
Български език с Драко и Мими за многоезични деца. Езикова диагностика 

1 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЗИКОВА ДИАГНОСТИКА 

Диагностичната процедура за определяне нивото на владеене на български език при 

деца от 5 до 7 години с друг майчин език е предвидена за провеждане в началото и в 

края на учебната година. По този начин при сравняването на резултатите ясно се вижда 

напредъкът на децата.  

Езиковата диагностика се извършва с помощта на илюстративен материал, който 

провокира вербалната реакция на децата и изисква разбиране, тълкуване и назоваване 

на изобразеното. Диагностиката визира областите, определени като проблемни за 

деца с друг майчин език. Базовата диагностика обхваща: лексика, граматична 

категория род, темпорална ориентация и построяване на изречението; други 

отделни части на диагностиката проверяват: съгласуване на съществителни и 

прилагателни имена, употреба на предлози с пространствено значение и разказ по 

зрителна опора въз основа на кратък анимационен филм. Диагностичната процедура е 

индивидуална, изисква средно 8-10 минути за едно дете и се записва на аудионосител. 

По този начин провеждащият диагностиката може да се съсредоточи върху контакта с 

детето (тъй като не трябва паралелно да попълва таблиците с резултатите), при което 

детето възприема ситуацията не като тест, а като разговор или игра. Препоръчва се, ако 

диагностиката се извършва от външно лице, а не от учителя, провеждащият теста да се 

запознае с децата предварително. Важно е спазване на инструкциите по провеждане 

на диагностиката и ненамесата от страна на тестиращия с подпомагащи или 

уточняващи въпроси. Тестиращият не поправя децата и не назовава верни отговори. 

След провеждането на диагностичната процедура записът се прослушва, отговорите на 

детето се нанасят в таблиците и се оценяват. Могат да се използват таблиците в 

дигитална форма от страницата https://eliascanetti.org/bg/lad-proekt/  

Диагностиката беше конципирана и апробирана в рамките на ЕРАЗЪМ+ проект 

Language Аgainst Dropout (LAD): обучение по български eзик за деца с друг майчин език 

в предучилищна възраст и първи клас № 2015-1-BG01-KA201-014306. В основата ѝ е 

залегнала езиковата диагностика  Немски за успешен старт в училище (DfdS) на 

университет Хайделберг, която беше основно преработена и адаптирана за български 

език. Тя е резултат от емпирично проучване (езиков Screening на около 80 деца с 

български като майчин и български като втори език). Езиковите задачи, включени в 

нея, се базират на изследвания за усвояване на езика в детска възраст, както и на 

такива за обучението на деца, чийто майчин език не е български, системните грешки, 

допускани от тях, както и проблеми при усвояването на езика, свързани с когнитивното 

развитие на децата в тази възраст. 

  

https://eliascanetti.org/bg/lad-proekt/
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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.  Мъжът пее. 

4.  Жената къпе бебето. 

5.  Кучето гони котката. 

6.  Полицаят храни коня. 

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 

 

Провеждащият теста (П) 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, това прави П, а детето трябва да 

повтори:  

 

 

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 

 

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”. 
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3. Предлози с пространствено значение 

П показва картинки в следната 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 масата. 

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

