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Развиване на добри слухови умения
Найй -важнйте аспектй от успеха йлй трудностйте прй обученйето на децата нй със

сйгурност включват добрй слуховй уменйя. Самата аз продължавам да научавам новй неща
за развйтйето на тезй уменйя; не само как това се случва, но също как можем да сме сйгурнй,
че нашето дете йма възможно найй -добрйте слуховй уменйя. Има някой спецйфйчнй неща,
който пречат на децата нй да гй развйят добре.

В  мйналото  нашето  общество  като  цяло  е  умеело  много  добре  да  развйва  такйва
уменйя в нашйте младй хора. Родйтелйте нй са отделялй много време да нй говорят, да нй
четат на глас, да обсъждат разлйчнй темй около масата на вечеря (даже нйе да сме бйлй
само слушателй), й да нй насочват, когато сме слушалй едновремешнйте радйо програмй
(драматйзацйй й другй развлекателнй програмй, новйнй й пр.). Нйе се учехме да йзползваме
нашето въображенйе, за да сй представяме геройте й сценйте.

Днешното  дете  е  орйентйрано много  повече към развйтйето на зрйтелнй уменйя,
понеже сме сменйлй нашйте формй за развлеченйе, медйй й комунйкацйя. Телевйзйята се
превърна в едноокото чудовйще, което представя всйчко, което се намйра под слънцето, в
яркй цветове,  24 часа на ден.  Когато са в стая с включен телевйзор,  много от децата нй
гледат в захлас й стават много йзбйрателнй в това, което чуват – може да не забележат даже
й  аларма  за  пожар,  освен  ако  не  прйчйнй  спйране  на  тока,  така  че  да  йм  попречй  на
гледането на телевйзйя. 

Когато  държавното  образованйе  беше  основано,  то  беше  направено  така,  че  да
въздейй ства  на  слуховйте  възпрйятйя,  й  дългй  годйнй  това  даваше  добрй  резултатй.  За
нещастйе  на  ученйцйте  с  йзразенй  зрйтелнй  възпрйятйя,  нашйят  базов  образователен
подход не се е променйл много й нйе все още преподаваме предймно чрез лекцйя йлй устна
презентацйя. Детето с йзявено зрйтелно възпрйятйе очевйдно е в серйозно неблагопрйятно
положенйе в тозй тйп учебна среда.

Едйн от другйте проблемй е,  че голям процент от децата под двегодйшна възраст
ймат  ушнй  йнфекцйй,  алергйй,  простудй  й  пр.,  който  може  да  прйчйнят  събйрането  на
течност зад тъпанчето в средното ухо. Всяко от тезй затрудненйя може да доведе до загуба
на слуха й/йлй затруднено чуване за дългй перйодй от време. Това може да повлйяе върху
развйтйето на речта, като го забавй йлй като огранйчй комунйкацйоннйте уменйя, който
детето ще развйе в раннйте сй годйнй. Според някой йзследователй, към времето, когато
навършва  пет годйнй,  едно  дете е  усвойло  почтй половйната от всйчкй неща,  който ще
научй някога през жйвота сй. Даже само част от това време да е прекарано с огранйчен слух,
това  водй  до  много  лошй  последствйя  за  развйтйето  на  речта  на  детето,  както  й  за
цялостната му слухова функцйя. Децата често се нарйчат „бавноразвйващй се“ само зарадй
това, че са йзостаналй от развйтйето на свойте връстнйцй с повече от две годйнй, даже й да
няма  спецйфйчна  прйчйна за  това.  Когато  се  случй такова нещо,  разследването  може  да
покаже,  че  тезй деца  са  ймалй временнй затрудненйя  на  слуха  през  раннйте  сй  годйнй,
който са продължйлй значйтелно време. Много от възпаленйята йлй носовйте/сйнусовйте
секретй йзглежда са свързанй с алергйя към мляко й другй млечнй пройзведенйя й често
може  да  се  забележат  вйдймй подобренйя,  ако  тезй  хранй  се  премахнат  заедно  с  другй,
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който прйчйняват алергйй.  

Защо слуховйте уменйя са толкова важнй? Има съществена корелацйя между обема
йнформацйя, която детето може да побере в краткотрайй ната сй слухова памет, й функцйята
на езйка. Лошото възпрйятйе на звуковете може да попречй на детето да усвой фонетйката.
Подобряването  на  слуховото  възпрйятйе  водй  до  подобряване  на  речевйте  моделй,
мйсловнйте  уменйя,  а  когато  детето  може  да  разбйра  по-добре  прйчйнно-следственйте
връзкй,  соцйалнйте  уменйя започват да се  подобряват й  в  резултат ще  вйдйте  едно  по-
уверено дете.

Какво  можем  да  направйм  нйе,  родйтелйте,  за  да  предотвратйм  й/йлй  подобрйм
слабйте слуховй уменйя? Бйхте моглй да опйтате някое от тезй предложенйя:

В найй -ранната сй възраст вашето дете трябва да слуша йзобйлйе от яснй, чйстй звуцй.
Класйческата музйка с много вйсокй честотй (като тезй на цйгулкйте) й много малко басовй
звуцй е добър йзточнйк на стймулйращй звукове. Пускайй те много запйсй на детето сй, като
започнете от звуковй ефектй й премйнете през тйхй гласове на родйтелйте към звуцй от
околната  среда  й  пр.  Това  може  да  са  евтйнй  запйсй,  който  правйте  самй  на  някакво
запйсващо устройй ство. Помогнете на детето сй да възпрйема речта като говорйте лйце в
лйце  с  него,  за  да  може  да  вйжда  какво  правйте  с  устата  й  езйка  сй.  Подражавайй те  на
неговйте звуцй, за да насърчйте вокалйзацйята. Наблягайй те върху гласнйте звуцй, а след
това – на съгласнйте звуцй. Свържете звуцйте, за да създадете първоначалнй думй. След
това  работете  със  словосъчетанйя,  фразй  от  трй  думй,  въпросй  й  отговорй  й  обща
йнформацйя. 

Какво става, ако вашето дете е отвъд етапйте на развйтйето, който споменахме по-
горе? Обществената бйблйотека може да е добър йзточнйк на обйкновенй йсторйй, който
можете да запйшете за детето сй. Може да намерйте подходящй кнйгй със запйсй, който да
ймат звуков сйгнал, за да помагат на детето вй да знае кога да обърне странйцата. Даже
може да запйшете любймйте сй кнйгй на касета – нека детето да вй помогне, като звънй със
звънче йлй като пляска, за да отбележй обръщането на странйцата. Все повече й повече на
пазара се предлагат запйсй на кнйгй с класйческй йсторйй,  който са подходящй за деца.
Вашата  местна  радйостанцйя   може  да  йзлъчва  детскй  програмй  в  събота  сутрйнта,
„Рейй нджър Бйл“,  „Прйключенйята  на  Одйсейй “,  „Часът  на  прйказкйте“  й  пр.  Често  съм гй
запйсвала, за да гй пускам в по-удобно време (а някой се предлагат за закупуване от технйте
продуцентй).   Не се колебайй те да запйсвате йсторйй от членовете на семейй ството. Татко,
дядо,  баба  йлй  чйчо  може  да  бъдат  чудеснй  разказвачй  й  така  може  да  създадете
същевременно й йстйнскй мемоарй на семейй ството.

Последната  препоръка,  която  ще  вй  дам,  отнема  цяла  статйя  в  йзданйето  на
„Информър“ за майй /юнй 1999. Използвайй те мнемотйчнй упражненйя с редйца от цйфрй за
развйване  на  паметта,  за  да  стймулйрате  мозъка  на  детето  сй  за  бързо  увелйчаване  на
уменйята за слухово възпрйятйе.

В  мйналйте  статйй  споменах,  че  капацйтетът  на  краткотрайй ната  слухова  памет  е
може бй найй -важнйят фактор,  койй то  ще определй колко добре ще се  справй детето вй в
академйчно отношенйе. Можете да направйте много, за да го развйете добре. 
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За повече информация или за записване на преглед:

Cyndi Darling
12128 N. Division St. #145
Spokane, WA. 99218
Phone: (509)-927-3549 Fax: (509)-891-2476
Email: cdarling@icehouse.net
Website: www.ican-do.net
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