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Упражнение 1: настоящата срещу идеалната смяна 

Използвайте детайлите, които представихме за различните типове работа на смени и техните ротационни системи, за да запишете в 

какви смени работите вие. Опишете ги като типология, брой часове във всяка смяна, брой последователни работни дни и почивки. На 

второ място, помислете, коя би била идеалната за вас смяна. Кой тип смяна предпочитате? Кой според вас е идеалният час, в който 

искате да започвате? А кога да приключвате? Колко отпуска искате?  

Пример 

Седмица 1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя 

Сутрешна смяна 6:00–14:00 6:00–14:00 6:00–14:00 6:00–14:00 Почивен ден Почивен ден 

Вечерна смяна 14:00-22:00

Нощна смяна 



Настояща смяна 

Седмица 1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя 

Сутрешна смяна 

Вечерна смяна 

Нощна смяна 

Седмица 2 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя 

Сутрешна смяна 

Вечерна смяна 

Нощна смяна 



Идеална смяна 
 

Седмица 1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък  Петък  Събота Неделя 

Сутрешна смяна 

 

       

Вечерна смяна 

 

       

Нощна смяна 

 

       

Week 2 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък  Петък  Събота Неделя 

Сутрешна смяна 

 

       

Вечерна смяна 

 

       

Нощна смяна 

 

       



Упражнение 2: Оценете вашите хигиена и среда 

на съня 

Оценете собствената си ситуация, като се съобразите със съветите, които ви дадохме по-

горе в обучението. Разгледайте хигиената на съня и средата, в която спите. Какво от 

това, което ви посъветвахме вече правите? Какво бихте могли да добавите или да 

направите по различен начин? 

Нуждаете се от презареждане? 

Хигиената на съня означава вашите ритуали за сън и навици за сън преди лягане, 

например, вече не пиете кофеин преди лягане. Направете корекции в спалнята си, 

информирайте приятелите / семейството си ..., за да създадете добра среда за сън. 

Моята хигиена на съня в 
момента  

Корекции, които искам да 
направя в хигиената на съня 
си 

Моята среда за сън в 
момента 

Корекции, които искам да 
направя в средата си на сън 



Упражнение 3: Как да се справя с моя хронотип? 

Посочете хронотипа си по-долу. Предизвикваме ви да промените вашят сутрешен и 

вечерен ритуал. Това ще ви помогне да станете по-енергични. В обучението можете да 

намерите два видеоклипа, в които обясняваме как се прави това упражнение. 

 
   Чучулига 

 

 
      Гълъб 

 
          Сова 

 

   

 

Сутрешна рутина 

 
Събуждане 

 

 
Преодолейте сънливостта 

 

 
Започнете деня си по най-

добрия възможен начинtart 
your day well 

 

 

 

 

 



Вечерна рутина 

Завършете добре деня си 

Почувствайте сънливостта 

Отправете се към леглото 



Упражнение 4: Как да се настроим за нова 

смяна 

Изчислете с колко чака ще удължите ритъма си на сън. За всеки ден, проверете колко 

часа по-късно или по-рано ще трябва да си лягате, съобразно смяната си.  

Имайте предвид, че заспиване няколко часа по-късно или по-рано може да повлияе 

личния ви живот. Ето защо ви съветваме да обсъдите промяна със семейството си. 

Нощна смяна 

Нощ 1 

Нощ 2 

Нощ 3 

Нощна смяна 

Нощна смяна 

Нощ 1 

Нощ 2 

Нощ 3 

Нощна смяна 

Смяна: 

Нощ 1 

Нощ 2 

Нощ 3 

Смяна: 



Упражнение 5: Създаване на ритуал за сън 

Създайте ритуала си за сън, съобразно смените, в които работите. За всяка смяна ще ви 

е необходим различен ритуал, ето защо направете упражнението за всяка смяна. 

Час Ритуал 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнение 6: Брейнсторминг за моделиране 

на работата  

Организирайте брейнсторминг с колегите си за начините да намалите проблемите, 

породени от работата на смени. Така ще се вдъхновите да започнете да моделирате 

работата си.  

Идеи от колегите: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Какво вие искате да опитате? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнение 7: Подгответе кратък план за 
действие! 

Запишете три действия, които ще опитате преди, по време и след приключване на смяната си. 

Действие 1 

Действие 2 

Каква е моята цел/ 

действие?  

До кога? 

Кой може да ми помогне? 

Какво ми трябва, за да 

постигна целта си? 

Каква е моята цел/ 

действие?  

До кога? 

Кой може да ми помогне? 



Действие 3 

Какво ми трябва, за да 

постигна целта си? 

What’s my goal/action? 

By when? 

Who can help me? 

What do I need to achieve my 

goal?  




