
Предговор към ръководството за учители 

От  ICF-CY  ние можем да изберем  важните кодове за откриване и подкрепа на дислексията. 

Примерите по-долу показват  избрани кодове от ръководството за учители, отнасящи се до 
уменията за четене, съответно за възраст 3-4 години, 5-6 години, 7-8 години. 

Това е само малка част от обширна дейност. 

 

ДЕЙНОСТИ И УЧАСТИЕ 

ГЛАВА 1 УЧЕНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА 

 

d 140 Научаване-четене 

d 1400 Усвояване на умения за разпознаване на символи, включващи фигури, изображения, 
признаци, букви от азбуката и думи 

d 1401 Усвояване на умения за изговаряне на написани думи 

d 1402 Усвояване на умения за разбиране на написани думи и фрази 

 

 Възраст 3-4 години 

d 1400 Може ли детето да разпознае прост символ, например плюшено мече? 

 

Възраст 5-6 години 

d 1400 Може ли детето да разпознае собственото си написано име? 

             Може ли да разпознае елементарен писмен знак? 

d 1401 Може ли детето да произнесе написани думи от две срички? 

 

Възраст 7-8 години 

d 1400 Свързва ли детето правилно картинки, които се използват за кратки думи като и, той, тя, 
един? 

d 1401 Може ли да различава думи с една или повече срички при произнасяне? 

             Може ли да произнесе нови или сложни думи? 

d 1402 Има ли детето псевдо четене вместо истинско четене? 



             Избира ли детето собствените си книги? 

            Чете ли детето спонтанно изречението втори път, когато не е разбрало изречението? 

 

Практически съвети за стимулиране на четенето 

d 140 Научаване - четене 

 Игра по памет с общи знаци и символи. 

 Научете детето да разпознава името си и имената на  другите. 

 Съчинете детски стихове. Кажете двойки думи, които се римуват. 

 Играйте с думи от две части /киносалон/.  

 Изпляскайте с ръце имената на децата, други имена, по-къси и по-дълги думи и 
т.н. 

 Учете буквите по различен начин, включвайки всички сетива. 

 Учете детето да чува първия звук в думите. 

 Учете детето да чува два звука в думите. Кой звук е първи и кой е последен? 

 Учете детето да чува три звука в думите. Кои са звуците? 

 Анализирайте звуците в думите. 

 Кажете думата на отделни звуци и помолете детето да каже цялата дума. 

 Работа с думи, започващи със един и същи звук. 

 Игра по памет с общи кратки думи.  

 Играйте на търсач на съкровища. Пишете кратки бележки на листчета. Нека 
детето намери скритите съкровища. 

 

 


