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КАКВО Е
РАЗКАЗВАНЕТО  
НА ИСТОРИИ?
Всеки харесва добрата история. От ранна възраст 
сме програмирани да се учим и да реагираме на 
истории. Историите са част от това да си човек. 
Те имат потенциала  да подобрят комуникацията 
между разказвача и слушателя. 

Приключение 1: Изследване на сетивата за създаване на стих 
Приключение 2: Създаване на история по картички и снимки
Приключение 3: Създаване на история с главен герой в стих



СПОДЕЛЯНЕ НА МОМЕНТ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ 1: 
ИЗСЛЕДВАНЕ 
НА СЕТИВАТА ЗА 
СЪЗДАВАНЕ НА СТИХ
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ПРЕДИ
Съвет:

Подготовката е от ключово 
значение - Препоръчва се 
съхраняването на всичко 

необходимо в кутия 
„Споделяне на 

момент“.

1

Кутия“Споделяне на момент”;

Балон;

Химикалки;

Бележник за писане;

Около 6 торбички (памучни, ленени или хартиени) за отделните сензорни елементи  
(лавандула, чай, сапун или др. предмети, с които смятате, че човекът може да установи връзка

ПОДГОТВЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО НУЖНИТЕ 
МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЕТО:2

Изберете спокойно 
местоположение, като например 

кухненската маса, масата за кафе и 
други, където вие и любимият човек 

се чувствате удобно и можете да 
сложите материалите върху 

масата.

3
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В МОМЕНТА

Обяснете на любимия човек, какво ще правите 
заедно по спокоен и забавен начин.

ДЕЙНОСТ 1  - БАЛОН (ОПЦИЯ)

Това упражнение може да се проведе на масата или 
на друго място.
Подхвърляйте балона във въздуха. Работете заедно, 
за да задържите балона във въздуха и насърчавайте 
моментите на забавление и смях.

ДЕЙНОСТ 2 - СЕТИВНИ ТОРБИЧКИ

Седнете на масата и покажете кутията „Споделяне 
на момент“. Вътре са сензорните торбички, които 
сте подготвили по-рано за стимулация на сетивата. 

Дайте една торбичка на човека с деменция и 
го окуражете да изследва предмета вътре чрез 
докосване, помирисване, слушане и накрая чрез 
разглеждане. Повторете и с другите торбички. NOTE: If you do not have bags, you can hand the 

items one by one.

 Говорете за всеки от представените и изследвани 
предмети или изчакайте, докато всички предмети 
бъдат разгледани, преди да говорите за тях. 
Отговорете на желанието на човека с деменция да 
говори за тях и се съобразете с момента.

Говорете за чувството, мириса, 
спомените за вкус, звук и 
външния вид на предметите.

Говорете за знанията, които човекът с деменция 
има за предметите, неговата връзка и опит с тях.
Слушайте спомените, които човекът може 
да иска да сподели и които са свързани с 
предметите.
И вие може да споделите мислите си. Сега 
заедно споделяте мислите и опита си и се 
свързвате благодарение на предметите и 
чувствата, свързани с тях.



ДЕЙНОСТ 3 - ОТ УСЕЩАНЕ  
КЪМ ИЗРЕЧЕНИЯ
Сега заедно ще напишете стихотворение за 
„Лятото“ или за друг сезон.
Първо и двамата напишете изречения за усещания, 
които всеки от вас свързва с лятото.

Изберете „Вкус“. Напишете изречение за вкус, който 
свързвате с лятото и окуражете човекът с деменция 
да направи същото. Например, Вкус: Вкусът на 
охладено вино на задната тераса, или Вкусът на 
боровинки, откъснати от храста. 

Сега имате две различни изречения за вкуса на 
лятото.

Сега, едновременно, напишете повече изречения за 
„вкус“. 

Продължавайте, докато съберете писмена колекция 
от споделени вкусове, свързани с лятото.

Повторете същата дейност за сетива, свързани с 
другите усещания

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ: Ако любимият човек не може да 

пише или чете, вие може да записвате усещанията 

му вместо него. Или ако напише една дума, вие 

може да го окуражите да продължи да пише, 

докато формира изречение.

Когато сте готови с пълна колекция от споделени 
писмени усещания, прочетете ги на глас заедно, 
като се редувате, ако желаете.44

Зрение … гледката на розите в градината

Докосване … усещането от лекия 
бриз откъм морето

 Обоняние … мирисът на окосена трева

Слух… звукът от квакащите патици от 
езерото
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 СЛЕД ТОВА

Поздравете се един друг за добре свършената 
работа.

За да завършите дейността си заедно, вземете 
всичко и го приберете в кутията „Споделяне на 
момент.“

Тези кутия и нещата вътре могат да бъдат извадени 
отново във всеки един момент.

ДЕЙНОСТ 4 - НАПИШЕТЕ ВАШАТА 
СЕНЗОРНА ПОЕМА

Ще създадете стихотворение заедно, като 
използвате изреченията, които сте написали досега. 
Бъдете креативни в своя подход; няма правилно или 
грешно в създаването на това стихотворение. Вече 
имате материала, т.е. стиховете, сега просто трябва 
да решите последователността на сглобяването 
им. Можете да създавате стихотворение около едно 
чувство или използвайки случайни усещания.

Когато решите какъв ще е редът на изреченията в 
стихотворението, ги запишете на лист.

Сега имате стихотворение, комбиниращо 
всичките ви усещания, свързани с лятото.

Като автори, сега подпишете 
стихотворението.

Измислете му заглавие заедно.

 Прочетете стихотворението 
на глас.



НАСТРОЕНИЕ
Забавлявахме ли се заедно? Ако да, как? 
Дейността подобри ли настроението на човека с 
деменция? Ако да, кога и как? 
Дейността подобри ли моето собствено 
настроение? Ако да, кога и как?

ОТПУСКАНЕ
Дейността беше ли отпускаща и приятна? Ако да, 
кога и как? 
Обмислете как ще използвате тези размисли, за 
да подпомогнете ежедневните си взаимодействия 
с любимия човек и как ще приложите заедно тези 
нови разбирания в следващото си приключение за 
разказване. 

КОМУНИКАЦИЯ
Общувахме ли добре един с друг? Кое проработи 
добре за мен? 
Кое беше най-полезно за човека с деменция? 
Използвахме ли въображението си?  Ако да, кога и 
как?

ВРЪЗКИ
Научих ли нещо ново за човека с деменция? 
Как това промени цялостния ми възглед?

Запитайте се:

•	Кое	ви	свърши	работа?

•	Кое	беше	най-полезно	за	човека	с	
деменция?

•	Имаше	ли	моменти,	които	се	отличаваха?	
Ако да, кои бяха?

•	Сблъсках	ли	се	с	някакви	трудности	или	
предизвикателства? Ако да, кога и какви? 
Как мога да подобря това следващия път?

ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ
В някой свободен момент, помислете за 

дейността, която извършихте заедно
46



ОПИТ НА ЧЛЕНОВЕ  
НА СЕМЕЙСТВОТО
С ДЕЙНОСТИТЕ

Съвет към членове на семейството:
Възползвайте се от тази дейност като възможност 

да установите връзка с любимия човек.

Ана помолила майка си да намери кутиите 

с подправки в кухнята. Майка й ги донесла и 

Ана започнала с нея разговор за подправките. 

Ана я попитала коя подправка в кой буркан 

е и дали има спомени, свързани с тях. Майка 

й подела разговора споделила знанията си и 

опита си с всяка подправка. 
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СПОДЕЛЯНЕ НА МОМЕНТ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ 2:
СЪЗДАВАНЕ  
НА ИСТОРИЯ ОТ 
КАРТИЧКИ И СНИМКИ

ПРЕДИ
Съвет: Подготовката 

е от ключово значение 
- Препоръчва се 

съхраняването на всичко 
необходимо в кутия 

„Споделяне на 
момент“.

Кутия “Споделяне на момент”;

 Картички и/или снимки;

Сензорна поема и торбички с вещи от “Споделяне на момент – Приключение 1”.

Химикалки;

Бележник за писане;

Балон;

ПОДГОТВЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО 
НЕОБХОДИМИТЕ МАТЕРИАЛИ:

Изберете спокойно 
местоположение, като например 

кухненската маса, масата за кафе и 
други, където вие и любимият човек 

се чувствате удобно и можете да 
сложите материалите върху 

масата.
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Сега помолете човека с деменция да избере и да 
разгледа различни снимки. Дайте им малко време 
да направят това, докато правите същото.

Помолете човека с деменция да избере пощенска 
картичка (или снимка) и да разкрие какви мисли или 
асоциации прави с тази картичка  и защо ги е  избрал.

Можете да участвате и в това упражнение, като 
изберете снимка и споделите мислите си.

 Сега може да споделите знанията си, връзките и 
спомените и за другите снимки и картички.

В МОМЕНТА

Обяснете на любимия човек, какво ще правите 
заедно по спокоен и забавен начин.

ДЕЙНОСТ 1  - БАЛОН (ОПЦИЯ)

Това упражнение може да се проведе на масата или 
на друго място.
Подхвърляйте балона във въздуха. Работете заедно, 
за да задържите балона във въздуха и насърчавайте 
моментите на забавление и смях.
  
ДЕЙНОСТ 2 - ОБОБЩАВАНЕ  
И ОСМИСЛЯНЕ

Материалите, т.е. сензорните торбички и 
стихотворението от предишната сесия вече са 
поставени на масата. Обобщете какво сте научили и 
създали заедно.
Прочетете сетивното стихотворение на глас и се 
радвайте на постижението си.

ДЕЙНОСТ 3 – ИЗБОР НА СНИМКИ

Поставете картичките  и снимките от кутия 
“Споделяне на момент” на масата.

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ: Картичките да са картини на 

пейзажи, пристанища, летища, села и градове. 

Включете няколко снимки с непознати хора в тях. 

Изберете по-ретро картички от 60-70-те. Изберете 

снимки, които са подходящи за вашата страна и 

такива, за които смятате, че са свързани с човека 

с деменция.
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Като начало помолете човека с деменция да задържи 
снимката и да започне да разказва историята, която 
вижда на картинката, използвайки едно изречение, 
напр. “Имало веднъж 2 деца на полето с количката си.”

След това вие добавете едно изречение.

Продължете така, като се редувате да развивате 
историята.

Концентрирайте се върху началото на историята 
първо за няколко изречения, след това средата, 
после края.  Ако е много кратка, можете да се 
върнете назад, насърчавайки повече подробности 
за всеки начален / среден / краен раздел.

По време или след обобщаване на историята, 
запишете изреченията на лист хартия.

Историята може да бъде допълвана по всяко 
време, докато и двамата сте доволни от 
резултата. 

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ: Като алтернатива, може вие 

можете да започнете и да кажете първото 

изречение от историята, а човекът с деменция 

следва с второто изречение и така нататък.

ДЕЙНОСТ 4 - ИСТОРИЯ С КАРТИНКА

Сега изберете една снимка или картичка, 
около която ще създадете. За предпочитане е 
изображението да е с непознати хора. 

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ: Кажете на човека с деменция, 

че ще създавате измислена история по 

изображението. (Вероятно човекът с деменция 

ще създаде лични връзки към снимките и това 

е добре дошло, но не забравяйте: това не е 

дейност за припомняне, а създаване на фиктивна 

история.)

Като автори – подпишете историята.

Поставете заглавие на историята.

Прикачете снимката/пощенската 
картичка към историята.
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СЛЕД 

Поздравете се взаимно за добре свършена работа 
по създаване на историята.

За да завършите приключението си заедно, 
опаковайте всичко и го поставете в кутията 
„Споделяне на момента“.

Тази кутия и творенията вътре могат да бъдат 
отворени отново по всяко време.
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ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ
В някой свободен момент, помислете за 

дейността, която извършихте заедно.
Вижте Време за размисъл в Приключение 1.



СПОДЕЛЯНЕ НА МОМЕНТ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ 3:
СЪЗДАВАНЕ  
НА ИСТОРИЯ С 
ГЛАВЕН ГЕРОЙ В СТИХ

ПРЕДИ
Съвет: Подготовката 

е от ключово значение - 
Препоръчва се съхраняването 

на всичко необходимо в 
кутия „Споделяне на 

момент.“

Кутия “Споделяне на момент”; 

Балон;

История по изображение от предишната сесия.

Картички и снимки от предишната сесия;

Бележник;

Химикалки;

ПОДГОТВЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО 
НЕОБХОДИМИТЕ МАТЕРИАЛИ:

Изберете спокойно 
местоположение, като например 
кухненската маса, масата за кафе 
и други, където вие и любимият 

човек се чувствате удобно и можете 
да сложите материалите върху 

масата.
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В МОМЕНТА

Обяснете на любимия човек, какво ще правите 
заедно по спокоен и забавен начин.

ДЕЙНОСТ 1  - БАЛОН (ОПЦИЯ)

Това упражнение може да се проведе на масата или 
на друго място.
Подхвърляйте балона във въздуха. Работете заедно, 
за да задържите балона във въздуха и насърчавайте 
моментите на забавление и смях.

ДЕЙНОСТ 2 - ОБОБЩАВАНЕ  
И ОСМИСЛЯНЕ 

Материалите, т.е.  сензорните торбички 
стихотворението и разказът от предишните сесии 
вече са поставени на масата. Обобщете какво сте 
научили и създали заедно.
Прочетете и се радвайте на постиженията си.
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ДЕЙНОСТ 3 - РИТМИЧНИ УПРАЖНЕНИЯ  
С РЪЦЕ

 
Помнете, че това е 

забавление; не бъдете 
перфекционисти.

Грешките са повод  
за смях!

Потупвайте масата алтернативно 
и ритмично с двете ръце:  

лявата – туп, дясната – туп.

Сега помолете човекът с деменция да 
повтори кратката последователност  

с потупване по масата.

Повторете дейността като  
се размените: нека човекът  
с деменция зададе ритъма,  

а вие го повторете.

Разменяйте се отново и отново, 
създавайки ритми заедно.

Повторете, като добавяте 
и пляскане: туп, туп, туп, 
пляс, пляс, туп, туп.                    

Разменяйте местата си,  
като ту водите, ту следвате  
в ритмичната игра.
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ДЕЙНОСТ 4 – ПОКАНА ЗА РАЗГОВОР В РИМИ

Сега издекламирайте познато  стихотворение, 
докато потупвате с ръцете по масата. Човекът с 
деменция може да слуша и наблюдава.

Повторете отново стихчето и се забавлявайте, включвайки 
действия - ръкопляскане, потупване и т.н., като насърчавате 
човекът с деменция да копира.

Вече можете да изберете човекът с деменция първи да 
започва всеки ред (обаждане и отговор) или можете просто 
да го казвате заедно. 

ЕДНО, едно, едно - кученце в сено,

ДВЕ, две, две - бебето реве,

ТРИ, три, три - катеричке спри,

ЧЕТИРИ, четири, четири - мишки гризат метъра,

ПЕТ, пет, пет - хвърка самолет,

ШЕСТ, шест, шест - слънце грее днес,

СЕДЕМ, седем, седем - черна врана гледам

ОСЕМ, осем, осем - пиле в тава носим,

ДЕВЕТ, девет, девет - ябълка на хребет,

ДЕСЕТ, десет, десет - мечки пита месят.

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ: не се колебайте да изберете друг 

предпочитан стих с подобен ритъм.
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Сега прочетете всеки ред от стихотворението, като насърчавате любимия човек да ви отвръща.
 (Повик и ответ)

Може да повтаряте, като добавяте пляскане, тупкане, експресивни мимика и т.н.

  
О, ракия! Два месеца те правих

и рецептата забравих.
Само като те подуших
и носа си аз отпуших!

О, бира! Толкоз хора те купуват
и дори не се срамуват.

Коремът ми се закръгли бунтарски,
С поредна халба по другарски!

О, вино! Всеки теб те прави,
лошо е ако забрави, къде те остави.

Проблеми сърцето няма да има,
Ако чаша вино вечер всеки взима!

ДЕЙНОСТ 5 - СТИХЧЕТА ЗА ПОВИК И ОТВЕТ
Сега прочетете следното стихотворение на човека с деменция веднъж:

НАЗДРАВЕ! С ЛЮБИМИ БЪЛГАРСКИ НАПИТКИ

56



ДЕЙНОСТ 6 - СЪЗДАВАНЕ НА ИСТОРИЯ  
С ГЛАВЕН ГЕРОЙ В СТИХ

Стихчето ще се базира на някой от героите,  
създадени заедно в историята по изображение в 
„Споделяне на момент: Приключение 2.”

Сега прочетете и припомнете на любимия човек за 
историята по изображение, която създадохте.
Заедно сега ще измислите стихотворение за 
нещо, което се случва с герой от вашата история. 
Първо обсъдете фабулата или случката на вашата 
историята.

Решете за какво ще бъде стихчето.

Изберете име на героя.

Изберете име на стихотворението в зависимост от 
случката, напр.: “Скарлет и денят, в който падна 
при прасенцето.“ 

Сега използвайте следните отправни точки, за 
да напишете стихчето заедно:
•	 Опишете	деня;
•	 Въведете	и	опишете	физически	героя 
(напр.: червена коса, жълта рокля);
•	 Опишете	характера	на	героя	(напр.:	добър,	
забавен);
•	 Опи	шете	чувствата	на	героя;
•	 Какво	се	случва	(напр.:	тя	падна	при	
прасенцето);
•	 Какво	става	след	това;
•	 Край.  

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ: Добре е да има ритъм и/или рими, 

но не е задължително.

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ: Стихчето може да бъде смешно или 

глуповато, подобно на това, което рецитирахте 

преди малко. Присъства и елемент на палавост.

Като автори – подпишете 
стихотворението. 

Прочетете стихчето ред по ред, като 
окуражавате човекът с деменция да 
скандира обратно редовете, като при 
предишното.
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СЛЕД

Поздравете се за добре свършената работа при 
създаването на стихотворението.

За финал на приключението, подредете и 
приберете всичко в кутия “Споделяне на момент.”

Кутията и творбите вътре могат да бъдат отваряни 
и прочитани по всяко време.

ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ
В удобен момент, помислете да дейността.

Вижте   Време за размисъл Приключение 1.



КАКВО СА
АЛТЕРНАТИВНИ 
МЕТОДИ ЗА 
КОМУНИКАЦИЯ?
Алтернативните методи за комуникация могат да 
ви помогнат при вашата грижовна и поддържаща 
роля, като опростите устните или писмени форми на 
комуникация, обикновено като използвате визуални 
сигнали, които позволяват на хората с проблеми при 
комуникацията да увеличат участието си в желаните 
дейности и да създадат възможности за социално 
взаимодействие чрез различни модели на общуване.
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Приключение 4: Книга на живота
Приключение 5: Комуникационно портмоне   
Приключение 6: Комуникационно табло  
Приключение 7: Писане на букви във въздуха



АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ 
ЗА КОМУНИКАЦИЯ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ 4: 
КНИГА  
НА ЖИВОТА

ПРЕДИ

Съвет: Подготовката 
е ключът

Голяма книга (албум) с празни страници за поставяне на снимки и описания;

Химикалки/тънкописци.

Снимки от важни събития – ваканции, семейни сбирки и рождени дни и т.н.;

Снимки на любимия човек с приятели и семейство;

Лепило или скоч за прикрепяне на снимките в Книгата;

ПОДГОТВЕТЕ  
ПРЕДВАРИТЕЛНО МАТЕРИАЛИТЕ:

Изберете спокойна обстановка, 
напр. кухненска маса, масичка за 
кафе и др., където вие и човекът 
с деменция се чувствате удобно 

и материалите могат да бъдат 
поставени на маса.
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В МОМЕНТА 

Обяснете какво ще правите заедно по спокоен и 
забавен начин.

ДЕЙНОСТ  1  -  ИЗБОР НА  СНИМКИ  

Това упражнение може да се проведе на масата или 
на друго място.  Изберете снимките, които искате да 
включите (по една на страница).

Прегледайте всички снимки с любимия човек и се 
опитайте да ги подредите хронологично.

Ще има описателни бележки на всяка страница; 
обсъдете с любимия човек контекста, в който 
е направена всяка снимка и какъв би бил най-
подходящият надпис за всяка снимка.

БЕЛЕЖКИ: 
•	Използвайте	изключително	големи	снимки	на	

лицата на хората; това ще помогне на любимия 

човек да види ясно човека  на снимката и да го 

разпознае по-лесно; 

•	Използвайте	снимки,	които	съдържат	историята	

на човека с деменция (например, ако е бил 

полицай, можете да сложите снимка, където е в 

униформа);

•	Не	използвайте	снимки	на	починали	хора:	може	

да разстроите любимия човек, защото той/тя 

може да не си спомня, че са починали и отново да 

преживее тъжния момент.

ДЕЙНОСТ 2 - СЪЗДАВАНЕ НА КНИГАТА   

Залепете снимките и напишете кратко описание до 
всяка.

Оставяйте достатъчно място до всяка снимка за 
кратко описани.

Отбелязвайте името на лицата от снимката.

Ако лицето от снимката прави нещо (напр.: рисува), 
трябва да опишете дейността.  
Примерно: “Това е сестра ти Ан и тя рисува”.

61



62

СЛЕД 

Поздравете за добре свършената работа по 
създаване на Книга на живота.

ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ
В удобен момент, помислете да дейността.

Вижте Време за размисъл Приключение 1.



Съвет към близките: 
Не бързайте с това приключение. Няма нужда да 

завършите дейността в една сесия. Забавлявайте 

се и продължавайте, докато ви е приятно.

“Това е нещо, което се каня да направя 
от месеци. Имаме невероятно количество 
снимки и спомени. Засега ни е интересно и 
забавно (...); подбрали сме около 80 снимки, 
готови сме с някои надписи, провеждаме 
хубави разговори и засега се забавляваме 
(...). Очаквам с нетърпения да го завършим, 
защото се надявам да е интересно за 
съпругата ми. Мисля да добавя и някои 
дреболии за спомен – за подпомагане на 
дискусиите.”

КАКВО КАЗВАТ  
БЛИЗКИТЕ ЗА
ДЕЙНОСТТА
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АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ 
ЗА КОМУНИКАЦИЯ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ 5: 
КОМУНИКАЦИОННО  
ПОРТМОНЕ  

ПРЕДИ
Съвет: 

Подготовката е 
ключът

Хартия и химикалка (или компютър и принтер);

Индекс карти;

Пластмасови цветни разделители.

Пластмасово портмоне или малка папка;

Семейни снимки или др. снимки (според нуждите);

ПОДГОТВЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО  
МАТЕРИАЛИТЕ:

Изберете спокойна обстановка, 
напр. кухненска маса, масичка за 
кафе и др., където вие и човекът 
с деменция се чувствате удобно 

и материалите могат да бъдат 
поставени на маса.

64

1

2

3



В МОМЕНТА

Обяснете какво ще правите заедно по спокоен и 
забавен начин.

ДЕЙНОСТ 1

Първо, идентифицирайте 3 теми за разговор, с 
които любимият човек се затруднява.

Например: 

Направете списък с факти, с персонално значение 
конкретно за тези 3 теми.

Например: по тема “Моят ден” могат да бъдат: 
Кога се събуждам?
Какво правя след това? 
Кога закусвам?

МОЯТ 
ДЕН

МОЯТ 
ЖИВОТ

 АЗ

ДЕЙНОСТ 2

Изберете 10те най-важни релевантни факта по 
всяка тема и ги изразете с 10 прости, изявителни 
изречения.

Например:
По тема “Моят ден”

1. “Ставам и се обличам около 9.00”

2. “След това закусвам”

3. “След ядене измивам и подсушавам 
чиниите”

4. и т.н.
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ДЕЙНОСТ 3

Изберете снимки от семейните албуми към всяко от 10 прости изречения.

За теми, за които е трудно да бъдат представени със снимки (като закуска или посещение пи доктор) 
използвайте рисунки, или схематични изображения.

Ставам и се обличам 
около 9.00

 После  
закусвам

След ядене мия 
и подсушавам 

чиниите
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ДЕЙНОСТ 4
Сглобете портмонето

Подредете изреченията и снимките върху 
картичките. 

Поставете в пластмасово портмоне или папка.

Използвайте цветни разделители, за да 
отделите темите.

Ако любимият човек не може да се справи с 
разделителите, може да направите  
отделно портмоне/папка  
 за всяка тема.

Започнете с изречението: „Сега ще се 
упражняваме да водим разговор. В това 
портмоне има изречения и снимки, които 
можеш да гледаш, за да ти помогнат да си 
спомниш какво искаш да кажеш. Отвори на 
първата страница. Нека поговорим за твоя ден. 
Разкажи ми за твоя ден. (Подчертаната фраза 
може да бъде заменена с някоя от темите, които 
сте избрали за вашето портмоне)

Хвалете партньора си, когато прочита правилно 
фразата и когато прави правилни разработки 
за стимулиращите изречения; ако е възможно, 
разширете разговора.

Ако комуникацията се разпадне след това, 
окуражете лицето да прочете следващото 
свързано изречение за да продължите темата 
на разговор (кажете: „Чакай, прочети това“).

Ако все още не могат да се включат в разговора, 
прочетете им на глас следващото изречение, 
като ги окуражите да практикуват и да четат 
заедно с вас.

ДЕЙНОСТ 5
Помогнете на партньора си да използва портмонето 

БЕЛЕЖКИ: 

•	Окуражете	любимия	си	човек	често	да	използва	

портмонето за комуникация, с колкото се може 

повече партньори за разговор;

•	Уверете	се,	че	сте	обмислили	и	другите	техники	

за комуникация, които знаете, за да подкрепите 

комуникацията си с човека, дори ако използвате 

портмонето само за допълнителна подкрепа и 

структура;

•	Ако	идеята	ви	харесва	и	ви	помага,	няма	

нужда да използвате само 3 теми. Чувствайте се 

свободни да измислите повече и да използвате 

помощта на семейството и приятелите си.

 Продължете да се упражнявате върху това 
докато любимият ви човек започне да се 
чувства удобно да използва портмонето, за 
да чете всички 10 изречения за всяка от 3-те 
теми в отговор на молба за разговор.
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СЛЕД
Поздравете се с добре свършената работа по 
комуникационното портмоне.

ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ
В удобен момент, помислете да дейността.

Вижте  Време за размисъл Приключение 1.
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ПРЕДИ

Съвет: подготовката 
е ключът. 

A4 или A3 хартия или индексни карти; Химикалка/маркер;

Химикалка/маркер;

Снимки или изображения.

Индексни карти;

ПОДГОТВЕТЕ МАТЕРИАЛИТЕ  
ПРЕДВАРИТЕЛНО:

Където е 
необходимо 
да се състои 

комуникацията.

АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ 
ЗА КОМУНИКАЦИЯ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ 6: 
КОМУНИКАЦИОННО  
ТАБЛО
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В МОМЕНТА 

ДЕЙНОСТ 1  

На лист или картон А3 напишете с главни, дебели 
букви „СЕГА“, „СЛЕДВА“ и „ПО-КЪСНО“ ИЛИ „СЕГА“ и 
„НЕ СЕГА“”.

ДЕЙНОСТ 2

Направете няколко визуализации с индексните карти чрез картинка и надпис (удебелен, голям и лесен за 
четене шрифт) за означаване на различни категории дейности.

КАТЕГОРИЯ: ЕЖЕДНЕВИЕ

КАТЕГОРИЯ: ХРАНА
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БЕЛЕЖКИ: 
•	Картите	на	дъската	могат	да	бъдат	проектирани	

на компютър и отпечатани, или просто написани на 

обикновена или цветна хартия;

•	Можете	да	използвате	снимки,	да	рисувате	

картинки или да изтегляте безплатни изображения 

онлайн;

•	Нека	надписите	са	с	плътен,	ясен	за	четене	шрифт.

ДЕЙНОСТ 3

Използвайте комуникационното табло

Попитайте човека какво би искал да 
прави сега, 
например „Сега ли искаш да се изкъпеш 
или по - късно?“, като му  показвате 
визуална карта „Взимане на душ“, докато 
задавате въпроса;

Нека човекът  отговори или посочи  дали 
би искал да го направи това „Сега“, 
„След“ или „По-късно“

Ако човекът посочи, че би искал да се 
изкъпе „След” или „По-късно“, попитайте 
го какво желае да прави сега, например 
„искаш ли сега да отидем на разходка?

Ако човекът каже, че иска да вземе душ 
сега, го попитайте какво иска да прави 
по-късно, например: „Искаш ли после да 
отидем на разходка“??” 
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СЛЕД

Поздравете се за добре свършената работа по 
комуникационното табло.

ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ
В удобен момент, помислете да дейността.
Вижте  Време за размисъл Приключение 1.



АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ 
ЗА КОМУНИКАЦИЯ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ 7: 
ПИСАНЕ НА БУКВИ 
ВЪВ ВЪЗДУХА Където е 

необходимо 
да се състои 

комуникацията.

Карти, на които са изписани думите за упражнение;

Изображения на храни, използвани за закуска;

Подгответе картите, на които са изписани храни за закуска, 
например: 

Подгответе изображение със съответните 
храни за закуска, като на картинката 
вдясно:

ПОДГОТВЕТЕ МАТЕРИАЛИТЕ  
ПРЕДВАРИТЕЛНО:

ПРЕПЕЧЕНИ

ФИЛИЙКИ ЯЙЦА БЕКОН СОК
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ПРЕДИ

Съвет:
Подготовката е 

ключът.
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В МОМЕНТА 

Обяснете, че целта на дейността 
е човекът с деменция да 

упражнява изразяването на 
хранителни предпочитания, 

напр. за закуска.

ДЕЙНОСТ  1

Кажете думата, която искате да тренирате, 
докато я „подчертавате“, като използвате два 
пръста на дясната си ръка, за да проследите 
стрелката, която върви отляво надясно под 
думата на всяка флаш карта и в същото време 
да имате истинския хранителен продукт – 
филия, пред човека и му го показвате.

ДЕЙНОСТ  2

Изговорете думата на глас, използвайки 
два пръста на ръката си за писане, за да 
„напишете във въздуха” всяка буква докато я 
изричате. Ще напишете във въздуха буквите 
под отпечатаната дума на флаш картата, но не 
я докосвайте.

ДЕЙНОСТ 3

След като напишете думата, кажете я още 
веднъж, като отново проследите стрелката, 
за да „подчертаете“ думата отляво надясно. 
Трябва винаги да правите това и в същото 
време да показвате и реалната филия.

ДЕЙНОСТ 4  

Вашият любим човек ще оформи буквите във 
въздуха. Заедно трябва да ги изпишете във 
въздуха под картата, така че пръстите ви да не 
я блокират.
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СЛЕД 

Поздравете се за добре свършената работа при 
изписване на букви във въздуха.

ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ
В удобен момент, помислете да дейността.

Вижте  Време за размисъл Приключение 1.



ИЗТОЧНИЦИ: 

No.

1

2

3

4

Video resources topic

Memory book

Making a memory book

Communication Boards

Communication boards, Voice My ChoiceTM tool

Link

Click Here

Click Here

Click Here

Click Here

Source

Ohio Council for Cognitive Health

NIHSeniorHealth.gov

Daughterly Care

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Other resurces topic

Lifes Story Book
The template demonstrates a list of common questions and 
prompts which could be used to produce a Life Story Book. 
Generally, it is recommended to use positive information in 
the book eluding any sad situations that might distress an 
individual.

Making a memory book

Cue cards for Dementia Care

Communication wallet

Refusal to wash

Bathing

Tip Sheet for Bathing

18 tips for helping someone with dementia shower or bathe

Repetitive behaviours

Repetition

Wandering

Hallucinations

Coping with dementia behaviour changes

Link

Click Here

Click Here

Click Here

Click Here

Click Here

Click Here

Click Here

Click Here

Click Here

Click Here

Click Here

Click Here

Click Here

Source

Dementia UK

Best Alzheimer’s Product

Golden Carers

Alzheimer’s Society

Alzheimer’s Association

Family Caregiver Alliance

Verywell Health

Alzheimer’s Society

Alzheimer’s Association

Alzheimer’s Association

Alzheimer’s Association

NHS76

https://www.youtube.com/watch?time_continue=84&v=h75YP52JYMo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=xvmL9GM01ws
https://www.youtube.com/watch?v=0OBHv7HZxyM&feature=emb_logo
https://daughterlycare.com.au/dementia-care-communication-tool
https://www.dementiauk.org/for-professionals/free-resources/life-story-work
https://best-alzheimers-products.com/making-a-memory-book.html
https://www.goldencarers.com/cue-cards-for-dementia-care/4744/
http://caregivercommunication.weebly.com/memory-aids.html
https://www.alzheimers.org.uk/get-support/daily-living/when-someone-dementia-reluctant-wash
https://www.alz.org/help-support/caregiving/daily-care/bathing
https://www.caregiver.org/bathing-dementia
https://www.verywellhealth.com/tips-for-bathing-someone-with-dementia-97622
https://www.alzheimers.org.uk/about-dementia/symptoms-and-diagnosis/symptoms/repetitive-behaviour
https://www.alz.org/help-support/caregiving/stages-behaviors/repetition
https://www.alz.org/help-support/caregiving/stages-behaviors/wandering
https://www.alz.org/help-support/caregiving/stages-behaviors/hallucinations
https://www.nhs.uk/conditions/dementia/behaviour/
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