
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И КОЛЕГИ, 

КАЗВАМЕ ДОБРЕ ДОШЪЛ НА МЕСЕЦ МАЙ, ИЗПЪЛНЕН С МНОГО ПРАЗНИЦИ! 

Бъди усмихнат, здрав, щастлив!              

Носи ни радост, обич и любов! 

Бъди и слънчев, позитивен и красив! 

Сърцата ни изпълвай с благослов! 

Най-важното е празниците да са в живота ни, а не в календара ни! 

Знаем го, но забързани в суетния ритъм на ежедневните си задължения, често се 

разминавахме. А сега се срещаме всеки ден, макар и само online. Компютърната ера ни 

научи на много неща и дойде време да ги приложим по най-градивния начин. Години 

наред мечтаехме връзката-учител-ученик-родител да сработи в една посока, взаимно 

разбиране и взаимопомощ и ето сега благодарение на солидарността на обществото ни, 

благодарение на общите ни притеснения и световна заплаха, се обединихме. 

ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ! 

Предлагам ви няколко игри и упражнения,  които имат за цел да развиват активното 

внимание и фонемното възприятие. Защо са важни упражненията-игри за развитие и 

стимулиране на фонемния слух?… Чрез тях по-лесно се овладява и коригира 

неправилното произнасяне или заменяне на един звук / група звукове с други. 

I. Да напишем писмо с вълшебната азбука. В това упражнение всяка буква от 

азбуката е игра. Т.е. с всяка буква означаваме определена част от речта – действие, 

местоимение, съществително, прилагателно… Целта е детето да “напише” писмо с тази 

азбука посредством съчетаването на графичен код и жест. 

– А – АЗ (посочва с ръка себе си); 

– Б – БУТАМ (извършва действието бутам); 

– В – ВЛАКЧЕ (върти ръцете пред гърдите си като да са колела на локомотив) 



Следва пляскане с ръце, с което се прави синтактична пауза за “изписване” на 

изречението: АЗ БУТАМ ВЛАКЧЕТО. 

Детето повтаря бавно и отчетливо трите думички от изречението. 

Така може да се продължи с останалите звукове и букви. 

Повтаряй след мен 

 

II. В тази игра се изисква да се повтаря бавно и отчетливо всяка дума, а след това 

и всяко изречение. 

– Слънчо гледа слънчогледа. Слънчогледа Слънчо гледа. 

– Петър плет плете. По три пръта преплита. Подпри, Петре, плета. Падна, Петре, плета. 

– Бяла кобила у нова колиба. 

– Наредили се шопи трева да косят. Шоп след шоп. Шоп след шоп. Шоп след шоп. 

– Под път пъдпъдък. Над път пъдпъдък. И на път пъдпъдък. 

– Роса – роса росица, до пояс косица. 

– Дроби, Добре, дробене. 

– Запрескачал врабчо дол с дол, дол с дол, дол с дол. 

– Лази, влази, дий; влази, лази, дий. 

– Пепел под похлупак. Пепел под похлупак. 

III. Слушай и продължи 

Тук целта е да се изгради умение за регулиране на речевата деятелност. 

Казвате две срички с диференциращи звукове (например ТА и ДА). Детето трябва да 

повтори като прибави или промени последователността на тези две срички: 

ТА – ТА – ДА – ТА; 

ТА – ДА – ТА – ДА… 

Играта може да се усложни, като се изписват на лист срички. 

 

С УВАЖЕНИЕ: СВЕТЛА ТОДОРОВА-ЛОГОПЕД 

 


