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ABSTRACT: A survey was made of the effects of swimming on the physical ability 
of preschool children. Physical ability was investigated by a test battery of eight tests. 
Tested 54 children. A variation analysis is made. The recommendations for practice are 
outlined.
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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“.

Оздравителната насоченост на физическото възпитание предпазва от 
редица морфофункционални смущения, които стават причина за много за-
болявания дори и от най-ранна възраст. Ето защо все по-актуален сред бъл-
гарското общество е въпросът за здравето на децата, за тяхната физическа 
дееспособност и двигателна активност чрез плуването. Това предизвиква 
актуализиране на позициите на държавните и обществени органи и органи-
зации за формиране сред децата и младежта на ценности и ориентации, за 
съзнателно, позитивно отношение към укрепване на собственото здраве и 
физическо усъвършенстване.

Плуването ангажира детето чрез движение, поддържа връзката между 
тяло и дух в реално, водно пространство и развива възможностите за трай-
но изграждане на плувни умения. Всичко това прави заниманията по плуване 
мощен фактор за стимулиране на правилно физическо развитие и усъвър-
шенстване на физическата дееспособност на децата от предучилищна възраст.

Въпреки растящия интерес към плувните занимания, който се определя 
от тяхното благотворно, оздравително, възпитаващо и развиващо действие, 
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все още този спорт е препоръчителен, а не задължителен според Държавните 
образователни изисквания. Занимания по плуване се провеждат само в дет-
ските градини, които имат собствен басейн и не са задължителни. Родителите 
решават дали детето им да посещава заниманията по плуване.

Плуването има голямо значение за изграждането на хигиенни нави-
ци, за развиване на всестранни физически качества, както и за укрепване на 
здравето. То доставя радост, удоволствие, повишава самоувереността и преди 
всичко сигурността във водата [6].

Плуването с многообразното си благотворно влияние върху човешкия 
организъм е едно от най-полезните физически упражнения както за детето, 
така и за възрастния човек [5].

От дългогодишния опит у нас и в чужбина става ясно, че най-добри 
разултати при усвояване на плуването постигат 5–7-годишните деца. При тях 
постепенно, но бързо настъпват промени във физическото развитие и мото-
риката. Променя се стойката, съотношението между глава, труп и крайни-
ци. Мускулатурата е ясно изразена, при което мускулната маса се увеличава 
значително. Подобряват се координационните възможности. Увеличава се 
значително и силата на белите дробове. Това физическо и психическо разви-
тие на децата им позволява да превръщат указанията в съответни двигателни 
дейности. Изхождайки от тези възрастови особености, се смята, че най-до-
бри резултати се постигат, ако обучението поплуване започне не по-рано от 
5–7-годишна възраст [3, 7].

Целта на настоящото изследване бе да се установи въздийствието на 
заниманията по плуване върху физическата дееспособност на децата от 4-та 
група на детската градина. За постигане на целта определихме следните задачи: 

1. Да се проучат разаработени теоретични концепции и изследвания, 
свързани с влиянието на заниманията във водна среда върху двигателната 
подготовка на децата.

2. Да се изследва физическата дееспособност на децата, занимаващи се 
с плуване и да се установи въздействието на плуването върху физическото 
им развитие.

3. Да се обработят емпиричните резултати, да се направят изводи и да 
се изведатпрепоръки за приобщаването на децата към системни занимания 
по плуване.

Предмет на изследването са факторите и условията, които в различна 
степен предупределят решаването на проблемите при обучението на деца от 
IV група по плуване.

Обектна изследването са количествените и качествените параметри на 
децата от IV група при решаването на задачите по физическа култура.

Изследването има трансферзален характер и цели да се получи оценка 
на моментното състояние на изследвания контингент. Бяха сформирани екс-
периментална група, състояща се от 30 деца, и контролна група – от 24 деца 
от четвъртите групи на ОДЗ №3 „Делфинче“, гр Варна.

Физическата дееспособност на деца, занимаващи се с плуване
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Резултати и анализ: 
Диагностиката на физическата дееспособност проследихме с комплекс-

на батерия от 8 спортно-педагогически теста. Те ни дават информация за ни-
вото на развитие на основните двигателни качества. (Таблица 1)

Показатели, характеризиращи физическата дееспособност  
на децата от експериментална група

Тест
n

Статистически параметри
Xmax Xmin R Av Sx V%

50 м гладко бягане 30 13,6 10 3,6 11,8 1,01 8,6%
Скок на дължина от място 30 134 80 54 108,2 18,4 20%
Хвърляне на топка 1 кг 30 350 180 170 262,7 55,4 21,1%

200 м. гладко бягане 30 75 53,2 21,8 61,05 6,9 11,3%
Клякане и изправяне за 20 сек. 30 20 12 8 16,4 2,14 13%
Хвър. на малка топкас л. ръка 30 545 260 285 370,3 86,77 13%
Хвър. на малка топка с д. ръка 790 260 530 479,3 147,3 31%
Изпр. в седеж от т. лег за 30 сек 30 14 7 7 10,3 2,18 21%

С теста „50 м гладко бягане“ ние получаваме информация приоритет-
но за двигателното качество бързина в неговите три съставки – бързина на 
простата двигателна реакция, бързина на започване на отделното движение 
(стартово ускорение) и бързина на отделното движение (движение на махо-
вия крак от заден тласък до предна крачка). Сравнявайки средните стойности 
на контролна група (КГ) и експериментална група (ЕГ), отчитаме разлика от 
3,1 сек, което е един значителен прираст от 21%. Това според нас се дължи не 
само на по-доброто физическо развитие, но и на подобрените възможности 
на дихателната и сърдечно-съдовата системи, тъй като за пробягването на 
50м в тази възраст, освен проявлението на качеството бързина, се изисква и 
проявлението на качеството скоростна издръжливост.

Показатели, характеризиращи физическата дееспособност  
на децата от контролна група

 Тест
n

Статистически параметри
Xmax Xmin R Av Sx V%

50 м гладко бягане 24 17 15 2 14,19 1,43 10%
Скок на дължина от място 24 122 70 52 90 17,7 19,6%
Хвърляне на топка 1 кг 24 340 150 190 227,5 60,8 26,7%
200 м. гладко бягане 24 75 53,4 21,6 64,3 8,29 12,9%
Клякане и изправяне за 20 сек. 24 18 10 8 13,3 2,26 17%
Хвър. на малка топка с л. ръка 24 420 220 200 301,9 53,46 18%
Хвър. на малка топка с д. ръка 24 685 260 425 380,8 96,66 25%
Изпр. в седеж от т. лег за 30 сек 24 13 7 6 9,6 1,66 17%
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Значимост на разликите и процент на прираста

Тест Аv 
КГ

Av 
ЕГ

Раз-
лика

% на 
прир. 

Посока 
на нараст

50 м гладко бягане 14,9 11,8 3,1 21% -
Скок на дължина от място 90 108,2 18,2 20% +
Хвърляне на топка 1 кг 227,5 262,7 35,2 15% +
200 м. гладко бягане 64,3 61,1 3,2 5% -
Клякане и изправяне за 20 сек. 13,3 16,4 3,1 23% +
Хвър. на малка топкас л. ръка 301,9 370,3 68,4 23% +
Хвър. на малка топка с д. ръка 380,8 479,3 98,5 26% +
Изпр. в седеж от т. лег за 30 сек 9,6 10,3 0,7 7% +

Чрез теста „Скок на дължина от място“ диагностицирахме взривна-
та сила на долните крайници. Получената разлика за контролна група-(КГ) 
и експериментална група (ЕГ) ни дава основание да посочим почти същия 
процент на прираст (20%), както и при предния показател. Това според нас 
се е повлияло от по-добрата сила и еластичност на долните крайници, които 
вземат активно участие при плуване стил – „кроул“ и „гръбен кроул“, както 
и упражненията във водна среда, които изискват оттласкване от стена с два 
крака. Получените резултати, сравнени с тези от националните изследвания 
през 1982 г., показват, че децата от експериментална група постигат резултат 
по-висок с около 17 см, което е около 19% прираст.

Взривната сила на горните крайници, раменния пояс и мускулите на 
трупа изследвахме с теста „Хвърляне на топка 1кг“. По-високата стойност за 
експерименталната група се дължи според нас на подобрената сила на ръцете 
и раменния пояс, които имат приоритетно значение за бързото придвижване 
във водата при плуване „кроул“ и „гръбен кроул“.

Що се отнася до проучването на качеството издръжливост чрез теста 
„200 м гладко бягане“, можем да посочим, че това качество в най-малка степен 
е получило прираст. Според нас този факт се дължи на обстоятелството, че 
упражненията по плуване са с относително малка продължителност (обем) 
и по-голяма интензивност (скорост). Двигателната плътност на заниманията 
по плуване, измерена по време на педагогическото наблюдение, е около 50–
55%. Относително ниската моторна плътност се дължи на факта, че налична-
та материална база налага използването главно на посменния и от части на на 
поточния метод за организация на двигателната дейност.

Тестът „Клякане и изправяне за 20 сек.“ ни дава информация предимно 
за особеностите в развитието на скоростно-силовата издръжливост на долни-
те крайници. Сравнявайки двете средни стойности на ЕГ и КГ, имамеоснова-
ние да посочим, че това качество сее подобрило с около 23%. Това според нас 
се дължи основно на обстоятелството, че при упражненията във водна среда 
положително се развиват силовите способности на долните крайници.

Физическата дееспособност на деца, занимаващи се с плуване
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Максималната динамична сила на горните крайници изследвахме с тес-

товете „Хвърляне на малка топка с лява и с дясна ръка“. Средните стойности 
и при двете групи показват, че в изследваната от нас възраст децата проявя-
ват подчертано „десносръчие“. Основание за това ни дават големите разлики, 
които се получават при хвърлянето на топката с лява и дясна ръка.

За нас по-голям интерес представлява разликата, получена между две-
те групи – ЕГ и КГ. Относителната положителна разлика и при двете ръце 
се илюстрира съответно за лява ръка с 23 % прираст, а за дясна ръка с 26 % 
прираст. Скоростните упражнения във водна среда и специализираните под-
готвителни упражнения за разучаване на движенията на ръцете в плуването 
са оказали положително въздействие върху качеството динамична сила на 
горните крайници.

Скоростно-силовата издръжливост на коремната мускулатура изслед-
вахме с теста „Изправяне в седеж от тилен лег за 30 сек“. Коремната мускула-
тура в най-малка степен се е повлияла в резултат на нашия модел. Независи-
мо че наблюдаваме разлика от 0,7 бройки, което е само 7%, ние считаме, че за 
в бъдеще апробираният модел има резерви по отношение усъвършенстване-
то на това качество.

Анализът на резултатите от изследването на физическата дееспособ-
ност ни дава основание да направим следното обобщение: 

Упражненията във водна среда с елементи на плувните стилове „Кро-
ул“ и „Гръбен кроул“ повлияват положително повечето двигателни качества. 
Това в най-голяма степен се отнася за бързината, взривната сила на долните 
крайници, скоростно-силовата издръжливост на долните крайници и макси-
малната динамична сила на ръцете.

От направеното изследване и синетзираните изводи си позволяваме да 
дадем някои препоръки: 

1. Занятията по плуване в детската градина да се структурират в мето-
дологична последователност, която да осигури овладяването на техниката на 
поне на един плувен стил. Към пълния синхрон да се пристъпва след овладя-
ване на основните елементарни движения на ръцете и краката и достигането 
на определено ниво на двигателни способности.

2. Упражненията във водна среда да се използват и като средство за раз-
витие на двигателните качества. Така по непринуден начин децата ще пови-
шават двигателната си активност и нивото на физическата си дееспособност.

3. Препоръчваме да се регламентира едно по-широко използване на 
водната среда и плуването като средство за постигане целта на физическо-
то възпитание. Това изисква по-широк достъп на децата до съоръженията за 
плуване.
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