
 

 

 УЧЕБНА СИСТЕМА по специалните учебни предмети за 
всеки ученик със сензорни увреждания - с увреден слух 

Учебната система "Развитие на речта за ученици с увреден слух" за 1. 
клас се състои от: 

• учебник 
• учебна тетрадка 
• книга за учителя 

 
Учебникът е съобразен с държавните образователни изисквания и специалните учебни 
програми на МОН за деца с увреден слух. Учебното съдържание е подчинено на 
принципа на комуникацията - основна задача в този период е овладяването на 
диалогичната форма на речта. Важен акцент се поставя върху разширяването на 
речниковия запас на учениците и усвояването на базисни граматични категории. 
Включени са текстове от различни жанровe - приказки, стихотворения, гатанки. 
Съдържанието е богато илюстрирано, което подпомага значително неговото усвояване. 
 
Учебната система "Развитие на речта за ученици с увреден слух" за 2. 
клас се състои от: 

• учебник 
• учебна тетрадка 
• книга за учителя 

 
 
Учебникът е съобразен с държавните образователни изисквания и специалните учебни 
програми на МОН за деца с увреден слух. Учебното съдържание се разширява и 
усложнява, като продължава да се поставя акцент върху диалогичната форма на речта и 
граматичните категории, но наред с това се осъществява и работа над свързаната реч на 
учениците. Обогатяването на активния речник се осъществява както чрез конкретни 
понятия, така и на базата на обобщени понятия, тематични кръгове и формиране на 
семантични полета. 
 
Паралелно с упражненията в комуникативен контекст се включват и такива за кратък 
разказ върху зададена опора (нагледна или чрез въпроси). Активно се използва 
дейността на децата, като планирането на предметно-практическата дейност става 
основа за планиране на речевата дейност. Продължава изучаването на текстове - 
приказки, стихотворения. Учениците следва да отговарят на въпроси по текста, да 
откриват причинно-следствени връзки и да оценяват качествата на персонажите. 



 
 
 
 
 
Учебната система "Развитие на речта за ученици с увреден слух" за 3. 
клас се състои от: 

• учебник 
• учебна тетрадка 
• книга за учителя 

Учебникът е съобразен с държавните образователни изисквания и специалните учебни 
програми на МОН за деца с увреден слух. Продължава тенденцията на разширяване и 
усложняване на знанията и уменията от 1. клас и 2. клас. Паралелно се осъществява 
работата върху диалогичната и монологичната реч. Предлагат се разнообразни 
упражнения за провеждане на диалог, които подготвят децата за реални житейски 
ситуации. 

Към граматичните категории се включват всички продуктивни форми на множествено 
число на съществителните имена, съгласуването по род и число на прилагателни и 
съществителни имена, сегашно, минало и бъдеще време на изучаваните глаголи. По 
отношение на свързаната реч са предвидени упражнения за съставяне на разказ по 
зададен план. Включените текстове за изучаване са по-дълги, по-сложни и съответно 
задачите към тях изискват от децата по-прецизни умения за преразказ, предлагане на 
ново или избор на алтернативно заглавие. 

Учебната система "Произношение за ученици с увреден слух" за 1. 
клас се състои от: 

• учебник 
• учебна тетрадка 
• книга за учителя 

 

Учебникът е съобразен с държавните образователни изисквания и специалните учебни 
програми на МОН за деца с увреден слух. Учебното съдържание е подчинено на 
постановката, диференциацията и автоматизацията на звуковете в българския език. 
Учебникът следва основните положения, заложени в концентричния и аналитико-
синтетичния метод. 
 
Децата формират представи и реални умения за правоговорните правила в българския 
език, свързани с обеззвучаването на звучните съгласни в края на думите, правилно 
речево дишане, словесно ударение и правилно произношение на конкретни 
комбинации от струпани съгласни. На фона на фонетичния материал се затвърждават 
понятия и основни граматични категории, включени в учебното съдържание по 
развитие на речта. 



 
 

 

 


