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УВОД 

Проблемът за формиране на графомоторни навици при 

децата и учениците с езикова патология в предучилищна и 

начална училищна възраст в съвременното образование е със 

значителна актуалност. Това се дължи на факта, че 

българското образование се преориентира трайно към 

световните тенденции, а именно към включващата и 

приобщаващата му функция. Децата с различна езикова 

патология са приобщени и включени в общобразователното 

училище. Трудностите при овладяване на писмения език 

съпътстват детето през целия етап от образованието му и 

често водят до вторични психологически разстройства и 

затруднения в социалното му функциониране, особено в 

начална училищна степен.  

Усвояването и изгаждането на графомоторни умения при 

деца с езикова патология в предучилищна и начална 

училищна възраст е труден и продължителен процес, 

нарушенията на който водят след себе си до сериозни 

проблеми не само в процеса на ограмотяване, но и 

възпрепятстват обучението в чисто академичен аспект.  

Научните изследвания в областта разкриват, че 

формирането на писмения навика се възпрепятства от 

нарушенията в зрително-моторната координация при деца и 

ученици и те са резултат от незрялост или несформираност на 

накои висши психични функции, обезпечаващи изграждането 

на графомоторните умения и навици. 

Недоразвитието на функциите води и до нарушения в 

пространствено – времеви представи, ниско ниво на 

мотивация и недостатъчен самоконтрол, изразяващи се в 

затруднения при процеса на изграждане на графомоторните 

умения и овладяването на писмената форма на реч.  
Всичко това налага своевременна и адекватна 

логопедична терапия, чрез прилагането на съвременни 

терапевтични възможности насочени към формирането на 

когнитивните дефицити в онтогенетичното развитие на 

децата с езикова патология. 
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В настоящото проучване, основавайки се на 

диагностични проби, които определят нивото на 

сформираност на графомоторните умения и писмената форма 

на речта, ние предлагаме съвременен терапевтичен подход 

към децата с езиков дефицит в предучилищна и начална 

училищна възраст. 

От позицията на теоретичните постановки и от 

получените резултати, описани в настоящия десертационен 

труд ние предлагаме система от терапевтични насоки по 

формирането графомоторни умения в предучилищна възраст. 

Освен това ние предлагаме и система от специфични носоки 

свързани с формиране на писмената форма на реч при 7-8 

годишните деца в начална училищна възраст. 
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ПЪРВА ГЛАВА 
 

 Теоретични основи на процеса при формирането на 

графични умения при деца с езикова патология в 

предучилищна и начална училищна възраст 

 

  1. Исторически преглед 

 Писмената реч е вторично възникнала форма на 

съществуване и развитие на езика. Тя е едно от великите 

изобретения на човешката цивилизация и е резултат от 

продължителен еволюциoнен процес. Нуждата от възможност 

за съхранение и предаване на натрупалата се през 

поколенията разнородна информация се е проявила като 

резултат от хилядолетното развитие на човешкия мозък в 

биологичен и функционален аспект. В еволюционен план 

появилата се писмена реч не се е ограничила само до 

съхранение, преработка и предаване на информацията, а е 

дала възможност за формирането и развитието на 

абстрактното мислене при човека. 

За разлика от устния, писменият език се формира само в 

условията на целенасочено и системно обучение, т. е. 

неговите механизми на действие се оформят в периода на 

ограмотяване и продължават да действат и да се подобряват в 

хода на последващото обучение. Едновременно с акустични, 

оптични и кинестетични стимулации, в резултат от 

рефлекторно повторение на думи се формира съответен 

динамичен стериотип. Овладяването на писмения език е 

създаването на нови отношения и връзки между слухово-

възприетата, артикулирана, зрително-възприетата и 

изписаната дума т. е. процесът на писане осигурява 

синхронна работа на трите анализатора: рече-двигателния, 

рече-слуховия и зрителния анализатор. 

За възникване на акта на писане се изисква сложна 

координация на сензорните и моторните процеси и 

достатъчно ниво на концентрация и разпределение на 

вниманието. Анализирайки описаните механизми, може да се 

направи извод, че в процеса на прекодиране на звуците в 
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графеми, фонетичният анализ върви успоредно с 

графомоторните операции и нарушаването на който и да е от 

механизмите води до нарушения на писането. 

Наличието на езиковия дефицит може да се интерпретира 

в контекста на лингвистичния подход за разбиране на 

атипичното лингвистично функциониране. (Bloom, Lahey, 

1978). Науката лингвистиката описва езиковата система като 

сложен комплекс от три основни компонента (форма, 

съдържание и употреба) със съдържателно обособени пет 

обширни области на езиково функциониране Езиковата 

форма включва областите – фонология, морфология и 

синтаксис. 

По данни от англоезичната литература Sela1 I., et al. 

(2012), Sturm J. et al. (2002), Stoeckel R. et al. (2013), Visscher 

C. (2007) се наблюдава сериозен дефицит в областта на 

морфологията при деца със специфични езикови нарушения. 

Въпреки че овладяват граматическите морфеми в 

последователност, сходна на тази при децата в норма, при 

децата с езиков дефицит се забелязват атипични видове 

контрол върху тези морфеми по време на продукция 

(Тодорова Е., 2007).  

С бурното развитие на медицината, анатомията и 

физиологията в началото на XIX век започва по-целенасочено 

изучаване на мозъчните функции и резултатите от 

различините увреждания върху тях. Съвсем логично в 

началото се акцентира върху локализацията на мозъчната 

увреда и какво нарушение на функциите предизвиква тази 

увреда. 

 Gall и Spurzheim през 1809 г. описват своята теория, в 

която приемат, че повърхностните гънки на мозъчната кора 

могат да се определят като „дискретни церебрални органи”. 

Louis Victor Marcé през 1856 г. описва нарушения в писането 

на пациент след мозъчен инцидент.  

Paul Pierre Broca през 1861 г. описва състоянието на 

пациент със специфични нарушения на езиковите 

способности. Той излага теорията си, в която се твърди, че 

съществува строга взаимовръзка между коровите зони на 
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мозъка и функционалната предназначеност на висшите 

корови функции (ВКФ). С това си откритие Broca застава 

начело на движението за локализация на ВКФ, което лансира 

тезата, че те са локализирани в точно определени структури 

на мозъка. 

H. Jackson през 60-те години на на XIX в. описва 

локализацията на епилептичните припадъци и изказва 

предположения, които са в отявлено противоречие с 

привържениците на „локализационната теория”. Той 

изгражда нова концепция за неврологичната организация на 

функциите, но тази негова теза не намира подръжници сред 

научната  общност. 

През 1856 г. P. Marie описва „дисграфията”, като 

обяснява този феномен с нарушената координация в 

графичното представяне на идеите, а Benedict през 1865 г. 

описва случай на „аграфия”, но го свързва с откритата от него 

афазия. В научната литература той пръв създава и използва 

този термин. 

Petres през 1873 г. прави паралел между аграфията и 

другата й форма – аграфопатията. 

През 1874 г. K. Wernicke прави публикация, в която 

подкрепя тезата на Broca за локализиране на ВКФ в 

доминантната лявата хемисфера. По същото време много 

учени започват проучвания по този въпрос, като се оформя 

схващането за „доминатност” на лявата хемисфера. В 

резултат на тези изследвания логично се достига до теорията 

за мозъчната функционална асиметричност.  

В този период, през 1877 г. A. Kussmaul прави първата 

публикация, в която съобщава за пациенти с мозъчни лезии, 

които водят до нарушения в писмената форма на езика. Той 

нарича това „лексикална слепота”, Той поставя началото в 

научните изследвания на нарушенията на четенето и писането 

при деца и въвежда понятията дислексия и дисграфия, като ги 

обособява като различни нозологични единици и прави 

първите описания на етиологичните и симптомологични 

комплекси на нарушенията. 
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В същата година австрийският лекар Berlin за първи път 

използва в своя публикация по проблема понятието 

“дислексия” вместо лексикална слепота. Lihthaim през 1885 г. 

представя своята „модулна хипотеза за обяснение на 

организацията на езика”, която също е основана на медико-

теоретичния модел.  

 Batherman (1890) говори за „изгубен спомен” за 

значението на графичните знаци, а през 1891 г. Dejerine 

изказва хипотезата, за голямото значение на левия ангуларен 

гирус за транслирането на оптичните образи на буквите. 

Hinshelwood през 1895 г. описва нарушения на писмената реч 

при деца със съхранен интелект, като ги определя като с 

вродена лексикална слепота и го отдава не на церабрално-

органичните поражения. J. Hinshelwood (1895) въвежда 

термина „словесна слепота“.  

P. Morgan (1896) и J. Kerr (1897) независимо един от друг 

описват случаи на деца със сериозни затруднения при 

овладяване на четенето и писането.  

В началото на XX век създаденият медицински модел 

започва постепенно да отстъпва и нарушенията на писмената 

реч при възрастни и особено при деца започват да стават 

обект на изследване на различни науки извън областта на 

медицината, а именно - педагогика, психология, 

невропсихология, социология и др.  

Физиологът К. Монаков също публикува свое проучване 

върху нарушенията на писането. 

През 1925 г. американският невролот Orton въвежда 

понятието „еволюционна дислексия”. Проучванията върху 

дислексията на развитието във втората половина на 20-ти век 

изясняват, че тя не се проявява като изолирано нарушение на 

четенето и писането, а като комплексен феномен на 

когнитивна недостатъчност с наличие на цялостно отражение 

върху училищните постижения и психо-социалното 

функциониране на детето. 

P. Ranschburg през 1928 г. въвежда термините 

„ортография„ и „ортографостения”, а. М. Linzer (1951) 

определя специфичните особености, които съпътстват 
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затрудненията в ученето, като дефинира понятието 

„легастения”, което според нея обхваща не само четенето, но 

и писането. Silver and Hagin (1960) предлагат някои 

диагностични критерии, като ги обединяват в термина 

„specific language disability”, а Critchey въвежда термина 

„дислексия на развитието”.  

Изхождайки от събрания изледователски материал, 

учените от този период обединяват нарушенията в писмения 

език около две групи пациенти: 

- При възрастни - нарушенията на писмения език са 

следствие от разпад на изградени умения, вследствие от 

мозъчни поражения в заден слепоочен дял на лявата мозъчна 

хемисфера. Според локализацията е налице нарушение на 

уменията за четене и писане или и на двете като цяло. 

- При децата - въпреки наличието на безспорни мозъчни 

дисфункции, в повечето случаи те не са вследствие на 

органични мозъчни увреждания, но засягат също уменията за 

четене и писане.  

Лурия и Виготски през 20 и 30-те години на XX век в 

своите трудове формулират и извеждат своя „концептуален 

модел”. На базата на собствени експерименти и по данни на 

представители на френската школа (Binet, G. Piaget), 

Виготский формулира теорията за връзката мислене-реч. В 

основата й стои тезата, че най-универсалната символна 

знакова система е словесната при двете и форми - говорима и 

писмена. 

Лурия определя четенето като специфична форма на 

импресивната реч, а писането като специфична форма на 

експресивната, като писането във всичките му форми започва 

винаги с определен замисъл и преминава през етапите на 

условно подражателно записване и реално писане със 

символи и знаци. 

През 1961 г. Левина публикува свое проучване, 

основавайки се на невропсихологичния подход, като 

анализира целия процес на писане от ортографията 

/краснописа/ до семантиката. Тя разделя наблюдавания от нея 

контингент деца на две групи: 
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1. Деца с установени нарушения на говоримата реч. 

2. Деца с устна реч в норма. 

Тя установява, че при втората група нарушенията в 

четенето и писането се преодоляват по-лесно. 

 

2. Функционална анатомия на нарушенията на 

графомоторните умения. Механизъм на възникване на 

нарушенията. Клинична синдромология 

 

Още през XIX век са изведени категорични анатомо-

физиологични доказателства, че езиковите функции са почти 

изцяло съсредоточени в лявата хемисфера. 

Основавайки се на изведените теории се говори за 

функционална специализация или функционална асиметрия 

на церебралните хемисфери. Този тип разпределение, което се 

развива в процеса на съзряване  и обучение се определя като 

хемисферна латерализация. Според теорията за хемисферната 

латерализация лявата работи сукцесивно (последователно), 

така че преработката протича във времето, а дясната обратно- 

симултантно (едновременно), така че преработката протича в 

пространството.  

От позицията на психо-физиологията и основавайки се на 

невро-психологичния модел в процеса на овладяване на 

писмената реч участват три канала: зрителен, кинестетичен и 

слухов. В началния етап на овладяването стоят двата входни 

канала - зрителен и кинестетичен, но със започване на 

механичния акт на изписване се включва и слуховия. В най- 

общ план е прието да се говори за т. нар. анатомични кръгове, 

които са в основата на реализацията на двете форми на 

писмена реч. За самия акт на писане този кръг включва 

зрителна кора, долно париетално дялче, първично сензорно 

поле, невроните в седмо поле по Brodmann. Следва пренос в 

първично моторно поле в т. нар. център на Exner, като се 

активират неврони в допълнителното моторно поле на  

Penfield и неврони от зоната на Broca. В исторически план 

водещо е откриването от Еxner на т. нар. „център на 

писането“ в задната част на втората челна извивка, т.е. 
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премоторното 8-мо поле по Brodmann. Във Фиг. 1 са описани 

кортикалните зони ангажирани с четенето и писането: като В 

е зоната на Broca; W е зоната на Wernicke; E е центърът за 

писане на Exner; AG е girus angularis; PTC е задна темпорална 

кора; SMG е girus supramarginalis, а SPL е lobulus parietalis 

superior. 

 
           Фиг. 1 

  Според Райчев Р. и сътр. (2012) при 98% от хората в челния 

дял на лявото полукълбо между Роландовата бразда и 

прецентралната бразда е локализирана т. нар, премоторна 

мозъчна кора, която е отговорна за организацията на 

действията и движенията. Тя е пряко свързана с моторната 

реализация на речевата дейност. Кортикалната моторна 

система на фронталния лоб е съставена от три функционални 

нива. От тях са изградени две еферентни системи - едната 

отговаря за двигателния контрол на крайниците, а другата за 

комплексните движения на тялото. Уврежданията на тези 

полета не са свързани с парези и парализи, а с дефицити в 

комплексните действия, т. е. в нарушенията на планираната и 

плавна моторна реализация - праксис.  

Трите нива на челния коров моторен пуск и контрол, т. 

нар. „екзекутивни функции" са йерархични по отношение на 

функционирането на крайния моторен изход. Челните дялове 

на кортекса имат определена функционална латерализация, 

като водеща за екзекутивната речева дейност е ролята на 

левия челен дял. 

 



13 
 

3. Етиология, епидемиология и патогенеза 

Нарушенията на графомоторните умения и писмената реч 

са сред най-разпространените и поради тази причина са сред 

най-проучваните комуникативни нарушения. Повечето 

изследвания в тази насока са базирани на концепцията за 

дефицит на психичните процеси, биофизични и психични 

състояния, като зрение, слух, тактилна чувствителност, 

моторика, обратна връзка, памет и др. 

Много от научните проучвания и данните, които са 

получени от тях се свързват предимно с разпространението на 

специфичната дислексия и отражението й в процеса на 

ограмотяването. Данните често са много различни и 

противоречиви и категорично резултатите от тези проучвания 

не са окончателни, отчитайки факта че проявите на 

развитийното нарушение на писмената реч могат да се 

проявят още към 3-4 годишна възраст и то в изявени 

графомоторни нарушения. Но на тях не се обръща особенно 

внимание, тъй като езиковото развитие в тази възраст е с 

много бързи темпове и е строго индивидуално като динамика 

на усвояемост.  

В контекста на проблема за етиологията на нарушенията 

на писмената реч и графомоторните умения при деца, от 

съвременен аспект причините за възникването на този тип 

нарушения могат да се обобщят в три основни категории: 

1. Биологични теории - екзогенни; 

2. Генетични теории - конституционални предпоставки; 

3. Когнитивни теории - условия на обучение. 

Биологични - екзогенни теории обхващат теории и 

хипотези, които се отнасят до мозъчното развитие, 

функционирането и уврежданията в определени мозъчни 

структури.  

   Теорията за невробиологичния произход на нарушенията на 

развитието придобива все по-голяма популярност, особено след 

въвеждането в съвременните проучвания на най-новите 

техники за невроизобразяване като Мозъчното картографиране, 

Компютърната томография (КТ), Позитронно - емисионната 

томогрофия и Магнитно-резонасната томография (МРТ). Фиг. 2 
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Фиг. 2 МРТ - Кортикални зони ангажирани с четенето и писането: В зоната на 

Broca; W зоната на Wernicke; E центърът за писане на Exner; AG girus angularis; 

PTC задна темпорална кора; SMG girus supramarginalis; SPL lobules parietalis 

superior. 

 

Изхождайки от факта, че писменият език е продължение 

на устния, то дефицитите от различни мозъчни дисфункции 

могат да доведат до нарушения в овладяване на писмения 

език. Това стои в основата на концепцията за дислексията, 

като продължение на нарушенията на устния език. Тази 

теория за етиологията на нарушенията на писмения език е 

много спорна, тъй като в науката на този етап няма ясни 

доказателства докъде  точно се очертава взаимовръзката на 

нарушенията в устния и писмения език и в каква степен си 

влияят двата вида нарушения.  

Друга хипотеза за биологичния произход на нарушенията 

на писмената реч е т. нар. „церебрална теория”. Според 

нейните представители тя е следствие от дисфункция на 

малкия мозък. Имайки предвид, че той стои в основата на 

моторния контрол, те поставят в центъра на своята теория 

моторната недостатъчност. Теорията се подкрепя от факта, че 

лицата с този тип патология имат и затруднения в овладяване 

на гнозизсни (времеви) и праксисни представи. Те смятат, че 

затрудненията в автоматизацията на различните умения са 

причини за нарушените графемо-фонемните връзки. 
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Една теория, която свързва биологичната етиология на 

дислексията с визуалната система, е магноцелуларната 

теория. Основата на тази теория са наблюдаваните нарушения 

в преработката на визуалната информация. Смята се, че 

нарушенията в развитието на магнуцелуларната система води 

до неустойчив очен конттрол, нестабилни бинокулярни 

фиксации и сакадирани движения. Това води до смущения 

във възприемане на буквения ред, забавена скорост за 

идентификация и нарушения във формиране на 

ортографичните умения. Привържениците на тази теория 

изказват хипотезата, че магноцелуларната дисфункция 
нарушава визуалната модалност, като се генерализира във 

всички модалности. 

Опитите за разгадаване на произхода на нарушенията в 

графомоторните умения и писмената реч се основават и на т. 

нар. „генетични теории”. Това е много популярна теория, 

която е лансирана още в началото на XX век.  

 Генетичният фактор е задълбочено проучен и от Dibrey, 

като гореспоменатият автор цитира негови статистически 

резултати от проучвания от 1966 г. - 53% наследствен фактор; 

1971 г. - 52%; 1979 г. - 62%. Генетичният характер на този тип 

патология на писмения език е доказан, макар че все още на 

този етап няма научни доказателства за точния ген, отговорен 

за появата й. 

Така наречените когнитивни теории или условията на 

обучение са теории от по-ново време и са по-скоро със смесен 

характер. В тях се разглежда взаимовръзката между 

стойностите на интелекта и състоянието на когнитивната и 

емоционална сфера на нарушението. Нарушенията на 

писмената реч могат да бъдат свързани и с въздействието на 

такива неблагоприятни фактори, като неправилен езиков 

модел, билингвизъм, недостатъчно внимание към развитието 

на речта на детето в семейството, дефицит на речево 

общуване и др. Редица изследователи отнасят към тази група 

от фактори и неправилно избрания метод за обучение на 

детето в писане. 
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От изложените теории за етиологията се вижда, че все 

още няма единни критерии, които да съотнасят произхода, а в 

последствие и за разпространението на нарушенията при 

формирането на графомоторни умения и отражението им в 

писмената форма на речта. 

 

4. Класификационни и терминологични проблеми 

на нарушенията на писмената реч 

 
От гледна точка на психологията, невропсихологията и 

логопедията, писането се разглежда като сложен по своята 

структура психичен процес, в който всяка област от мозъка 

допринася със своята специфична структура за 

осъществяването на този процес. Опитите за съотнасяне на 

различните типове грешки в писмената реч от позицията на 

терапията и методологията са особено полезни, защото те са 

плод на различните авторски позиции. Термините, описващи 

нарушения в писмената реч не са обобщаващи за същността 

на това затруднение и не се изчерпват само и единствено със 

съдържанието му, като чисто механично нарушение на 

връзката звук – буква. 

Анализът на теориите, относно класификационните 

проблеми при дисграфията показва, че изследванията в 

областта се задълбочават все повече, разкривайки нарушените 

механизми на процеса на писане. 
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ВТОРА ГЛАВА 

 

1. Дизайн на изследването 

1.1. Обект на изследването са графомоторни умения при 

деца с езикова патология от предучилищна и начална 

училищна възраст. 

1.2. Предмет на изследването е влиянието на 

съвременните терапевтични възможности при формиране на 

графомоторни навици при деца с езикова патология в 

предучилищна и начална училищна възраст. 

1.3. Целта на настоящото изследване е определяне 

нивото на формиране на графомоторни умения след 

прилагане на логопедична терапия при деца с езикова 

патология. 

2. Задачи на изследването 

Решаването на  задачите кореспондира и е пряко 

насочено към постигане на  целта на проучването:  

1. Да се подберат и анализират литературни източници, 

обхващащи теоретичните основи на проблема за нарушенията 

в писмената форма на реч и графомоторните умения, като 

компонент на езиковата патология.  

2. Да се сформират подходящи за целта на проучването 

групи от деца в предучилищна  възраст (5 - 6 г.) и начална 

училищна възраст (7 - 8 г.).  

3. Да се създаде и конструира изследователски 

инструментариум, като се подберат подходящи за целта 

диагностични проби за оценка състоянието на 

графомоторните умения при децата, пространствения гнозис 

и нивото на сформираност на писмената форма на реч.  

4. Да се оцени връзката на фактора „възраст“ при 

формиране и развитие на невропсихологичните функции при 

децата с езикова патология от предучилищна и начална 

училищна възраст.  

5. Да се подберат подходящи математико-статистически 

методи за обработка, анализ-синтез и обобщение на 

получените резултати. 
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6. На основата на получените значими статистически 

резултати от изследването, да се изведе система от 

терапевтични насоки ориентирани към формиране и развитие 

на графомоторните умения, като предпоставка за развитието 

на писмената форма на реч. 

3. Хипотези на изследването  
Отчитайки комплексното нарушение на компонентите на 

речевата система при децата с езиков дефицит, 

недоразвитието на познавателните им функции и оптико-

пространствените отношения, ние залагаме следните 

хипотези: 

Хипотеза 1 

Предполага се, че формирането на графомоторните 

умения в процеса на корекционна дейност ще се повлияе 

позитивно от повишаване нивото на зрително-

пространствените представи.  

 

Хипотеза 2 

Предполага се, че използването на съвременни 

терапевтични подходи, насочени към формирането на 

графомоторните умения при деца с езиков дефицит от 

предучилищна и начална училищна възраст е в пряка 

зависимост по отношение развитието на писмената форма на 

речта. 

 

4. Контингент на изследването 
Изследването е проведено на територията на град Варна и 

град Аксаково в ОУ „А. Кънчев“, ОУ „В. Априлов“ СУ „Д. 

Дебелянов“ - от гр. Варна и СУ „Св Кл. Охридски“ - гр. 

Аксаково. Деца от четири детски градини - ДГ „Незабравка“, 

ДГ „В. Терешкова“, ДГ „Пинокио“ – от град Варна и ДГ 

„Детство мое“ - гр. Аксаково.  

Диагнозите на децата са разнообразни и поставени 

съобразно МКБ 10 от лекарска комисия: F80.1 - „Нарушения в 

експресивната реч“, F80.9 - „Специфични разстройства на 

развитието на речта и езика, неуточнено“, F81 - „Cпецифични 

разстройства на развитието на училищните умения“, F81.3 - 
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„Смесени разстройства на развитието на училищните 

умения“, F81.8 - „Други разстройства в развитието на 

училищните умения. Разстройство в развитието на 

експресивното писане.“, F81.9 - „Разстройства в развитието на 

училищните умения, неуточнено“ . 

Проучването обхваща общо 131 деца, от 5 до 8 години,  в 

предучилищна и начална училищна възраст.  

За обследването на децата и включването им в групите на 

експеримента, и последващата логопедична терапия бе взето 

писменото съгласие на родителите. 

Провежданата терапия е съобразена с Наредба № 1 от 23. 

01. 2009 г.  

При част от диагнозите, с които са диагностицирани 

децата изискванията на наредбата са за групова логопедична 

терапия. Независимо от това, терапия се провеждаше 

индивидуално и в изключително редки случаи в групи от по 

две деца.  

Резултатите от терапевтичната дейност с децата и 

нейното проследяване се реализира в 5 годишен период - от 

учебната - 2012/2013 г. до учебната 2016/2017 г.  

Логопедичната терапия в този период основно е насочена 

към преодоляване на дефицитите в графомоторните умения 

на децата, участващи на нашето изследване.  

Съобразявайки се с възрастта на децата, участващи в 

експеримента, са обособени три възрастови групи, което ни 

улеснява и подпомага при анализа на резултатите от него.  

Първа група (5 - 6 г.) - 48 деца - М - 28 (58,3 %); Ж - 20 

(41,7 %);  

Втора група (6 - 7 г.) - 43 деца - М - 25 (58,1 %); Ж - 18 

(41,9 %);  

Трета група (7 - 8 г.) - 40 деца - М - 19 (47,5 %); Ж – 21 

(52,5 %). 

Половото разпределение на децата е в съотношение 47% 

момичета към 53 % в полза на момчетата е представено в 

Графика 1. 
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Графика 1 

Половото разпределение на децата, участващи в целия 

период на проучването е представено в Графика 2. 

 

 

 
Графика 2 

 

Разделението на децата във възрастовите групи и 

процентното разпределение на трите групи, участващи в 

проучването е представено в Графика 3 и 4. 
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Графика 3 

 

        Графика 4 

Преди започване на логопедичната терапия за 

съответната година се извършва обследване на децата. 

Обследването е индивидуално и е с продължителност до 8 

поредни логопедични занятия. Диагностичният материал е 

съобразени с възрастовите особености на всяка една от 

възрастовите групи. По време на обследването при 

решаването на диагностичните задачи и установявайки 

контакт с детето, се опитахме да създадем условия и да го 

предразположим така, че то да се чувства равноправен 

37%

33%

30%

Процентно разпределение на трите групи за 

целиия период 2012 - 2017 г.

I гр. (5-6 г.) II гр. (6-7 г.) III гр. (7-8 г.)
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партньор. Прилагайки различни игрови подходи и методи се 

постарахме да предразположим и стимулираме децата така, че 

да успеят да разгърнат целия си потенциал. 

В петгодишния период на проучването ни логопедичната 

терапия с децата от всяка възрастова група е с 

продължителност не по-малка от една учебна година. В края 

на всяка една учебна година в хода на експеримента се прави 

оценка на всички деца за постигнатите резултати в следствие 

на логопедичната терапия.  

Обследването и установяването на нивото на езиков 

дефицит и графомоторните умения на децата се извършва със 

следните тестови проби: „Тест на Хед“, „Тестова проба за 

нивото на графомоторните умения“, „Тестова проба за 

обследване на писмената реч при деца с езиков дефицит (6-7 

г.)“, „Тестова проба за обследване на писмената реч при деца 

с езикова патология в начална училищна възраст – слухова 

диктовка“. 

5. Методи на изследването 

В основата на настоящия експеримент се стремим да 

уставим нивото на езиков дефицит при децата, влиянието и 

ползите от различни терапевтични методи и похвати в 

процеса на логопедичната терапия и тяхното влияние върху 

нивото на сформираността на графомоторните умения на 

децата.  

В процеса на експеримента сме използвали следната 

батерия от тестови проби:  

А) „Проба на Хед“ - Насочена е към изследване на 

идеомоторния праксис за нови движения. Той кореспондира 

със зрително-пространствената организация на движенията в 

координатното пространство на лицето (хоризонтално, 

фронтално, сагитално) и позволява оценка на възможността 

на детето да възприема и възпроизвежда конкретно 

положение на ръцете, свързан с работата на 

лявохемисферните челни отдели. Изпълнението изисква 

мислено пространствено прекодиране, което помага да се 

преодолее тенденцията за огледално изпълнение. В 
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настоящото проучване използваме вариант на теста с 13 

движения. 
1. Невербално (по подражание): На детето се подава 

първоначално вербална инструкция да извърши серия от 

движения по подражание, които се състоят от докосване на 

ляво, дясно око или ухо с лява и дясна ръка. Изследващият е 

седнал по време на демонстрацията фронтално срещу 

изследвания.  

2. По вербална инструкция: На детето се подава вербална 

инструкция да извърши същите серии от движения с лява или 

дясна ръка, като му се казва, чe не трябва да повтаря на глас 

подадената инструкция. 

Б) „Тестова проба за нивото на графомоторните 

умения“ 
Тестовата проба е авторски вариант, като в основата й 

стои фактът, че от зрително – моторната координация зависи 

графичната продукция, а в последствие писането, рисуването 

и чертането, които са основни цели в училищното обучениие. 

Ние сме разделили тестовата проба на пет части. 

Първа част 

Свързана е с графична продукция на ниво фигури и има 

рисувателен характер. Целта е не оценката на 

индивидуалните рисувателни умения, а правилното 

разположение в пространството чрез прерисуване на 

основните геометрични фигури. Представлява прерисуване 

със зрителна опора на основни геометрични фигури – кръг, 

квадрат, правоъгълник, триъгълник, звезда и ромб. Не се 

отчита лимитиране на времето на изпълнение. 

Втора част 

Състои се в разпознаване и назоваване на схематични и 

зашумени картинни изображения. 

Трета част  

Състои се в назоваване на скрити фигури. Това е проба за 

оценяване на състоянието на предметния зрителен гнозис в 

затруднени условия. Целта е детето да идентифицира образа 

на предмета, като го отдели от фона, при което се активизира 

взаимодействието между перцепция и внимание. Картинните 
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изображения на фигурите са избрани така, че да са достъпни и 

разпознаваеми за децата от съответната възрастова група. 

Цели се избягване на несправянето със задачата поради 

непознаване на изобразения обект.  

Четвърта част  

Състои се в дорисуване на геометрични фигури с 

липсващи елементи, разположени по оста горе-долу, ляво- 

дясно. Не се отчита лимитиране на времето на изпълнение. 

Това е проба за изследване на зрителен – пространствен 

гнозис в затруднени условия. Оценява способността за 

разпознаване на картинни изображения на основни 

геометрични фигури по техните фрагменти.  

Петата част състои се в довършване на започнат ред с 

геометрични изображения и възпроизвеждане на същия 

самостоятелно. 

Пробата изследва възможността за усвояване на 

двигателна програма на представен графичен модел с плавно 

превключване между елементите и автоматизацията на 

двигателната серия. Пробата дава допълнителна информация 

за състоянието на зрително-моторната координация и 

пространствените функции.   

В) „Тестова проба за обследване на писмената реч на 

деца с езикова патология (6 - 7 г.)“ 
Тестовата проба също е авторски вариант, като времето 

на провеждане е ориентирано към края на първия или в 

началото на втория учебен срок, когато децата от първи клас 

вече са усвоили буквите от азбуката. Ние сме разделили 

пробата на две части. 

Първата част е свързана с обследване на eзиковите 

навици, звуков и сричков анализ и синтез на ниво дума и 

изречение.  

Изследването на процеса писане задължително е 

предшествано от изследване състоянието на анализа и синтеза 

на звуковете, без които е невъзможна проявата на писмената 

реч. Целта на тази проба е да се установи, съхранена ли е 

способността на детето да разчленява непрекъснатия звуков 

поток на устната реч на части, отделяйки устойчивите форми 
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на фонемите, да съхрани тяхната последователност и да ги 

слее в синтетически фонематични групи. Тя оценява 

способността на децата за разпознаване, класифициране и 

идентифициране на фонеми, морфеми и лексеми.  

Втората част се състои в изследване на писането чрез: 

- Автоматизирано писане на имена, адрес, училище; 

- Препис на ниво буква, сричка, дума, изречение; 

- Етикиране на картини на ниво лексема и синтаксема; 

- Диктовка за проверка на правопис и графично 

изображение на фонема, морфема, лексема, синтаксема. 

Целта на тази проба е да се установи способността на 

детето автоматизирано да възпроизвежда правилно оформени 

лексикални структури, свързани с неговото лично 

функциониране.  

Г) „Тестова проба за обследване на писмената реч при 

деца с езикова патология в начална училищна възраст“ 

Тестовата проба е слуховата диктовка. Текстовете 

използвани в експеримента са съобразени както с възрастта на 

учениците, така и с образователните изисквания. 

Слуховата диктовка e една от основните форми за оценка 

на писмените умения, основава се на принципа на 

функционално взаимодействие между анализаторите, 

участващи в акта на писане. От друга страна тя предполага 

адекватно фонетично възприемане и диференциране на 

определен брой речеви сегменти, тяхното запомняне в 

подадената последователност и последващото им записване 

(прекодиране от фонеми в графеми).  

6. Статистически методи 

Получените първични резултати от приложените тестове 

са подложени на статистическа обработка чрез компютърната 

програма SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Това е специализиран софтуерен продукт за систематизиране, 

обработка и анализ на статистическa информация. SPSS е 

насочена главно към изследвания в областта на 

социологическите и маркетинговите проучвания, но се 

използва и в други научни области. В настоящото проучване 

според спецификите на заложените хипотези и 
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произлизащите от тях задачи, са използвани три вида анализ, 

в рамките на описания софтуерен продукт: 

1.Описателна (дескриптивна) статистика – мерки за 

централна тенденция, ширина на реда, степени на грешка. 

2. Корелационен анализ - използва се за свързаността на 

данните. 

3.Т-тест - за сравнение на средните стойности при 

различните условия на зависимата променлива и т-тест за по-

прецизен анализ на разликите между входящите и 

изходящите нива в групите. Това е статистически 

параметричен анализ за сравнение на групи. Отчита тежестта 

на различията (t) и тяхната значимост (Sig. или p). Колкото 

по-висока е стойността на (t), толкова по-висока тежест има 

различието, колкото (Sig. или p) е по-близко до .000 толкова 

по-значимо е то. 
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ТРЕТА ГЛАВА 

 

1. Анализ на резултатите от изследването 

 

1.1. Анализ на резултатите на първа възрастова група 5-6 

години 

 

Първоначално при диагностицирането на децата 

започнахме с изпълнението на задачите от Тест 1 - „Тест на 

Хед“ и Тест 2 - „Тестова проба за нивото на 

графомоторните умения“. При първа възрастова група на 

децата от 5-6 год.  получихме следните резултати от входни 

данни – преди започване на терапия и изходни данни – след 

прилагане на едногодишна логопедична терапия, насочена 

към формиране на графомоторните умения на децата с 

доказана езикова патология.  

Процентното разпределени  резултатите на „Теста на 

Хед“ от входящо ниво – по невербална инструкция 

(подражание) показва, че 48,5% от децата не се справят с 

поставената задача, а я изпълняват огледално. 30% от децата 

изпълняват движенията неточно и непълно, и само 21,5% от 

децата се справят с точно и прецизно изпълнение на 

поставената задача.   

Резултатите от втората част на теста – изпълнение по 

инструкция при входящо ниво в тази възрастова група са: 

43,6%  изпълняват движенията огледално, 27,4% от децата 

изпълняват движенията неточно и непълно и 29% от децата се 

справят с точно и прецизно изпълнение. 

От посочените данни е видно, че и в двата варианта на 

теста (по подражание и по вербална инструкция) най-голям е 

процента в групата на 5-6 год. деца, които изпълняват 

движенията огледално. При изпълнението по вербална 

инструкция по-добро е справянето от страна на децата с 5%. 

Получените резултати с високия процент на огледални 

/ехопраксични/ изпълнения можем да се опитаме да обясним 

от една страна с недоразвитието на зрително-моторни 

функции на фронто-париеталната огледална система, поради 
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което детето не е в състояние да декодира нагледно 

възприетия образ и от друга с несформираността на 

мислената пространствена преориентация за преодоляване на 

тенденцията за огледални повторения, като симптом на 

езиковата патология (Мавлов, 2000). Rizzolatti (2012) описва 

резултати от свои изследвания, според които при подражание 

се активира задната част на долна челна извивка на лява 

хемисфера и част от горната слепоочна извивка на дясна 

хемисфера. 

От изходните данни в края на годината, след 

целогодишна логопедична терапия се наблюдават следните 

резултати:  

- при варианта по невербална инструкция (по 

подражание) 40,5% от децата изпълняват огледално 

действията. 28,5% изпълняват движенията неточно и непълно, 

а 31% от децата се справят точно и прецизно с изпълнение на 

поставената задача;  

- изпълнение по вербална инструкция - 37,5%  

изпълняват движенията огледално, 27% от децата изпълняват 

движенията неточно и непълно и 35,5% от децата се справят 

точно и прецизно с изпълнението. 

Наблюдавайки резултатите от входящото ниво и 

изходящото ниво на първия невербален вариант на теста 

представени в Графика 6, можем да подчертаем увеличение с 

10% на децата, които се справят точно и прецизно с 

изпълнението на поставената задача. При втория вариант по 

вербална инструкция се наблюдава положителна разлика при 

точността на изпълнението от 6,5% . 
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Графика 6 

 

Получените резултати в нашето проучване и високият 

процент на огледално изпълнени действия се потвърждават и 

от данни на Василева Н. (2015), но при деца в норма - 35% . 

Описателната статистика на сравняваните резултати 

от „Теста на Хед“ при първа възрастова група (5-6 г.) са 

представени в Табл. № 1. 

Получените резултати потвърждават и показват видимо 

повишаване на резултата като цяло в групите по двата 

варианта на „Теста на Хед“. 

 
 

Методики Средно Брой Стандартно 

отклонение 

Средна 

статистическа 

грешка 

Хед 1входящ 5.3333 48 1.04339 .15060 

Хед 1изходящ 6.4688 48 .92487 .13349 

Хед 1.2. входящ 3.6875 48 1.15143 .16620 

Хед 1.2. изходящ 4.7917 48 1.35204 .19515 

Хед общ входящ 9.0213 48 1.38296 .20173 

Хед общ изходящ 11.2553 48 1.59780 .23306 

 
Таблица № 1 

 

При проверка за взаимовръзката между входящите и 

изходящите нива, представените резултати са с корелационни 

коефициенти, което показва свързаността на изследваните 

групи (Табл. № 2). Като цяло корелациите са високи и 
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значими: Sig.=.000, което е много добър резултат и 

предполага последователен ефект при свързани явления, а не 

случайни резултати извън експерименталния дизайн на 

изследването. 

 
 Брой Корелация Значимост 

Хед 1входящ & Хед 1изходящ 48 .739 .000 

Хед 1.2. входящ & Хед 1.2. изходящ 48 .576 .000 

Хед общ входящ & Хед общ изходящ 48 .639 .000 

 
   Таблица 2 

 

Резултатите получени при прилагане на  Т-тест за сравнение 

на средните при различните условия на зависимата променлива по 

показателите на „Теста на Хед“ при първа група са представени в 

Таблица № 3. 

 
 

 

Хед 
Средно Стандартно 

отклонение 

95% Confidence Interval  

of the Difference 
t Брой 

Значи 

мост ниско високо 

ВХ1- ИЗ1 -1.13542 .72007 -1.34450 -.92633 -10.924 48 .000 

ВХ1.2- ИЗ1.2 -1.10417 1.16673 -1.44295 -.76538 -6.557 48 .000 

ВХОбщ ИЗОбщ -2.23404 1.28050 -2.61001 -1.85807 -11.961 48 .000 

 

Таблица № 3 

При сравнение резултатите показват значими разлики при 

всички варианти на теста. С най-голяма тежест са разликите 

при първия вариант t (тежест) = -10.924, Sig (значимост) = 

.000 и общия резултат t = -11.961, Sig.= .000.  

Представените резултати в положителен аспект, макар и 

не толкова осезателни, са доказателство за развитието на 

пространствената ориентация и идеомоторния праксис на 

децата с езикова патология във възрастовия период 5 - 6 

години. Това може да се свърже с постепенното съзряване и 

по-доброто функциониране на фронто-париеталните и 

темпоро-базалните структури на доминантната хемисфера.  

Втората тестова проба, с която обследваме децата 

от първа възрастова група (5-6 г.), e предназначена за 

измерване и оценка на фината моторика, зрителната 

перцепция и тяхната координация – „Тестова проба за 
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нивото на графомоторните умения“. Аналогично, както и 

при предходния тест, така и за всички останали тестови проби 

в нашето обследване сме го приложили в началото на  

логопедична терапия и в края на всяка учебна година.  

Резултатите от входното ниво получени като сбор от 

петте части на тестовата проба при максимален брой точки 30 

показват следното:  

- до 15 т. са постигнали 62,5% от децата;  

- до 10 т. са постигнали 25% от децата;  

- над 15 т. са постигнали 12,5% от децата, като само едно 

от тях е получило 20 т. 

Изходните данни след едногодишната терапия сочат 

следните резултати:  

- до 15 т. са постигнали 37,5% от децата;  

- до 10 т. са постигнали 4,2% от децата;  

- над 15 т. са постигнали 58,3% от децата, като 4 от 

децата са постигнали 21-24 т. 

От гореизложените процентни разпределения на сбора от 

петте части на тестовата проба можем да направим извод, че 

приложената едногодишна логопедична терапия е подобрила 

значително нивото на сформираност на графомоторните 

умения на децата от първа възрастова група. С 20% са 

намалели децата, които са постигнали минималните до 10 т., а 

с 45% са се увеличили децата, които са постигнали над 15 т. 

В изложението по-долу виждаме резултатите от петте 

части на тестовата проба, които представят по-високото ниво 

на сформираност на определените функции преди 

приложената логопедична терапия. 

При входящо ниво получихме следните резултати: 

Първа част – прерисуване на геометрични фигури със и 

без зрителна опора – е с най-висок процент - 30,6% от 

обследваните деца са получили максималния брой  точки. 

Втора част - разпознаване и назоваване на схематични и 

зашумени картинни изображения -17,7% от обследваните 

деца са получили максималния брой точки. 

Трета част - назоваване на скрити фигури или оценка на  

състоянието на предметния зрителен гнозис в затруднени 
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условия - 18,4% от обследваните деца са получили 

максималния брой точки. 

Четвърта част - дорисуване на геометрични фигури с 

липсващи елементи, разположени по оста горе-долу, ляво- 

дясно е с най-нисък процент - 16,3%  от обследваните деца са 

получили максималния брой точки. 

Пета част - дорисуване на започнат ред с геометрични 

изображения и възпроизвеждане на същия самостоятелно - 

17% от обследваните деца са получили максималния брой 

точки. 

При изходящото ниво получихме следните резултати: 

Първа част – 28,2% отново е с най-висок процент от 

обследваните деца. 

Втора част - 18,3%  от обследваните деца. 

Трета част - 20% от обследваните деца. 

Четвърта част - 16,6% отново е с най-нисък процент от 

обследваните деца. 

Пета част - 16,9% от обследваните деца. 

Получените резултати в първата част могат да се 

тълкуват като се има предвид, че възрастта 5 - 6 г. е стъпалото 

в развитието на гнозисните функции при деца в норма, а и 

както се доказва от получените резултати в нашето 

изследване и за децата с езикова патология.  

Аналогични резултати, дължащи се на зрително-моторни 

дефицити и нарушения във фината моторика е получил Жеков 

Ж. (2010) в експерименталната група на своето проучване в 

начална училищна възраст. Той определя наличието им като 

предиктор за нарушения в писмената реч. 

Резултатите от данните получени от втора и трета част 

на тестовата проба могат да се тълкуват, като изходим от 

позицията на преобладаващото мнение, че водещата роля на 

една от хемисферите при възприемане на зрителни стимули се 

определя от съотношението между зрително-пространствения 

и вербален етап на обработка на информацията (Мартюдина, 

Каданков, 2004). Ние предполагаме, че трудностите и 

неточностите в идентифициране на рисунките най-често се 

свързват с дефицити във функциониране на окципиталния дял 
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на дясна хемисфера. Това наше предположение се подкрепя и 

от проучвания на (Ахутина, Пылаева 2003), които цитират 

изследвания, според които в периода 5 - 7 години 

нарушенията на предметния гнозис носят по-изразен характер 

при увреди в дясна хемисфера. Изнесените от нас данните 

потвърждават наличието на динамика в развитието на 

зрителния гнозис в периода на предучилищна възраст (5 - 6 г.) 

Те съвпадат с някои морфологични изследвания на Семенова 

и съавтори (1990) за промени в системата на зрителното 

възприятие след 5-годишна възраст, свързани със значителни 

изменения в структурната организация на невронните мрежи. 

Подобни резултати описва в проучванията си и Василева Н. 

(2015) за деца в норма.  

Получените резултати от четвъртата и петата част на 

тестовата проба показват, че сравнително най–малък процент 

от децата в тази възрастова група са получили максимален 

брой точки. Нашите резултати се потвърждават и от други 

проучвания на Фарбер, Петренко (2011), (2012); Cycowicz 

(2000); Doniger et al. (2000). Децата в тази възраст 

демонстрират значително по-ниски показатели на 

ефективност за визуална идентификация на незавършени 

изображения. Това може да се обясни от една страна с 

незрялост на механизмите на екзекутивния контрол, а от 

друга с недостатъчно участие на вентралната зрителна 

система в процеса на идентификация. 

Резултатите в нашето проучване показват ниски 

стойности на реализацията на графомоторната програма. Най-

грубите грешки регистрирани в тази част на изследването ни 

се свързват с подмяната на изходната програма чрез инертно 

повторение на един от двата елемента или невъзможността за 

нейното следване. Наличието на доказана езикова патология, 

нарушената зрително-моторна координация и графомоторни 

умения на децата обект на проучването ни, също са показател 

за невъзможността за следването и.  

Данните от изходните резултати потвърждават 

направения анализ на собствените ни данни и резултатите от 

проучванията в областта на графо-моторните умения. 
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Завишаването на процентите на децата при първа, втора и 

трета част може да бъде обяснено с успешно приложените 

терапевтични техники за формиране на графомоторните 

умения на децата. Това повишаване на изходящите резултати 

потвърждава частично нашата първа работна хипотеза. 

Статистическите данни на сравняваните резултати при 

първа възрастова група (5-6 г.) на Тест 2 – „Тестова проба за 

нивото на графомоторните умения“ представени в Таблица № 

4 потвърждават повишаването на резултатите на изходящите 

нива на пробата. 

 
Методики Средно Брой Стандартно 

отклонение 

Средна 

статистическа 

грешка 

Тест 2 входящ 12.3750 48 3.09856 .44724 

Тест 2 изходящ 16.1458 48 3.51888 .50791 

 
Таблица № 4 

 

Характеристиките на данните описани в Таблица № 5 

също показват значими корелации при входно и изходно 

ниво, както и статистическа значимост Sig. = .000.  

 

 
Тест 2 Брой Корелация Значимост. 

Тест 2 входящ & Тест 2 изходящ 48 .705 .000 

 

Таблица № 5  

Резултатите при прилагане на Т-тест за сравнение на 

средната при различните условия на зависимата променлива 

по показателите на Тест 2, описани в Таблица № 6 показват 

най-голяма тежест при разликите на t = -10.165 и 

статистическа значимост Sig.=.000.  

 
 

 
Тест 2 

Средно Станд. 

отклонение 

95% Confidence Interval 

of the Difference 
t Брой Значи 

мост 
Ниско Високо 

ВХТ2-ИЗТ2 -3.77083 2.57020 -4.51714 -3.02452 -10.165 48 .000 
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Таблица № 6 

 

Анализът на получените резултати от приложения тест 

може да се обобщи, както със сензитивността на дадения 

възрастов период, така и с подходящите терапевтични 

техники приложени върху децата. Изхождайки от получените 

данни от тестови проби, може също да се направи и извод, че 

в периода 5-6 години при децата с езикова патология, 

зрително-пространствените функции се оказват по-слабо 

развити в сравнение с другите гнозисни функции. Както и 

това, че в този период са налице големи индивидуални 

различия по критерий успешно разпознаване и дорисуване и 

той може да се разглежда като сензитивен за 

неврофизиологичните механизми на зрителния гнозис. Това 

повишаване на изходящите резултати потвърждава нашата 

първа работна хипотеза за успешно приложени терапевтични 

похвати за повишаване нивото на сформираност на 

пространствената ориентация в първа възрастова група 5-6 г. 

 

1.2. Анализ на резултатите на втора възрастова 

група 6-7 години 

 

При втората възрастова група (6 - 7 г.), децата са 

диагностицирани със следните тестови проби: Тест 1 - 

„Тест на Хед“, Тест 2 - „Тестова проба за нивото на 

графомоторните умения“, Тест 3 - „Тестова проба за 

обследване на писмената реч придеца с езиков дефицит (6-7 

г.)“.  

В тази възрастова група се получиха следните резултати 

от входни данни на „Тест на Хед“ - преди започване на 

терапия и изходни данни - след прилагане на едногодишна 

логопедична терапия, насочена към формиране на 

графомоторните умения на децата с доказана езикова 

патология.  

Процентното разпределени  резултатите на „Теста на 

Хед“ от входящо ниво от първата част на теста – по 
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невербална инструкция (подражание) показва, че 38,7% от 

обследваните деца не се справят с поставената задача и я 

изпълняват огледално, 26% от децата изпълняват движенията 

неточно и непълно, а 35,3% от децата се справят точно и 

прецизно с изпълнението на поставената задача. 

Резултатите от втората част на теста – изпълнение по 

инструкция - входящо ниво в тази възрастова група са: 34,6% 

изпълняват движенията огледално, 25,4% от децата 

изпълняват движенията неточно и непълно и 40% от децата се 

справят с точно и прецизно изпълнение. 

От посочените данни е видно, че и в двата варианта на 

теста (по подражание и по вербална инструкция) най-голям е 

процентът в групата на 6-7 год. деца, които изпълняват 

движенията огледално. При изпълнението по вербална 

инструкция по-добро е справянето от страна на децата с 5%. 

От изходните данни в края на годината, след 

целогодишна логопедична терапия се наблюдават следните 

резултати:  

При варианта по невербална инструкция (по подражание) 

- 31,6% от децата изпълняват огледално действията. 22,5% 

изпълняват движенията неточно и непълно, а 45,9% от децата 

се справят точно и прецизно с изпълнение на поставената 

задача.  

Изпълнение по вербална инструкция - 29,7% изпълняват 

движенията огледално, 20,8% от децата изпълняват 

движенията неточно и непълно и 49,5% от децата се справят 

точно и прецизно с изпълнението. 

Наблюдавайки резултатите от входящото ниво и 

изходящото ниво на първия невербален вариант на теста, 

представени в Графика 6, можем да подчертаем увеличение с 

10% на децата, които се справят точно и прецизно с 

изпълнението на поставената задача. При втория вариант по 

вербална инструкция се наблюдава положителна разлика при 

точността на изпълнението от 9,5% . 
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Графика 6  

Rizzolatti (2012) в своите проучвания, използвайки 

транскраниална магнитна стимулация доказва, че огледалните 

неврони играят важна роля в процеса на подражание. Те 

прекодират наблюдаваните действия в двигателни кодове и 

позволяват да бъдат повторени. Според него, за активиране на 

идеомоторния праксис за нови движения зависи от 

активирането на огледалните корови неврони, като зад тях 

стои механизъм на съпоставяне на зрително-възприетата 

информация и съответните моторни репрезентации.  

Резултатите от нашето проучване в тази възраст – (6-7) г., 

също показват повишаване на процента на правилно 

изпълнените действия. Възрастта, като фактор за формиране 

на идеомоторния праксис за нови движения в тази възрастова 

група, в сравнение с предходната (5–6) г. оказва категорично 

влияние върху състоянието му. Наличието на висок процент 

огледално изпълнени движения ние обясняваме с езиковата 

патология като водещо нарушение при обследваните деца. 

Василева Н. (2015), в своето проучване също описва 

резултати при деца на 6 години, в които преобладават 

случаите на правилно изпълнени жестове, при намален брой 

такива на огледално и неточно изпълнение. Авторът прави 

извода, че периодът на 6-та година може да се разглежда като 

сензитивен за формиране на зрително-пространствената 

ориентация и идеомоторния праксис, но при деца в норма. В 

сравнение с другите праксисни функции, идеомоторният 
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праксис за нови жестове се развива по-бавно, като сензитивен 

период за него може да се приеме възрастта (6-7) години при 

децата с езикова патология, както потвърждават резултатите 

от проучването ни.  

Следователно ние смятаме, че този възрастов период 

може да се разглежда като сензитивен за формиране на 

зрително-пространствената ориентация и идеомоторния 

праксис и е изключително важен за започването на 

интензивна логопедична терапия, насочена към формиране на 

графомоторни умения при децата с езикова патология, което 

доказва първата ни работна хипотеза.  

По данни на Мачинская (2003) периодът (6–7) г. е 

сензитивен по отношение на промени в коровата активизация 

на вниманието. В тази възраст ролята на вербалните 

инструкции нараства, като започва да се наблюдава корова 

активизация на вниманието. В резултата от продължаващото 

развитие на челните отдели се регистрират качествени 

промени в неврофизиологичните механизми на вниманието 

при планиране на поведението. Нашите данни получени при 

прилагането на теста в частта му „по инструкция“ 

потвърждават това твърдение на автора. Видимо се забелязват 

повишените проценти и по трите показателя, като най-голямо 

увеличение се наблюдава при правилно изпълнените с 10%. 

Въз основа на получените данни ние предполагаме, че в тази 

възраст започва формирането на избирателното внимание при 

децата с езикова патология. Промените в ефективността на 

екзекутивното внимание във възрастта (6–7) г. са установени 

и от резултати от ЕЕГ изследвания на Безруких и съавтори 

(2009). Проучванията им показват, че в този възрастов период 

се наблюдава подобрение на работата на фронто-таламичната 

регулаторна система, което води до подобрение на 

избирателното внимание и повишаване на регулацията на 

дейността.  

Статистическият анализ на сравняваните методики при 

втора възрастова група (6 -7 години) при прилагане на Тест 

1 – „Тест на Хед“ представени в Табл. № 7 потвърждават 
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описаните резултати и показват видимо повишаване на 

резултата като цяло в групите по двете части на теста. 

 
 

Методики Средно Брой Стандартно 

отклонение 

Средна 

статистическа 

грешка 

Хед 1входящ 6.5476 43 .89585 .13823 

Хед 1изходящ 6.8810 43 .71405 .11018 

Хед 1.2. входящ 5.1667 43 1.10247 .17012 

Хед 1.2. изходящ 5.4643 43 1.16028 .17904 

Хед общ входящ 11.4357 43 2.18206 .33670 

Хед общ изходящ 12.3452 43 1.20207 .18548 

 

      Таблица № 7 

При проверка за взаимовръзката между входящите и 

изходящите нива, представените резултати са с корелационни 

коефициенти, които показват свързаността на изследваните 

групи (Табл. № 8). Като цяло корелациите са високи и 

значими: Sig.= .000, с изключение на отношението Correlation 

- .339/ Sig.-.028. Това вероятно се дължи на голямата разлика 

в точките получени на входно и изходно ниво по всички 

резултати от субтестовете. 

Таблица № 8 

 
 

 

Резултатите получени при прилагане на Т-тест за 

сравнение на средните при различните условия на  

зависимата променлива по показателите на „Тест на Хед“, 

представени в Таблица № 9 при сравнение, показват значими 

разлики при всички субтестове на въпросника. С най-голяма 

тежест са разликите при първи субтест t = -4.942, Sig= .000 и 

общия резултат t = -2.802, Sig.= .008. 
 

 Брой Корелация Значимост 

Хед 1входящ & Хед 1изходящ 43 .876 .000 

Хед 1.2. входящ & Хед 1.2. изходящ 43 .915 .000 

Хед общ входящ & Хед общ изходящ 43 .339 .028 
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Таблица № 9 

 

Получените значими разлики в резултатите в изходното 

ниво са от една страна в следствие на приложена подходяща 

логопедична терапия в период на една учебна година. От 

друга страна тези разлики в резултатите между входно и 

изходно ниво и по-ниските стойности на значимост можем да 

обясним и с възрастовата специфика. В тази възраст се 

наблюдава ускорен процес на развитие на вече сформирани 

пространствени отношения по сагиталната ос: ляво-дясно. 

Анализът на получените данни нашето проучване можем 

да обобщим, като изходим от позицията, че възрастовият 

период 6 – 7 г. е сензитивен за формиране на избирателното 

внимание и в терапевтичните похвати използвани от нас 

включваме подходящи упражнения, които да подпомогнат 

работата ни по развиването на графомоторните умения при 

децата с езикова патология, като компонент на формирането 

на писмената форма на речта, като този извод потвърждава 

хипотеза 2. 

Втората тестова проба, с който обследваме децата от 

втора възрастова група (6-7 г.), e предназначена за 

измерване и оценка  на фината моторика, зрителната 

перцепция и тяхната координация – „Тестова проба за 

нивото на графомоторните умения“. Аналогично, както за 

всички останали тестови проби в нашето обследване, тестът 

сме го приложили в началото на  логопедична терапия и в 

края на всяка учебна година. 

Резултатите от входното ниво получени като сбор от 

петте части на  тестовата проба при максимален брой точки 

30 показват, че няма деца, които да са постигнали под 10 т., а 

разпределението се завишава с 5 т. и изглежда по следния 

начин:  

 

Тест Хед Средно 

Станд. 

отклон
ение 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

t Брой Значи 
мост 

Ниско Високо 
   

ВХ1- ИЗ1 -.33333 .43710 -.46954 -.19712 -4.942 43 .000 

ВХ1.2- ИЗ1.2 -.29762 .46930 -.44386 -.15138 -4.110 43 .000 

ВХОбщ- ИЗОбщ -.90952 2.10398 -1.56517 -.25388 -2.802 43 .008 
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- до 15 т. са постигнали  9,3% от децата;  

- до 20 т. са постигнали 60,5%  от децата;  

- над 20 т. са постигнали 30,2% от децата, като 8 от тях са 

постигнали 22 – 24 т. 

Изходните данни след едногодишната терапия сочат 

следните резултати: 

- до 15 т. са постигнали 4,7% от децата;  

- до 20 т. са постигнали 37,2% от децата;  

- над 20 т. са постигнали 58,1% от децата, като 9 от     

децата са постигнали 24 - 26 т. 

В изложението по-долу виждаме резултатите от петте 

части на тестовата проба, които представят по-високото ниво 

на сформираност на определените функции преди 

приложената терапия. 

При входящо ниво получихме следните резултати:  

Първа част – прерисуване на геометрични фигури със и 

без зрителна опора е отново, като и в предходната възрастова 

група с най-висок процент - 26, 3% от обследваните деца са 

получили максималния брой точки.  

Втора част - разпознаване и назоваване на схематични и 

зашумени картинни изображения -18,5% от обследваните 

деца са получили максималния брой точки.  

Трета част - назоваване на скрити фигури или оценка на  

състоянието на предметния зрителен гнозис в затруднени 

условия - 18,7% от обследваните деца са получили 

максималния брой точки.  

Четвърта част - дорисуване на геометрични фигури с 

липсващи елементи, разположени по оста горе-долу, ляво 

дясно е с най-нисък процент - 17% от обследваните деца са 

получили максималния брой точки.  

Пета част - дорисуване на започнат ред с геометрични 

изображения и възпроизвеждане на същия самостоятелно – 

17,5% от обследваните деца са получили максималeн брой 

точки. 

При изходящото ниво получихме следните резултати: 

Първа част – 27,3% отново е с най-висок процент от 

обследваните деца. 
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Втора част - 18,5%  от обследваните деца. 

Трета част - 19% от обследваните деца. 

Четвърта част - 17,5% отново е с най-нисък процент от 

обследваните деца. 

Пета част - 18% от обследваните деца. 

Получените резултати от първата част на тестовата проба 

могат да се тълкуват в посока възрастова специфика. 

Възрастта (6–7) г. е ключова за развитието на гнозисните 

функции. В този период задно-асоциативните зони се 

специализират в разпознаване и проектиране на сложни 

изображения. Подобрената зрително-моторна координация и 

повишеното функциониране на зрителната и двигателна 

памет води до високия процент при прерисуване, със и без 

зрителна опора. Получените от нас данни се потвърждават от 

изследванията на Глозман (2008), в които той обследва деца с 

езикова патология. Той доказва, че в зрително-двигателната 

памет почти не се регистрират признаци на недоразвитие. 

Riccio et al. (2007) и Prunty M. et al. (2014) също доказват, че 

зрителната информация и нейното съхранение и извличане 

при децата с езикова патология е съхранено. Резултатите 

получени при входящото обследване на възрастовата група 

(6–7 г.) показват, че прерисуването на по-сложните фигури 

предизвиква повече грешки, но причините не са в 

разпознаването на фигурите, а в процеса на тяхното 

изобразяване, т.е. те са по-скоро следствие от трудности в 

зрително-моторната координация. 

Получените данни от втората и третата част на тестовата 

проба потвърждават наличието на динамика в развитието на 

зрителния гнозис в периода на предучилищна възраст и 

начална училищната възраст (6-7 г.). Освен специализацията 

в разпознаването на задноасоциативните зони се увеличава и 

възможността на проекционната кора да реализира по-прост 

анализ - отделяне на контур и контраст. В периода на начална 

училищна възраст продължават да се усложняват операциите 

на зрителния гнозис и да се активират и предните 

асоциативни отдели. В свои проучвания Doniger et al. (2000) и 

Hsu H. et al. (2014) доказват, че във възрастта след 6 г. се 
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увеличава активността на структурите, отнасящи се към 

вентралната зрителна система. 

Резултатите получени от четвъртата и пета част на теста 

показват отново най-ниски стойности спрямо общия брой 

точки. Това може да се обясни също от една страна с 

незрялост на механизмите на екзекутивния контрол, а от 

друга с недостатъчното участие на вентралната зрителна 

система в разпознаването. Въпреки ниските стойности в тази 

възрастова група, наблюдаваме завишени нива спрямо 

предходната (5–6 г.), което говори за увеличаване на 

активността на структурите отговорни за разпознаване по 

модално-специфични признаци. Тези наши резултати се 

потвърждават и от проучванията на Doniger et al. (2000); 

Dukette, Stiles (2001); Крупская, Мачинская (2010). 

Получените данни от изходните резултати на „Тестова 

проба 2“ потвърждават направения анализ на собствените ни 

данни и резултатите от други проучвания. Завишаването на 

процентите на децата при първа, трета, четвърта и пета част 

може да бъде обяснено с успешно приложените терапевтични 

техники при формирането на графомоторните умения на 

децата.  

Статистическият анализ на сравняваните методики при 

втора група (6–7 г.) на „Тестова проба за нивото на 

графомоторните умения“ представени в Таблица № 10, 

потвърждават повишаването на резултатите на изходящите 

нива.  

 
 

Методики Средно Брой Стандартно 

отклонение 

Средна 

статистическа 

грешка 

Тест 2 входящ 18.8333 43 3.01958 .46593 

Тест 2 изходящ 21.1667 43 2.64959 .40884 

 
     Таблица № 10 

 

При проверка за взаимовръзката между входящите и 

изходящите нива, представените резултати са с корелационни 

коефициенти, които показват свързаността на изследваните 
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групи (Таблица № 11). Като цяло, корелациите са високи и 

значими: Correlation = .821, Sig.=.000, наблюдават се 

сравнително високи корелационни зависимости със 

статистическа значимост. Това се обяснява с приложени 

подходящи терапевтични техники, основаващи се на 

спецификата на предучилищната и начална училищна 

възраст. 

 
Тест 2 

Брой Корелация Значимост 

Тест 2 входящ & 
Тест 2 изходящ 

43 .821 .000 

 

Таблица № 11 

Резултатите при прилагане на Т-тест за сравнение на 

средните при различните условия на зависимата променлива 

по показателите на Тест 2, описани в Таблица № 12 показват 

отново, че най-голяма тежест има при разликите на t = -8.719 

и статистическа значимост Sig. = .000.  

 
 

Тест 2 Средно 

Станд. 

отклоне

ние 

95% Confidence Interval 

of the Difference 
t Брой Значи

мост Ниско Високо 

ВХТ2- ИЗТ2 -2.33333 1.73440 -2.87381 -1.79286 -8.719 43 .000 

 

Таблица № 12 

Децата от възрастова група (6–7 г.) освен с 

гореописаните тестове са обследвани и с „Тестова проба за 

изследване на писмената реч при деца с езикова патология в 

начална училищна възраст 6–7 г.“. Специфичното при 

прилагането на тестовата проба е, че се провежда в края на 

първия или в началото на втория учебен срок, когато децата  

от първи клас вече са усвоили всички буквите от азбуката. 

Самият тест е разделен на две части, като в първата му част се 

изследват езиковите навици и нивото на сформираност на 

звуковия анализ и синтез, а във втората му част се изследва 

нивото на писмената реч.  

Наличието на езиков дефицит само по себе си е 

предпоставка за закъсняло езикова развитие на децата от 
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всички групи, които са част от нашето проучване. В тази 

възрастова група наблюдаваме все още несъвършенства в 

звуковата страна на речта. Това разбира се води до дефицити 

във фонологичното развитие. Затруднения се наблюдават при 

задачите за сегментиране на звукове и срички и ориентация 

във времевите понятия – преди, след, първи, последен. По-

добре са се справили със задачите за сричков анализ и синтез. 

Аналогични резултати описват  Snowling (1989), Bishop 

(2003), Costa L-J. et al. (2015), като децата с атипично 

фонологично функциониране демонстрират затруднения при 

редица езикови задачи, свързани с уменията за перцептивна 

преработка и продукция на фонеми, 

Изходните резултати след проведена едногодишна 

терапия категорично показват, че използваните от нас 

терапевтични подходи са подходящи за развитието на 

фонологичните дефицити при децата с езикова патология. 

Децата, които са постигнали над 15 т. от максимум 20 т., са се 

увеличили с 40%.  

Втората част от тестовата проба се състои в обследване 

на способността на детето автоматизирано да възпроизвежда 

правилно оформени лексикални структури, свързани с 

неговото лично функциониране: препис и диктовка. Целта е 

да се отчете кое лингвистично ниво е засегнато и в какъв вид 

са проявите – фонетико-фонематични или зрително – 

пространствени. 

Резултатите от входящо ниво  при максимален брой 30 т.:  

- 0 точки са постигнали 20,9% от децата;  

- до 10 т. са постигнали  41,9% от децата;  

- до 15 т. са постигнали 37,2% от децата;  

- над 15 т. не са постигнали нито едно от децата.  

Изходните данни след едногодишната логопедична 

терапия показват следните резултати:  

        -    до 10 т. са постигнали 51,2% от децата;  

- до 15 т. са постигнали  41,8% от децата;  

- над 15 т. са постигнали 7%  от децата.  

Регистрираните първоначални ниски резултати от 

входящото ниво на тестовата проба можем да обясним от 
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една страна с наличието на езиков дефицит на децата, 

участвали в проучването, а от друга страна със 

сензитивността на периода 6 - 7 г. Това е периодът, в който 

започва ограмотяването на децата в рамките на училището. 

Нарушеното когнитивно функциониране в съчетание със 

затруднения в емоционалната и социалната адаптация на 

децата с езикова патология попаднали в образователната 

институция – детска  градина или училище, водят до ниския 

процент на деца постигнали резултат от 15 т. от максимум 30 

т.  

Резултатите от преписа показват, че най-често засегнато 

лингвистично равнище е лексемата, като се изявите му са 

основно от зрително–пространствено естество: нарушения по 

сагиталната ос ляво–дясно; нарушения по вертикалната ос 

горе–долу; зрително–гнозисни нарушения, засягащи графо – 

фонемното кодиране, декодиране и съотнасяне. Аналогични 

резултати описва и Жеков Ж. (2010) при препис на текст в I 

клас на експериментална група деца. 

Резултатите от диктовката показват, че най-засегнато е 

лингвистичното ниво на морфемата, като изявите му са 

основно в графо-фонемното съотнасяне, т. е. слухово–

перцептивен дефицит. 

Получените изходящи резултати показват, че след 

проведената логопедична терапия децата, които постигат над 

15 т. са се увеличили с 4,5% за една учебна година, децата с 

повече от 15 т. са се увеличили със 7%.  

Статистическият анализ на сравняваните методики при 

втора възрастова група (6–7 г.) на Тест 3 – „Тест за 

изследване на писмената реч при деца с езикова патология в 

начална училищна възраст (6–7) г.“ представени в Табл. № 13 

потвърждават описаните резултати и показват видимо 

повишаване на резултата като цяло в групите по двете части 

на тестовата проба. 

 
 

Методики Средно Брой Стандартно 

отклонение 

Средна 

статистическа 

грешка 

1 входящ 15.7381 43 2.62316 .40476 
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1изходящ 20.1667 43 2.68616 .41448 

1.2. входящ 4.7619 43 4.54683 .70159 

1.2. изходящ 8.6905 43 4.69295 .72414 

общ входящ 20.5000 43 5.44261 .83981 

общ изходящ 28.8571 43 5.10175 .78722 

 

Таблица № 13 

 

При проверка за взаимовръзката между входящите и 

изходящите нива, представените резултати са с корелационни 

коефициенти, които показва свързаността на изследваните 

групи (Табл. № 14). Като цяло корелациите са със 

статистически значими стойности: Sig.= .000. 

 
 Брой Корелация Значимост 

1входящ & 1изходящ 43 .650 .000 

1.2. входящ & 1.2. изходящ 43 .671 .000 

общ входящ & общ изходящ 43 .573 .000 

 
Таблица № 14 

 

Резултатите при прилагане на Т-тест за сравнение на 

средните при различните условия на зависимата променлива 

по показателите на Тест 3, описани в Таблица № 15 

показват, че най-голяма тежест има при разликите на 

входящи резултати t=-12.921, Sig.=.000 и при общия резултат 

на t = -11.091, Sig.= .000.  

 
Тест 3 Средно Станд. 

отклонение 

95% Confidence Interval of the 

Difference 
t Брой Значи 

мост 
Ниско Високо 

ВХ1- ИЗ1 -4.42857 2.22122 -5.12075 -3.73639 -12.921 43 .000 

ВХ1.2- ИЗ1.2 -3.92857 3.75073 -5.09738 -2.75976 -6.788 43 .000 

ВХОбщ- ИЗОбщ -8.35714 4.88313 -9.87883 -6.83545 -11.091 43 .000 

 
Таблица № 15 

 

1.3 Анализ на резултатите на трета възрастова 

група 7-8 години 

 

Децата от третата възрастова група (7-8 г.) са обследвани 

със следните тестови проби: Тест 1 - „Тест на Хед“ и Тест 2 - 
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„Тестова проба за обследване на писмената реч при деца с 

езикова патология в начална училищна възраст“. 

Процентното разпределение на  резултатите от „Теста на 

Хед“ при входящо ниво от първата част на теста – по 

невербална инструкция (подражание) показва, че 21,5% от 

обследваните деца не се справят с поставената задача и я 

изпълняват огледално, 18,7% от децата изпълняват 

движенията неточно и непълно, а 59,8% от децата се справят 

точно и прецизно с изпълнението на поставената задача.   

Резултатите от втората част на теста – изпълнение по 

инструкция - входящо ниво в тази възрастова група са: 22,8% 

изпълняват движенията огледално, 19,5 от децата изпълняват 

движенията неточно и непълно и 57,7% от децата се справят с 

точно и прецизно изпълнение. 

От посочените данни е видно, че и в двата варианта на 

теста (по подражание и по вербална инструкция) най-голям е 

процентът в групата на 7 - 8 год. деца, които изпълняват 

движенията точно и прецизно. Като разликите в процентите и 

в двете части варират с около 1%. 

От изходните данни в края на годината, след 

едногодишна логопедична терапия се наблюдават следните 

резултати: 

- при варианта по невербална инструкция (по 

подражание) 18,7% от децата изпълняват огледално 

действията. 16,5% изпълняват движенията неточно и непълно, 

а 64,8% от децата се справят точно и прецизно с изпълнение 

на поставената задача.  

- изпълнение по вербална инструкция 19,3% изпълняват 

движенията огледално, 17% от децата изпълняват движенията 

неточно и непълно и 63,6% от децата се справят с точно и 

прецизно с изпълнението. 

Анализирайки резултатите от входящото ниво и 

изходящото ниво на първия невербален вариант на теста 

представени в Графика 7, можем да подчертаем увеличението 

с 9% на децата, които се справят точно и прецизно с 

изпълнението на поставената задача. При втория вариант по 
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вербална инструкция се наблюдава положителна разлика при 

точността на изпълнението от 6%. 

 

 
 
Графика 7 

Видимото увеличаване на правилно изпълнените задачи и 

от двете нива на тестовата проба, което получихме в нашето 

изследване, можем да обясним изхождайки от 

невропсихологичната обосновка на процесите, свързани с 

увеличаване ефективността на селективното зрително 

внимание по показател на „време на реакция“ характерно за 

възрастта 7 - 8 г. Подобни данни описват и Мачинская, 

Крупская (2008). Други автори, които изучават зрителния 

гнозис при децата - Dukette, Stiles (2001), Фарбер, Петренко 

(2011), Jolly C. (2013), Oliveira R. (2014). също описват 

възрастта 7 - 8 г. като ключова за съзряването на 

екзекутивния контрол и увеличаване активността на 

структурите, отговарящи за вентралната зрителна система. 

Получените от нас резултати също потвърждават увеличеното 

активно внимание и съзряването на зрителния гнозис на 

децата от тази възрастова група.  

Статистическият анализ на сравняваните методики при 

трета възрастова група (7-8 г.) при прилагане на Тест 1 – 

„Тест на Хед“ представени в Табл. № 16 потвърждават 

описаните резултати и показват видимо повишаване на общия 

резултат от двете части на теста. 
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Таблица № 16 

 

При проверка за взаимовръзката между входящите и 

изходящите нива, представените резултати са със значими 

корелационни коефициенти и показва свързаността на 

изследваните групи (Табл. № 17). Корелациите са високи и 

със значими стойности: Sig.=.000 
 

 Брой Корелация Значимост 

Хед 1входящ & Хед 1изходящ 40 .894 .000 

Хед 1.2. входящ & Хед 1.2. изходящ 40 .641 .000 

Хед общ входящ & Хед общ изходящ 40 .679 .000 

 

Таблица № 17 

Резултатите получени при прилагане на Т-тест за 

сравнение на средните при различните условия на зависимата 

променлива по показателите на „Теста на Хед“, представени в 

Таблица № 17 при сравнение, показват значими разлики при 

двете части на тестовата проба. С най-голяма тежест са 

разликите при общия резултат t=-9.384, и Sig = .000. 

 

 

 
 

 

Тест Хед 
Средно 

Станд. 
отклон

ение 

95% Confidence Interval 

of the Difference t брой Значи 

мост Ниско Високо 

ВХ1- ИЗ1 -.38750 .40012 -.51546 -.25954 -6.125 40 .000 

ВХ1.2- ИЗ1.2 -.57500 .52563 -.74310 -.40690 -6.919 40 .000 

ВХОбщ- ИЗОбщ -6.51250 .59364 -6.70235 -6.32265 -9.384 40 .000 

 

 

Методики Средно N Стандартно 

отклонение 

Средна 

статистическа 

грешка 

Хед 1входящ 7.1375 40 .86963 .13750 

Хед 1изходящ 7.5250 40 .68827 .10883 

Хед 1.2. входящ 5.9375 40 .64239 .10157 

Хед 1.2. изходящ 6.5125 40 .59364 .09386 

Хед общ входящ 13.075 40 .68827 .10883 

Хед общ изходящ 14.0375 40 .77944 .12324 
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Таблица № 18 

 

Следващата тестова проба, която прилагаме при 

обследването на децата от трета възрастова група (7-8 г.), e 

„Тестова проба за обследване на писмената реч при деца с 

езикова патология в начална училищна възраст“. 

В Табл. № 19 е описано процентното разпределение на 

типовете грешки по отделните равнища по честота на проява 

при входящо ниво. 

 
Видове 

грешки 

пропу

ски 

фонетич

ни 

замени 

Графич

ни 

замени 

добав

яния 

повтор

ения 

разме

стван

ия 

слива

не/раз

деляне 

други 

Грешки на 

ниво 

фонема 

3,2% 54,5% 26,8% 6% - - - 9,5% 

Грешки на 

ниво 

морфема 

3% 29,8% 20,2% 5,8% 3,8% 15,9% 11,5% 10% 

Грешки на 

ниво 

лексема 

2,5% 3,7% 14,7% 4,2% 2% 22,7% 39,4% 10,8% 

Грешки на 

ниво 

синтаксема 

1% 3,9% 13,6% 3,5% 5,3% 22% 40,6% 10,1% 

Таблица № 19 

 

В Табл. № 20 е описано процентното разпределение на 

типовете грешки по отделните равнища по честота на проява 

при изходящо ниво след проведена едногодишна 

логопедична терапия. 
 

Видове 

грешки 

Про 

пуски 

Фоне 

тични 

замени 

Графич

ни 

замени 

добав

яния 

повто

рения 

размест

вания 

слива

не/раз

деляне 

други 

Грешки на 

ниво 

3,2% 54,5% 26,8% 6% - - - 9,5% 
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фонема 

Грешки на 

ниво 

морфема 

3% 29,8% 20,2% 5,8% 3,8% 15,9% 11,5% 10% 

Грешки на 

ниво 

лексема 

2,5% 3,7% 14,7% 4,2% 2% 22,7% 39,4% 10,8% 

Грешки на 

ниво 

синтаксема 

1% 3,9% 13,6% 3,5% 5,3% 22% 40,6% 10,1% 

 

Таблица № 20 

Получените резултати от изходящите нива на тестовата 

проба показват положителното влияние на терапевтичните 

методи използвани от нас. Разликите от почти 20% намаление 

на допуснатите „размествания и сливане/разделянена на ниво 

лексема и синтаксема“ показват, че възрастта 8 години при 

децата с езикова патология е изключително важна за 

развитието на езиковите функции. Важно е да се отбележи 

също и намаляването с почти 20% на фонетичните и 

графични замени на ниво фонема, морфема и лексема.  

Описателните статистики на сравняваните методики при 

втора група (7–8 г.) на Тест 2 - „Тестова проба за обследване 

на писмената реч при деца с езикова патология в начална 

училищна възраст – слухова диктовка“ представени в Табл. № 

21 потвърждават описаните резултати и показват видимо 

повишаване на резултата при изходящите данни. 

 
 

Методики Средно Брой Стандартно 

отклонение 

Средна 

статистическа 

грешка 

Тест 2 входящ 14.9750 40 3.60546 .57007 

Тест 2 изходящ 19.5000 40 3.36650 .53229 

 

Таблица № 21 

При проверка за взаимовръзката между входящите и 

изходящите нива, представените резултати са с 

корелационни коефициенти, които показват свързаност на 
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изследваните групи (Табл. № 22). Корелациите са високи и 

със статистически значими стойности: Sig.= .013. 

 
 Брой Корелация Значимост 

Тест 2 входящ & Тест 2 изходящ 40 .390 .013 

 

Таблица № 22  

Резултатите при прилагане на Т-тест за сравнение на 

средните при различните условия на зависимата променлива 

по показателите на Тест 2 при трета възрастова група (7 - 8 г.) 

описани в Таблица № 23 показват, най-голяма тежест при 

разликите на t= -7.421 и статистическа значимост Sig. = .000. 
 

 

Тест 2 Средно 
Станд. 

отклонен

ие 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

t брой 

Значи 

мост Ниско Високо 

ВХТ2- ИЗТ2 -4.52500 3.85631 -5.75831 -3.29169 -7.421 40 .000 

 

Таблица № 23 

Резултатите показват, че възрастовата група (7-8 г.) при 

деца с езикова патология е сензитивният момент, в който 

започват да се развива с по-бързи темпове и да съзряват 

структурите в лява хемисфера: фронто-париеталните и 

темпоробазалните, отговарящи за развитието, както на 

пространствената ориентация, така и на идеомоторния 

праксис. Затова прилагането на интензивна логопедична 

терапия насочена към затвърждаване и развиване на 

засегнатите компоненти, свързани със зрително-моторната 

организация в тази възраст, е много важна за развиване на 

графомоторните умения и формиране и развиване на 

писмената форма на речта. 
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ИЗВОДИ 

На база на получените данни от нашето проучване може 

да се направят следните изводи: 

1. В периода 5-6 години при децата с езикова патология, 

зрително-пространствените функции се оказват слабо развити 

в сравнение с другите гнозисни функции /слухов гнозис и 

соматогнозис/. В този период ние установихме, че са налице и 

индивидуални различия по критериите успешно разпознаване 

и дорисуване. Предложените от нас терапевтичните техники, 

са насочени към формиране и развитие на зрително-

пространствените функции и пространствената ориентация. 

Получените положителни резултати, подкрепени със 

статистическите данни, потвърждават заложената в нашето 

проучване хипотеза 1 и факта, че повишеното нивото на 

сформираност на пространствената ориентация в процеса 

на корекционна дейност влияе позитивно при формирането 

на графомоторните умения. 

2. Получените резултати от тестовите проби на 

възрастовия период 6-7 години, отразяващи сътоянието на 

идеомоторния праксис, ни дава основание да твърдим, че в 

сравнение с другите праксисни функции, идеомоторният 

праксис се развива по-бавно при децата с езикова патология. 

Затова този възрастов период е от особено значение за 

формиране на зрително-пространствената ориентация и 

идеомоторния праксис. Предложената от нас система от 

терапевтични похвати за формирането на графомоторни 

умения, подпомага не само развитието на пространствена 

ориентация по осите горе-долу, ляво-дясно, но и овладяването 

на писмената форма на реч.  

Получените резултати, потвърдени от статистически 

анализ потвърждават заложената хипотеза 2. 

3. Получените резултатите от приложените тестови 

проби при възрастовата група 7-8 г. доказват, че при деца с 

езиков дефицит този възрастов период се явява сензитивен, 

относно съзряването на структурите в лява хемисфера и 

нейните фронтални отдели, които отговарят освен за 

развитието на зрително-моторната координация, но и за 
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развитието на вербалния праксис, генериране и възприемане 

на реч. 

Терапевтичните техники, които използваме, са насочени 

не само към затвърждаване на зрително-пространствени 

представи, но и към формиране и развиване на езиковите 

компетенции, пряко свързани с изграждането писмената 

форма на реч. Получените положителни резултати и 

представените статистическите данни потвърждават хипотеза 

2. 

В заключение можем да обобщим, че придържайки се 

към предложения комплекс от терапевтични насоки след 

минимум едногодишна логопедична терапия, децата с езиков 

дефицит, обект на проучването ни, показват положителна 

динамика в развитието си по отношение на формирането и 

развитието, както на графомоторните умения, така и на 

писмената форма на речта. 

 

 



 

ПРИНОСИ 

 

1. Систематизирана е значителна по обем и съдържание  

информация за теоретичните основи на проблема за 

нарушенията в писмената форма на реч и графомоторните 

умения, като компонент на езиковата патология. Представен е 

цялостен поглед върху състоянието на графомоторните 

умения и влиянето им върху формирането на писмената 

форма на речта. 

2. Представен е авторски изследователски 

инструментариум, чрез който се обследва сформираността на 

графомоторните умения и нивото на писмена реч при деца с 

езиков дефицит. 

3. Направени са изводи за същестуващи връзки между 

нивото на графомоторните умения при деца с езиков дефицит 

и влиянието на съвременните терапевтични възможности при 

формирането им. 

4. На базата на математико-статистически методи за 

обработка, анализ-синтез и обобщение на получените 

резултати е представена  система от съвременни терапевтични 

насоки за логопедична терапия с посочените категории деца 

от предучилищна и начална училищна възраст, насочена към 

формиране и развиване на графомоторни умения и писмената 

форма на реч. 
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