
ФИТНЕС КОМПЛЕКС
ЗА 

ДЕЦА 

над 8 години

АКЦЕНТИ

Упражнения  за сила укрепващи горната част на тялото

Упражнения  за сила укрепващи долната част на тялото

Упражнения  за сила укрепващи коремна и  долна гръбна част на 
тялото (т.н. опорна мускулатура)

Упражнения за баланс

Упражнения за пъргавина

Упражнения за гъвкавост

Пояснение: Упражненията трябва да бъдат разучени добре в началото и 
след това да бъдат прилагани в примерния фитнес модел на 
тренировка. 

използвани kомплексни упражнения:

Горна част на тялото:

-лицеви опори

-у-я за рамена с и без уред

- у-я за гръб

- у-я за бицепс – трицепс

Долна част на тялото:

-клек

-страничен напъд

-преден напъд

-подскоци:

общи и комбинирани

-Скачане на въже

-Коремни преси

-Гръбни преси

използвани спомагателни уреди:

физио топка, ластици, медицински топки 1-2кг, въже за скачане

Използван метод:

Кръгова тренировка



СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ

ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ

 Започваме тренировката с примерния 

комплекс за загряване.

 Изпълняваме основната програмата в кръгов 

вариант.

 Упражненията се изпълняват едно след друго 

в описания ред.

 Всяко упражнение се изпълнява в съответните 

повторения.

 Почивката м/у у-ята е 30сек. до 45сек. а м/у 

кръговете до 3-4 мин.

 Дозировка за единична тренировка е от 2 до 3 

кръга. 

 Седмично натоварване м/у 2 и 3 тренировки



Примерен комплекс загряване

Бягане на място 

Започва се с ниско изнасяне на коленете 

напред и нагоре с постепенно 

увеличаване на темпото и 

амплитудата 

Изпълнете 2 серии х 30 до 1 мин.

Комбиниран подскок с лицева опора.

1.От стояща позиция изпълняваме 

подскок нагоре, приземяваме се на 

пръсти и ръце на земята.

2.Изхвърляме краката назад и за момент 

заемаме позиция за лицева опора 

като веднага скачаме отново 

колкото е възможно по бързо

Изпълнете 2 серии х 10-12

Упражнение 1

Упражнение 2



Подскок с изнасяне на ръцете нагоре.

1.Заставаме с И.П. стоеж.

2.Изпълняваме страничен подскок с 

изнасяне на ръцете нагоре над 

глава.

3.Повтаряме стъпка 1и 2 

Изпълнете 2 серии  х 10

Стречинг за раменния пояс

1.Заставаме с И.П. стоеж с ръцете в 

страни.

2.Енергично привеждаме и отвеждаме 

на ръцете.

Изпълнете 2 серии  х 10

Упражнение 3

Упражнение 4

Упражнение 5



ОСНОВНА ПРОГРАМА

Клякане

1.Заемете правилно изходно 
положение в разкрачен стоеж, 
малко по-широк от ширината 
на рамената и с ходила леко 
разтворени навън.

2. Дръжте гърба изправен, ръцете 
изпънати напред, а главата 
вдигната.3.Бавно сгънете 
колената до заемане на 
успоредна позиция на бедрата 
с пода.

4.Върнете до стартова позиция и 
повторете.

Изпълнете  х 10

Лицева опора

1.Заеми позиция както е показано.

2.Избутай тялото нагоре до 
разгъване на лактите

3.Поддържай гърба изправен

4.Повтори

Алтернативно изпълнение

Колената на пода

Изпълнете  х 10



Напад.

1.Дръжте главата изправена, а 
гръбнака в неутрална 
позиция.

2.Направете крачка напред, като 
сгънете предната част на 
бедрото, докато стане 
успоредно на пода.

3.Върнете в изходна позиция и 
повторете същото движение с 
другия крак.

Изпълнете х 6 на крак

 1.Поставете 5 обрача в 
конфигурация.
2.Изпълнете за 1мин. 
комбинацията от скокове като 
редувате краката чрез 
кръгомно обръщане.

Упражнение 3



 Комбиниран Напад на страни

 1.Стъпете на страни под ъгъл 
180*, като изтеглите таза и 
държите гръбнака в 
неутрална позиция.
2.Чрез изтласкване от свития 
крак се върнете в изходна 
позиция.

 Изпълнете х 6 
последователни повторения 
на крак

 1.Поставете 4 обрача в 
конфигурация.
2.Изпълнете за 1мин. 
комбинацията от скокове като 
редувате посоката на 
изпълнение.



 Кофички на пейка

 1.Поставете дланите стабилно 
върху пейката.
2.Тялото е близо до пейката.
3.Свийте ръцете и постепенно 
слезте с таза надолу към пода.
4.Върнете се в изходно 
положение.

 Изпълнете м/у 6-12повт.

 1.Поставете 4 обрача в 
конфигурация.
2.Изпълнете за 1мин. 
комбинацията от скокове през 
кръгомно обръщане.



 Коремна преса върху физио 
топка

 1.Поставте краката в/у 
топката, ръцете зад тила.
2.Повдигнете трупа нагоре.

 3.Върнете в изходно 
положение.

 Изпълнете 10-15 повт.

 Гръбна преса

 Легнете по корем

 Опънете едната ръка и 
срещуположния  крак

1.Повдигнете лявата ръка и 
едновременно десния крак.

2.Сменете позицията съответно с 
дясната ръка и левия крак

Изпълнете х 10 за всяка 
страна



 У-е за страничната 
мускулатура.

 Изходно положение сведеж, 
краката на пода.

 Последователно изнасяне във 
встрани от тялото на 
медицинска топка или тежест 
от 1кг до 2кг 



Изпълнете х 10 повторения за 
всяка страна

 Скачане на въже

Изпълнете 2 мин. в средно до 
умерено темпо


