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НАСОКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЕЗИКОВОТО НИВО НА ДЕЦАТА 

Разработената диагностика е на първо място инструмент за определяне на напредъка в 

езиковото развитие на децата. Задължително се провежда Базовата диагностика и 

тестът Съгласуване на прилагателните и съществителните имена по род и число, 

тъй като те дават най-ясна представа за езиковото развитие на децата (виж критериите 

долу). Тестове за предлози с пространствено значение и за разказ по зрителна опора 

са препоръчителни и се вземат по преценка на педагога. Трябва да се отбележи, че 

темата предлози с пространствено значение е сложна за децата на тази възраст и 

напредъкът в нея се очаква при деца, владеещи езика на по-високо ниво, тъй като 

служебни части на речта се придобиват на по-късен етап.  

Нивата 5-, 6- и 7-годишни деца са условни. Материалите за 5-годишни деца (1 ниво) 

могат да се вземат с децата, които не говорят или имат най-елементарни познания по 

български език. Материалите за 6-годишни деца (2 ниво) предполагат знания на 

базовата лексика и основни граматични категории, които ще се надграждат. 

Материалите за 7-годишни деца (3 ниво) предполагат устойчиви познания върху 

граматичните структури и лексиката.  

Водещо за педагога при избора на материалите трябва да бъде не само възрастта на 

детето, но и нивото на владеене на езика. Ако децата нямат нужните познания по езика, 

съответстващи на възрастта им, то е препоръчително педагогът да работи с материали 

за по-ниско ниво. Например, ако 6-годишни деца имат нулево владеене на езика или 

съвсем елементарни познания, за тях са подходящи материалите за 5-годишни деца (1 

ниво). За 5-годишни деца с напреднало езиково развитие могат да се вземат материали 

за 6-годишни деца (2 ниво).  При смесена подготвителна група от 5- и 6-годишни деца се 

преценява средното ниво на владеене на езика и се вземат съответно материалите за 1 

или 2 ниво. 

Децата от 1-ви клас, имащи нулево или ниско ниво владеене на езика, могат да бъдат 

обучавани по материалите за 5- или 6-годишни деца. В този случай е препоръчително да 

се вземат допълнително игрите от материалите за 1-ви клас на тема Училище (игри 3-6, 

10, 13-16). Авторите обаче не препоръчват изпреварващо обучение, т.е. 5- или 6-

годишни деца да бъдат обучавани с материалите за 1-ви клас. 

В помощ на педагога авторите предлагат ориентировъчни критерии за избор на 

материалите за съответното езиково ниво въз основа на Базовата диагностика и теста 

Съгласуване на съществителните и прилагателните имена в нечленувана 

номинална фраза. 

НИВО 1: При 15 и по-малко правилни отговора (от 42 възможни) в графата Лексика в 

Базовата диагностика (сумата от съществителните в обектна и субектна позиции и 

глаголите) се вземат материалите за 5-годишни деца.  
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При повече от 15 правилни отговора трябва да се види дали детето може да членува и в 

каква степен то се ориентира в родовата парадигма и категорията съгласуване.  

Ако в Базовата диагностика детето не членува изобщо или маркира една част от 

думите с членната морфема -то, а другите думи с нищо, или маркира част от думите с 

членната морфема -та, а другите с нищо, или маркира част от думите с членната 

морфема -ът/-ят (-а/-я), а другите с нищо се вземат материалите за 5-годишни деца.  

Ако в теста Съгласуване на прилагателните и съществителните имена по род и 

число детето използва окончания само за един род (свръхгенерализация) – среден, 

мъжки или женски, за всички или повечето назовани прилагателни в словосъчетанията 

и не прави разлика между единствено и множествено число, се вземат материали за 5-

годишни деца. 

НИВО 2: Ако в Базовата диагностика детето оперира само с две членни морфеми, 

маркира например с членните морфеми  -то и -та думите от ср.р. и ж.р., а думите от 

м.р. не се маркират изобщо (непълно изградена 3-родова система), се вземат 

материалите за 6-годишни деца. 

Ако в теста Съгласуване на прилагателните и съществителните имена по род и 

число детето използва само две окончания: например маркира една част от 

прилагателните в словосъчетанията с окончания за среден род -о (-е), а другите с нищо 

или само с окончание за ж.р. или използва форма за м.р. с нулево окончание за едни 

прилагателни, а на другите слага окончание само за ср.р. или за ж.р., се вземат 

материалите за 6-годишни деца. 

НИВО 3: При изградена 3-родова система могат да се вземат материалите за 7-годишни 

деца. 3-родова система е изградена, когато в Базовата диагностика детето използва 

правилно минимум 7 от 10 думи в ж. р. (общо число заложени верни отговори в субектна 

и обектна позиция), минимум 7 от 10 думи в м.р. (общо число заложени верни отговори 

в субектна и обектна позиция) и минимум 5 от 7 думи в ср.р. (общо число заложени 

верни отговори в субектна и обектна позиция).  

Ако в теста Съгласуване на прилагателните и съществителните имена по род и 

число детето използва окончания за трите рода (минимум 2 от 3 словосъчетания от трите 

рода са назовани правилно) и прави разлика между единствено и множествено число, 

налице е изградена 3-родовата система и могат да се вземат материалите за 7-

годишни деца. 

Ако Базовата диагностика и тестът Съгласуване на прилагателните и 

съществителните имена по род и число показват резултати, съответстващи на 

различни нива, водещият критерий е владеене на категорията съгласуване. Ако 

педагогът не може да вземе еднозначно решение, да се направят тестовете Предлози с 

пространствено значение и Разказ по зрителна опора. 


