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Резюме: В статията е представено изследване на разбирането на значенията на предлози и 

употребата на предлози при деца с дисфазия на развитието. Изследването обхваща 30 деца с дисфазия на 

развитието на възраст от 5;1 (години, месеци) до 5;8 (години, месеци) и 30 техни връстници с нормално 

езиково развитие. Съотношеното на средната възраст между двете групи е: дисфазия на развитието – 5;5 

(години, месеци) и контролна група 5;4 (години, месеци). Извършена е съпоставка на резултатите като са 

откроени някои специфични детайли и особености при употребата на предлози и разбирането на техните 

значения. 
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Abstract: The ability of children with developmental dysphasia to comprehend the meanings of 

prepositions and to use prepositions within their expressive performance is examined by the authors. The 

selected group of the research includes 30 children with developmental dysphasia. All of them are between the 

ages of 5;1 (years, months) and  5;8. There is also a group of normally developed age-mates who are examined 

through the same procedure.  The age proportion between the both groups is: SLI group M= 5;5, NL group M = 

5;4.  A comparison between the results is highlighted and some specific details and particularities of the use of 

prepositions by children with developmental dysphasia are found and discussed. 
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Въведение 

Диагностицирането на специфичните езикови нарушения изисква комплексни 

подходи на изследване и разнообразно проучване на различни вербални операции, за да 

бъде определена цялостната картина на езиковите дефицити. Формулирането на 

глобална характеристика и открояването на конкретни особености е възможно след 

оценяването на детайлни и тясно специфични умения и функции. В тази връзка в 

контекста на езиковото обучение при учениците например, Кюркчийска отбелязва, че в 

редица случаи при езиковите тестове е необходимо „да се измерва единствен факт, 

понятие, принцип, а не няколко  (ако задачата измерва няколко езикови явления, не е 

възможно да се устанонови какво не знае ученикът (ако не я е решил правилно)” [1] По 

тоншение на предучилищната възраст един безпорно важен детайл, който би следвало 

да бъде проучен при децата с дисфазия на развитието е употребата на предлози. 

Предлозите действително заемат твърде специфична роля при овладяването на 

езика и тяхната употреба се свързва с усложнени форми на семантично съдържание. За 

разлика от други части на речта като съществителните имена, глаголите, 

прилагателните имена и наречията, които  имат богато и разнообразно семантично 

съдържание (и със значенията, които имат, предават съдържаща се сама по себе си ясно 

обособена информация, която може да бъде възприета семантично  в много случаи 

съвсем пряко и директно), предлозите се окзват важно свързващо звено във фразите  и 

от тях зависят много важни детайли, нюанси, особености и факти на самия конкретен 
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контекст. Така тук се откроява разликата между изолираното значение (или значения) 

на предлозите  извън контекст, което е сравнително просто и семантически оскъдно  и 

тяхната доста съществена роля за разбирането на смисъла на фразите в контекст, 

където те свързват други части на речта и от тяхната правилна употреба зависи 

разбирането на смисъла на  строго специфични семантични конфигурации, които могат 

да бъдат твърде разнообразни и в това отношение силно контрастират по сложност на 

сравнително простите изолирани значения на предлозите извън контекст. В рамките на 

някои лингвистични парадигми предлозите биват определяни като граматични 

функционални думи, в същото време те си имат и своята важна прецизна роля в 

синтаксиса, образувайки непреките допълнения в изреченията. Всичко това прави 

достатъчно изразена необходимостта да бъдат специално изследвани в случаите на 

дисфазия на развитието и никак не е трудно да се предположи, че се очаква 

констатирането на трудности в тяхната употреба, като е важно, разбира се, да бъде 

описан и анализиран техният характер. 

Целта на представеното изследване е да бъдат обхванати рецептивните и 

експресивните умения на деца с дисфазия на развитието да боравят с предлози както по 

отношение на семантичните, така и по отношение  на граматичните и синтактичните 

измерения на тяхната употреба. 

 

Метод на изследване и участници  

В изследването взеха участие 60 деца, 30 от които са с дисфазия на развитието, а 

останалите 30 с нормално езиково развитие. Възрастта на децата беше между 5;1 

(години, месеци) и 5;8. Средната възраст на децата от експерименталната група 

(дисфазия на развитието) беше 5;5, а на децата от контролната група – 5;4. 

Обследването и диагностицирането на специфични езикови трудности като експертиза 

за сформирането на експериментална група, както и констатирането на липсата на 

такива при контролната група,  бе предварително извършено от логопеди в хода на 

тяхната дейност в съответните предучилищни заведения, където ни бе предоставен 

достъп за изследването на децата.  

Първата фаза от изследването протече с проверка на разбирането на значенията 

на предлози (фиг. 1). След съответна инструкция и демонстрация децата трябваше да 

посочат картинка, която съответства на значението на предлог, който изследващият е 

назовал. Пробата включва пет предлога, които са достъпни за възрастта на децата. За 

всеки правилен отговор всяко от децата бе оценено с една точка, а при грешен отговор - 

с нула точки. При проверката на употребата на предлози в рамките на експресивния 

езиков перформанс, бяха включени проби, при които  децата съставяха изречения по 

картини, текст по картина и серия от картини, както и спонтанни изказвания.  

 

Резултати 

В интерес на по-задълбоченото интерпретиране на резултатите, към оценката на 

употребата на предлози, включихме и данни от изледване на езикови операции, които 

не са предмет на настоящата тема. Въпреки това  тези данни са интересни за 

съпоставяне, а при други данни и компонентти от цялостното доста по-разширено 

изследване се наблюдават разнообразни грешки при употребата на предлози без това да 

е било специален фокус на изследване и тъй като подобни детйли  имат отношение към 

темата,  са добавени към настоящия анализ. Така например на Фигура 1 е направена 

съпоставка на броя на грешките при разбирането на предлози и броя на грешките при 

разбирането на други части на речта като съществителни имена, глаголи и 

прилагателни имена. И при двете групи с ясно изразена по-голяма степен на трудност е 
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разбирането на предлозите спрямо посочените други части на речта, като при децата с 

дисфазия на развитието процентът на грешките е по-голям. 

 

 
Фигура № 1 Съотношение на процента на грешните отговори при децата от 

експерименталната и децата от контролната група при изследването на 

разбирането на различни части на речта. 

 На Фигура 2  е представено съотношението на грешните отговори при 

изследването на разбирането на предлози. Наблюдава се еднакъв ред на степенуване на 

предлозите по трудност, като процентът на грешшните отговори е по-голям при децата 

с дисфазия на развитието с изключение на предлога „зад”, при който процентът на 

грешните отговори е еднакъв при двете групи 

 
Фигура № 2 Съпоставяне на броя на грешните отговори на децата с дисфазия 

на развитието и на децата с нормално езиково развитие при декодирането на 

предлози. 

 

Въпреки различията в процента на грешните отговори, представени на  Фигура 

2, на Таблици 1 и 2 е видно, че статистически значими различия при разбирането на 

предлози  между двете групи не се наблюдават. 

 

Таблица № 1 Честота и процент на натрупване при резултатите от задачите за 

изследване на разбирането на предлози при момичетата от двете групи. 

Gender  Group  Val.  Frequency  Percent  Cumulative Percent  

Females  Developmental 

dysphasia  

0,00  1         12,5  12,5  

0,60  4  50,0  62,5  

0,80  2  25,0  87,5  

1,00  1  12,5  100,0  

Total  8  100,0   
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Normal 

Language  

0,40  2  13,3  13,3  

0,60  7  46,7  60,0  

0,80  3  20,0  80,0  

1,00  3  20,0  100,0  

     

Таблица № 2 Честота и процент на натрупване при резултатите от задачите за 

изследване на разбираенто  на предлози при момчетата във  всяка от групите. 

Gender  Group  Val.  Frequency  Percent  Cumulative Percent  

Males  Developmental 

dysphasia  

0,00  1  4,5  4,5  

0,20  4  18,2  22,7  

0,40  3  13,6  36,4  

0,60  7  31,8  68,2  

0,80  4  18,2  86,4  

1,00  3  13,6  100,0  

Total  22  100,0   

Normal 

Language  

0,40  3  20,0  20,0  

0,60  4  26,7  46,7  

0,80  3  20,0  66,7  

         

На Фигура 3 и Фигура 4 се вижда, че разбирането на предлози е по-добро при 

момичетата от експерименталната група, докато при децата с нормално езиково 

развитие момчетата имат по-добра успеваемост. 

 
 

Фигура № 3 Съотношение на успеваемостта по пол при задачите за 

изследване на разбирането на предлози при децата с дисфазия на развитието. 



 | 74 

 

 

Научна конференция с международно участие „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ“, 

04 – 06 Ноември 2016 г., НБУ,  София 

 
Фигура №  4 Съотношение на успеваемостта по пол при задачите за 

изследване на разбирането на предлози при децата с нормално езиково развитие 

Както може да се види на Фигура 5, две от децата от експерименталната група не 

са дали нито един верен отговор при разбирането на презлози. Също така сред най-

ниските резултати се открояват и четири случая, при които е декодиран само един от 

петте предлога. Това са отговори също на деца от експерименталната група. 

Максимален актив имат 12 от децата - те са декодирали и петте предлога. Броят на 

децата, които имат максимален актив е два пъти по-голям в контролната група – 8 от 

тях са декодирали всички предлози, както и 4 деца от експерименталната група са 

успели да направят същото. 

 
 

Фигура № 5 Съотношение на броя правилните отговори на децата с дисфазия на 

развитието и на децата в норма при разбирането на предлози. 

На Таблици 3 и 4 са представени различни видове грешки в употребата на 

предлози при децата с дисфазия на развитието. Те са класифицирани в три групи – 

парафазии (замени) на предлози, изпускане на предлози и вмъкване на предлози без да 

са изисквани от контекста. 

Таблица №3 Различни видове грешки в употребата на предлози 

Парафазии (замяна) на предлози  Изпускане на 

предлози  

Вмъкванe на предлози 

без да са изисквани от 

контекста  

Вземам на вкъщи колело, скутер 

или нещо подобно 

 Слагаш с маслото на 

филийката да стане 

вкусно. 

Днес отивам на групата Стреля птиците. Омазва с шоколад на 

филийката. 
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Човекът чука на пирона. Крава, която някой 

човек ѝ издоява 

млякото. 

Чука с пирон. 

Вчера исках да отида на парка, 

обаче завалял дъжд – не можех да 

отида на парка. 

Обичам да играя 

топка. 

Реже на ябълката на 

обелката. 

Човек се скрива в масата. Днес съм почивка.  

Той ще маже хляб от шоколад. Момчето стреля 

пъдпъдъци. 

 

На този човек на пръста му тече 

кръв. 

Човек, на който 

пръстът му потекъл 

кръв. 

 

Има кръв в пръста си.  Човека от пръста му 

тече кръв. 

 

И бягам на снега. Пръста му тече кръв.  

 
Парафазии (замяна) на предлози  Изпускане на предлози  

Ще отидем на първи клас като порасна. Той се хлъзва на банана обелката. 

Като завали дъжд не искам да хода на 

парк. 

Ловец стреля гълъбчетата 

Хлъзнал се с банана. Един човек вървял, нещо искал, стъпил 

на другия човек крака. 

Отидох при зоопарка да гледам 

животните, но заваля един дъжд и се 

прибрах вкъщи. 

Един бели с ножа ябълка обелките. 

Вчера играх за компитъра. Играл си къщи играчките. 

Пъхнали си краката на водата малко. Един дъжд се е изсипал към една кална 

локва и едно дърво му паднали листата. 

 Магарето скача калта. 

 Седи палатката. 

 

Дискусия  
По правило винаги е възможно да се търсят и проверяват хипотези от различно 

естество като например, че би могло да има дефицити във вербалната слухова памет на 

тези деца. Редица изследвания обаче отхвърлят такава хипотеза. Така например на 

базата на резултати от свое изключително мащабно невропсихологично изследване, 

Василева констатира,че „развитието на вербалната памет в периода от от 4 до 6 години 

показва добро функциониране с тендецията за постепенно повишаване на нейния обем 

и точност.” [2] Това означава, че не би могло да обясним и обосновем езиковите 

дефицити с дисфункции на вербалната памет още повече, че тук става дума за 

специфични езикови нарушения. 

В действителност трудностите в употребата на предлози при децата с дисфазия 

на развитието се свързват с усложняващото се надграждане на нови форми на 

синтактични и граматични конструкции. Така например в настоящото изследване бе 
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установено, че тези деца сравнително добре разбират изолираното значение на отделни 

думи, както и смисъла на кратки фрази. Трудностите в разбирането са особено изразени 

и корелират с дължината на фразите и тяхната семантична и граматична сложност като 

се оказва, че  при децата с дисфазия на развитието най-съществените проблеми са в 

сферата на граматическата морфология и морфосинтаксиса. В синтетичните езици това 

има връзка с падежните отношения и тяхната граматична роля, а фактът, че има  

случаи, когато падежни форми в еволюцията на един език са се трансформирали в 

предлози, показва, че между граматическата морфология, морфосинтаксиса и 

предлозите има връзка. При децата с дисфазия на развитието трудностите произтичат 

от схващането на граматичните модели на фразите и ролята на предлозите в 

граматичните съчетания и синтактичните конструкции, като в най-голяма степен 

проблем за тези деца е овладяването на фразеологията на даден език и произтичащото 

от нея участие на предлозите.  

 
Ето защо както може да се види на Фигура 7, колкото по-широк е даден 

контекст, толкова по-големи са трудностите на децата в разбирането на неговия смисъл 

и от това, разбира се, зависи и непълноценното и недобро диференциране и 

фразеологично възприемане  на предлозите като стилистично и граматично 

хармонизиран компонент към фразеологоията на  контекста. Като закономерна 

последица от това се наблюдава и тяхното колебливо и съпроводено с редица грешки  

включване в спонтанните изказвания на децата с дисфазия на развитието.  
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