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Основната цел на проекта е да предостави подкрепа за родители 
на деца с дислексия, като отчете факта, че такива родители също 
биха могли да са дислексици.

Подкрепата ще бъде предоставена предимно чрез използване на 
електронен вариант на книга (е-книга), съдържаща цялата необходи-
ма информация, в подкрепа на родители с деца с дислексия.

Книгата съдържа илюстрации, снимков и аудио-визуален мате-
риал, който ще помогне на родителите да разберат затрудненията, 
които изпитват децата с дислексия.

Освен това, проектът предоставя и насоки към учители и органи-
зации, ангажирани с провеждането на работни срещи и дискусии във 
връзка със съдържанието на тази книга.

Съдържанието на книгата е разработено под формата на учебен 
курс, със специфични цели. То е организирано така, че включва ев-
ропейските стандарти за оценка на знанията и уменията – EQF.

Към материала е предоставен уеб-сайт, където, наред с другите 
налични материали (софтуер, помощни материали, други проекти, 
свързани с дислексията, законодателство и др.), можете да намерите 
контакти на компетентни лица в съответната държава.

Надяваме се, че сме били достатъчно ефективни и сме успели да 
съберем и предоставим най-добрата налична информация в подкре-
па на трудната задача да помогнем на деца с дислексия да усвояват 
знания и жизнен опит.

За повече информация, моля посетете официалната ни страница в 
интернет: www.dyslexiatips.eu

www.dyslexiatips.eu
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ВЪВЕДЕНИЕ
Основната цел на тази е-книга е да предостави надеждна, ясна и 

възможно най-пълна информация за дислексията, както и съвети за 
успешното ѝ преодоляване, помощ и подкрепа за деца с дислексия.

Положихме усилия да подготвим и издадем книга, която е разби-
раема и лесна за ползване от родители на деца с дислексия.

Почти винаги децата с дислексия имат родители или близки, кои-
то също имат дислексия. Възрастни с дислексия също биха могли да 
се възползват от съветите в тази е-книга, която е резултат от двуго-
дишната съвместна работа.

След като огласят диагноза дислексия, психолозите или детските 
невропсихиатри считат, че всеки родител знае за какво точно става 
дума. Точно обратното – досегашният опит показва, че хората не са 
достатъчно добре информирани относно дислексията, още по-малко 
относно емоционалния статус на децата с дислексия. Родителите из-
общо нямат изградена представа за отношението им към дислексия-
та, нито пък са подготвени да подкрепят децата си.

Настоящата книга има за цел да помогне на родителите и други 
лица, осигуряващи грижи на деца с дислексия.

Това не е просто още една книга, повтаряща и обобщаваща вече 
известна информация. Опитали сме се да изработим практическо 
ръководство, което да помогне на родителите да разберат и окажат 
подкрепа на децата си в тяхното ежедневие, както и да се справят с 
проблемите, които срещат. Ръководството може да бъде от полза и 
за родители дислектици, тъй като някои от съветите могат да бъ-
дат адаптирани и към тях. Ще започнем с изложение относно това 
какво е и какво не е дислексията, как един дислектик би реагирал 
на проблемите си, как родител би трябвало да реагира на проблем 
на детето си. Целта на този раздел е да помогне на лицата, които се 
занимават с проблемите на деца с дислексия, да се поставят на тяхно 
място.
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Да разбереш проблема е вече вид помощ, а проявата на съпри-
частност е приемане на другия. Опитали сме се да съберем пред-
ложения как да се действа и какво да се направи, за да се помогне 
на деца с дислексия да водят приемлив и успешен начин на живот, 
въпреки дислексията.

В заключение сме представили националните закони, отнасящи 
се до лица с дислексия, както и списък на Националните Асоциации 
и на Европейската Асоциация, към които можете да се обърнете за 
помощ, съвет и подкрепа.

В книгата са поместени мисли на известни личности, които въ-
преки дислексията са достигнали върхова професионална реализа-
ция в своите области, включително актьори, атлети и дори учени!

Тази книга е съставена по начин, който позволява лесно откри-
ване на цялата налична информация или предложения в отделни 
и ясно отграничени параграфи. Същевременно всеки параграф е 
свързан, чрез логическа последователност, към други, като за целта 
са използвани ключови думи, маркирани в цвят, които служат като 
хипервръзки към съответния свързан параграф (тези параграфи ще 
се отворят в нов прозорец).
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Раздел 1.

Обща информация.

В почти всички определения за дислексия от последното десети-
летие присъства критерият за несъотвествие между очакваните за 
възрастта постижения и реално изявените знания и умения при деца 
със среден и над средния коефициент на интелигентност.

Преди 100 години е отбелязано, че наранявания на определени 
части от мозъка могат да доведат до затруднения при четене /често 
считано като придобита дислексия/.

До 1980 г. бе демонстрирано, че мозъкът на децата дислектици 
като че ли се развива различно. Или по-точно те имат големи за-
труднения при придобиване на умения в грамотността и вербалните 
умения. Изследването придава особено значение на факта, че докато 
лявото полукълбо е с намалена функция, то дясното работи домини-
ращо и увеличава нивото на креативните постижения при дислекти-
ците.

Различни изследователи отбелязват, че има наследствен елемент 
при дислексията. Или, ако един от родителите е дислектик, то това 
може да се предаде на децата чрез гените. Чрез изследване на начи-
на, по който се появява дислексията в семейството, се установяват и 
генетични компоненти.
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Още повече, открито е доказателство за връзка между определени 
точки на някои хромозоми и затрудненията в четенето, свързани със 
задачата за припомняне и назоваване на нещата, както и фонологич-
ното декодиране.

По-нататъшните изследвания, базирани на тези открития, без 
съмнение ще осветлят връзката между хромозомите и специфичните 
когнитивни процеси, които са в основата на уменията, свързани с 
грамотността. Или по-ясно казано, тъй като четенето от само себе си 
е комбинация от много мозъчни процеси, не може да има един-един-
ствен ген за четене, причиняващ дислексия.

Има теории, подчертаващи ролята на интеграцията между „око 
и ръка“. Те разглеждат причината за трудността, свързана с грамот-
ността като дефицит в движението на окото и системата за равнове-
сие.

През 1887 г. е публикувана монография от Berlin, озаглавена 
„Dyslexia eine besondere Art der Wortblindheit“. Това е първият спра-
вочен материал за термина дислексия, въпреки че тук се говори за 
загубата на умението за четене (днес това се отнася към „придобита 
дислексия). Десет години по-рано Kussmaul предлага термина „вер-
бална слепота, алексия“ или „caecitas verbalis“ за придобита загуба 
на думи. Тази и много следващи използвания на сходни термини 
се отнасят до приемането, че трудността е свързана със зрителната 
система. Това схващане има силно влияние върху изследванията на 
дислексията почти до средата на 20. век.

Много изследователи и логопеди съобщават за трудности при 
произнасянето, които могат да доведат до проблеми, които се появя-
ват по-късно. Още повече, има много деца, които не използват езика 
като символичен процес и съответно развиват дислексия.

Модификацията на средата за учене има значително влияние вър-
ху развитието на уменията за грамотност. Дислексията може да се 
смята като специален начин на мислене и учене, който се нуждае от 
специален начин на обучение. Следователно дислексията може да се 
опише като специфична трудност при преподаването и да се третира 
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като специална нужда от специфична среда на учене.

Генетичната хипотеза се основава на честотата на дислексичните 
прояви при членове на едно и също семейство. Хипотезата е форму-
лирана в началото на XX век.

През 1950 година Hallgren изследва 276 деца с проблеми в четене-
то и установява, че при 88% от случаите член от семейството е имал 
подобни затруднения.

Според Rutter (1978) дислексията се среща с по-голяма честота 
при индивиди от мъжки пол в съотношение 4:1.

Учените от унивeрситета в Колорадо (1998) твърдят, че са откри-
ли част от шеста хромозома, която е свързана с нарушенията при 
четене.

Animation: A Dyslexic Brain Uses Five Times More Area to Read

От средата на 20-ти век децата със затруднения в ограмотяването 
започват да не се считат под юрисдикцията на медицината. По това 
време започват да се правят много образователни и психологически 
изследвания, разширяващи и уточняващи концепциите за детското 
развитие. Тази увеличена база от знания помогна да се определи 
произхода на обучителните затруднения при децата и как най добре 
те да бъдат преодолени. Все по-често тези трудности се разпознават 
в областта на образованието. Дори там, където обучителните труд-
ности са диагностицирани с медицински произход, е постигнато 
съгласие, че преодоляването им ще бъде най-добро в рамките на 
образователната среда.

http://www.youtube.com/watch?v=wTiiaZ0MgDg
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Да бъдеш различен

„Наричат ни мързеливи, хиперактивни, невъзможни, извън норма-
та, неуспешни. Всъщност на нас ни е трудно, защото учим по разли-
чен начин.

Ние имаме нужда от вашето разбиране, подкрепа, изчакване и 
приемане. По този начин можем да развием нашите силни и уникал-
ни страни .”

Децата с дислексия обръщат внимание на всичко около себе си, 
разсеяни са, изглеждат невнимателни, като всичко това те го осъзна-
ват и негласният им призив е :

”Кажете ни как да го правим и как да се справим, защото ни е 
трудно!”

Ето това чувстват децата с дислексия.

Децата с дислексия много трудно се организират. Те не знаят от-
къде да започнат, за да планират дейностите си последователно.

Всъщност проблемите са свързани с получаването, обработката 
и съхраняването на информация. Те правят това по различен на-
чин, особено когато са подложени на силно умствено напрежение в 
учебния час. Самите те осъзнават често, че обработват информаци-
ята по-бавно от другите и че им трябва повече време, за да разберат 
задачата и да я довършат. Понякога избързват с отговора преди да са 
чули или разбрали задачата, което ги поставя в неловко положение 
пред съучениците им.
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Родителите или учителите често смятат, че детето ще се научи да 
чете, пише, смята с времето, когато е готово, от само себе си. Това 
очакване не се оправдава. Тези деца имат нужда от специален, инди-
видуален подход. Проблемът не трябва да се отрича или неглижира, 
а да се разреши по най- лекия за детето начин.

Ниската самооценка е едно често следствие за децата, които имат 
проблеми в училище. В основата й са неуспехите. За тях рискът от 
тормоз от страна на връстниците им е по-голям. Много често са не-
приети в групата им. Те трудно създават приятелства. Остават нераз-
брани и етикирани негативно.

Постиженията в ученето са важен фактор за развитието на самоо-
ценката на децата, затова трябва по-често да са поощрявани и хвале-
ни пред всички за неща, които могат, независимо дали са свързани с 
обучение или не.

Почти винаги децата с дислексия имат ниска самооценка. Всъщ-
ност те не са мързеливи, дори полагат неимоверно повече усилия от 
съучениците си. Стават склонни да търсят причината за неуспехите 
в себе си, а в ситуации, когато се справят, припсват успеха на късмет. 
Това ги прави пасивни, немотивирани.

За да преодолеят негативните ефекти на повтарящия се неуспех, е 
необходимо да им се помогне да възстановят усещането си, че имат 
контрол върху резултатите от ученето.

Увереността се проявява в поемането на отговорност, изразява-
не на собствените интереси и взимане под внимание интересите на 
другите.

Необходима е помощта на родители и учители, както и подкрепа-
та на специалист, за да се промени нагласата на детето за пълноце-
нен и ефективен живот, както в училище,така и извън него, за да му 
се даде възможност за хармонично развитие.

Всяко дете, което се сблъсква продължително време с неуспех, се 
справя с този факт по различен начин. Затова и възможните поведен-
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чески и емоционални прояви на децата са разнообразни.

Често те са стресирани, чувстват се нещастни поради затруднени-
ята, които срещат в процеса на обучение, наблюдават се депресивни 
състояния или стават невротични, раздразнителни.

Вкъщи те показват нещастието си чрез гневни изблици, вредни 
навици, безсъние, нощно напикаване, плач и т.н.

Ето защо е изключително важно, когато се забележат особености 
в поведението, които биха довели до обучителни затруднения, да се 
вземе отношение и да се потърси специализирана помощ. При поло-
жение, че не се обърне внимание навреме на проблема, пикът може 
да настъпи към четиринадесетгодишна възраст.

В тази възраст се появяват открита враждебност, негативно отно-
шение към училището, склонност към зависимости, неподчинение, 
затваряне в свой вътрешен свят.

Поради оказвания натиск за подобряване на училищните по-
стижения, детето с дислексия започва да избягва всичко, което е 
свързано с подготовката му за училище. Вследствие на повтарящия 
се училищен неуспех детето се стреми да привлече вниманието на 
връстници и учители като проявява недисциплинираност, клоунско 
поведение, хиперкинетичност, безразличие и други подобни.

Често пъти родители на деца с дислексия отричат наличието на 
проблем при детето им. Самите те не могат да приемат факта, че 
точно тяхното дете се ограмотява трудно, помни трудно, не се ори-
ентира или е най- непокорният ученик в класа.

Не трябва да се забравя, че това е травмиращо събитие и е необхо-
димо време и много подкрепа, за да се приеме и разбере ситуацията. 
Много често е по- удобно да се приеме, че детето просто е мързели-
во, разсеяно, малко надарено или непослушно.

Установяването на причината за затрудненията в процеса на обу-
чение може да действа в известен смисъл освобождаващо, защото 
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помага на детето и на родителите да разберат причината за пробле-
мите.

Деца с дислексия имат добър потенциал и високо ниво на интели-
гентност, нужен им е по-подходящ начин за поднасяне и разбиране 
на информацията.

Подкрепата в еждневната подготовка ще доведе до увереност, а 
това от своя страна – до скорошни добри училищни постижения.

Децата с дислексия имат креативно мислене, те са творчески на-
тури. Ако открием техните силни страни и ги насочим ги към дей-
ности в тази област, те ще получат възможност за изява и ще полу-
чат удовлетворение от постигнатите успехи.

Много известни личности са дислектици. Те са успели, намирай-
ки най- подходящата за тях професия.

Когато се открият силните страни на едно дете с дилексия, ще се 
разкрие и бъдещата успешна професия за него.

Приемането на проблема, изтъкването на успехите, колкото и 
малки да са те, ежедневната подкрепа, любов и увереност ще дове-
дат до най-добрите желани резултати за детето с дислексия.

В следващите таблици са класифицирани някои от най-често сре-
щащите се затруднения.

Още в ранна възраст могат да се открият някои характерни симп-
томи, които да свидетелстват за по-късни обучителни затруднения и 
дислексия.

Трябва да се знае, че тези характеристики се наблюдават и при 
други деца, които не са с дислексия. При тях става възпрос за за-
труднения при четене, писане, смятане в резултат на обучителни 
пропуски или има и други съпътстващи здравословни проблеми или 
увреждания.
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Насочвайки вниманието си към типичните грешки, е важно е да 
си изясним разликата между правописна грешка и грешка при въз-
приятието.

Децата с дислексия правят грешки при възприятието. Това озна-
чава, че те не ги забелязват в момента на писане и четене. Причи-
ната за това е, че детето с дислексия трудно може да насочва своите 
мисли при четене, писане и смятане.

Важно е да се знае, че в периода на детското развитие има ключо-
ви фази на определени възрасти, които не може да се повторят. Пос-
ледващото развитие на детето зависи изключително много от тях.

Например, при развиване на движенията при тези деца обикнове-
но липсва фазата на пълзене. Поради тази причина организацията на 
нервната система е непривична. Сензорно-двигателната интеграция 
или координация на възприятие и движение не е достатъчна, поради 
това могат да се появят нарушения в схемата на тялото, простран-
ственото ориентиране, както и слабост при прецизни движения и 
слухови възприятия.

В следващите таблици ще намерите класифицирани: периодите 
в детското развитие, възрастовите кризи, през които преминават 
децата, най-общите тенденции в развтието на децата от две до се-
демгодишна възраст, най-честите затруднения и грешки при децата с 
дислексия и бързи тестове за насочване на вниманието ви, че евенту-
ално детето ви е в риск.
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ПЕРИОДИ В РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО

Първи етап:
Интраутробно 
развитие

През този период се образува плода, органогенезата и тъканната диференци-
ация
Определящи фактори, които оказват влияние са:
Гентични: Наследственият материал, който детето получава от родителите 
си.
Външни биологични: Това са инфекции, интоксикации, недохранване, 
травми и др. биологични ричини, които могат да доведат до увреждане на 
мйката и плода.

Втори етап
Кърмаческа 
възраст
Включва първата 
година от живо-
та на детето

Основна роля играе връзката между майката и кърмачето. Тях ги свързват не 
само действията около физическото обгрижване, но и интензивни процеси на 
емоционални взаимоотношения:
- насрещна усмивка на тримесечна възраст
- приятните усещания от кожния допир
- топлината на тялото,
- удоволствието от сукането по време на кърменето.
Към шеситя месец детето познава образа на майката и сяда, към края на 
първата година са първите думи и прохождането.

Трети етап
Ранно детство
Възраст от 1 до 3 
години

Овладяване на ходенето, силна привързаност към майката и страх при отде-
лянето от нея. Овладяване на речта, знае към сто думи. Към втората година 
прави кратки изречения и разбира много неща от околната действителост. 
Говори за себе си в трето лице, познава образа си в огледалото, обича да се 
налага.

Четвърти етап
Предучилищен 
период
Възраст от 3 до 6 
години

Започва процесът на идентификация с родителя от същия пол. Осъзнава се 
разликата между половете. Появяват се диференцирани чувства като срам, 
вина. Обогатява се фантазията, която намира израз в игровата дейност и 
желанието да се слушат приказки. Непрекъснато детето задава въпроси. Това 
е възрастта на въпросите:
„Какво е това?“ /опознаване/
„Защо става това?“ /търсене на причинност /.

Пети етап
Ранна училищна 
възраст
Възраст от 7 до 
12 години

Детето тръгва на училище, което е преломен момент в неговото развитие. За 
пръв път има сериозни задължения, необходимост от спазването на реда и 
дисциплината в час. Вниманието все още не е достатъчно устойчиво. Развива 
се конкретно-образната памет. Творческото въображение се проявява в измис-
ляне на разкази, в рисуване и в игрите.

Шести етап
Средна училищна 
възраст
Възраст от 12 до 
15 години

Започва пубертетното развитие. Това е съществен период от живота на детето 
и сам по себе си е нормален и необходим кризисен период от живота. Харак-
теризира се с хормонални промени. Детето съзрява телесно, социално и пси-
хически. Детето понякога се затваря в себе си, вътрешният му живот става 
много по-интензивен, често не признава родителския авторитет. Чувствата за 
справедливост и свобода се проявяват с особена сила. Връзката с връстници-
те замества близостта с родителя. Децата обичат да спорят, да се защитават, 
отстояват себе си, пробват възможните граници.

Седми етап
Горна училищна 
възраст
Възраст от 16 до 
18 години

Интересите на децата са насочени към извънучилищни занимания, обърнати 
са към обществото. Децата развиват чувство за алтруизъм, държат на прия-
телството и любовта. Отдават се на любими занимания и избор на професия. 
При строг контрол от страна на родителите се конфронтират с тях.

MacIlian
Typewritten Text
17



ВЪЗРАСТОВИ КРИЗИ

В хода на развитието на детето се преминава и през така наречените
възрастови кризи, които са нормално психично явление.

Първа възрастова криза От две до четири години
Характеризира се с прояви на отрица-
ние, откриване на собственото “АЗ” и 
тенденция към самостоятелност.

Втора възрастова криза От шест до седем години
Свързана е със започване на училище, 
нови изисквания, дисциплина, подчи-
няемост, задължения и отговорности. 
Разширява се умственият кръгозор, из-
работват се нови мотиви за поведение и 
отношения към хората.

Трета възрастова криза Пубертетна криза, с характерните проя-
ви на пубертета.

Най-често подпомагащи фактори за благоприятен изход от
възрастовите кризи са:

• Пълното функциониращо семейство, атмоферата на топлина, разбиране и 
подкрепа в близката и по-широка обкръжаваща среда;
• Възпитанието в морално-етични норми на поведение и спазване на общо-
приетите стандарти;
• Природосъобразния начин на живот, спазването на хигиенни норми, режим, 
съобразен с възрастта и спецификата на детето;
• Насочването към хоби, изкуство и/или спорт, предпочитан от детето и подхо-
дящ за неговата възраст понякога е фактор, който разрешава на родителите и 
детето не само да преодолява кризи, но и да срещне значими за бъдещото му 
развитие личности, които могат да повлияят положително върху развитието 
му.
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СПЕЦИФИЧНИ ЗАТРУДНЕНИЯ
ИЗОСТАВАНЕ В
РАЗВИТИЕТО НА 
РЕЧТА

- граматически неправилни изречения
- често не довършва изреченията
- разказва зле

ОСОБЕНОСТИ НА 
ПАМЕТТА
и
СЛЕДВАНЕ НА УКА-
ЗАНИЯ

- трудно запомня последователност от инструкции
- трудно учи стихотворения наизуст
- трудно учи детски песнички
- възможно е да има отлична памет за лица, места, преживя-
вания
- не успява да изпълни инструкция с няколко последователни 
действия

ПРОБЛЕМИ В
ДВИЖЕНИЯТА
и
КООРДИНАЦИЯТА

- детето е несръчно, тромаво, трудно пази равновесие
- по-късно се научава или не може да кара колело, да се катери, 
бяга, правейки странни допълнителни движения с краката или 
ръцете

ПРОБЛЕМИ С
ФИНАТА
МОТОРИКА

- трудно се обслужва: обличане/събличане, закопчаване/откоп-
чаване, завързване на обувки, самообслужване в тоалетна

ПРОБЛЕМИ С
ВНИМАНИЕТО

- демонстрира дефицит на вниманието, трудно се концентри-
ра, някои деца може и да са хиперактивни

ЛОША ПРОСТРАН-
СТВЕНА
ОРИЕНТАЦИЯ

- неадекватни понятия за време
- лесно се губи, има затруднения в използването на понятия за 
ляво и дясно; север, юг, изток и запад; горе и долу, и т.н.
- ориентира се лошо във времето (ден, месец, година; часовник)

ПРОБЛЕМИ СЪС
СЪОТНОШЕНИЯТА - голямо и малко; леко и тежко; близко и далече

ОСОБЕНОСТИ НА
ВЪЗПРИЯТИЕТО

- обърква последователността на сричките, изписва букви и 
цифри наопаки (огледален образ)
- често не осъзнава какво е прочело.
- бърка букви, които са графично близки, разменя букви, срички, 
думи
- неспособност да възприема различието между близкозвучащи 
звукове
- проблеми в декодирането (неправилно разчитане на букви, 
чете бавно, често губи мястото в текста

НЕ РАЗБИРА ЕЗИКА 
НА ТЯЛОТО

- не разбира отношението на другите към него – може да е 
груб несъзнателно или много чувствителен и затворен

МАТЕМАТИЧЕСКИ 
ТРУДНОСТИ

- проблеми в количественото мислене
- проблеми в смятането
- проблеми с времевите и пространствените отношения
- затруднения при следване на ред и правила
- неуспешно развитие на основните стратегии за учене – липса 
на организация, планиране, изпълнение на поставена задача, 
контрол върху изпълнението

ТРУДНОСТИ В ПИСА-
НЕТО

- проблеми в правописа, в планирането и създаването на собст-
вен текст
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Психолого-педагогически тенденции в развтието на децата
от две до седемгодишна възраст

Възраст от
2 до 3
години

Познавателни цели Дейност
1. Нови знания и умения за само-
обслужване:
- подражава на поведението на 
възрастните, които се грижат 
за него;
- овладява смисловата функция 
на предметите при игра;
- провежда разговор /запозна-
ване, представяне, поздрав, 
молба/;
- подражава словесно на 
възрастния при коригиране на 
говора;
2. Разглежда, наблюдава, 
разпознава цвят, вид, големина, 
размер;
- групира предмети по предназ-
начение или по друг общ при-
знак;
- възприема и назовава различни 
количества /много, малко, едно, 
две/
- разпознава пространствените 
посоки, като отправната точка 
е самото то;
- разбира и изпълнява инструк-
ция за изразяване /тихо, високо, 
бавно/.
3. Избирателно се ориентира в 
собствените си преживявания:
- изразява определени чувства;
- възприема и изпълнява хигиен-
ни норми.

Стремеж към самостоятел-
но извършване на действия 
съвместно с възрастните и 
желание за самообслужване
Игра:
- играе на мозайка, като пре-
създава различни предмети и 
обекти;
- залепва готови изрязани 
елементи на предмети и хора 
върху основа;
- изразява емоции при контакт 
с играчките;
- използва прости и разширени 
изречения при разговор;
- служи си с правилен словоред 
при общуване, съгласува подлог 
и сказуемо, съпреживява с 
възрастните, използва различна 
интонация;
- групира предмети по опреде-
лен признак: цвят, големина, 
предназначение;
- сравнява обекти по определени 
измерения: височина, дължина, 
големина;
- разбира: поравно, толкова, 
колкото; повече, по-малко;
- прегъва хартия и се опитва да 
реже с ножица;
- ходи в колона, бяга с различно 
темпо, скача с два крака и прес-
кача ленти, провира се, лази;
- хвърля и хваща топка, рита 
топка, кара велосипед;
- изпълнява музикално-ритмич-
ни движения, оцветява ква-
дратчета от мрежа, апликира;
- играе с пясък, вода, глина, 
пластилин, бои, хартийки.
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Психолого-педагогически тенденции в развтието на децата
от две до седемгодишна възраст

Възраст от
3 до 5
години

Познавателни цели Дейност
1. Разширява опита си чрез при-
общаване към известното и към 
понятното за другите:
- контактува с другите;
- съчувства при проблеми, търси 
одобрение.
2. Осъзнава различието си спрямо 
другите хора – семейство, роднини 
и връстници:
- осмисля поведението на други 
деца, проявено на обществени 
места;
- придобива елементарни знания, 
свързани с пазаруване, спестяване, 
работа.
3. Систематизира самостоятелно 
опита си, насочвайки се към ново в 
познатото, преодолява
грешки при изпробване на решения 
и ги оценява като ориентири за 
действие:
- изследва предмети във връзка с 
тяхното предназначение;
- извършва трудови дейности, свър-
зани със самообслужването;
- назовава и определя размери на 
предмети, форми, дължина, шири-
на, височина, повърхности;
- изговаря правилно звукосъчетания 
и многосрични думи;
- възприема и назовава количест-
вени отношения: повече, по-малко, 
поравно;
- различава и назовава особености-
те на геометрични фигури;
- възприема и правилно назовава 
количества с числителни имена;
- ориентира се в пространството и 
времето.с

Приучава се да анализира поведение-
то си и да оценява действията си от 
позицията на другите:
- влиза в роля и се отъждествява с 
възрастен, интерес към нови играчки
- използва изразителни жестове и 
мимики, разнообразна интонация, 
смях при пресъздаване на образи в 
драматизации, изпълнява любими 
песни;
- моделира с пъзели, домино, кон-
структор, карти, само изработва 
подаръци от подръчни материали, 
дорисува липсващи елементи, реди 
по-големи пъзели и работи с кон-
структури, прегъва, плисира, прави 
фунийка, апликира;
- разграничава диалогична и моно-
логична реч, формира речев етикет 
и адекватно поведение при дадени 
ситуации;
- употребява правилно глаголи в 
бъдеще време и съставя сложни 
изречения;
- определя мястото на всеки предмет 
в пространството, брои и сравнява 
по количество, големина, площ, усвоя-
ва трудови привички.
Детето чувства красотата в заоби-
калящия го свят, в произведенията на 
изкуството и в човешките отноше-
ния:
- моделира чрез хартия, картон, 
конструктори, природни и подръчни 
материали;
- ориентира се в изобразителното 
пространство /вертикален и хоризон-
тален план/;
- с интерес разглежда снимки, 
картинки и други художествени 
изображения;
- възприема и възпроизвежда образи 
чрез силуети /театър на сенките/;
- различава начало и край на музикал-
но произведение; 
- възприема бързо, бавно и умерено 
темпо.
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БЪРЗ ТЕСТ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЕВЕНТУАЛНИ
ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

4 години Не
Открива и подрежда четири двойки картинки
Запомня местата на четири картинки, предварително показани и след 
това скрити
Описва четири шума
Използва изречения от четири думи
Запомня римувани ритмични кратки стихчета
Изработва с пластилин форма, която му е показана преди това
Рисува човече
Качва се по стълби, като си поставя краката един след друг
Носи чаша с вода
Стои и скача уверено на един крак

БЪРЗ ТЕСТ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЕВЕНТУАЛНИ
ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

4 ½ години Не
Разпознава силуети на фигури, които са разположени една върху друга
Назовава четири цвята, които са му показани
Запомня последователността на преди това показани четири цвята
Показва четири цвята и ги назовава
Скача с два крака едновременно и многократно
Прескача ниски препятствия
Очертава кръг
Очертава непрекъсната права, вълнообразна и зиг-заг линия
Използва пълни изречения
Моделира с пластилин разпознаваеми форми

БЪРЗ ТЕСТ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЕВЕНТУАЛНИ
ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

5 години Не
Разпознава еднаквото и различното в две картинки
Разпознава и комбинира пет двойки картинки, които са разбъркани
Запомня последователността на пет картинки, предварително пока-
зани и скрити
Подрежда четири думи, които са от едно семейство
Разказва последователно кратка история
Запомня и повтаря шест думи една след друга
Подрежда частите на човешката фигура
Балансира на един крак по-дълго от пет секунди
Върви по права линия
Връзва възел
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Психолого-педагогически тенденции в развтието на децата
от две до седемгодишна възраст

Възраст oт
5 до 7
години

Познавателни цели Дейност
1. Съпреживява и оценява, изра-
зява самочувствие и подкрепа:
- проявява инициатива в игрите
- изгражда самочувствие и 
преодолява спонтанно възникна-
ли желания, подчинявайки се на 
правила;
- чувства увереност в себе си, 
в собствените си сили, радва 
се от предстоящата промяна 
и новата му роля /Ще стана 
ученик!/
2. Чувства удовлетвореност 
при опознаване на природната 
среда.
3. Изгражда готовност за 
учене.
4. Проявява интерес към 
собствената си дейност и към 
живота на близките си, из-
гражда представа за различни 
общности от хора.
5. Възприема и осъзнава връзки 
и зависимости и техния законо-
мерен характер.
6. Проявява интерес към съби-
тия в живота на рода, прияте-
лите, традициите.

- желае да постигне индивиду-
ално нови резултати и с това 
да бъде полезно за другите;
- колекционира и подрежда 
минииграчки, детски книжки, 
привлекателни предмети;
- предава диалогична реч с про-
мяна на интонацията, съобраз-
но преживяванията на действа-
щите лица;
- само съставя разказ въз основа 
на предишни приказки или разка-
зи, преразказва по картина,
преразказва по логически свър-
зани части със или без словесна 
опора;
- използва научено наизуст;
- често измисля различно начало 
или край на приказка, словосъче-
тания;
- нарежда предмети в определен 
ред и определя мястото им чрез 
поредно броене, като посочва 
посоката на броене;
- скача на въже, подскача на 
един крак, хвърля и лови топ-
ка през мрежа, подава тенис 
топче, води топка при смяна на 
краката, импровизира движе-
ния по музикално произведние 
или танц;
- рисува и апликира елементи с 
повишена трудност, декорира, 
изработва маски, украшения 
и художествени предмети от 
бита;
- придава изражение на лицето 
при рисуване;
- оказва помощ и изразява го-
товност да се грижи самосто-
ятелно за опазване на природно-
то богатство.
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БЪРЗ ТЕСТ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЕВЕНТУАЛНИ
ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

5 ½ години Не
Намира пет разлики в две картинки
Открива последователност в шест картинки, които са разместени
Съчинява история с шест картинки
Пише си името
Повтаря осем последователни думи
Очертава квадрат
Облича се само
Откопчава и закопчава копчета
Навива прежда на кълбо
Допълва думи към други от дадено семейство 

БЪРЗ ТЕСТ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЕВЕНТУАЛНИ
ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

6 години Не
Открива прилики и разлики
Открива последователността в седем картинки, които са разбъркани
Открива три двойки думи и общото между тях
Съставя граматически правилно изречения
Различава ляво и дясно
Балансира на един крак по-дълго от десет секунди
Хваща топка /25 см/
Топа топка многократно
Оцветява фигури, без да излиза от очертанията
Пее любима песен

БЪРЗ ТЕСТ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЕВЕНТУАЛНИ
ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

6 ½ години Не
Открива грешките между две картинки
Пише букви и цифри
Запомня последователността на съобщени пет букви
Римува думи
Изрязва точно различни форми
Разпознава началната и крайната буква на дадена дума
Следва правилната посока в лабиринт
Уверено върви назад
Хваща уверено тенис топка
Пее любими песни от 3-4 куплета
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БЪРЗ ТЕСТ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЕВЕНТУАЛНИ
ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

7 години Не
Запомня последователността на шест числа
Разпознава сред 10 думи тази, която е повторена
Запомня последователност от пет ритмични пляскания с ръце
Чертае геометрична фигура по модел
Прескача на един крак малко препятствие
Хвърля топка на повече от 80 см. височина и я хваща уверено
Носи на раменете си тежест, като балансира умело
Описва частите на тялото
Разпознава времето /час, части на деня, седмица, дни от седмицата, 
месеци/
Разпознава четвъртина и половина от даден предмет

The tests are created by FNCD, Bulgaria in materials of EÖDL Austria and Method AFS 
© of Dr. Astrid Kopp-Duller.
Ако отговорите с НЕ са повече от ПЕТ, трябва да се потърси консултация със 
специалист

Дислексията е специфично затруднение в научаването, което зася-
га 10% от населението в Европа.

Най-ефективна помощ при проблем на деца със специфични 
нарушения на способността за учене може да се получи в местните 
Центрове за работа с деца с дислексия и техните родители, където 
могат да намерят подкрепа и компетентна помощ от водещи специа-
листи. Друг вариант е да се потърси и осъществи връзка със сродни 
организации за идеи и информация за добри практики в областта, 
както и за обмяна на опит.

Съществуват както национални, така и световни Асоциации, кои-
то лобират, както на местно ниво, така и в световен мащаб за използ-
ване и защита на правата на хора с дислексия, както и за прокарване 
на закони.
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ВЪПРОСИ

В какво се изразяват затрудненията в обучителния процес и еже-
дневието при деца с дислексия?

Какви затруднения срещат децата в предучилищна възраст в об-
ластта на: памет, движение и координация, фина моторика?

Какви могат да бъдат последствията, ако не се обърне внимание 
на проблема отрано?
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Раздел 2.

Живот с дислексия без много затруднения

Първо родителите трябва да бъдат убедени, че дислексията не е 
заболяване, умствено изоставане или слаба надареност.

 Често родителите осъзнават, че самите те са имали затруднения 
едва когато се открият тези симптоми при техните деца.

Затова е редно те самите да си зададат следните въпроси:

Какво помня от затрудненията в училище?

Как се справих?

Приятелите ви разбраха ли?

Какви бяха последствията?

Колко разочаровани се почувствахте?

Получихте ли подкрепа от училище?

От съществено значение за детето е родителят да се отнася с 
разбиране към трудностите му. Ако той сподели своите проблеми, 
усещания и начини за справяне с него, то ще му даде увереност в 
приемането на собственото състояние.
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Децата се доверяват и вярват безрезервно на своите родители.

При децата с дислексия напредък не може да се постигне, ако им 
се преподава по традиционните методи. Това са деца, които се нуж-
даят от специфични и индивидуално ориентирани подходи. Много 
често това, че не обработват информацията по стандартно приетия 
начин, ги прави уникални, дори гениални, защото те имат или из-
работват собствен модел за това. Някои от тях са много творчески 
ориентирани и са сред успешните хора на изкуството. Тези, които 
мислят предимно чрез образи, са много по-бързи от другите в точ-
ността да си представят обектите и могат да се реализират успешно 
в строителството и инженерните професии.

Редица компании търсят да назначат на работа именно хора ди-
слектици, защото те притежават това нестандартно мислене. Като 
пример са фирми, занимаващи се с разработване на компютърни 
игри. Много от дислектиците , които са наети на работа при тях, се 
изявяват в тази сфера като програмисти, уебдизайнери и др.

Децата се нуждаят от успехи. Това им носи радост и вяра в собст-
вените възможности. Особено важно е да се действа съвместно 
– семейство, учители, логопеди, обучителят по дислексия и други 
специалисти, ако е необходимо. Когато кръгът се затвори и детето 
забележи, че не е само с проблема си, резултатите няма да закъснеят.

За преодоляването на тези трудности е необходима работа за 
подобряване на вниманието, както и подобряване на сетивните въз-
приятия чрез целенасочен тренинг. За целта могат да се използват 
игри – лото, мемори, карти по двойки, домино, „открий разликите”, 
„четвъртият е излишен”, пъзели, сюжетни картини с недовършени 
или липсващи детайли и други.

Децата с дислексия могат да използват умствените си качества, за 
да променят и създадат възприятие.

Те са:
- изключително чувствителни към околната среда;
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- по-любопитни от обичайното;
- мислят като използват предимно изображения вместо думи;
- с много силно развита интуиция и особено проницателни.

Те имат:
- живо въображение, творческо и оригинално мислене;
- добро стратегическо мислене и умения за решаване на пробле-

ми.

Много от тях са намерили собствен начин да преодоляват затруд-
ненията си.

При децата с дислексия трябва да се прилага изключително пер-
сонален подход.

- Учебният процес и практика трябва да бъдат абсолютно ясни.
- Необходимо е да разберат защо и как, за да могат да го научат.
- Учат се от преживяно, а не от чуто.
- Затрудняват се да научат или да прилагат правила или обобще-

ния – учат от общото към конкретното.
- Осезаемо обучение и обучение с помощта на цвят, хумор, исто-

рии с образи се оказват изключително полезни.
- Необходимо е да се вижда „цялата картина”, преди да изучат 

отделните стъпки или детайли.
- Децата с дислексия четат много бавно. Това изисква много 

време и води до такава умора, че детето отказва да работи повече за 
деня. За да избегнете бавното и мъчително четене и неразбиране на 
смисъла на текста е по-добре да определите на детето малка част от 
текста или урока, а останалата да му я прочетете вие.
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Идеи за алтернативно подпомагане
Тактилно разпозна-
ване на букви

Изписване на букви в пясък, във въздуха, върху кожата; констру-
иране с клечки, пластилин; апликиране.

Упражнения за 
ориентация

Двигателни игри за горе/долу; пред/зад; ляво/дясно.
Табла за работа с предлозите за място – под, над, между, до
Игра на учител и ученик за оцветяване/рисуване на предмети по 
зададено условие за ориентиране в пространството.
- Пример: „Нарисувай цветя във вазата; топка до вазата …”
Запомняне на предлозите с помощта на оцветяване в различни 
цветове.
- Пример: „Оцвети всички предмети под масата в червено!”

Упражнения Назоваване на предмети, като предметите са нарисувани върху 
карти и се подреждат по 5 на три или повече реда.
Играта е занимателна и може да се предложи в ролите учител и 
ученик. Наблюдавайте времето, за което се справя детето.

Зрителната памет Много подходящи са игрите Мемори и Скрабъл за думи с букви, 
които имат близка оптическа характеристика

Слухова памет Игри на думи в различни варианти:
-  чути, запомнени и повторени думи;
- верижки от думи, които започват с последния звук на предходна-
та дума, и др. подобни.
Учене на римувани стихчета и скоропоговорки.
Възпроизвеждане от детето на силно емоционален кратък текст 
или откъс от приказка, която родителят е прочел или разказал.
Игри за запомняне на дните от седмицата, месеците, сезоните, 
числата във възходящ и низходящ ред.
- Пример: Родителят казва един от дните, детето – следващия. 
Игра „Четвърто излишно”.
- Пример: Казваме на детето поредица от думи: влак, самолет, 
параход, птица, автомобил.
Задачата е да се определи излишната дума.

Четенето с моти-
вация

Картини с етикети; три картини – дума (покажи картината, която 
отговаря на написаната дума);
Три думи  - картина (покажи думата, която отговаря на картината);
Домино ”Картина – дума” (изрежи плочките на доминото и играй);
Четири думи – картина (покажи думата, която отговаря на карти-
ната); четири думи – картина (действие). Покажи думата, която 
отговаря на действието.
Аналогии с картини и думи (свържи картините с думите, които се 
съчетават с тях);
Четене на прости изречения с картинна опора: 
- разбиране на изречения с картинен контекст (покажи картината, 
която съответства на изречението; 
- свържи изреченията с подходящите картини; кое изречение отго-
варя на картината.

 Забавен тренинг за дете с дислексия
http://dyslexia-center.eu/file/BG.Film.Tips-part1.mp4
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Използвайте фантазията на детето, като го провокирате да измис-
ля нов край на прочетена или разказана приказка. Поощрявайте го да 
рисува своите идеи или измислени истории под формата на комиски. 
Така ще стимулирате умението за последователност при пресъздва-
не на чута или видяна информация, а в училище - на запомняне на 
последователността на информацията от урока.

Свиренето на музикален инструмент е полезно занимание, което 
подкрепя процеса на корекция при детето с дислексия. Най-подхо-
дящите музикални инструменти са пиано, цигулка и блокфлейта. 
За начално обучение най-подходяща е блокфлейтата. Това е лесен 
за усвояване музикален инструмент с приятен тон. Той подпомага 
координацията на двете ръце и регулира дишането.

Особено забавни за децата са електронните музикални инстру-
менти. Предложете на детето различните възможности за избор и го 
оставете то да избере това, което ще му бъде забавно.

За детето ще бъде от полза да се научи да използва кратки изре-
чения, вместо объркани дълги изказвания или разговори само с по 
една или две думи. Кратките изречения ще „подредят” мислите му и 
то ще може по-ясно да ги излага. Таблиците и схемите ще му дадат 
възможност образно да си представя информацията за научаване. За 
да го научите да използва таблици и схеми, ще бъде необходимо вре-
ме. Проявете търпение, т.к. научите ли го да ги създава и използва, 
то вие сте внесли определено ред в неговите задължения и успехите 
няма да закъснеят.
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Училищен живот

Родителят може да помогне на детето да състави собствена про-
грама като използва символи за различните предмети от деня.

Заниманията в училище са сред най-големите препятствия, които 
ежедневно децата трябва да преодоляват. В повечето случаи учили-
щето е най-нежеланото и тягостно място.

Ако детето използва своя собствена програма за деня, съобразена 
със задълженията му, денят му ще бъде организиран и разпределен 
като време.

Децата с дислексия почти винаги нямат ясно усещане за протича-
нето на времето и някои занимания продължават с часове, а други за 
няколко минути и водят до отегчаване и отхвърляне.

Всички идеи за направата на деня по-организиран са полезни.

Могат да се използват различни символи за обозначаване на 
отделните предмети, да се използват любимите цветове, животни 
или герои за разпознаване и запомняне на последователността на 
предметите, да се използва „умно тефтерче”, в което да е записана 
информацията, която детето най-често забравя или пропуска. За тази 
цел е добре да използвате тефтерче със страници в различни цвето-
ве. Определете на коя страница какви задачи ще си записва.
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Пример:
Ако тефтерчето е в три цвята: жълт, розов, зелен, може да опре-

делите страниците със жълт цвят за домашни задачи, страниците с 
розов цвят за интересни неща и срещи с приятели, на зелените стра-
ници да се записва информация за родителите.

Може да подкрепите запомнянето на цветовете и темата на запи-
саното със стикери с любими герои, животни, предмети.

Ако се обърне внимание върху това в коя част от денядетето е 
най-концентрирано, неговите предпочитания за начин на учене и 
продължителност на трайното внимание, ще можете да организирате 
пълноценно деня и да съкратите продължителните неползотворни 
часове за подготовка на домашните задачи.

За по-лесното разпознаване и комплектоване на учебници и те-
традки може да се използва цветна хартия или готови цветни облек-
ла. Украсените тетрадки и учебници носят положителна емоция на 
детето и го стимулират да ги пази чисти и здрави.

Използвайте светли цветове и весели картинки. Винаги се допит-
вайте до предпочитания цвят от детето.

Уроците за деня биха били по-лесно откриваеми със знаци и мар-
кирани с цветни лентички.

Пример:
Човек възприема червеният цвят като символ на нещо важно, 

нещо, което не трябва да се забрави. Може да изработите книго-
разделител в червен цвят или преобладаващ червен цвят, с който да 
отбелязвате страниците с домашна работа.
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Ежедневие

Родителят трябва внимателно и с търпение да следи дейностите 
на детето в дома.

Ако денят на детето е разпределен равномерно между почивка 
и учене, то подготовката му за училище ще става все по-лесна, тъй 
като у него ще се изгради усещането за режим на работа и релак-
сация. Това не се постига бързо, необходимо е търпение и дребни 
хитрости, които да бъдат обучителни и в същото време отморяващи. 

Пример:
Направете програма за това как трябва да протича денят на дете-

то. Купете му часовник и го приучете постепенно да си разпределя 
времето. Започнете с определяне и засичане на времето за часовете 
за отмора.

„Сега имаш почивка. Можем да играем половин час на мемори. 
Погледни часовника. Той показва 15.30 ч. Когато стане 16.00 ч., ние 
трябва да приключим.“

На децата времето за игра винаги им се вижда малко.

„Сега ти усети колко бързо минава времето. Нека да опитаме как-
во можем да свършим от домашните задачи за половин час и ако си 
бърз, отново ще имаме половин час за нещо приятно.“
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За подобни занимания и приучване на режим трябва да имате тър-
пение и да проявите постоянство. Всичко това не дава светкавичен 
резултат. Режимът на детето е много важен момент в подготовката за 
училище.

Децата с дислексия са хаотични и не могат да се справят сами с 
разпределянето на времето. Те имат нужда от вашата помощ.

За такива занимания могат да послужат всички занимателни игри 
от вида на Мемори, скрабъл, хоп-стоп. Те едновременно забавляват 
и тренират сетивните възприятия.

Играта е вълшебният ключ към възможностите на всяко дете.

След приключване с подготовката за училище е препоръчително 
да продължите да органинзирате деня на детето.

Ако го оставите само да избира заниманието си, бъдете сигурни, 
че то ще предпочете компютъра или телевизията.

Новите технологии са много полезни и откриват нови начини за 
подпомагане и разнообразни приятни занимания, но в същото вре-
ме поглъщат голяма част от времето на детето, в което то трябва да 
работи и да развива своите умения.

Рисуването е чудесно занимание за отмора и терапия.

По тази тема можете да намерите много материали на книжния 
пазар, от книги и нарърчници до различни идеи за работа с разноо-
бразни материали и техники.

Поощрявайте детето в неговата работа. Избягвайте критични из-
казвания и нехаресване на направеното от него. Потърсете деликатен 
начин да го насочите да направи корекции върху творбата си, ако са 
необходими. Организирайте му домашни изложби.

Домашните изложби с произведенията на детето носят много емо-
ция и чувство за удовлетворение. Поканете на тези изложби ваши 
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близки и приятели.

Учете инструмент заедно с детето и изберете репертоар, който да 
е по-лесен, да може да се използва за представяне пред публика, без 
да затруднява детето.

Както домашните изложби, така и домашните концерти биха 
поущрили детето да се изявява и да повярва в своите възможности. 
Ако детето желае да свири на инструмент, започнете заедно с него 
да учите поставените от учителя упражнения. Когато то усеща, че не 
е само, ще се справя по-лесно. Учителят по музика трябва да бъде 
наясно със състоянието и да подбира подходящи произведения за ре-
пертоар. Децата се увличат от популярни лесни песнички, мелодии 
от детски филмчета, песнички за домашни празници: Нова година, 
Коледа, Великден, рождени дни. Семейните тържества, празници и 
събирания са чудесен повод детето да изяви себе си.

Подходящ инструмен за дете с дислексия е блокфлейтата. Разбира 
се, детето трябва да избере само инструмента, който му допада най-
много.

Не трябва да се забравят и наградите за изпълнителя!

Съвременните технологии предлагат различни технически сред-
ства, които могат да служат като компенсиращ инструмент при де-
тето с дислексия. Използването на лаптоп, Ipad или таблет е удобно 
и подкрепящо детето средство, но в училище съществуват повече 
забрани, отколкото разрешения за използването им. Родителят тряб-
ва да се информира дали училищният правилник позволява това, но 
не е маловажно и това, че това са скъпи вещи, а в училище трудно 
могат да бъдат пазени, ако детето е в началното училище.

Мобилният телефон може да се използва успешно за записване и 
напомняне на задачи за деня или седмицата.

Ако детето е с много сериозни затруднения по математика, е 
препоръчително да се използва калкулатор и да се проследява логи-
ката на задачата, отколкото операциите за пресмятане да предизви-
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кат у детето стрес и крайният резултат да бъде лош. В тези случаи 
е препоръчително да се обърнете към специалист за консултация и 
целенасочена работа

Да се чете е лесно и приятно

интервю с дете и родител

http://dyslexia-center.eu/file/BG.Film.Interview.Child.Parent-part2.mp4

Интервю с дете и родител

дете /момче, 14 г.,8 клас/

1. Как се чувстваше когато започна да се учиш да четеш и 
пишеш в първи клас? Беше ли ти трудно?

В началото ми беше трудно. Бърках някои букви: ч и ц, ш и щ, з 
и ж. Пишех грозно, другите не можеха да ми разчетат написаното. 
Трудно запомнях.

2. Как се чувстваше в училище?
Ходех на училище по задължение. Понякога плачех.

3. Как се чувстваш сега?
Сега се чувствам добре. Имам много приятели

4. А извън училище- имаш ли много приятели?
Да, но не се срещаме всеки ден, а само в почивните дни, защото 

трябва да се подготвяме за училище през седмицата.

5. Ти вече можеш да четеш? Харесва ли ти?
Да, харесва ми.

6. Какво ти харесва да четеш?
За сега съм прочел първият си роман “39 ключа”. Този юношески 

роман ми хареса много и ще прочета останалите му части.
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7. Какво ще кажеш на другите деца, които се затрудняват с 
четенето и писането?

Да се опитват да се научат да четат и пишат. Дори да им е трудно 
да не се отказват. Ще дойде момент, в който ще успеят. На мен ми 
трябваха почти две години.

Интервю с родител

1. Кога забелязахте някакъв проблем при вашето дете?
Още в детската градина забелязахме затрудненията, които той 

имаше с комуникацията, нежеланието да ходи на градина и да участ-
ва с дейностите там. Обичаше да рисува и оцветява, но не се справя-
ше добре. Отказваше да пее и да учи стихотвоения наизуст.

Беше затворен в себе си, не говореше много, въпреки че прогово-
ри навреме.

2. Как се отнасяха децата към него?
Имаше си определен кръг деца с които беше приятел. Трудно му 

беше да се адапктира в по-голям колектив.

3. Трудно ли се справяхте в първи клас?
С математиката не сме срещали затруднения. Трудностите бяха 

при ограмотяването - четене и писане. Бъркаше букви, четеше на 
срички, имаше нечетлив почерк и пишеше с моного грешки- изпус-
каше букви и срички и не разбираше прочетеното, заменяше съглас-
ни и имаше проблем с препинателните знаци. Много трудно учеше 
стихотворения и песни наизуст.

4. Потърсихте ли помощ? Кога и от кого?
В началото се консултирахме с педагог. Той ни посъветва да изча-

каме детето да израсте. Но проблемите не се преодоляха и потърси-
хме логопед, психолог и психиатър. От едно телевизионно предаване 
разбрах, че това затруднение се нарича “дислексия” и за мен нещата 
се изясниха в каква посока трябва да се работи. След двегодишна 
целенасоцена работа синът ми вече може да чете и да пише. Допуска 
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много по-малко правописни грешки, написаното от него се чете и 
разбира. С по-голяма лекота се справя с разказвателните предмети и 
с писането на съчинения и есета.

5. Смятате ли че ще успее да догни съучениците си в общооб-
разователната подготовка?

Да. Уврена съм в това. Той е интелигентно дете, полага усилия и 
вече има резултат.

6. Той е в 8 клас. Към каква професия бихте го насочили?
Той харесва физиката, учи с интерес, отдава му се. Може би ще го 

насочим в областта на техниката или финансите.

7. Какво ще кажете на другите родители, които се сблъскват 
с подобни проблеми?

Да потърсят помощ на време. Тези затруднения са преодлими и не 
са свързани с интелекта на детето. Да бъдат търпеливи и състемни в 
подкрепата на своето дето. Да му дават спокойствие и увереност, че 
може да се справи.

MacIlian
Typewritten Text
39



ВЪПРОСИ

1. Как ще използвате цветовете, хумора и асоциативното мислене, 
за да помогнете на детето с дислексия?

2. Какво е необходимо да направите, за да организирате деня на 
детето с дислексия?

3. Какви дейности биха подпомогнали детето с дислексия в сво-
бодното време?
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Раздел 3.

Международни организации и национално законода-
телство

Международни организации

International Federation of Dyslexia and Dyscalculia Associations 
(IFDDA)

http://www.ifdda.org

Erster Osterreichischer Dachverband Legasthenie

www.legasthenie.com

International dyslexia association

www.dyslexia-nternational.org

Britsh dyslexia association

www.bdadyslexia.org.uk

http://www.ifdda.org
www.legasthenie.com 
www.dyslexia-nternational.org 
www.bdadyslexia.org.uk
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Националното законодателство и организации

Родителите трябва да се запознаят със закона и да изискват вся-
каква полагаема се помощ за децата с дислексия.

Децата с дислексия са включени в групата на децата със специал-
ни образователни потребности /СОП/.

В България за диагностициране на болестните състояния се рабо-
ти по Международната Класификация на Болестите- МКБ- 10. Това е 
класификация на заболяванията, при която е възприета буквено-ци-
фрова схема на кодиране.

Дислексията е класифицирана в МКБ 10 под номер F 81.

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F80-F89

F80. Специфични разстройства на развитието на речта и езика
F80.0 Специфично разстройство на артикулацията
F80.1 Разстройства на експресивната реч/устната реч/
F80.2 Разстройства на рецептивната реч /Способността за разби-

ране на речта/
...
F81. Специфични разстройства на развитието на училищните 

умения
F81.0 Специфично разстройство на четенето - ДИСЛЕКСИЯ
F81.1 Специфично разстройство на правописа - ДИСГРАФИЯ
F81.2 Специфично разстройство на аритметичните умения -
    ДИСКАЛКУЛИЯ
F81.3 Смесени разстройства на училищните умения
F81.8 Други
F81.9 Неуточнени

При провеждане на изпити би трябвало да се разрешава повече 
време за работа и при необходимост учител, който да чете условието 
на задачите, както и да се използва калкулатор.

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F80-F89
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Законодателство

Методическо указание за дейността на екипите за комплексно 
педагогическо оценяване /ЕКПО/ в регионалните инспекторати по 
образованието /РИО/, София 2007, Министерство на образованието 
и науката. (Това указание съдържа таблица, в която са класифици-
рани всички заболявания и състояния обобщени като Специалини 
Образователни Потребности. Дислексията е включена като специ-
фично обучително затруднение. Децата с дислексия имат правото 
на всички облекчения, които са предвидени законодателно за деца 
със СОП.)

Наредба 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици 
със специални образователни потребности и/или с хронични заболя-
вания.

Информация и помощ може да се получи във всички ресурсни 
центрове, специализирани логопедични центрове, центрове по ди-
слексия за работа с деца с дислексия.

www.dyslexia.start.bg

www.dyslexia-center.eu

ВЪПРОСИ

Къде може да потърсите квалифицирана помощ за дете с ди-
слексия?

Къде в интернет може да намерите информация за състоянието 
дислексия?

www.dyslexia.start.bg
www.dyslexia-center.eu
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Раздел 4.

Заключение

Много често в забързаното ежедневие се пропускат важни неща 
от етапите на развитие и израстване на децата.

Ежедневието, наситено с нови технологии, компютърни забавле-
ния и телевизионни предавания, много често лишава децата от реал-
на игра и забавления, които развиват техните възприятия, знания и 
умения, които са нужни за лесното усвояване на учебния материал.

Елементарни занимания и дейности често остават ненаучени, тъй 
като те просто са останали незабелязани или пък биват отлагани с 
успокоението „детето ще израсте и ще се научи”.

Дислексията е състояние, за което в последните няколко години 
започна много да се говори и в повечето случаи това плаши родите-
лите. Всеки си казва: „А защо точно моето дете? То е толкова умно, 
креативно, а не може да се научи да чете, пише и/или смята!”

Тази книга е опит да се насочат родителите и да открият отговор 
на въпроси, които най-често си задават: „Какво не сме забелязали в 
развитието на нашето дете? Какви затруднения среща и какво чув-
ства? Как да му помогнем?”.

Когато едно дете не може да учи по стандартния начин, трябва да 
се намери начинът, по който то може да учи.

Антоан дьо Сент Екзюпери казва:
„За да видиш нещо ясно, често е достатъчно само да промениш 

посоката, в която гледаш.“

Детето с дислексия е умно и талантливо. То има нужда да му се 
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помогне да организира себе си и да разкрие своите заложби.

Не е необходимо за едно дете да има само „корени”, които му 
дава семейството, то има нужда и от „крила” (Джон Кехой).

С много любов и търпение всяко дете ще има успешен старт в 
живота.

Използвана литература и материали

1. Dr.Astrid Kopp-Duller, Legasthenie und LRS, Der praktische 
Ratgeber fuer Eltern

2. Jasmina Ionkova, Galina Gancheva, Parent’s Guide, Comenius 
project “Dyscovering ІІІ“, 2010/2012

3. Christina Gustafsson, Tuula Löfborg, Margareta Holmberg, 
Teachert’s Guide, Comenius project “Dyscovering ІІІ“ Health in School 
and Pupils Welfare, Götene Sweden,2010/2012

4. Русинова Е., Гюров Д., Баева М., Гюрова В., Програма за въз-
питанието на детето от две до седем годишна възраст, София, 1994

5. Екатерина Спасова Зафирова, д-р Златка Минчева, Светът е 
за всички, Наръчник за родители, Стара Загора, 2007

6. Фондация „Отец Алберто Милено Онлус“, Васто, Италия, 
координатор на проекта, „Съвети за родители на деца с дислексия“, 
обща част ВЪВЕДЕНИЕ

7. www.who.int/classifications/icf
8. www.legasthenie.com
9. www.american-dyslexia-association.com
10. International Classification of Diseaces, http://icd.thedrugsinfo.

com, http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F80-F89

www.who.int/classifications/icf
www.legasthenie.com
www.american-dyslexia-association.com
http://icd.thedrugsinfo.com
http://icd.thedrugsinfo.com
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F80-F89
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Велики личности за себе си
http://www.famousdyslexicpeople.com

Леонардо да Винчи Историците са убедени, че художникът е бил 
дислектик, въз основа на написаните му огледално бележки, от ляво 
на дясно, както и от многото правописни грешки в тях.

Агата Кристи Авторката е продала над един милиард екземпля-
ра на английски език от книгите си, и още един милиард на 45 други 
езика, но е трябвало да диктува на машинописка, поради затрудне-
нията си.

„Погледите, втренчването, подигравките… Аз исках да покажа 
на всички, че мога да се справям по-добре и също така, че мога да 
чета.“

Маджик Джонсън, баскетболна легенда

„Трябваше да се упражнявам върху това, как да задържам вни-
манието си. Така се научих да си представям какво чета, за да мога 
да го разбирам.“

Том Круз, актьор

„Трудно изкарах училището. Чета много бавно, но обичам да 
намирам неща, които никой друг не е намирал – като динозавърско 
яйце, в което има ембрион. По света има 36, аз съм открил 35.“

Д-р Джон Хорнер, палеонтолог

„Децата се забавляваха с мен, защото бях чернокож, с голям 
нос и дислектик. Дори и като актьор ми отнема много време да 
проумея защо думите и буквите се разместват в съзнанието ми и 
излизат наяве различно.“

Дани Гловар, актьор

„Докато бях най-глупавото дете в класа, никога не ми се е на-
лагало да се опитвам и да бъда перфектен, така че винаги съм 
бил щастлив като писател, който се забавлява. Това е по-лесното 

http://www.famousdyslexicpeople.com
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място, откъдето можеш да започнеш.“
Стефан Канъл, писател и продуцент

„Учителите ми казваха, че съм малоумен, баща ми казваше, че 
съм глупав и аз едва ли не реших, че съм кретен.“

Томас Едисон

 „За мен най-трудно при дислексията беше да се науча правилно 
да изписвам тази дума.“

Джордж Бърнс

„Аз израснах при учебна система, където цареше безпорядък и 
никой не разбираше нищо. На Антилските острови аз бях постоян-
но физически обиждан, защото телесното наказание беше позволе-
но.“

Хари Белафонте

„През цялото ми време в училище аз бях до голяма степен обез-
куражен. Не е приятно да се чувстваш изцяло превъзхождан и да си 
най-отзад още при началото на състезанието.“

Уинстън Чърчил

„Образованието е това, което остава, когато забравим всичко, 
което сме научили в училище.“

Алберт Айнщайн
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Жасмина Йонкова, Цветелина Малчева, Галина Ганчева

СЪВЕТИ ЗА РОДИТЕЛИ НА 
ДЕТЕ С ДИСЛЕКСИЯ

Българска асоциация по дислексия
Русе, 2012

Настоящата електронна книга се издава по проект 2011-1-IT2-GRU06-23685, 
„Tips for parents of dyslexic child“ Програма „Учене през целия живот“, Секторна 
програма „Грюндвиг“, дейност „Партньорства за познание“ на Българска асоциа-
ция по дислексия – Русе, 2012
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held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

„Съвети за родители на деца с дислексия“ by Жасмина Йонкова, Цветели-
на Малчева, Галина Ганчева is licensed under a Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivs 2.5 Bulgaria License.
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