварване на детския организъм – 
излет, екскурзия, поход.

Според Ст. Базелков (2011) „идеята за практикуването на екологически 
туризъм изисква туристическите маршрути да се изготвят така, че присъствие-
то на туристите да се отразява на околната среда в минимална степен. Туристите 
трябва не само да почиват и да се възстановяват, но и да се запознават с еколо-
гичните проблеми и по възможност да участват в тяхното решаване“ [1].

Красивите природни дадености на нашия регион и възможността за 
непосредствен контакт с природата ни насочи към настоящото изследване.

Въз основа на литературното проучване относно проблемите на еколо-
гичната и двигателната подготовка на учениците от втори клас приехме след-
ната хипотеза: чрез участието на малките ученици в природосъобразни фор-
ми на физическото възпитание ще настъпят положителни психодвигателни 
промени и ще се формира положително отношение към природната среда.

Цел на изследването: посредством средствата на физическото възпи-
тание сред природата да се подобрят двигателните качества и да се повиши 
интереса на учениците от втори клас към природната среда.

Задачи на изследването: 
1.  Посредством формите и средствата на физическото възпитание, 

практикувани сред природата, учениците да усвоят съответни зна-
ния, умения и навици.

Ролята на заниманията сред природата за повишаване на двигателните ...
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2.  Създаване на експериментална програма от подвижни, спортни и 

дидактични игри за подобряване на здравословното състояние и ре-
ализиране на екологично възпитание у учениците.

3.  Установяване на ефективността на приложената експериментална 
програма.

Методи на изследването: за научното решаване на поставените цел и 
задачи са използвани: социологически методи, педагогически експеримент, 
анкетен метод и математико-статистически методи.

Двигателно-сетивното развитие на детската личност стимулира и дру-
ги страни от нейното общо развитие. То е свързано и с различни психически 
показатели. Психическото развитие разкриваме с помощта на два психологи-
чески теста: тест на „Бурдон“ и „Тепинг-тест“ (модифициран по П. Слънчев).

Физическата дееспособност изследвахме с помощта на: динамометрия 
на лява и дясна ръка (кг); хвърляне на плътна топка 1 кг. С две ръце над глава 
(см); задържане на тялото във вис на свити ръце (сек)

Предмет на изследване е въздействието на средствата и формите от 
експерименталната програма върху учениците от втори клас.

Обект на изследване са количествените и качествените характеристи-
ки, разкриващи психо-двигателните качества на учениците от втори клас

Експериментът е проведен с 68 ученици от втори клас на СОУ „П. 
Волов“ и ОУ„Хр. Ботев“ – гр. Каспичан, разпределени в КГ и ЕК.

За да вникнем в същността на проблема и да разкрием действителните 
възможности на учениците от втори клас в условията на естествената при-
родна среда, при провеждане на изследването използвахме различни методи 
и средства. ЕГ работи по програма за физическа и психическа подготовка от 
месец декември до месец май, гарантираща висока двигателна активност и 
задоволяваща техния естествен стремеж към движение. КГ работив училище 
по учебната програма за втори клас.

Анализ на резултатите 
От проведеното анкетно проучване с родителите на учениците устано-

вихме, че семейното практикуване на туристическите практики в повечето 
случаи е трудно осъществимо поради липса на свободно време, разлика на 
интересите и поради възрастови различия. От допълнително проведените 
разговори и беседи стана ясно, че някои родители са много добре посветени 
в необходимостта от физически упражнения и спорт и значението им като 
основен фактор за подобряване на здравословното състояние на детето, но на 
практика не са участвали в организирани спортни занимания.

В отговорите на въпросите, касаещи туристическите практики, от-
криваме недвусмислена категоричност (100%) от страна на родителите, че 
учениците трябва да участват в тях заедно със своите учители. Само 8,5% от 
родителите биха се включили в съответна дейност. Това буди сериозна тре-
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вожност за изграждане на ползотворно взаимодействие между семейството 
и училището.

Въз основа на литературния обзор разкрихме съвременните схваща-
ния и тенденции относно благотворното влияние на двигателните дейности 
сред природата за повишаване на екологичната възпитаност на учениците от 
втори клас. В анализа на получените даннни при ученицето от втори клас 
се интепретират показателите на резултатите от изследваните 68 ученици. 
Изчислени са и стойностите на t-критерия на Стюдент и доверителна вероят-
ност – Pt%, които доказват достоверността на получените резултати. Силата, 
измерена с помощта на „ръчна динамометрия“ при момчетата от втори клас 
за лява ръка, има следната динамика: през м. XII – –х

 
= 11,6 кг; през м. III – –х = 

11,5 кг, а през м. V – –х = 12,1 кг, като разликата за времето на изследване-
то е близо 0,5 кг. При дясната ръка наблюдаваме по-изразено нарастване на 
мускулната сила = 1 кг. Прави впечатление, че и при лява, и при дясна ръка 
наблюдавеме високи стойности на коефициента на вариативност, съответно 
за л. р. V= 23,1% и за д. р. V= 24,1%. В края на експеримента вариативността 
значително намалява. Получените стойности на t-критерия дават основание 
с 99,9% доверителна вероятност получените изменения да се считат като ре-
зултат от процеса на обучение.

Тестът „вис на свити ръце“ рядко се прилага в изследователската прак-
тика, но той е с висока информационна стойтост, когато става въпрос за сило-
ва характеристика на няколко мускулни групи – предмишница, мишница, ра-
менен пояс, гръбна мускулатура. В дадения случай наблюдаваме равномерно 
повишаване на тези силови характеристики: м. XII – –х = 16,2 сек., ; през м. III 
– –х = 21,2 сек, а през м. V – –х = 22,8 сек, но коефициентът на вариативност при 
този тест е един от най-високите – V = 45,7% в края на изследването. Това по-
казва подчертани различия по отношение на статично-силовите възможнос-
ти. Посочените различия в средните стойности се потвърждават от Рt= 99,9%.

В края на констативния експериментза ЕГ се регистрира най-голям 
прираст по отношение на теста „хвърляне плътна топка с две ръце над гла-
ва“ – 10,2 см, а тестът „вис на свити ръце“ бележи прираст 3,3 сек. Беглият 
анатомичен и биомеханичен анализ на двигателното действие хвърляне на 
плътна топка отгоре показва, че фактори, които влияят върху постиженията, 
са: развитието на гръдната мускулатура, качеството взривна сила на ръцете 
и раменния пояс.

В експерименталните изследвания ние установихме, че максималната 
честота на движенията, измерена чрез „тепинг-тест“ на учениците при ЕГ, се 
определя от стойностите на крайния резултат след прилагане на средствата за 
въздействие от нашата програма. Тук ЕГ на момчетата показва разлика между 
двете изследвания от 2,6 почуквания. Коефициентът на вариация в края на 
експеримента при ЕГ снижава своята стойност до V2 = 6%, а стандартното 
отклонение спада до S2 = 3 почуквания.

При КГ разликата между двете изследвания е 1,2 почуквания.
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При съпоставяне на получените резултати след прилагане на стандарт-

ната програма за обучение по ДОИ и нашата програма, включена в насто-
ящия експеримент, установяваме, че последната е оказала положителен и по-
значим ефект върху учениците от втори клас.

За състоянието на вниманието съдим по резултатите от коректурната 
проба (тест на Бурдон). При децата от ЕГ група установяваме подобрение на 
резултатите в края на експеримента. По-големи разлики при ЕГ (1,4 – 2,2 бр.) 
отбелязани фигури в сравнение с КГ – 0,6 бр. фигури вероятно се дължат на 
проявената по-голяма склонност към изпълнение на многообразната и про-
дължителна работа сред природата, на открито. В този случай се наблюдават 
индивидуални различия при ЕГ на учениците. Това отдаваме на индивидуал-
ните темпове на биологичното развитие на отделните функционални системи 
при децата на тази възраст.

Хармоничното цялостно развите на ученика включва и екологично 
възпитание. Осъществява се в конкретни форми на работа в училище, като 
приоритет се дава на традиционните форми на туристическата дейност – по-
ход, екскурзия, летуване, зимуване. В тези случаи децата са в непосредствен 
контакт с природата, което им дава правилни представи за природните обек-
ти, процеси, явления и връзката между тях.

Екологичното съзнание у децата провокирахме чрез провеждане на игри, 
прочит на разкази и стихотворения за природата. При провеждане на походи 
и екскурзии сред природата учениците наблюдаваха различни групи растения 
и животни, а чрез различни дидактични игри – „Познай какво съм“, „Хвани 
се, растение“ се изградиха правилни представи за представители на растител-
ния и животинския свят. По пътеките в гората се поставиха къщички за птици. 
Учениците разбраха, че всяко живо същество има право на живот и се убедиха, 
че за да се запази природното богатство, районът трябва да се почиства, да не се 
замърсява. Събрани бяха материали за изготвяне на изложба от изделия, изра-
ботени от природни материали. Особено ценно за децата бе провеждането на 
туристическите походи през различните сезони. При проведените фенологич-
ни наблюдения учениците откроиха промените, които настъпват в природата 
при различните групи растения, при някои животни. Походите в природата 
създадоха радостни емоции у учениците от втори клас. Формира се положител-
но отношение към природата чрез игрите „Кой какво обича“, „Отговори какво 
мислиш“, „Одобрявам или не“, което бе констатирано при проведената анкета. 
Резултатите от нея показват, че учениците от ЕГ (97,06%) проявяват по-висок 
интерес към теми, свързани с природната среда и нейното опазване в сравне-
ние с учениците от КГ (79,41%). Това се дължи на вече формираното у тях поло-
жително отношение към основни въпроси, свързани с природата въз основа на 
проведените разнообразни дейности и занимания.

В резултат на проведените екскурзии и походи сред природата и про-
ведените в тези условия игри (подвижни, спортни, дидактични) постигнахме 
следните резултати: 
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1.  Създаде се положително отношение към опазване на природата и 

околния свят.
2.  Формира се умение у децата да наблюдават, осмислят и анализират 

своите постъпки.
3.  Формираха се умения и навици за поддържане на природните обекти.

Изводи
1.  Участието на учениците от втори клас в природосъобразните форми 

на физическото възпитание изградиха у тях положително отношение 
към природната среда.

2.  Измененията на физическата дееспособност при учениците ЕГ втори 
клас са по-ярко изразени. Това се дължи на проведената работа по 
програма за занимания с физически упражнения, спрот и игри на 
открито в съчетание с формите на туристическата дейност.

3.  Резултатите от изследването на активността на вниманието показ-
ват, че програмата със значително по-богатия двигателен режим сред 
природата в ЕГ създава благоприятни условия на оптимална умстве-
на дейност.
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