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„Физическото възпитание на детето е в основата

на всичко останало. Без правилното използване на

хигиената в развитието на децата, без правилно

организирано физическо възпитание и спорт, никога

няма да получим здравословно поколение.“

А. В. Луначарски



Спортът е необходим компонент за живота на всеки човек и е

еднакво важен както за възрастните, така и за децата. Това е много

сложен процес на междуличностни отношения, огромен свят от

емоции, генерирани от успехи и неуспехи, ефективно средство за

образоване и самообразование.

В спорта човек се стреми да разшири границите на

способностите си.

Огромен принос за това има развитието на спорта още от

ранна детска възраст.


УВОД





Опазване и насърчаване здравето на децата.

Превенция на постуралните деформации.

Развиване и усъвършенстване на движенията в предучилищна

възраст.

Преодоляване на отрицателните емоции и включване на децата

със специални образователни потребности и/или с хронични

заболявания в достъпна двигателна дейност.

Възприемане на спорта като форма и средство за здравословен

начин на живот.

ЦЕЛИ



Укрепване и закаляване на детския организъм 

Развиване на бързина, координация, равновесие и 

ориентация в пространството 

Стимулиране чувство на удовлетвореност от игровата 

дейност

Снижаване на напрежението при децата със 

специални образователни потребности

Проява на интерес, целенасоченост и 

последователност при изпълнение на двигателните 

дейности.

ЗАДАЧИ



В програмната система на ДГ „Теменуга“ е включена Програма за

оздравителна дейност, включваща теренно лечение; аеробика; подвижни игри,

утринна гимнастика, физическа култура, лечебна физкултура и закалителни

процедури.

ПРИОРИТЕТИ:

➢ формиране на компетенции по отношение на физическото развитие чрез

движения;

➢ оформяне на детските идеи за здравето, здравословния начин на живот и

здравеопазването;

➢ независимо използване на моторни умения и способности в основни и

допълнителни дейности.

ДГ – АКТИВЕН КОМПОНЕНТ 

В РАЗВИТИЕТО НА ДЕЦАТА



ИГРИ НА ОТКРИТО







СПОРТ НА ЗАКРИТО



ФОРМИ НА ДВИГАТЕЛНА 

АКТИВНОСТ И СПОРТ

➢Активни игри

➢Състезания и състезателни игри

➢Спортни празници и развлечения

➢Спортно подготвителни упражнения и игри

➢Музикално подвижни игри

➢Теренно лечение

➢ЛФК

➢Туризъм



ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Детски учители

Ресурсен учител

Психолог

Логопед 

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Медицински сестри

Кинезитерапевт

Медицински рехабилитатор, ерготерапевт

КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ



Модерна образователна и 

подкрепяща среда



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

В ДГ „Теменуга“ се провеждат допълнителни дейности извън 

задължителната учебна програма – футбол и народни танци.

Треньорите в една вълнуваща визуално-практическа форма 

развиват интереса на децата към физическата култура и спорта.

Формират интерес към спорта, навик за здравословен начин на 

живот и развиват екипния дух.





РЕЗУЛТАТИ

➢ Детската градина е място за създаване на положителни отношения към спорта и 

потребността от двигателната дейност на децата.

➢ Спорта е доказано средство за приобщаването и цялостното личностно развитие на децата 

със специални образователни потребности. 

➢ Формират се и се усъвършенстват социалните качества – воля за победа, дисциплина, 

самоконтрол, чувство за отговорност, толерантност и умение за взаимодействие в групова 

среда. 

➢ Развива се фината моторика, стимулира се социализацията им и се развива желанието и

способността да се справят с ежедневните задачи.

➢ Децата се чувстват по енергични, свободно изразяват емоциите и спада натрупаното

напрежение, което ги прави по-уравновесени.

➢ Увеличава се броя на децата, практикуващи физически упражнения и спорт в свободното

си време.

➢ Развива се фината моторика, стимулира се социализацията им и се развива желанието и

способността да се справят с ежедневните задачи.

➢ Децата се чувстват по енергични, свободно изразяват емоциите и спада натрупаното

напрежение, което ги прави по-уравновесени.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ДГ «Теменуга» - гр. Плевен осигурява равен

шанс и достъп до образование като гарантира

правата и щастливото детство на всяко дете.



БЛАГОДАРЯ 

ЗА 

ВНИМАНИЕТО!


