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ПЛАНИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОННА ЛОГОПЕДИЧНА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ  

 

 

Езиково-говорното развитие на децата и учениците може да бъде подкрепено онлайн и опит за това вече има в много страни по света. 

 

1.Проведете предварителен разговор с родителите на детето дали са запознати, че има безплатен достъп до учебни ресурси в интернет. 

Едната част са задължителните учебници, а втората са различни образователни сайтове за самоподготовка и занимание на децата. Ако 

е необходимо по ел.поща изпратете линковете на родителите. 

 

2.Направете план за работа с детето веднъж седмично в рамките на 20-30 минути посредством видео връзка с Viber, Skype или 

Facebook Messenger по желание на семейството.   

 

3.Изгответе график, от понеделник до петък за часовете, в които ще имате видео сесии с децата. Трябва да ги разпределите равномерно 

за всеки ден, за да нямате свободен работен ден. Графикът следва да се съгласува със семейството кога ще е удобно и дали ще има 

възрастен в подкрепа на достъпа на детето във видео връзката с него. 

 

4. Подгответе си лесни игри и упражнения за развитие на езиково-говорния праксис и артикулация, които може да правите заедно с 

детето пред компютър. 

 

5.Създайте си списък с линкове към видео клипове с подходяща звукова стимулация. 

 

6.План на логопедична сесия онлайн: 

 

-Поздравяваме приветливо с добро настроение детето и родителите; 

-Активизираме речевия апарат с логопедична гимнастика.Правят се упражнения за правилно дишане (надуване на балон, рязко 

издухване на памук, свирене на музикален инструмент); 
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-За развитие на мускулатурата на говорния апарат и създаване на правилно говорно дишане: широко отваряне и затваряне на устата, 

имитация на прозявка, на гълтане, издухване на хартия, надуване на сапунени мехури; 

- Развитие на слух и фонемен гнозис.  

- Постановка, автоматизация,  дифиренциация на звукове.  

Логопедът трябва да назовава ясно новия звук и да фиксира вниманието на детето над него чрез подходящ стимулен материал. 

-Обогатяване на импресивната реч чрез различен стимулен материал (показване на карти и картинки). Може да помолим детето да ни 

показва определени предмети в околното пространство. 

-Стимулация на разбирането. Подбират се теми според развитието на детето: „Превозни средства“, „Сезони“, „Цветове“, „Животни“, 

„Плодове и зеленчуци“. Винаги са придружени от показване на подходящи картинки и клипове. 

-Развитие на експресивна реч с включване на подходящи теми и усвояване на времеви понятия (вчера, днес, утре, сутрин, обед, вечер и 

т.н). 

-Работа по ограмотяване (препоръчва се контакт с началния учител и ресурсния учител за съвместни дейности). 

-Заключение и уговорка за следваща сесия. 

7.Примерен график на логопеда за работно време в условия на дистанционна логопедична подкрепа. 

 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

09.00 часа 

Подготовка на стимулен 

материал и логистика на 

логопедичните сесии 

 

 

09.00 часа  

Подготовка на стимулен 

материал и логистика на 

логопедичните сесии 

 

 

 

09.00 часа 

Подготовка на 

стимулен материал и 

логистика на 

логопедичните сесии 

 

 

09.00 часа 

Подготовка на 

стимулен материал и 

логистика на 

логопедичните сесии 

 

 

09.00 часа 

Подготовка на 

стимулен материал и 

логистика на 

логопедичните сесии 

 

 

11.00 часа Видео логопедична 

сесия, Мария 1 клас. Тема: 

„Постановка на звук „Ш“  . 

13.00 часа Видео 

логопедична сесия Влади, 4 

клас  

12.00 часа Видео 

логопедична сесия,  

Ани- ПГ 5 „Развитие на 

11.00 часа. 

Видео логопедична 

сесия, 

14.00 часа.. 

Видео логопедична 

сесия, Мишо, 2 клас, 
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https://www.youtube.com/watch

?v=lTbmtPdBFhI 

http://www.authorstream.com/P

resentation/radanova06-

3373137/  

 

Тема: Съгласуване по  род 

и число. 

https://logopedico.com/saglas

uvane-po-rod-i-chislo/ 

 

графомоторни  

умения“. 

https://www.liveinternet.

ru/users/ksu11111/post38

6939637/  

Мира, 1клас 

„Зрително моторна 

координация и 

ориентация“ 

https://thumb.tildacdn.co

m/b5ca42a0-b6d9-45f8-

bef3-65a14213cae2/-

/resize/570x/-

/format/webp/dots_11.jp

g  

тема: „Състав на 

разказ по серия 

картини.“ 

https://www.slideshare.n

et/atlantic/ss-14953339 

 

8.Примерни онлайн ресурси: 

https://logopedico.com/zanimania/ 

http://elasnas.bg/ 

http://uchabulgarski.bg/ 

https://www.dechica.com/ 

https://logomagika.com/logomagii/ 

www.krokotak.com  

https://buhal.net/ 

https://www.manicheta.com/moi_igri.htm  

https://sovichka.eu/logoritmika/domashnite-zhivotni_4580 

https://www.slideshare.net/Logomagika   

http://www.eslhq.com/gallery/?fbclid=IwAR08flECoszIcnjQtIVV19lRdqK3ALiNJQrAK7RgjEYhfgM4nM6nRayQGOw 

https://logopedia.bg/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=15&Itemid=161 

https://www.eslflashcards.com/ 

http://www.lyuboznaiko.com/index.php/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8/%d1%83%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b8/%d1%86%d0%b

8%d1%84%d1%80%d0%b8-%d1%83%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b8/ 
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https://www.logopedia-bg.com/104110831086107510981090-10851072-10831086107510861087107710761072/95 

https://www.slideshare.net/search/slideshow?searchfrom=header&q=%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA+%D0%B8+%D0%B1%D1%83%

D0%BA%D0%B2%D0%B0 

https://www.slideshare.net/guestbdde034/ss-2661377 

https://www.fiut.bg/za-roditeli-i-uchiteli.html 

http://az-deteto.bg/stihove/cat.html 

http://priqtelite.dir.bg/_wm/pbasic/?df=699663 

https://www.facebook.com/groups/2040303749529633/ Приобщаващо образование 
Помощни материали - обмен и взаимопомощ 
Външни: 

https://www.youtube.com/user/boltuska 

https://www.e-learningforkids.org/ 

https://www.education.com/resources/preschool/?gclid=EAIaIQobChMIzaqWgric6AIVStyGCh1n2QtJEAAYASAAEgJRsPD_BwE 

https://www.logoped.ru/ 

https://www.liveinternet.ru/users/5019376/post367241121/ 
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