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Резюме: Това изследване е провокирано от проблемите на функционалната грамотност, 

демонстрирани от българските деца. В настоящата работа са представени резултатите от приложени 

тестове за зрителна перцепция на невербални конфликтни стимули и на обемни геометрични фигури при 

деца на 7;0 – 8;0 години. В същата възрастова група е проведено изследване на фонологичното 

осъзнаване с нормиран и валидизиран за българската популация тест – КТФО. Търси се връзка между 

зрително-пространствените постижения и тези на фонологичното осъзнаване. Анализират се 

индивидуалните резултати за всяко дете. Пилотното изследване се проведе в масово училище в град 

София. 
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Abstract: This study was prompted by the problems of functional literacy displayed by Bulgarian 

children. This work presents the results of tests applied to visual perception of nonverbal conflicting incentives 

and volume of geometric shapes for children 7;0 - 8;0 years. In the same age group is the study of phonological 

awareness with standardized and validated test for Bulgarian population. Looking connection between visual-

spatial achievements and those of phonological awareness. Analyze individual results for each child. The pilot 

study took place in a mainstream school in Sofia.  
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Въведение 

Фонологичното осъзнаване е важно за ефективното декодиране на писмената 

реч и за съотнасянето между звук и буква. В процеса на ограмотяване успехът на детето 

зависи от развитието на фонологичното и фонемно осъзнаване. Голяма част от децата 

достигат до това познание преди още да са ограмотени [4, 5, 11]. Изследвания 

потвърждават, че децата постъпващи в училище с ограничени познания относно 

фонологичните единици, показват по-нисък успех в четенето, отколкото учениците, 

които имат необходимата компетенция в тази област [9]. При изследване на 75 деца от 

първи клас с тест за фонологично осъзнаване (КТФО), Щерева установява, че 9.5% от 

тях имат ниски резултати при изпълнението на фонологичните задачи [4].  

Още от предучилищна възраст децата вече обръщат внимание и на съставните 

елементи и на целия пространствен стимул при зрително-перцептивни задачи [6, 8, 10, 

12]. Въпреки, че при децата пространственото преработване на иерархически 

(конфликтни) форми не е с ясно изразена селективност при перцепцията на цялото 

(глобално) в сравнение с частите (аналитично), то по време на предучилищната и 

началната училищна възраст продължават да се развиват съществени взаимодействия 

между преработването на частите и цялото. 

Отбелязва се, че децата между 4 и 8 години използват по-често глобална 

стратегия при решаването на пространствени задачи. Глобалното предимство намалява 
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с увеличаване сложността или непознатостта на формите. Заключението на авторите е, 

че децата до изследваната възраст продължават да претърпяват промени в развитието 

си по отношение на преработването на йерархически стимули [7]. 

Бинокулярната тахистоскопична перцепция на обемни геометрични фигури при 

здравите деца от началното училище показва развитие с възрастта. Преломен момент за 

здравите деца се оказа възрастта 7-8 години. 

Цел: Търси се връзка между зрително-пространствените постижения и тези на 

фонологичното осъзнаване при деца от първи клас в масовото училище – пилотно 

изследване. 

Изследвани лица: Изследвани са 18 деца на възраст 7;6 – 8;0 години. Всички 

деца са десноръки и с интелект в норма по Рейвън.  

Материал и метод: В изследването е използвана тестова батерия за изследване 

на фонологичното осъзнаване – КТФО и два зрително-пространствени теста.  

КТФО е картинен тест за фонологично осъзнаване и съдържа 16 субтеста с три 

вида задачи – римуване, класифициране и манипулиране. Задачите са представени по 

два начина – разпознаване и възпроизвеждане. Римуването е представено от два 

субтеста – разпознаване на рима (субтест 1) и възпроизвеждане на рима (субтест 2). 

Класифицирането е представено от три субтеста за разпознаване на фонеми в начална 

(субтест 3), средна (субтест 4) и крайна (субтест 5) позиция, два субтеста за 

категоризация на фонеми в начална (субтест 6) и крайна позиция (субтест 7), два 

субтеста за възпроизвеждане чрез класифициране на фонема в начална (субтест 8) и 

крайна позиция (субтест 9). Манипулирането е представено от два субтеста за 

разпознаване на манипулирана сричка (субтест 10) и на манипулирана фонема (субтест 

11), от два субтеста за разпознаване на сливане на сричка (субтест 12) и сливане на 

фонема (субтест 13), от три субтеста за разпознаване на сегментиране на изречение 

(субтест 14), на сегментиране на сричка (субтест 15) и сегментиране на фонема (субтест 

16).  

Фигура 1. 

 
 

Тест за бинокулярно тахистоскопично представяне и перцепция на триизмерни 

фигури чрез компютърна програма (Фигура 1). Стимулният материал се състои от шест 

триизмерни геометрични фигури: три от тях са със заострени ръбове (призма, пирамида 

и пресечена пирамида с четириъгълни основи) и три със заоблени повърхнини 

(цилиндър, конус и пресечен конус). Еднаквите и различни двойки стимули са равен 

брой – общо 60 [1].  

Тест за проучване на глобално-аналитичната дихотомия, който включва три 

форми – триъгълник, кръг и квадрат, като всяка от тях е изградена от същите фигури в 

малък размер (Фигура 2). Експериментите се провеждат като фигурите се подават по 

двойки – общо 36. Чрез натискане от изследваното лице на съответен бутон, върху 

клавиатурата се отчита реакционно време от дискриминацията на представената двойка 

стимули. Децата натискат бутон за еднакви стимули с лява ръка, а за различните – с 

дясна ръка. И двата теста се подават още веднъж със смяна на ръцете [2, 3]. 

Фигура 2. 

      



 | 32 

 

 

Научна конференция с международно участие „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ“, 

04 – 06 Ноември 2016 г., НБУ,  София 

 
    

Анализ и интерпретация на резултатите  

Резултатите от двата зрително-пространствени теста са обработени с 

дисперсионен анализ ANOVA, като са разгледани двете подавания на всеки от 

тестовете и не се установи статистическа значимост. Това означава, че броят верни 

отговори не зависи от ръката, която отчита еднаквите и различните двойки стимули.  

Направен е корелационен анализ за търсене на взаимовръзки между задачите за 

фонологично осъзнаване и зрително-пространствените тестове. Резултатите не показват 

наличие на корелация между тях. Това може да се дължи на малкия брой изследвани 

лица, както и на това, че вероятно фонологичното осъзнаване и преработването на 

зрително-пространствени стимули се осъществяват относително независимо едно от 

друго. 

При анализиране индивидуалните резултати на изследваните деца установихме, 

че при осем от тях се наблюдава взаимовръзка между ниските постижения от 

фонологичните субтестове и ниски постижения от зрително-пространствените тестове.  

Както се вижда от таблицата всяко от децата има под 50% верни отговори при 

някои от зрително-пространствените тестове. Има ниски резултати както в 

идентификацията така и в дискриминацията на конфликтните фигури за глобална и за 

аналитична стратегия при едно и също дете. При някои от тези деца страда и 

перцепцията на обемни фигури.  

Всички те дават незадоволителни за възрастта постижения на фонологичните 

субтестове за възпроизвеждане: субтест 2 – „Възпроизвеждане на рими” и субтест 9 – 

„Възпроизвеждане чрез класифициране на фонема в крайна позиция”. При повечето от 

тези деца се наблюдават дефицити и в някои от фонологичните субтестове за 

разпознаване.  

Таблица на изследваните деца с под 50% верни отговори при 

фонологичните и зрително-пространствените тестове 

  

Изследвани деца 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тест за фонологично осъзнаване 

       
Римуване 

субтест 1 5 10 9 9 9 10 3 10 

субтест 2 2 3 1 2 4 3 0 0 

Класифициране 

субтест 3 2 10 10 10 10 10 10 9 

субтест 7 3 10 1 10 9 7 9 10 

субтест 9 7 6 4 10 4 2 5 0 

Манипулиране 
субтест 10 10 9 9 10 7 6 9 0 

субтест 11 10 9 10 10 10 5 5 1 

Сливане субтест 13 10 10 10 10 10 10 10 3 

Сегментиране 
субтест 15 9 8 8 8 7 8 1 7 

субтест 16 10 10 8 8 10 6 8 0 

          Зрително-пространсвени тестове 

       
Обемни фигури 

Еднакви 56 27 47 32 23 33 45 49 

Различни 55 35 38 27 41 40 54 28 

Глобална Еднакви 18 18 30 13 14 24 25 24 
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стратегия Различни 15 19 32 18 20 20 22 20 

Аналитична 

стратегия 

Еднакви 32 5 12 18 18 14 18 15 

Различни 33 22 12 20 19 16 17 19 

 

Заключение 

В проведеното пилотно изследване при деца от първи клас на възраст 7;6/8;0 

години, въпреки липсата на корелация между субтестовете на КТФО и зрително-

пространствените тестове за перцепция на обемни и конфликтни фигури, в 

индивидуалните резултати на половината от изследваните деца има такава 

взаимовръзка. Наблюдаваната зависимост е главно по отношение на ниските 

постижения при експресивните фонологични субтестове и дискриминацията на 

невербалните стимули за глобална и аналитична стратегия. Увеличаването броя на 

изследваните деца ще покаже дали тази тенденция е устойчива.  
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