
Домашното физическо възпитание може да подобри
мозъка на вашето дете

Често изискването за физическото възпитание в домашното училище се пренебрегва като
възможност  за  подобряване  организацията  и  растежа  на  мозъка  на  вашето  дете.
Деий ствителността е, че като вложите минимално внимание и организация в заниманията по
физическо  възпитание,  вие  можете  да  повишите  цялостната  обучителна  способност  и
мозъчната организация на децата.

Необходими са специални моторни движения, за да се организират ниските нива на мозъка,
или да се постави добра основа. В обичаий ното развитие, тази моторна организация започва
при раждането. Бебето започва да мърда произволно краий ниците си. Накрая то успява да
организира движението, така че да се обърне по корем и да се протегне и да хване предмети.
Когато се даде достатъчно стимулация и възможности за упражнение, това първоначално
движение  трябва  да  се  организира  в  много  координирано  пълзене  по  корем (воий нишко
пълзене).  Това  означава  дясната  ръка  да  се  протяга,  докато  лявото  коляно  се  свива  и
пръстите на левия крак се вкопчват в пода и натискат – което изтласква бебето напред.
Използването на противополжните ръка и крак в синхрон и организирано е началото на
едновременното  използване  на  двете  полукълба  на  мозъка  (тяхното  комуникиране).
Посягането към предмети и тяхното хващане, докато бебето се движи напред, е началото на
координацията око-ръка, която по-късно е толкова важна за ръкописното писане и другите
академични занимания. 

Когато се научи да пълзи координирано по воий нишки, следващата стъпка от развитието е
детето да застане на длани и колена и да започне да лази. В тази позиция очите започват да
практикуват  конвергентност,  когато  малките  пръстчета  стават  все  по-ловки  да  вдигат
дребни предмети от земята. Докато бебето продължава да се движи с пълзене, то развива
много важни мускули,  които ще бъдат от полза  по-късно.  Пълзенето увеличава силата и
координацията на горната част на тялото и на ръцете, както и на мускулите на долната част
на тялото. В процеса на координирана работа на двете полукълба на мозъка (дясна ръка и
ляв крак се движат заедно, след това лява ръка и десен крак и т.н.), се полага основата за
установяване  на  латералност.  Така  се  нарича  процеса,  в  коий то  тялото  се  организира  и
започва да избира страна – човек става десничар или левичар (което се развива напълно
едва към петата година от живота на детето.)

Без тези ранни организирани моторни движения детето може да проходи твърде рано, като
пропусне важни възможности за развитие на моториката си. Проблемите се появяват по-
късно,  в  училищните  години,  с  деца,  които  са  пропуснали  тези  стъпки.  Обичаий ните
проблеми, които виждаме, когато тези по-ниски стъпи се подминат или не се завършат, са:
липса  на  цялостна  груба  моторна  координация  (не  са  добри  в  спортовете),  тромавост,
затруднена  координация  между  окото  и  ръката,  лош  почерк,  слабост  в  горната  част  на
тялото  и  на  мускулите,  които  отговарят  за  фината  моторика,  лошо  проследяване  на



предмети  с  очите  и  слаба  конвергентност  (което  прави  четенето  много  трудно).  Както
можете да видите, пълната организация на тези ранни моторни движения е много важна за
последващите академични постижения. Добрите новини са, че без значение от възрастта,
можете да се върнете и да положите тази основа като направите движенията сега. Щом се
усвоят движенията от ниско ниво, може да започнете да работите върху по-сложни мозъчни
функции  като  правите  упражнения  като  маршируване  (с  високо  вдигнати  колене,  и
докосване на лявото коляно с дясната ръка и обратно). Скачаий те, като докосвате колената с
противоположната ръка. Добавете движения за равновесието, които може да помогнат за
интегрирането  на  множество  системи  като  зрение,  моторика,  равновесие,  и  така  ще
адресирате  множество  области,  които  ще  помогнат  на  децата  ви  не  само  да  подобрят
координацията  си,  но също и академичните си способности.  Пълзенето и лазенето също
може да помогнат на някои деца, които имат проблеми с късно подмокряне на леглото и с
цялостната  емоционална  стабилност.  Пенсионираният  специалист  по  неврологично
развитие  Марша  Блекууд  беше  първата,  която  състави  курс  с   латерализационни
препятствия за домашни ученици. По-долу е ревизирания вариант на неий ния курс,  коий то
може да започнете да включвате в ежедневните си занимания с децата вкъщи.

Л. П. Курс (Курс по латерализационни препятствия):

Свържете  физическите  упражнения  в  „курс“  от  неща,  които  трябва  да  се  правят  на
специфично време, с конкретно разстояние или повторения, за да се изпълнят заниманията
като част от  курса  по  физическо  възпитание.  Тези занимания работят  върху етапите  на
развитието и могат да станат скучни или досадни, ако се правят в изолация. От полза ще ви
бъде всеки начин, по коий то може да свържете тези упражнения в интересен „курс“, за да ги
направите забавни за децата си.

Изберете  от  заниманията  по-долу,  за  да  създадете  „курс“  и  се  чувствайте  свободни  да  го
променяте с времето.

 Брахиация (придвижване с висене на ръце) 2 минути

 Пълзене по корем - кръстосано 2 минути

 Лазене на четири крака 2 минути

 Кръстосано подскачане - 2 минути

 Кръстосано маршируване – 2 минути

(може да използвате леки тежести за китките и глезените,  за  да подобрите осезанието и
силата)

 Кръстосано маршируване назад  2 минути

(може да използвате леки тежести за глезените и китките на ръцете)

 Бързо ходене/джогинг с леки тежести на китките и глезените (целта е 1 км)



 Кълбо напред (внимаваий те с врата) 2 минути

 Подскоци с едновременно разтваряне на краката и ръцете (Jumping Jacks) (със затворена уста)
4 пъти по 1 минута всеки път

 Търкаляне настрани с изпънато тяло (ръцете може да са протегнати нагоре или прилепени до
тялото) в двете посоки 2 минути (ако е нагоре по наклон е страхотно)

 Кратки спринтове от точка до точка (колкото се може по-бързи) 4 по 15 метра направени
последователно (с леки тежести на китките и на глезените)

 Въртене на стол или гума – в люлка от автомобилна гума – завъртете се 3 пъти на едната
страна и 3 пъти на другата за 2 минути.

 Скачане на въже – Сменяий те типа подскоци и увеличаваий те трудността с напредъка на децата
– 2 минути

Ето един примерен курс:

Упражнения за стречинг – 2 минути

Кръстосани подскоци от точка А до точка Б

Покатерете се на гумената люлка и последователно се въртете 3 пъти в едната и после 3 пъти
в другата посока в рамките на 1 минута.

Паднете и пълзете по корем през тунел (въображаем) – отбележете дължината

Спринтираий те  до  другия  краий  на  двора  (15  метра)  4  пъти  (подходящо  е  използване  на
хронометър)

Направете кълбо напред 3 пъти

Пълзете до гаража (измерете за колко секунди прави дължината)

Търкаляий те се настрани с изпънато тяло надолу и нагоре по склон

Придвижване чрез висене на ръце и след това се върнете и повторете докато мине времето

След това продължете с бързо ходене/джогинг

(опитаий те се да използвате последните 5 минути, за да вървите и да успокоите пулса си или
като направите стречинг и отпускане на мускулите)

*****ИДЕИ

За младежа,  коий то планира да ходи в армията – това може да стане армеий ска подготовка.
Родителите може да използват истински въжета или тел, за да може Джони да си представя, че се
движи под бодливата тел. Пълзенето включва избягване на „пехотни мини“, така че да не бъде само
скучно пълзене в права посока. Търкалянето настрани с изпънато тяло като помощ за минаване под
огради, спринтове на открито пространство и пр.

За малките момчета и момичета хронометърът е страхотен подарък. Те може да се състезават
със себе си, като се опитват да подобрят вчерашните си разстояния или времето за бягане или за



джогинг. Четири дължини по 50 метра е страхотно, но ако могат да направят 6 дължини по 50 метра
за същото време с добър противоположен модел на придвижване – това е супер!

Някои от децата обичат животни. Затова всеки ден може да бъдат различно животно (разбира
се трябва да бъде на 4 крака). Лазенето се извършва с животински звуци, а „храната“ на животното е
разпръсната  по  „полето“.  То  трябва  да  допълзи  до  всяка  „храна“  поред,  да  събере  храната,  и  да
продължи към следващото място, което ще направи ежедневното пълзене интересно.

Бъдете креативни и се забавляаий те докато организирате техните мозъци.
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