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ABSTRACT: Ensemble and mass gymnastic compositions take place in many different 
sport holidays and celebrations. Practicing them will not only diversify and improve 
physical education teachers‘ work but it will also enrich students‘ value systems and 
form their aesthetic taste.  
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Специфичният характер на гимнастиката, изразяващ се във всестран-
но въздействие върху организма, разнообразие и вариативност на упражне-
нията, избирателно въздействие, оптимално регулиране и контрол на нато-
варването, многостранност на методиките и средствата, съвършена форма 
на изпълнение и творчество в редица направления, я отличава от другите 
спортове. Ансамбловите съчетания и танците са част от учебното съдържа-
ние от ядро „Гимнастика“ в часовете по физическо възпитание. Ограничена-
та специализирана литература в тази насока затруднява работата на учите-
лите по физическо възпитание и несъмнено снижава качеството на учебния 
процес.

Музикално-ритмичната гимнастика обогатява двигателната култура на 
учениците, развива и усъвършенства чувството за ритъм, формира вкус към 
естетика, изгражда ценностната система на занимаващите се. От друга стра-
на, чрез нея се решават редица образователни, възпитателни и оздравителни 
задачи.
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Още при възникването на различните системи по физическо възпи-

тание танците и гимнастическите композиции намират основно място. Това 
е така, поради факта, че между изкуството и физическите упражнения има 
много общи страни и допирни точки.

Някои автори посочват, че големият диапазон от достъпни и разноо-
бразни средства позволява широкото приложение на основната гимнастика 
във всички звена на системата за физическо възпитание, в различните и фор-
ми на занимание [1, 3, 4].

В гимнастическата терминология са въведени понятия, най-често сре-
щани от които са: гимнастически елемент, гимнастическо упражнение, ком-
плекс от упражнения, съчетание, композиция и се използват в учебно-възпи-
тателния процес по физическо възпитание.

„Под ансамблови съчетания разбираме цялостни постановки на после-
дователно съчетани, разнообразни по форма и характер движения в опреде-
лен композиционен рисунък и по конкретен музикален съпровод. Те доприна-
сят за всестранното развитие на занимаващите се, обогатяват познава-
телния процес, двигателната и естетическа култура“[5].

В зависимост от възрастовите особености и двигателна подготовка съ-
четанията могат да бъдат съставени от 6, 8, 12, 24 и повече осморки, разчете-
ни по бройки.

К. Каваклова посочва, че „композицията е съставена от гимнастиче-
ски общоразвиващи упражнения, логически свързани в отделни съчетания, из-
пълнени от голям брой участници. Масовите гимнастически композиции се 
изпълняват чрез оригинални престрояванияи образуване на фигури с телата 
на участниците, като се използват различни уреди и съоръжения. Продъл-
жителността е различна в зависимост от мащаба на проявата. Най-често 
композициите са предназначени за спортни празници, откриване и закриване 
на световни първенства, олимпиади и др. [2].

Според видовете занимания и техния характер, целите и задачите на 
гимнастическите ансамблови композиции са различни: 

✓ В урока по физическо възпитание решават общи и конкретни задачи; 
✓ В учебно-тренировъчния процес по гимнастика спомагат за достига-

нето на високо майсторство и спортни успехи; 
✓ В художествената самодейност развиват сценичното изпълнителско 

изкуство и въздействат естетически и емоционално върху изпълни-
тели и зрители.

Чрез гимнастическите композиции се развиват и усъвършенстват ре-
дица двигателни качества. Правилната постановка на ръце, крака, тяло, глава, 
амплитуда и посока на движение изграждат и подобряват телесната стойка. В 
съчетание с музикален съпровод се придобиват познания за музика, усъвър-
шенстват се уменията за изпълнение на ритмични, съгласувани и координи-
рани движения.
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Освен това се възпитава чувство за колективизъм и отговорност, тъй 

като действията на отделния изпълнител са подчинени към тези на целия ко-
лектив.

Съставянето на гимнастически ансамблови композиции е процес, кой-
то има своя специфика и трябва да отговаря на основни методически изиск-
вания.

В началния етап се извършва подбор на музикален съпровод, който да 
е динамичен, мелодичен, с подходящо темпо, достъпен ритъм и движения. 
Движенията могат да бъдат различни видове стъпки, бегоми, подскоци, ско-
кове, обръщания, равновесия, движения с отделните части на тялото от раз-
лични изходни положения: 

✓ Движения на ръцете: повдигане, снемане, сгъване, разгъване, кръ-
гове; 

✓ Движения на тялото: извивки, наклони, кръгове, пружиниране; 
✓ Движения на краката: повдигане, снемане, сгъване, разгъване, изна-

сяне, пружиниране, махове, напади, отпади.
Подбраните движения, съобразени с възрастовите, техническите и сти-

лови особености, се групират и систематизират. Така подбраните упражне-
ния се включват в учебното съдържание по гимнастика, за да бъдат разучени.

Следващият етап включва съставянето на различни комбинации от оп-
ределените упражнения. В този етап важен момент заема т. нар. „музикален 
анализ“, в който се осъществява свързването на отделните движения и уп-
ражнения с музиката.

Последният етап от съставянето на гимнастическите композиции е на-
сочен към подреждането на движенията в определен фигурен ред, тъй като и 
най-елементарните движения могат да изглеждат впечатляващи при богат и 
разнообразен рисунък, например – навлизане по колони, образуване на пър-
ва фигура – два кръга, втора фигура – срещуположни редици и след това мал-
ки кръгове и т. н.

В този етап е необходимо да се преценят размерите на игралната площ, 
броя на участниците, използваните уреди. Колкото броят на участниците е 
по-голям, толкова възможностите за творчество са по-увеличени.

Постановката на композицията също минава през няколко етапа. Пър-
во се разучават включените движения. Според М. Хаджийска е необходим 
„такъв период от време, който да даде обща подготовка за постановка на 
основните положения на ръцете, краката и трупа, а след това и усвояването 
на отделните движения“ [5].

Едновременно с това става свързването на движенията с музиката. 
Подборът на участниците също е от голямо значение. Групите могат да бъдат 
еднородни или смесени. Тук ролята на учителя е водеща. Той трябва да дава 
указания, да отстранява грешки и неточности по отношение на положенията 
на тялото и частите на тялото, равнини, посоки, амплитуда, ритъм, да се из-
пълнява многократно, докато движенията и музиката се синхронизират.

Гимнастически ансамблови композиции в урока по физическо възпитание
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Всяка част (осморка) се свързва с предишната, която вече е разучена. 

Целесъобразно в това обучение е да се използва разчленения метод. За да се 
автоматизират движенията в хореографията, могат и е препоръчително да се 
използват контролни знаци. Отделните осморки се разучават предварително 
и последователно в различните части на урока по физическо възпитание. Ця-
лостно комбинациите се разучават в основната част на урока.
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