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дишно момиче, което гони мечтите си.

Благодаря на проф. Цанка Попзлатева, моят учител и ментор, 
който ми помогна да изградя устойчива връзка на моите прак-
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Благодаря на инж. Нина Горанова и инж.Тодор Абаджиев от 
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нието на настоящата книжка. 

Също така, бих искала да отправя огромна благодарност към 
родителите, активно участвали в осигуряването на илюстраци-
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хайлова, Антония Йорданова, Бистра Илиева и др. Благодаря на 
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личен професионален успех, с които се гордея.

Накрая, но не на последно място изразявам безкрайната си 
благодарност на моята колега и приятелка Христина Славкова, 
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С нетърпение бих очаквала от Вас мнения и тази обратна 
връзка , която ще ме подкрепи в създаването на подобрени и 
максимално полезни издания.

Д-р Румяна Василева
(слухово-речев рехабилитатор на деца и възрастни)
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Слуховото възприятие и първи стъпки в слуховата работа

Слуховата функция възниква още във вът-
реутробния период от развитието на плода 
паралелно с формирането на слуховия орган. 
Кохлеата е развита още от 18-та вътреутробна 
седмица. Заедно с органичните звуци като сър-
дечни пулсации, кръвообращението, звуците от 
храносмилателния тракт и дишането, плодът 
ясно чува гласа на майката чрез вътреутробна-
та течност. Невронните връзки към темпорал-
ния лоб на кората на главния мозък са функци-
ониращи от около 28-та до 30-та гестационна 
седмица. Детето се вслушва най-добре в шум 
с честотен обхват до 500 Hz (Ptok M.& A.Ptok, 
1996). Така започва развитието на тонотопич-
ната организация на слуховата кора, отговорна 
за получаване, различаване и реагиране на му-
зика, звуци от околната среда и речеви стимули 
(по Темникова, Георгиева 2012).

В първия месец от живота на детето човеш-
кият глас се приема като приятен дразнител и 
предизвиква устойчиви поведенчески реакции 
(това е стадият на детекцията). 

При подходяща среда мозъчните механизми 
съзряват изключително бързо и към 6-7 месец 
детето диференцира гласа и тона, с който му се 
говори (това е стадият на дискриминация и на-
чалото на идентификацията). Изследванията на 
ранното слухово развитие на Eims (1990) и по-
късно на работната група, начело с Kuhl (1993, 
1998, 2000), и Gopnik (2000) са стигнали до ин-
тересни резултати, свързани с механизмите на 
ранна обработка на речевите сигнали при бебе-
тата. На възраст 6-10 месеца бебетата могат да 
диференцират мъжки от женски глас, както и 
контура на повишаване и намаляване на гласа 
(важна характеристика в супрасегментарните 
тонални езици, като мандарин).

През 8-я месец се осъществява връзката меж-
ду думата и представения образ на предмета 
(това е стадият на истинската идентификация). 
Към края на първата година се появява и първа-
та дума, израз на устойчиви връзки в мозъчната 
кора между слухо-речеви и двигателни анали-
затори (това е вече стадият на разбирането). В 

този период бебето имитира звуци, които чува, 
отговаря на въпроси като: „Къде е топката?“, 
разпознава името си и значението на думата „ 
НЕ“. В края на 18-я месец изговаря около 50 
думи и кратки фрази. Подава искани предмети, 
посочва частите на тялото, изпълнява лесни ко-
манди. До 2 годишна възраст - разбира прости 
въпроси с отговор

 „ ДА“ и „НЕ“. Употребява думи, често из-
ползвани в ежедневието, използва прости из-
речения, изпълнява вербални инструкции и ко-
манди без показване. До 2г.6м.- използва около 
270 думи, казва стихчета и пее песнички, про-
верява интересни нови звуци и казва на окол-
ните за тяхната поява. До 3 годишна възраст 
използва прости изречения от 3-4 думи, има 
активен речник от около 1000 думи, разказва 
приказки и истории, знае имената на членовете 
на семейството, пее песнички.

Слуховият гнозис е придобитата в инди-
видуалното развитие способност да се разпоз-
нават и идентифицират звукови стимули, вер-
бални (речеви) и невербални звуци (музикални 
тонове, предметни шумове и звуци, човешки 
гласове). Клиничните изследвания позволяват 
да се постигне познание за вътрешната дифе-
ренциация на слуховия гнозис чрез системати-
зиране на случаите на слухова агнозия.

Слуховите агнозии се отнасят към придоби-
ти, вследствие на мозъчни увреди, нарушения 
в способността да се разпознават и идентифи-
цират звукови стимули, които не се дължат на 
елементарни сензорни разстройства, интелек-
туални или езикови дефицити. Въпреки че ло-
калните мозъчни поражения и възникването на 
слухови агнозии са рядко явление (информаци-
ята от всяко ухо постъпва в двете хемисфери; 
слуховите функции се реализират от относи-
телно малки по размер проекционни и асоци-
ативни полета в мозъчната кора), клиничните 
изследвания днес постигат познание за вътреш-
ната диференциация на слуховата компетент-
ност. Съвременните класификации отчитат два 
главни критерия: качеството на обработваните 

1 СЛУХОВА ФУНКЦИЯ И ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА СЛУХОВИ УМЕНИЯ
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звукови стимули - невербални и вербални слу-
хови агнозии, и процесуален дефицит в обра-
ботката на звукова информация - аперцептивни 
и асоциативни. Аперцептивните имат интактен 
сензорно-перцептивен анализ, но нарушено 
разпознаване, докато асоциативните агнозии 
са резултат от невъзможен достъп на акустич-
ните сигнали до съхранени в паметта знания за 
възприетите стимули (Асенова, 2009; Тодорова, 
2013). 

Гнозисните процеси в слухова модалност 
са уменията за слухова дискриминация, иден-
тификация, имитация и разбиране на звуковата 
информация. Това са физиологични процеси в 
мозъчната кора, които се появяват, изграждат и 
усложняват поетапно в детското развитие под 
влияние на взаимодействията с предметната 
и социалната среда. Те нямат вроден характер 
и функционалната специализация на тяхната 
невро-мозъчна база е резултат от това взаи-
модействие. Мозъчната основа на гнозисните 
процеси в детска възраст се различава от тази 
на зрелия човешки индивид, тъй като е в про-
цес на установяване и кореспондира с високата 
невропластичност. Наблюдават се сензитивни/
критични периоди, в които развитието на всяка 
функция протича много интензивно при нали-
чие на съответните условия, както и стабилни 
периоди. Тези периоди очертават профил на 
слуховото развитие в детско-юношеска възраст. 
Провежданите изследвания с деца с локални 
мозъчни поражения трудно извеждат собстве-
ните закономерности на мозъчната обработ-
ка и мозъчната специализация на съответните 
региони. Едно от малкото изследвания на Си-
мерницкая (1983) дава общата посока на това 
развитие.

Слухова перцепция/възприятие - висша 
психическа функция със системен и йерархи-
чен строеж, която се появява след раждането 
на детето под силното влияние на социални-
те фактори. Erber (1982) демонстрира нейното 
изграждане в детска възраст, при което по-еле-
ментарните процеси стават основа за появата 
на компетентности от по-висок ранг, до мо-
мента на достигане на оптималната слухова 
компетентност при възрастния човек - слуша-
не с разбиране. Диференцирани са етапи в раз-
витието на сложната функционална слухова 

система при деца в норма чрез проследяване 
на динамичните отношения на основните про-
цеси на слуховия гнозис: слухова детекция, 
дискриминация, идентификация, имитиране и 
разбиране. 

Слуховата детекция се дефинира като про-
цес на откриване и регистриране на постъпил 
звуков стимул в първичната слухова кора (41 
мозъчна зона), в резултат на което възниква 
слухово усещане - най-елементарният психи-
чен образ. Това е първата и базова стъпка към 
по-сложната обработка на звуковите сигнали, 
които композират слуховото възприятие като 
сложен психофизиологичен и когнитивен про-
цес. 

Слуховата дискриминация е умението за 
различаване на два или повече звукови стимули 
по техните основни характеристики и вземане 
на решение за различие или идентичност. При 
възрастните протича диференциран анализ на 
характеристиките на акустичния стимул във 
вторичната/асоциативна слухова кора (22 мо-
зъчно поле). На поведенческо равнище детето 
определя дали два стимула са един и същ звук 
или два различни, т.е. дали са еднакви или не, 
без да ги разбира.

Слуховата идентификация е процес на 
сравняване на постъпил звуков стимул с на-
лични в паметта слухови образи и вземане на 
решение за идентичност на стимула с един от 
тях. Мозъчната активност се разгръща и обхва-
ща третичните асоциативни зони. На поведен-
ческо равнище детето прави избор от няколко 
звучения, предложени като възможности, в тър-
сене на правилния отговор за всяко конкретно 
звучене. 

Слуховата имитация е повторение на зву-
косъчетания, думи, фрази или изречения, въз-
приети само по слухов път. Тя е по-сложен от 
идентификацията процес и включва предиш-
ните звукообработващи процеси на корово рав-
нище, слуховата работна памет и други изпъл-
нителски (екзекутивни) функции на мозъчната 
кора. Коровите процеси в челните области оси-
гуряват задържане на слуховия образ в работ-
ната памет, вземане на решение за изпълнение 
на преминаващи през планиране гласови и ар-
тикулационни движения (зона на Брока, пре-
моторна област) и самото изпълнение, в което 
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се ангажира първичната двигателна кора, кон-
тролираща съответната мускулатура. В хода на 
тази информационна обработка се активира дъ-
гообразният сноп, пренасящ информацията от 
слуховата област на Вернике към префронтал-
ната зона и зоната на Брока. На поведенческо 
равнище това е умението на детето да повтаря 
възприетите сложни звукови комплекси чрез 
слуховия вход. 

Разбирането на звукокомплекси е най-ви-
сокото равнище в информационно обработва-
щия процес на слуховата система. Освен уме-
ние за имитация/повторение, тук се изисква 
актуализация на информацията в дълговремен-
ната памет, съхраняваща понятийната система 
на детето, търсене на изградени асоциативни 
връзки между слухово-артикулационния образ 
и конкретно понятие, откриване на значение-
то. Този гнозисен процес има важно значение 
за реализиране на релациите между слухово-
речевите и езиковите процеси на кодиране и 
декодиране на абстрактните лингвистични 
кодове. В него се включва широк ансамбъл от 
гнозисни и екзекутивни корови процеси.

Екипът, работещ със слухово увреденото 
дете и основно слухово-речевият му рехаби-
литатор, следва да притежават знания от раз-
лични области, касаещи нормално чуващите 
деца: йерархия на развитие на слуховия гно-
зис, развиващ ред на езиково и речезвуково 
овладяване, включващо надсегментарни ас-
пекти, знания за акустична фонетика и как да 
се употреби това в речевото и езиковото овла-
дяване. Екипът и личният терапевт на детето 
трябва да имат опит и в методите използвани 
за оптимизиране на взаимоотношенията май-
ка-дете. При наличието на кохлеарен имплант 
е необходимо допълнително знание, относно 
функциите на кохлеарния имплант и запаме-
тените в речевия процесор програми, включ-
ващи брой на активните електроди, честотни 
граници и динамични зони, всяка от които има 
влияние върху детските реакции и способно-
сти.

При децата с нормален слух изграждането 
на слухов гнозис има непроизволен характер и 
възниква на основата на нееднократно възпри-
емане на речта и звуковете от обкръжаващата 
среда чрез слуховия анализатор.

При слабочуващите деца степента на нама-
ления слух е причина за невъзможността да 
се формират произволни слухови представи. 
В този случай представите изцяло отсъстват 
или имат схематичен и фрагментарен харак-
тер. Тези категории се отнасят не само за сла-
бочуващите деца , но и за децата с кохлеарни 
импланти. КИС дават възможност на напълно 
глухо дете да започне да чува, но не възстано-
вяват слуха в границите на нормата. Затова би-
хме могли да кажем, че децата с кохлеарен им-
плант са един вид слабочуващи деца, но само 
когато КИС работи. В случаите, когато рече-
вият процесор е изключен или не работи по-
ради техническа причина, тези деца са напъл-
но глухи. За да се формират слухови и речеви 
представи у тях, са необходими многократни 
упражнения по развитие на слухово-речевия 
гнозис в кората на главния мозък. Така посте-
пенно се създават и закрепват слухови еталони 
на речта, които контролират по- нататъшното 
собствено изпълнение на един или друг фоне-
тичен модел, т.е. създава се правилна слухова 
представа за чуждата реч (Балканска, 1997). 
Авторката описва подробно процеса на фор-
миране на слухови представи и го подразделя 
на адекватни и недиференцирани. Описаните 
адекватни слухови представи напълно съот-
ветстват на подадения за слухово възприемане 
материал. Това става в резултат на провежда-
ните упражнения. Недиференцираните пред-
стави са междинен стадий между адекватните 
представи и отсъствието на представи. Това 
са неточни представи, които се изразяват в 
замени на подадения за слухово различаване 
материал с друг материал. Замените могат да 
бъдат обосновани и случайни. Под обосновани 
замени се разбират замени, в които се забеляз-
ват сходства с представения речев материал в 
ритмическата структура на думата, ударената 
гласна и броя на сричките. Под случайни за-
мени се разбират замени, в които не се наблю-
дават каквито и да било сходства с представе-
ния речев материал.

Формирането на слухови представи зависи 
от остротата на слуха, от равнището на рече-
вото развитие и от индивидуалните особености 
на обучавания. Това е дълъг процес, който се 
осъществява постепенно в хода на обучението. 
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За успешното му протичане рехабилитаторът 
трябва да е запознат с фазите на изграждане на 
адекватни слухови представи за елементите на 
речта при слабочуващите, както и етапите през 
които преминава слуховото възприятие. Л. На-
зарова (1981) отделя следните фази в развитие-
то на речевия слух:

Нулева фаза - липсва представа за новата 
дума. Когато детето възприема поредица от 
думи или изречение по слухов път, се изпускат 
думите, за които не са изградени слухови пред-
стави. 

Първа фаза - появява се недиференциран 
слухов образ на думата, фрагментарна слухова 
представа. Детето дава реакция, че е възприело 
речева единица. Обикновено замените са със 
случаен характер.

Втора фаза - слуховият образ на думата 
е диференциран и детето улавя съществени 
признаци от нея. Замените имат обоснован ха-
рактер и обикновено съответстват на ритъма, 
броя на сричките, или мястото на ударението.

Трета фаза - формирани са адекватни слу-
хови представи, които позволяват точна дифе-
ренцировка на думите в изречението (цит. по 
Попзлатева, 1999, с. 61)

В някои случаи е възможен скокообразен 
преход, например от нулева направо в трета 
фаза. В други, закономерният преход от нис-
шите към по-висшите фази се нарушава. Въз-
можен е преход от висши към по-нисши фази, 
например от първа и втора в нулева, т.е. част от 
речевия материал, възприеман неточно от дете-
то в миналия му опит, в момента е изключена от 
неговата слухова представа. 

Способността за слухово възприемане на 
речеви стимули се оказва в по-голяма зависи-
мост от когнитивната обработка, отколкото от 
състоянието на тоналния слух. В проведеното 
от Е. Кузмичева (1983) изследване по форми-
ране на речев слух при юноши с използване на 
звукоусилваща апаратура, авторката доказва, че 
успешно интерпретиране на говорен материал 
се постига чрез използване на слуховите ос-
татъци в съчетание с миналия речев опит, па-
метта и мисленето. Недостатъчната акустична 
информация се компенсира до голяма степен от 
смисловото интерпретиране (цит. по Попзлате-
ва, 1999, с. 62).

Възприемането на речта и другите звуци чрез 
КИ става по начин представен на изображение 
1. Звуковите сигнали постъпват в микрофона на 
външната част на кохлеарната имплантна сис-
тема (КИС). След това по кабела се предават 
на речевия процесор, където става преобразу-
ването им в последователни кратки електриче-
ски импулси. Тези импулси посредством пре-
давател, прикрепен към кожата на главата на 
пациента чрез магнит предава на вътрешната 
част на КИС, поместена под кожата, а от там 
на активните електроди разположени в кохле-
ата. Тук електрическите импулси стимулират 
окончанията на слуховия нерв, който предава 
информацията по-нататък към слуховия цен-
тър в мозъка. Там информацията от речеви и 
неречеви звуци се обработва и се възприема 
като звук. Имплантът стимулира непрекъснато 
с много висока скорост. Тъй като мозъкът при-
ема звуковата информация мигновено, звуците 
се чуват в момента на възникването им.

Изобр. 1. Функциониране на кохлеарния 
имплант

(www.medel.com)
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Кохлеарният имплант не възстановява нор-
малното чуване. Чуваните чрез импланта зву-
ци се възприемат различно. Едни ги описват 
като електронни, приличащи на глас генериран 
от компютър. Според други те са заглушени, 
приличащи на говор под вода, а трети описват 
звука като съвсем естествен. Интересен е фа-
ктът, че в случаите на реимплантация с по-нов 
в технологично отношение имплант (на една и 
съща фирма), звукът, който се чува е като глас 
на дете или като, както много често децата го 
описват като гласа на „Мики Маус”. Това може 
би се дължи на по-високата скорост на предава-
не на сигнала с новия имплант в сравнение със 
стария. Тези усещания постепенно с времето 
изчезват и с всяка настройка, звукът описван от 
хората, става все по-близък до естествения.

Формирането на слухов гнозис след кохле-
арна имплантация е свързано първоначално с 
привикването към кохлеарния имплант. То е 
свързано и с психологическата адаптация. Го-
лямо значение за нейната реализация имат се-
мейните, социални и други условия, в които са 
поставени да живеят както детето, така и въз-
растните. Огромна роля играят спецификата на 
адаптационните възможности, способността на 
изграждане на нови навици и психическа ус-
тойчивост, които имат своите особености при 
деца и възрастни. Периодът на психологическа 
адаптация е различно дълъг и зависи от степен-
та на интелектуалното развитие.

Слуховите гнозисни процеси след кохлеарна 
имплантация са свързани най-вече с акустична-
та адаптация. Основната трудност за правилно-
то й протичане е обстоятелството, че лицата с 
тотална глухота не знаят или са забравили да 
слушат. У тях няма или е твърде бедна предста-
вата за звуковата страна на речта. Този феномен 
е толкова по- изразен, колкото по-рано е настъ-
пило увреждането. Кохлеарният имплант усил-
ва и околния шум, което предизвиква непри-
ятни усещания в началния период от неговата 
употреба. Периодът на акустична адаптация е 

различно дълъг. За нейното правилно провеж-
дане е необходимо имплантът да се настрои 
оптимално добре, според индивидуалните осо-
бености. След като лицето привикне с новите 
акустични сигнали, може да се приеме, че им-
плантираният се е адаптирал към електронното 
устройство.

Във връзка с правилната настройка на им-
планта важно значение придобиват явленията 
слухова адаптация и слухова умора. При въз-
действието на звук с определена сила се изменя 
функционалното състояние на слуховия ана-
лизатор, което води до намаляване на неговата 
чувствителност. Това явление се означава като 
слухова адаптация, докато пренатоварването 
на анализатора води до слухова умора. Чес-
то слухова умора се наблюдава след направе-
на настройка на КИС или по време на слухов 
тренинг в първите месеци след включването 
на процесора. С нейното настъпване внимани-
ето намалява и се забелязва невъзможността за 
продължаване на слуховите тренировки. Външ-
ни изрази на умората са разсеяност, мимики на 
неудоволствие, болки в главата, а понякога све-
товъртежи. В такива случаи лицата съобщават, 
че всички звуци започват да звучат по един и 
същи начин. Главата им започва да бучи или 
бръмчи. Под влияние на допълнителен околен 
шум умората настъпва по-бързо, което налага 
началната акустична адаптация да се провежда 
в тихо помещение, като се води разговор само с 
един човек. Необходимо е при появата на слу-
хова умора да се прекрати слуховата работа.

Характерно за постлингвално глухите хора 
е, че преди да настъпи оглушаването, те са 
имали развита реч, поради което думите са им 
познати и те имат запазени в паметта „слухови 
образи” на същите. Непосредствено след ак-
тивирането на речевия процесор на КИС тези 
хора се изправят пред големи и често пъти не-
преодолими без чужда помощ трудности. Кох-
леарната имплантна система предава звуковите 
сигнали по различен начин и те не звучат така, 

2 РАЗВИТИЕ НА СЛУХОВ ГНОЗИС И СПЕЦИФИКА НА СЛУХОВО-РЕЧЕВАТА 
 РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ПОСТЛИНГВАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ  

 НА КОХЛЕАРНИ ИМПЛАНТИ
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като са чувани, когато слухът на лицето е бил 
нормален. Поради това те не съвпадат със за-
пазените за тях съответни слухови образи. Ето 
защо е необходимо след активирането на КИС, 
лицето- притежател да свикне да възприема 
звучащите по нов начин звуци, думи и реч, ко-
ето е един дълъг и труден процес. В практика-
та все по-често наблюдаваме, че този процес е 
още по-продължителен и мъчителен за хора, 
които след КИ разчитат на контралатералния 
остатъчен слух и той е водещ в комуникативния 
процес, независимо дали е подпомогнат със СА 
или КИ. Може би тук е мястото да споменем, че 
в този труден процес огромна е ролята на слу-
хово-речевия рехабилитатор. Трябва да се знае, 
че не само децата, но и постлингвално оглуша-
лите възрастни, се нуждаят от рехабилитация, 
независимо от това какъв вид слухова протеза 
използват /КИС или слухови апарати/. Необхо-
дима е целенасочена и упорита работа както от 
страна на рехабилитаторите, така и от страна на 
рехабилитирания и неговите близки.

Новите слухови гнозисни процеси, при по-
стлингвални потребители на КИ, се развиват в 
етапите на слухов тренинг. Той протича на две 
нива: слухов тренинг за неречеви звуци и слу-
хов тренинг за речеви звукове.

След успешното преминаване през етапа на 
слухов тренинг за неречеви звуци се пристъпва 
към слухов тренинг за речеви звукове. Често в 
практиката в едно терапевтично занятие се про-
вежда тренинг както за неречеви, така и за ре-
чеви звукове.

Слуховата работа за възприемане на речеви 
сигнали, в началото също се провежда в тиха 
стая, поради факта, че нетренираният слухово 
увреден човек трудно различава подадените ре-
чеви сигнали от околния фонов шум.

Слухов тренинг за речеви звукове започва 
с различаване броя на сричките и ритмичната 
структура на речта, както и различаване по слу-
хов път на паузите и темпа на същата. Лекси-
калният материал /думите/, който се използва в 
началните терапевтични сесии трябва да се раз-
личава по броя срички и по фонетичен състав.

Изреченията, давани за слухова идентифика-
ция първоначално трябва да се различават по 
броя думи включени в тях, по вида на изказва-
нето /съобщително, въпросително, възклица-

телно и подбудително/, за да се улови и инто-
национната разлика. Задължително условие в 
първоначалния етап е имплантираният да води 
разговор само с един човек /рехабилитатора/ в 
индивидуалните часове на терапия, който стои 
на разстояние 1-2м. с лице към имплантирания 
и произнася думите бавно и отчетливо, но не 
насечено. Първоначално думите и изречения-
та да се представят по чисто слухов път, като 
веднага след това се показва картинка или над-
пис на казаната дума. Така се изгражда нови-
ят слухов образ на думата, възприета чрез КИ 
и се помага на пациента да съотнесе този нов 
образ към вече съществуващия слухов образ в 
дълговременната памет за същата дума или из-
речение. Ако лицето има нужда се подпомага и 
чрез слухо-зрително възприемане на думите и 
изреченията. Постепенно разстоянието се уве-
личава и се тренира възприемането на говора 
по чисто слухов път. По- късно към говора се 
прибавя и страничен шум /например тиха му-
зика/, с което възприемането се затруднява, но 
се доближава до естествените условия. Бавно 
и постепенно продължителността на занятията 
се увеличава, като отначало се започва от 10-
15 мин. и се стигне до повече от 1-2 часа. На 
по-късен етап от рехабилитационния процес 
се предвижда прочитането на малък текст, като 
в началото, ако е необходимо може да се даде 
възможност за слухо- зрително възприемане 
на текста, а след това само по слухов път. От 
рехабилитирания се изисква да чуе и повтори 
всяко едно от изреченията в текста. След като 
имплантираният привикне да води разговор с 
един човек, се преминава към водене на разго-
вор с двама, а по- нататък и с повече хора. След 
това се тренира водене на разговор извън поме-
щението и на улицата. Към слушане на радио 
и телевизия се преминава по- късно, тъй като 
това е по- трудно.
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В повечето случаи, имплантираните лица с 
предлингвална загуба на слуха са малки деца. 
Рехабилитацията с малките слухово увредени 
деца може да бъде определена като обучава-
що- научен експеримент, където ролята на ре-
хабилитаторите е да улеснят овладяването на 
слуховия гнозис, речта и езика в един нормал-
но развиващ се ред. Тя се различава от рехаби-
литацията при възрастни, която е процес, чрез 
който изгубените комуникационни умения се 
възстановяват в определена степен. За възраст-
ните с придобита слухова загуба, кохлеарният 
имплант може да бъде очакван, като улеснява-
що рехабилитацията средство за възстановява-
не на слуховата сетивност. Целта е да се улесни 
речевото възприемане. При децата с кохлеарен 
имплант целите са по-комплексни. Имплантът 
е необходим, тъй като дава възможност да се 
възприемат речеви сигнали, улеснява развити-
ето на цялата лингвистична система, както и 
развитието на речевите звукове. 

В следоперативната слухово-речева рехаби-
литация при деца с КИ се работи за стимулиране 
цялостното развитие на детето и едновременно 
с това се извършва обучение на родителите за 
работа с него в домашни условия (Clark, Cowan, 
Dowell, 1998 по Балканска, 2009). Счита се, 
че децата с КИС трябва не само да се учат да 
слушат, а и да се учат посредством слушането. 
Необходимо е детето да обогатява речевите и 
езиковите си способности, когнитивната сфера, 
практическите си умения на базата на слухово-
то възприятие. (Mischook, Cole, 1986, по Бал-
канска Н., 2009).

За да се постигне максимална ефективност 
след кохлеарната имплантация при вродено 
глухи деца е необходимо спазването на следни-
те условия (Балканска Н., 2009):

• Екипна работа на различни специали-
сти: инженери, аудиолози, учители на глухи 
деца, психолози, речеви терапевти и родители.

• Обширна образователна рехабилитация, 
заемаща място след хирургичната интервен-
ция, в която активно са включени и родителите.

• Включване на рехабилитаторите по мес-
тоживеене в рехабилитационния процес след 
предварителна консултация и инструкция в 
центъра по кохлеарна имплантация, специфич-
но свързвайки вербалното обучение на имплан-
тираните деца.

• Осигуряване на речево- интензивна 
околна среда чрез интеграция на имплантира-
ните деца в масовите учебни заведения, според 
индивидуалните им потребности.

• Рехабилитацията не трябва да се фоку-
сира само върху слухово-вербалните аспекти, 
но и да взема под внимание персоналното раз-
витие на детето.

 Рехабилитационната програма за предлинг-
вално глухи деца, потребители на кохлеарни 
импланти, може да не се различава съществено 
от подходите, използвани при деца със слухови 
апарати. За дете с дълбока слухова загуба, из-
ползващо слухов апарат, откриването на висо-
кочестотни консонанти може да не е в детската 
зона за чуване.

Традиционните рехабилитационни методи 
използват визуални и тактилни значения за на-
учаване на тези звукове. В контраст децата, из-
ползващи кохлеарен имплант могат да откриват 
всички високочестотни речеви звукове, вклю-
чени в думи, фрази и изречения.

Рехабилитацията в постоперативния пери-
од на малки, предлингвално загубили слуха си 
деца, трябва да следва етапите в развитието на 
сложната функционална слухова система при 
деца в норма чрез проследяване на динамични-
те отношения на основните процеси на слухо-
вия гнозис: слухова детекция, дискриминация, 
идентификация, имитиране и разбиране. 

3 РАЗВИТИЕ НА СЛУХОВ ГНОЗИС И СПЕЦИФИКА НА СЛУХОВО-РЕЧЕВАТА
 РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ПРЕДЛИНГВАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ  

 НА КОХЛЕАРНИ ИМПЛАНТИ
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Слуховото възприятие и първи стъпки в слуховата работа

Първоначално малките деца, които нямат из-
градени слухови навици, се учат да реагират на 
различни неречеви звуци (музикални инстру-
менти и шумове от околната среда) и речеви 
звукове (изолирани говорни звукове). Първата 
задача е да се изгради условна реакция на всеки 
един от тези звуци, с насочено внимание.

Например: Показвате на детето инстру-
мента, с който ще подавате сигналите. Пред-
варително уточнявате начина на условната ре-
акция (детето може на нанизва кръгчета върху 
пръчка, да подрежда кубчета, да пуска топче-
та в кутия и т.н.) за всеки чут звук. Проиграва-
те упражнението няколко пъти пред детето, 
а след това се скривате и подавате сигнал от 
инструмента, а то трябва да реагира по пред-
варително установения начин. По подобен на-
чин разигравате упражнения и с други сигнали. 

Този първи етап в усещането на звуците от 
средата е особено важен за изграждането на 
първите слухови навици:

1) Детето с изграден условен рефлекс, ще 
има готовност да се включи в игровата аудио-
метрия за количествена оценка на слуха, а това 
ще ни покаже неговото субективно усещане на 
чистите тонове; 

2) По време на настройката на кохлеарния 
апарат за всеки един стимул, изграденото ус-
ловнорефлекторно умение на звук ще позволи 
на аудиолозите и инженерите да направят по-
точни настройки за подобряване на чуването; 

3) Родителите много по-лесно и бързо ще се 
уверят, че детето е започнало да чува, тъй като 
до скоро то не е реагирало на звукови сигнали. 
В повечето случаи детето започва първо да по-
казва, че чува в тихо помещение чрез изграден 
условен рефлекс, а спонтанното чуване се поя-
вява доста по-късно. 

Звуците от процесора се възприемат първо-
начално като шум, който много трудно може 
да се разграничи от страничните шумове. Ето 
защо е много важно в първите няколко месеца, 
когато се изгражда условната реакция на звук, 
помещението да бъде тихо, без наличие на шу-
мови фонове (пуснато радио или телевизор, от-
ворен прозорец и т.н.). 

Когато сте сигурни, че детето всеки път ре-
агира на поне два инструмента, тогава продъл-
жете с умения за диференциация на различни 
звукови стимули.

4 УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДЕТЕКЦИЯ НА ЗВУКОВ СТИМУЛ (ОТКРИВАНЕ И РЕАКЦИЯ)
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Слуховото възприятие и първи стъпки в слуховата работа

Започнете това упражнение с музикални инструменти, за които сте сигурни, че детето вече има 
реакция на звученето им. Първоначално за дискриминация трябва да използвате такива инстру-
менти, които се различават по звукочестотна характеристика.

Правете различни комбинации от музикалните инструменти по двойки.
Например:

5  УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ДВА МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТА
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Слуховото възприятие и първи стъпки в слуховата работа

Когато детето започне добре да дискриминира двойки музикални инструменти, които много се 
различават по звучене и честотна характеристика, упражнението може да се усложни, като тези 
инструменти се дават в двойки за диференциация с идентификация. Умението за идентификация 
е по-сложен психичен процес. При умението за дискриминация е достатъчно да се усеща разли-
ката между звуковете, които се чуват и не се изисква знание за техния източник. При умението за 
идентификация вече има знание за това, кой точно инструмент е източникът на звука, т.е. детето 
вече може да свързва даден звук с неговия източник. 

Когато се справя добре с идентификацията на инструменти, които се различават твърде много 
по своето звучене, тогава се пристъпва към по-сложни задачи, като се дават инструменти с близко 
звучене, отново по двойки. 

Например:
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Слуховото възприятие и първи стъпки в слуховата работа

Ако детето се справя добре с диференциацията на два музикални инструмента, усложнете за-
дачата и преминете към диференциация на три, четири, пет и т.н. инструмента.

Например:

6 УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ТРИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТА
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Слуховото възприятие и първи стъпки в слуховата работа

Правете различни комбинации, като постепенно увеличавате броя на музикалните инструмен-
ти, докато стане възможно детето да диференцира всички музикални инструменти.

Например: 
Поставете пред детето всички музикални инструменти или техни картинки. След като чуе звук 

от някой инструмент, то трябва да го покаже на картинка или само да започне да свири на него.

7 УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ПОВЕЧЕ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ
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Слуховото възприятие и първи стъпки в слуховата работа

По аналогичен начин подавайте тих и силен сигнал от различни музикални инструменти или 
от глас, а детето като реакция да показва съответната картинка, или само да свири (имитира) тихо 
или силно на дадения музикален инструмент с гласа си.

8 УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА СИЛАТА В ЗВУЧЕНЕТО 
 НА МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

СЛАБО СИЛНО

СЛАБО СИЛНО
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Слуховото възприятие и първи стъпки в слуховата работа

9 УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯ СИЛАТА НА ГОВОРНИТЕ ЗВУКОВЕ

БАУ-БАУ БАУ-БАУ

Упражненията за дискриминация на силата на звука могат да се усложнят, като се комбинират 
два звукови сигнала. На детето се подават няколко последователни серии от сигнали, всяка с раз-
лична комбинация по сила. От него се изисква всеки път да показва, коя от комбинациите е чуло.

10 УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА СИЛАТА ПРИ КОМБИНАЦИЯ 
 ОТ ДВА ЗВУКОВИ СТИМУЛА
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Слуховото възприятие и първи стъпки в слуховата работа

    

11 УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА БРОЙ ЗВУКОВИ СИГНАЛИ 
 ОТ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ ГОВОРНИ ЗВУКОВЕ

 

Аналогично подавайте един, два или повече сигнали от различни музикални инструменти или 
от глас. Като реакция изисквайте от детето да показва съответната картинка или само да свири /
имитира/ на дадения музикален инструмент с гласа си.

12 УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 
 НА ЗВУКОВ СИГНАЛ ОТ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

             

ПИ ПИ ПИ ПИ
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Слуховото възприятие и първи стъпки в слуховата работа

Упражненията за дискриминация на продължителността на сигнала могат да се усложнят, като 
се комбинират два или повече звукови сигнала. На детето се подават няколко последователни се-
рии от сигнали, всяка с различна комбинация по продължителност. От него се изисква всеки път 
да показва, коя от комбинациите е чуло.

13 УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 
 НА ЗВУКОВИ СИГНАЛИ ОТ ГОВОРНИ ЗВУКОВЕ

 МУУУ МУУУУУУУУУУ

14 УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 
 НА ЗВУКОВИТЕ СИГНАЛИ ПРИ КОМБИНАЦИЯ ОТ ДВА СТИМУЛА

късо дълго

дълго късо

късо късо

дълго дълго
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Слуховото възприятие и първи стъпки в слуховата работа

Започнете това упражнение с изолирани говорни звукове, за които сте сигурни, че детето вече 
има реакция на звученето им. Първоначално за дискриминация трябва да използвате такива зву-
кове, които се различават по звукочестотна характеристика.

Поставете пред детето картинки или букви на изолираните говорни звукове. В началото е до-
бре те да бъдат само два /Например: А-Ш; У-И; А-С и т.н./. Звуковете се представят за възприема-
не само на слух без отчитане и съответно се показват. След като чуе говорен звук, детето трябва 
да го покаже на картинка или само да имитира звука, като го произнесе.

Правете различни комбинации от изолирани говорни звукове по двойки. 

15 УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
 НА ИЗОЛИРАНИ ГОВОРНИ ЗВУКОВЕ ПО ДВОЙКИ, ТРОЙКИ И Т.Н. 

д    д    д м    у    у    у    у

и    и    и   и м    м    м   м

ш   ш    ш   ш Б    Р    Р    Р
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Слуховото възприятие и първи стъпки в слуховата работа

16 УПРАЖНЕНИЯ ЗА СЛУХОВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
 НА ЗВУКОПОДРАЖАНИЯ/ НАИМЕНОВАНИЯ

Темата „Животни” е подходяща за децата (дори за най-малките) - лесно се възприемат звуко-
подражанията и понятията в нея. Според възрастта и речевите умения на всяко дете се преценява 
колко елемента да съдържат и с каква трудност да са упражненията. Задължително е всички те да 
са придружени от картинен материал, като целта е да се използва не само слуховият анализатор, 
но и зрителният, за да се разбира значението им. 

Предлагаме следните звукоподражания и наименования от тази тема:

крава муууу коте мяу

пиле пи-пи куче бау-бау

овца беее прасе грух-грух

кокошка ко-ко пате па-па

кон и-и-и зайо оп-оп

коза меее мечо м-м-м

петел ку-ку-ри-гу жаба ква-ква

мишка църрр магаре иа-иа
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Слуховото възприятие и първи стъпки в слуховата работа

Поставете пред детето картинки на посочените думи. В началото е добре те да бъдат само две 
подбрани според дължината и звуковия състав. На малките деца се дават само звукоподражания, 
а на по-големите и наименования:
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Слуховото възприятие и първи стъпки в слуховата работа

Ако детето не знае величи-
ните МАЛКО-ГОЛЯМО, сега 
е моментът да ги въведете. 

Удачно е да се разиграе играта по следния начин: „Покажи/Дай малкото прасе, голямото куче, 
голямото зайче, малкото пате” и т.н. Играта може да се усложни като се искат два предмета: „Дай 
голямото пате и малкото куче.”, „Дай малката мишка и голямото мече.” и т.н. Това са упражнения 
за развитие на слуховото внимание и слуховата памет.

Задачата може да се усложни с въвеждане на комбинации с големини, цветове и един предмет.
Пример: Картинно лото
 Сложи  голямо синьо мече.
   малко жълто коте.
   малко червено пате и голямо зелено зайче.

17 УПРАЖНЕНИЯ ЗА СЛУХОВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ

МАЛКО ГОЛЯМО
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Слуховото възприятие и първи стъпки в слуховата работа

В една инструкция може да стигнете до 3 предмета наведнъж, като рехабилитаторът (логопе-
дът) преценява с каква трудност да е задачата, съобразявайки се с възрастта и възможностите на 
детето.

Комбинирайте животните с величините МАЛКО-ГОЛЯМО или цветовете СИН-ЧЕРВЕН, 
ЖЪЛТ-ЗЕЛЕН, БЯЛ-ЧЕРЕН. За по-големите деца, които знаят цветовете, могат да се дадат и 
всички цветове. 

Пример:

 Голямото коте е червено.
 Малкото пиле е жълто.
 Голямата крава е кафява.
 Голямото пиле е синьо, а малкото куче е зелено.
  На детето предоставяме картинка за оцветяване.

За да може детето да разпознава думите в речта, дори и когато са членувани, етапът инструк-
ции е важен. Отначало те трябва да бъдат от най-прост вид:

 Дай  патето!
  магарето!
   мечето!

 Покажи (посочи) кокошката!
  жабата!

  Вземи пилето!
  кучето!

18 УПРАЖНЕНИЯ ЗА СЛУХОВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ИНСТРУКЦИИ
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Слуховото възприятие и първи стъпки в слуховата работа

19 УПРАЖНЕНИЯ ЗА СЛУХОВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ИЗРЕЧЕНИЯ

Тук освен основните думи по темата, ще са ни необходими и картинки за думи-действия. Пър-
воначално въвеждаме действия близки и познати на детето, които то извършва ежедневно. Напри-
мер: спи, яде, ходи, бяга, пие. Като начало сложете пред детето няколко картинки на животни и 
картинки, изобразяващи две от тези действия, които да се различават по звучене. 

Пример:

Изреченията могат да бъдат от типа:

Кучето спи. Патето бяга. Прасето бяга.
Прасето спи. Кучето бяга.

Направете картинките на отделни картончета и ги поставете пред детето. След като чуе изре-
чението, то трябва да се опита да го повтори, да вземе картинката на съответното животно и да я 
постави до картинката, която отразява действието. След това отново накарайте детето да каже изре-
чението, като го попитате: Какво прави.....? Броят на картинките, изобразяващи животните и броят 
на картинките-действия се съобразява с възрастта и възможностите на детето. Задачата може да се 
усложни, като кажете едно сложно изречение от типа: Кучето спи, а прасето бяга. Детето трябва да 
извърши действията със съответните животни, а след това да се опита само да каже изречението. 
Още по-трудно става упражнението, когато въведете животни и величини. 
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Малкото прасе спи.

Голямото пате бяга.

Голямото прасе бяга.

Това са упражнения за развитие на слуховото внимание и слуховата памет, които са много ва-
жни в процеса на речево разбиране. В началото можете да започнете с по-проста схема. От детето 
се изисква да покаже последователно картинките в реда на изказаното словосъчетание и ако е 
възможно да го повтори. За по-голяма сложност може да се добавят още до 2 понятия от темата 
или прилагателни. 

Възможните комбинации са :

две сини патета

две сини прасета

две червени прасета

две червени патета

четири сини патета

четири сини прасета

четири червени прасета

четири червени патета

20 СХЕМИ НА СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ ИЛИ ИЗРЕЧЕНИЯ 
 ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУХОВАТА ПАМЕТ

Пример:
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Колкото повече елементи съдържа схемата по колони и редици, толкова слуховата задача е по-
трудна.
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30

Всяко едно упражнение се предлага първо само на слух и се 
изисква от детето да го изпълни. Ако срещате неразбиране от 
страна на детето, можете да проиграете упражнението някол-
ко пъти слухозрително. След това обаче, трябва да продължите 
само със слуховата работа. Това е много важно, за изграждането 
на слухови навици и за развитието на слухови способности, за 
да се използва ефективно КИС и тя да стане част от тялото на 
детето, а не просто аксесоар! Ако това не се случи, детето няма 
да се научи да използва пълния капацитет на КИ, няма да се 
адаптира максимално към чуването и ще предпочита да сваля 
процесора, защото той повече го натоварва, отколкото му пома-
га. Тренирането на слуха при хората с КИ трябва да е постоян-
но, дори когато те са достигнали оптимално ниво и се справят 
много добре с разбирането на речта не само на живо, но и при 
ползване на телефон или други електронни устройства.

Слуховото внимание се губи много бързо, буквално за 2 сед-
мици може да се разпадне/ забрави онова, което е градено с го-
дини и е плод на огромен труд и усилия. Рехабилитация на слуха 
може и трябва да бъде приятна и очаквана от децата. Родители-
те и рехабилитаторите могат да изградят позитивно отношение 
към този така важен процес, чрез създаване на емоционално 
наситени с положителни преживявания ситуации, в спокойно 
и приятно пространство, което детето да приема като „своето 
място” и времето за рехабилитация да бъде време за забавление. 

Желая Ви много успехи!

ПРЕПОРЪКИ

Ако се нуждаете от дидактични тематични материали за работа по представения начин, 
можете да поръчате по е-мейл: rumjanap@abv.bg книжки по темите:”

„Облекло”
„Плодове”
„Зеленчуци”
„Превозни средства”
„Човешко тяло”
„Къща”
„Баня”
„Кухня”
„Спалня”
„Хол”
„Цветя”. 
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