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Карта за наблюдение на поведението на детето 

(Предназначена за предучилищна възраст) 

Нарушение в 

поведението 
Прояви 

Бележки на 

наблюдаващия 

Агресивност  

Детето чупи играчки; разрушава продукти 

от дейността – конструкторски постройки, 

рисунки и др. (свои или на други деца); кара 

се с други деца. 

 

Негативизъм  
Инати се; прави обратното на казаното; 

отказва даже и интересна игра. 
 

Демонстративност  

Пречи на занятията (шутовско и/или 

изразено показно); имитира (движения, 

мимики, реч) децата и възрастния; с всички 

сили привлича вниманието към себе си за 

сметка на занятията; прави всичко на 

обратно и наблюдава реакцията. 

 

Емоционална 

дистанция 

Трудно се включва в колективна игра; 

избягва погледи „очи в очи“; стреми се към 

уединение. 

 

„Псевдоглухота“ 

Не изпълнява, молба, инструкция, 

изискване въпреки, че чува и разбира 

съдържанието на казаното 

 

Избухливост  
Хвърля играчки, блъска мебели, възможно 

е да нагруби възрастен и да обиди връстник. 
 

Обидчивост  

Болезнено реагира на забележка; лесно се 

обижда, когато губи в игра; често 

демонстрира недоволно, обидено, сърдито 

изражение на лицето (цупи се). 

 

Конфликтност  

Провокира конфликти; не се съобразява с 

желанията и интересите на връстниците си 

при съвместна дейност; реагира остро на 

действията на другите. 

 

Нерешителност  

Избягва водещи роли в игри; избягва 

ситуации с устни отговори по време на 

занятия; не отговаря въпреки, че знае 

отговора.  

 

Неуместно 

(„палячовско“) 

Реагира със смях, плезене, кривене на 

забележки на възрастни, имитира видяното. 
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поведение  Похвала или порицание не оказват влияние 

върху поведението му. 

Когнитивни 

трудности 

Лесна уморяемост, отвлекаемост от 

достъпни за възрастта занимания; гледа в 

страни по време на занятия, налага се да му 

се повтаря многократно 

 

Тревожност  

Показва високо ниво на тревога без 

причина; треперене, неоснователна 

боязливост, страх; изразена предпазливост 

и недоверие 

 

Скованост/инертност   

Двигателно сковано и неловко в нова 

ситуация; трудно избира занимание; стои 

настрана; бездейства; говори тихо, бавен 

темп на действия, при задачи по сигнал 

изостава 

 

Егоцентричност  
Всичко му принадлежи и всички трябва да 

играят неговата игра 
 

Хиперактивност  

Дефицит на активно внимание: 

 непоследователност, трудно удържа 

вниманието си дълго време върху 

определен обект;  

 не чува, когато се обръщат към него; 

 с голям ентусиазъм се заема с 

определена задача, но не я завършва; 

 изпитва трудност в организиране на 

дейността си;  

често губи вещи;  

 избягва скучни, изискващи умствени 

усилия задачи;  

 често е разсеян. 

Двигателна активност (освободеност): 

 постоянно нервничи; 

 проявява признаци на безпокойство 

(барабани с палци; мърда на стола;  

 движи крайниците си;  

 повдига назад главата си;  

 навежда се (изпуска-взима предмети 

от земята,  тръгва нанякъде);  

 спи по-малко от другите деца, дори 

като бебе;  

 много активна реч (бърборко). 

Импулсивност: 

 започва да отговаря преди да чуе 

докрай въпроса; 

 не е способно да изчака своя ред, 

намесва се в диалога (монолога), 

прекъсва;  

 с трудност съсредоточава вниманието 

си; 
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 не може да изчака получаването на 

възнаграждение (ако между действието 

и възнаграждението има пауза); 

 не може да контролира и регулира 

действията си, много трудно спазва 

правила и ограничения 

Не разбира словесни 

инструкции 

прости – ориентира се нагледно в 

поведение и действия не по инструкция и 

обяснения;  

сложни – обърква се или пропуска 

последователност на действия по словесна 

инструкция. 

 

Занижена 

работоспособност 

умствена – бърза умора при задания с 

интелектуална активност;  

физическа – бърза умора при физически 

занимания/игри/разходка;  

наблюдава се занижена работоспособност 

още в началото на занятието. 

 

 

 

 


