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Тематично разпределение и график за провеждане на тренировките на отбора по Волейбол – момичета XI-XII клас, с ръководител 

Александър Халачев – старши учител по физическо възпитание и спорт в ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев 

по НП «Заедно в изкуствата и спорта» 

 

 
№ по 

ред 

Тема Дата на 

провеждане  

Място на 

провеждане 

Брой 

часове 

Начален 

час 

1 Затвърждаване и усъвършенстване на основни предвижвания и 

стоежи. Учебна игра. 

8.10.2022 

събота 

Физкултурен салон 

ПМГ "Яне 

Сандански" 

3 12:30 

2 Усъвършенстване на подаване с две ръце отдолу, посрещане на 

топката. Учебна игра.  

15.10.2022 

събота 

Физкултурен салон 

ПМГ "Яне 

Сандански" 

3 12:30 

3 Усъвършенстване на подаване с две ръце отгоре, подаване с две 

ръце назад.Учебна игра. Правилознание. 

22.10.2022 

събота 

Физкултурен салон 

ПМГ "Яне 

Сандански" 

3 12:30 

4 Усъвършенстване на долен лицев начален удар Учебна игра. 

Развиване на двигателни качества – взривна сила. 

29.10.2022 

събота 

Физкултурен салон 

ПМГ "Яне 

Сандански" 

3 12:30 

5 Усъвършенстване на горен лицев начален удар. Учебна игра. 

Развиване на двигателни качества – взривна сила. 

05.11.2022 

събота 

Физкултурен салон 

ПМГ "Яне 

Сандански" 

3 12:30 

6 Усъвършенстване на долен и  горен лицев начален удар, 

посрещане, единична блокада. Учебна игра. Развиване на 

двигателни качества - ловкост, гъвкавост 

12.11.2022 

събота 

Физкултурен салон 

ПМГ "Яне 

Сандански" 

3 12:30 

7 Усъвършенстване техниката на играта в защита. Единична 

блокада, подсигуряване. Учебна игра игра. Развиване на 

19.11.2022 

събота 

Физкултурен салон 

ПМГ "Яне 

Сандански" 

3 12:30 
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двигателни качества - бързина, взривна сила. 

8  

Подаване с приземяване назад и встрани. Учебна игра . 

Развиване на двигателни качества - ловкост, гъвкавост. 

26.11.2022 

събота 

Физкултурен салон 

ПМГ "Яне 

Сандански" 

3 12:30 

9 Усъвършенстване на двойна блокада, завиване по правата. 

Учебана игра. Развиване на двигателни качества - взривна сила. 

03.12.2022 

събота 

Физкултурен салон 

ПМГ "Яне 

Сандански" 

3 12:30 

10 Подаване към подвижна и неподвижна цел. Индивидуални 

тактически действия при забиване - без и с топка. Учебна игра. 

10.12.2022 

събота 

Физкултурен салон 

ПМГ "Яне 

Сандански" 

3 12:30 

11 Подаване към подвижна и неподвижна цел . 

Индивидуални тактически действия при забиване - без и с 

топка . Учебна игра. 

 

17.12.2022 

събота 

Физкултурен салон 

ПМГ "Яне 

Сандански" 

3 12:30 

12 Забиване в и покрай блокадата с различна сила и след различни 

подавания . Учебна игра . Развиване на двигателни качества - 

силова издръжливост. 

07.01.2023 

събота 

Физкултурен салон 

ПМГ "Яне 

Сандански" 

3 12:30 

13 Забиване в и покрай блокадата с различна сила и след различни 

подавания . Учебна игра . Развиване на двигателни качества - 

силова издръжливост. 

14.01.2023 

събота 

Физкултурен салон 

ПМГ "Яне 

Сандански" 

3 12:30 

14 Отиграване на топки в близост до мрежата. Подавания за атака. 

Учебна игра. Развиване на двигателни качества - взривна сила. 

21.01.2023 

събота 

Физкултурен салон 

ПМГ "Яне 

Сандански" 

3 12:30 

15 Усъвършенстване на тактически действия при забиване и 

пускане. Преминаване към постове за защита. Учебна игра. 

Развиване на двигателни качества – взривна сила. 

28.01.2023 

събота 

Физкултурен салон 

ПМГ "Яне 

Сандански" 

3 12:30 
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16 
 

Усъвършенстване на индивидуални тактически действия при 

първо и второ подаване. Насочване и готовност за бърза атака. 

Учебна игра. Развиване на двигателни качества - бързина на 

реакцията. 

 

04.02.2023 

събота 

 

Физкултурен салон 

ПМГ "Яне 

Сандански" 

 

3 

12:30 

17 Усъвършенстване на индивидуални тактически действия при 

първо и второ подаване. Насочване и готовност за бърза атака. 

Учебна игра. 3. Развиване на двигателни качества - бързина на 

реакцията. 

11.02.2023 

събота 

Физкултурен салон 

ПМГ "Яне 

Сандански" 

2 12:30 

18 Усъвършенстване тактиката на играта в нападение - 

взаимодействие между играчите. Целенасочен втори пас - 

технически варианти. Учебна игра. 

18.02.2023 

събота 

Физкултурен салон 

ПМГ "Яне 

Сандански" 

2 12:30 

19 

Участие в общински ученически игри. 

25.02.2023 

събота 

Зала „Неврокоп 

Арена“ гр.Гоце 

Делчев 

4 11:00 

20 Усъвършенстване нападение от зона 3, подаване на топката с 

две ръце отгоре и назад. Учебна игра.  

Развиване на двигателни качества - ловкост, взривна сила, 

бързина. 

04.03.2023 

събота 

Физкултурен салон 

ПМГ "Яне 

Сандански" 

2 12:30 

21 Усъвършенстване защитните действия  срещу атака от зона 3 / 

през центъра /. Учебна игра.  

Развиване на двигателни качества - ловкост, взривна сила, 

бързина. 

11.03.2023 

събота 

Физкултурен салон 

ПМГ "Яне 

Сандански" 

2 12:30 
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22 Усъвършенстване защитните действия – единична и двойна 

блокада. Посрещане на топката при начален удар. Развиване на 

двигателни качества - взривна сила. 

18.03.2023 

събота 

Физкултурен салон 

ПМГ "Яне 

Сандански" 

2 12:30 

23 Усъвършенстване защитните действия  - двойна блокада на 

място, пускане срещу блокада. 

Учебна игра. 

25.03.2023 

събота 

Физкултурен салон 

ПМГ "Яне 

Сандански" 

2 12:30 

24 Усъвършенстване на техниката на отскока при забиване. 

Учебна игра. Развиване на двигателни качества – взривна сила, 

бързина. 

01.04.2023 

събота 

Физкултурен салон 

ПМГ "Яне 

Сандански" 

2 12:30 

25 Усъвършенстване на двойна блокада с придвижване, 

подсигуряване на нападението . Учебна игра. 

08.04.2023 

събота 

Физкултурен салон 

ПМГ "Яне 

Сандански" 

2 12:30 

26 Усъвършенстване на отборните действия в защита и нападение. 

Учебна игра. 

15.04.2023 

събота 

Физкултурен салон 

ПМГ "Яне 

Сандански" 

2 12:30 

27 Усъвършенстване колективни тактически действия в 

нападение. Посрещане на начален удар и организация на 

атаката. Учебна игра. Правилознание и съдийство. 

22.04.2023 

събота 

Физкултурен салон 

ПМГ "Яне 

Сандански" 

2 12:30 

28 Усъвършенстване на индивидуални тактически действия при 

игра на задна линия. Подсигуряване на блокадата. Учебна игра. 

Развиване на двигателни качества – силова издържливост. 

29.04.2023 

събота 

Физкултурен салон 

ПМГ "Яне 

Сандански" 

2 12:30 

29 Затвърждаване и усъвършенстване на основни предвижвания и 

стоежи. Учебна игра. 

06.05.2023 

събота 

Физкултурен салон 

ПМГ "Яне 

Сандански" 

2 12:30 

     12:30 
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30 Двустранна учебна игра със състезателен характер. 

Усъвършенстване тактико-техническите умения. 

13.05.2023 

събота 

Физкултурен салон 

ПМГ "Яне 

Сандански" 

4 

                                                                                                                                           Общо брой часове: 80  

 
 
 
 

                               Директор:  Елка Божикова ………………………                                                          

                                   (име и фамилия)           (подпис и печат) 

 
 
 
 
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


