
Препоръки за подпомагане концентрацията на децата 

 

Уважаеми родители, 

Празниците приключиха и отново е време за учене. Предлагам ви няколко идеи, с 

които да подпомогнете учениците да се фокусират лесно, ефективно и качествено 

върху задължения си в учебния процес. 

1. Квадратно дишане  

Помолете детето да си представи, че рисуват във въздуха с пръст един голям квадрат. 

На всяка чертичка от квадрата се прави кратко вдишване. След затваряне на 

въображаемия квадрат, се брои до четири и въздухът се изпуска бавно. Повтаря се 

няколко пъти, докато детето почувства лекота и спокойствие. Това упражнение е 

полезно не само за белите дробове, но и за концентрацията. 

2. Скрий буквата от буквояда  

Буквата „а“ е с необикновен вкус за буквоядите, напомня им на крем карамел. Затова, 

когато я видят в текста, те я  изяждат. Спаси я! Препиши изречението, като поставиш 

точки вместо букви „а“ на нейното място. 

3. Коректор 

Вземете стара книга или списание и флумастер, който ще играе ролята на коректор. 

Договорете се с детето коя от буквите ще е „неправилна“. То ще трябва да я зачертава. 

След това изберете фрагмент от текста и засечете време – не повече от 10 минути. 

Вариант: Въведете повече букви с различна задача, например М – зачерква, С – 

подчертава, и – огражда. Отбелязвайте грешките. Награждавайте. 

4. Двете букви  

За тази трудна, но интересна игра може да се използва всяка книга. Детето или 

възрастния я отваря на което и да е място и гледа коя буква е първата от лявата 

страница и коя е първата от последната. Това са нашите две необходими букви. След 

това детето и възрастния записват върху лист думи, започващи с тези букви, като се 

стремят да направят словосъчетание. Добре е да е смислено. Например, ако буквите са 

„з“ и „п“, възможни словосъчетания са: „знойна пустиня“, „златен пръстен“, „забранен 

плод“. Всеки чете своите изрази, като съвпадащите се зачеркват. Победител е този с 

най – много съчетания. 
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