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ПРОБЛЕМИ, ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ ПРИ 
СИЛОВАТА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ ОТ 3. КЛАС

Теодора Н. Симеонова

PROBLEMS, TRADITIONS AND INNOVATIONS IN 
STRENGTH TRAINING OF STUDENTS FROM GRADE 3

Teodora N. Simeonova

ABSTRACT: It is commonly believed that the physical abilities of children of primary 
school age allow conducting systematic purposeful work. The most significant changes 
in the development of motor skills of children occur during school age and this fact must 
be tailored to the means, methods and forms of activities in physical education. With 
the aim of improving the educational process, we propose a model – combining tradition 
and innovation in strength training for students from grade 3.
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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“.

ИЗЛОЖЕНИЕ
Съвременната наука доказва, че едно от най-могъщите средства за пред-

пазване от заболявания, за увеличаване съпротивителните сили на човешкия 
организъм и повишаване физическата и психическата му работоспособност е 
активната двигателна дейност (2). В редица публикации се изказва мнението, 
че физическите възможности на децата от начална училищна възраст поз-
воляват провеждането на системна целенасочена работа. Други посочват, че 
най-съществени изменения в развитието на двигателните възможности на 
децата настъпват в начална училищна възраст и с този факт трябва да бъдат 
съобразени използваните средства, методи и форми на занимания по физи-
ческа култура в тази възраст, с цел повишаване ефективността на учебно-въз-
питателния процес (3, 5).

Естествена последица от намаленото физическо натоварване е снижа-
ване нивото на функционалното състояние и физическата дееспособност на 
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учениците. Особено очебийно е намаляването на количествените показатели 
на отделните страни на физическата дееспособност. Такъв е случаят с влоша-
ването на голяма част от силовите и скоростно-силовите показатели, поради 
което на преден план се поставя задачата за намиране на подходящи форми, 
средства и методи за тяхното подобряване, контрол и управление(1, 4).

ЦЕЛ на изследването е динамиката и взаимозависимостите на силовата 
подготовка на ученици от 3. клас в организационен план и чрез актуализиране 
на учебната програма. За постигне на целта набелязахме следните ЗАДАЧИ: 

1.  Да изследваме, анализираме и обобщим литературните източници.
2.  Да извършим контрол и оценка на силовата подготовка в рамките на 

спортно-педагогическия експеримент.
3.  Въз основа на сравнителния анализ на установените характеристики 

и съдържанието на извършената работа да характеризираме силова-
та подготовка на ученици от 3. клас със съответните изводи, имащи 
отношение към практиката.

МЕТОДИКА
ПРЕДМЕТ на изследването са силовите характеристики на различните 

двигателни действия за разкриване на факторите експлозивна сила, динамич-
на сила и статична сила.

ОБЕКТ е динамиката на развитие на двигателното качество сила на 
ученици от трети клас, като резултат от промяна на условията, средствата и 
частично методите в урочната работа и модулното обучение по физическо 
възпитание и спорт.

КОНТИНГЕНТна изследването са 108 ученици от основен етап (3. 
клас) от СОУ „В. Друмев“ – гр. Варна, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Смя-
дово, Основно училище „Христо Ботев“ – гр. Търговище, разпределени, както 
следва: 

✓ момчета: – експериментална група – 52 ученика; 
– контролна група – 56 ученика.
За установяване ефекта от прилагането в спортно-педагогическата 

практика на разработениямодел за усъвършенстване на силовата подготовка 
на учениците от 3. клас си поставихме съответните цел и задачи: 

✓ Цел на модела е прилагане на специализирани упражнения за разви-
ване на двигателното качество сила и усъвършенстване на силовата подго-
товка.

За постигане на целта се решават следните основни задачи: 
✓ Разработване на комплекси за развиване на качеството сила в подгот-

вителна и заключителна част на урока.
✓ Използване на нови упражнения и игри в ядро „Спортни игри“.
✓ Контрол и оценка на физическата готовност с използване на специ-

фични тестове.
Особености на модела са: 

Теодора Н. Симеонова
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В подготвителната част се работи с комплекси с елементи на художест-

вена гимнастика, аеробика, степ аеробика, таебо, каланетика, пилатес, фитбол.
В основната част се работи предимно с щафетни игри и спортно-под-

готвителни игри за усъвършенстване на различните видове сила. Акцентира 
се върху упражнения за развиване на експлозивна сила, динамична сила и 
статична сила. В края на основната част задължително се редуват кръгови 
занимания с упражнения с ластици и изпълнения на народни танци. В за-
ключителната част се използват комплекси от стречинг упражнения, йога и 
пилатес за различни мускулни групи.

◆ Съдържание на модела– 40 учебни часа, 20 в учебни часове в ядро 
„Спортни игри“ и 20 в модул „Игри“ – в които се използват комбинации от 
предложените упражнения и игри в различните части на урока и допълни-
телния час.

Период на провеждане на изследването – м. октомври 2014 г. – м. май 
2015 г. : 

– проведено спортно-педагогическо тестиране (двукратно – в начало-
то и в края на експерименталния период) по 8 показателя за устано-
вяване нивото на специалната физическа подготвеност, характери-
зираща двигателното качество сила; 

– разработен специализиран модел за усъвършенстване и оптимизи-
ране на силовата подготовка на ученици от трети клас; 

– проведен спортно-педагогически експеримент за проверка ефектив-
ността на предложената методика.

Списък на показателите за разкриване на състоянието на двига-
телното качество сила: 

1.  20 m спринт
2.  Сгъване и разгъване на ръцете в опора
3.  Скок на дължина с два крака от място
4.  Изправяне от тилен лег до седеж
5.  Повдигане на краката от вис на 90 градуса
6.  Вис на свити ръце
7.  Хвърляне на малка топка в далечина
8.  Хвърляне плътна топка отгоре

РЕЗУЛТАТИ
Ефективността на спортно-педагогическия експеримент след приложе-

ния модел установяваме с математико-статистически методи.
Статистическите параметри на вариационния анализ на променливите 

които характеризират двигателното качество сила на контролната група със-
тавена от момчета в началото на изследването са представени на таблица 1.

В таблица 2 са статистическите данни за експериментална група момче-
та в началото на експеримента.

Проблеми, традиции и иновации при силовата подготовка на ученици от 3. клас
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Тълкуването на получените резултати ще направим в порядък за мом-

четата от двете групи по показатели в началото, след това ще коментираме 
данните за контролната и експерименталната групи в края на изследването за 
ученици от 3. клас.

В таблица3 и таблица 4 са обобщени вариационните резултати съот-
ветно за контролната група и експерименталната група при момчета в края 
на изследването.

Таблица 1
Статистически данни на контролна група – начало на изследването

ТЕСТ n Xmin Xmax
–
Χ S V% As Ex

1. 56 5,37 4,11 4,62 1,12 24,24 -0,10 -0,59
2. 56 10 23 15,9 9,36 58,87 0,61 0,43
3. 56 104 135 121,7 19,11 15,70 -0,35 0,83
4. 56 24 47 36,7 20,27 55,23 0,75 -0,19
5. 56 4 16 8,8 5,22 59,31 -0,14 0,81
6. 56 26 45 33,8 20,21 59,79 0,38 0,61
7. 56 10 22 17,9 5,66 31,62 0,11 0,23
8. 56 3,50 5,20 4,45 1,89 42,47 0,52 0,31

Таблица 2
Статистически данни на експериментална група – начало на изследването

ТЕСТ n Xmin Xmax
–
Χ S V% As Ex

1. 52 5,05 4,19 4,72 1,11 23,51 -0,33 -0,69
2. 52 12 25 16,3 9,06 55,58 1,07 1,33
3. 52 100 130 116,7 18,11 15,51 -0,46 0,73
4. 52 26 46 34,7 20,07 57,83 0,27 -0,41
5. 52 5 15 8,3 4,92 59,27 0,30 -0,42
6. 52 22 42 30,7 20,21 65,83 0,51 -0,58
7. 52 12 20 17,2 5,46 31,74 -0,24 0,51
8. 52 3,60 5,00 4,38 1,66 37,89 0,38 0,61

Предложеният анализ на състоянието на силовата подготовка на мом-
четата от 3. клас в началото на изследването позволява да изведем следните 
заключения: представителните извадки за момчета – КГ и ЕГ по отношение 
на признаците за развиване на физическото качество сила са силно неедно-
родни. Това доказва, че първоначалният подбор при сформирането на кон-
тролната и експерименталната група е сполучлив, не съществуват достоверни 
различия в началото на експеримента между средните стойности, което раз-
крива равен старт при провеждането на педагогическия експеримент.

Теодора Н. Симеонова
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Таблица 3

Статистически данни на контролна група – края на изследването

ТЕСТ n Xmin Xmax
–
Χ S V% As Ex

1. 56 5,01 4,23 4,48 0,66 14,64 0,30 -0,14
2. 56 12 25 17,2 4,83 28,11 -0,52 -0,44
3. 56 100 145 128,6 19,80 15,40 0,47 0,09
4. 56 22 49 38,2 9,87 25,83 -0,15 -0,07
5. 56 6 17 10,3 2,8 27,37 0,82 0,10
6. 56 24 46 30,8 8,91 28,92 -0,68 -0,91
7. 56 13 25 22,9 2,56 11,17 0,29 0,37
8. 56 3,40 5,30 4,60 1,03 22,49 0,25 -0,33

От таблиците ще отчетем, че получените разлики в края на експеримен-
та по отношение на така наречената спринтьорска бързина измерена с теста 
20 метра спринт не се потвърждават с доверителна вероятност. Положително 
при теста е намалението на коефициента на вариация от 24,24 до 14,64 за КГ 
и от 23,51 до 20,01 за ЕГ.

Внимание заслужава оценката на постигнатите резултати в областта на 
силовата издръжливост при изпълнение на лицеви опори. Промяната на по-
казателя от 16,3 до 26,8 пъти при момчетата от експерименталната група оз-
начава, че приложената програма е дала положителен резултат. Положителна 
промяна наблюдаваме и при крайните резултати на момчетата по отношение 
на взривна сила на долни крайници, измерени при скок дължина. При кон-
тролна група наблюдаваме разлика отΧ = 121,7 см до Χ = 128,6 см за КГ и 
отΧ = 116,7 см до Χ = 127,7 см за ЕГ. Можем да твърдим, че при експеримен-
талната група влиянието на упражненията и предложените игри са повлияли 
за получената разлика. Особено внимание заслужава оценката на постигна-
тите резултати в областта на силовата издръжливост. Голямото разсейване на 
признака в началото на експеримента – 60%, е доведено в рамките на 20 – 30% 
и за двете групи при изправяне на краката от вис. Намалението с около 30% 
за експерименталната група потвърждава, че получената разлика в средните 
стойности е значима и е в резултат на предложения нов модел на обучение.

Аналогичниизводи можем да направим по отношение на признацитех-
върляне на малка топка в далечина и хвърляне на плътна топка за ЕГ с което-
обесняваме, че оказанотовъздействие е достатъчноефективно и нормалност-
та на разпределение не се променя.

Проблеми, традиции и иновации при силовата подготовка на ученици от 3. клас
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Таблица 4

Статистически данни на експериментална група – края на изследването

ТЕСТ n Xmin Xmax
–
Χ S V% As Ex

1. 52 4,95 4,19 4,26 0,85 20,01 -0,33 -0,69
2. 52 15 35 26,8 7,69 28,68 1,07 1,33
3. 52 110 140 127,7 19,19 15,03 -0,46 0,73
4. 52 28 56 52,9 4,35 17,33 0,27 -0,41
5. 52 8 18 12,13 2,34 19,37 0,30 -0,42
6. 52 23 45 28,7 7,41 25,83 0,51 -0,58
7. 52 14 26 21,4 4,67 21,84 -0,62 0,25
8. 52 3,70 5,20 4,88 1,07 22,89 0,37 -0,17

Проследявайки развитието на силовата подготовка при момчетата в 
периода на протичане на педагогическото изследване, позволява да бъдат на-
правени следните обобщения: и при двете групи наблюдаваме намаление на 
разсейването на признаците и желаното в педагогически аспект осредняване 
на резултатите; в резултат на приложената програма се забелязва стабилизи-
ране на показателите от тестовете при експерименталната група за момчета 
от 3. клас с изключение на тест 20м спринт и тест Вис на свити ръце.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализът и обобщението на литературните ресурси доказа, че все още 

проблемът за силовата подготовка на учениците от 3. клас не се разбира дос-
татъчно ясно. Подходът за решаване на задачите в тази област се опростява. 
Това се дължи на недостатъчното разграничаване на силовите компоненти. 
Може да се приложат и традиционни и иновативни упражнения, които да 
рефлектират върху крайния качествен резултат от педагогическия процес. 
Резултатите от експеримента потвърдиха предположението, че оптимизира-
не на силовата подготовка на учениците от 3. клас може да се постигне, чрез 
организационно и програмно усъвършенстване на урочната и модулната ра-
бота по физическо възпитание и спорт.

Проведеният спортно-педагогически експеримент доказа ефектив-
ността на комплексния специализиран модел за усъвършенстване на сило-
вата подготовка. Положителното въздействие е върху градиента на силата 
общо за целия организъм, а акцентирано се увеличава силата и силовата из-
дръжливост на коремна мускулатура, взривна сила на основните мускулни 
групи на горни крайници. Резултатите от нашето изследване дават основание 
иновациите в предложения модел да бъдат препоръчани и внедрени в педа-
гогическата практика.

Теодора Н. Симеонова
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