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Abstract: It is increasingly spoken about increasing the motor culture and literacy of adolescents, transforming 
stress and aggression into sports appearances. One way to release your aggressive energy is by spending it in the 
form of physical exercise and games. An innovative model for reducing aggressive energy and turning into adequate 
and systematic activity is organizing and conducting large-scale sports events in the kindergarten. They can replace 
or diversify traditional holidays and provide children with the necessary level of motor activity and a healthy life-
style. Active involvement of parents in the organization and organization of such joint events, the demonstration 
of sports skills stimulates children to show their abilities in the chosen sport. The preparation and realization of such 
events is related to purposeful sports activities, which in children shapes habits, skills and personal qualities, pro-
vides them with a stimulating environment in which they experience the first signs of free knowledge and expres-
sion. Children learn to risk, to win and lose, to realize the reality of their „self“, to be filled with positive emotions. 
Sports activities, good organization and use of various innovative forms of expression in kindergarten provide 
children with health, motor experience and motivation for independent motor activity. 
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Предучилищната възраст е период от развитието на детето, който се свързва с формиране на двига-
телен опит, изграждане на навици за здравословен начин на живот и придобиване на знания и умения 
по видовете спорт. Той е период и на динамични промени в поведението на децата. често срещано явле-
ние е проявата на агресия – блъскане, удряне, хапане, чупене и хвърляне на предмети. При децата в пре-
дучилищна възраст се проявява и невербалната агресия, свързана с обиди, повишаване на тон. освобож-
даването на агресивната енергия и трансформирането и в адекватна системна активност в тази възраст е 
все по-често дискутирана тема. Тя е особено актуална сред нас – педагозите в детските градини, играещи 
важна роля във формирането на самосъзнанието на подрастващите. не по-малка е ролята на родителите 
за преодоляване на социално нежеланите форми на поведение. 

Според Факирска [1], когато децата са свидетели на насилие или самите те го упражнят, това не оста-
ва без последствия. Това важи особено, ако насилието е станало в семейството или от познати. Трябва да 
се търсят форми, значими за децата, които да стимулират положителни взаимоотношеия между тях, да 
натрупват опит, да включват родители и учители за пример за емоционално поведение. Този опит деца-
та да прилагат в контакта си с останалите от групата, да ги стимулираме да изразят вербално своите чув-
ства и тревоги, да споделят това, което ги вълнува.

Различни са начините, чрез които може да въздействаме върху лошото поведение. най-често по вре-
ме на игра се наблюдават негативните прояви – блъскане, тропане с крак, чупене на играчки, дразнене 
на деца и други. но и именно в играта децата овладяват поведение на толерантност към другарчетата си 
и съобразяване с правата на другите.

Семейството и учителите могат да бъдат и защитен буфер и да предпазват детето от насилие и от про-
ява на насилствено поведение. необходимо е и родители, и педагози да използваме алтернативни фор-
ми на поведение в съвместни мероприятия за формиране на умения за използване на по-конструктивни 
поведенчески начини за контрол. 

За нас интерес представляват занимания със социално приемлива агресивна дейност – спортни игри, 
бягане, скачане и др. Разпространено е убеждението, че този метод е ефикасен и той горещо се препо-
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ръчва от терапевти с психоаналитична ориентация. Игрите със състезателен характер осигуряват необик-
новено ефикасен отдушник за инстинктивния нагон към агресивност и заедно с това носят удоволствие. 
Затова е необходимо в детската градина да се използва този иновативен модел за стимулиране редуци-
рането на агресивната детска енергия в спортна активност. Интересни проектни предложения например 
са организиране и провеждане на мащабни спортни събития – детска спартакиада, детски първенства и 
игри, форуми и фестивали, където децата ще могат да демонстрират спортни умения и да трансформират 
враждебността в поведението в доброжелателност и съпреживяване. Състезателния характер създава ус-
ловия децата да преживеят първите признаци на свободно познание и изява, научават се да губят и пе-
челят и да се стремят към победа, зареждат се с положителни емоции, преодоляват негативната агресия. 

Всеки един вътрешно-институционален проект, свързан с насърчаване участието на децата в масовия 
спорт, би могъл да премине през няколко етапа:

 y Мотивационна и информационна кампания сред родителите – за приобщаване към инициативата. 
на този етап им се предоставят брошури и рекламни материали с информация за спортното съби-
тие, очакванията за тяхното участие, запознаване с предстоящите дейности, повишаване информи-
раността за ползата от редовна физическа активност. обсъждане и определяне на организационна-
та структура на спортното събитие, на дейностите за реализиране, разпределяне на отговорности-
те, фиксиране на срокове за изпълнение.

 y организиране на посещения от родители и деца на спортни прояви и възможност за провеждане 
на елементарен тренировъчен процес – за стимулиране желанието на децата към спортна дейност 
и избор на най-предпочитания от тях спорт.

особено важен момент, целящ разкриване на магията на достъпни за децата спортове – футбол, бя-
гане, скачане дълъг скок, хокей на трева, спортен риболов, гимнастика, спортно катерене и извършване-
то на първите стъпки към големия спорт . Препоръчително е да се покажат снимки и видео в интернет, да 
се обяснят правилата и с какво е полезен и интересен всеки вид спорт.

1 . отправяне на покана към лицензирани треньори от спортни клубове за участие в съвместни ме-
роприятия с детската градина – за приобщаване на децата към големия спорт, за усвояване на 
техники от видовете спорт и по-нататъшно развитие на потенциала на младите спортисти.

2. обезпечаване на материалната база с необходимите съоръжения, оборудване, декорации, оф-
ормление, екипировка, награди, изработване на рекламни материали и покани – бюджет на 
ДГ, спонсори. Алтернативна форма за допълнително финансиране е участието на ДГ в проекти 
(МПС129 за подпомагане на физическото възпитание и спорта, оП „наука и образование за инте-
лигентен растеж“, Програма за развитие на спортните клубове и др.)

3 . облагородяване двора на детската градина – маркиране на терени за видовете спорт, изработва-
не на информационни табла с правила, история за спорта и информация за постижения на изяве-
ни във времето спортисти.

4. Провеждане на инициативата. 
Следвайки описаните етапи в ДГ №68 „Патиланско царство“, град Стара Загора се реализира проект 

„Патиланска европеада“, с което се отбеляза годишнина на детската градина. Включени бяха различни 
видове спорт: футбол – съвместен мач с родители и деца от различни възрастови групи, хокей на трева, 
художествена гимнастика – със свободни съчетания на малките грации. Съчетанията са съобразени с уме-
нията на децата. Други спортни дейности са хвърляне в цел и скачане на дълъг скок, за което бяха обосо-
бени два пясъчника. Проведе се и спортно катерене и спускане по пързалката на най-малките деца. Де-
цата участваха и в спортен риболов – хващане на рибки в летния басейн. 

При официалното откриване на мероприятието се осигури участие на духов оркестър с фанфарна му-
зика, съчетания на мажоретен състав и художествена гимнастика – солови изпълнения на талантливи де-
ца. организирането на парад на спортиста разпали спортния дух на децата за надпревара и повиши мо-
тивацията за победа.

Включването на родители и спортисти в спортната надпревара като жури, рефери и подгряваща агит-
ка доближи децата до реална среда за спортна изява. награждаването на всички отбори с купи и инди-
видуални медали породи много вълнения и удовлетворение от постигнатите резултати. Всичко това мо-
тивира децата да покажат своите спортни умения, формира умения за работа в екип, толерантност и во-
леви качества. 

В надпреварата се включиха много родители и гости, с което се създаде невероятна спортна обста-
новка. Децата не искаха да спират да играят, а родителите се вживяха в ролята на състезатели. Те осъз-
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наха важността на активното си участие в съвместното с техните деца мероприятие. Засили се интересът 
към спорта, намали се дистанцията родител – дете. увеличи се броя на децата, занимаващи се с различ-
ни спортове. Предложи се организиране на подобно мероприятие, но със зимни спортове. 

не е трудно да се накарат родители, учители и общественици да се включат в състезания или да гле-
дат изявите на малките деца. необходима е мотивация и приобщаване към организираните масови из-
яви.

от семейството и детската градина зависи детето да спортува и да се стимулира в своите първи спорт-
ни опити. Важно е да спортува – освен, че расте здраво, то се приобщава и към колектива, към отбора, в 
който тренира и редуцира агресивната енергия в системна активност.
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