
ТЕСТ ЗА РОДИТЕЛИ 
 

Какво знае и може моето дете на 3-4 годишна възраст? 

 
1. Детето говори ли ясно? 

2. Детето изговаря ли правилно звуковете в началото и в края на думите? 

3. Детето използва ли прости изречения в речта си? 

4. Детето може ли да използва различни думи? 

5. Детето може ли да предаде свои преживявания разбрано и свързано (напр. 

преразказ на случки, преразказ на кратки приказки)? 

6. Детето познава ли формите кръг, квадрат, триъгълник и може ли да ги назове? 

7. Детето може ли да предаде правилно времеви отношения (напр. ден-нощ; вчера-

днес-утре; преди-след)? 

8. Детето може ли да обхване множество от три предмета и да ги преброи? 

9. Детето различава ли растенията от основните видове (трева, дърво, цвете) и 

може ли да ги назове? 

10. Детето различава ли животни и може ли да ги назове? 

11. Детето различава ли метерологични промени (дъжд, сняг,вятър) и може ли да ги 

назове? 

12. Детето може ли да нагажда своето поведение към изискванията на определени 

ситуации ( напр. в кръг около масата, при свободни игри, при тихи занимания)? 

13. Детето може ли да подтисне някои свои желания, ако това е необходимо при 

определени групови игри и дейности? 

14. Детето чака ли в определени ситуации, докато му дойде реда? 

15. Детето изпълнява ли забрани (напр. да не използва определени предмети)? 

16. При спорове с други деца проявява ли признаци на агресивност (вербално и 

телесно)? 

17. Детето реагира ли агресивно (вербално или телесно) на разочарования? 

18. Детето има ли вид на уравновесено и спокойно? 

19. Детето познава ли различни възможности и може ли да ги използва за мирно 

решаване на конфликти (компромиси, отстъпки)? 

20. Детето искрено ли е и чаква ли от други деца и от възрастни искреност? 

21. Детето слуша ли внимателно указания и разкази? 

22. Детето намира ли правилно мястото си в големи групи и при нужда може ли да 

им се подчинява? 

23. Детето може ли да рисува с прави и криви линии? 

24. Детето може ли да апликира образ от готово изрязани форми? 

   

Оценяването на посочените характеристики се извършва по петстепенна скала: 

 „Да” или „Много изявено”                          - 5 точки 

 „Често”                                                        - 4 точки 

 „Понякога да, понякога не”                        - 3 точки 

 „Рядко” или „Малко изявено”                     -2 точки 

 „Не” или „Изобщо не може да се каже” - 1 точка 

 

Резултати: 

24-45 т. – ниско ниво 

46-110 т.- средно ниво 

110-120 т.- високо ниво 


