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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

(максимален обем 1 страница, кегел 12, шрифт Times New Roman)

1. Код: SPO1160
2. Наименование на учебната дисциплина:

„Физическа култура  и спорт“
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа
6. Семестър / триместър, в който се изучава: първи, втори
7. Брой кредити:  9
8. Име на лектора (и):    доц. Катя Кайрякова
9. Резултати от обучението:Програмата за обучение предвижда

изучаването на “Български танцов фолклор”. Заедно с целите
които преследва обучението по “Спорт”, а именно развитие и
подобрение на жизнените функции на човешкия организъм – танца
дава допълнителни възможности. Чрез движенията на танца и
музиката за възпитание на чувството за ритъм, организираност,
естетизиране на поза, жестове, мимики, походка.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания : добра физическа

кондиция; нормален здравен статус; обща двигателна култура;
12.Съдържание на курса: Музикалния танцов фолклор заема съществен

дял от традиционната култура на България. Фолклорните танци
намират място в сценичното творчество на българския творец, както
неотменно присъстват в празничната система на съвременното
общество. Програмата предвижда изучаване на фолклорни образци
от всички етнографски области на България. Студентите ще бъдат
запознати с богатството на танцовия фолклор, видовете етнографски
области, стиловите особености, обичайната и празнична
традиционна система на българина. Ще изучават най-популярните
български хора, които битуват все още в празниците на българина.

13.Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:



 Въгларов, Ст., “Български народни хора и танци” изд.Медицина и Физкултура –
София 1976 год.

 Петров, К., “Български народни танци” ,изд.”Просвета”- София 1993 год.
 Дженев, К., “Кинетография”,изд.”Наука и изкуство”1979 г.
14.Планираните дейности за обучение и методи на преподаване:

Групови семинари и работни срещи
15.Методи за оценка и критерии: практически изпит
16.Език на преподаване:   български


