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Резюме: Различни видове вербални дефицити при деца с дисфазия на развитието са представени 

в статията.Поставен е акцент върху различни детайли и конкретни форми на езикови трудности. 
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парафазии, както и употребата на циркумлокуторни фрази. На базата на резултатите са формулирани 

някои изводи. 
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Въведение  

Специфичните езикови нарушения се характеризират с разнообразни прояви. 

Целта на настоящото проучване е да бъдат представени емпирични резултати и данни 

по отношение на следните индикатори при дисфазия на развитието: 

 Прояви на параграматизъм; 

 Използване на циркумлокуторни фрази; 

 Наличие на вербални парафазии; 

 Фонологични грешки във вербалната продукция; 

Параграматизмът включва различни варианти на неправилно съгласуване на 

думи съобразно граматическите категории и правила. Без това да бъде преувеличено би 

могло да отбележим, че дисфазия на развитието при индивиди, използващи български 

език, се проявява с доста разнородни и разнообразни типове грешки и това се дължи на 

особеностите на българската граматика, която в сравнение с граматиката на други 

езици (в рамките на които  има много по-богата база данни с описание на случаи с 

дисфазия на развитието), е доста по-сложна, особено по отношение на граматическата 

морфология на глаголите. Твърде многото различни окончания на последните във всяко 

лице и число, във формите на различните времена и наклонения, както и спецификата и 
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различието на окончанията на глаголите съобразно тяхното спрежение действително 

създават предпоставки за изобилно манифестиране на многообразни варианти на 

параграматизъм. А именно  употребата на глаголните форми има решеващо важно 

значение за езиковото развитие, защото чрез тях се съставя сказуемото в изреченията, а 

без адекватното използване на фрази и изречения не е възможно  езиково развитие. [4] 

Ако един индивид бъде целенасочено обучен да запамети преобладаваща част от 

думите на един нов за него език, както и ако запамети и дори разбере  теоретично 

приложението на всички граматични правила, това не означава, че с тези наистина 

огромни по обема и спецификата си знания, той ще овладее съответния език. Тъкмо 

обратното той ще има много повече трудности от едно петгодишно дете, което 

спонтанно е овладяло същия този език и може коректно да използва почти всички 

глаголни и други форми без да въобще да знае как се научават, назовават, описват и 

обясняват всичките тези граматически операции и категории, с които то борави така 

умело и успешно. Тук е безпорна ролята на комуникацията в социалната среда в 

разнообразен контекст, комуникативната активност и изразяването на собствените 

послания, натрупването на социален и когнитивен опит, развитието на езиковата 

интуиция и компетентност и не на последно място вродената иманентна система от 

принципи, която всеки човек „притежава” имплицитно в себе си и която Чомски нарича 

Универсална граматика [3]. По отоншение на езиковата среда и социалните условия 

децата с дисфазия на развитието не получават по-слаби стимули в сравнение с 

нормално развиващите се езиково деца, но тяхното взаимодействие и обратната връзка 

с тази среда, както и стимулирането на езиковата им интуиция видимо изостават и/или 

имат непълноцени и ограничени механизми.Макар и твърде схематично, това обяснява 

проявите на прагараматизъм. Ето защо, за да не бъде предимно теоретична 

интерпретацията на тези проблеми, тук ще бъдат представени емпирични данни и 

тяхният анализ ще бъде само качествен, а не количествен и ще бъде базиран на 

конкретните детйли и особености. 

В таблици 1 а и 1б  са представени някои подбрани примери на параграматизъм 

в речта на петгодишни деца с дисфазия на развитието. 

 

 

Таблица 1а  Примери с параграматични изказвания на деца с дисфазия на 

развитието. 

Параграматизъм Правилен вариант 

Тука се качиш на автобуса. Тука се качваш на автобуса. / Тук ще се качиш 

на автобуса. 

Отворят някакво безалкохолно. Отварят някакво безалкохолно. / Ще отворят 

някакво безалкохолно. 

Искам ходи парка, ама вали дъжд. Искам да ходя (отида) в парка, ама вали дъжд. 

Прибрах съм вкъщи. Прибрах се вкъщи./ Прибрал съм се вкъщи 

Един човек е настъпал другия човек и той 

го е заболяло. 

Един човек е настъпал друг човек и него го е 

заболяло. 

Утре гледам телевизия. Утре ще гледам телевизия. 
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Таблица 1б  Примери с параграматични изказвания на деца с дисфазия на 

развитието. 
 

Параграматизъм  Правилен вариант 

Аз вчерах исках да отиде на парка, ама 

заваля дъжд и се отказах. 

Аз вчерах исках да отида в парка, ама 

заваля дъжд и се отказах. 

Ще отидем на първи клас като порасна. Ще отида в първи клас като порасна. 

Днес ще си играя да правя баничка с 

другите дете 

Днес ще си играя да правя баничка с 

другите деца. 

Едно момче снима две  мъже. Едно момче снима двама мъже. 

Имало три прасенце. Имало три прасенца. 
 

Обобщени и класифицирани типовете грешки могат да бъдат представени в 

следната последователност: 

 Неправилни граматични морфеми на глаголите в конструкцията на 

сказуемото; 

 Пропускане на спомагателни частици; 

 Неправилно съгласуване на глагола по лице и число; 

 Неправилно съгласуване на съществително име и прилагателно име по 

число; 

 Неправилно съгласуване на съществително име и прилагателно име по 

род; 

 Неправилно съгласуване на съществително име и числително име по род; 

 Неправилно съгласуване на съществително име и числително име по 

отношение на правило за числителните имена от мъжки род, поясняващи 

одушевени обекти (двама мъже; два града); 

 Несъгласуваност и противоречивост при използване на глаголно време и 

наречие за време; 

Друг акцент в настоящото проучване и представяне на емпирични данни е 

поставен върху употребата на циркумлокуторни фрази от деца с дисфазия на 

развитието. Когато са част от характеристиката на езиково нарушение, 

циркумлокутарните фрази са резултат от аномичен дефицит – неспособност да се 

назове даден обект или Резюмено понятие като понятието, съответстващо на думата, 

която не може да се назове, е напълно адекватно и значението на думата, както и 

правилното му включване в контекста, се разбират добре. Така по заобиколен, 

перефразиращ път лицето с аномичен дефицит дефинира и описва  липсващата в 

ситуативния  лексикон и контекст дума. В таблици 2 а, 2 б и 3 са представени примери 

на циркумлокуторни фрази, използвани от петгодишни деца с дисфазия на развитието. 

Таблица 2 а Циркумолокуторни фрази при аномия на съществителни имена. 

Обект, който трябва да бъде назован Отговори на децата с дисфазия на 

развитието при номинация на обекта 

корона  нещо, което принадлежи на царя; 

 нещо, което е на главата на царя; 

 за царя; 

 главата за царя; 



 | 67 

 

 

Научна конференция с международно участие „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ“, 

04 – 06 Ноември 2016 г., НБУ,  София 

 принц; 

 
Таблица 2 б Циркумолокуторни фрази при аномия на съществителни имена. 
 

Обект, който трябва да бъде назован Отговори на децата с дисфазия на 

развитието при номинация на обекта 

 кръст  като има празненство 

 покривът дето звъни 

 дето попът го държи за гердан 

 

 

Таблица 3  Циркумолокуторни фрази при аномия на глаголи. 
 

Действие, което трябва да бъде назовано 

чрез точно определен глагол на базата на 

картина, която го изобразява. 

Глаголи и фрази, използвани от децата с 

дисфазия на развитието при назоваване на 

изобразеното действие. 

Обелване на ябълка с нож - беля Махат червеното на ябълката.  

Запалване на свещ - паля Слага огън на свещичката. 

Прави огън. 

 
Представените примери са извадка от база от данни, съдържаща много други 

подобни и аналогични на тях резултати. Тук не е нужно те да бъдат представени в 

тяхната цялост, а да бъде откроен техния характер. Сами по себе си отговорите на 

децата са напълно  спонтанни и дори очарователни и прекомерен коментар тук по-

скоро би намалил ефекта на възприемане на тяхното естество. В по-рана възраст в 

диапазона от две до три и половина години подобни отговори могат да бъдат 

приемливи и дори тогава децата използват повече неологизми, отколкото 

циркумлокуторни фрази и това са важни стъпки при овладяването на семантиката на 

езика – явление, описано доста ярко от Чуковски, но при петгодишни деца подобни 

фрази, повечето от които са недовършени  синтактично, са индикатор за трудности при 

осъществяването на връзката между  семантиката и нейното конвергертно 

структуриране. 

 Следващият  компонент при анализа на езиковите дефицити се отнася до 

нарушени фонологични съчетания при децата с дисфазия на развитието. 

Фонологичните операции са резултат от лингвистична обработка, която определя 

подбора и последователността на съчетанията на фонемите по начин, който позволява 

да бъдат репрезентирани различни значения. Ето защо фонологичните грешки водят до 

семантични и/или граматични дефицити във вербалната експресия. 

 Таблица 4 представя такъв тип дефицити при изследваните деца.Открояват се 

неточности в употребата на окончанията на някои думи, както и промяна на наставките. 

В тези случаи се наблюдава повлияване на сгрешените наставки и окончания от друг 

тип думи, при които подобни наставки и окончания са правилни. Така например е 

използван неологизъм да опитне (вместо да опита) по аналогия с друг глагол и негова   

форма като например „да ритне” или при потечва (вместо потича) по анология с 

форми като  препрепчва или отидих (вместо отидох) по аналогия с ходих  и др. Трудна 

се оказва за децата правилната употреба на глоголи от свършен и несвършен вид в 
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определено лице и глаголно време и особени трудности се наблюдават при глаголи от 

различно спрежение, чиито окончания твърде много се грешат и разменят. В много 

случаи се наблюдават проблеми с граматическата морфология и по- рядко варианти на 

произволно раместване на реда на фонемите. Децата използват своята езикова 

интуиция, но вместо определени наставки или окончания използват други, 

неподходящи за съответната дума.  

 

Таблица 4 Фонологични и морфологични грешки на петгодишни деца с дисфазия на 

развитието. 

Изречения с фонологични и морфологични грешки на децата с дисфазия на развитието 

Иска да опитне супата дали е вкусна. 

Потечва кръв на пръста. 

Днес си го е вземил нещо. 

Аз вчера отидих да играя. 

Играм играчки. 

Можам сам. 

Магарето изревяло. 

  

 

По отношение на вербалните парафазии  при дисфазия на развитието трябва да 

отбележим, че те се различават значително от вербалните парафазии при афазиите. При 

изследваните деца думите субститути при вербалните парафазии не са случайни и без 

връзка с контекста.Обикновено те имат семантично сходство със заменената дума. 

Типичен пример е словосъчетанието счупено въже. Виждайки картинка , на която е 

изобразено скъсано въже, едно от изследваните деца отговоря, че това е счупено въже . 

На подобна вербална парафазия не трябва да се гледа като на негативно явление. Това е 

стъпка при овладяването на семантиката и е напълно в духа на даваните подобни 

примери от  Корней Чуковски в книгата му „От две до пет”. [2] 

Съществуват подходи, при които успередно с работата върху фонологичните 

трудности и граматичните грешки, се стимулират и  функции, които не са езикови, но 

се смята, че това допринася за цялостното развитие на децата. Така например според 

Василева „Изключителен интерес  предизвиква модела на невропсихологично 

ориентираната  терапия при нарушения в развитието, при който стимулиращи 

когнитивните функции методи (включващи стимулирането, както на  гнозисни, така и 

на езикови  функции) се съчетава с методи, насочени към развитието на двигателните и 

праксисните функции.” [5] Така се постига взаимно стимулиране между отделните 

функции. Според Чомски „ в процеса на езиковите дейности  се активират когнитивни 

ресурси без да са пряко предизвикани, т. е. те са напълно свободни от контрола на 

стимулите.” [3] Това означава, че когато когато стимулираме различни процеси, това 

провокира механизми на взаимодействие между тях и така косвено се повлияват или 

активират операции, на които не въздействаме пряко. 
Кюркчийска акцентира върху « предимствата и на рецептивните задачи със 

занимателен характер” [1] . При  използването на софтуерен продукт, създаден от нея, 

децата, прослушват определени аудио модули, които впоследствие трябват да съчетаят 

в правилна последователност на компютърния екран, за да съответстват на 

съдържанието на определени приказки. Така от една страна се упражняват умения  за 
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правилна семантична перцепция на вербална информация, а от друга децата овладяват 

важни стилистични форми на езиковата употреба. 

За преодоляването на трудностите в граматическата морфология, фонологичните 

операции, за коригирането на параграматизма и редуцирането на циркумлокуторните 

фрази и вербалните парафазии съществено значение има възприемането на 

стилистиката и фразеологията на използвания език. На фиг.1 са представени 

отношенията между семантика, граматика, прагматика, стилистика и фразеология. 
 

 

 
Фигура 1 Взаимовръзка между  основни лингвистични области, от които зависи 

пълноценното овладяване на езика. 
 

 Така при логопедичната работа с деца с дисфазия на развитието е необходимо да 

се стимулира тяхната езикова интуиция и е важно те да възприемат разнообразни и 

гъвкави модели, които характеризират стилистиката и фразеологията на езика. 
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