
През играта до усвояването на езика 

Как психомоторната игра подкрепя езиково-говорната терапия 

 

1. Теории за усвояването на езика. 

 

Помните ли как сте усвоили майчиния си език?  

 

 Ноъм Чомски – неговата теория за усвояването на майчиния език се състои в 

това, че езикът е вродена способност и ние от самото раждане имаме т.нар 

„универсална граматика“. Това означава, че ние се раждаме с набор от 

граматични правила в главата си, които са универсални за всички хора на 

планетата земя и са основата, на които се изграждат всички езици. 

 Майкъл Томасело – критик на Чомски. Неговата теория е, че учим езика, 

употребявайки го. Езикът не е интуитивен и не сме родени с него. 

Изграждаме го на база когнитивните си възможности. 

 Проф. Д-р К. Бернщайн – социокултурна теория; усвояваме езика, защото 

искаме да сме в контакт с другите около нас. От средата, в която се намира 

малкото дете, зависи колко добре ще усвои езика.  

 

2. Контактът с другите – ценен фактор за усвояване на езика 

 

Общото между трите теории – контактът с другия. Езикът и усвояването на 

езика са мултидименсиални, комплексни процеси, които много зависят от 

емпатичната и грижовна подкрепа.  

 

 Огледални неврони – неврони, които се активират както когато извършваме 

определено действие, така и когато наблюдаваме друг да го извършва. Те ни 

помагат да се учим от другите хора. 

 Имитацията  - сближаване, но и възможност за учене и развитие на мозъка; 

усвояват се модели на общуване и поведение. 

 Кръг на комуникацията – комуникацията е повече от думи, които се обменят 

между двама души и тя зависи от множество фактори. Психомоториката е 

метод, който възприема детето в неговата цялост и чрез който имаме 

възможността да работим с него комплексно - физически, поведенчески, 

емоционално и социално. Поради тази причина е един чудесен инструмент, 

който да допълва логопедичната терапия. 

 

3. Моторика, сензорни възприятия, език – първи крачки, първи думи. Детето учи 

за себе си, за другите около него и за пространството чрез преживявания. През 

движението детето прави света достъпен за себе си и разширява 

изследователските си възможности. Докосвайки се физиически до различни 

обекти и манипулирайки с тях, то може да им придаде смисъл и да ги „преведе“ 



с думи. Възрастният е този, който да осигури пространство и ситуации, които да 

стимулират комуникацията и езика. Той придружава вербално преживяванията 

на детето и им предоставя правилните структури по подходящ за етапа на 

развитието начин.  

(Пример с Т.) 

 

4. Най-добрият начин за развитие на език и комуникация е да се следва принципа 

на триангулация между родител – дете – среда. 

 

5. Етапи на езиково развитие 

 

6. Онтогенеза на звуковете в българския език 

 

7. Езикът е движение (говорът е прецизен двигателен процес, който се развива 

постепенно и на базата на множество други базисни компетенции), движението 

е език (езикът на тялото също може да бъде толкова изразителен, колкото 

вербалния) 

 

 Ефектът на психомоторната игра – базирана на комплексността, а език и 

движение са организирани в игрови дейности. Детето се научава, че може да 

бъде ефективно, използвайки език. Езикът като инструмент; чрез езика ние 

можем да превърнем едно действие в абстракция 

 

8. Психомоторната работа в помощ на логопеда 

 

 Психомоторният подход е ориентиран към ресурсите на детето.  

 Телесните преживявания са много подкрепящ елемент и добре дошли в 

езиково-говорната терапия 

 „Предлингвистичното действие и планиране са предпоставки за развитието 

на езиковото разбиране, семантиката и служат за постигане на вътрешен 

език“ – Виготски 

 Разрешавайки различни проблеми, с които детето се сблъсква, то се учи да 

планира своите действия. Това планиране след това може лесно да го 

пренесе върху вътрешния си език и по-лесно да планира своята реч. 

 Психомоторната зала и психомоторната игра предоставят времето и 

пространството, в които детето да се сблъска с различни ситуации, в които да 

развива своите умения за планиране. 

 Групова психомоторна-логопедична работа. 

 Учене през преживяване 

 

9. Фактори за ефективна психомоторна-логопедична работа 

 

 Насоченост към детето 



 Насоченост към ресурсите 

 Насоченост към диалога 

 Насоченост към развитието 

 Насоченост към семейната система 

 

 

- Автентичност, спонтанност, интуитивност. Развитието се случва там, 

където връзката е основана на искреност и приемане. 


