
 

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. РУСОКАСТРО, общ. Камено, 

Бургаска област 

 

Работен лист по: Физическо възпитание и спорт  

 

Клас: 6, учебен час по седмично разписание - 4 

Дата/ден от седмицата: 11. 02. 2021 – четвъртък 

Тема на урочната единица: Обща физическа подготовка - ОФП 

 

1. Зад.  Подготвителна част ( 10  мин ). 

Загрявката включва общоразвиващи упражнения на различните части на тялото.  

Изпълняват се упражнения за глава, ръце, кръст, крака и цяло тяло. 

Снимката е примерна.  

 

 
Упражненията биват: Различни видове кръгове с глава, ръце и т. н., напади, подскоци, 

извивки, клекове, упражнения за гъвкавост и други.  

Упражненията се изпълняват последователно. Всяко упражнение се изпълнява под 

формата на осморка и се повтаря 3-4 пъти в серия. Започвате с упражнения за глава, 

след което се преминава към следващото и така докато не загреете всяка част от 

тялото.  

 

2. Зад. Основна част ( 25  мин). 

Обща физическа подготовка - ОФП 

Кръгова тренировка - долни крайници.  

 

Първо – да поясним какво е обща физическа подготовка. Това е комплекс от различни 

видове упражнения, които имат за цел да развият вашите физически качества.  

 Кръгова тренировка: Това означава, че  упражненията се изпълняват едно след друго. 

Всяко упражнение се изпълнява определен брой пъти и това се нарича една серия.  

Правите една серия на първото упражнение, след което имате 1 мин. почивка и 

преминавате на следващото упражнение и така докато не изпълните всички 

упражнения.  

След приключването на всички упражнения означава, че сте направили един кръг.  

След всеки кръг следва почивка и упражненията се започват отначало.  

Целия урок се състои от 3 кръга, всеки от който съдържа 5 серии с различни 

упражнения.  

 



 

 

 

Всяко упражнение е с номер и описание за правилното му изпълнение  , както и броя 

повторения в една серия. Упражненията се изпълняват последователно.  

 

 

1.Упражнение : Напад с докосване на пода.  

 

От стоеж, изпълнявате напад с десен крак напред(водещ крак) , като следите коляното 

на десния крак да не преминава пред пръстите на крака, а левия крак се свива в 

коляното до докосване на пода.След което с подскок сменяте водещия крак и 

изпълнявате същото упражнение. Ръцете са сгънати в лактите, разнопосочно на 

водещия крак. Ако десния крак е напред,а левия докосва пода, съответно лявата ръка е 

напред, а дясната назад.  

Изпълняват се по 10 броя на крак или общо 20 броя за една серия.  

 

 
 

30 секунди почивка.  

 

2. Упражнение : Подскок с високо повдигнато коляно.  

 

От изходно положение напад с десен крак напред и ляв свит в коляно до докосване на 

пода (същото като 1.упражнение) изпълнявате лек подскок с изнасяне на левия крак до 

високо повдигнато коляно, след което се връщате отново в изходно положение. Ръцете 

са сгънати в лактите разнопосочно на водещия крак. Ако десния крак ни е водещ 

лявата ръка е  напред, а дясната назад. При изпълнение на упражнението докато левия 

крак преминава във високо повдигнато коляно, ръцете се разменят. Дясната се изпъва 

напред, а лявата се сгъва назад, след което преминавате в изходна позиция.  

Изпълняват се 10 броя повторения с водещ десен крак и лява ръка напред, след което 

правите смяна левия крак и дясната ръка стават водещи и изпълнявате още 10 броя 

повторения. Или общо 20 броя в една серия.  



 

 

 

 
 

30 секунди почивка. 

 

3. Упражнение - Пълен клек.  

 

Изходно положение лек разкрачен стоеж, ръце до тялото. Изпълнявате пълен клек с 

изнесени изпънати ръце напред. След което се връщате до изходно положение.  

Упражнението се повтаря 10 броя в една серия.  

 
 

4. Упражнение - Сумо клек.  

 

Заставате в стоеж с ръце до тялото.с лек подскок заставате в широк разкрачен стоеж, 

като пръстите на краката трябва да сочат леко навън. След това изпълнете клек, като 

протягате едната ръка надолу до докосване на пода и отново с лек подскок се връщате 

в изходно положение. Изпълнявате същото упражнение, но със смяна на ръцете.  

Упражнението се изпълнява 5 броя с дясна ръка и 5 броя с лява ръка.  

Общо 10 броя за една серия.  

 

 
 

30 секунди почивка.  



 

 

 

5. Упражнение - Комбинация.  

 

От изходно положение стоеж, правите напад с водещ десен крак напред, докато лявото 

коляно докосне пода, а ръцете са свити в лактите, лявата напред, а дясната назад. След 

което с изправянето изнасяте левия крак напред, до високо повдигнато коляно, като 

разменяте ръцете(дясна ръка напред, лява назад)  

След това продължавате упражнението назад до напад, след което се връщате до 

изходно положение стоеж. Упражнението се повтаря 5 броя с водещ десен крак при 

напад и ляв при високо повдигнато коляно и 5 броя при ляв водещ крак при напад и 

десен при високо повдигнато коляно. Общо 10 броя в серия. 

 

1. 2.    

     3.  4.                   

 

  5.    

 
 

След приключването на първите 5 серии имате 1 минута почивка.  

 



 

 

 

След почивката повтаряте отново всички 5 серии. Отново 1 минута почивка и 

повтаряте кръга още веднъж. Или общо трябва да направите 3 кръка по 5 серии.  

 

3. Зад. Заключителна част ( 5 мин). 

 

Изпълнявате стречинг упражнения за разпускане на мускулатурата.  

Снимката е примерна.  

 

 
Изготвил: Ива Драганова 

/ учител по ФВС / 


