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Ролята на речта за дететоРечта е водещо средство за
опознаване на околната
действителност и за натрупване на
социален опит.
Нейните нарушения се отразяват
неблагоприятно върху
познавателната дейност и
поведенческите характеристики на
детето. Речта е функция на мозъка и
нейното изоставане води до вторично
изоставане на интелекта.



Имат хаотични
движения

01
Вниманието им е
неустойчиво

0
2 Срещат се случаи, в които се

затварят в себе си, проявяват
понижена говорна активност, 
стигаща до негативизъм.

03
Всъщност те отричат това, 
с което не могат да се
справят сами. Това е
техният начин да покажат
нуждата си от помощ.

04

Децата с неразвита реч
често….



Езиково-говорни
нарушения

Комуникационните
способности на едно
дете/ученик се смятат за
закъснели, ако той/тя са
забележимо изостанали от
техните връстници, по
отношение на тяхната реч, 
или езикови способности.

Видове често срещани
нарушения:

• артикулационни
(дислалия)

• пълна или частична липса
на реч (алалия, общо
недоразвитие на речта)

• на темпа и ритъма на
речта (заекване, 
запъване)

• на писмената реч:
• на четенето

(дислексия)

Говорните и езикови
нарушения се свързват с
проблеми в комуникирането и
с нарушения на звуково-
артикулационните функции.

Тези нарушения или
закъснения варират, от проста
замяна на един звук с друг, до
неспособсност да се разбира
или използва езика, или до
неспособност да се използва
звуково-артикулационния
апарат за продуциране на
разбираема реч.



Дислалия
Дислалията е нарушение, 
свързано със
звукопроизносителната
страна на речта. 
Децата с дислалия имат
нормален слух. 
Те имат достатъчен запас
от думи, правилно
построяват изреченията
си, съгласуват по род, 
число и време, думите в
тях, но имат неправилно
произношение на някои
звукове (от една или
няколко различни групи).

Дислалията е едно от най-
често срещаните

нарушения на речта.

Според статистиката, тя се
среща при 17-20% от

децата от начална
училищна възраст и при

25-30% от децата в
предучилищна възраст (5-

7 год.)



Онтогенична периодизация на артикулацията:

Н, Т-Д, В – Ф, Х Ш – Ж, Ч, Щ

К- Г, С – З, Ц Р,Л

От 1г до
1г 6м

От 2 г. 6 
м. до 4 г

От 1г.6 м. 
до 2 г. 6 м

От 4г. до 5г. 6 
м

От 0 до
1г

Гласни и съгласни М, 
П - Б



Алалия или общо недора

звитие на речта

Алалията е органично
недоразвитие на речта от
централен характер. 

При нея се проявяват ( в
различна степен) 
нарушения на висшите
психични функции и
процеси.

• възприятия за форма
и големина

• възприемане и
възпроизвеждане на
ритмични структури

Много често децата, 
които забавят говорното
си развитие имат
нарушения в:

• ориентиране в
пространството

• възприятия за
цветовете



Новите думички в речта на
тези деца се появяват бавно, 
а тези, които използват са
пряко свързани с бита. Те не
използват предлози , 
частици, прилагателни. 
Използването на всички
граматични форми на деца с
алалия е затруднено. 

Проявява се аграматизъм, 
изразен в :
-липсва съгласуваност по род
и число
- изпускане и неточна
употреба на местоимения
- нарушена
последователност на думите
в изреченията
- липса или ограничено



Заекване / Нарушение на темпа и ритъма на
речта

Нарушава се плавността
на речта от неволеви
повторения и/или

удължавания на звукове, 
срички, думи или фрази, 
а също и от неволеви

паузи, или принудителни
прекъсвания.

Има няколко вида
заекване в зависимост
от това, дали е
наследствено
обусловено, дали има
органично нарушение, 
или е психо-травма.

Най-честите прояви са
следствие на психо-
травми. Заекването се
появява в ранна детска
възраст и ако не се
коригира може да
остане за цял живот.

Затрудненото общуване с
околните, към което води
заекването, се отразява
неблагоприятно върху
цялостното личностно
развитие на заекващия. 
Вторичните невропатични
състояния се увеличават през
годините и е трудно да бъдат
преодолени без
специализирана логопедична
помощ.



Освен езиково-
говорните
нарушения със също
толкова голяма
важност можем да
отбележим и
нарушенията в
писмената реч. 

При невъзможност
за запаметяване на
символите на езика
(знаци, букви, 
цифри) или когато
страда научаването
на писането, 
четенето и
смятането, 
нарушенията влизат



Дислексия

“Дислексията не е болест, а
състояние. ”

- проф. Ваня Матанова

Дислексията е специфично
нарушение при четене. 

Изразява се в затруднение при
четене на букви, срички, думи, 

изречения или текст. 

Представлява нарушение, което
оказва влияние върху развитието на

способността за четене.

Децата с дислексия виждат света по
особен начин. 



Как могат родителите да разпознаят признаците за наличие на
дислексия?

Възраст 7-8 
години

В края на първи клас от
детето вече се очаква да
може да чете и пише без
проблем или само с малко
затруднения. 
• За какво да следите:

• Продължителни
затруднения с четенето –
бавно, мъчително
декодиране на думите

• Бавно писане и много
думи с разбъркани букви

• Избягва да чете на глас, 
защото му е
изключително трудно

• Трудно запомня имена и

Възраст 12-18 
години

Проблеми с писането също може да
бъдат важен признак за наличие на
дислексия.
Например, проблеми с граматиката. 
Когато едно дете не чете добре, то
трудно научава и езиковите правила, 
а това се отразява на умението за
писане на текст.

Ето на какво да обърнете
внимание:

• Високо ниво на стрес по време на
писане на домашната работа

• Не се справя добре със спазването
на пунктоацията при четене и
писане

• Не обича да чете, особено на глас
• Не си спомня какво току-що е

прочел

Възраст 9-11 
години

На тази възраст децата би
трябвало да декодират думите
в процеса на четене без
усилия и да разбират добре
смисъла на текста.
Следим за:
• Негативно отношение към

четенето и огромна
съпротива да чете

• Не може да чете по-
продължителни периоди, 
лесно се уморява

• Много грешки в писането
• Често се случва да не

разбира добре смисъла на
текста по време на четене

• Бавно чете и се налага да
препрочита даден текст по
няколко пъти



Дисграфията принадлежи към учебните затруднения и
оказва значително влияние върху уменията за писане. 
Тя може да се прояви с трудности при правопис, с лош
графичен характер и с трудности при пренасяне на мисълта
към писмената дума. 
Дисграфията причинява умора при писане и лоша
организация на писане както на ниво редове, така и на
ниво страница.

Дисграфия



Въпреки че писменият език се
преподава в училище, детето
влиза в контакт с умението за
(предварително) писане от 2-
годишна възраст. 

От тази възраст то започва да
използва молив, пастел или
друго пособие за писане, 
драска върху хартията и
постепенно придобива
умението да пише. 

Ако детето прави „лош“ старт в
първите писмени упражнения и
не може да разчита
на необходимото внимание от
родителя и учителя, то може да
развие бързо и лошо писане, 
т.е. драскане. 

Драскането не е учебно
затруднение, за разлика
от дисграфията, 
грешките са небрежни
грешки.

Когато детето обръща
внимание на писането
си, писането е четливо
и спретнато. Лошият
графичен характер сам
по себе си не е
индикация, че лицето
има дисграфия. 

Тъй като дисграфията е
еволюционна трудност, 
свързана с трудността
на обработката на
информация, 
трудностите, които
човекът представя, 



Признаци за дисграфия:

• Необичайно и неортодоксално
позициониране на китката, 
тялото и свиване на пръстите
при писане;

• Избягване на занимания, 
свързани с рисуване и/или
писане;

• Нечетливи букви;

• Грешна посока на изписване;

• Използване на малки и главни
букви в рамките на една и съща
дума;

• Бърза умора при писане;

• Необичаен размер и форма на
шрифта;

•Хетерогенни интервали
между думитe;

•Липса на пунктуация;

•Неспазване границите на
редовете и полетата на
страницата;

•Лоша организация на
страницата и мислене;

•Неспособност на детето да
копира правилно текста, 
който вижда или чува;

•Шепот и словесни реплики
често се наблюдават при
писане;

•Голямо несъответствие
между вербалната и



• Темпа, ритъма и плавността
на речта;

• Особености в качествата на
гласа, неговата височина, 
сила, тембър; 
своевременното овладяване
на сръчностите, зрително-
моторната координация и
финната моторика;

• Научаването на символите
на писменния език (знаци, 
букви, цифри);

• Овладяването на процесите
писане, четене, смятане;

• Възстановяване на
езиковата система
вследствие на заболяване
или травма.

Винаги, когато имате и най-
малкото притеснение свързано с:

• Появата на говорните звукове
и начина им на изговаряне;

• Анатомичната и функционална
цялост на говорния апарат
(структурата и подвижността
на говорните органи – устни, 
език, меко и твърдо небце, 
зъби, състояние на челюстите
и видовете захапки, от които
зависи образуването на
звуковете);

• Разгръщането на изказа и
богатството от думи;

• Граматически правилният
строеж на изречението;

Кога да
потърсит
е
логопед?



Също ако…:
До 12 месеца - бебето не

проявява интерес към вокалните
игри;
• Липсват гукане, лепет и

първата дума;
• Не реагира на познати шумове

и гласове от заобикалящия го
свят;

• Изглежда слабо подвижно, 
уединено;

• Не проявява интерес към ярки
и/или движещи се играчки;

• Смятате, че не чува или не ви
разбира;

До 24 месеца - детето
изглежда пасивно, мудно, 
тромаво или трудноподвижно;
• Продължава да не разбира

вашите думи;
• Не прави опити да

звукоподражава, повтаря, 
интонира, произнася или
комбинира думи

• Трудно общува и не изпълнява
прости инструкции като “дай” 



На 4 години- артикулацията е лоша, 
липсват звукове, заменят се с други
или се произнасят неправилно;
Не разбира инструкции;
Не повтаря гатанки, не рецитира, не
разказва кратки приказки, събития, 
случки;
Все още не посочва и не назовава
цветове и форми, не сортира, не
класифицира;
Не съгласува думите по род, число и
време;
Има аграматичен, телеграфен стил
на изказ. Тогава детето не
употребява предлози, съюзи, 
въпросителните частици;

На 3 години - усещате, че речникът е беден, 
а запасът от думи, които разбира и
продуцира – ограничен;
Не разпознава лицата на познатите хора, не
назовава вашето име, частите на главата, 
имената на животни, предмети от бита, 
играчки;
Липсва любознателност и интерес;
Забелязвате странни, атипични, хаотични
или стериотипни, ритуално повтарящи се
движения;
Започва да накъсва изказването. Прави
дълги паузи. Думите са с трудно начало, 
често повтаря звук или сричка. Заеква или
запъва;
Отказва да говори, мълчи и избягва
социални контакти;



• На 6 години - има
остатъчни проблеми в
артикулацията.

• Вече “р” и “л” трябва да
ги има. Необходимо е
говорът да бъде чист и
ясен, защото
нарушенията от устната
реч могат да бъдат
пренесени в писмената. 
Например – ако детето
заменя “р” с “й” ще
напише вместо “роза” –
“йоза”.

• Не може да преписва
букви и цифри или
забравя как се изписват;

• Не спазва редове;
• Учи трудно и има явен
проблем във
вниманието и паметта;

• Забелязвате, че страда
мисленето и

• На 5 години - няма
ясно
звукопроизношение. 
Начинът на продукция
на звуковете е замазан, 
специфичен. Говорните
органи се движат
атипично. Липсват
звукове като с-з, ц-ч, ш-
ж, р и л;

• Изреченията са
непълни, речникът-
беден, а словоредът
объркан;

• Трудно помни букви и
цифри;

• Виждате склонност към
огледално изписване;

• Не съотнася звука с
неговия зрителен образ
– буквата;

• Не разбира приказки, 
не проследява

• На 7 години - има
обучителни
затруднения -
дисграфия, 
дислексия, (а) 
дискалкулия.



Благодаря за вниманието!


