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ВЪВЕДЕНИЕ
Световната здравна организация (СЗО) определя понятието “здраве” като ,,системен процес на
запазване и развитие в единство на биологичните, физиологичните, психичните и социалните
функции на човека при поддържане на оптимална работоспособност и социална активност в
максимално продължителен период на активен живот”. Значимата социална роля на
рекреативната двигателна активност и в частност тази във водна среда е доказана научно по
безпорен начин (Александрова, 2012, 2013, 2019; Trendafilov et all., 2013; Treneva, 2013;
Полименов, 2014; Нешева, 2014; Вълев, 2015). Научните изследвания използват професионални
мрежи, част от Европейското научно пространство (ERA) и са насочени към все по-широк кръг
социални групи с различни нужди (Вълев и кол., 2015, 2018; Нешева, 2016, 2016а; Doncheva et
all., 2016; Nesheva, 2018; Бахчевански, 2019). През последното десетилетие рекреативната
двигателна активност набира все по-бързи темпове на развитие, поради благоприятното и
многофакторно въздействие за разширяване на адаптационните възможности на човешкия
организъм. Съвременната наука доказа пряката връзка на въздействие за подобряване на
комплексното здравно състояние: физическо, функционално и психическо. Чрез развитие на
адаптационните реакции във водна среда човек придобива ново качество на приспособяването
си, на неговите действия, поведение и преживявания. (Николова,2011)
Системното използване на физически упражнения и занимания със спорт при деца със
синдром на Аспергер са водещ фактор и важна предпоставка за здравна превенция. Чрез
двигателните и спортните дейности им се дава възможност да изпитат приятни емоции, да
получават удовлетворение от физическите упражнения и да общуват с другите хора. За да има
ефективност и резултат при прилагане на специализирани програми трябва да има адекватни
индивидуални цели съобразени с нивото на възможностите на всяко едно дете.( (Кирилова,
Джобова, 2018)
Спортът е социално явление и е елемент от индивидуалната и обществена изява на
човека. (Бахчевански 2008).
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Чрез него се разчупва стереотипа за включването на деца с увреждания в обществото.
(Джобова, 2018)
Синдромът на Аспергер е често използван за описание на ,,аутистично” състояние което
е свързано с по-високо функционално ниво и по-висок коефициент на интелигентност (IQ) в
границите на нормалното. Нарушенията в социалното взаимодействие са налице, но са скрити
или компенсирани в редица случаи. Децата с Аспергер имат повече шансове да продължат
обучението си в общообразователните училища и с подходящата подкрепа биха могли да
напреднат и да продължат образованието си и социалната си заетост.
В настоящото изследване акцентът е насочен към изследване на възможностите за
целенасочено въздействие със средствата на акваактивностите и плуване, като фактор за
положително влияние върху физическата дееспособност, когнитивните умения, комуникативните
възможности, психоемоционалното състояние и социалната адаптация на деца със синдром на
Аспергер.
МЕТОДИ
Обект на изследване са група от 8 момчета на възраст 10-12 години със синдром на Аспергер от
СК ,,Адаптирани спортове” гр. София. Заниманията по адаптирано плуване с посочената целева
група от деца са осъществени през учебната 2017/2018 г , като за целта е разработена
адаптирана методика по плуване. Обучението по акваактивности и плуване се провеждаше два
пъти седмично с времетраене от 60 мин на басейна на 131 СУ ,, К. Тимириязев“.в гр. София с
продължителност от 8 месеца.
В приложената методика по плуване е използван подхода на Hallwick’ 86 за провеждане на
аквадейности, независими движения и плуване на хора с обучителни затруднения. Учебната
програма по плуване (за неумеещи) е изготвена съобразно симптоматика на аутизма,
индивидуалните възможности и особености на адаптация (физиологическо, психологическо и
социално адаптиране) към физическото натоварване и спортната дейност.
Използвана е традиционната схема на урок по плуване в три части: подготвителна, основна и
заключителна. Двигателната дейност се осъществява чрез съчетаване на индивидуалния с
помощно-двигателния метод, като се акцентира върху принципите: нагледност, достъпност,
емоционалност и игрова форма на упражняване. Не се поставят изисквания относно
времетраенето за адаптирането. Използват се помощни средства: жилетки, гумени топки,
рингове, плувни дъски, поплавъци, плавници, играчки и др. Обучението по плуване се провежда
при следното разпределение на учебното съдържание:


Предварителен етап (8 занимания ). Провежда се подготовка за
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адаптиране към околната среда и осъществяване на активности във водната среда (привикване
и изпитване въздействието на водата); организация и вътрешен ред; достъп (душове, басейн,
съблекални, WC); хигиенни изисквания и навици; влизане и излизане от басейна; елементарни
движения; мотивация на децата за АФА по плуване. Заниманията се осъществяват с участието
на родителите.


Първи етап (36 занимания ). Усвояват се начални плувни умения,

нови рефлекси и навици. Изпълняват се общоразвиващи упражнения на суша и във вода;
подготвителни упражнения за преодоляване на страха и привикване с водната среда за
съпротивление, подемна сила, дишане, потапяне (с помощ), придвижване (с и без помощ),
дишане и гледане във водата, плъзгане върху повърхността на водата (от дъното, теглене с
дъска, с отблъскване), елементарни движения; упражнения за начално разучаване на основите
на техниката – плуване крака кроул/гръбен кроул (с неподвижна, подвижна и без опора); плуване
крака гръб с плавници на краката (ръцете са прибрани до бедрата); плуване на гръб с
едновременни движения на ръцете и кроулови на краката; плуване на елементи от странично
плуване; гмуркане; адаптирани игри във водата (за начално разучаване на плувните движения,
подобряване на физическото развитие, стимулиране на социалната комуникация).


Втори етап (32 занимания).

Изпълняват се общоразвиващи упражнения на суша и във вода; упражнения за задълбочено
разучаване на основите от техниката на движенията по елементи и в съчетания на между тях –
плуване крака кроул/гръбен кроул (с подвижна и без опора); дишане и гледане във водата;
плуване крака кроул/гръбен кроул) с плавници, плуване ръце бруст с дишане и кроулови
движения на краката, плуване на елементи от странично плуване, плуване крака бруст (с
подвижна и без опора); плуване на гръб с едновременни движения на ръцете и кроулови на
краката; плуване гръбен бруст (разчленено и в координация с двете ръце), (и без движения на
краката), гмуркане, аква игри (за задълбочено разучаване на плувните движения, подобряване
на физическата дееспособност, повишаване на психо-емоционалния тонус и

социалната

адаптация на децата).
Eфективността на усвояването на учебното съдържание се оценява от шест контролни
упражнения :
Упражнение №1 ,,Клякане и вадене на предмет от дъното на басейна с глава над водната
повърхност (с подпомагане)”;
Упражнение №2 ,,Издишване през устата и носа с потапяне на главата във водата 6-8 пъти (с
подпомагане)”;
Упражнения №3 ,,Звезда на гръб/по корем (с контрол)”;
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Упражнения №4 ,,Плъзгане на гръб/ по корем 2-3 м от дъното на басейна”;
Упражнение №5 ,,Плуване на гръб с плавници на краката - 25 м (първи етап)”;
Упражнения №6 ,,Плуване на гръб с едновременни движения на ръцете и кроулови на краката 25 м (втори етап) ”.За проверка ефективността на приложената специализирана методика е проведено
двукратно (в началото и в края) тестиране на показателите за функционалното състояние и физическата
дееспособност на изследваната група от деца с аутизъм.

РЕЗУЛТАТИ
Резултатите от контролните упражнения за

привикване/ адаптация и изпитване

въздействието на водата (№1,3,4) показват различия по отношение на начина на изпълнение и
времетраене за овладяване на уменията, които са в диапазон от 2 до 8 занимания при 100%
успеваемост за цялата група (до 22 занимание). Те се покриват от критериите за усвояването на
началните плувни умения и сръчности по Hallwick’ 86, които се оценяват по ,,10 точкова
програма”

(J.Mc

Millan,

1950),

която

включва

тестове

за:

нагласа/мотивиране,

самостоятелност, вертикална ротация и странична ротация (с подпомагане), комбинирана
ротация (с подпомагане), плаваемост, равновесие (статично), плъзгане, елементарни
движения, елементи от плувната техника.
Резултатите от контролното упражнение (№2) ,,Издишване през устата и носа с
потапяне на главата във водата 6-8 пъти с подпомагане”, се анализира извън критериите на
Hallwick’86. При усвояване на дихателния рефлекс се наблюдават различия в диапазон от 2 до
10 занимания при много висока успеваемост за цялата група (до 26 занимание) с изключение на
едно дете при което се наблюдава забавяне на адаптацията поради страх от потапянето на
главата във водата и несправяне с норматива.
Резултатите от контролните упражнения (№5, 6) ,,Плуване на гръб с плавници на
краката - 25 м (първи етап) и ,,Плуване на гръб с едновременни движения на ръцете и
кроулови на краката - 50 м (втори етап) се анализират също извън критериите на Hallwick’ 86.
При овладяването на основите на техниката на движенията се наблюдават значително
по-малко различия по отношение на начина на изпълнение и времетраене, които са в диапазон
от 2 до 6 занимания за цялата група, съответно за: I етап (до 38 занимание); и II етап (до 58
занимание). На табл. 1 са представени средните стойности и вариативността на изследваните
признаци за физическа дееспособност и функционално състояние в началото и в края на
експеримента.
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Таблица 1:
Средни стойности и вариативност на изследването чрез регистрирани признаци
в началото и в края на експеримента
№

Показатели/ Тестове

Х1

Х2

S1

S2

V1

V2

T

1

Жизнена вместимост (сm3)

883,33

1000

211,48

173,21

23,94

17,32

2,11

2

Силана кор. мускулатура (s)

10,33

13,33

2,81

3,94

27,18

29,58

1,20

3

Сила на гр. мускулатура (s)

13,00

22,67

3,65

1,97

28,09

8,70

2,12

4

Взривна сила на горни крайници (сm)

51,50

53,17

8,10

7,62

15,72

16,34

1,91

5

Взривна сила на долни крайници (cm)

82,83

85,17

14,45

13,95

17,44

16,57

2,10

ДИСКУСИЯ
При показателят ,,Жизнена вместимост в cm3” се наблюдава значимо подобряване на
средните стойности с прираст от 111, 67 cm3 след експеримента - Х=1000 cm3 S±173,21 cm3
(t=2,11) от изходно ниво Х=883,33 S±211,48 cm3 (фиг.1).

Фиг.1: Стойности на показател ,, Жизнена вместимост“ (cm3) – начало и край на
изследването
В същото време коефициента на вариация се понижава V=17,32% от изходно ниво V=23,94%,
което показва намаляване на разсейването около средното ниво и относителна хомогенност в
групата по отношение на функционалните възможности за външното дишане (максимална
белодробна вентилация). При динамометричните показатели характеризиращи статичната
силова издръжливост на коремната и гръбната мускулатура се наблюдава минимално
повишаване на средните стойности за първия показател ,,Сила на коремна мускулатура” Х
=13,33 (s) S±3,94 от изходно ниво Х=10,33 (s) S±2,8 (фиг.2).

Фиг.2: Стойности на показател ,, Сила на коремна мускулатура“ (s)– начало и край на
изследването
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Коефициента на вариация се повишава с минимални стойности V=29,58 %, от изходно ниво
V=27,18%. Това показва голямо разсейване около средното ниво, нестабилност на изследваните
признаци и големи индивидуални различия в групата по отношение на статичната силова
издръжливост на коремната мускулатура. При вторият показател ,,Сила на гръбна
мускулатура” е видно значимо подобряване на средните стойности с прираст от 9,76 s след
експеримента - Х=22,67(s) (t =2,12), от изходно ниво Х=13,00(s) при намаляване на сигмалното
отклонение S±1,97 от изходно ниво S±3,65.(фиг.3)

Фиг.3: Стойности на показателя ,, Сила на гръбна мускулатура“(s) – начало и край на
изследването

Коефициента на вариация се понижава V=8,90%, от изходно ниво V=28,09%. Това
определя намаляване на разсейването около средното ниво, повишаване на стабилността на
признаците по отношение на статичната силова издръжливост на гръбната мускулатура.
При теста ,,Хвърляне на плътна топка 1кg с двете ръце напред сm” се наблюдава минимално
подобряване на средните стойности и намаляване на сигмалното отклонение Х=53,17сm
(S±7,62) от изходно ниво Х=51,50 сm (S±8,10)(фиг.4)

Фиг.4: Стойности на показателя взривна сила на горни крайници“ (s)– начало и край на
изследването
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Коефициента на вариация се повишава минимално V%=16,34% от изходно ниво
V=15,72%. Това определя разсейване около средното ниво, намаляване на еднородността на
данните по отношение на силовите възможности на основните мускулни групи на горната част на
тялото – раменен пояс, ръце, гръб, горни крайници и коремна мускулатура.
За разлика от предишния показател при теста ,,Скока на дължина от място сm” е
видно значимо подобряване на средните стойности с прираст от 2,34 сm след експеримента Х=85,17сm S±13,95 (t =2,10) от начално ниво Х=82,83 сm S±14,45 (фиг.5)

Фиг.5: Стойности на показател ,, Взривна сила на долни крайници“ (cm)– начало и край на
изследването

Минималното понижаване на коефициента на вариация V=16,57% от изходно ниво V=17,44%
показва намаляване на разсейването около средното ниво и относително стабилизиране на
изследваните признаци по отношение на силовите възможности на долните крайници, нивото
на координация и общото ниво на владеене на крайниците.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Приложената методика по адаптирано плуване дава възможност за приспособяване
към водната среда, и покриване на критериите за усвояване на началните плувни умения и
сръчности по Hallwick’ 86 .
2. Изготвеният учебен алгоритъм по плуване извън критериите на Hallwick’ 86 даде
възможност да се преплува дистанцията от 25 m ,,Плуване на гръб с едновременни движения на
ръцете и кроулови - на краката“ от цялата група.
3. В резултат от приложеното педагогическо въздействие със средствата на
адаптираната физическа активност по плуване, описани в експерименталната методика, за
времето на наблюдавания период са установена значими положителни промени във
функционалните възможности (жизнена вместимост (cm) и двигателните способности (сила на
гръбната мускулатура (s), взривна сила на долните крайници (сm) на децата с аутизъм.
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4. Приложената специализирана методика дава възможност за по-голямо разнообразие
на използваните средства, методи и положително въздействие върху двигателния,
поведенческия и емоционалния статус на децата със синдром на Аспергер, което е от особено
значение за ефективността на педагогическото и терапевтичното въздействие на двигателната
активност във водна среда.
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