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ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЗИКОВА ДИАГНОСТИКА 

1. Базова диагностика 

П казва: Днес ще ти покажа няколко забавни картинки, а ти ще ми казваш какво се случва на 

тях. Пoкaзва две картинки като пример и ги назовава.  

Примери: Мъжът гали кучето. Столът яде банан. 

После показва картинките в следната последователност: 

1.  Кралят спи. 

2.  Жената плаче. 

3.  Пилотът/мъжът лети. 

4.  Жената къпе бебето. 

5.  Кучето гони котката. 

6.  Слонът спира влака. 

7.  Слънцето мие колата. 

8.  Къщата полива дървото. 

9.  Вълкът си облича якето. 

10.  Жената отваря/затваря прозореца. 

11.  Топката е паднала във водата. 

12.  Козата е счупила телевизора. 

13.  Яйцето си е загубило обувката. 

14.  Мъжът си е счупил крака. 

15.  Папагалът е съборил шишето. 

 

Към картинки от 1 до 10 се задава въпрос: Какво се случва тук? или Какво виждаш на тази 
картинка? 

Към картинки от 10 до 15 се задава въпрос: Какво се е случило тук? 

Забележка: Ако детето правилно назове действието, но не назове субект, да се попита „Кой?“ 

  

2. Съгласуване на прилагателните и съществителните имена по род и число & 
Етикетни средства 

 
П, провеждащ теста, казва: „Виж кой ни е дошъл на гости. Това е една кукла, но не ѝ знаем 

името. Хайде, попитай я ти.” Умишлено в поканата към детето не се споменава самият въпрос, 

с който то трябва да попита.  След като детето зададе въпроса, куклата казва името си (Лили) и 

пита детето: „А ти как се казваш?”. След като детето каже името си, П го пита как ще я 

поздравим, какво казваме, когато някой влезе в стаята. 
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Куклата Лили казва, че днес има рожден ден, получила е много подаръци, но не знае нито 

имената им, нито какъв цвят са. Донесла ги е в една кутия и ни моли да ѝ помогнем да ги 

научи. П я успокоява, че ще ѝ помогнат с … (името на детето). Първо се проверяват цветовете. 

Ако детето не ги назовава, П го прави сам и детето трябва да повтори цвета след него:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

След това П отваря кутията, изважда първата дреха (картинка) и казва: „Това е червена рокля”. 

След това изважда следващата дреха и я назовава „Това е жълт шал“.  После казва на детето: 

„А сега ти кажи на Лили какви други подаръци е получила и най-важното какъв цвят са те!” и 

изважда следващия подарък. Ако детето не отговаря, може да се попита „Какво е това?“, ако 

няма отговор и в този случай, преминава се към следващата картинка. Ако детето назовава 

правилно съществителното име, но не назовава цвят, да се попита Какъв цвят е...? 

Примери: Това е червена рокля. Това е жълт шал. 

После картинките се показват в следната последователност: 

1.  червен панталон 

2.  червена шапка 

3.  червено палто 

4.  син шал 

5.  синя пола 

6.  синьо яке 

7.  жълт чадър 

8.  жълта рокля 

9.  жълто куче 

10.  червени ботуши 

11.  сини ръкавици 

12.  жълти обувки 
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След изчерпване на картинките П пита детето: „А как ще поздравим Лили за рождения ѝ ден? 

Какво казваме на някого, когато има рожден ден?”.  Лили благодари и казва „Довиждане”. 

  

3. Предлози с пространствено значение 

П показва картинки в следващата последователност: 

1.  Котката е на масата. 

2.  Котката е в чантата. 

3.  Котката е под завивката/одеялото. 

4.  Котката е зад стола. 

5.  Котката е пред колата. 

6.  Котката е под леглото. 

7.  Котката е до момичето. 

8.  Котката скача/влиза в колата. 

9.  Котката изскача/излиза от колата. 

10.  Котката минава през дупката. 

11.  Котката скача/качва се на масата. 

12.  Котката скача/слиза от масата. 

 

Към картинките от 1 до 7 се задава въпрос: Къде е котката? 

Към картинките от 8 до 12 се задава въпрос: Какво прави котката?  

 

4. Разказ по зрителна опора 

 

Fowl Play - Simon's Cat https://www.youtube.com/watch?v=YB90NjT51gg 

П казва: Сега ще ти покажа едно късо забавно филмче за Симо и котката. Ще го гледаме два 

пъти. Гледай го много внимателно, за да запомниш колкото можеш повече. После ще ми 

разкажеш, какво се случи във филмчето.  

П показва филма два пъти. 

След филма: Разкажи ми, какво се случи във филмчето за Симо и котката! (Важно е въпросът 

да е поставен в минало свършено време.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YB90NjT51gg

