
Кратка диагностична карта1 
 

 

До 6-месечна възраст: 
 

 

Чуване и разбиране: 

 

ДА НЕ 

- плаче/реагира при по-силен звук   

- усмихва се на приятни гласове   

- оглежда се/търси звуци   

- разпознава майчиния глас   

- обръща внимание на музикални играчки   

 

 

Говор: ДА НЕ 
- лепет (гу-па-ма-ба)+вокализира (играе си със звуковете)   

- плаче по различен начин за различните се нужди   

- издава много и различни видове звуци   

 

От 6-месечна възраст до 1 година: 
 

Чуване и разбиране: 

 

ДА НЕ 

- обръща се на името си   

- разбира несложни молби   

- разбира няколко думи/фрази   

 

Говор: ДА НЕ 
- опитва се да привлече вниманието    

- издава звуци подобни на говор, които не са релно съществуващи 

/имитира говор/ 

  

- опитва се да имитира думи   

 

От 1 до 2-годишна възраст: 

 

Чуване и разбиране: 

 

ДА НЕ 

- разбира имената на много познати и предмети   

- следва прости команди   

- изслушва кратки истории   

- разпознава снимки на познати хора или предмети   

 

 

                                                
1
 Орален център Ванкувър 

 



Говор: ДА НЕ 
- използва по 3-4 думи в изречение   

- използва “Какво?” и “Защо?”   

- имитира подражава на звуци вярно /Как прави патето? Па-па!/   

- използва ДА и НЕ в изречение   

 

От 3 до 4 години: 
 

Чуване и разбиране: 

 

ДА НЕ 

- чува, когато се вика/говори от другата стая   

- слуша телевизия на същата височина на звука, както и останалите в 

стаята 

  

- отговаря на лесни въпроси: Кой, Какво, Защо   

 

 

Говор: ДА НЕ 
- използва много въпроси, включително “Защо?”   

- използва изречения от по 4-5 думи   

- разказва кратки случки   

- разбира и е разбрано, когато говори с непознати   

 

ОТГОВОРИ: 

 

1. Всички отговори са “ДА” – детето има напълно нормално развити за възрастта 

слух и реч; 

2. 1 до 2 отговора “НЕ” – може би детето има лек проблем със слуха и говора; 

3. 3 или повече отговора “НЕ” – потърсете помощта на специалисти незабавно 

/слухово-речеви рехабилитатори, логопеди, невролози и т.н./ 


