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ВЪВЕДЕНИЕ 

Рекреативната двигателна активност заема значима социална роля при всички социални 

категории, което е доказано научно по категоричен начин в редица разработки на изследователи 

(Trendafilov et all., 2013; Dimitrova, 2014; Polimenov, 2014; Тренева, 2013; Вълев, 2015). 

Проучванията са включени в тематични научни колаборации, част от Европейското научно 

пространство (Димитрова, 2010, 2010а, 2018). Насочени са към все по-широк кръг социални групи 

с различни нужди (Полименов, 2014; Вълев и кол., 2014, 2015, 2018; Doncheva et all., 2016; 

Бахчевански, 2019; Димитрова, 2019). В съвременния свят броят на хората със специфични 

нужди е значим. По данни на Евростат те са около 500 млн. в глобален мащаб (Colin et al., 2003; 

Doll-Tepperq, 2007; Георгиев и кол., 2011). Уврежданията се класифицират в три основни групи 

(сетивни, физически и ментални) особено внимание заслужава първата група – нозологични или 

т.н. сетивни проблеми (Steadward, 2003). Хората със слухов дисбаланс са с различна степен на 

пълна или частична неспособност за регистриране или възприемане на част от честотния 

спектър на звука. Редовните рекреативни двигателни занимания или програми са сериозно 

средство за преодоляване, предотвратяване на функционални или двигателни проблеми 

(Димитрова и кол., 2006). Многообразието от двигателни средства позволява да се направи 

подбор на упражненията в зависимост от етимологията на съответното увреждане и 

възможността за тяхното прилагане (Александрова, 2012, 2013, 2019). По наше мнение 

въздействието на адаптирана двигателна методика положително ще повлияе върху 

двигателното и психоемоционалното състояние при хора със сетивни проблеми, при които е 

засегнато един от сетивата – слуховият анализатор. 

МЕТОДИКА  

Целта на разработката е представяне на адаптирана гимнастическа методика за хора със 

слухови нарушения и основна задача – изработване и апробиране на адаптирани гимнастически 
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комплекси от упражнения за физически качества и игри при хора с увреден слух, които биха 

могли да са обект на по-задълбочени научни изследвания.  

Предложените модулни практики включват съвкупност от упражнения за физически качества – 

сила и гъвкавост (фиг.1 и 2), упражнения от фитнес гимнастическите дисциплини – степ аеробика 

(фиг.3). и игри със състезателен характер (фиг.4).  

Позитивният ефект от системните занимания със спорт повлияват, от една страна, 

различни органи и системи в човешкото тяло, от друга, психологичното състояние – емоции, 

чувства, настроение, характер (Димитрова и кол., 2006). 

Фактори, даващи предимство на гимнастиката да се изпълнява навсякъде и по всяко реме:  

 Заниманията могат да се провеждат при външни условия и на закрито;  

 Тялото се развива хармонично, поради участието на всички мускулни групи;  

 Развива много двигателни качества; 

 Има тонизиращ, емоционален и голям здравословен ефект.  

В ежедневния живот и в спортната дейност на човека, отделните физически (двигателни) 

качества имат различна форма на проявление и редица специфични особености при хората с 

увреден слух. Хората със слухови нарушения, за да се чувстват пълноценни е необходимо да 

намерят време, да проявят желание и да положат усилие за развиване на така необходимите 

двигателни качества (като част от тях са засегнати по-доу), за подобрение на здравния си статус, 

по-добра работоспособност и самочувствие. На фигура 1 е представен примерен комплекс за 

качеството гъвкавост.  

РЕЗУЛТАТИ 

Основният фокус в настоящата разработка е върху методическия подход, спецификата на 

двигателното въздействие и възпитателният ефект, върху насърчаването и стимулирането на 

активен начин на живот при хора с ограничени възможности и ориентирането им към системни 

спортни занимания в свободното време.   

ПРИМЕРЕН КОМПЛЕКС 1 

Фигура 1:  Комплекс за физическо качество – гъвкавост 
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Примерният комплекс 2 обхваща зоната на коремните мускули и бедрата. Тези пет 

упражнения са оснони в даденото занимание като се добавят варианти на основните, но от 

различни изходни положения. Дозировката в серии и почивки се спазва (фиг.2). 

ПРИМЕРЕН КОМПЛЕКС 2 

Фигура 2: Комплекс за физическо качество – сила 

ПРИМЕРЕН КОМПЛЕКС 3 

Комплексът от упражнения има за цел активиране на мускулни групи и най-вече на долните 

крайници. Използва се платформа наречена „степ“. Съобразено е темпото на изпълнение и 

нивото (висчината) на степа като се стартира с най-ниската степен и постепенно във времето тя 

се увеличава. Изпълняващите използват основно зрителния анализатор  (фиг.3). 

Фигура 3: Степ аеробика – комплекс от упражнения. 
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Нашето изследване е водено от наблюденията, че интерактивните забавни игри са 

мощна неизползвана среда за обучение. Д-р Скуеър се основава на твърдението, че „играта е 

сред най-старите форми на учение”. Играта има за цел изразяването или подобряването на 

физическата и психическата годност, развиването на социални отношения. В тях се използват 

различни помощни уреди и пособия за ориентация в пространството, зрителна представа и 

добра организация при изпълнението им (фиг.4). При необходимост играта се повтаря.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 4: Състезателни игри за бързина и ловкост в два варианта. 

На фигура 4 са представени две игри. При тях са използвани различни пособия  (цветни 

флагове и карти), които служат за сигнали при старт на играта.  Забавните игри имат не само 

състезателен, но и холистичен характер. Те водят до подобряване на мисловната дейност, 

настроението и емоционалното състояние на хората с увреден слухов апарат.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Основано на анализирания пилотен експеримент със студенти в ОКС „Бакалавър“ по 

специалност АФАС, на НСА „В. Левски“ правим следните изводи: 

1. Предложената методическа последователност на упражненията доказа своята 

ефективност в практиката; 
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2. Комплексните рекреативни методики доказват значим интерес за по-задълбочени 

изследвания в бъдещи разработки в ОНС „Доктор“; 

3. Изборът на методическа последователност може да бъде регулиран чрез параметрите на 

дозировката, адаптирането на основните упражнения за напреднали и изоставащи, 

съобразно броя на заниманията в седмичния цикъл; 

4.  Ефективността на предложената методическа последователност на упражненията се 

доказа в практиката чрез добрата координация на учасниците със сетивни слухови 

нарушения.  

5. Изложеното в разработката доказва необходимостта от обучение с рекреативни 

гимнастически дисциплини и игри за хората с увреден слух. 
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