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Скъпи родители, 

Пред вас е кратко ръководство, с помощта на което можете да намерите отговор на вълнуващи Ви 
въпроси относно развитието на Вашето дете. 

Много често в забързаното ежедневие пропускаме важни неща в етапите на развитие и израстване 
на децата ни. 

Събраната и систематизирана от нас информация има за цел да Ви напомни върху какво трябва да 
насочите вниманието си, за да проследите дали детето Ви израства, получавайки всички 
необходими педагогически занимания вкъщи и в детската градина.  

Нашето ежедневие, наситено с нови технологии, компютърни забавления и телевизионни 
предавания, много често лишава децата ни от реална игра и забавления, които развиват техните 
възприятия, знания и умения, които са нужни за лесното усвояване на учебния материал. 
Елементарни занимания и дейности остават ненаучени, т.к. те просто са останали незабелязани.  

Дислексията е състояние, за което в последните няколко години започна много да се говори и в 
повечето случаи това плаши родителите. 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!”  

Причините могат да бъдат различни и от различно естество. 

След като прочетете нормите за развитието на децата в различните възрасти, сами ще можете да 
си дадете отговор на въпроса: „Какво не сме забелязали в развитието на нашето дете?” Ако това, 
което откриете, че не може да направи детето Ви – опитайте да го научите, вие или педагог. Ако се 
окаже много затрудняващо или невъзможно за детето Ви да се справи с дадените дейности, или 
да усвои определи умения – потърсете съдействието на специалисти.  

Много често откриваме, че детето НЕ МОЖЕ, но се оказва, че то просто е останало НЕНАУЧЕНО. 

Ако вие го научите, ограничите престоя му пред компютъра и телевизора и го поощрявате да си 
играе с различни игри, да рисува, да пее, да се занимава със спорт, ще сте направили най-доброто 
за детето си, защото ще го подпомогнете да се справи впоследствие с обучителния процес в 
училище. 

Ако се окаже, че детето не може да се научи, потърсете своевременно помощта на специалисти. 
Тези затруднения, които то среща, може да се окажат симптоми на бъдещи обучителни 
затруднения.                                                                       

от екипа 



В почти всички определения за дислексия от последното десетиление 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. 

Измерването на очакваните за възрастта достижения се затруднява, т.к.  развитието се определя 
предимно от различната скорост на съзряване и развитие. Съзряването и развитието  са свързани 
не само с биологични, но и със социални фактори. 

Като се има предвид  това, все пак може да се отбележи, че несъответствие съществува там, 
където оценените възможности и актуалните училищни умения се разминават чувствително. 

Децата се научават да четат, да пишат, да подреждат правилно буквите и да смятат, когато бъдат 
запознати с тези дейности вкъщи или в училище. В различните страни децата тръгват на училище 
на различна възраст, с различни програми и оттук очакванията относно уменията, които децата 
трябва да овладеят на различна възраст, са различни. 

Въпреки това, във всички образователни системи е ясно, че за всяка възрастова група ученици 
съществува определено ниво на училищни знания и успеваемост и че някои деца са с по-ниска 
успеваемост от тази, съответстваща на общото им ниво.   

Когато едно дете има значително по-големи трудности в обучението от повечето деца на същата 
възраст, което спира или забавя процеса на усвояване на училищни умения, премаме че детето 
има нужда от допълнителна педагогическа и/или терапевтична работа. 

Ранната детска възраст е период , в който не може да се даде точно становище дали детето е  с 
дислексия или не. Но затрудненията, които то среща в ежедневното си обслужване, общуването и 
усвояването на основни знания и умения, трябва да бъдат сигнал за родителите да потърсят 
специализирана помощ. 

В Ръководството ще намерите основните периоди в развитието на детето, възрастовите кризи, 
кратки тестове за установяване на затруднения, които могат да бъдат симптом за дислексия  и  12 
от най-често задаваните въпроси от родители.  

Няма две деца с еднавки симптоми на дислексия. Всяко дете е уникално със своите възможности и 
затруднения. Родителите, виждайки затрудненията, невинаги търсят силните страни на детето. За 
да подкрепите детето си в преодоляване на затрудненията започнете с това което то прави най-
добре. Така ще му дадете увереност в неговите възможности и ще провокирате желание за 
справяне с новото и „трудното”. Играта е вълшебният ключ към  възможностите на всяко дете.  

Под ръководството на учител, логопед или терапевт направете програма за ежедневни занимания 
вкъщи, бъдете последователни и резултатите няма да закъснеят. 

 

 



ПЕРИОДИ В РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО 

Първи етап 

... 

Възрастови кризи 

…. 

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

… 

Тенденции в развтието на децата от две до седем годишна възраст 

Възраст от две до три години 

Познавателни цели 

… 

Възраст от три до пет години 

… 

ДИАГНОСТИЧНИ ВЪПРОСИ ЗА ЕВЕНТУАЛНИ ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ /БЪРЗ ТЕСТ/ 

…. 

Възраст от три до пет години 

… 

 
 



Models 
 

  

  

 

 
 

The models are created by FNCD-Bulgaria in materials of EODL Austria and 

Method AFS of Dr. Astrid Kopp-Duller 

 

 



Възраст от пет до седем години 

1. Съпреживява и оценява, изразява самочувствие и подкрепа: 

- проявява самостоятелност, възприема и оценява красивото в предметите и в 
поведението на хората 

- проявява инициатива за планиране във взаимодействието с партньори в игрите 

- изгражда самочувствие и преодолява спонтанно възникнали 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. 

Познавателни цели 

3. Изгражда готовност за учене. 

4. Проявява интерес към собствената си дейност и към живота на близките си, изгражда 
представа за различни общности от хора. 

5. Възприема и осъзнава връзки и зависимости и техния закономерен характер. 

6. Проявява интерес към събития в живота на рода, приятелите, традициите 

Дейност: 

     -    желае да постигне индивидуално нови резултати и с това да бъде полезно за другите 

     -    хербаризира, подрежда и събира билки, горски плодове, цветя, листа и други 

     -    колекционира и подрежда мини-играчки, детски книжки, привлекателни предмети 

     -    предава диалогична реч с промяна на интонацията, съобразно преживяванията на 
действащите лица 

     -    само съставя разказ въз основа на предишни приказки или разкази, преразказва по 
картина, преразказва по логически свързани части със или без словесна опора 

     -    използва научено наизуст 

     -    често измисля различно начало или край на приказка, словосъчетания 



     -    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 топка през мрежа, подава 
тенис-топче, води топка при смяна на краката, импровизира движения 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 готовност да се грижи самостоятелно за опазване на 
природното богатство. 

    -    изгражда основни представи за елементи от картината на света. 

ДИАГНОСТИЧНИ ВЪПРОСИ ЗА ЕВЕНТУАЛНИ ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ /БЪРЗ ТЕСТ/ 

5 ½ години 

… 

6 ½ години 

ВЪПРОС ДА НЕ 

Открива грешките между две картинки   

Пише букви и цифри   

Запомня последователността на съобщени разместени 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   

   

 

 

 



7 години 

 ДА 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 EODL Austria and Method AFS ©  of Dr. Astrid Kopp-Duller. 

Ако отговорите с ДА са повече от пет, трябва да се потърси консултация на специалист 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                             

 

 

 


