


ЗДРАВЕЙ, скъпи РОДИТЕЛЮ!

и така, нека ти разкажа за живота на днешните деца...

ЩОМ СИ ТУК, НАЙ-ВЕРОЯТНО ТВОЕТО ДЕТЕ Е ВЕЧЕ УЧЕНИК ИЛИ 
ПРЕДСТОИ ДА БЪДЕ...

ЗАТОВА ТОЧНО СЕГА Е 
МОМЕНТЪТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕМ!

АЗ СЪМ МАКСИМА И ЩЕ ТИ 
РАЗКАЖА КАК ДА ЗАЩИТИШ 
СВОЕТО ДЕТЕ ОТ СТРЯСКАЩАТА 
СТАТИСТИКА, ЗАЩОТО СЪМ 
СИГУРНА, ЧЕ ИСКАШ 
НАЙ-ДОБРОТО ЗА НЕГО ПО 
ПЪТЯ МУ В ЖИВОТА ЗАНАПРЕД!

ПОВЕЧЕ ОТ 17 ГОДИНИ РАБОТЯ С 
РОДИТЕЛИ КАТО ТЕБ И ВЕЧЕ НАД 
680 ДЕЦА, КОИТО СА СЕ 
ВСЛУШАЛИ В МОИТЕ СЪВЕТИ И 
ТРЕНИРОВКИ, СЕ ОТЛИЧАВАТ ОТ 
ВРЪСТНИЦИТЕ СИ, 
БЛАГОДАРЕНИЕ НА УНИКАЛНАТА 
ДЕТСКА ПРОГРАМА, ЗА КОЯТО ЩЕ  
РАЗБЕРЕШ ТУК.

ПЪРВО ЩЕ ТЕ ЗАПОЗНАЯ С КАКВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
ТРЯБВА ДА СЕ СПРАВЯТ ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ

често срещани в училище, не само 
в по-горните класове, но и при 

по-малките ученици

понякога на някои 
деца не се дава възможност 

да се изявят и те биват 
подценявани

липсата на игра, 
намалена двигателна активност

и приковани на чина за 
цял ден

създаването на приятелство е 
голямо предизвикателство 

за някои деца

трудно нагаждане към новите 
изисквания на училищния живот

ПОДИГРАВКИ
И ТОРМОЗ

отхвърляне

обездвижване

самота

в училище децата се изправят
пред много социални предизвикателства.
докато някои могат да се справят с всяка
ситуация, за други преодоляването
изисква навременна и адекватна реакция!

приспособяване



трябва да знаеш за някои пропуски в образованието

основен пропуск: ориентираност на системата 
към запаметяване и  възпроизвеждане, а не 
към провокиране на  мислене, самостоятелност 
и формиране на умения!

УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
налага запаметяване на определено 
учебно съдържание, без да се развива 
мисленето на учениците. Изисква се да 
се знае голям обем от материал, без да 
има достатъчно часове за упражнение

ОБЕМНОТО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
налага писмения тест като средство за 
контрол. Това води до невъзможност на  
учителите да работят с учениците за 
развитие на умения за работа в екип, 
умения за защитаване на собствена 
позиция, толерантност към различните 
идеи, умение за позитивно мислене, 
умения за презентиране и 
комуникация.

ТОТАЛНО ОТСЪСТВАТ 
играта, работата в групи, дискусията, 
творческото мислене, забавлението.

нека заедно разгледаме общата картина

5-те най-големи опасности,
пред които са изправени нашите деца днес

лошо хранене
липса на движение

натиск от връстници
насилие

липса на мотивация

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ КАК Е МИНАЛО 
НАШЕТО ДЕТСТВО. МНОГО 
ДОМАШНИ, ДЪЛГИ И 
ЗАНИМАТЕЛНИ ИГРИ (ДО КЪСНО 
ВЕЧЕР), ПЪЛНОЦЕННО ХРАНЕНЕ, 
И ЗДРАВ СЪН. НЕ СМЕ ЗНАЕЛИ 
КАКВО Е СКУКА. ТАКА И ТВОЕТО 
ДЕТЕ НЕ ТРЯБВА ОТ СЪВСЕМ 
МАЛКА ВЪЗРАСТ ДА БЪДЕ 
АПАТИЧНО. В КРАЯ НА 
КРАИЩАТА, АКО ПОГЛЕДНЕМ 
СЪВРЕМЕННИТЕ ДЕЦА, ТЕ ИСКАТ 
САМО ПОДАРЪКА ТИП „СКЪПА 
ДЖАДЖА“,  КОМПЮТРИ, А 
ВСИЧКО ОСТАНАЛО ЗА ТЯХ НЕ Е 
ГОТИНО И Е БЕЗИНТЕРЕСНО.

Предизвикателствата на съвременния противоречив и динамичен свят засилваt 
нуждата от допълнителна подготовка НА УЧЕНИЦИТЕ, която да им помогне да се 
справят по-добре, но за сметка на двигателната им активност, която ЧЕСТО СЪВСЕМ 
отсъства от дневната им програма!

ПО ТРАДИЦИЯ СМЯТАМЕ, ЧЕ ЕДИНСТВЕНАТА 
ЗАДАЧА НА ПЪРВОКЛАСНИКА Е ДА СЕ 
НАУЧИ ДА ЧЕТЕ И ПИШЕ. НО ВСЪЩНОСТ В 
НАЧАЛНИЯ КУРС ИМА ОЩЕ МНОГО И 
ПО-ТРУДНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА. НАЙ-ОБЩО ТЕ СА 
СВЪРЗАНИ С ЦЯЛОСТНО РАЗГРЪЩАНЕ НА 
ЛИЧНОСТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НЕ САМО НА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНО, НО СЪЩО НА ФИЗИЧЕСКО 
И СОЦИАЛНО НИВО.



защо играта е толкова важна

Играта заема главна роля в развитието на 
социалните, емоционални, лингвистични 
и интелектуални способности.

ИГРАТА 
окуражава изобретателност, 
въображение, творчество и 
всички видове решаване на 
проблеми.

Детските терапевти често 
използват игрите, за да 
помогнат на деца, които са 
преживели травма.

Така че следващия път, когато видиш детето си заето с нещо, което си смятал за 
„просто игра“, помисли за всичките сложни връзки, които се формират в неговия 
бързоразвиващ се мозък!

Спортът има важна роля за здравословното ментално и физическо развитие

ПСИХОЛОГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Психиката на човека е от огромно значение 
за това как протича животът му. Чрез спорта 
децата укрепват своята психика, 
преодолявайки различни трудности, както от 
физическа, така и от психологическа и 
емоционална гледна точка. Усещането за 
победа над самия себе си допринася за 
самоуважението, удовлетворението, доброто 
самочувствие на детето и изграждането на 
неговата индивидуалност.

МОРАЛНО РАЗВИТИЕ
децата се научават как 
да понасят победата и 
загубата, което е от 
огромно значение за 
поведението им изобщо 
в живота.

СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ
чрез спорта децата развиват 

лидерство, работа в екип, 
взаимопомощ, спазване на 

правила и отговорност.

установено е, че има пряка връзка между състоянието на сърдечно-съдовата
система и умствените способности.

влиянието на спорта върху развитието на детето



спортен клуб максима
www.maximasport.com

ИМАЙ ПРЕДВИД, ЧЕ ДНЕС 
ДОБРОТО ОБРАЗОВАНИЕ НЕ ГАРАНТИРА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

В съвременния свят значителният обем от 
"готови" знания не е особена ценност и 
не е достатъчен за успешна реализация

ОБРАЗОВАНИЕТО ОБЕЩАВА НА МЛАДИТЕ ХОРА 
ЗАЕТОСТ И ПО-ДОБРИ ДОХОДИ. НО ТЕЗИ ПОЛЗИ ЗАВИСЯТ ОТ КАЧЕСТВАТА НА ЛИЧНОСТТА, 
А ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ РАЗВИТИ ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА Е ПРОПИЛЯНА ВЪЗМОЖНОСТ.  

ТЪЖНО Е ДА ВИДИШ МЛАД ЧОВЕК С ДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ, КОЙТО ОБАЧЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ 
РЕAЛИЗИРА, ЗАЩОТО МУ ЛИПСВА УВЕРЕНОСТ И СИЛИ ДА СЕ ИЗПРАВИ ПРЕД 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ИЛИ КОНКУРЕНЦИЯ В РАБОТАТА ИЛИ ЖИВОТА.

ДОКЛАД НА СВЕТОВНАТА БАНКА 
(ВАШИНГТОН, 26 септември, 2017г.) 
предупреждава:

МИЛИОНИ УЧЕНИЦИ 
в страните с ниски и средни доходи 
са застрашени да пропуснат 
възможности за развитие и да 
получават ниски заплати в по-късен 
етап от живота си, защото техните 
основни и средни училища не 
успяват да ги подготвят как да 
успеят в живота.

СПОРЕД МЕЖДУНАРОДНО 
ПРОУЧВАНЕ личните качества 
на даден човек са по-точни 
предсказатели за неговия успех, 
отколкото коефициентът му на 
интелигентност.

ИНСТИТУТЪТ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
“КАРНЕГИ” твърди, че 85% от 
финансовия успех се дължи на 
личностните качества, а не на 
умствените способности и 
знанията.

ВЪПРЕКИ ДОБРОТО ОБРАЗОВАНИЕ

26%
ОТ МЛАДИТЕ ХОРА
ПО СВЕТА ОСТАВАТ
БЕЗРАБОТНИ

И ТАКА, ЗА ДА МОГА ДА ПОМАГАМ, 
СЪЗДАДОХ СОБСТВЕН СПОРТЕН КЛУБ,
КОЙТО...

да използва ценностите на бойните изкуства и чрез 
тренировки по карате да възпитава и учи децата как да 
преодоляват предизвикателства и препятствия, а не да се 
отказват.

за разлика от другите клубове подготвя децата да се 
борят не с врагове, а със самите себе си, със собствените 
си съмнения и несигурности

въведе уникална учебна програма и нова методика, 
разработена с италиански специалисти, която интегрира 
традиционните ценности с модерни методи на обучение и 
поставя силен акцент върху ценните житейски умения 
като постоянство, фокус и самодисциплина.

За да постигнем още по-добри резултати  разработихме специална програма за деца в 15 стъпки.

Началната ни програма няма за цел да създава шампиони, а да възпитава и развива  освен 
физически качества и увереност за справяне с предизвикателствата в училище и живота.

НАШИТЕ ДЕЦА СЕ ОТЛИЧАВАТ ОТ ОСТАНАЛИТЕ, защото са възпитани и добри, борбени и 
съобразителни.

#1  ролята на родителите - според много детски психолози, най-голям приоритет на 
родителите трябва да бъде да поддържат самочувствието на децата, за да могат да 

израснат уверени с вяра в себе си!

и още...

когато детето Ти използва дисциплината на бойните изкуства, за да победи страховете си, то 
има сила да използва това във всички други области в живота.



Качества, върху които се акцентира при различните степени (колани).

ИЗРАСТВАМ ПОСТИГАМ ОТЛИЧАВАМ ВЪЗДЕЙСТВАМ

 Като много неща в живота, първо трябва да направим своя ИЗБОР и да поемем 
ОТГОВОРНОСТ за действията и посоката, в която искаме да вървим.
 ИЗРАСТВАНЕ в личен и професионален план постигаме, когато умеем и знаем как да 
се ФОКУСИРАМЕ върху точните хора и информация. Когато осъзнаем и 
ВЯРВАМЕ в собствените си възможности и започнем да  
УСЪВЪРШЕНСТВАМЕ нещата, които ни движат в правилната посока.
 Успех ще започнем да ПОСТИГАМЕ, когато сами ПРЕДИЗВИКВАМЕ себе си, 
БОРИМ се за възможностите, които се откриват и отделяме време за ОЦЕНКА на 
действията и връзката им с нашите цели.
 Вместо сляпо да следваме тълпата, трябва да се ОТЛИЧИМ с нашите действия и цели. 
Трябва да избягваме пристрастност когато ОЦЕНЯВАМЕ, да РАЗПОЗНАЕМ 
предизвикателствата и да ОТКЛИКНЕМ с подходящо решение.
 През целия етап на развитие трябва да се стремим не само да подобрим нашия живот но 
да ВЪЗДЕЙСТВАМЕ на другите да правят същото. Трябва да си СЪТРУДНИЧИМ и да 
ПОМАГАМЕ на другите, когато имат нужда, да ДЕМОНСТРИРАМЕ, че сме твърдо 
решени да постигнем нашата цел.  
 Въпреки че целият процес е дълъг и има доста препятствия, черният колан представлява 
пълна  ТрансФормация на възможности, умения и отговорности за справяне с всички 
предизвикателства пред нас и хората около нас.
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Много Бърз Растеж

Много Рязко Забавяне

Равномерен Растеж

Бързо Израстване Рязко Забавяне

Постепенно Намаляване

Спиране на
Растежа

Периоди на растеж, които трябва да се отчитат
при тренировките по карате.

момичета

момчета

Физическо, Ментално, Емоционално Развитие

Сила

Издръжливост
Гъвкавост

Умения

Бързина 1

Бързина 2

Степен на Растеж

Степен на Растеж

Възраст за Развитие

Гъвкавост

Издръж-
ливост

Бързина 1

Умения
Бързина 2

Сила 1 & 2

Под   5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   15    16    17    18    19    20+

Фази за развитие на технически умения.

цел

техническа
компетентност

двигателна
култура

състезателни
умения

6-9 години

6-8 години

момчета

момичета

9-12 години

8-11 години

момчета

момичета

12-16 години

11-15 години

момчета

момичета

16-18 години

15-18 години

момчета

момичета

18-21 години

18-21 години

момчета

момичета

Този етап се фокусира върху придобиването 
на начални умения и изграждането на цялостна
двигателна култура.

По време на този етап децата са готови да усвоят и 
усъвършенстват основните карате умения, от които
се нуждаят за участие в състезания или за 
удоволствие.

Децата започват да се конкурират, основният акцент 
по време на тренировка, изпит или състезание е да 
показват най-доброто от себе си и да прилагат това,
което са научили, а не да печелят на всяка цена.

Етап за оптимизиране на физическата и техническата
подготовка; тук спортистите трябва напълно да 
развият и усъвършенстват своите умения, както и 
да могат да контролират емоциите си.

Само най-добрите и най-посветените достигат този
етап. Тези, които успеят на този етап, могат да
побеждават във всичко и на най-високо ниво.

ЗЕНКУЦУ ДАЧИ     3

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ЙОИ

Йои

Йои

Зенкуцу дачи
Посоката се определя
от треньора.

ОРИЕНТИРАНЕ В ПРОСТРАНСТВОТО:
Започва се от Йои, може да се мести само
единия крак. На сигнал: минава се в Зенкуцу
дачи напред, назад, или със завъртане наляв0,
надясно или в посоката, определена от треньора.
Надграждане: могат да се направят две или 
повече стъпки.

А
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ЗАУЧАВАНЕ
РАЗИГРАВАНЕ НА СИТУАЦИИ

А
РЕКА
Двата колана се поставят успоредно като

брегове на река. Минава се в Зенкуцу дачи - 

предният крак е в реката, задният е 

изпънат.
Трябва да вземеш щипката на партньора, 

докато се пазиш да не ти вземат твоята.

Ограничени от
два колана.

ЗАЩИТА:
Уде уке -
средната част на тялото

Гедан барай -
долната част на тялото

ВЛАКЪТ, КОЙТО ДЕРАЙЛИРА

(коланите образуват релсите)

Целта е да изкараш партньора от релсите,

като го буташ за ръцете.

Трбва да си отлепи предния крак.

Б

В ЗАВЛАДЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯ

Започва се от Зенкуцу дачи.

Единият колан е поставен на земята

и образува кръг. Предният крак на 

партньорите е в рамките на кръга.

Целта е да накараш партньора да си

отлепи стъпалото от земята.

ЗЕНКУЦУ ДАЧИ     1

ПОДГОТВИТЕЛНИУПРАЖНЕНИЯ

А

Б

В

ИГРА ЕДИН СРЕЩУ ДРУГДръпни - Бутни

МАРШЪТ НА ВЕЛИКАНАХодене напред с големи крачкипо две линии (като по релси)

Започва се от Хачичи дачи и се стъпва напред в Зенкуцу дачи с левия крак.
Връща се в изходна позиция, повтаря се с десния крак.Отново като по две релси.

НИВО 1:
Програма за подготовка на деца

Общ поглед върху програмата
/развитие на емоционална, физическа и техническа 
подготовка за съответната възраст и степен/




