
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ДИМИТЪР МАРИНОВ” ГРАД ЛОМ

ИЗГОТВИЛ:  ВАСЯ АЛЕКСАНДРОВА КОНСТАНТИНОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ДИГИТАЛЕН УРОК
ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

И СПОРТ 

ТЕМА: БАСКЕТБОЛ



ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Овладяване на теоретични знания, които се отнасят до
правилата и техниката на елементите на играта
баскетбол и тяхното приложение;

Учениците са мотивирани и двигателно активни;

Стимулиране на самооценяването. Учениците познават
силните и слабите си страни. Рефлектират върху
напредъка по знанията и уменията.



Затвърдяване на правилата и техниката на
основните елементи в баскетбола;

Допълнителни знания и любопитни факти от
историята на играта баскетбол;

Двигателна активност.



В хода на урока, учениците от 5 ,,А’’ клас самостоятелно
изпълняват комплекс упражнения у дома, спазвайки
изискванията за здравословна и безопасна работа.

Към хипервръзката 

Времетраене 10-12 мин.

Упражнения вкъщи – 1

https://www.youtube.com/watch?v=d-0VR2ELNZ8


Активно участват в 
презентираната тема: 
,,Любопитни факти за 
баскетбола” /6-8 мин./.



Към хипервръзката 
Решават /10-12 мин./Теоретичен тест по баскетбол

Постигнат общ резултат на теста – 86%. 

https://learningapps.org/display?v=p70a4duxn21


ЗНАНИЯ
Да познават историята и правилата на играта баскетбол.
Да притежават необходимите теоретични знания за
спортната игра. Да познават баскетболните термини и
похвати.
УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

• Да изпълняват комплекс упражнения;
• Да разпознават, сравняват и обясняват техниката на
упражненията и ползите от правилното им и
ефективно прилагане в баскетбола.

ОТНОШЕНИЯ
Да притежават положително отношение към отборните
спортове и спорта като цяло.

КАКВО НАУЧИХА УЧЕНИЦИТЕ?



За учениците дигиталният урок по физическо възпитание 
и спорт е полезен:
• с използването на нагледни методи, които подпомагат

зрителния, слуховия и двигателния анализатор,
посредством определена информация и онагледена
представа за движението;

• със статичната демонстрация на отделни елементи на 
движенията – снимки, схеми и др.;

• с динамичната демонстрация,
при която учебното видео
показва движението в цялостен
вид или в забавено темпо,
многократно повторение и т. н.



Дигиталната среда помага на ученика:

• да вербализира двигателната си дейност чрез собственото си 
слово, да я осмисли и творчески да я анализира в урока;

• усвоените знания и умения да се реализират в определена 
логическа връзка, приемственост, последователност и т. н.;

• основното средство – физическото упражнение – под 
формата на основна гимнастика, в такива уроци е с богато 
разнообразие;

• обратната връзка да е под игрова /тестова/ форма, с 
използване на много различни ресурси.



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ДИМИТЪР МАРИНОВ” ГРАД ЛОМ

Урокът е проведен на 16 ноември 2021 г. в Електронната платформа 
за обучение – Microsoft Teams с учениците от 5 ,,А’’ клас.

Използвани ресурси:
1. Презентация в Microsoft PowerPoint, собствен ресурс
2. Готов комплекс от упражнения, YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=d-0VR2ELNZ8
3. Собствени ресурси https://learningapps.org/user/v.aleksandrova
4. Теоретичен тест по баскетбол с вградено видео

https://learningapps.org/display?v=p70a4duxn21
3. Уча.се https://ucha.se/
4. Схеми и картинки от www.goodle

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=d-0VR2ELNZ8
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Благодаря
зa 

вниманието! 
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