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Няколко са „парченцата“, които трябва да работят заедно много добре, за да може да развием
добри речеви и езикови умения. Таблицата по-долу изброява тези елементи, някои бележки
на  хората,  които  се  занимават  с  тази  област  и  някои  от  деий ностите  от  неврологичната
програма, които често се използват, за да помогнат за развитието на тези базови умения.

УМЕНИЕ ОБЯСНЕНИЕ НА УМЕНИЕТО ПРИМЕРИ ЗА 
НЕОБХОДИМИТЕ 
УПРАЖНЕНИЯ ОТ 
ПРОГРАМАТА

Мозъчна организация на
ниско ниво

Езикът е свързан с ориентацията
на тялото в пространството и 
със специфични функции в 
области на мозъка 
(латералност). Кръстосаните 
движения от по-ниските нива 
помагат за развитието на тези 
връзки.

Моделиране – пасивни 
упражнения
Пълзене по корем
Лазене на четири крака

Орална чувствителност Човек трябва да чувства 
вътрешността на устата си 
нормално, за да образува 
правилно звуци. Прекалената 
чувствителност или ниската 
орална чувствителност влияе 
негативно върху речта.

Орална стимулация. 
Различни упражнения в 
зависимост от нуждите на 
детето.

Краткотраий на слухова 
памет

Трябвва да можем да помним 
поредица от две или повече 
слухови единици, за да кажем 
фрази от две думи, 
„словосъчетания“. По-дългите 
фрази отговарят на 
способността да обработваме 
повече слухови единици в 
краткотраий ната си памет.

Упражнения за слухова 
обработка за развитие на 
краткотраий ната памет. 
Звукова терапия Самонас. 
Книги или записи с истории.

Слухова обработка на 
тоновете

Това умение е необходимо, за да 
се чуват фонетичните тонове, 
краищата на звуците и тоновете 
на думите.

Звукова терапия Самонас

Орална моторика:
Правилни движения и 
сила на устната 
мускулатура: език, устни
и челюст. Коремен 
контрол, за да се изкара 
въздух през гласните 
струни.

Езикът, устните и челюстта 
трябва да бъдат достатъчно 
силни и способни да се движат 
независимо едни от други. 
Езикът трябва да може правилно
да се движи настрани и да се 
прибира, за да прави правилните
звуци. Устните трябва да могат 
да се затварят и да се закръглят. 
Коремът трябва да изтласква 
въздух през гласните струни. 

Използваме разнообразни 
упражнения, включително 
много от упражненията за 
оралната моторика на Сара 
Розенфелд-Джонсън, т.е. 
сламки, свирки и сапунени 
балончета.



Челюстта трябва да се движи 
правилно.

Социално 
взаимодеий ствие

Трябва да имаме желанието и 
мотивацията да общуваме с 
други чрез езика.

Взаимодеий ствията на Д-р 
МакДоналд или „Jim Play”.

Вестибуларна функция Помага на много различни 
системи да се интегрират и да 
работят заедно. Езикът изисква 
функционалност на много 
системи.

Вестибуларни упражнения

Функциониране и 
острота на слуха

Ушите трябва да бъдат чисти от 
течност, инфекции и ушна кал. 
Твърде голямата 
чувствителност към звуци или 
нарушеният слух затрудняват 
разграничаването на речта.

Често препоръчваме 
семеий ствата да направят 
тимпанограми, за да 
отхвърлят хипотезата за 
дисфункция на средното ухо. 
Звукова терапия Самонас

Белодробен капацитет Нуждаем се от достатъчен 
капацитет на белия дроб, за да 
изговаряме дълги фрази и 
изречения и да имаме 
достатъчно силен глас.

Аеробни упражнения като 
бягане, вървене, скачане, 
кратки спринтове.

Речников запас За да говорим, трябва да знаем 
думите, които искаме да кажем.

Заучаване на думи чрез 
флашкарти и пр.
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