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ПОЛЕЗНИ ТЕМИ: 

помощници при водеща лява ръка  
 

 

Целта на първата тема от поредицата  “полезни теми” е да ви представим  
помощници специално създадени за писане, чертане и изрязване при 
доминираща лява ръка, които могат да бъдат намерени в търговската мрежа в 
страната. Не смятаме, че списъка е изчерпателен и се надяваме да ни съдействате 
да го допълним с информация, за да бъдем полезни на тези, които тепърва ще търсят.  

Преди началото на учебната година в АлтерКо получихме запитване от родител на 
дете с водеща лява ръка за помощници за писане, изрязване и чертане. Обсъждахме 
кои от предлаганите в АлтерКо модели уплътнители (държачи) са подходящи при 
водеща лява ръка.  В АлтерКо предлагаме няколко модела адаптирани ножици, 
които имат вариант и за водеща лява ръка. Освен помощниците при нас споделихме 
и какво може да бъде намерено в търговската мрежа в страната. Скоро след това 
имахме подобни разговори с родители и учители от страната, което ни накара да 
обобщим помощниците за лява ръка на едно място и да споделим резултата.  

 

Каква е причината тези, които 
имат водеща лява ръка да 
срещат затруднения при 
използването на приетите за 
“стандартни” средства за писане, 
чертане и изрязване едва ли има 
нужда да обясняваме. Но ако сте 
сред тези, които се чудите в 
описанията на помощниците ще 
разберете повече за това. 

 
Помощниците за лява ръка са обобщени в следните три категории – за 
писане, за чертане и за изрязване.  
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I. Помощници за писане при водеща лява ръка  
 
Българския език, както и останалите при които се пише от ляво на дясно, е по-труден 
за писане с лява ръка. Децата с доминираща дясна ръка пишат, отдалечавайки 
ръката от тялото си и „дърпат” писалката, докато децата с водеща лява ръка пишат в 
посока към тялото си и „бутат” писалката. Поради таеност при писането с лява ръка 
видимостта при писане е намалена и често се наблюдава размазване на 
написаното с химикал или при оцветяване.  

Освен разположението на листа, което зависи от детето, е добре да насърчим 
правилния захват на химикала – на разстование 2-3 см. от писеца, като се старае 
китката да бъде изправена и ръката да бъде посавена под линията на писане, за да 
не ограничава видимостта на написаното.  

Представените по-долу помощници за писане са специално създадени за деца, 
които пишат с лява ръка. Техният иновативен дизаин подобрява видимоста при 
писане и има оптимален комфорт на захвата.  

 

1. Химикал за лява ръка Visio Pen  на Maped  

 

Този модел има подобрена видимост при писане, благодарение на иновативния 
дизайн. Оптимален комфорт и разположение на захват, както и меко и равномерно 
писане. Специално създаден за писане с лява ръка.  

 

 
 
Можете да разгледате и поръчате този модел химикал тук:   
http://www.orange-bg.com/product/65016/himikalka-maped-visio-sin-za-lyava-raka-
blister.html ,както и в други магазини в търговската мрежа в страната. 
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2. Химикал ролер за лява ръка S’move Easy на Stabilo  
 
Иновативния модел за лява ръка на Stabilo е подходящ при обучението на децата за 
правилен захват на химикала. Този модел е ергономичен и със сменяем пълнител. 
За сега пълнители в търовската мрежа в страната не намерихме. Има улеснен 
захват и капачка.  
 

 
 
Можете да разгледате и поръчате този модел химикал тук: 
http://www.plesio.bg/himikalki-roler-c-69978495/roler-s-move-easy-za-lyava-raka-0-5mm-p-
169836.html както и в други магазини в търговската мрежа в страната. 
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3. Химикал за лява ръка Stabilo Left на Stabilo  

Химикалка с ергономична,триъгълна грип зона 
за удобство и стабилност при писане.  За 
еднократна употреба.  
 

 

 

Можете да разгледате и поръчате този модел 
химикал тук: 
http://www.officemarket.bg/p/himikalka-stabilo-
left/?brand=na-uchilishte&category=himikalki 

 

 

 

 
4. Автоматичен молив за лява ръка Stabilo Left на Stabilo 

 
Eргономична триъгълна грип зона за правилно 
захващане на 3-те пръста и повече стабилност 
при писане. Работи с графит 2мм.  
  

Можете да разгледате и поръчате този модел 
молив тук: 
http://www.officemarket.bg/product_files/1272/1851/def
ault/avtomatichen-moliv-stabilo-left.jpg 
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5. Тренажор “Обучаващ молив” за лява ръка на Unik-um 

 
Тренажорът «Обучаващ молив» е предназначен за деца и ученици, пишещи с лявата 
ръка, които държат химикалката неправилно. Не е нужно постоянно да стоите до 
детето и да му обяснявате къде трябва да сложи всяко пръстче и какъв трябва да бъде 
наклонът на молива (химикалката). Достатъчно е да му помогнете в началото на 
обучението.  

  

Този помощник за лява ръка улеснява детето да си изработи чист и красив почерк. 
Той дава възможност бързо да се изработи правилна техника на писане. Отличава се 
с по-силна фиксация на пръстите, което помага да бъде коригиран погрешният 
навик на писане. Тренажорa e изработен от украинската фирма Уник-ум, има 
международни сертификати и патенти и се препоръчва от европейски експерти в 
образованието.  

Комплекта включва молив и тренажор, които може да бъде поставен и на стандартен 
химикал. Подхдящ за деца над 3 години с доминиаща лява ръка. 

Можете да разгледате и поръчате този модел тренажор тук: 
http://alterco.bg/?70,Тренажор-«Обучаващ-молив»-за-лява-ръка  
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II. Помощници за чертане при водеща лява ръка 
 

 

При тези помощници чертането и мерните единици са от ляво на дясно, както е по-
удобно да се прави това, когато доминираща е лявата ръка. 

 

1. Комплект за чертане за лява ръка на Maped 
 
Този комплект за лява ръка включва линия c дължинa - 30 cм., тpиъгълник 60o - 21 cм.,  
тpиъгълник 45 o - 21 cм. И тpaнcпopтиp 180 o - 12 cм. П  
 

 

Можете да разгледате и поръчате този комплект тук: 
http://skail-x.net/Комплект_за_чертане_Maped 
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III. Помощници за изрязване при водеща лява ръка 
 
 

С какво се различават ножиците за лява ръка? Остриетата на ножиците за лява ръка 
са сглобени по тактв начин, че независимо как ги държоте лявото рамо на ножицата 
винаги е отгоре. Това дава възможност изрязването да става по-лесно с лява ръка и 
детето да има видимост при рязане по контур. Дръжките на ножиците за лява ръка 
също са съобразени със различния захват.  

Когато  дете с водеща лява ръка използва стандартна ножица (за дясна ръка), за да 
изрязва то трябва да натиска едновремено с палеца и показалеца по не 
ергономичен начин, което обикновенно оставя отпечатъка от дръжката върху палеца. 
Освен това острието на ножицата за дясна ръка, когато се използва с лявата закрива 
линията на изрязване и затруднява рязането по контур.  

 

1. 2.  

 

Универсална ножица за лява и дясна ръка няма, въпреки, че някои производители 
твърдят, че предлагат такава. При тези модели само дръжките  на ножицата са 
универсални и не създават неудобство при захвата с лява или дясна ръка, но самите 
остриета са захванати по стандартния начин за дясна ръка, което не прави ножицата 
универсална.  

 

 



 

 
8 

 

 
1. Ножица за лява ръка на MILAN 

 
Ножиците за лява ръка на 
MILAN са с неонови цветове 
на дръжките и стоманени 
заоблени остриета. 
  

 

Можете да разгледате и 
поръчате онлайн от тук: 
http://www.parvolache.com/
product.php?id_product=399  

 

 

 

2. Ножица за лява ръка на PETA UK 

Този модел ножици са изработени 
специално за деца, които имат 
водеща лява ръка. Приличат на 
стандартните, но захвата на 
рамената на ножицата е 
съобразен с особеносттите при 
изрязване с лява ръка. Осигуряват 
удобна работа за деца, които имат 
водеща лява ръка.  

Можете да разгледате и поръчате 
онлайн от тук: 
http://alterco.bg/?7,Ножици-за-лява-
ръка  
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3. Самоотваряща се ножица за лява ръка на PETA UK 

 

Този модел ножици изглеждат като 
стандартните, но са лесни за използване 
поради самоотварящото се рамо. 
Дръжките със самоотварящо се рамо 
намаляват умората и са подходящи за 
деца със слаб захват. 

Предлагат се във вариант за дясна и лява 
ръка. И двата модела сa с предпазител и 
заоблени върхове на острието за 
безопасност. Можете да разгледате и 
поръчате онлайн от тук: 
http://alterco.bg/?6,Самоотварящи-се-
ножици  

 

 

4. Обучителна ножица с двоен контрол за лява ръка на PETA UK 

 
Тези ножици са създадени 
специално за да улеснят децата 
и учителите при обучението им 
как се използва ножица. Те имат 
по две двойки отвори за 
захващане, така че детето и 
учителя/родителя им да могат да 
държат и изрязват едновременно. 
Можете да разгледате и 
поръчате онлайн от тук: 
http://alterco.bg/?5,Обучителни-
ножици-с-двоен-контрол  
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5. Лесна ножица с дълго рамо за лява ръка на PETA UK 

Този модел ножици са лесни за хващане, изискват едва половината от усилията, които 
са необходими за използването на стандартна ножица. Дръжките са със 
самоотварящо се рамо и могат да бъдат използвани с лек натиск между палеца и 
пръстите или пръстите и дланта. Това намалява умората като разпределя 
натоварването между по-голяма част от китката.  

 
Можете да разгледате и поръчате онлайн от тук: http://alterco.bg/?3,«Лесни»-
ножици-с-дълго-рамо  
 

 
 

Ще се радваме ако споделите вашите коментари за 
сатията или информация за други помощници за лява ръка, 
като ни потърсите тук: 
http://www.facebook.com/alterco.bg  
http://alterco.bg    
eshop@alterco.bg  

 

Този материал е разработен от екипа на АлтерКо - електронен магазин за 
помощници в обучението. Копирането на текстове и снимки от този материал е 
разрешено с изричното условие да бъде посочен източникът. 
 


