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ABSTRACT: In a man’s life, one after another, a few periods are changed – childhood, 
adolescence, youth age, adulthood and old age. Each of these periods has its specificity 
and, in turn, is subdivided into sub periods. The interest for this development represents 
childhood – a period of intense development and preparation for „life“.
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В последните години все по-категорично се налага преразглеждане на 
политиките в предучилищното и училищното образование поради присъст-
вието на деца със специални образователни потребности в детските градини и 
общообразователните училища. Това се дължи на редица обстоятелства, част 
от които са свързани с особеностите в психическото развитие на тези деца.

Факт е, че периодът от раждането на детето до постъпването му в учи-
лище е интензивен и едновременно рисков и податлив на неблагоприятни 
въздействия. Именно тогава детето се нуждае от подкрепа – в познавателното 
му развитие, в емоционален план, за гарантиране на неговата социализация.

В научната литература се срещат отделни периодизации в зависимост 
от различни критерии като например биологични (порастване на зъбите, по-
лово съзряване); социологически (историческо развитие на човечеството); 
периодизация в зависимост от водещия тип дейност (игра, учене, труд) и пр.
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Условията, в които детето расте и се развива неговата психика, оказват 

значително влияние при възпитанието му. Дейностите, съпровождащи дет-
ското развитие, се сменят по закономерен начин под влияние на условията 
на живот и възпитанието. Чрез тях детето усвоява обществен опит, който 
включва знания, умения и компетентности. Игровата дейност е първична и 
доминира в предучилищна възраст. Чрез нея детето най-рано отразява окол-
ната среда и проявява своята активност. Учебната дейност е водеща през ця-
лата училищна възраст. Тя е целенасочена, организирана дейност. Трудовата 
дейност обхваща всички възрастови етапи, като през ранните години трудът 
е преплетен с игра, а по-късно е подчинен на учебни задачи. Най-пълно раз-
витие на труда и най-силно формираща роля той има в зряла възраст. Трите 
вида дейности (игра, учене, труд) взаимно се преплитат. В процеса на игро-
вата дейност се подготвя по-сложната учебна дейност. „Игрите, учебната и 
конструктивно-техническата дейност са условие и средство за изграждане на 
целенасоченост, организация на възприятията, диференциране на съществе-
ните и несъществените свойства на предметите“ [2: 623–624]. Постепенно с 
преобладаването на ученето играта се преобразува. Подобно отношение съ-
ществува и между ученето и труда, тъй като ученето е умствена дейност и е 
специфичен вид труд. Във всеки възрастов етап една от тези дейности е ос-
новна и доминира над останалите.

До постъпването на детето в училище се диференцират два основни 
периода в неговото развитие: 

Ранно детство – от раждането до 3-годишна възраст на детето. От своя 
страна този период се подразделя на три подпериода: 

■ на новороденото (от раждането до края на първия месец) – време на 
поява на безусловните и първите условни рефлекси; 

■ младенческа (кърмаческа) възраст – от втория месец до навършване 
на едногодишна възраст, когато се развиват анализаторите, речевият 
апарат се подготвя за произнасяне на речеви звукове и първи думи, 
укрепва костната система и се развиват движенията, оформя се из-
правената стойка, свързана с прохождането; 

■ яслена възраст – от 1 до 3 години, когато речевата система се развива 
бурно и движенията се усъвършенстват.

Към края на този период се развиват и усъвършенстват предметните 
действия, които поставят началото на игровата дейност. В ранно детство со-
циално-психическото формиране на детето се провокира и подпомага от об-
щуването с възрастните. Именно това взаимодействие с възрастните заедно 
с предметно-действеното опознаване на околната действителност са основ-
ните дейности за възпитание и развитие на детето. Подражавайки, детето из-
разява своята избирателност и самостоятелен избор към заобикалящата го 
среда. Механизмите на социална адаптация се изграждат именно в процеса, 
който протича при ранната му социализация.

Особености в психическото развитие на 3 – 7-годишното дете ...
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Предучилищна възраст – от 3 до 6 – 7-годишна възраст на детето. Тук 

също се обособяват три подпериода: 
■ ранна предучилищна възраст – от 3 до 4 години; 
■ средна предучилищна възраст – от 4 до 5 години; 
■ горна предучилищна възраст – 5 – 7 години.
Всеки от тези подпериоди си има своя специфика. В своето единство те 

подготвят детето физически и психически за постъпване в училище, т. е. за 
новата му роля на ученик.

Всеки следващ период се надстроява на базата на предходния, като се 
преустройват психичните и личностните качества на детето от по-ранния пе-
риод. В рамките на всяка възраст съществуват и големи индивидуални раз-
личия. Затова в процеса на обучение в детската градина трябва да се отчитат 
възрастовите и индивидуалните особености на всички деца – в норма и със 
специални образователни потребности.

Децата със специални образователни потребности имат потенциални 
възможности за развитие, които обаче могат да се реализират само с помо-
щта на специално организираното обучение и възпитание под въздействието 
на специфични методи и средства на работа. Те имат редица особености в 
своето развитие, които ги отличават от децата в норма на тяхната възраст. 
Познаването на тези особености би помогнало на специалистите не само в 
процеса на подпомагане на децата със специални образователни потребно-
сти, но и за по-доброто разбиране на някои специфични поведенчески проя-
ви. Ще спрем вниманието си на най-характерните от тях: 

✓ При повечето от децата със специални образователни потребности 
се забелязва недоразвитие на двигателната сфера – некоординираност, не-
точност и неритмичност на движенията, несъгласуваност на движенията на 
ръцете и краката, нарушена е фината моторика.

Основните разлики в психомоторното развитие при децата със специ-
ални образователни потребности от децата в норма се откриват още в най-
ранна възраст –тези деца по-късно започват да държат главата и тялото си 
изправени, при някои деца може да се наблюдава закъснение при пълзенето, 
сядането, прохождането. Липсва зрително-двигателна координация. В ранна 
възраст при децата с увреждания предметната дейност не се формира. При 
тях не се забелязва проява на интерес към предмети, дори и играчките не 
предизвикват у тях реакция на оживление и на потребност от тяхното изуча-
ване. Твърде често не използват предметите според тяхното предназначение. 
Сензитивният период за много от психическите процеси е пропуснат. Доста 
често родителите се нагърбват с всевъзможни дейности вместо своите деца. 
Тъй като детето е слабо, немощно и недоразвито, вместо да се възпита у него 
самостоятелност, то бива максимално обгрижвано. По този начин процесът 
се задълбочава. То още по-дълго време не може да се научи да ходи, да стои, 
да седи, не може да задържа предметите си с ръце и т. н. Наблюдава сеобща 
несръчност и некоординираност, която се изразява в трудности при връзване 
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на връзки, обличане, събличане, самостоятелно хранене, личен тоалет, труд-
ности при хвърляне – на топка, неправилно държане на предмети (молив, 
ножица и др.). Затрудняват се и операции като очертаване, лепене, изрязване, 
работата по изкуства и пр. На тази възраст е започнало укрепването на кост-
ната система, но все още процесът не е завършен. Това налага децата да се 
предпазват от по-големи физически натоварвания, да се държи за правилната 
им стойка при седене и движение, да се следи за възможни деформации на 
тялото и гръбнака. Като се има предвид, че децата лесно се уморяват и трябва 
да се редуват периоди на работа с периоди на почивка.

✓ Особености на усещанията и възприятията
Децата със специални образователни потребности имат забавен 

темп на зрително възприятие и стеснен обем на възприетата информация. 
Усещанията и възприятията са недиференцирани – трудно различават сход-
ни предмети, цветови оттенъци, лицата на хората, изобразени на картинка, 
не разбират сюжетни картини и пейзажи. Децата трудно осмислят и не въз-
приемат детайли на предмети и изображения (особено ако предметите/изо-
браженията са обърнати). Обикновено се затрудняват да отделят главното, 
същественото от второстепенното най-често при сюжетни картини, когато 
трябва да установят връзките и отношенията между изобразените обекти. 
При разглеждане на картина или предмет те назовават или посочват един от 
предметите, без да проявяват стремеж да възприемат и осмислят всички де-
тайли, да разберат всички свойства и характеристики на изобразеното. Това 
е резултат от т. нар. инактивност на възприятието (недостатъчна активност). 
Това, което децата в норма възприемат веднага, децата със специални обра-
зователни потребности възприемат последователно, на части. Те разпознават 
по-малко детайли, възприемат многопредметния обект като малко предме-
тен. Някои автори обясняват това с начина, по който се движи погледът.

Друга много важна характеристика на усещанията и възприятията е 
снижената цветова чувствителност (сетивност), което значително затруднява 
обучението и го превръща в един труден и бавен процес. С течение на времето 
децата се научават да разпознават и узнават основните цветове, за разлика от 
нюансите, които продължават да ги затрудняват. Тук трябва да уточним, че 
особено значими са тези проблеми при деца, които имат зрителни нарушения.

Децата със специални образователни потребности в предучилищна 
възраст трудно се ориентират в пространството, затрудняват се при възпри-
емането на последователността на събитията във времето. Срещат трудности 
при посочване на ляво – дясно, нагоре – надолу, преди – после и други думи, 
които показват посока и време, затрудняват се при запомняне на реда на дни-
те на седмицата, при заучаване на стихчета и имена, твърде лесно се разсейват 
от шумове.

Твърде често сензорните, тактилните усещания и усещанията за болка 
са нарушени. При децата със специални образователни потребности т. нар. 
абсолютен праг на чувствителност е нарушен. Доста често при силни въз-
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действия липсва усещане или обратно – слабите въздействия причиняват 
силни усещания. Заради снижения праг на болка съвсем слаби въздействия 
върху тях могат да предизвикат усещане за голяма болка или обратно може 
да се наблюдава как детето си удря главата в стената и се самонаранява, но не 
изпитва никаква болка.

✓ Особености на паметта
При децата със специални образователни потребности нагледно-об-

разната памет запазва своята доминираща позиция дълго време. Поради това 
в процеса на обучение е необходимо да се прилага мултисензорен подход, т. е. 
включване на повече анализатори при поднасяне на познавателна информа-
ция. Това дава възможност да се увеличава сетивният опит на децата. Паметта 
им се формира и развива предимно в процеса на различните дейности, които 
те извършват.

Най-характерната особеност на паметта при децата със специални об-
разователни потребности е, че усвояват прекалено бавно учебния материал, 
след многократното му възприемане и едновременно с това много бързо го 
забравят. Паметта им е твърде неуслужлива – не умеят навреме да се възполз-
ват от придобитите знания в конкретна ситуация. В зависимост от тежест-
та на увреждането и личностните особености на децата са налице различни 
възможности за запаметяване на учебна информация. Обикновено децата 
запомнят и възпроизвеждат само отделни фрагменти от нея.

✓ Особености на мисленето
Мисленето на децата със специални образователни потребности е не-

последователно, разхвърляно, нецеленасочено, стереотипно и доста често 
съвсем незначителни и странични дразнители са в състояние да отвлекат 
вниманието им при изпълнение на поставена задача. Това води до допуска-
не на грешки и трудно прилагане на вече усвоени знания и умения в новата 
ситуация. Оттук произтичат трудностите в обучението, които налагат необ-
ходимостта от по-широкото използване на нагледни средства и практическа 
дейност с предметите, както и използване на разнообразни способи за срав-
няване на обекти.

Спецификите на мисленето се изразяват в следното: 
■ конкретност – ниско равнище на обобщение; 
При сравнение на предмети тези деца много по-лесно установяват раз-

личия, отколкото сходство. Преходът от нагледно-образно към абстрактно-ло-
гическо мислене е силно затруднен или невъзможен в предучилищна възраст.

■ непоследователност – влияние оказват случайни странични дразнители; 
Типично за децата със специални образователни потребности е стерео-

типното мислене. Те не могат да осъществяват пренос на знанията и уменията 
в нови ситуации: 

■ нарушена регулираща функция – неумение за предварително плану-
ване на етапите на дейност, не се отчитат правилата, условията и ре-
зултатите; 
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■ некритичност – неумение за сравняване на собствените мисли с из-

искванията на обективната реалност, лесна внушаемост.
Всички мисловни операции са нарушени – анализът е ограничен и 

фрагментарен; синтезът е лишен от систематичност; сравнението е непълно 
и неточно (могат да се сравняват не повече от два предмета); обобщението е 
на ниско равнище; абстракцията е недоразвита.

Познаването на особеностите в когнитивната сфера е предпоставка за 
своевременна диагностика и прилагане на адекватни образователни и соци-
ални програми.

✓ Особености на речта
Почти при всички категории деца със специални образователни по-

требности речта се появява по-късно в сравнение с децата в норма. Късното 
възникване на речта, значително по-бавното ѝ развитие, липсата на потреб-
ност от общуване са характеристики, присъщи за децата с тежки речеви на-
рушения (напр. дисфазия на развитието), с нарушения на слуха, с умствена 
изостаналост и др.

Обикновено първите думи се появяват около 2 – 3-та година, а доста 
често фразова реч липсва дори до 4 – 5-годишна възраст. Свързаната реч е 
недоразвита, граматически и интонационно неточна. Може да се каже, че 
същинското развитие на речта при децата със специални образователни по-
требности започва в предучилищна възраст.

Особеностите в речевото развитие на децата със специални потреб-
ности могат да се обособят в следните аспекти: 

■ речников състав – до голяма степен той характеризира особеностите 
в познавателната дейност.

Налице е беден речник, който се изразява в липса на точни наимено-
вания за познати предмети и действия. Децата невинаги могат да разберат 
и правилно да употребят думи с обобщаващо значение. Те трудно форми-
рат понятия. Особено се затрудняват при прехода от житейски към науч-
ни понятия. Най-често се употребяват съществителните имена. Това прави 
речта им еднообразна, шаблонна и неточна. Употребата на глаголи е доста 
ограничена, на прилагателните имена – също. По-често се употребяват при-
лагателни имена за обозначаване на цвят и големина (това не се отнася за 
децата със зрителни нарушения). За обозначаване на форма се използват 
неадекватни определения. Често използвани местоименни наречия са един-
ствено тук там, това, а предлози обикновено липсват. Пасивният речник 
преобладава в сравнение с активния, като тази доминантност се запазва и 
задълбочава във времето.

■ употреба на изречения и словосъчетания
Според психолози структурата на използваните от децата изречения 

са значим критерий за тяхното познавателно развитие. Децата със специал-
ни образователни потребности употребяват предимно прости изречения. 
Типичните грешки, които те допускат при конструиране на изречения са 

Особености в психическото развитие на 3 – 7-годишното дете ...



356
фрагментарни, недовършени изречения; липса или неправилна употреба на 
предлози; неправилно съгласуване на думите по род и число и др.

■ артикулация
Децата със специални образователни потребности имат недоразвит 

фонематичен слух. Те се затрудняват при произнасяне на многосрични думи 
и думи със струпани съгласни. Нерядко тези деца разместват срички в думите 
или ги допълват с излишни срички. Непълната структура на думите се ком-
бинира с неправилно произнасяне на отделните звукове. По данни на редица 
автори в произношението на децата със специални образователни потреб-
ности преобладават полиморфнитедислалични грешки (сигматизъм, ротаци-
зъм, ламбдацизъм и комбинации помежду им).

Факторите, затрудняващи речевото развитие на децата със специални 
образователни потребности, са: 

■ бавно формиращи и неустойчиви условни връзки в областта на слу-
ховия анализатор; 

■ ограничена речева практика; 
■ недоразвита фонемна перцепция (недоразвит фонематичен слух); 
■ общо моторно недоразвитие; 
■ недостатъчно усвояване на семантиката на родния език; 
■ липса на интереси и потребности за активна речева дейност и по-

требност от общуване със заобикалящите.
Затрудненията на децата със специални образователни потребности 

в процеса на обучение са провокирани от редица фактори, един от които е 
свързан с ниската им познавателна активност. В този аспект голямо значение 
за развиване на любознателността и наблюдателността им особено в преду-
чилищна възраст има прилагането на диференциран индивидуален подход в 
обучението. „В зависимост от степента на развитие на познавателните спо-
собности на децата им се предоставят различни по трудност задачи, овла-
дяват се способи на познавателна дейност. Те решават умствени и практи-
чески задачи, разкривайки елементарни зависимости между предметите и 
явленията; тяхната причинна обусловеност. Под влияние на индивидуалните 
и екипните колективни дейности познавателните потребности се формират 
по-резултатно, а с това се развиват още повече наблюдателността и любозна-
телността като компоненти на познавателния процес“[1: 119–120].

В настоящата статия нямаме за цел да представяме в детайли особе-
ностите в психическото развитие на децата със специални образователни 
потребности. При всички тях, независимо от конкретното нарушение, се на-
блюдава неустойчиво внимание, ниска концентрация, слаба работоспособ-
ност и лесна уморяемост.

Изясняването на същността на различните дизонтогении в детското 
развитие има важно теоретическо и практическо значение. Определянето на 
произхода, основните признаци и обхвата на тези нарушения прави възмож-
на точната диференциална диагностика по отношение на сходни състояния. 

Снежана Х. Николова, Гергана К. Събева
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Чрез познаването на симптоматиката и проявите на тези явления се предос-
тавя възможност за създаването на стратегии за корекционна работа с децата 
със специални образователни потребности, съобразени както с психическите 
особености на тяхното развитие, така и с потенциалните им възможности за 
обучение и социализация.
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