
 

 

ВСЕОБЩАТА ВЛАСТ  
НА ПРИМЕРА 

 

Как учат децата и защо думите не работят? 

Примерът на родителите е 
първия социален модел, който 
децата следват. Те възприемат 
начина им на действие и 
мислене, навиците, отношението 
към приятелите и опонентите 
им, начина да се шегуват, 
тревожат, гневят или 
коментират събития от 
ежедневието си, как да се 
обличат, хранят и още много 
поведенчески формули. И ако се 
предостави възможност на 
детето да избере как да постъпи 
в определена ситуация, то ще 
постъпи така, както би постъпил 
неговият родител, а не както той 
говори. 

В наши дни родителите са много 
заети, често погълнати от 
проблемите си, имат малко време 
да бъдат заедно с децата си. 
Динамиката, в която живеем 
изяжда не само времето, но и 
спокойствието ни. Търпението 
към околните е по-скоро 
желание, отколкото реалност – 
криви физиономии, тръшкания и 
конфликти. Но когато децата са 
свидетели системно на негативни 
поведения, те се превръщат в 
устойчиви модели за бъдещото 
им поведение.  

Вижте това 
https://youtu.be/9sdZmWO7yCI 

  

„Децата не са много добри в слушането на родителите си, но те 
никога не са се проваляли в това да им подражават“ 

Джеймс Болдуин 

 

 

 

 
 

 

 

Играйте заедно. Игрите са чудесна възможност за 
създаване на позитивна емоционална връзка с детето, 
но и възможност детето ви да се чувства значимо и да 
вярва, че неговия свят е значим за нас.  

Подкрепяйте и окуражавайте детето си. Когато 
наблюдаваме несигурността и трудностите му, трябва 
да покажем, че сме забелязали колко добре се е 
справило с нещо сложно. Това ще остави у детето 
усещането, че се справя и то ще пренесе това усещане 
и в други ситуации, с други хора и наред с това ще се 
научи да забелязва трудностите на другите и да знае 
ка да ги подкрепи. 

 

 

https://youtu.be/9sdZmWO7yCI


 

ДЕЦАТА ПРАВЯТ    
ТОВА, КОЕТО ВИЖДАТ 
 

Нека бъдем положителен 
пример 

 

Показвайте обичта си. Обичта е съществен 
елемент на позитивното възпитание. 
Използвайте директно думите „Обичам те!“ най-
малко веднъж на ден. Ако проявявате топлина и 
нежност към детето, то ще израсне като 
любвеобилна личност с голямо сърце, а нали 
точно това иска всеки родител за своето дете. 

Изслушвайте внимателно детето си. 
Интересувайте се какво прави и какво чувства. 
Успокойте го, че силните чувства са в реда на 
нещата, стига да са изразени по подходящ 
начин. Когато показвате разбиране към 
преживяванията на детето, то ще се научи да 
разбира себе си и да приема чувствата си.  

Уважавайте детето си така, както бихте 
уважавали един възрастен. Позволявайте му да 
участва във вземането на решения, особено в 
тези, които пряко го засягат. Изслушвайте 
внимателно неговото мнение. Извинете се, ако 
сте постъпили неправилно. Така, освен че 
формирате самоуважението му, изграждате 
модел за уважение към другите. 

Бъдете честни. Като родители ние учим децата 
си да са честни, но самите ние честни ли сме с 
тях? 

 

 

 

  

   

„Децата се учат да се усмихват от родителите си“ 
 

Шиничи Сузуки 

 
ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“  
 
ПЛОВДИВ 

www.ou-dtalev.info 
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Покажете поведението, което изисквате от 
детето си. Двойният стандарт е най-лошия 
пример, който даваме и детето бързо ще го усвои. 

Грижете се за здравето си. Няма родител, от 
чиято уста да не е излизала тази фраза. Но често 
родителите са склонни да пренебрегват грижите 
за своето здраве, като насочват грижите си към 
детето, семейството. Ако сами не се грижите за 
здравето си, детето вероятно ще продължи 
вашия пример и ще неглижира своето собствено 
здраве като възрастен. 

Следвайте мечтите си. Точно така, както бихте 
искали да го прави вашето дете. Примирението не 
е положителен пример, а само думите не са 
достатъчни. Преследвайте целите си и мечтите 
си и със сигурност детето ви ще знае как да 
постигне своите. 

 

Прочети още на: https://www.az-jenata.bg/a/12-
semeystvo/31656-5-neshta-koito-decata-
nauchavat-ot-roditelskiia-primer-ne-ot-dumite-/ 

 

 


