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KEYWORDS: mirror writing of digits and letters, dyslexia, dysgraphia, lateralization, 
spatial disorientation.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-131/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Математическите знания и умения, с които децата постъпват в първи 
клас са резултат от учебно-възпитателното въздействие, осъществявано в дет-
ската градина, в семейството и по-общо – в социалната и културната среда. 
За успешно организиране и управление на учебно-познавателния процес на 
първокласниците; своевременно прилагане на диференциран подход за прео-
доляване на пропуските и затрудненията на учениците; за подобряване ефек-
тивността на учебно-възпитателната работа по математика е необходимо да се 
познават психическите особености на всяко дете, равнището на развитие на 
познавателните процеси и общата характеристика на класа като цяло.

Още в началото на учебната година началните учители, които обучават 
първокласници, наблюдават интересен психически и педагогически факт  – 
огледално (обратно) писане на някои букви и цифри. В много случаи това яв-
ление отминава след месец–два нормална учебно-възпитателна работа – де-
цата се научават да пишат буквите и цифрите съобразно приетите начини 
и правила, като рядко в някои паралелки продължават огледално да пишат 
само по едно или най-много две деца и след първия срок. Изникват за ре-
шаване редица проблеми, които имат голямо практическо и теоретично, пе-
дагогическо и психологическо значение като: 1) дали психическата същност 



133
на явлението „огледално писане на букви и цифри“ е една и съща при деца с 
доказана дислексия, дисграфия или нарушена латерализация и при деца без 
каквито и да било органически и функционални изменения в познавателния 
апарат; 2) каква е честотата на явлението при деца със съвсем нормален поз-
навателен апарат; 3) доколко явлението се среща при писане на цифри и кои 
от тях най-често се пишат огледално; 4) кои са причините за явлението и как-
ви педагогически изводи следват от него. На някои от поставените въпроси 
опит да отговори прави проф. А. Маджаров в процеса на проучване, обхва-
щащо десетгодишния период – 1963-1973 година.

Огледалното писане на букви и цифри от децата е известно на меди-
цинската, психологическата и педагогическата мисъл и на теорията и прак-
тиката по специална педагогика отдавна. В Англия са описани случаи на ог-
ледално писане на букви и цифри, като явлението е свързано с дислексията 
и дисграфията, т. е. с по-малки или по-големи нарушения в четенето и писа-
нето на децата. През 30-те години на миналия век се извършват проучвания 
във Франция. В Дания за първи път се предприемат мерки в държавен мащаб 
дислексията и дисграфията да се идентифицират сред неграмотните и е при-
ложено съответно лечение[1]. Известни са и изследванията на чешкия автор 
Совак, в които се засяга огледалното писане[5].

В съветската психологическа литература проблемите за огледално-
то писане на буквите и цифрите се засягат в трудовете на Р. А. Лурия, Б. Г. 
Ананьев и др. У нас дълго време този проблем не е изследван. Според д-р 
Керековски, който е един от най-добрите познавачи на проблема „системни 
проучвания на дислексията и дисграфията у деца, служещи си с кирилица, 
у нас започнаха в началото на 1969 г.“. Авторът има предвид изследванията, 
извършени под негово ръководство.

За повечето от споменатите изследвания е характерно, че са извърше-
ни от медицинска гледна точка и предимно с деца, които вече са обучавани 
година или година и половина. Освен това почти във всички изследвания с 
изключение на А. А. Люблинска огледалното изписване на буквите и цифри-
те се свързва предимно с наличието на дислексия, дисграфия или нарушена 
латерализация, т. е. с една или друга степен на нарушаване нормалната пси-
хическа дейност. И още една особеност – в почти всички изследвания се раз-
глежда предимно огледалното писане на букви и думи, а не толкова на цифри, 
като изводите се пренасят за цифрите.

През периода 1963 – 1973 г., под ръководството напроф. Александър 
Маджаров се извършва проучване на знанията и уменията по математика, с 
които децата постъпват в първи клас. Проучването включва и показатели, с 
които се цели да се провери доколко децата познават цифрите до 9 и какви са 
уменията им да ги пишат. Методиката на изследването се състои от: а) ин-
дивидуална педагогическа беседа с бъдещия първокласник: На детето се пред-
лагат цифрите до 9 (във формат, какъвто се предлага в училище) и от него се 
иска да отдели цифрите, които познава и да ги назове. Втората задача е детето 
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да напише цифрите, които може, като му се диктуват в следния ред: 1, 8, 3, 6, 9, 
2, 5, 7, 10, 4; б) щателен медицински преглед, като особено внимание се отделя 
на зрението и слуха; в) наблюдения върху детето в къщии училище, за да се 
установи с коя ръка пише – дясната, лявата или и с двете.

При обобщаване на резултатите от проведените изследвания се устано-
вяват интересни факти: 1) около половината от изследваните децапишат ня-
кои от цифрите огледално; 2) проявяват „предпочитание“ към някои цифри – 
например еднакво огледално са написани 6 и 9, след тях е 3, следват цифрите 
7, 4 и 1 и накрая 5 и 2. Това поставя редица въпроси като: дали действително 
огледалното изписване на цифрите е толкова широко разпространено; дали 
това явление е тъждествено с огледалното изписване на буквите и цифрите 
от деца, у които съществува дислексия, дисграфия или особен вид латерали-
зация; дали причините за това явление са тези, които се сочат в медицин-
ската литература, какви педагогически изводи следва да се направят и още 
редица въпроси, на които следва да се търсят отговори.

Фактическият материал от десетгодишното проучванена проф. А. Ма-
джаров дава основание да се направят някои констатации, а именно: огле-
далното писане на цифрите от първокласниците е закономерно явление; не 
е задължително свързано с наличието на дислексия, дисграфия или нарушена 
латерализация; причините за огледалното писане на цифрите от нормални 
във всяко отношение деца са различни от тези, които действат при деца с 
нарушена латерализация, дислексия или дисграфия.

Интерес представлява с каква математическа подготовка постъпват 
децата в първи клас, особено след въвеждането на задължителната предучи-
лищна подготовка (с указ 273/30.09.2010 г.)в днешното съвременно училище, 
в условията на приобщаващо образование. По време на преддипломната пе-
дагогическа практика на студентите от IV курс ПНУП, съвместно с базовите 
учители от две училища в гр. Шумен, извършихме проучване по горепосоче-
ната методика относно огледалното писане на цифри на 110 първокласници 
от пет паралелки. Обобщените резултати от нашето изследване саотразени 
в табл. 1, табл. 2 и Приложение 1. Както се вижда, доста голям процент от 
изследваните деца пишат огледално една и по изключение по две цифри, без 
това явление да е свързано с нарушение на зрението или с нарушена латера-
лизация, с наличието на дислексия или дисграфия. Децата проявяват и „пред-
почитание“ къмогледално изписване на цифри в следния порядък: 3, 6, 9, 5, 
4, 1, 7, т. е. констатациите, които проф. А. Маджаров прави, в общ план се 
потвърждават и от това проучване.

Калина Ив. Алексиева
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Табл. 2.
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За педагогическата и психологическата наука и за учебно-възпитател-
ната практика е изключително важно да се знаят причините за явлението. 
Известно е, че процесът на писане на една цифра е сложен психо-физиологи-
чески акт. Той е резултат от интегрираното действие на различни страни от 
психическата дейност на човека. За да се напише правилно една цифра, кога-
то тя се диктува, е необходимо детето да има: а) ясна и отчетлива представа 
за конфигурацията на цифрата, като знае елементите ѝ и пространствено-
то им разположение; б) да съществува трайна и осъзната връзка между чис-
лото, което се диктува и конфигурацията на съответната цифра; в) нор-
мално развит психо-физиологически апарат, включително и умение за писане 
на дадената цифра. Изследван е само резултатът от тази сложна психична 
дейност, а именно как децата разполагат в пространството дадена цифра – 
правилно или огледално. Трябва да посочим, че причините за огледално пи-
сане на цифрите от седемгодишните деца, които не са обучавани в училище, 
са съобразени със следното: цифрите, които пишат децата, се диктуват не в 
естествения ред на числата; фактът, че всички деца, които се опитват да ги 
пишат, ги познават и че пишат повечето цифри нормално, показва, че прите-
жават известни несъвършени графични умения за правилно пространстве-
но изписване на цифрите, с изключение на цифрата 2; фактът, че повечето 
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деца изписват огледално само по една цифра, а другите – правилно, показва 
че у тях има изградена сравнително трайна нервно-психична връзка между 
словесното изговаряне и нейния графичен образ. След като тези фактори са 
налице, следва въпросът – къде е причината за огледалното изписване на ци-
фрите от съвсем нормалните във всяко отношение деца?

Причините за огледално писане на цифри от някои бъдещи първоклас-
ници могат да се дължат на недостатъчното развитие на пространствените 
им представи и някои особености във възприятията. За да може дадена ци-
фра и буква да се разположи правилно в пространството, е необходима оп-
ределена система за отчитане на посоките – идеална и материална(сетивна). 
Писането на букви и цифри е свързано с усвояване на системата за отчитане 
направленията „горе“, „долу“, „дясно“, „ляво“, „напред“, „назад“ и др. Както 
е известно у малките деца е развита до известна степен материалната систе-
ма за отчитане и по-малко идеалната система, с чието владеене е свързано 
правилното изписване на цифрите и буквите. Процесът на изграждане на 
идеалната система за отчитане посоките в пространството не се завършва 
в предучилищната възраст и поради това е задача и на началното учили-
ще. Вероятно причините за огледалното изписване на цифрите от бъдещите 
първокласници могат да се дължат на липса на цялостно изградена идеална 
система за отчитане на посоките в пространството и на липса на изградено 
умение у някои деца да извършват преход от материалната към идеалната 
система[3].

По експериментален път е установено, че детето по-леко установява 
сходството в различните елементи, отколкото различното в сходнитеелемен-
ти. А. А. Люблинска, като прави характеристика на възприятията на децата 
от ранната училищна възраст изтъква: „Много първокласници, като препис-
ват букви и цифри от дъската или от книги, правят типични грешки. Най-
често пишат огледално, пропускат или добавят елементи, сливат два знака. 
Подобни грешки имат обща причина: слятост на възприемания знак. Детето 
вижда само общия вид на знака, но не вижда неговите елементи, структура, 
пространствените отношения на тези елементи. Тази слятост се преодолява 
не с повторно изписване на всеки знак, а с разчленяването му на елементи и 
активното му конструиране“[2]. Методическите ръководства са тези, които 
трябва да кажат как децата да бъдат запознавани с цифрите. В практиката 
се работи за формиране на понятия за числата у децата и между другото им 
се показват цифрите. Понеже няма разработена методика за запознаване на 
децата с цифрите в условията на детската градина, всяка учителка извършва 
това, както намери за целесъобразно. В резултат, щом на децата се покажат 
цифри, те ги познават, но когато следва да ги напишат, където вече се изисква 
точна и диференцирана представа относно елементите и пространственото 
им разположение, срещат трудности. Очевидна е необходимостта от съответ-
на методика, но дотогава е целесъобразно да се спазва определена последова-
телност и да се прилагат следните похвати: 

Калина Ив. Алексиева



137
■ Общо запознаване на децата с конфигурацията на цифрата; 
■ Извършване анализ на цифрата – разчленяване на елементите, от 

които се състои; подробно запознаване с елементите на цифрата; как 
те са вързани, какво е пространственото им разположение; 

■ Синтез – обединяване на елементите; 
■ Отново разглеждане на цифрата като цяло. Сравняване с вече изуче-

ни цифри; установяване на сходното и различното; 
■ Конструиране – моделиране на цифрата; 
■ Коригиране на грешките и подпомагане на отделните деца; 
■ Изложба на конструираните цифри. Обща преценка за работата на 

групата и на отделните деца.
Това са само някои насоки за работата при запознаване на децата с кон-

фигурацията на отделните цифри, които не изключват, а предполагат една 
много по-разнообразна и системна работа за развиване на пространствените 
представи на децата и за окончателното изграждане на материалната и идеал-
ната система за отчитане, доколкото детските възможности позволяват това.

Наблюденията върху учебно-възпитателната практика показват, че ако 
децата предварително се приучват и се осъществява по-целенасочено учебно-
възпитателна работа, по-бързо се справят с огледалното писане.

В методиката на обучението е необходимо: не просто да се показва да-
дената цифра, а да се разчленява на съответните ѝ елементи; да се разглеж-
да какво пространствено разположение имат елементите – кои са „горе“, кои 
„долу“, кои „в ляво“, кои в „вдясно“; откъде се започва, как се свързват елемен-
тите; на кои изучени цифри прилича „новата“ цифра; по какво прилича или 
се различава от тях; писане и моделиране, индивидуална помощ на децата, 
които се нуждаят от нея.

Ако в продължение на 3–4 месеца обучение някои деца продължават 
да пишат цифри и букви огледално, въпреки целенасочената индивидуална 
помощ, следва да се потърси помощта на специалисти. Вероятно огледалното 
писане на цифри и букви е свързано с някои физиологични или психични 
явления.
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Приложение 1.

Наблюденията върху учебно-възпитателната практика показват, че ако децата 
предварително се приучват и се осъществява по-целенасочено учебно-възпитателна 
работа, по-бързо се справят с огледалното писане. 

В методиката на обучението е необходимо: не просто да се показва дадената 
цифра, а да се разчленява на съответните й елементи; да се разглежда какво 
пространствено разположение имат елементите – кои са „горе”, кои „долу”, кои „в 
ляво”, кои в „вдясно”; откъде се започва, как се свързват елементите; на кои изучени 
цифри прилича „новата” цифра; по какво прилича или се различава от тях; писане и 
моделиране, индивидуална помощ на децата, които се нуждаят от нея. 

Ако в продължение на 3– 4 месеца обучение някои деца продължават да пишат 
цифри и букви огледално, въпреки целенасочената индивидуална помощ, следва да се 
потърси помощта на специалисти. Вероятно огледалното писане на цифри и букви е 
свързано с някои физиологични или психични явления. 

 Приложение 1. 
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