
МОДЕЛИРАНА  ТРЕНИРОВКА 
 ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРАНО ОБУЧЕНИЕ 

  

 Система на обучение, която има за цел не само 
усвояването от обучаващите се, но и разбирането на 
самия  процес от тях. Това се постига с проблемното 
излагане на материала, решаване проблемите на части, 
самостоятелното решаване на проблемните задачи. 

   

 Проблемното обучение е процес на прилагане  на 
система от методи и средства за учебно-познавателната 
дейност на играчите. 

 



 
ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРАНО ОБУЧЕНИЕ 

  

 Преминава в два етапа: 

• Първият – развитие и бързината на зрителното 
ориентиране, което включва: 

 - Предварително ориентиране в нападение – 
без топка и в защита – против противник без топка; 

 - Основно ориентиране: в нападение и 
защита срещу противник с  топка; 

• Вторият – непосредствено решаване на игровата 
ситуация 

 



Последователност на ориентировката в нападение 
 

• Анализ на собствената позиция на игрището – между 
6 и 9 метровите линии или извън тях; среда на 
площадката, близост до средната, странична линия, 
разстояние до вратата, скорост и посока на 
придвижване; 

• Оценка на позициите на партньорите – на игралното 
поле, посока и скорост на придвижване и това на 
вратаря; 

• Оценка позициите на съперника – на площадката, 
скорост и посока на придвижване; 

• Оценка степента на активност и характер на – 
противодействие, организация, подсигуряване; 

 



Последователност на ориентировката в нападение 

 

 

• Определяне – на моментното положение на партньор 
за атака; 

• Определяне възможността за голово подаване; 

• Да се предвиди - началото на заучено 
взаимодействие; 

• Да се измени – системата в хода на нападението; 

 



Последователност на ориентировката в защита 
 

• Оценка на собствената позиция – посока и скорост 
на придвижване в игрището и собствената врата; 

• Анализ на позициите на противника; 

• Оценка на съиграчите – посока и скорост на 
придвижване; 

• Определяне на – най-опасният противников играч 
близо до вратата; 

• Да се уточни зоната на действие – на противниковия 
лидер; 

• Да се предвиди – началото на предварително 
разучено взаимодействие; 

• Да се промени системата на защита; 



Разпознаване или разчитане 
 

 Изпреварващо творческо – двигателно действие 

Оценки на формиращите  се ситуации: 

• Оптимална – когато отборът реализира набелязания 
план; 

• Затрудняваща – в хода на играта се налага за смяна 
на плана поради успешни действия на противника, 
или наши грешки; 

• Критична – когато съдбата на мача виси на косъм; 

• Губеща – при губещ мач – съчетание на риск и 
свръхмобилизация; 

 



Методи и средства за изследване 
 

 

 

• Метод на наблюдение и водене на лични бележки; 

• Фотозаснемане; 

• Кинофилмиране; 

• Видеозаснемане; 

 



Спортно разузнаване и моделираната тренировка – най-прекия 
път към успешен резултат 

 
Източници на информация: 

 

• Свободно наблюдаване на играта; 

• Запис на диктофон; 

• Писмено записване; 

• Филм и видеозапис; 

• Съдийски протоколи; 

• Коментари на специалисти; 

• Доклад за разузнаване – включва: 

 



Доклад за разузнаване 

• Характерни белези на отбора – концепция, предпочитани 
системи в защита и нападение, силни и слаби страни на 
отделни състезатели; физическо състояние на отбора; 
опитност  и рутина; психическа устойчивост, резервни 
състезатели и т.н. 

• Характерни особености на водещите състезатели; 
• Игра в защита и нападение; 
• Играта на вратаря; 
• Положителното и отрицателното в неговата игра в 

нападение; 
• Положителното и отрицателното в неговата игра в 

защита; 
  

 На база цялата информация се определя планът за 
действие в конкретната среща. 

 



Модел на игра и моделирана тренировка 
 

  

 Моделът е гъвкав тактически план, с неговото 
предварително отиграване и проверяване срещу 
подходящ спаринг. 

 

 Моделираната тренировка е тренировка 
приспособена максимално към условията на 
предстоящото състезание и конкретен противник във 
всички видове подготовка. 

 



Моделирана  тренировка 

 Може да се осъществи по няколко начина: 
Първи:  

 Моделиране на типични и проблемни ситуации в нападение и 
защита както на собствения, така и на противниковия отбор.  
Образцово изготвените  модели зависят от умението на треньора  да 
приложи оптимални корекции по време на срещите , спрямо инди-
видуалните възможности на собствените състезатели. 

 
Втори:  

 Моделира се вътрешната ситуация – психическа нагласа, 
страх, напрежение. Използва се моделът на хендикап- преднина. 

 
Трети:  

 Моделиране на външната ситуация на състезанието – 
място, условия, време, покритие на игралното поле, съдийство, 
агресивна и груба игра, етично поведение на противник и т.н. 
  
 



Моделирана тренировка 

  

 Бъдещата основна цел на обучението е разви-
тието на познавателната активност на хандбалистите. 

 

 Допълването  на тренировъчния процес с про-
блемно-ситуационна подготовка  като  метод за само-
стоятелно осмисляне е необходимо да бъде фунда-
мент на треньорите  при работа с подрастващи. 

 



Кондиционна  подготовка 

Видеа  №1 №2 №3  

 Високо интензивни упражнения. В тях освен 
висока интензивност има и съпротивление от ластик. 
При хоризонталното дърпане на ластика  освен муску-
лите на ръцете и гърба, са включени и мускулите на 
краката и кръста.Тренировката с ластици е много важна 
и полезна за подрастващите. Помага им за бързина, 
отскокливост, сила и не на последно място коорди-
нация и еластичност на мускулатурата. 

 



Кондиционна  подготовка 

№4  - с лост 

 Щангисткото обръщане с право се смята за едно от най-
добрите движения за комплексно натоварване на цялото тяло. 
Най-активно участват четириглавите бедрени мускули, големите 
седалищни мускули и горният дял на трапецовидните мускули. 
 Много други подпомагат движението и стабилизират 
тялото. Този вариант се изпълнява само на мускули, т.е. без 
приклякане. Щангата в изходната позиция лежи върху бедрата.

   



Кондиционна  подготовка 

Продължение - №7 до №11 

 



Кондиционна  подготовка 

№ 12 

 Упражнение за бързина в атака -  дава 
възможност проявлението ѝ  както в долни-
те,така и  в горните крайници на тялото. 

 



Кондиционна  подготовка 

№15  №14 

 Освен  проявлението  на бързината, лице-
вата опора заздравява раменния пояс и гръд-
ните мускули, които помагат при евентуално 
падане на спортиста да предпази лицевата част 
и да подобри бързината при изправяне в 
позиция стрелба. 

  

 



Кондиционна  подготовка 

№16 

 Достъпно упражнение, което можете да изпълня-
вате навсякъде. Изисква повече мобилност и известна 
подготовка. Придвижвате се "на четири крака", като 
последователно ходите с ръцете и краката, поддър-
жайки ръцете, гърбът и краката изправени. Комплек-
сно натоварва цялото тяло, но главната полза е, че 
динамично отлично се разтягат мускулите на задната 
част на бедрата, седалището и гърбът. Наричат го също 
и Ходене "Гъсеница" 



Кондиционна  подготовка 

№17 

 Подобрява качествата на трениращия в позиция 
защита, а отскока в упражнението  подпомага блокада-
та при атака от противниковата страна. 

 



Кондиционна  подготовка 

№18 

 Сходно като №16 и №17 единствено 
степера спомага за експлозивната сила на дол-
ните крайници и седалищните мускули при евен-
туална блокада от страна на защитата. Помага за 
по-доброто равновесие при евентуално изблъс-
кване и блокада при нападение. 

 



Кондиционна  подготовка 

№19  

 Упражнението е доста сложно за изпълне-
ние. Основното предимство на топката е, че тяло-
то реагира на нестабилността й, в стремежа си да 
запази равновесие и баланс се ангажират много 
повече мускули. Основните задачи при изпълне-
нието му са нарастване на силата, подобряване 
координацията и баланса. 

 



Кондиционна  подготовка 
№20 

 Това е основен вариант за изпълнение на лицеви опори с 
повдигнати крака на фитнес ремъци TRX. Увеличава натовар-
ването върху гърдите и трицепсите. Повече се натоварва горната 
част на гърдите. Нестабилната опора за краката ще ви накара 
повече да напрегнете мускулите за да пазите баланса. Горната 
част на тялото е неподвижна, а тазът и краката се сгъват напред 
към гърдите. Основното натоварване е на коремни мускули с 
акцент върху долната им част, но статично работят също ръцете, 
гърбът и бедрата.  Развива се координацията на тялото. 

 



Кондиционна  подготовка 

№21       

 Упражнение за  въздействие  върху различни гру-
пи мускули – коремни  мускули,  бицепс, предно рамо, 
предни бедрени мускули.   

 



Кондиционна  подготовка 

№22  
 Упражнението се нарича вертолет. Повдигане  пудовката 
/5 кг./до брадата. Натоварва се  трапецовидният  мускул и пред-
ните части на раменете. Може да  се комбинира с изпълнение на 
клек, след изправяне на тялото пудовката  се вдига до брадата. 



Кондиционна  подготовка 

№23 

 Едностранната раменна преса с пудовка в ръка. Тук 
акцентът върху работещите мускули е деликатно променен, като 
средните раменни глави изнасят по-голяма част от натовар-
ването, а завъртането на ръката в рамото е улеснено от из-
местения център на тежестта в пудовката. Участващи мускули - 
средни раменни глави, предни раменни глави, трицепси и 
трапецовиден мускул. 

 



Кондиционна  подготовка 

№24 и №25 

 Сходни като №22 и №23 - обхващат същите мускулни групи 
различни като изпълнение . 

 



Кондиционна  подготовка 

№26 

 Упражнение основно за  мускулулна група  на глу-
теуса  - спомага за разтягането на мускулатурата и по 
доброто възстановяване.  

 



Кондиционна  подготовка 

№27 

 Динамично плиометрично упражнение за мощни крака. 
Изпълнява се като спускате тялото надолу докато бедрата станат 
успоредни на пода (класически полуклек), после без пауза 
енергично повдигате тялото, изправяте се и отскачате нагоре. 
Основно натоварването е върху квадрицепсите, но работи 
цялото тяло, в това число добре се активират мускулите на 
седалището, мускулите на  подбедриците.  Пудовката е просто 
допълнителна тежест за по голяма трудност. 

 



Кондиционна  подготовка 

№28 

 Сходно упражнение с  № 23 - мотивира същите 
мускулни групи различно като изпълнение. 

 



Кондиционна  подготовка 

№29 №30 №31 №32 

 Упражнение  което активира цялото тяло в действие.  Най - 
важни  са броя на повторенията.  Упражнение за издръжливост  и 
гъвкавост на мускулите.  

 



Кондиционна  подготовка 

№33 

 Извивки в торса с ластици. Усукването в торса с ластици е 
многоставно упражнение за силен и устойчив торс.  При 
изпълнението  се включват почти всички мускули по тялото. С 
помощта на тази техника можете да увеличите базовата сила на 
коремните мускули, които завъртат и стабилизират торса, както и 
общия си мускулен контрол за повече стабилност. Не се 
препоръчва на хора с контузии в гръбнака, раменете и раменния 
пояс.  

 



Кондиционна  подготовка 

№34 

 Имитационна стрелба с ластик подобрява силата 
при стрелба в реалната игра.  

 



Кондиционна  подготовка 

№36, 37, 38 

 Практикуването на въздушен стол ангажира всички 
основни мускули в долната част на тялото и е страхотно функ-
ционално упражнение (което помага в ежедневните дейности). 
Макар при изпълнението му реално да няма движение, 
четириглавите бедрени мускули и тези на седалището работят 
активно. Така се подобрява силата на издръжливостта им и за 
краткото време човек влиза във форма. 

 



Кондиционна  подготовка 

 Упражнения с ТРС колан – сила на горните 
краници. 



Проверка  на функционалната годност!!! 

  

 

 

  КАРТИ – ИГРОВА ФОРМА 



Моделирана   тренировка 

 

БЛАГОДАРЯ  ЗА ВНИМАНИЕТО! 

 

УСПЕХ  В  БЛАГОРОДНАТА  ПРОФЕСИЯ! 


