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Ръководството за учители има за цел да подпомогне тези, които имат желание да 

включат обучителните игри като част от дейностите в клас, да ги използват в 

индивидуални или групови занятия с учащи с дислексия или да ги предложат на тези 

учащи като средство за самостоятелна тренировка на определени умения. 

Ръководството е предназначено за учители, които ежедневно работят с учащи с 

дислексия, както и за тези, които имат по-малко опит в това направление и търсят 

допълнителни източници за обогатяване на своите знания и педагогически 

инструментариум.  

 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор 

и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за 

използването на съдържащата се в нея информация 
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 ВЪВЕДЕНИЕ 

Дислексията е състояние, което съпътства човек през целия му живот и засяга един на 

всеки десет души, без значение от техния език или социално положение. Повечето 

хора ограничават разбирането си за дислексията само до четенето и писането. То тя е 

многостранен проблем, който засяга не само овладяването на грамотността. Хората с 

дислексия се нуждаят от редовно трениране на възприятията, паметта, вниманието, 

както и на други важни за ученето умения, защото в противен случай прилаганите в 

общообразователните училища мерки за приобщаващо образование ще загубят част от 

ефективността си. Подобни тренировки са предпоставка за подобряване на 

фонологичната и ортографична обработка. Приобщаващото образование изисква 

осигуряване на достъп до индивидуални образователни ресурси (например дигитални  

ресурси, съобразени със специфичните потребности на учащите), за да може всеки да 

използва онези, които в най-голяма степен отговарят на неговите специфични 

обучителни потребности и които му помагат да компенсира дефицитите. Предлаганите 

интерактивни упражнения могат да помогнат на учащите с дислексия за подобряване 

на някои специфични умения, необходими в процеса на учене.  

 

Целта на проекта бе да създаде разнообразни обучителни игри, които да мотивират и 

да стимулират развиването на внимателно подбран набор от умения, които са важни за 

хората с дислексия. 

Мобилните устройства станаха много по-функционални (не само от техническа гледна 

точка) и популярни, особено сред младите хора, и това предлага големи възможности 

за учене „навсякъде и по всяко време“.  

Хората с дислексия трябва постоянно да тренират своите възприятия, в противен 

случай мерките за приобщаващо образование (в професионалните училища, 

университетите или центровете за професионална квалификация) няма да постигнат 

нужния ефект. Добре развитите възприятия са предпоставка за добра фонологична и 

ортографична обработка. Интерактивните упражнения могат да помогнат на човек с 

дислексия да тренира тези толкова важни и нужни умения. 

 

 

 ЗА КОГО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ИГРИТЕ? КОЙ БИ ИМАЛ ПОЛЗА ОТ 

ТЯХ?  

 

Използването на игри като елемент от учебния процес предоставя възможност за 

създаване на безопасна атмосфера за придобиване на нови умения или подобряване 
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на онези, които не са достатъчно добре развити; за изпробване на нови ситуации без 

страх от провал. 

Практиката показва, че знанията и уменията, придобити чрез базирано на игри 

обучение, се запазват по-дълго от информацията, получавана при прилагане на други 

методи на обучение. Причината, поради която ученето, базирано на игри, често е по-

ефективно от традиционното (обучение, базирано на инструкции) е, че обучаемият, 

докато играе, е изцяло ангажиран с това, което прави. Разбира се, за да бъде 

обучението ефективно, е необходимо да предложим на учащите игри, които са добре 

проектирани и са съобразени с техните специфични потребности. Добре проектираната 

образователна игра означава, че учебните цели са правилно съчетани със 

забавлението. Игрите, създадени специално с учебна цел, могат да мотивират до 

голяма степен уменията за самообучение и решаване на проблеми. 

Един от ключовите аспекти на базираното на игри обучение е, че обучаваният / играчът 

получава незабавна обратна връзка за представянето си, дори ако няма директно 

включен аспект за оценка (като резултат или ограничение във времето). И без значение 

дали дадена игра предоставя възможност да се състезавате с останалите или само със 

себе си, този фактор помага на учащите да запазят мотивацията си да бъдат наистина 

добри в нещо. Това е сериозен проблем, причинен от всички системи и скали за 

оценка, които обграждат учащите (от първи клас в училище, през всички учебни години 

и по-късно в живота) и най-често засягат тяхното самочувствие. В процеса на 

израстване отрицателната обратна връзка не е най-подходящият метод за дете или 

младеж да научи повече за дадена тема. Разбира се, няма начин да се избегне 

елементът за оценка във всяка дейност, с която човек се занимава, но игрите 

позволяват на учащите да оценяват собствените си знания по максимално 

„безболезнен“ начин. 

 

 

 УЧЕБНИ ЦЕЛИ 

Играта винаги е заемала важно място в живота на хората от най-ранна възраст и през 

целия им живот. Играта в огромното си разнообразие е средство за опознаване на 

света, овладяване на умения, установяване на взаимоотношения и изучаване на 

различни модели за подражание. Специалистите по детско развитие вярват, че играта е 

от решаващо значение за умственото, физическото и емоционалното развитие на всяко 

дете: играта не е само радост и забавление; чрез нея децата развиват личността си, 

позитивното отношение към себе си и реализират потенциала си. С времето и 

възрастта игрите, разбира се, се променят, но тяхната роля в човешкия живот не губи 

значението си. Базираното на игри обучение измества фокуса от обучение чрез 

лекции/уроци и писмени задачи към обучение чрез добре обмислени и структурирани, 
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съобразени с учебното съдържание игри и по този начин се превръща в незаменима 

част от съвременното образование.  

В общи линии ние сме склонни да разглеждаме термините „цели“ и „задачи“ като 

взаимозаменяеми. Целите обикновено са по-общи от задачите. Педагогическите цели 

описват какво може да направи обучаемият след урока (учебна сесия), а не дейностите, 

които той/тя ще изпълнява по време на урока. Когато говорим за педагогически цели, 

имаме предвид конкретните очаквани резултати от обучението: какви нови умения ще 

придобие обучаемият след дейността; какви конкретни нови знания ще може да 

демонстрира. Целите на всяка дейност трябва да са ясни, преди да проектираме 

дейността. Иначе не бихме могли да определим какви дейности е нужно да планираме 

и използваме, за да постигнем заложените цели. 

 КАК DYS2GO ИГРИТЕ МОГАТ ДА ПОМОГНАТ? 

Дислексията, заедно с дисграфията и дискалкулията формират групата с увреждания в 

развитието, известни като специфични обучителни затруднения. Основната 

характеристика на тези трудности е, че те са „специфични”, т.е. засягат специфичен 

набор от способности по значителен, но селективен начин, оставяйки непокътнато 

общото интелектуално функциониране. Специфичните обучителни затруднения имат 

голямо въздействие както на индивидуално, така и на социално ниво. Те често водят до 

понижаване на академичните резултати и/или ранно отпадане от училище и намаляват 

потенциала за добра социална и трудова реализация. Дислексията засяга 1 на всеки 10 

души по света. Повечето хора свързват дислексията единствено със затруднения в 

четенето и писането. Но дислексията е многостранен проблем, който засяга не само 

придобиването на грамотност, но и начина, по който информацията се обработва, 

съхранява и извлича; дефицити в паметта, скоростта на обработка, възприемането на 

времето, организацията и последователностите. Дислексията е състояние, което 

съпътства човек през целия живот; не изчезва след завършване на училище, засяга 

всички аспекти от живота на човека. 

Проучванията показват, че хората с дислексия имат определени дефицити в една или 

повече от следните области: възприятия, памет, внимание, пространствена 

ориентация, обработка на последователността. Доброто функциониране в споменатите 

области се определя от специалистите като предпоставка за безпроблемно 

придобиване на основни умения като четене, писане, смятане и учене като цяло. Те са 

от съществено значение за цялостното функциониране на човека, а оттам и за добрата 

му реализация в образованието, пазара на труда и социалната сфера. 

Зрителните възприятия започват да се развиват от раждането. Но се нуждае от 

известно време, което да позволи на очите да се фокусират, да упражняват движения 

на очите, да формират бинокулярно зрение, възприемане на перспектива (дълбочина), 

координация ръка-око и т.н. Когато говорим за зрителни възприятия, нямаме предвид 
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проблеми със зрението, а умението, което е свързано с възприемането на даден обект. 

Това е умение за разпознаване на дадена форма, без значение какъв размер или цвят 

е, или от какъв материал е изработена; какво е местоположението й или ориентацията 

й в пространството; умение за отличаване на тази форма от всяка друга форма; 

съхраняване на възприетата визуална информация в паметта и извлечането й, когато е 

необходимо. 

Слуховото възприятие е способността да се „структурира светът на звуците и да се 

изберат онези от тях, които са непосредствено необходими в дадена ситуация“ 

(Myklebust, 1954). Човек със слухови перцептивни дефицити може да чува звуци, но не 

е в състояние да ги разпознае по смисъл (Berry and Eisenson, 1956). Когато говорим за 

слухови възприятия, трябва да споменем четири основни аспекта от него: 

• Слухова дискриминация - способността да се улавят приликите и разликите между 

отделните звуци; 

• Слухова диференциация - способността да се подбират и да се вземат под внимание 

съответните слухови стимули и да се игнорира ненужното (фоновия шум); 

• Слухово смесване (известно също като слухов анализ и синтез) - способността да се 

синтезират отделни звуци, които образуват дума; 

• Слухово секвениране (слухова последователност) - това е способността да се запомни 

реда на отделните звуци в даден стимул. 

Класическият модел на паметта, разработен през 60-те години, предполага, че всички 

спомени след кратък период от време преминават от краткосрочната към 

дългосрочната памет. Този модел се нарича "модален" и е подробно описан от 

Аткинсън и Шифрин (Atkinson and Shiffrin, 1968). 

Краткосрочната памет е способността да се съхранява информация в активно, лесно 

достъпно състояние за ограничен период от време, като визуални изображения (т.е. 

форма или лице на човек) и /или слухова информация (т.е. телефонни номера, 

реплики, изречени от някого и т.н.). Информацията може да остане достъпна за 

няколко секунди. Краткосрочната памет играе важна роля, тъй като благодарение на 

нея можем да обработим огромно количество информация, отделяйки потенциално 

полезната и забравяйки ненужното. 

Дългосрочната памет определя способността на човек да запазва информацията за по-

дълги периоди от време. Дългосрочните спомени могат да продължат само няколко 

дни или много години. Капацитетът на дългосрочната памет е практически 

неограничен, както и времето за съхраняване на информация в нея. Достъпът до 

информация в дългосрочната памет и способността за съзнателно и неволно 

запомняне зависи от това колко добре е организирана тя. 
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В зависимост от канала на възприятие, ние разделяме паметта на зрителна и слухова, 

кати и двете играят еднакво важна роля, когато става въпрос за обучение като цяло. 

Зрителната памет е способността да се запомнят характеристиките на даден обект или 

форма. Тя описва връзката между перцептивната обработка и кодирането, 

съхранението и извличането на получените невронни изображения. Зрителната памет 

е форма на памет, която запазва някои характеристики на нашите сетива, свързани с 

визуалното преживяване. Това се случва в широк интервал от време, от няколко 

секунди до години (Berryhill, 2008).  

Слуховата памет е способността да обработва устно представената информация, да я 

анализира и да я съхранява, за да бъде извикана по-късно. За разлика от зрителната 

памет, при която очите ни могат да сканират стимулите отново и отново, това е 

невъзможно при слуховите стимули. Слуховите стимули се получават от ухото един по 

един, преди да могат да бъдат обработени и разбрани. Слуховата памет е като 

„задържащ резервоар“, тъй като звукът е необработен (или задържан), докато не се 

чуе следващият звук, и едва след това може да бъде осмислен (Clark, 1987). Това 

специално сетивно хранилище е способно да съхранява големи количества слухова 

информация, която се запазва само за кратък период от време, до 3-4 секунди 

(Radvansky, 2005). 

Друга област от човешкото развитие, която играе изключително важна роля за 

формиране на умения, необходими не само за учене, но и за нормално 

функциониране всеки ден, е пространствената ориентация. Пространствената 

ориентация е от решаващо значение за адаптирането към новата среда и 

преминаването от една точка в друга. Без нея бихме се разхождали в безкрайни 

кръгове, постоянно бихме се губили, бихме имали много други проблеми, за които 

дори не подозираме (Maxwell, 2013). В ранна детска възраст децата приемат всичко, 

което ги заобикаля, спрямо движението на собственото си тяло и неговото 

местоположение спрямо околните предмети. Моделите на движение в ранна детска 

възраст като търкаляне, пълзене, люлеене и по-късно ходене, бягане, скачане, 

катерене изграждат сензорна „карта“ в мозъка на детето за това къде се намира в 

Космоса по всяко време (Murphy, 2013). Тази способност улеснява формирането на 

училищна готовност у детето и способства за усвояването на четенето, писането и за 

ученето като цяло. 

Последователността се отнася до способността на човека да възприема визуални и 

/или слухови елементи в определен ред, да запомня тази последователност и да може 

да я извлече от паметта по-късно. Така можем да кажем дните от седмицата, или 

месеците от годината, или буквите по азбучен ред, или дори рецепта за приготвяне на 

любимото ни ястие. Когато трябва да запомним или възпроизведем реда на звуците в 

дума или сричка, ние използваме нашата способност за слухово секвениране. Друга 

връзка между последователността и четенето е специфичното умение за контролиране 
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на движението на очите отляво надясно, следвайки редовете в текста. По време на 

този процес очите ни трябва да възприемат буквите във всяка дума една по една 

отляво надясно, да ги разпознават, да ги комбинират в правилния ред, така че мозъкът 

ни да може да прочете и разбере думата. Четейки думите в правилния ред, можем да 

разберем значението на изреченията, абзаците и др. Способността за секвениране 

също е много важна, когато трябва да пресъздадем прочетеното в правилния 

логически ред. 

Последният (но не по-малко важен) компонент в този списък от специфични области е 

вниманието. Вниманието е поведенчески и когнитивен процес на селективно 

концентриране върху отделен аспект на информацията, като същевременно се 

игнорира друга налична информация. Вниманието се определя от някои автори и като 

способност за разпределяне на ограничени ресурси за обработка на постъпваща 

информация (Anderson, 2004). 

Основните характеристики на вниманието са: бързина, концентрация, устойчивост, 

разпределение, превключване и обем на вниманието. Възможно е един от тези 

аспекти да е добре развит, докато друг да не е на толкова добро ниво. Бързината е 

времева характеристика на вниманието и се отнася до продължителността на 

привличане на внимание към един и същ обект. Концентрацията на вниманието е 

способността да се фокусира търсеният обект, неговите компоненти, способността да 

се разбере задачата. Развитието на концентрацията изисква съзнателни усилия и води 

до способността на индивида да възприема, разбира и научава нова информация. 

Способността на човек да се концентрира зависи от: ангажираност, ентусиазъм за 

задачата (мотивация), умение за изпълнение на задачата, емоционално, физическо и 

психологическо състояние в момента и от околната среда. Стабилността на вниманието 

е колко дълго човек може да остане съсредоточен върху обекта; това е 

„продължителността“ на съзнателното внимание и се определя от периода от време, в 

който човек може да задържи вниманието си на първоначалното ниво на качество. 

Друг много важен фактор е способността да се пренасочва вниманието от един обект 

или дейност към друг, когато е необходимо, което наричаме „превключване“. 

Специалната особеност тук е, че индивидът прави съзнателна оценка на 

нововъзникналите стимули и установявайки, че в променяща се ситуация тя има по-

голямо значение от предишната, индивидът насочва вниманието си към новия 

обект/действие. Всяко превключване на вниманието изисква съзнателни усилия. 

Въз основа на фактите, изложени по-горе, предложените обучителни игри се фокусират 

в седем ключови области, за които се знае, че са от особено важно значение за 

учащите с дислексия: 

1. Зрителна дискриминация, 

2. Зрителна памет, 

3. Зрителна последователност, 
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4. Слухова дискриминация, 

5. Слухова памет, 

6. Слухова последователност, 

7. Пространствена ориентация. 

 

Обучителните DYS2GO игри са достъпни във версии за Windows, Android и iOS, което 

позволява те да бъдат използвани за тренировка навсякъде и по всяко време.  

Упражненията позволяват индивидуално и анонимно обучение на всеки. Освен това, 

игрите DYS2GO ще осигурят мотивираща и стимулираща учебна среда за внимателно 

подбран набор от умения, за които е известно, че са важни не само за учащите с 

дислексия, но практически за всички деца и младежи. 

Игрите DYS2GO, разбира се, биха могли да се използват като част от структурираните 

дейности в класната стая/групата, така че те ще бъдат ценен инструмент за учители, 

ресурсни учители и други специалисти, които работят с учащи със специфични 

затруднения в ученето. 

Като учител вие получавате учебен материал, който може да използвате в клас или да 

препоръчате на учениците си като средство за самотренировка. DYS2GO игрите не са 

като „обикновените“ игри, които децата и младежите играят в интернет, и не бива да 

бъдат представяни като такива. Необходимо е да се подчертае, че фокусът на 

обучителните игри е учащите, чрез игрите,  да развият и усъвършенстват определени 

умения.  

 

 

 КАК ДА ИНСТАЛИРАМЕ DYS2GO ИГРИТЕ? 

Можете да инсталирате DYS2GO игрите по няколко начина: 

 http://dys2go.eu/ - линк към DYS2GO приложението директно от сайта на 

проекта; 

 Google Play: DYS2GO 

 Apple Store: DYS2GO 

 

  ДОСТЪПНОСТ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ИГРИ - ТЕХНИЧЕСКИ 

ПАРАМЕТРИ   

Игрите са достъпни във версии за мобилни устройства (Android, Apple IOS), както и за 

персонални компютри (Windows) и таблети, ползващи Windows. Към Приложението 

има и кратко ръководство за работа с игрите. Приложението ще е безплатно, достъпно 

на английски, български, латвийски, литовски, немски и чешки езици.  
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ХАРДУЕРА И СОФТУЕРА 

Microsoft Windows 

Софтуерът е разработен за Windows 10. Възможно е да работи без проблеми и на 

Windows 7 и 8, но тези системи няма да бъдат специално поддържани от DYS2GO. От 

хардуерна гледна точка, софтуерът би следвало да работи добре на всеки компютър 

или таблет, на който има инсталиран Windows 10. Минималните системни изисквания 

за инсталиране на Windows 10 са: 

 Процесор: 1 GHz (или по-бърз) 

 RAM: 1 GB за 32-bit OS или 2 GB за 64-Bit OS 

 Обем на хард-диска: 16 GB за 32-bit OS или 32 GB за 64-bit OS 

 Видео карта: DirectX 9 или от по-висок клас с WDDM 1.0 driver 

 Дисплей: 800 x 600 pixels 

 

Тези базови изисквания за Windows 10 обаче са доста занижени и е възможно 

софтуерът на DYS2GO да работи по-бавно заради по-лошите характеристики на 

хардуера. Следователно, препоръчителните минимални характеристики за добра 

работа на DYS2GO приложението са: 

 Процесор: 1 GHz (или по-бърз) 

 RAM: 4 GB или повече 

 Обем на хард-диска: 256 GB или повече 

 Видео карта: DirectX 9 or или от по-висок клас с WDDM 1.0 driver 

 Display: 1366 x 768 pixels или повече 
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Google Android 

Около 87% от смартфоните и таблетите на пазара използват Android базирана система. 

DYS2GO приложението поддържа Android версии от 6 до 10. В момента около 66% от 

смартфоните и таблетите са с версии Android 6 – 8 (Marshmallow, Nougat, and Oreo) и 

версия Android 9 (Pie). Следователно проектът цели да поддържа тези OS версии, както 

и Android 10 (използвана от около 23% от мобилните устройства). Устройствата, 

работещи с операционна система Android обаче идват от различни производители и 

варират от евтини модели до такива, които са с много добри характеристики. 

Възможно е поради това многообразие на модели и версии на операционната система,  

DYS2GO игрите да не работят еднакво добре на по-старите устройства.  

 

Apple IOS 

Проектът ще поддържа Apple IOS версии 13 и 14. Целта е да се поддържат и по-старите 

версии 10 - 12 (версия 10 е най-новата, която работи с iPhone 5 и iPad 4).  

 

 СТРУКТУРА НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ИГРИ  

Обучителните DYS2GO игри са предназначени най-вече за учащи с дислексия, но биха 

могли да бъдат успешно използвани с всички останали, които имат нужда от 

допълнително трениране и усъвършенстване на някои от уменията, важни не само в 

процеса на учене, но и в ежедневието. За разлика от много други обучителни игри, 

DYS2GO игрите нямат за цел да подкрепят усвояването на конкретни знания, а 

развиването и подобряването на зрителни и слухови възприятия, памет и 

пространствена ориентация.  

В рамките на проекта са разработени 82 обучителни игри, повечето от които с три нива 

на трудност. 

Разпределени са в седем ключови области: 
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1)  Слухова дискриминация     

Слуховата дискриминация е способността да 

се чуват подобията и различията между 

звуците. Звуковите стимули могат да се 

разделят в няколко групи: звуци на речта, 

музикални звуци и звуци от ежедневието. 

Разбира се, те са взаимосвързани, макар и 

различни 

2)  Слухова памет       

Слуховата памет е способността да се 

обработва информацията, представена 

устно, да се анализира и да се съхранява за 

по-късна употреба. Обема на слуховата 

памет може да се определи по броя слухови 

стимули, които паметта може да съхрани и 

възпроизведе.  

 

3)  Слухова последователност    

В много случаи ние се нуждаем не просто да 

запомним дадени слухови стимули, но и 

реда, в който те са подадени. Задачите, 

представени тук, са насочени към активиране 

и подобряване на слуховата обработка и 

спомага за развиване на умение слухово 

подадената информация да се съхранява в 

определена последователност.  

 

4)   Зрителна дискриминация       

Зрителната дискриминация е умението да се 

разграничава формата, без значение от 

размера, материала или разположението на 

обекта, и възприетата по зрителен път 

информация да бъде запомнена (съхранена в 

паметта) и извлечена от паметта, когато е 

необходимо. 
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5)  Зрителна памет       

Зрителната памет свързваме със 

способността да се запомнят 

характеристиките на даден предмет с цел 

незабавно възстановяване. Тя описва 

връзката между обработката на зрително 

възприетата информация и процеса на 

нейното кодиране, съхранение и извличане 

на получените в мозъка изображения.                                                

 

 

6)  Зрителна последователност     

Зрителната последователност, по подобие на 

слуховата, е умението за съхраняване и 

възпроизвеждане на зрителни стимули в 

определена последователност. Тя играе 

съществена роля не само при ученето, но и в 

ежедневието на човек.                               

 

 

7)  Пространствена ориентация    

Много хора с дислексия имат проблем с 

пространствената ориентация, което им 

създава неудобство в ежедневието. Целта на 

предложените игри е да подпомогне 

подобряването на умението за определяне 

позицията на предметите в пространството, 

а също така и собствената позиция спрямо 

околните обекти. 
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 КАК ДА СТАРТИРА ПРИЛОЖЕНИЕТО И ДА СЕ РАБОТИ С ИГРИТЕ? 

След като свалите приложението:  

 Изберете език  

 

 

 Ще видите главното меню 

Имате две възможности: А) да изберете зоната за тренировка на специфични 

умения, в която са включени индивидуални игри, организирани в седем области; Б) 

да изберете някоя от петте сюжетни игри, всяка от които включва минимум десет 

индивидуални игри от различни области. 
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А) Индивидуални игри 

Обучителните игри са разпределени в седем области в зависимост от уменията, които 

тренират. Играещият може да избира кои точно умения желае да упражнява. 

Конкретна област може да бъде препоръчвана и по преценка на учителя в зависимост 

от потребностите на учащия. Пълен списък с игрите по области ще намерите в края на 

това ръководство. 

Ако изберете зоната за тренировка на уменията, ще видите следния екран. Всяка от 

иконите насочва към една от областите. Кликнете на съответния символ, за да  

изберете игра.  

 

 Слухова дискриминация        Слухова памет      Слухова последователност 

 Зрителна дискриминация   Зрителна мамет  Зрителна последователност 

 Пространствена ориентация 

 

След като изберете област за тренировка, следва да изберете ниво на трудност като 

кликнете на съответната цифра.  
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Ще видите иконите на всички игри от избраната област: 
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Избирате една и трябва да кликнете на иконата, за да започнете играта в избраното 

ниво на трудност. 

Навигация в играта: 

 

 

                

Назад към 

главното меню 

Повторение на 

инструкциите 

(звук и текст) 

Преминаване към 

следващата игра 

от същата област 

на същото ниво на 

трудност 

Рестартиране на 

играта – същото 

ниво на 

трудност, но с 

различни 

елементи 

Назад към 

предишната 

игра 
Показва нивото 

на трудност на 

избраната игра 

Първото число  показва общия 

брой точки, събрани към 

момента; второто – резултата в 

конкретната игра 
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Б) Сюжетни игри 

Сюжетните игри са кратки истории, които включват различни по педагогически тип 

игри, трениращи различни умения. Обучителните игри са вградени в историите, което 

прави ученето по-привлекателно и интересно за учащите.  

 

DYS2GO представя пет сюжетни игри: 

   

 

Изгубени в пирамидата 

 

Добър или лош късмет 

 

Когато мечтите се сбъдват 
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Изненадващо пътуване 

 

 

 

 

Семейна тайна 

 

Роби е дружелюбен и подкрепящ робот, който ще води играещия през избраната 

сюжетна игра.  

 

Всяка сюжетна игра има три нива на трудност. Играещият избира нивото на трудност 

като кликне на съответната икона. Особеност на играта „Изгубени в пирамидата“ е, че 

нивото на трудност не се избира в самото начало, а след като вече играещият е вътре в 

пирамидата. И всяко ниво на трудност го води по различен маршрут из лабиринтите на 

древното съоръжение. 

 
Всяка сюжетна игра се състои от два елемента: сюжет и игри. 

Историята е за младеж на име Роби, който мечтае да пътува и да открива нови места. Но 

попада в трудни ситуации, от които трябва да намери изход. Той ще се радва да има компания. 

Ще се присъединиш ли към него? 
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Сюжетни игри 

Роби ще ви води през историята на фона на различни тематични изображения, които 

играят ролята на свързващи звена между отделните игри. 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

В някои случаи (докато слушате инструкциите или върви видео, което е част от дадена 

игра), бутоните на менюто са или невидими или са неактивни.  

 

Роби започва да разказва историята и 

ви води през целия сюжет 

Една стъпка назад – към 

предишната игра или текст 

Към 

следващата 

стъпка – игра 

или текст 

Повторение  

на 

съответния 

откъс от 

историята 

Назад към 

главното меню 
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   РЕЗУЛТАТИ 

 Всеки път, когато играчът играе и завърши дадена игра или прослуша елемент от 

историята, получава точки: 

 10 точки на първо ниво 

 20 точки на второ ниво 

 30 точки на трето ниво 

 

 Когато играчът подобри собственото си най-добро постижение в дадена игра, 

получава допълнителни точки (20 точки на първо ниво, 50 точки на второ ниво, 

100 точки на трето ниво). Да подобриш най-доброто си постижение означава 

или да се справиш с играта за по-кратко време или с по-малко опити. Когато 

подобриш собственото си постижение в дадена игра, получаваш специално 

съобщение. За елементите от историята не получаваш допълнителни точки, 

както и за някои игри, които допускат само един опит или времето за 

изпълнението им не е от значение или не може да бъде измерено.  
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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор 

и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за 

използването на съдържащата се в нея информация 

За контакти: 

Асоциация Дислексия – България 

гр.Русе – 7002 

Ул. Белоградчик, 3 

Тел. 082/519338 

dabg_rousse@yahoo.com 


