
22

ДГ № 2 „ОСМИ МАРТ“, гр. Търговище

Дейности по обща логопедична подкрепа 

към проект BG05M20PO001-3.005-0004

„Активно приобщаване в системата на 

предучилищното възпитание“



Основната цел на проекта е навременното

ранно обхващане и образователното

приобщаване на деца от уязвимите групи в

предучилищното образование, подкрепа на

достъпа им до качествено образование, подкрепа

на социалното им приемане и сближаване за

изграждането им като пълноценни граждани и

за успешна професионална, социална и

личностна реализация.



Развиваме фина моторика, 
съобразителност и внимание.







Задачите за трениране на фина моторика са

интересни и обичайни за децата. Те включват

подреждането на пъзели, рисуване, оцветяване,

рязане с ножица, хващане и боравене с малки

предмети, нанизване на мъниста, лепене и

моделиране.





Развитието на фината моторика е

изключително важен момент в процеса на

логопедичното въздействие. Нейната цел е да

повиши ефективността на корекционната

работа на децата с логопедични проблеми.

Научно е доказано, че развитието на моториката

на ръцете е тясно свързано с развитието на

речта на детето и неговото мислене. Степента на

развитие на движенията на пръстите,

съответства на степента на развитие на речта.

Обикновено детето с добре развита фина

моторика има и високо ниво на интелект: умее

да разсъждава логически, има добре развити

памет, мислене, внимание, свързана реч.



Игри на думи - образуване чрез слухово и

зрително възприемане, докато подреждаме пъзел.

,, Кое животно с какво се храни?“. Обогатяване

на активен и пасивен речник. Развиване на

съобразителност и конценрация.



,, Разкажи ми приказка !“  - игра за развитие на 

въображението и създаване на граматически 

свързана реч по нагледна опора. Детето изтегля 

картинки на случаен принцип и създава кратка 

история.



Провокирана артикулация.

„Нарисувай ми твоя любим герой и ми разкажи 

за него! “ 



Провокирана артикулация на словоформи чрез 

играта: ,, Моята азбука“. Правим връзка между звук 

и буква. Броим и съотнасяме числата от 1 до 10.
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