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Цел на изследването

Да се направи оценка на хранителния

режим при деца от предучилищна и

начална училищната възраст, занимаващи

се със спортна гимнастика, с методика,

достъпна за приложение в ежедневната

треньорска практика.
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Задачи на изследването

 Да се избере, апробира и адаптира подходящ тест за
оценка на храненето при деца;

 Да се оцени хранителния режим на деца от
предучилищната и начално-училищната възраст,
трениращи спортна гимнастика;

 Да се избере и апробира подходяща методика за
оценка на физическото развитие на деца от
предучилищната и начално-училищната възраст;

 Да се направи оценка на физическото развитие на
контингент деца от предучилищна и начална
училищна възраст, трениращи спортна гимнастика;

 Да се направи оценка на хранителния режим
съобразно физическото развитие и тренировъчния
режим на изследвания контингент.
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Методика на изследването

 Изследвахме 40 деца посещаващи

занимания по спортна гимнастика в

спортен комплекс „Левски“. 22 момчета и

18 момичета, от 4 до 12 години в 2

възрастови групи:

- предучилищна (3-6 години)

- начална училищна възраст (7-11 години)

 Целенасочено анализирахме резултатите на

няколко подгрупи.
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Антропометрия

Ръст (см), персентилна и Z-оценка

Тегло (кг), персентилна и Z-оценка

Обиколка на мишница (см)

Кожни гънки: трицепс, лопатка (мм)

Динамометрия (кг, N)

ИТМ (кг/м2), персентилна и Z-оценка

% Мастна Тъкан

Мускулна площ на мишница (см2)
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Калиперометрия и динамометрия 
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Оценка на резултатите

За оценка на ръста, теглото и ИТМ при деца
използвахме специализирани софтуерни
продукти на СЗО - „WHO Anthro“ (за деца до 6
години) и „WHO Anthro Plus“ (за деца над 6
години). За всеки показател беше получена Z-
оценката и Персентилната оценка за съответната
възраст.

За граници на получените оценки на ИТМ,
използвахме референциите на СЗО за деца от 5 до
19 години:

наднормено тегло >1SD, затлъстели >2SD,
поднормено тегло < -2SD, слаботелесни < -3SD

7



Изследване на храненето

За изследване на хранителния прием при децата адаптирахме тест,

използван за спортисти. Теста се основава на въпроси за седмичната

употреба на основните хранителни продукти и се попълва от родителите.

Включихме въпроси за ръста и теглото на децата, според техните

родители.

На базата на отговорите изчислихме:

- дневната употреба на хранителните продукти разделени в 24 групи

- дневния прием на белтъци, въглехидрати и мазнини, белтък/кг ТМ

- общия дневен енергиен прием (kcal/24h)

Сравнихме антропометричните данни, подадени от родителите на

децата, с нашето измерване.
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Резултати и анализ

3-6 години,

момчета

3-6 години,

момичета

7-11 години,

момчета

7-11 години,

момичета

Възраст 5.00 ± 0.58 5.6 ± 0.89 7.55 ± 0.52 8.7 ± 2.11

Спортен 

стаж (мес.)
7.43 ± 5.35 24.6 ± 12.28 26.82 ± 15.30 14.8 ± 13.97

Ръст (см) 112.17 ± 6.25 116.66 ± 5.91 126.27 ± 3.87 131.82 ± 12.09

Ръст 

Z-оценка
-0.28 ± 0.65 0.10 ± 0.87 -0.28 ± 0.61 -0.27 ± 1.12

Тегло (кг) 18.83 ± 2.83 21.6 ± 3.11 25.54 ± 2.79 30.87 ± 10.19

Тегло 

Z-оценка
-0.39 ± 0.77 0.25 ± 0.66 -0.10 ± 0.80 -0.02 ± 1.09

ИТМ (кг/см2) 14.91 ± 1.30 15.79 ± 1.06 16.01 ± 1.59 17.30 ± 2.82

ИТМ 

Z-оценка
-0.37 ± 1.03 0.24 ± 0.67 0.04 ± 1.03 0.304 ± 0.86

Мастна 

тъкан (%)
12.07 ± 2.21 14.66 ± 2.74 12.53 ± 2.80 17.36 ± 5.64

Антропометрични данни на изследваните деца
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Допълнителни антропометрични и силови показатели

3-6 години,

момчета

3-6 години,

момичета

7-11 години,

момчета

7-11 години,

момичета

Гънка лопатка 

(мм)
4.50 ± 0.58 5.72 ± 0.93 5.14 ± 0.81 7.99 ± 4.88

Гънка трицепс 

(мм)
7.93 ± 1.67 9.52 ± 2.29 7.77 ± 2.16 11.25 ± 4.19

Мускулна 

площ 

мишницата 

(см2)

16.35 ± 2.11 20.19 ± 3.84 21.80 ± 2.75 25.57 ± 7.23

Динамометрия 

лява ръка(N)
69.37 ± 12.48 79.26 ± 18.27 103.36 ± 28.46 93.29 ± 16.50

Динамометрия 

дясна ръка (N)
83.39 ± 39.65 84.37 ± 17.48 111.92 ± 28.33 100.45 ± 26.22
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Интервали на Z-оценката на ИТМ

Разпределение на Z-оценките на ИТМ на всички изследваният

контингент деца трениращи спортна гимнастика
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3-6 годишни, 

деца, 

България 

1997

3-6 годишни 

изследвани 

деца

6-10 годишни, 

деца, 

България 

1997

6-10 годишни 

изследвани 

деца

Предвиден 

енергоразход 

(kcal/24 h)

1423 ± 243 1558 ± 135.9

Енергиен прием

(kcal/24 h)
1740 ± 479 1503 ± 330 2069 ± 518 1831 ± 432.2

Белтък (Е%) 10.5 16.0 ± 1.7 10.7 16.1 ± 2.4

Мазнини (E%) 37.3 33.3 ± 3.9 40.2 34.4 ± 4.5

Въглехидрати (E %) 52.2 48.4 ± 4.7 49.1 47.3 ± 5.6

Белтък (g/кг ТМ) 3.2 ± 0.9 2.9 ± 0.9

Белтък (g/ден) 46.2 ± 12.3 60.4 ± 14.7 55.6 ± 14.7 73.9 ± 19.1

Мазнини (g) 72.6 ± 21.6 55.6 ± 12.9 92.4 ± 29.5 70.0 ± 18.0

Въглехидрати (g) 228 ± 70 182 ± 45.6 254 ± 72 217.1 ± 59.3

Данни за хранителния прием на изследваните лица  и 

данни за същата възраст по проучване на България 1997г. 
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6-10 годишни момчета,

спортен стаж под 2 години

6-10 годишни, състезатели, 

спортен стаж над 2 год.

Предвиден 

енергоразход (kcal/24 h)
1458 ± 84.5 1557 ± 149.5

Енергиен прием

(kcal/24 h)
1733 ± 482.9 1868 ± 464.0

Белтък (Е%) 18.0 ± 3.0 15.3 ± 1.7

Мазнини (E%) 34.5 ± 4.0 34.4 ± 5.3

Въглехидрати (E%) 45.2 ± 6.4 48.4 ± 5.7

Белтък/кг ТМ 3.1 ± 0.90 2.7 ± 0.7

Белтък (g/ден) 76.9 ± 19.5 71.3 ± 18.3

Въглехидрати (g) 196.8 ± 68.0 226.0 ± 61.2

Мазнини (g) 66.6 ± 20.1 71.6 ± 21.4

Хранителен прием при състезатели
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*

Сравнение на антропометрични и силови показатели при момчета от

начална училищна възраст, трениращи спортна гимнастика със

спортен стаж под 2 год. (n=13) и момчета състезатели със спортен

стаж по-голям от 2 год. (n=6). (* p < 0.05)
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Група Състезатели Наднормено тегло

Показател Средна 

стойност ± SD

Брой Средна 

стойност ± SD

Брой t-критерий

Предвиден 

енергоразход 

(kcal/kg/24h)

70.16± 8.82 13.00 48.73±8.98 6.00 p<0.001

Изчислен 

енергоразход

(kcal/kg/24h)

72.32± 21.19 13 63.65±15.28 6 p>0.05

Белтък

(гр/кг)
2.87± 0.86 13 2.57±0.80 6 p>0.05

Мазнини

(гр/кг)
2.65± 0.88 13 2.30±0.50 6 p>0.05

Въглехидрати

(гр/кг)
8.86± 2.62 13 7.86±2.02 6 p>0.05

Предвиден и изчислен енергоразход , белтъци, мазнини, 

въглехидрати на килограм тегло при изследваните деца
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Z-оценка на ИТМ и съотношение (енергиен прием)/(изчислен
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изследваните състезатели (момчета и момичета, n=13)
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Изводи и препоръки

 Препоръчваме теглото и ръста при децата да се измерва

от треньора или здравен специалист.

 При някои деца спортисти с по-голяма мускулна маса,

ИТМ не дава адекватна оценка на теглото и

физическото развитие

 При децата с наднормено тегло, е добре да се увеличи

обема на упражненията с аеробен характер в

подготвителната част на тренировката по гимнастика

 За правилната оценка на енергоразхода е необходимо да

се получават данни и за допълнителна физическа

активност извън заниманията по физическо възпитание

и спорт
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 Анкетният метод на оценката на храненето при
децата, засилва интереса на родителите към
хранителния режим и заниманията със спорт на
техните децата

 Използвания от нас анамнестичен въпросник за
хранене дава добра представа за средния прием на
основните групи храни, хранителни вещества и
енергия

 Препоръчваме в бъдеще да се апробират и използват
при деца спортисти, методи базирани на „дневник на
храненето“

 Препоръчваме треньора да използва авторитета си за
да стимулира децата и техните родители към по-
здравословен начин на хранене

 Препоръчваме да се обръща внимание на родителите
относно зъбното здраве, спазване на детската зъбна
хигиена и сдъвкването на храната
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Ние сме това, което ядем!

Но е добре и да спортуваме!

Благодаря за 

вниманието!
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