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Годишна програма за рехабилитация и кинезитерапия на деца и ученици с физически увреждания

I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за допълнителна подкрепа за личностно развитие, рехабилитация и 

кинезитерапия на деца и ученици използва средствата на лечебната физкултура - 

физическите упражнения, с които подобрява качеството на рехабилитационно- 

терапевтичния процес при учениците.

Разполага с богата гама от методи и коренно се различава от останалите начини на 

рехабилитация. Тя е активен метод на рехабилитиране, въвличащ ученика в процеса, 

води до неговото мобилизиране, влияе на психиката му и повишава ефекта от 

терапията. Прилага се при почти всички физически и двигателни увреждания, няма 

възрастови противопоказания и странични действия, когато се прилага правилно.

II. ОСНОВНА ЦЕЛ

Посредством терапевтичната програма да се решават лечебни, профилактични, 

възстановителни и рехабилитационни задачи.

III. ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Програмата обхваща ученици според индивидуалните им възможности и по 

нозологични единици. Те са разделени в три основни степени - лека, средна и тежка.

• Първа група: Лека степен - обхваща учениците с лека степен на дегенеративно 

умствено разстройство, аутизъм в средната и по-високата част на спектъра, 

синдром на Даун и ДЦП. Учениците от тази степен са с добра двигателна 

активност и умерена степен на интелектуално ниво. Справят се с 

организационни и битови умения. Работят самостоятелно, но под постоянен 

контрол.

• Втора група: Средна степен - учениците от тази степен трудно разбират и 

изпълняват двигателни упражнения и липсват организационни и битови умения. 

Работят с помощ и постоянен контрол.

• Трета група: Тежка степен - учениците от тази степен са с тежки физически 

увреждания, слаба двигателна активност, тежък интелектуален дефицит и 

липсващи умения на битово ниво. Работят трудно и постоянно с помощ и 

контрол.

IV. ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

Терапевтичната програма рехабилитира ученика чрез движение като спомага за 

раздвижване на тялото, укрепване на мускулатурата, подобряване на дишането, 

засилване на кръвообращението и укрепване на имунната система. Задачите се 

определят във всеки конкретен случай в зависимост от вида. локализацията.
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разпространението и степента на увреждането, а също и от фазата на патологичния 

процес. Този вид рехабилитация е неспецифичната терапия. Поставя ученика в 

условията в активност и психо- физическо участие в терапевтичния процес.

1. Според вида на заболяването и стадия на протичането му има следните общи 

рехабилитационно-профилактични задачи:

• Да запази и поддържа организма в дейно функционално състояние.

• Да предпази и терапевтира усложненията, причинени от принудителния 

покой.

• Да стимулира потенциалните възможности на ученика в борбата със 

заболяването.

• Да ускори ликвидирането на местните анатомични и функционални 

прояви на заболяването.

• Да възстанови в най-кратък срок функционалната пълноценост на 

ученика.

2. Образователни задачи:

• Обучение в ДЕЖ.

• Обучение и ориентиране в околна среда и спазване на реда и 

дисциплината в ЦСОП.

• Обучение в приложно двигателни дейности.

• Обучение в познаване и контролиране на собственото си тяло при 

извършване на двигателна дейност.

V. ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ:

1. Изготвяне на оценка за индивидуалните потребности на учениците, след 

изследване на физическото развитие и тест на ДЕЖ за включване в 

терапевтичната програма и определяне броя на седмичните занимания.

2. Изготвяне на годишна терапевтична програма за рехабилитация на физическите 

увреждания.

3. Изготвяне на график за провеждането на терапевтичните сесии за първия и 

втория срок на учебната година.

VI. ТЕРАПЕВТИЧНИ И РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ЗА 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ, 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ УВРЕЖДАНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В 

ЦСОП „ДИМИТЪР КАЦАРОВ“ - ГР.СОФИЯ
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1. Рехабилитация на физическите увреждания - Първа група- това еа ученици е 

добре развита двигателна активност, лека и умерена степен на интелектуален 

дефицит, справят се задоволително с организационни и битови умения. Работят 

самостоятелно но под постоянен контрол и помощ при необходимост 

1.1 .Теми и дейности - Първа група:

Според броя на учениците - самостоятелно, по двойки и групови;

Според изходното положение - тилен лег, лег от седеж, от колянна опора, от коляпка и 

от стоеж;

• Обучение и изпълнение на физически упражнения по мускуини групи за 

подобряване на общо физическото състояние на организма.

• Обучение и изпълнение на различни опори и приложни упражнения: ловене 

и хвърляне; висове; прескоци, подскоци на място, с въже и батут и скокове; 

пълзене и провиране; катерене, качване и слизане и др., с които се развиват 

различни двигателни умения.

• Обучение и изпълнение на упражнения за развиване на двигателните 

качества; сила, бързина, издръжливост и ловкост.

• Обучения за изпълнение на циклични упражнения; видове ходене, бягане 

на пръсти, пети, странично, по наклон, неравен терен, по стълби

• Обучение и изпълнение на ациклични упражнения; скачане от място, 

скачане на батут, на топка , хвърляне, хващане, подаване, водене и 

дриблиране на топка.

• Обучение и изпълнение на упражнения за равновесие и координация при 

нарушение на НС и вестибуларния апарат и трениране на динамичните 

функции при бавна, умерена и бърза скорост на тренираните движения.

• Обучение и изпълнение на упражнения срещу съпротивление. Те имат 

силов характер, но не задържат дишането и са с малко натоварване. 

Съпротивлението се получава от кинезитерапевта. Упражненията със 

съпротивление се използват за трениране на отслабнали мускулни групи и 

при парези.

• Циклични и ациклични упражнения

- Цикличните упражнения са такива, при които има многократно 

повторение на едни и същи цикли от движения (ходене и бягане).
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- Ацикличните упражнения са такива, при които имаме еднократно и 

завършено действие, след което следват другите движение (скачане от 

място, хвърляне и др.).

- Смесени-комбинация от двата вида, са скок на дължина, упражнения за 

развиване на двигателни качества; сила, бързина, издръжливост, ловкост и 

координация.

• Дихателни упражнения -  те имат за цел да подобрят функцията на 

дихателната система, за доставяне на организма по-голямо количество 

кислород и за подпомагане на кръвообращението. Дихателните упражнения 

са статични, динамични и специални.

• Упражнения с уреди - тояжка, гирички, топка, въженце, рингчета и др.

• Упражнения на уреди - шведска стена, пейка, висилка, стълби, 

велоергометър, бягяща пътека, мотомед и уреди от механотерапията.

• Упражнения за равновесие -  при нарушения в НС и вестибуларния апарат.

• Упражнения според харак тера на мускулното съкращение:

-  Изотонични -  мускула преодолява съпротивлението и се скъсява;

-  Изометрични -  мускула не е в състояние да преодолее 

съп ротивлението.

• Упражнения срещу съпротивление. Те имат силов характер, но не задържат 

дишането, и са с малко натоварване. Съпротивлението се получава от 

кинезитерапевта. Упражненията със съпротивление се използват за 

трениране на отслабнали мускулни групи - при парези.

• Обучение и изпълнение на упражнения за релаксация -  регулиране на 

мускулния тонус, обща психофизична релаксация -  авторелаксация, 

изпълнява се самостоятелно от ученика, релаксиращи упражнения в сухия 

басейн с топки.

• Игри - изполват се под формата на игрова лечебна процедура и намира 

голямо приложение в училищната практика. Според целта и задачите, 

които си поставят в лечебния процес, игрите в тази група са; подвижни, 

щафетни и игри с елементи от спортни игри - волейбол, баскетбол, футбол 

и хандбал.

2. Рехабилигация на физическите увреждания- Втора група - това са ученици с 

двигателни проблеми трудно разбират и изпълняват двигателните упражнения, 

трудно се справят с фините движения, организационни, битови умения и
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ориентиране в пространството Налице са нарушения на координацията и 

равновесието. Учениците от тази група работят предимно с помощ.

2.1 .Теми и дейности-Втора група:

• Пасивни упражнения, при които ученика съзнателно не влага усилия или, 

когато не може да извърши движението, то те се изпълнява от 

кинезитерапевта или с помощта на здравия крайник.

• Обучение и изпълнение на общоукрепващи упражнения по мускулни групи 

с помощ.

• Обучение и изпълнение на упражнения с различни уреди: тояжка, топка, 

гирички. рингове и др. при нужда с помощ.

• Обучение и изпълнение на упражнения на урсди:велоергометър, мотомед, 

бягаща пътека и батут при нужда с помощ.

• Обучение и изпълнение на различни опори и приложни упражнения, ловене 

и хвърляне; висове; прескоци, подскоци - на място, с въже. с батут. и 

скокове; пълзене и провиране; катерене, качване и слизане и др., с които се 

развиват различни двигателни умения с помощ.

• Обучение и изпълнение на циклични упражнения, при които има 

многократно повторение на едни и същи цикли от движения (ходене и 

бягане). Ацикличните са такива, при които имаме еднократно и завършено 

действие, след което следват другите движения (скачане от място, хвърляне 

и др.). Смесени-комбинация от двата вида - скок на дължина.

• Обучение и изпълнение на упражнения според характера на мускулното 

съкращение:

-  изотонични -  мускула преодолява съпротивлението и се скъсява;

-  изомстрични -  мускула не е в състояние да преодолее съпротивлението.

• Обучение и изпълнение на специални методики от проприцептивното 

улесняване и на елементи от Бобат, Войта и Кабат.

• Обучение и подобряване ориентирането в пространството; за близо -далече, 

горе -долу, ляво-дясно.

• Обучение и изпълнение на упражнения за фините движения - пръсти на 

китката с помощ.

• Обучение от лег - до седеж, обучение от седеж - до стоеж, обучение от клек

- до стоеж. Обучение в ходене и стабилизиране на походката.

• Игри - намират специално място в образователния процес:

-  със забавен, отвличащ характер;
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-  специално насочени игри -  организиращи;

-  с подготвителен характер;

-  с целенасочен терапевтичен характер.

3. Рехабилитация на физическите уврежданията -Трета група това са ученици с 

тежки, множествени увреждания и нарушения на НС, с двигателен дефицит при 

ДЦП, както и разстройство на психичното и интелектуално ниво. С учениците от 

тази група се работи за елементарни двигателни умения, координация на 

движенията и възпитаване на воля и упоритост. Тс имат нужда от помощ и се 

предвижват с помощни средства - инвалидни колички, ироходилки , канадки и 

др. С тях се работи индивидуално и с помощ.

3.1.Теми и дейности - Трета група:

• Пасивни и автопасивни упражнения по анатомичен признак за 

подобряване на мускулатурата и обема на движение.

• Терапевтиране е положение - крайниците се позиционират в правилно 

положение за регулиране на мускулния тонус.

• Упражнения според характера на мускулното съкращение; изотонични -  

мускула преодолява съпротивлението и се скъсява; изометрични -  мускула 

не е в състояние да преодолее съпротивлението - за преодоляване на 

контрактурите.

• Упражнения за релаксация -  регулиране на еластичния мускулния тонус, 

обща психофизична релаксация -  авторелаксация, изпълнява се 

самостоятелно от ученика.

• Обучение и изпълнение на упражнения е различни уреди: тояжка, топка, 

гирички, рингове и др. е помощ.

• Обучение и изпълнение на упражнения на уреди: велоергометър, мотомед. 

бягаща пътека, батут и топка с помощ - за вестибуларна стимулация.

• Дихателни упражнения - имат за цел да подобрят функцията на дихателната 

система за доставяне на организма по-голямо количество кислород и за 

подпомагане на кръвообращението.

• Обучение в ходене и стабилизиране на походката с помощни средства, 

обучение в сядане и ставане и обучение в качване и слизане по стълби.

• Игри - забавни, малко подвижни, емоционални и от място.
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4. Рехабилитация на физическите увреждания - Групова терапия е ученици с 

гръбначни изкривявания, плоско стъпало .от първа и втора група. Бройката в 

групата е от 3-6 човека.

4.1.Теми и дейности

• Обучение и упражнение за телодържание.

• Пасивни упражнения.

• Обучение и упражнение от различни изходи положения; лег, тилен лег, колянна 

опора, колянка седеж и стоеж и висове на общоукрепващи упражнения.

• Обучение и изпълнение на изометрични и упражнения срещу съпротивление.

• Упражнения с уреди тояжка, рингове, ластици.

• Упражнения на уреди; шведска стена- изтеглящи и висове.

• Дихателни упражнения.

• Обучение и изпълнение на активни упражнения за пръсти, стъпала и глезенни 

стави при плоско стъпало.

• Обучение и изпълнение на упражнения за разтягане на мускулите на долните 

крайници.

• Обучение и изпълнение на различни видове ходене и бягане; пръсти, пети на 

външен ръб на ходилото и упражнения в клек.

• Упражнения на уреди - цилиндър, пресечен конус, топка.

• Игри с приложен характер - щафетни и забавни.

За учениците със СОП естествените сили на природата влияят позитивно на тяхното 

здраве, спомагат за бързото възстановяване на организма, успокояват нервната система 

и емоционалното състояние се подобрява. Затова в тяхната терапевтична програма се 

включва и теренната терапия. Тя използва най-автоматизирания двигателния навик -  

ходенето. Извършва се при съчетаване на движенията с естествените природните 

фактори. При него се дозира правилно разстоянието на терена, наклона, броя на 

крачките в минута, броя и продължителността на почивките. Има следните 

разновидности:

1. Дозирани пешеходни разходки;

2. Дозирано ходене по пътеки с препятствия;

3. Разходки сред природата;

4. Близък туризъм;

5. Забавни игри сред природата.

VII ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
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Годишна програма за рехабилитация и кинезитерапия на деца и ученици с физически увреждания

1. Да се подобри здравословното състояние на учениците.

2. Да усвоят нови двигателни умения и да придобият по-голяма 

самоувереност в своите възможности.

3. Да развият и усъвършенстват своята физическа и умствена 

работоспособност.

4. Да обогатят своите битови и социални умения.

5. Да подобрят и стабилизират походката си и да преодолеят излишните 

движения.

6. Да развият и подобрят комуникативносгта и ориентацията си в 

пространството.

7. Да участват активно в социалния живот както в училище, така и извън 

него.

8. Развитие на игрови умения и укрепване на емоционалното им състояние.

VIII. ФОРМИ НА РАБОТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РЕХАБИЛИТАЦИОННО-

ТЕРАПЕВТИЧНАТА ДЕЙНОСТ

1. Индивидуални занимания на учениците със СОП с тежка степен на 

физически увреждания.

2. Индивидуални и групови занимания на учениците със СОП 

класифицирани с първа и втора група физически увреждания.

IX. КОНСУЛТАТИВНА РАБОТА

1. Консултиране и подкрепа на родителите за участието и състоянието на 

учениците в рехабилитационната програма.

2. Консултиране на учителите и терапевтите за особеностите и 

потребностите на учениците със СОП за подкрепа при работа с тях.

Изготвил:

Диана Ценова - Кинезитерапевт в ЦСОП„Проф. Д. Кацаров” 

гр. София
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