


Готовност за 

училище 



Проверете слуха, речта, логиката 

Готовността за училище – това не са

уменията детето да може да чете и пише.

Дали детето е готово за училище?

Можем да проверим с помощта на

различни игри.



Умее ли детето да действа по 

правила и да контролира своите 

действия?

Използвайте играта «Не споменавай Да, Не,

Черно, Бяло» .

Задавайте прости въпроси на детето:

«Обичаш ли шоколад?», «Какъв цвят e сладоледът?»

В отговорите не трябва да се използват

думите: да, не, черeн, бял.



Умее ли детето да действа 

по правила?

Въпросите не трябва да бъдат повече от 10.

Ако детето отговаря почти без грешка,

значи нивото на самоконтрол е достатъчно

високо.



Ниво на развитие на речта -

един от най-важните критерии за 

готовност за училище

Помолете детето да преразкаже кратък

разказ (не повече от 6 – 7 изречения).

Например съдържанието на малка приказка,

която вие предварително сте му прочели.



Развитие на речта

По това как детето разказва, можете да

оцените неговите умения за съгласуване на

думите, за правилно съставяне на изречения, а

така също и за логиката на разказа – наличие на

сюжетна линия (начало, развитие, край).



Ниво на развитие на      фонематичния 

слух

Поиграйте на играта «Коя е излишната

дума?». Намислете дума и я повторете няколко

пъти на детето, например «гора», а после

повтаряйки думата, вмъкнете друга дума, близка

по звучене.

Задачата на детето е да слуша думите и да

назове излишната.



Развитие на фонематичния слух

Ако детето слуша и назовава излишната

дума, значи неговият фонематичен слух е добре

развит.

Ако детето допуска грешки, значи има

нужда от малко повече тренировки с помощта на

тази игра.



Друга игра е  «Кой е звукът?»

Кажете дума на детето и го помолете да

назове първия и последния звук на думата.

Например казвате думата «мама», а детето

открива, че първият звук е «м», а последният-

«а».

Ако детето често допуска грешки и не ги

забелязва, то неговият фонематичен слух все още

не е достатъчно добре развит.



За да разберете дали детето 

може да дели думите на срички 

използвайте играта  

«Раздели думата» 

Възрастният казва дума, а детето я дели на

части, без да му се обяснява, че това са срички.

Детето си помага, като на всяка сричка пляска с

ръце.

Започнете с двусрични думи, а после

усложнявайте играта с трисрични.



Умее ли детето да изпълнява логически 

операции - установяване на причинно-

следствени връзки, отделяне на  важното 

от второстепенното?

Помолете детето да довършва изречения.

Например:

«Ако през зимата излезеш на улицата без

зимни дрехи, то...»,

«Заваля дъжд, затова...».



Играта «Аналогии»

ще ви помогне да определите 

до колко е развито логическото му мислене 

Назовете двойка думи. След това вие казвате 

първата дума, а детето трябва да добави втората. 

Например: «ден – слънце, нощ - луна, час – време, 

термометър – температура, око – зрение, ухо – слух». 

Ако детето допусне не повече от една-две грешки, 

значи логическото му мислене вече е формирано. 



Достатъчно ли е развита 

фината моторика и зрително – моторната 

координация?

Обърнете внимание как детето държи молива

или флумастера. При оцветяване следете дали излиза от

контура на картинката и дали оставя бели полета във

вътрешността на изображението. Не пропускайте да

забележите как държи ножичка и колко успешно умее да

изрязва с нея.



РЕЗУЛТАТИ

Ако вашето дете има развити

изброените умения и навици, то е напълно

готово да се справи с предстоящото

обучение в училище.
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