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Abstract: Achieving and maintaining a proper body posture starts from a young age. Posture is defined as the 
location of the bone and joint segments of the body at a particular time. It can be static when the body is at rest - standing, 

sitting, lying down; or dynamic when the body moves and changes the location of its segments. Maintainingproper body 
posture is accomplished by toned and working muscles. That is why exercise and physical activity  need to be practiced 

daily. At the preschool age, the play approach has emotional impact and is used as a priority in children's education. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Постигането и поддържането на правилна телесна стойка започва от най-ранна детска 

възраст. Позата се определя като разположение на костните и ставните сегменти на тялото  в 
определен момент. Тя може да бъде статична, когато тялото е в покой – различни положения: 
стоеж, седеж, лег и други; или динамична, когато тялото се движи и променя разположението 
на сегментите си. Поддържането на правилната телесна стойка се осъществява от тонизирана 

и работеща мускулатура. Ето защо подбраните физически упражнения и целенасочената 
двигателна активност е необходимо да се практикуват всеки ден. В предучилищна възраст 
игровия подход има емоционално въздействие и се използва приоритетно при  обучението на 
децата. 

В. Василева (2014) представя аспекти в подготовката на бъдещите учители, съобразно  

съвременните образователни изисквания. Д. Стоянова (2010) разглежда фокусираното към 
решения образование като алтернативен подход за оптимизация на педагогическото 

 
1Докладът е представен на Секция Педагогика и психологияна 25 октомври 2019 с оригинално заглавие на 

български език: ИГРОВ ПОДХОД ЗА ПОСТИГАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРАВИЛНА ТЕЛЕСНА СТОЙКА 
ПРИ ПОДРАСТВАЩИТЕ. 
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взаимодействие. Тези анализи намират приложение и в направление „Физическа култура“ в 
детската градина в отговор на предизвикателствата и възможностите, които се откриват в 
съвременното общество.  

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Формирането на двигателни умения и навици започва още в предучилищна възраст. Това 

е период и за създаване на основна представа у децата за правилна телесна стойка. В тази 
възраст педагогическото взаимодействие се осъществява в педагогически ситуации и се 
съпътства в значителна степен с висока емоционалност. Това определя игровия подход като 

целесъобразен и ефективен в превенцията на гръбначни 

изкривявания и плоскостъпие. Прилага се в ежедневните 
форми на Образователно направление „Физическа 
култура“, като се акцентира именно върху правилното 
телодържане на децата. От правилната телесна стойка 

зависи здравето, физическото развитие и мускулния 
баланс на човека. Неправилната стойка води до различни 
гръбначни изкривявания (варианти): поясна лордоза, 
кифоза, хлътнал гръб, плосък гръб, кръгъл гръб. (Н. Попов, 

2009; Р. Флойд, 2008) 
 

Фиг.1. Основни опорни точки при правилна поза в стоеж и седеж 

За формиране на двигателен навик за правилна 
телесна стойка, е важно децата да добият ясна представа за основната поза на човешкото тяло. 

От изключително значение е умението им да разграничават вярната позиция на тялото от 
грешната.  

Това се осъществява като се спазва един от основните принципи в предучилищното 
образование - този за интегративност между всички образователни направления в детската 

градина (Околен свят, Музика, Конструиране и технологии, математика и др.).Например 
интегрирането на знанията на децата получени, от образователните направления „Физическа 
култура“ и „Околен свят“,дава възможност те да се запознаят с човешкото тяло и правилното 
му положение. Използването на непосредствен жив показ, илюстрации,фотоси, презентации, 

видеоклипове и др.,изобразяващи вярната позиция на тялото, спрямо грешната и подкрепени 
с беседа,насочващи въпроси иподбор на подходящи знания и умения от двете направления, са 
предпоствка за правилното им разграничаване. Освен това изучаването на темите от 
образователно ядро „Социална и здравословна среда“ по направление „Околен свят“, 

разширяват знанията на децата за частите на тялото, грижите за тях, спазването на хигиенни 
правила, навици и пряката им връзка с правилната телесна стойка. Намират приложение и при 
формирането на по-богата двигателна култура по направление „Физическа култура“. 

Един от най-значимите механични фактори, при заемане на дадена поза, е нейната 

стабилност. Определя се от това дали проекцията на общия център на тежестта на тялото се 
намира в средата на опорната площ. Стабилността на позата зависи от статични и динамични 
фактори. Към статичните фактори се отнасят разположението на костните и ставните 
сегменти, както и пасивните сили, генерирани от ставните капсули и лигаменти. Динамичните 

фактори се определят от активното мускулно напрежение. Основен метод за изграждане на 
правилна, стабилна телесна стойка в детската градина е игровия метод.  

Изполването на играта като метод на обучение и възпитание има еволюционен резон и 
се обосновава от известни факти относно обособяването на игровото поведение (А. Oezen, 

2006). Играта е най-силно изявена при хората – тя е вездесъща характеристика на нашия вид, 
прониквайки във всички сфери на човешка дейност и отношения (B. Sutton-Smith, 2001). Това 
позволява приближаване на трудовата и учебната до преобладаващата за детска възраст игрова 
дейност. 
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Общоприето е схващането, че играта има централна роля в хармоничното развитие на 
подрастващите. Игровото им поведение стимулира развитието на техните способности за 
справяне с неочаквани ситуации, помага за гъвкавостта на емоционалните имреакции,развива 

моторните им умения (by: A. Oliveira, A. Rossi et al., 2010). Играта е водеща дейност в 
предучилищна възраст, защото именно чрез нея се формират основни двигателни умения и 
навици, психологически новообразувания за дадения период. Поради това на нея  се гледа не 
само като на развлечение. 

Играта е феномен на младостта. През онтогенезиса тя се наблюдава главно по време на 
ювенилния период (А. Pellegrini, D. Dupuis, P. Smith, 2007). При хората играта е преобладаваща 
дейност през предучилищното детство, но не губи значението си в продължение на целия 
човешки живот - в една или друга форма тя се наблюдава от бебето до възрастния, като 

определени нейни разновидности са асоциирани с, но не ограничени до определена възраст. 
През младенчеството основна форма е манипулативната игра; в ранното детство преобладава 
предметната игра; по време на предучилищния период в разцвет са сюжетно -ролевите игри и 
игрите с правила. Има предимство пред другите човешки дейности, чиито цели са външни 

спрямо тях (както например трудът е средство за припечелване и поддържане на 
съществуването) (Д. Димитров, 1989). Отчитайки развиващия потенциал на играта, 
определихме целта на настоящата разработка, а именно да се анализира и приложи игровия 
методза формиране на правилна телесна стойка  в предучилищна възраст и да се установят 

необходимите психолого-педагогически предпоставки и методически изисквания в тази 
насока. 

Изграждането на правилна телесна стойка се осъществява от тонизирана и работеща 
мускулатура. Постигането и поддържането нанеобходимия мускулен баланс е от съществено 

значение. Ето защо целенасочените физически упражнения и двигателната активност е 
необходимо да се практикуват всеки ден. В тази връзка игровата дейност е основна и 
доминираща.Тя развива съзнанието на цялостната детска личност. Насочена е не само към 
овладяване на нравствени модели на поведение, социални компетенции, стимулиране на 

креативните възможности на децата, но и към формиране на двигателна култура. Има пряко 
отношение към нормалното физическо развитие на децата (Ю. Дончева, 2014). 

Формирането на двигателните умения и навици, развиването на физическите качества 
чрез на игрите, се осъществява в педагогически ситуации по физическа култура. В тях се 

акцентира върху изграждането на зрително-двигателна представа на правилно телодържане 
още в етапа на начално разучаване приовладяването на техниката на изпълнение на 
естествено-приложните движения: ходене, бягане, скачане, хвърляне, лазене, катерене, 
провиране и комбинация от тях, тъй като те са основни в подвижните и 

спортноподготвителните игри. Формират се като двигателен навик в предучилищна възраст и 
са предвидениза обучение в учебното съдържание. Използват се в различни части на 
педагогическата ситуация. Особено внимание се обръща на правилното положение на тялото, 
раменете, лопатките, главата и координацията на движенията. Следи се за свободата и 

амплитудата на движенията, които трябва да се изпълняват без излишно 
напрежение, фигура 2. 

Ходенето е естествено приложно упражнение с цикличен характер. Използват се 
разновидностите: ходене в права посока (на пръсти; на пети); ходене със смяна на посоката и 

скоростта на придвижване; ходене с големи и с малки крачки и други. Изпълнява се в колонен 
и разпръснат строй едновременно с всички деца. 
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Фиг. 2. Педагогически изисквания за правилна телесна стойка и мускулен баланс 

при естествено-приложните движения (ЕПУ) 

 

Бягането е циклично упражнение със сходно въздействие с това на ходенето, но е 
свързано с летежна фаза и по-голямо голямо натоварване. Скоковете са ациклични 
упражнения със скоростно-силов характер. Свързани са с преодоляването на определено 

разстояние в хоризонталната равнина и вертикалната равнина. Хвърлянията са ациклични 
естествено-приложни упражнения. Развиват скоростно-силовите качества на горните 
крайници. Изпълняват се от място и със засилване. Равновесните упражнения са подходящо 
средство за развиване на способността за равновесие и равновесната усетливост. Въздействат 

върху вестибуларния апарат и зрителния анализатор. Те са статични и динамични. Катерене 
и прекатерване, лазене, провиране развиват ловкостта и силата на децата. Укрепватат 
мускулатурата на тялото и са превантивни средства срещу гръбначите изкривявания. След 
като се усвои правилната техника на посочените естествено -приложни движения, се 

преминава към приложението им в игрова дейност. 
В методиката на обучение за направление «Физическа култура» в детската градина се 

използва многообразие от методи, които са класифицирани в четири големи групи. В 
категория «Методи за осъществяване на двигателната дейност според формата на 

упражняване» е класифициран игровия метод. Характеризира се с вариативност на действията, 
спазване на определени правила, постоянно изменяща се ситуация, стремеж към постигане на 
определена цел.Този метод се използва приоритетно при обучението на децата от три до седем 
години. Игрите са едно от най-емоционалните средства за изграждане на ценности и развиване 

на физически качества у подрастващите, за изграждане на правилна телесна стойка. Имат 
образователна и възпитателна стойност за решаване на задачите на физическото възпитание 
(Антоанета Момчилова, 2019). 

Игрите се групират в няколко основни раздела: игри със сюжет, игри с правила, щафетни 

игри, спортноподготвителни, спортни игри, музикални игри и други. Педагогът трябва да се 
съобразява с възрастовите особености, пола и физическата подготовка на подрастващите; да 
има предвид материалната база. 

Методически указания за приложние на игровия подход за постигане и поддържане на 

правилна телесна стойка при подрастващите. 
Като средство на образователно-възпитателния процес по физическа култура, игрите 

санасочени освен към физическо и функционално укрепване на детския организъм, активна 
двигателна и психична дейност, но и към формиране на правилно телодържане.  

Характеризират се с мотивираност и относителна свобода на действието; неизвестност 
на резултата от играта; колективна дейност; многостранно проявление на детската личност; 
висока емоционалност и ограничени възможности за дозировка.  При подбора им трябва да се 
има предвид физическата подготовка на децата. Необходимо е да се определи точно 

двигателното им съдържание, с оглед решаването на конкретни образователно -възпитателни 
задачи в обучението, като предварително се отчитат физиологичната и емоционалната 

Ходене, бягане, 
равновесно ходене

Скачане, хвърляне

Катерене, лазене, 
провиране

Комбинация от ЕПУ

Правилна 
телесна 

стойка,мускулен 
баланс 
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натовареност по време на игра и предстоящата дейност след провеждането им. В трета и 
четвърта възрастови групи игрите са подчертано отборни, с разнообразна двигателната 
дейност и с по-усложнени правила.  

Организирането и провеждането на игрите  изисква: 
- Да се осъществяват при добри хигиенни условия, тъй като въздействат комплексно 

върху организма на децата: стимулират функциите на дихателната, кръвоносната, сърдечно-
съдоватасистеми; 

- По възможност да се играят на открито, а ако се провеждат в салон, той трябва 
предварително да бъде проветрен и почистен; 

- Необходимо е мястото на игра да се обезопаси, като се отстранят излишните предмети 
и се провери изправността на уредите;  

- Използва се специален инвентар - топки, ленти с различни цветове за отличаване 
състава на отборите, въженца, знаменца за ориентири и други; 

 - Разчертаването на игрищата за отделните игри е предварително с различни цветове.  
- Необходимо е да се създават такива условия при описанието и изпълнението на 

игрите, при които всеки играч добре да вижда и чува учителя, да възприема правилата, 
поставени от него. Самият учител да е в състояние да наблюдава поведението на всяко дете, 
да контролира изпълнението на правилата, да следи за правилната  стойка и телодържане, за 
техника на изпълнение на приложните упражнения и други. Всичко това зависи от характера 

на игрите, от подготовката и броя на участващите, от наличната материална база.  
Обяснението на играта трябва да е точно, кратко, логично. Акцентира върху целта и 

правилата на провеждането й, правилната стойка и телодържане, техниката на изпълнение на 
основните елементи. Учителят насочва вниманието на участниците върху основните моменти 

на играта и при необходимост да демонстрира двигателните действия.  
При организирането на децата, е важно разпределението им по отбори да се 

осъществява съобразно физическите им възможности.  Ръководството на игрите да е 
подчинено на всички педагогически изисквания за водене на обучението. Веднага след 

обяснението на играта, трябва да се даде сигнал за започване.  
Учителят прави своевременно обективна оценка на отделните изпълнения на всеки 

играч, следи поведението и общото им настроение. При нужда той коригира и насочва към 
правилно участие. Справедливата му оценка действа поощрително. Относителната свобода на 

участниците в рамките на правилата, разнообразните преживявания, наличността на изненади 
и други са фактори, които влияят върху крайния резултат.  

Накрая трябва да определи победител. Отчитането на резултатите се прави след всяко 
изиграване по определени критерии. 

По време на игра трябва да се предпазват участниците от преумора, но същевременно да 
не се допуска да приключат играта неудовлетворени, без да са получили физиологично и 
емоционално натоварване. Спазването на основните начини за регулиране на натоварването и 
принципа за постепенност и последователност,е от съществено значение за осигуряване на 

умерено натоварване.  
Дозировката на играта се определя предварително, но понякога може да се извърши в 

хода на самата игра. Чрез правилната дозировка се създават добри условия за полезно 
въздействие върху организма на децата. 

Очаквани резултати: децата да разберат взаимовръзката между движение, физическо 
развитие, физически качества, правилна телесна стойка и  здраве; да осъзнаят кои 
двигателни умения и навици са водещи  при различните видове игри; да се засили естествения 
им стремеж към игрите и най-вече да се изгради у тях навик за правилна телесна стойка и 

телодържане. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ 

Разностранните задачи на съвременната образователна система и в частност на 

общественото предучилищното възпитание, налагат новподход при осъществяването им. 
Акцентът се поставя върху разкриването на резерви за повишаване на: здравната и социалната 
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ефективност на педагогическите ситуации по образователно направление физическа култура; 
физическото развитие и физическата дееспособност на децата от детските заведения.  

Използването на игровия подход осигурява възможност за комплексно развитие на 

подрастващите, създава обективни условия за целенасочено въздействие върху физическото и 
двигателнотоим развитие.  

Характерните му особености са свързани с: широко приложение на естествено 
приложните упражнения; колективни действия;относителнасвобода;мотивиране на 

действията; голяма емоционалност; непрекъснато променяща се обстановка; съревнователен 
елемент; възможност за комплексен подход имногостранно проявление на детскаталичност. 

Осъщественият анализ на игровия подход и целенасочените приложни движения, 
извършвани в динамична игрова обстановка, налагат извеждането на следните изводи: 

 1. Интензивното развитие на двигателните и личностно-процесуални компоненти на 

детската личност под влияние на разнообразни игри в педагогическите ситуации по физическа 

култура, дава основание те да се приемат като съществен фактор за постигането и 

поддържането на правилна телесна стойка и мускулен баланс в предучилищна възраст, за 

създаване на переспективи за здраве и комплексно физическо ръзвитие на децата.  
 2. Правилната телесна стойка и мускулният баланс в предучилищна възраст  е 

наложително да се утвърдят като един от основните показатели за оценка на състоянието на 

децата и като съществен критерий за формиращия ефект на обучението по физическа култура 

в детската градина. 

 3. Положителният ефект от въздействието на игровия подход на обучение върху 

комплексното развитие на подрастващите, потвърждава необходимостта от приложението му 

във всички форми на работа по физическа култура в детската градина.  

 4. Проблемът за промяна на подхода на МОН към решаването назадачата за формиране 

на правилна стойка и мускулен баланс, очертава две важни насоки: квалифицирана подготовка 

на педагогическите кадри и приложение на разработенасистема от игри за всяка възрастова 

група, при известни организационни мерки в това отношение. 

 5. Правилната телесна стойка и мускулният баланс на децата от предучилищна възраст 

са в зависимост отвлиянието на основни фактори: постановката на процеса на обучение по 

физическа култура; комплексното им развитие в непосредствена интегративна връзка с 

останалите видове дейности, включени в учебната програма; приложението на система от 

подбрани игри (подвижни, спортноподготвителни, щафетни) и игров подход в обучението; 

индивидуалните особености на обучаваните. 

 
Докладът отразява резултати от работата по проект No 2019-РУ-05, финансиран 

от фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет.  

 

Изследванията са подкрепени по договор на Русенски университет "Ангел 

Кънчев"с № BG05M2OP001-2.009-0011-С01, „Подкрепа за развитието на човешките 

ресурси в областта на научните изследвания и иновации в Русенски университет "Ангел 

Кънчев", финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 2014-2020”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския 

съюз“. 
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