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„ трябва ти упоритост. А нея 

можеш да я имаш само ако 

това, което правиш ти идва 

отвътре“ Уели Щек 

„ често се случва да се страхувам ..“ 

Уели Щек 

Как започна всичко за мен…



• Децата, с които работя, са на възраст от 4 до 14 
години 

• Заниманията са инидивдуални според спецификите 
на всяко дете 

• 18 от тях са със специални потребности; 
диагностицирани – аутизъм, генерализирано 
разтройство на развитието, церебрална парализа и 
др. 

Заниманията с децата



Първата ни стъпка към катеренето?  

Трудна взаимовръзка 

Липса на доверие 

Липса на очен контакт 

Липса на рефлекс за захващане

Трудна координация на тялото

Тревожност 

Панически страх и ужас от мащабното усещане за височина

(Авто)агресия

Апатия 

Несвързано говорене

Хипер активност 

Трудна ориентация

Подозрителност 

Липса на фокус 

Неувереност



Осъществяване на очен контакт 

Изграждане на доверие 

Зараждане на интерес 

Положителна реакция при гласови напътствия

Положително вълнение / радост 

Частично изпълнение на технични похвати 

Проява на рефлекс за захващане

Запазване на фокус 

Овладяване на паническия ужас от височина 

Разпознаване на сигурност при осигуряване 

Намаляване на агресивните състояния

Адекватна комуникация

Пространствена ориентация

Увереност в собствените възможности 

Какво се променя след трудното начало 



Какво споделят родителите…



Подобренията които забелязахме след 6 месеца 
посещения на уроци по катерене, с честота от 1 до 2 
пъти седмично:

• Предвид затрудненията и изоставането, което 
има, повечето обучителни занимания приема с 
нежелание. Това е първото нещо, на което ходи с 
голямо желание;  

• Изчезна страха от височината;

• Придоби увереност и извън залата;

• От повишаване силата на захвата на дланта ми 
се струва, че се подобриха и уменията във фината 
моторика; 

• Беше с доста слабо развита горна част, гръдни 
раменни мускули и видимо паднали рамене. Има 
видимо подобрение на стойката;.

• Подобряване на концентрацията;

• Подобрение на самочувствието, споделя с други 
деца, че ходи на катерене;

• Има интерес към заниманията и обича да 
наблюдава други хора които се катерят, като 
говорим за това и извън залата по негова 
инициатива.

Пепи – 7 г.



Катеренето дава комплексно отражение и 

подобрение в състоянието на Лили: 

• Физически подобрения - повишена сила, 

изправена стойка, издръжливост, 

поддържане на добра телесна маса; 

• Концентрация;

• Разбиране на инструкции;

• Търпение;

• Преодоляване на страхове;

• Подобряване на възможността й да излиза 

от фрустриращи ситуации и крайни 

емоционални състояния;

• Повишена емпатия;

Тренировките по катерене помогнаха на Лили да 

подобри плуването си и в резултат спечели 

първо място кроул в състезание. За мен е 

изключително важно Лили да спортува, а за нея -

катеренето е голямо удоволствие.

Лили – 13 г.



Подобри 

• мускулния си тонус; 

• координацията на 
тялото;

• концентрацията. 

• Разви устойчивост и 
решителност да опитва 
въпреки страха си от 
високо. 

Боби – 7 г.



Благодаря

Катеренето е не само спорт, но и битка 

на духа. Човек преодолява най-вече 

себе си и собствените си страхове и 

това е истинският успех.


