
       РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР
       –   за подкрепа на процеса на приобщаващото образование област Ловеч

, 2022 Март година

      
ул. Стара планина”№ 31; 

 068 / 600-181, 
E- mail:regcentyr_lovech@abv.bg

   ОБЛАСТНО ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ

 ,   ЗАЕДНО ИГРАЕМ УЧИМ И ОБЩУВАМЕ



  Уважаеми колеги,

По повод Европейския ден на логопедията - 6 март, отправихме 
покана до всички логопеди в областта да се включат в отбелязването  
му с разработка/и  на добри педагогически практики, иновации, 
алтернативни методи и подходи за работа с деца и ученици, 
обучителни и работни материали свързани с логопедичния процес 
и/или научни доклади в областта на специалната педагогика.

Със събраните материали подготвихме  областно електронно 
списание „Заедно играем, учим и общуваме“, което   предоставяме на 
всички специални педагози работещи в област Ловеч в детските 
градини, общообразователни училища и институции предлагащи 
социални услуги.

В основата на идеята за настоящето издание стои идеята, че чрез 
общи усилия, силна мотивация и вяра в ефективността на 
приобщаващото образование нашето общество все по-рядко ще 
допуска дискриминация на „различните” деца.

За нас е от особено значение всички заедно да създаваме условия 
за цялостно формиране на личността и за максимално използване на 
възрастовия потенциал, независимо от дефицитите, които детето или 
ученика има. 

Убедени сме, че  нашето електронно списание ще има своя 
принос, отправяйки посланието да ценим и вярваме във всяко дете. 
                                                                        
                                                                         Екипът на РЦПППО – област Ловеч
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                       ДИСПРАКСИЯ
 По последни изследвания в световен мащаб около
10% от населението е засегнато от този проблем. 
  Статистически погледнато, в клас от 30 деца, 
3 от тях ще бъдат засегнати от диспраксия. 
  Необходимо е това нарушение да бъде 
добре разбрано и навременно диагностицирано,
 тъй като диспраксията би могла сериозно да 
попречи на справянето на детето в училище или 
на реализирането на възрастния пациент както
в личен, така и в професионален план.                      
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ДИСПРАКСИЯ:  
Нарушение на планирането и автоматизирането на волевите движения. 
Диспраксията е скрито нарушение или наричана още Синдромът на несръчното 
дете.  За да обобщим - диспраксията е несъответствие между планираното и 
впоследствие реализирано движение,  без да е налице интелектуален или 
обучителен дефицит.
СИМПТОМИ НА ДИСПРАКСИЧНОТО ДЕТЕ:
* то е непохватно - всичко, до което се докосне, се обръща, чупи, пада, къса се;
* има нужда от помощ, за да се облече, да се измие, да се избърше;
* храни се бавно и много се цапа, не успява да нареже месото си, нито да обели 
плодовете при хранене;
* затруднява се да намира нещата си, да подрежда, да се организира, забравя 
ученическата си чанта;
* не обича да играе с конструктори, да подрежда пъзели, затруднява се да запомни 
и следва правилата на игрите, измисля си други;
* изключително трудно му е да пише /дисграфия/, рисунките му са бедни, често са 
характеризирани като незрели. С течение на времето, детето се развива, но 
недостатъчно, за да компенсира, не успява да следва темповете на писане в 
училище;
* предпочита да изписва букви, съдържащи прави елементи, докато овалните 
елементи го затрудняват;
* успява изключително трудно да постигне свързано писане на букви;
* бавно е, несръчно, резултатът от писането му е нечетлив, с много задрасквания и 
смачкани листове;
* не може да си служи с линия, компас, гумичка, ножици;
* лесно се разсейва и му е трудно да се концентрира в клас, забравя инструкциите, 
които са му дадени;
* затруднява се да хвърля и да хваща топка, затруднява се да върти педалите на 
колелото и не може да го кара без помощни колела;
* има нарушения на мускулния тонус – например се затруднява да затваря врати;
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ВИДОВЕ ДИСПРАКСИЯ:
Ще се спра на два от видовете диспраксия:
ОРАЛНА ДИСПРАКСИЯ -  нарушение на координацията на мускулите на езика, 
устните, челюстта и небцето в етапа на програмиране последователността на 
артикулаторните движения, позволяващи трансформирането на звуковете в думи. Тези 
затруднения се манифестират с:
- забавяне в говорното продуциране
- лошо и неясно артикулирани думи
- трудност да бъдат контролирани дебита и интензивността на речта
Важно е да се отбележи, че въпреки тези затруднения, пациентът разбира много добре 
речта и знае какво иска да каже.
МОТОРНА ДИСПРАКСИЯ - нарушение на координацията на мускулите, например на 
ръцете , пръстите, китките на ръката, краката, глезените в етапа на програмиране 
последователността на движения и жестове, които ще позволят достигането на 
планираната цел /напр., плуване, каране на колело, качване по стълби и т.н./. Тоест, 
жестовете и движенията на тялото не винаги са адекватни на контекста. Към моторната 
диспраксия спада и дисграфията - нарушение на координацията на движенията на 
пръстите, изразяващи се в затруднена графична продукция на букви и цифри, а също и 
при рисуване.

ТРУДНОСТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ МОТОРНАТА ДИСПРАКСИЯ:
В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ:
- забавяне на двигателно ниво - при лазенето, сядането, ставането, прохождането;
- трудности при тичане, скачане, хвърляне или улавяне на топка;
- качване или слизане по стълби;
- трудности при самостоятелно обличане;
- често падане;
- непохватно държане на молива;
- трудности при боравене с прибори;
- трудности при игри с конструктор;
- трудности при рязане;
В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ:
- същите трудности както при деца от предучилищна възраст;
- трудности да препише информация от дъската;
- писането и рисуването са трудни и незрели за възрастта;
- трудности да подреди раницата си за училище, да оправи леглото си;
- трудности по математика и геометрия;
- трудности при спортни активности;
- трудности при артистични дейности - рисуване, танцуване; при шиене;
ПРИ ВЪЗРАСТНИТЕ:
- трудности при бръснене, при гримиране, при сресване;
- трудности при гладене, сгъване на дрехи;
- трудности при свирене на музикални инструменти;
- трудности при белене на плодове и зеленчуци;                      
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ПРЕПОРЪКИ:

При съмнения, че дадено дете демонстрира диспраксични проблеми,  
следва да се направи консултация с невролог. Той  ще определи вида и 
произхода на нарушението.

Ако профилът съответства на орална диспраксия, се препоръчва:
- работа с логопед;

Ако профилът съответства на моторна диспраксия, се препоръчва:
- детето да бъде записано да тренира бойни изкуства /напр. карате/, 
гимнастика, на танци;
- семейни активности, развиващи координацията - плуване, аеробика, 
колоездене;
- детето да се грижи за животно - да го мие, да го храни;
- игри с конструктори;
- конструктивни игри от типа изработване на модели на самолети, кораби;
- работа с пластилин;
- да помага в кухнята - да меси тесто, да бели зеленчуци и т.н.;
- сгъване на хартия - изкуството оригами;
- рисуване;
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КАК ДА ЗАПОЗНАЕМ ДЕЦАТА С ДИСПРАКСИЯТА ИМ, КАК ДА ИМ Я 
ОБЯСНИМ ?

     Няма да забравя обяснениeто, което даде за своята диспраксия на родителите си 
мой пациент, когато беше на 6-7 г.в. След като беше разговарял с мен за проблема 
си, той  измисли ето това обяснение:
     "В нашата глава има влак и релси. Влакът минава върху релсите, за да каже на 
мускулите какво трябва да правят. Аз също имам влак и релси, но моите релси са се 
преплели и поради това моят влак се движи по-бавно. Ето затова понякога имам 
нужда от малко помощ и трябва да сте по-търпеливи с мен."
Това е чудесно обяснение, дошло от сърцето на едно дете, неговият начин да 
запознае другите с диспраксията си.
     Аз също бих искала да дам простичък пример - в началото бебето не умее да 
прави почти нищо, то трябва да се научи. Когато започне да се учи да се храни с 
лъжица, то не успява да я държи както трябва, не успява да я напълни добре, 
обръща я на обратно и храната пада от нея, трудно му е да я приближи до устата си. 
Но, когато прави тези жестове многократно, то се справя все по-добре и по-добре, 
става все по-точно в движенията си. Не се налага вече да контролира всеки свой 
жест. Всъщност, мозъкът му е регистрирал план - една "рецепта" как да извършва 
действията и в каква последователност. То вече няма нужда да мисли по какъв 
начин да го направи, всичко е автоматизирано. Проблемът при диспраксичните деца 
е, че не успяват добре да си спомнят "рецептите". Те винаги трябва да внимават, 
затова не успяват да правят две неща едновременно.
     Друг мой пациент ми каза - "Видя ли, мина много време, но станах умен!". В 
действителност,  да бъдеш диспраксичен не означава, че не си умен. Напротив, 
голяма част от диспраксиците са много умни. Това просто означава, че на тях ще им 
се налага да полагат повече усилия, за да се справят с определени неща и че това ще 
им отнема повече време, отколкото на останалите. В този смисъл диспраксията не е 
болест, не се оздравява от нея, но човек се научава да живее с нея, да се справя и да 
преодолява трудностите.

Автор: логопед София Вълнеева
гр. София
За контакти – тел. 0887853303

                                                                                                               
Страницата на логопед София Вълнеева
 

https://www.facebook.com/logopedsofia


                                                       АВТОРСКИ ИГРИ:
„Звукова поща“

"Звукова поща" е създадена да подпомага езиково-говорното развитие 
на децата, както и развитието на фонематичния им слух. 
С нея те ще играят и ще се забавляват с двата най-трудни български 
звука - "Р" и "Л". Кутията съдържа:

         - 3 игрални полета от мукава - с дизайн на три различни пощенски 
кутии, с размер 14.8 x 21 см. 
         - 30 двустранно ламинирани картонени карти със заоблени ъгълчета 
- с дизайн на пощенски пликове, с размер 10 x 6 см. 

    -  упътване, включващо пет варианта за игра.
        -  специално създадена цветна кутия с магнитно затваряне, опакована 
с термофолио за издръжливост при транспортирането й. 
        -   бонус е възможността децата да направят самопроверка на 
отговора си. 
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                                                       АВТОРСКИ ИГРИ:
Къщата на звуковете“
        В къщата имат право да живеят само онези картинки, в чието 
название се чува звук ...

        Играта съдържа:

- основа за игра от винил с изображение на къща
- 24 карти с изображения
-11 карти с букви от азбуката
- размери на картите: 40 x 40 мм

„Автобусът на звуковете“

         В автобуса имат право да се возят само онези картинки, в 
чието название се чува звук ...

         Играта съдържа:

- основа за игра от гумирана материя с изображение на автобус
- 34 карти с изображения
- 12 карти с букви от азбуката
- размери на картите: 40 x 40 мм
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Венелина Цанкова – логопед
ОУ “Васил Левски”, гр. Ловеч
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Изготвил: Нели Савева – логопед
ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Ловеч
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                                       Иновативна логопедична практика 
                                           „Музикална група на звуковете“
  Целта на дейността е постановка и автоматизация
 на звуковете на речта чрез процеса визуализация. 
Тази сюжетно ролева игра може да бъде използвана
 и за развитието на четивни умения.
 Целевите групи, към които е насочена играта,
са деца със специални образователни потребности
и деца в норма, учители, родители, приятели.
Приложение на практиката:
Представете на децата, че ще играете игра, в която 
ще участвате в музикален състав на негово концертно 
представяне. Сред участниците са певци и музиканти, 
които артикулират звуковете на речта под формата 
на карти с гласни и един диригент, който влиза в ролята 
на съгласна.
                                                              Започнете първо вие, за да дадете пример. 
                                                           Представете се за саксофонист, поднасяйки картата,
                                                           напр. «с» до всяка една от гласните, 
                                                           докато ги изпявате, което ще звучи така: 
                                                           са-съ-со-су-се-си или в обратен ред. 
                                                           Променете гласа си, децата много 
                                                           харесват това. Измисляйте различни мелодии
                                                           и движения. Ритмичното произношение 
                                                           е мощно средство за въздействие над паметта. 
                                                              Чрез логоритмиката се получават комплексни 
                                                           дразнения в кората на главния мозък, които
                                                           влияят върху развитието на речта във всичките
                                                           й компоненти.
                                                           Подобно на метода на „Зайцев“, тук използваме
                                                           забавен, сензорен метод, с който учим децата
                                                           да четат срички и кратки думи. Изпяваме 
                                                           получената сричка, доближавайки диригентът, 
                                                           отговарящ за съгласна буква до гласна.

Предложеният пример вече успешно се прилага от колеги в други държави. Останалите 
подобрения и разновидности на играта оставям на вашето въображение, опит и усет към 
детето.

Изготвил:
Соня Христова
логопед, ЦПЛР-гр.Троян
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ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

ЗАНИМАНИЯ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
“ИГРАЯ И НАУЧАВАМ”

                                          Дихателни упражнения
 Правилното насочване на издишваната въздушна струя е от  изключително значение 
за правилното произношение на съгласните звукове в българския език. При работата 
с деца най-често се използва игрови подход.
 Специалните дихателни упражнения спомагат за изработване на диафрагмално
дишане, а също влияят на продължителността и  силата на издишване. Значително  
подобряват физическото и психическо състояние на детето. Редовното упражнение 
на тези практики води до подобряване на когнитивните способности, увереността и 
спокойствието.
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                                          Мануален праксис
 
Мануалният праксис представлява 
движенията на ръцете. 
 Иначе казано сръчността. 
И докато фината моторика е необходима, 
за да се научи детето да пише, 
преди това то трябва да се научи да се 
самообслужва – миене, обличане, 
наливане на течност в чаша без да 
разлее, всичко това зависи от нивото 
на мануалния праксис. Тоест 
от движенията на ръцете от рамото,
китката и „кооперативността“ 
на пръстите, която в същността си е
стабилната основа за добрата 
фина моторика. Този вид  занимания
 развиват  вниманието и координацията.
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                                         Артикулационен праксис
 Терапията под шапката на превенцията, т.е. в предучилищна  възраст, 
е свързана с различни игри, целящи по-доброто движение на органите
 и мускулите, отговарящи за изговарянето -  комбинации от различни 
пози и движения без звукова продукция, впоследствие включване и на
 такава с тенденция към усложняване с цел подобряване на говорната
 продукция. 
 

                                               Приказкотерапия
  Чрез приказкотерапията децата  се научават да изразяват своите емоции,
 както и да опознават неща от заобикалящия ги свят и разбира се допринася за
 социалната адаптация. 
   Тя учи ги да преодоляват страховете и трудностите, да вземат решения.
- Развива творчеството и въображението;
- Подпомага естествената комуникация. 
 Подобрява словесния език и  ги учи да слушат другите;
- Помага на децата да намерят общ език с възрастните.
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ЗА РОДИТЕЛИ





      -  ЕКИПЪТ НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР област Ловеч
 БЛАГОДАРИ

  , , ЗА ВАШИТЕ УСИЛИЯ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
  !ПОДКРЕПА И СЪДЕЙСТВИЕ

, 2022 Март година

      
ул. Стара планина”№ 31; 

 068 / 600-181, 
E- mail:regcentyr_lovech@abv.bg
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