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УВОД 

 

В последните години в научните трудове, посветени на 

изследванията на правилното речево развитие при децата, редица 

автори определят факторите на социалното обкръжение като 

решаващи за благоприятно или неблагоприятно въздействие 

върху езиковото-говорното развитие на детето. 

Детската възраст се характеризира с повишена 

чувствителност и уязвимост към различни влияния на 

микросоциалната среда. Известно е, че нарушенията на 

взаимоотношенията в семейството, грешките в семейното 

възпитание оказват негативно влияние върху соматичното и 

психическото развитие на детето. Много изследователи стигат до 

заключението, че основните причини за общото неправилно 

развитие, а от там и на езиково-говорното развитие на децата се 

свързват с неправилното възпитание, конфликтни отношения в 

семейство и неглижиране на родителската отговорност. 

Детето овладява социалния опит с помощта на 

възрастния, в процеса на общуването с обкръжаващите го и в 

процеса на обучение. От значителна важност за психическото и 

речево развитие на детето е физическата му мобилност, което 

предполага навлизането на детето в свободно и самостоятелно 

общуване с външния свят и с развитието на пространствената му 

ориентация и др.  

Човекът е био-социално същество, което означава, че 

върху неговото психическо развитие влияят различни фактори: 

природни, биологични, социални, наследствени, начинът и 

условията на живот и не на последно място възпитанието и 

обучението. Влияние върху развитието на детето има и 

природната среда, като тя не определя развитието му, а само го 

засяга непряко чрез социалната среда. 

 Социалната среда и нейните фактори оказват много силно 

влияние върху развитието на детето. В ранна детска възраст 

между детето и родителите съществува тясна психологическа 

привързаност. Ако родителите искат детето им да расте 

психически здраво и да умее да се адаптира в този свят, те са 



 

 

длъжни да създадат доброжелателна атмосфера при изграждането 

на техните взаимоотношения. 

 Всичко това ни провокира да потърсим взаимовръзка 

между елементите на социално–психичните фактори и езиково-

говорното развитие на децата в детска възраст (от 3 до 6 год.) 

като период, в който активно се формира речевата функция.  

 Целта, която си поставихме, бе да се определи 

взаимовръзката между елементите на социално-психичните 

фактори и начините, по които те влияят върху езиково-говорното 

развитие на децата, определянето на които ще допринесе за 

превенция на езиково-товорните нарушения в тази възраст.   
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ПЪРВА ГЛАВА 

ТЕОРЕТИЧНИ СХВАЩАНИЯ И ПОСТАНОВКИ ЗА 

ЕЗИКОВО-ГОВОРНОТО РАЗВИТИЕ ПРИ ДЕЦАТА 

 

 1. Исторически аспект в развитие на езиково-

говорните проблеми 

 Въпросът с появата на речта в човешката еволюцията е 

един от най-спорните от древността и до днес. Независимо от 

разликата в предположенията на учените, всички тях ги 

обединява тезата, че първоначално речта не е била реч, а 

нечленоразделната реч, сбор от звуци. Минали са много години 

от еволюцията в анатомията на вокалния тракт, на вътрешно и 

средно ухо, над контрола на дишане и езика, както и когнитивни 

промени, за да се усъвършенстват при Homo sapiens. 

 В хода на еволюцията съотношението между 

биологичното и социалното у човека търпи бурни промени. Двата 

вида фактори са действали едновременно, но относителното 

значение на социалните фактори постепенно се е увеличавало. 

От древни времена хората са обръщали внимание на 

речевите проблеми. Днес с тях се занимава науката „логопедия“ 

(от гр.” logos” – дума слово и „paideia“ – обучение, дете). Тя е 

сравнително млада дисциплина с междудисциплинарен характер 

и определено сочена от повечето изследователи в развитите 

страни като парамедицинска наука. (Милиев Д. „Основи на 

логопедията“, 2011).  

Един от авторите, който е описал история на логопедията 

в своите научни трудове, е В.И. Селиверстов. Той определя 

следните етапи в развитие на науката: 

 I етап в развитие на логопедията (от Античността – 

XVIII век); 

 II етап в развитие на логопедията (XVIII в – средата на 

XIX век); 

 III етап в развитието на логопедията (средата на XIXв – 

50 –те г. на XX век ); 

 IV етап в развитието на логопедията (от 50 – те години 

на XX в – до днес). 

 



 

 

 2. Теоретични постановки - език, говор, реч  

Въпросът за понятията език - говор - реч все още стои 

открит и продължава да се оспорва в много съвременни 

психологични, лингвистични и логопедични разработки. Предвид 

интеграцията на научното знание, тези понятия са обект на широк 

кръг изследвания и излизат далеч извън рамките на една научна 

област. (Нели Василева,1999). 

При общуването си в социалния контекст хората 

използват различни канали за предаване на информация. Езикът е 

това, което може би най-силно отличава хората от другите живи 

същества, но когато говорим, рядко използваме само думите, за 

да предадем съобщението. 

 

 3. Формиране на езиковата знакова система. Етапи в 

развитието на речта 

 Много учени се занимават с проблемите при формиране 

на езиковата знакова система и етапите в развитието на говора 

при децата. Едни от тях защитават идеята, че говорът не е 

вродена способност на човека. Той е социално, детерминиран от 

условията от онтогенетическото развитие на личността. Езиково-

говорното развитие е тясно свъразно с физическото и 

психическото развитие. 

Детето усвоява езика като средство за комуникация, за 

общуване, за опознаване на заобикалящия свят, за регулиране на 

поведението на личността. Формирането на потребност от езикво 

общуване е социално детерминирано. Детето расте и се развива в 

конкретна социална и биологическа среда. Говорът се 

усъвършенства и все повече и повече задоловява нарастващите 

нужди от словестна комуникация. Постепенно усложняващата се 

за детето обществена (социална) среда налага използването на 

по-съвършена система за общуване. 

 

 4. Етиологични фактори, влияещи появата на 

езиково-говорните нарушения 

  В основа на съзряването на речевата фукционална 

система стои възприятието на сигнали чрез различни анализатори 

от заобикалящата ни среда (основно речеви). Източник на такива 



 

 

сигнали са преди всичко възрастните, които обгрижват детето и 

тяхната липсата или неправилното подаване, може да е основна 

причина за нарушение на формиращата се реч. 

 Проблемът за етиологията на езиково-говорните 

аномалии заема ключово място в логопедичната теория.  

 Стамов систематизира етиологическите фактори със 

следните показатели: 

1) според механизмите: външни и вътрешни 

2) според структурата: органически и функционални 

3) според субординация в системата: първични и 

вторични (морфологически, физиологически, психологически и 

социални) 

4) според времето на тяхното въздействие през пре-, 

пери- и постнаталният период: вродени и придобити 

5) според влиянието им върху звената на езиково-

говорната функционална система: централно мозъчни и 

периферни; 

6) според влиянието им върху йерархическото 

структурно развнище: морфологическо , физиологическо, 

психологическо и социално; 

7) според характера на въздействието на 

етиологическите фактори: травми, заболявания (органически и 

функционални), йонизиращи облъчвания, непълноценно хранене, 

непълноценна социална среда. 

 

 5. Факторите, влияещи върху езиково-говорното 

развитие на децата  

 Особенно значение в периода на предучилищната възраст 

оказват факторите на микросредата. Езиково-говорната функция 

изминава сложен път на формиране и развитие, на 

усъвършенстване от началните етапи на онтогенезиса до пълното 

ѝ оформяне като знакова система. В завършен вид езиково-

говорната функция е динамичен стереотип, сложна уравновесена 

система от връзки и проява на външната психическа дейност на 

човека. Тя се формира в резултат от взаимодействието на 

личността със социалната и природната среда. 



 

 

Всичко в природата и в обществото се изменя и развива 

под влияние на определени условия и фактори. Това влияние 

може да бъде както положително, така и отрицателно. 

Социалната среда в семейството - психоклимат, емоционалната 

интелигентност на родителите, ситуациите на комуникация, 

особеностите на езиковата среда, култура на общуване са от 

особено значение за правилното развитие на детето в периода на 

детството. 

 Съществуват и неблагоприятни фактори на обществената 

среда – бурен технологичен процес, урбанизация, миграция, бърз 

темп на живот, психическо напрежение, семейни конфликти, 

алкохол, наркотици, стрес. 

 

 

ВТОРА ГЛАВА 

ОРГАНИЗАЦИЯ, СЪДЪРЖАНИЕ И МЕТОДИ НА 

ИЗСЛЕДВАНЕТО 

1. Органинизация на изследването: 

 През учебната 2015/2016 г. със съдействието на директора 

на детската градина бе поискано съгласието на 85 родители да 

вземат участие в проекта на нашето изследване заедно с техните 

деца. 

 Съгласие за участие в експеримента получихме от 82 

родители на деца от I до IV група на детска градина „Крилатко” в 

град Варна и пристъпихме към осъществяване на планираните 

дейности.  

 Направеното изследване от нас принципно може да бъде 

разделено на три етапа: 

- първи етап – основата задача бе създаване на скрининг 

карта за изследване, която да обхваща различни когнитивни 

процеси, от развитието на децата в периода от 3 до 6- год. 

възраст, нарушенията на които можем да определим като 

индикация за логопедичен проблем, относно състоянието на 

езиково-говорното развитие при децата.  



 

 

 Друга задача на този етап бе създаването на „Анкетна 

карта за родителите“, съдържаща въпроси за развитието на 

детето, за здравословното му състояние, приспособяването му 

към средата в детската градина, както и някои социодемографски 

характеристики. 

- втори етап се свързва с извършването на оперативна 

дейност по скрининга на децата. Бяха обследвани деца от I до IV 

група на детската градина на възраст от 3 до 6 год.  

 На база анализа на резултатите от срининга 

диференцирахме две групи, наречени за краткост, „контролна 

група“ (КГ – деца, при които не се наблюдават индикации 

/маркери/ за нарушения в езиково-говорното развитие) и 

„експериментална група“ (ЕГ – деца, при които се наблюдават 

индикации /маркери/ за нарушения в езиково-говорното 

развитие). 

Реализираните допитвания при попълването на „Анкетна 

карта за родителите“ се проведоха по метода на отзовалите се 

родители. Само трима от родителите не пожелаха да попълнят 

анкетната карта (не определиха причината), при което децата не 

бяха включени в скриннга. 

- трети етап – през 2016/17 г. бе извършен повторен 

мониторинг на езиково-говорното развитие само на онази част от 

децата, които през учебната 2015/16 г., са били на 4-год. възраст. 

Извършен бе и анализ на получените резултати от децата на 

различните проби в скрининговата батерия и анализ на 

отговорите на въпросите в „Анкетна карта за родителите“. 

Осъществена бе обработка на получените данни чрез математико-

статистически методи и е реализиран поелементен и логико-

теоретичен анализ на резултатите и техния синтез. 

В настоящата разработка под експериментална група (ЕГ) 

ще разбираме всички деца, имащи значителен количествен и 

качествен обем от грешки и недостатъци в устната реч, които 

според рутинните логопедични критерии се определят като 

логопедичен проблем или индикация за такъв. 

Към контролната група (КГ) са отнесени всички деца, при 

които не се констатират езиково-говорни проблеми или маркери 



 

 

за такива грешки в процеса на комуникация, което ни дава 

основание да ги причислим към тази група.  

Повторното изследване на 4-годишните деца бе 

извършено с цел потвърждаване, отхвърляне или евентуалното 

преодоляване на демонстриран логопедичен маркер в процеса на 

тяхното израстване. 

Изследването се провеждаше индивидуално, в добре 

позната, спокойна и доброжелателна за детето обстановка. 

Всички изследвания са провежадни във времето на 

физиологичния максимум на децата - от 9 до 11 часа. 

Работата започваше с установяване на контакт чрез 

помощта на беседа, която определяше емоционалното състояние 

на детето, наличието на мотивация у него, интерес към 

дейностите, готовност да се включи в работа и други фактори. В 

началото на децата се предлагаха за изпълнение по-леки задачи, 

които постепенно се усложняваха. 

В хода на изследването при деца се използваха различни 

игрови подходи, които стимулираха тяхната дейност. 

Всички тестови задачи и изследвания бяха извършени от 

дисертанта. 

 

1.1. Съдържанието на изследването включва:  

 планиране и организация на изследването - същност, 

съдържание, процедури; 

 литературен обзор по тематиката; 

 определяне на обекта и предмета на изследването; 

 съставяне на анкетна карта за родители;  

 съставяне на методика за скринингово изследване на 

децата; 

 подбор и диференциация на изследваните групи - 

определяне на количествения и качествения им състав; 

 същинско изследване и анализ  на резултатите; 

 оценка на приносите, изводи и препоръки. 

 

1.2. Обект и предмет на изследването 

Обект на изследването e процесът на речевото развитие 

при деца от 3 до 6 - годишна възраст в контекста на отражението 



 

 

на социално-психичните фактори и взаимовръзката им с 

елементите на езиково-говорното развитие на децата. 

 

Предмет на изследването са социално - психичните 

фактори, които оказват влияние върху езиково-говорното 

развитие при децата от предучилищна възраст. 

 

1.3. Целта на нашето изследване е да се определи 

взаимовръзката между елементите на социално-психичните 

фактори и начините, по които те влияят върху езиково-говорното 

развитие на децата. 

 

1.4. Задачи на изследването 
Основната цел може да бъде постигната чрез решаване на 

следните задачи: 

1. Анализ на специализираната литература по въпросите 

на взаимовръзката между социално-психичните фактори и 

правилното езиково-говорно развитие. 

2. Подбор на изследователски инструментариум и 

конструиране на ориентирана съобразно поставените цели 

методика на изследване. 

3. Осигуряване на подходящи условия за провеждане на 

изследването. 

4. Скрининг на езиково-говорното развитие на децата. 

5. Формиране и изследване на адекватни на целта групи 

деца на възраст от 3 до 6 год. 

6. Подбор на подходящи математико-статистически 

методи за обработка, анализ-синтез и интерепретация на 

получените резултатите.  

7. Определяне социално-психичните фактори, влияещи 

върху езиково-говорното развитие на децата. 

8. Съпоставка и анализ на анкетнната карта на 

родителите. 

9. Определяне степента на значимост на факторите от 

микро и макро средата за речевото развитие на деца от 

предучилищна възраст.
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1.5. Хипотези на изследването 

Емпиричното проучване цели проверката на следните 

хипотези:  

 

Първа хипотеза: предполага, че честотата на 

заболеваемост и нарушенията на вазомоторните реакции при 

децата в ранна детска възраст и съпътстващите ги заболявания са 

основни фактори за проява на индикации за нарушения в 

езиково-говорното развитие на децата. 

 

Втора хипотеза: допуска, че социалната неангажираност 

на родителите към децата и липсата на пълноценно 

сътрудничество с учебното учреждение, където се обучава и 

възпитава детето, е предпоставка за проява на нарушения в 

езиково-говорното им развитие. 

 

1.6. Методи на изследване 

1.6.1. Анкета за родители 

 Използвали сме пряка, неанонимна, индивидуална анкета.  

Реализираните допитвания при попълването на „Анкетна 

карта за родителите“ се проведе по метода на отзовалите се 

родители.  

В основната част на Анкетата за родителите 

структурирахме въпросите в три области: 

 Въпроси свързани със здравето на детето; 

 Въпроси свързани с социалното обкръжение и живот 

на детето в семейството; 

 Въпроси свързани с детската градина – родителите и 

детето. 

Целта на първата група въпроси беше да се изясни 

разликата в здравословния статус на децата с индикация за 

езиково-говорното развитие и без индикация за логопедични 

проблеми. 

При втората група въпросите бяха свързани със семейната 

среда, в които се отглеждат децата и от двете групи. Целта на тези 

беше да се установи особеността на семейната обстановка, в 

която се възпитават и отглеждат децата с и без индикации за 



 

 

логопедични проблеми. 

В третата група въпросите проучват различията при 

функциониране на детето в елемент от макросредата (детска 

градина).  

  

1.6.2. Логопедичен статус 

1.6.2.1. Оглед на анатомичните и физиологичните 

особености на артикулационния апарат. 

1.6.2.2. Артикулаторен праксис 

1.6.2.3. Темп и плавност на речта 

1.6.2.4. Доминантна  латерализация на ръка и око 

1.6.2.5. Пространствена ориентация : 

1.6.2.6. Проба на Хед  

1.6.2.7. Изследване на разпознаване и номинация на 

основните цветове  

1.6.2.8. Разпознаване и посочване на форми.  

1.6.2.9. Разпознаване и посочване на качествени 

антонимни значения; 

1.6.2.10.  Конструктивни  умения (праксис)  

1.6.3. Езиково декодиране  

1.6.3.1. Фонемен гнозис 

1.6.3.2. Диференциране на семантична и прозиносително-

акустична стойност 

1.6.3.3. Разбиране многозначността на думите 

1.6.3.4. Разбиране на предлози 

1.6.4. Езиково кодиране 

1.6.4.1. Артикулация на ниво – изолирани фонеми и серия 

опозиционни фонеми 

1.6.4.2. Артикулация на ниво – думи, в които 

изследваните звукове са в различна позиция. 

1.6.4.3. Спонтанен говор  

1.6.4.4. Автоматизирана реч  

1.6.4.5. Разказ по серия картинки: 
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ТРЕТА ГЛАВА 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

1. Анализ на данните от скрининг на речта на децата 

1.1. Дескриптивни статистики и разпределения на 

изследваните лица 

 

Средната възраст на децата, включени в изследването, е 

4.44 год., стандартното отклонение е .89, а модата (или най-често 

избираната стойност) е 4, фиг.№ 1.  

 
Фиг.№ 1. Разпределение на децата по групи в детската 

градина. 

 

Разпределението на децата според групата в детската 

градина към момента на изследването, които участваха в 

изследването, е представено на фиг.№ 2 -. От I група – 12 деца, II 

група – 35 деца, III група – 25 деца, IV група – 10 деца. 

Разпределението на децата в групите не е равностойно поради 

капацитет на детската градина и разпределението на децата по 

групи. 

 
Фиг.№ 2. Разпределение на децата по групи в детската 

градина 



 

 

Най-голям е процентът на изследваните деца от втора и 

трета група, а най-малък от четвърта група.  

Разпределението по пол в различните групи е както 

следва /Таблица 1/: 

Таблица № 1 

 Момичета момчета общо 

I група 6 6 12 

II група 14 21 35 

III група 12 13 25 

IV група 4 6 10 

 

На фиг.№ 3 е представено графичното отношение в 

проценти между момичета/момчета на цялата извадка от 

участниците в изследването, откъдето е видно, че момичетата са с 

12,3 % повече от момчетата. 

 
Фиг.№ 3. Разпределение по пол 

 

От всички деца, включени в изследването, след 

проведения скрининг, при 32 от децата (39 %) са установени 

маркери за логопедични проблеми, а 61% от децата не 

демонстрират логопедични проблеми /фиг.№ 4/. 
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Фиг.№ 4. Наличие на индикация за логопедичен проблем 

 

На фиг.№ 5 е изобразено разпределението на децата с 

маркери за логопедични проблеми по пол. 

 

 
Фиг. № 5. Разпределение по пол 

 

Установихме, че има разлика между половата 

съотнесеност на децата с логопедични маркери, като тя е 

обичайно в полза на женския пол, където проблемите в тази 

възраст са значително по-малко отколкото при мъжкия пол. 

 Полученият резултат е 14 % по-малко при момичетата с 

маркер за логопедичен проблем.  

На фиг.№ 6 сме представили разпределението на видовете 

езиково-говорни индикации, които сме открили. 

 

 
Фиг. № 6. Разпределение по логопедични проблеми

57%
43%

Разпределение на децата с индикации 
за логопедични проблеми по пол

момчета момичета
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 17 деца (54% ) от всички с индикации за логопедични 

проблеми са демонстрирали  нарушения в звукопроизношението. 

Тук подчертаваме, че не сме включили тези деца, които поради 

липса на зъби имат несъвършенства в звукопроизношението (най-

често от четвърта група на ДГ); 

  12 момчета и момичета (38%) от всички деца с 

индикации за логопедични проблеми са демонстрирали ОНР; 

 по време на изследването установихме при едно дете (3%) 

от трета група нарушение на темп и плавност на речта; 

 2 от децата от трета група (5%) са демонстрирали 

индикации за множество увреждания (т.нар комбинирани 

нарушения: 2% - нарушен темп и плавност + нарушено 

звукопроизношение; 2% нарушен темп и плавност + ОНР. 

 

2. Анализ на резултатите от анкетите за родителите 

 В основната част на „Анкетата за родителите“ въпросите 

са структурирани в три области: свързани със здравето на детето; 

със социалното обкръжение и живота на детето в семейството; с 

взаимовръзките и тяхното функциониране в трилогията - 

родители - дете - детската градина.  

 С цел очертаване на по-пълна картина и по-голяма 

информативност на резултатите  част от данните са представени 

в сравнителна перспектива между родители на деца с маркери за 

логопедични проблеми и такива без маркери.  

 Поради тази причина данните са представени в 

сравнителна перспектива между двете целеви групи. Целта ни не 

крие дискриминативен подход към семействата на децата с 

индикации за маркери за логопедични проблеми, още повече, че 

в случая се касае за скринингово изследване, а не за 

диагностична дейност. Основното за нашето изследване е да се 

установи взаимовръзката между елементите на социално-

психичните фактори и езиково-говорното развитие на децата (от 

3 до 6 - годишна възраст). 
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2.1. Анализ на резултатите от I част на анкетата - 

въпроси свързани със здравето на детето 

 На фиг. № 7 сме представили сравнителна характеристика 

за честотата на заболеваемост на децата с маркери за 

логопедични проблеми и на тези без такива. На въпрос: “Колко 

често боледува за една година Вашето дете?“, родителите дадоха 

следните резултати (в проценти):  

 

Фиг. № 7. „Колко често боледува за една година Вашето дете?“ 

 От представените резултати е видно, че 41 % от децата с 

маркери за логопедичен проблем боледуват един път месечно или 

по-често в сравнение с децата без логопедичен проблем, където 

само 14 % боледуват в такъв диапазон. 80 % от децата без 

проблеми не боледуват или боледуват само веднъж на сезон. 

Извод:41 % от родителите на деца с индикатори за логопедични 

проблеми съобщават, че децата им боледуват един път на месец 

или по-често. За сравнение – Едва 14 % от родителите на деца без 

маркери за логопедични проблеми съобщават за боледуване на 

детето един път или повече на сезон. Според хигиените 

изисквания за неболедуващо се приема детето тогава, когато то 

боледува веднъж на сезон.  

 Според статистическата обработка на данните 

възможните отговори са: 1 – „не боледува”, което са посочили 4 

(или 4,9 %) от изследваните лица, 2 – „1 път на сезон”, което са 

посочили мнозинството 58 (или 70,7 %) от изследваните лица, 3 – 

„1 път на месец”, което са посочили 14 (или 17,1 %) от 

изследваните лица и 4 – „по-често”, което са посочили 6 (или 7,3 
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%) от изследваните лица. Средната стойност на отговорите е 2.27, 

стандартното отклонение е 0,668, а модата (или най-често 

задаваната стойност) е 2 (или „1 път на сезон”) това е онагледено 

на фиг.№ 8. 

 

Фиг.№ 8. Честота на боледуване 

 Данните от отговорите на въпроса за тенденциите при 

родителите на изследваните лица да използват нетрадиционна 

медицина, са представени на Таблица 2.  

Таблица № 2.  

Отговори на 

родителите 

Честота Процент 

Да  26 31,7 

Не 59 68,3 

  

Възможните отговори са 1 „Да” и 2 „Не”. Средната 

стойност е 1.68, стандартното отклонение е 0,468, а модата (или 

най-често отговор) е 2.  

 На фигура № 9 е представено процентното съотношение 

при деца с маркери за логопедични проблеми и при такива, при 

които не са установени логопедични проблеми, относно 

използването на нетрадиционна медицина при лечение на 

заболяване. 



 

 

 

Фиг. № 9. Използване на нетрадиционна медицина при лечение 

 Интерес предизвикаха за нас отговорите на въпроса 

„Храни ли се здравословно Вашето дете?“. Възможните отговори 

бяха ДА или НЕ. 

 На фиг.№ 10 са изобразени общо отговорите на всички 

родители в проценти, а на фиг.№ 11, разпределението им при 

деца с индикации за логопедични проблеми и без такива. 

 

Фиг. № 10. Храни ли се здравословно Вашето дете?“ 

 Едва 9 от всички родители или 12 % считат, че детето им 

се храни здравословно, а 73 (88 % ) - не. Интересно е 

резпределението на тези проценти при отделните групи деца. 

(фиг.№ 11) 

 

Фиг. № 11. „Храни ли се здравословно Вашето дете?“ 

 Впечатление правят ниските проценти на отговорилите 

положително при деца с индикации за логопедични проблеми. 45 

от тези родители (91 %) отговориха с НЕ, срещу 17 (56 % ) при 
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деца без индикации за логопедични проблеми. При децата без 

маркери за логопедични проблеми разликата е 12 %, а при деца с 

такива  - разликата е значителна – 82 %. 

 На фиг.№ 12 и фиг.№ 13 сме показали разпределение на 

отговорите на въпроса  „Има ли спокоен сън Вашето дете?“, 

общо за всички деца и при деца с индикации за логопедични 

проблеми и без такива. 

 Хигиенните изисквания към съня са изключително важни. 

Здравият и пълноценен сън с достатъчно времетраене е едно от 

условията за укрепване на детския и юношеския организъм и 

осигурява правилното му развитие. Съобразно възрастта на 

подрастващите се препоръчва следната продължителност на 

съня: – Предучилищна възраст – 12 часа, от които 1½ следобед. 

(Г.Проданов, 2011) 

 

 

Фиг.№ 12. Има ли спокоен сън Вашето дете? 

 

Фиг.№ 13. Има ли спокоен сън Вашето дете? 

 Тук ни прави впечатление по-високият процент 

отговорили с „НЕ“ при деца с маркери за логопедични проблеми 

– 25 % срещу 16 % без проблеми. Считаме, че това е значителен 

процент, особенно като се има предвид следващата фигура, 

отразяваща продължителността на сън при тези деца. 



 

 

 

Фиг.№ 14. Колко часа спи Вашето дете? 

 

 

Фиг.№ 15. „Колко часа спи Вашето дете?“ 

 

 Интерес за нас представлява резултатът относно процента 

на децата с маркери за логопедични проблеми, които спят до 8 

часа на денонощие – 34 %. Това за нас е много обезпокоително, 

особенно като се имат предвид резултатите от преднатата фигура 

№ 14 където резултатът за децата без индикации за логопедични 

проблеми в процентно съотношение е 0%. Почти еднакви са 

сравнителните стълбове на децата, които спят 8-9 часа на 

денонощие (28 % срещу 24 %) и все пак превес на нисък процент 

отново имат децата с маркери за логопедични проблеми. При 

последващите въпроси за продължителността на сън при децата в 

графа 10-11 часа сън, изключително превъзходство имаме на 

децата без индикации за логопедични проблеми (64 % срещу 22 

%). Изводът, който можем да направим по този въпрос от 



 

 

анкетата е, че децата с индикации за логопедични проблеми имат 

по-кратък и неспокоен сън в сравнение с децата без маркирани 

логопедични проблеми. Вероятно това има отражение и във 

физическия, психическия и емоционалния комфорт през деня в 

живота на детето. 

 На фиг. № 16 са  отразени резултатите на въпроса „Често 

ли се сърди?“ 

 

 
Фиг.№ 16. Често ли се сърди? 

 

 Възможните отговори са ДА/НЕ, съответно отговорили 76 

% срещу 24 %. 

 

 
Фиг.№17. Често ли се сърди? 

 

 Отчитаме изключително голяма разликата в резултатите 

на отговор ДА - 40,6 % при деца с логопедични проблеми, а едва 

6 % при деца без такива. 

 На въпрос „Отстъпва ли при спор?“ (фиг.№ 18) се 

получиха следните резултати:  

0%

100%

да не

76%

24%
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Фиг.№ 18. Отстъпва ли при спор? 

 

 75% от всички родители отговарят с ДА 

 25% от всички родители отговарят с НЕ 

 

 Интересно е разпределението на процентите при 

отговори на родителите при деца с маркер за логопедични 

проблеми и без такъв. 

 

 
Фиг.№ 19. Отстъпва ли при спор? 

 

 81.3% от родителите на деца с индикации за логопедични 

проблеми преценяват, че децата им отстъпват при спор и 18,7% 

не отстъпват. Резултатите за другата група деца е 36% отстъпват, 

а 64% не отстъпват. Тук трябва да се има предвид, че част от 

децата са в такава възрастова група, в която им предстои да 

изграждат умения и навици за социална търпимост и 

толерантност.
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2.2. Анализ на резултатите от II част - данни за 

социалното обкръжение и живот на детето в семейството  

 В тази част от дисертационния труд ще представим 

резултати, касаещи част от времето на детето, прекарано в 

семейството, считайки, че това е от изключително важно 

значение не само за правилното му езиково-говорно развитие, но 

и за неговото общо развитие.  

 Резултатите от отговорите на въпроса „Допускате ли до 

компютър Вашето дете?“ можем да видим онагледени на фиг.№ 

20.  

 
Фиг.№ 20. „Допускате ли до компютър/таблет Вашето дете?“ 

 

Необходимо е да отбележим, че отговорите не бяха 

фиксирани и всеки родител имаше свободата да отрази 

самостоятелно часовия интервал от време. Получените отговори 

обединихме в следните часови интервали: 

 не допускам – 18 %; 

 от 30 до 60 минути на ден – 36 %; 

 над 60 минути на ден – 46 % от всички родители. 
 

Фиг.№ 21 отразява резултатите от разпределение на двете 

групи родители. 

 
Фиг.№ 21. Допускате ли до компютър/таблет Вашето дете?
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Получените данни сочат (фиг.№21), че часовият престой 

пред електронните устройства не е маркер за логопедичен 

проблем, съответно не е фактор за езиково-говорното 

развитие на децата. 

Независимо от това средно 58 % от децата с маркер за 

логопедичен проблем не прекарават повече от 60 мин. дневно 

пред електронните устройства, което според нас е доста 

обезпокояващо, независимо от факта, че електронизацията е във 

всички сфери на обществения живот включиелно и в 

образователната ни система. Важно е децата да използват 

устройствата с развиваща цел, а не да се използват за безцелни 

игри и да изпълняват функцията на детегледачки , както все по-

често се установява от резултатите от проучванията, предложени 

по-горе. 

 На въпроса „Колко часа седмично четете приказки?“, 

отново не фиксирахме часови интервал. Родителите сами 

трябваше да го определят. Отговорите  обединихме в четири 

часови интервала:  

 под 1 час/седмично или не четат изобщо приказки; 

 1 - 3 часа на седмица четат приказки;  

 3 - 5 часа на седмица четат приказки; 

 над 5 часа седмично четат приказки. 

 

 
Фиг.№ 22. Колко часа седмично четете приказки? 
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 1% от всички родители четат на своите деца над 5 

ч/седмично ; 

 24% от всички родители четат на своите деца 3-5 

ч/седмично; 

 33% от всички родители четат под 1 час или не четат 

приказки; 

 42% от всички родители четат на своите деца 1-3 

ч/седмично. 

 

 
 

Фиг № 23. Колко часа седмично четете приказки? 

 

 От получените резултати е видно, че от 1 до 3 часа 

седмично общо за всички деца слушат приказки. Обезпокоителни 

са резултатите от процентното съотношение, касаещо родителите 

на деца с индикации за логопедични проблеми, при които на 40 % 

четенето на приказки е под 1 час седмично или изобщо липсва. 

Според нас това е един от факторите, които водят до изоставане в 

езиково-речевото развитие на децата. 

Другата тревожна за нас процентна статистика са 

резултатите на отговор „Колко часа месечно прекарвате сред 

природата?“  
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Фиг.№ 24. Колко часа месечно прекарвате сред природата? 

 

 Нямаше фискирани отговори. На родителите се 

предостави възможност сами да определят часови интервал. След 

обобщение на резултатите от отговорите на родителите, 

получихме следните резултати: 

 45% от родителите отговарят, че прекарват до 10 

часа месечно със своите деца сред природата;  

 23% от родителите отговарят, че прекарват до 30 

часа месечно със своите деца сред природата; 

 15% от родителите отговарят, че прекарват до 20 

часа месечно със своите деца сред природата;  

 12% от родителите отговарят, че не прекарват 

никакви часове със своите деца сред природата. 

 Най-голям процент за всички деца е до 10 часа месечно 

(45%), което според нас е безкрайно недостатъчно.  

 Разпределението на процентите при отделните групи 

родители на деца с индикации за логопедични проблеми са: 
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Фиг.№ 35. Колко часа месечно прекарвате сред природата? 

 

 0% от родителите на деца с индикации за езиково-

говорни проблеми прекарват сред природата до 30 часа 

месечно; 

 6% от родителите на деца без индикации за езиково-

говони нарушения не прекарват никакво време сред 

природата; 

 12,6% от родителите на деца с маркери за логопедични 

проблеми не прекарват никакво време сред природата; 

 18,7% от родителите на деца с индикации за езикови и 

говорни проблеми прекарват сред природата до 20 часа 

месечно; 

 38 % от родителите на деца без индикации за езиково-

говорни нарушения прекарват до 30 часа месечно сред 

природата; 

 42 % от родителите на деца без индикации за езиково-

говони нарушения прекарват до 10 часа месечно сред 

природата; 

 68 % от родителите на деца с индикации за езиково-

говорни проблеми прекарват сред природата до 10 часа 

месечно. 
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 Тези данни според нас са отново обезпокоителни. Средно 

аритмечтично се получава, че едно дете прекарва около 2 часа 

седмично сред природата, или на ден това е около 17 минути.  

 Предучилищната възраст е изключително важен и 

отговорен период от развитието на детето. Той се характеризира с 

бърз растеж на всички органи и системи. Особено важно за този 

възрастов период е детето да прекарва значителна част от своето 

време на открито. Препоръчително е родителите така да планират 

семейната почивка, че нито една събота и неделя децата да не 

остават вкъщи, а да са сред природата. По този начин освен 

своето положително закалително и укрепващо значение, излетите 

дават възможност на детето да опознава все повече красиви 

местности от своя роден край и да обогатява активен и пасивен 

речник, да се осъществява речева интеракция с възрастните.  

 На въпроса „Забелязали ли сте наличие на грешки в 

говора на Вашето дете“ отчетохме следните резултати: при 

възможни отговори 1 - „Да” и 2 - „Не”, средната стойност е 1,7, 

стандартното отклонение е 0,463, а модата (или най-често 

давания отговор) е 2.  

 

 
Фиг.№ 26. Забелязали ли сте наличие на грешки в говора на 

Вашето дете? 

 

 От диаграмата установяваме, че 84,4 % от родителите на 

деца с индикация за логопедичен проблем са забелязали 

своевременно проблемите в езиково-говорното развитие на 
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своите деца. Независимо от всичко положителен отговор - 20 % - 

са дали и родители на децата, които при скрининга нямат 

установени маркери за логопедичен проблем. Становището им, 

че липсата или изопачаването на даден звук в речта на детето в 

този период от неговото развитие е „проблем“ е грешно поради 

незрелостта на неговите възможности за правилна артикулация 

на отделните звукове според установените стандарти. 

 Резултатите от отговорите на въпроса “Смятате ли, че 

речта му е неразбираема за околните?“ са представени на фиг.№ 

27, при възможност за отговори с „да“ и „не“: 78 % от 

родителите на всички деца са отговорили с „не“, и 32 % от 

родителите на всички деца са отговорили с „да“. 

 

 
Фиг.№ 27. Смятате ли,че речта му е неразбираема за 

околните? 

 

 62,5 % от родителите на деца с индикации за езиково-

говорни нарушения считат, че речта на деца им е неразбираема за 

околните, а 37,5% считат, че речта на деца им е разбираема за 

околните. Това са родители, които осъзнават, че детето им има 

логопедичен проблем, но не зависимо от това речта му е 

разбираема за околните. 

 само 8 % от родителите на деца без индикации за езиково-

говорни нарушения считат, че речта на децата им е неразбираема 

за околните. Към тази група ще отнесем родителите с високи 
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изисквания към речта на децата, които все още не са достигнали 

до определената календарна възраст, за да функционира 

правилно тяхната артикулаторна система. 

 
 

Фиг.№ 28. Смятате ли,че речта му е неразбираема за 

околните? 

 

 От разпределението на отговорите на въпроса „Смятате 

ли,че речта му е неразбираема за околните?“ 

 Според нас е необходимо да отбележим, че на въпроса 

„Забелязали ли сте наличие на грешки в говора на Вашето дете?“ 

84.4 % от родителите на деца с маркер за логопедичен проблем са 

отговорили положително, а от тях 62.5 % смятат, че речта на 

децата им е неразбираема за околните. Това води до тяхната 

осъзнатост на проблема и естествено до търсенето на 

необходимата помощ за неговото преодоляване. 

 Останалите 22 % от родителите отчитат проблем в 

развитието на, но го неглижират. 

 Разглеждайки получените резултати от отговори на 

въпроса “Смятате ли, че Вашето дете се отличава от 

останалите?“ – само 19 % от всички родители отговарят 

положително и 81 % отрицателно. (фиг.№ 29) 
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Фиг.№ 29. Смятате ли,че Вашето дете се отличава от 

останалите? 

  

 При разпределението на групи съотношението на 

отговорите на родителите при деца с индикации за логопедични 

проблеми и деца без индикации за логопедични проблеми са 

равностойни относно това дали „тяхното дете се отличава от 

останалите“. Във връзка с това можем да направим извода, че 

родителите на децата в тази възраст трудно осъзнават, 

признават и до голяма степен отричат същността на 

проявите. 

 
 

Фиг.№30. Смятате ли, че Вашето дете се отличава от 

останалите? 

 

2.3. Анализ на резултатите от III част на анкетата – 

„Макросреда-детска градина“ 

 Постъпването на детето в детската градина е един от 

оновните моменти в развитието му. 

 На въпроса  „Какво повлия при избора Ви на детска 
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градина?“се получиха следните резултати. / фиг №31/ 

 
Фиг.№ 31. Степенуване на твърдения за избор на детска 

градина 
 

 Наблюдавайки резултатите от отговорите на всички 

родители, виждаме, че определящият фактор при избора на 

детска градина при 72 % от родителите е районът,  в който 

живеят. Отаналите 28 % от отговорите се разпределят на 

останалите 4 възможности, а именно - 13% „мнение на приятели 

и познати; 8% „другото ми дете също е тук“; 4% „разговарях с 

учители“; 3% „мнение на специалисти“. 

 Интерес представлява процентното разпределението на 

отговорите на родителите с деца с индикация за логопедичен 

проблем и на тези без индикация за логопедичен проблем (фиг.№ 

32) 

 
Фиг.№ 32. Степенуване на твърдения за избор на детска 

градина 
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 Както вече спомехме от общия брой на родителите, а така 

също и при двете групи родители твърдението, че при избора на 

детска градина водещ фактор е районът, в който живеят, отново 

се потвърждава. 

 Интересен е фактът, че само 3,1% от родители на деца с 

логопедични проблеми са потърсили „мнението на специалисти“ 

за определяне мястото и варианта за обучение и възпитание на 

децата им. 

 Идентични резултати получихме и при следващия въпрос: 

„При избора на детска градина аз: проучих какво предлага 

детската градина (база, допълнителни занимания); сравнявах с 

други детски градини; разговарях с други родители; случайно я 

избрах; интересувах се да е близо до дома/работното място.“ 

 
Фиг.№ 33. Избор на детска градина 

 

59 % от родителите отново са избрали детска градина 

поради близоста до „дома/работното място“. Значителен процент 

(18 %) от родителите на всички деца са направили предварително 

проучване за това какво предлага учебното заведение като база и 

допълнителни занимания. 



 

 

 
Фиг.№ 34. Избор на детска градина 

 

По-горе в текста, изобразено на фиг.№ 26, 84,4 % от 

родителите, чиито деца имат маркери за логопедичен проблем, са 

забелязали проблема в говора на детето и независимо от това при 

78,2 % от първостепенна важност е детската градина да е близо 

до „дома/работното място“, и само 12,5% от тях са проучили 

какво предлага детската градина като база и допълнителни 

занимания, които ще са от първостепенна важност за развитието 

на тяхното дете (фиг.№ 34). 

Отношение на учителите към децата е в основата на 

комфорта за развитие на децата. Така смятат 76 % от всички 

родители. 

 

 
Фиг.№ 35. Какво е от значение, за да се чувства комфортно 

Вашето дете? 

 



 

 

 
Фиг.№ 36 .Какво е от значение, за да се чувства комфортно 

Вашето дете? 

 

 Отговорите на родителите и при двете групи деца със и 

без маркери за логопедичен проблем са идентични - 78% срещу 

73% относно „отношението на учителите“ за комфорта на детето. 

На въпроса “Според Вас детето изпитва ли респект към 

учителите?“ 82 % от всички родители отговарят положително 

(фиг. № 37) 

 

 
Фиг.№ 37. Респект към учителите 

 

 Наблюдаваме и 11% от отговорите, в които родителите 

твърдят, че деца им не изпитват „респект“ към учителите, което 

от своя страна може да бъде тълкувано разнопосочно. Липса на 

неуважение поради липсата на авторитет от страна на родителите 

или по-голяма свобода в процеса на възпитание от страна на 

учителите. 

 



 

 

 
Фиг.№ 38. Респект към учителите 

 

 Интересен е фактът, че липсата на „респект“ се 

наблюдава и при двете групи. 

 На въпрос от нашата анкета „Смятате ли, че детето Ви е 

в подходяща другарска среда?“, отново получихме почти еднакви 

резултати и в двете групи родители. Забелязахме по-голям  

процент на отговорилите с отрицане при родители на деца с 

маркер за логопедичен проблем - 6,3 %, срещу 3,9 % без маркер 

за логопедичен проблем. Разликата в процентите тук не е 

фрапираща, но е обезпокоителен фактът, че изобщо може да се 

допусне твърдение/вероятността, едно дете на възраст 3 – 6 - 

годишна възраст, посещаващо детска градина, да е в 

неподходяща другарска среда.(фиг.№ 39). 

 

 
 

Фиг.№ 39. Другарска среда  

 

 Подобни са резултатите с отговорите и на следващ наш 

въпрос „Смятате ли, че детето Ви е в подходяща педагогическа 

среда? “ (фиг.№ 40). 

 



 

 

 
Фиг.№ 40. Подходяща педагогическа среда 

 Близо една ¼ от родителите на деца с индикации за 

логопедични проблеми съобщават за факта, че според тях детето 

им е в неподходяща педагогическа среда, които са близо 5 пъти 

повече в сравнение с отговорите на родителите на деца без 

индикация за логопедичен проблем . 

 На въпрос „Имало ли е конфликт заради Вашето дете в 

детската градина?“ по-голяма част от всички родители са 

отговорили с отрицание (фиг.№ 41). При анализ на резултатите 

тук забелязваме отново превес на родителите на деца с 

индикации за логопедични проблеми, които съобщават за 

конфликт в детската градина заради детето им, което е почти три 

пъти повече в сравнение с резултатите на родители на деца без 

индикации за логопедични проблеми.  

 

 
Фиг.№ 41. Конфликти 

 

 Логично за нас беше включването на въпрос „Чувствате 

ли, че Вашето дете е пренебрегнато?“. 

При обобщаване на резултатите общо за всички родители 

установихме, че болшинството от всички родители не мислят, че 



 

 

детето им е пренебрегнато в детската градина; “да, от децата“ 

(11%) и от педагогическите специалисти (4%) .(фиг.№ 42). 

 

 
Фиг.№ 42. Пренебрегване в детската градина 

 

Очаквахме подобни резултати при обработката на 

информацията по групи, но там се забелязаха други интересни за 

нас отговори.(фиг.№ 43). 

 
Фиг.№ 43. Пренебрегване в детската градина 

 

Едва 50 % от родителите на деца с индикации за 

логопедични проблеми смятат, че децата им не са пренебрегвани 

в детската градина, а 25% от тях, че децата им са пренебрегнати 

от децата в групата. Също толкова (25%) съобщават, че имат 

усещане за пренебрежение от предагогическите специалисти в 

детската градина. Резултатите, които установихме при родители 

на деца без индикации за логопедични проблеми, са: 92 % не 

смятат,че детето им е пренебрегнато, а други 8 % считат, че 

децата им са пренебрегнати от децата в групата или от 

педагогическия екип. 

На въпрос „Има ли проблеми детето при контактуването 

му с другите деца в условията на детската градина?“ с „да” са 

отговорили 12 (или 14,6 %) от изследваните лица, а с „не” са 

отговорили 70 (или 85,4 %) от изследваните лица. Средната 

стойност е 1.85, стандартното отклонение 0,356, а модата (или 



 

 

най-често давания отговор) е 2.(фиг.№ 44).  

 
Фиг.№.45. Разпределение на стойностите на 

проблемите в контактуването на изследваните лица 

 

Предполагаме, че като основен проблем при 

контактуването на детето родителите считат неразбираемата му 

реч (по-горе на въпрос 28) или още социалната незрялост на 

детето за осъществяване на този акт.  

 
Фиг.№ 46. Трудности при адаптацията 

 

На фиг.№46 по-горе са представени отговорите на 

родителите, свързани с трудностите при адаптацията на 

изследваните лица към средата в детската градина.  

Преходът от семейна микросоциална среда към новата 

среда на детския колектив може да предизвиква състояния на 



 

 

напрегната адаптация. 

Особености в поведението на децата, които може да се 

наблюдават в периода на адаптация, са промени в съня, апетита, 

емоционалното състояние, активността на детето, прояви в 

игровата дейност, прояви при общуването с децата и  

възрастните, речева и двигателна активност. Всичко това оказва 

влияние върху психичното развитие на детето. Често се 

наблюдават негативни реакции – отхвърляне на предлаганите 

играчки, усамотяване, снижаване на говорната и двигателна 

активност. Функционални промени в организма при детето при 

адаптация отчетливо се проявяват във вегетативните функции - 

изпотяване, терморегулация, диарии, повръщане. 

 Както се вижда от графично представените данни, 12 (или 

14,6 %) от родителите са посочили, че техните деца имат 

проблеми с адаптацията към средата в детската градина, а 69 (или 

84,1 %) са посочили, че нямат такъв проблем. Средната стойност 

е 1.87, стандартното отклонение е 0,377, а модата (или най-често 

давания отговор) е 2. 

Справянето с материала в детската градина се 

потвърждава от родителите на 80 (или 97,6 %) от изследваните 

лица. Двама (или 2,4 %) от родителите на изследваните лица са 

посочили, че децата им по-скоро не се справят с материала в 

детската градина. Данните са представени графично на фиг.№ 63. 

 Средната стойност е 1.02, стандартното отклонение е 

0,155, а модата (или най-често давания отговор) е 1. 

 
Фиг.№ 47. Разпределение на данните от въпроса за 



 

 

справянето на децата с материала в детската градина. 

На въпрос от анкетната карта „Харесва ли на детето Ви да 

посещава детска градина?“, получихме резултатите, представени 

във фиг. № 48. 

Въпреки че по-горе 50 % от родителите на деца с 

индикаци за логопедични проблеми  отбелязаха, че според тях 

детето им е пренебрегнато в детската градина, тук забелязваме 

превес на положително отговорилите(62,6 %) и едва 6,2 % с 

„не“.Почти аналогични са резултатите на отговор“в някои дни да, 

други не“. Можем да обобщим, че на децата и от двете 

изследвани групи им харесва да посещават детска градина.  

 

 
Фиг.№ 48. Посещение в ДГ 

 

 

Според нас въпросът „Как Вие сътрудничите с детската 

градина?“ е от изключително социално значение, за да се 

определи активността, готовността и ангажираността на 

родителите като елемент в системата и доколко са привлечени в 

училищния живот. 

Родителите можеха да маркират повече от един отговор. 

 От резултатите, които получихме, можем да 

отбележим,че все още учебните институции рядко се отнасят към 

родителите като към свои партньори в обучителния процес. 50% 

от всички родители съобщават,че не участват в училищния 

живот. Анализите на отговорите на въпросите от родителите са 

отразени във фиг.№ 49 и фиг.№ 50. 

 



 

 

 
 

Фиг.№ 49. Как Вие сътрудничите на ДГ? 

 

 

Фиг.№ 50. Активност на родители 

 

 Обезпокоителни за нас се оказаха 71,9% от родителите на 

деца с маркери за логопедични проблеми, които не участват, 

срещу 35,6% на родители на деца без такива проблеми, а 

подчертаваме /напомняме факта,че календарът на дейностите в 

детската градина е значително по-богат и разнообразен в 

сравнение с този на образователните институции в по-късна 

възраст. 

 Родителите на деца с индикации за логопедични 

проблеми не участват в училищно настоятелство на детската 

градина; (срещу 6,9%) 

 3% от родителите на деца с индикации за логопедични 

проблеми участват в организиране на мероприятия в 

групата/детската градина;(срещу 19,5%) 
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 12,5% участват в родителски актив на групата; (срещу 

14%) 

 12,5% участват в други дейности, полезни за 

групата/детската градина. (срещу 24%)  

 71,9% не участват (срещу 35,6%) 

 

2.3. Статистически анализ 

 

 В изложените по-долу корелационни анализи ще търсим 

връзки между наличието на логопедичен проблем, честотата на 

боледуване, посочена от родителите, измежду „не боледува”, „1 

път на сезон”, „1 път на месец” и „по-често”, и тенденциите на 

родителите в ползването на нетрадиционна медицина.   

Таблица 3. Корелационна матрица между наличието на 

логопедичен проблем, честотата на боледуване и тенденциите на 

родителите в ползването на нетрадиционна медицина. 

Таблица 3 
 Логопедичен 

проблем 

Често боледува Нетрадиционна 

медицина 

Логопедичен проблем -   

Често боледува -.279** -  

Нетрадиционна 

медицина 

-.223* -.119 - 

** Корелацията е значима на ниво p < .01 

* Корелацията е значима на ниво p < .05 

Забелязваме наличието на статистически значима и 

отрицателна корелация между наличието на логопедичен 

проблем и честотата на боледуване (r = -.279**, p = .011), както и 

отрицателна корелация между наличието на логопедичен 

проблем и тенденциите на родителите да използват 

нетрадиционна медицина (r = -.223*, p = .044). Отрицателната 

посока на тези зависимости говори, че по-често боледуващите 

деца по-рядко страдат от логопедични проблеми. Също така, 

колкото повече родителите използват нетрадиционна медицина, 

толкова по-рядко се наблюдават логопедични проблеми. Няма 

статистически значима зависимост между използването на 

нетрадиционна медицина и честотата на боледуването (r = -.119, 

p = .285 
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В следващите анализи ще разгледаме корелационни 

зависимости между наличието на логопедичен проблем и някои 

дейности и процеси, свързани с приспособяването на детето към 

детската градина. На този етап ще направим корелационна 

матрица между наличието на логопедичен проблем, наличието на 

грешки в говора, наличието на проблеми в контактуването, 

трдуности в адапацията, търсене на уединение, често плачене и 

справянето с материала в детската градина. 

Таблица 4. Корелационна матрица между наличието на 

логопедичен проблем, наличието на грешки в говора, наличието 

на проблеми в контактуването, трдуности в адапацията, търсене 

на уединение, често плачене и справянето в детската градина. 

 

 

Таблица 4 

 

** Корелацията е значима на ниво p < .01 

* Корелацията е значима на ниво p < .05 

 Логопедичен 

проблем 

Грешки в 

говора 

Проблеми при 

контактуванет

о 

Трудности при 

адаптацията 

Търси уеди-

нение 

Често 

плаче 

Логопеди

чен 

проблем 

-      

Грешки в 

говора 
.502** -     

Проблем

и при 
контакту

ването 

.235** .026 -    

Трудност

и при 
адаптаци

ята 

.181 .046 .220* -   

Търси  
уединени

е 

-.153 .052 .157 .023 -  

Често 

плаче 

.023 .119 .129 .298* .254* - 

Справяне -.036 -.067 -.382** .057 -.262* -.144 
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 От изложените в таблица 4 резултати виждаме, че има 

статистически значима корелационна връзка между наличието на 

логопедичен проблем и грешките при говора, забелязвани от 

родителите (r = .502**, p < .001). Това означава, че колкото по-

често има наличие на логопедичен проблем при децата, толкова 

повече то допуска грешки при говора, забелязвани от родителите. 

 Също така наличието на логопедичен проблем е свързано 

и с наличие на проблеми при контактуването (r = .235**, p = 

.034), което означава, че едно дете, имайки логопедичен проблем, 

е по-вероятно да има и проблеми при контактуването с другите 

деца. Проблемите в контактуването пък са пряко свързани с 

трудности при адаптацията (r = .220*, p = .047), а те от своя 

страна корелират значимо с честото плачене (r = .298**, p = .006), 

което е силно свързано с търсенето на уединение (r = .254**, p = 

.021).  

 Наблюдаваме също така и наличие на значима 

отрицателна корелация между справянето с материала в детската 

градина и проблемите в контактуването (r = -.382, p < .001), както 

и търсенето на уединение (r = -.262 **, p = .018). Това означава, 

че колкото повече детето изпитва затруднения в контактуването и 

търси уединение, толкова повече детето не се справя с материала 

в детската градина.  

 Интересна е липсата на корелация между наличието на 

грешки при говора и проблемите при контактуването (r = .026, p 

= .819) или трудности при адаптацията (r = .157, p = .160). Оттук 

можем да направим предположение, че наличието на 

логопедичен проблем е в по-голяма степен отговорен за 

евентуални негативни последствия за адаптацията на детето в 

детската градина, отколкото грешките при говор. 

 Тук наблюдаваме формирането на специфичен 

функционален модел на приспособяването на деца към средата на 

детската градина. Трудности при контактуването с другите деца 

са позитивно обвързани с трудности в цялостната адаптация, 

което е свързано с често плачене, търсене на уединение и 

затруднения при справянето с материала. Но ако погледнем 

корелационната матрица в детайл, ще забележим, че няма пряка 

зависимост между наличието на логопедичен проблем или на 



 

 

грешки в говора и проблеми в контактуването. Но проблемите в 

контактуването от своя страна са свързани с трудности в 

адаптацията и справянето с материала. Трудностите в 

адаптацията са свързани с търсенето на уединение, а то от своя 

страна с честото плачене.  

 Наличието на логопедичен проблем показва значима 

връзка само с грешки при говора и проблеми при контактуването, 

но забелязваме наличието на модел, в който именно проблемите 

при контактуването са в основата на проблемите с адаптацията на 

децата към средата в детската градина. Неадекватният или 

нефункционален процес на адаптация към средата в детската 

градина е обвързан с негативни поведения като търсенето на 

уединение и честото плачене, което неминуемо води и до по-

затруднено справяне с материала в детската градина. Тези 

нарушения обаче не биха могли да се отдадат изцяло на 

наличието на логопедичен проблем на база на текущите данни. 

 По-скоро забелязваме зависимости, отразяващи 

значението на различните променливи за цялостния процес на 

адаптация и функциониране на децата в средата на детската 

градина.   
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Изводи 

 

 Потвърди се твърдението от първа хипотеза, че честотата 

на заболеваемост и нарушенията на вазомоторните реакции при 

децата в ранна детска възраст и съпътстващите ги заболявания са 

основни фактори за проява на индикации за нарушения в 

езиково-говорното развитие на децата. Родителите на деца с 

индикации за логопедични проблеми съобщават по-често за 

проблеми с изпотяване и напикаване (включително и нощно). 

 Децата с индикации за логопедични проблеми имат по-

кратък и неспокоен сън в сравнение с децата без маркирани 

логопедични проблеми. Вероятно това има отражение за 

физически, психически, емоционален и социален комфорт през 

деня в живота на детето. В изследването установихме, че при 

децата с индикации за логопедични проблеми много по-често се 

отчитат трудности в адаптацията към детската градина. Тези деца 

са по-чувствителни от връстниците си. Много по-често техните 

родители съобщават, че те често се уединеняват, плачат, сърдят.  

 Считаме за потвърдена и втора хипотеза, че семейната 

среда като фактор може да благоприятства цялостното 

формиране на езиково-говорното развитие на детето в начална 

предучилищна възраст. 

 През последните години в следствие на стресогенните 

промени в живота забелязваме, че е нарушено общуването в 

семейната среда и родителската връзка. Родителите все по-рядко 

създават пълноценна речева интеракция с децата си и все по-

често използват като „детегледачки“ дигиталните устройства. В 

следствие на това съвременните деца прекарват значително време 

с таблет или пред компютър. Според нас фактът, че децата още в 

ранна детска възраст придобиват компютърни умения не е 

притеснителен, а по-скоро, че тези умения не намират адекватно 

приложение в образователния или учебния процес и все пак ние 

не считаме часовият престой пред електронните устройства за 

предпоставка за нарушения в езиково-говорното развитие на 

децата. 

 Друг резултат, който отчетохме в нашето изследване и 

според нас е от особена важност за езиково-говорното развитие 



 

 

на децата в предучилищна възраст, е осъзнатата необходимост 

родителите да обогатяват както пасивния, така и активния речник 

на децата чрез четенето на приказки. От получените резултати е 

видно, че това е изключително недостатъчно -  на 83% от децата с 

индикации за логопедични проблеми не им четат или четат 

приказки до 3 часа седмично. По наше мнение това е 

изключително недостатъчно и го считаме за фактор, който влияе 

негативно на правилното езиково-говорно развитие на детето.  

 Когато анализирахме резултатите, отчетохме още един 

факт - семействата на деца с езиково-говорни проблеми 

прекарват много малка част или изобщо не прекарват време сред 

природата. (средно по 2 часа седмично, или 17 минути на ден). 

 Това също го отчитаме като неблагоприятстващ фактор за 

пълноценното езиково-говорно развитие на децата. По-горе в 

дисертацията подробно отбелязахме значението на семейните 

излети и разходки. 

 Голям процент от семействата на децата с индикации за 

езиково-говорни проблеми съобщават, че са забелязали проблем 

в речта на детето си или отчитат грешки при говор, но те не са 

съгласни, че това би създало проблем на детето при общуване и 

не считат, че детето им е по-различно от останалите. Във връзка с 

това можем да направим извода, че родителите на децата в тази 

възраст трудно осъзнават, признават и до голяма степен отричат 

наличието на езиково-говорни проблеми. 

 Твърдението, че при деца с маркери за логопедични 

проблеми отглеждането на домашни любимци вкъщи дава 

отражение върху езиково-говорното им развитие и би било 

фактор за тяхното цялостно развитие не се доказа. 

 Според родителите на деца с маркери за логопедични 

проблеми най-голяма важност, за да се чувства комфортно детето 

им в детската градина, има отношението на педагозите и на 

другите деца. Тези родители имат притеснения относно 

качествата на педагогическата среда в детската градина или 

считат, че детето им е пренебрегнато от педагози или от децата в 

групата и дори е имало конфликт в детската градина. Интересено 

за нас се оказа това, че въпреки опасенията на родителите, 

касаещи средата, значителен процент от тях съобщават, че на 



 

 

децата им харесва да посещават детска градина.  

 За съжаление, установихме голяма пасивност от страна на 

родителите на деца с индикация за логопедичен проблем в 

календара на дейностите в детската градина, който е значително 

по-богат и разнообразен в сравнение с този на образователните 

институции в по-късна възраст. Родителите трябва да са елемент 

от едно успешно партниране с цел подобряване социалния живот 

на децата. 
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Препоръки 

Според родителите новоприетите нормативни актове на 

МОН за учебните учреждения все още не успяват да отговорят на 

потребностите на децата и техните семейства. Родителите се 

чувстват несигурни и имат нужда от професионална подкрепа във 

връзка с отглеждането и възпитанието на децата си. Създадени са 

много интересни програми за развитието на децата, които 

активно се прилагат. Въпреки това експертите все по-често 

посочват, че резултатите са под очакванията. Най-често това се 

дължи на факта, че проблемите на детето са следствие от средата 

в семейството. Считаме, че би било полезно и за родителите, и за 

учителите да се организират различни тематични обучения и да 

се разработват информационни и методически материали. 

Адекватната подкрепа за родителите изисква във всяка учебна 

институция да работят квалифицирани специалисти 

(логопеди;психолози), които биха могли да провеждат 

консултатнтска дейност.  

За съжаление, във време, в което говорим за интеграция, 

за подкрепяща среда, а сега за приобщаващо образование, се 

оказва, че родителите не съдействат пълноценно или не са 

мотивирани да го правят. Тези процеси се очаква да са 

двупосочни, с активно участие на педагозите и родителите, 

цялата общност и общество. Полезно за нас бе да се 

демонстрират още веднъж резултатите, даващи основание за 

размисъл. Те биха могли да отправят послание към всички 

специалисти, които работят с деца. Убедени сме, че 

практическото им значение би могло да бъде основа за 

разработване на програми за родителите, да бъдат коректив във 

връзката родител – дете.  

 С настоящото изследване се надяваме да сме постигнали 

убедително доказателство за изключеително важната роля на 

семейството като основен и най-важен фактор за правилното 

езиково-говорно развитие на детето. 
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Приноси 

 

1. Осъществен е обзор на  специализираната литература 

по въпросите на взаимовръзката между социално-психичните 

фактори за правилно езиково-говорно развитие при деца от 

предучилищна възраст. 

2. От направеното проучване са откроени акценти, 

очертаващи значимостта на социалните фактори за езиково-

говорното развитие на децата . 

3. Осъществена е количествена и качествена обработка 

на резултатите от проведеното изследване, интерпретирани са 

актуални данни, отразяващи значението на социалните фактори 

на средата при езиково-говорното развитие на деца (от 3 до 6 г.) в 

определена популация. 

4. Съобразно насочеността на изследването, 

систематизирането и обобщаването на данните, са представени 

насоки за стимулиране на родителите на деца с проблеми в 

езиково-говорното развитие, предложени са акценти при 

взаимодействие на училищна среда /ДГ/ - родители - деца с цел 

търсене на подходящи пътища за взаимодействие при активиране 

на потенциала на децата. 

5. Получените резултати имат научно-приложен принос 

за превенцията на езиково-говорните прояви. 
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