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ВЪВЕДЕНИЕ
В очакване децата ни да се появят на този 

свят всички ние мечтаем за щастие. Но щас-
тието на родителите е променливо, животът 
на родителя е пълен с проблеми. Пробле-
мите ни плашат, понякога ни парализират. 
Поради тази причина нямаме сили да поми-
слим както трябва и да намерим правилния 
изход от положението.

Страховете ни обаче често са измислени. 
А, значи, можем да се освободим от тях.

Затрудненията ни по правило са типич-
ни. Значи, съществува и натрупан опит за 
преодоляването им.

А понякога, преди да се преборите с дете-
то за щастието му, трябва първо да проме-
ните нещо в себе си. След това цялата ситуа-
ция се променя като с магическа пръчка.

Тази книга ще ви помогне да видите ня-
кои от проблемите си в нова светлина и 
може би ще ви даде необходимия тласък за 
намиране на необходимите решения.



5

ВЪЗПИТАНИЕ БЕЗ СЪЛЗИ И КАПРИЗИ

Част първа

ИЗГРАЖДАНЕ 
НА ОТНОШЕНИЯТА 

С НЕВРЪСТНОТО ДЕТЕ
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„А Танюша все се труди…“
Двегодишното дете непрекъснато сменя 

заниманията си. Почне ли да слага кукли-
те да спят – търпението му стига да завие 
в креватчето само едната. Другите две още 
„кокорят очички“, а малчуганът вече е запо-
чнал да върти колелата на количката. Поиг-
рае си с количката, зареже я и заминава да 
види какво прави мама. Родителите се тре-
вожат – струва им се, че малчуганът не умее 
да се съсредоточава и броди безцелно из къ-
щата в търсене на безсмислени занимания. 
Защо не умее сам да се занимава със себе си?

Изразявайки подобна тревога, родители-
те всъщност проявяват нетърпение и искат 
невъзможното от детето си.

Малчуганите на година и половина – две 
действително не могат да задържат дълго 
вниманието си на някой предмет или да се 
занимават с едно и също нещо дълго време. 
Но това не е индивидуален дефект, а въз-
растова особеност на децата в определена 
възраст. Пет минути е отрязъкът от време, 
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в който малчуганът може да се занимава са-
мостоятелно с едно нещо.

В постоянната смяна на заниманията, 
към която детето се стреми, е заложен дъл-
бок психологически смисъл. Ранната въз-
раст е период на натрупване на впечатления 
от материалния свят, период на натрупване 
на опит за боравене с предметите. Без та-
къв опит детето не може да се развива нор-
мално. И този опит трябва да бъде колкото 
може по-разнообразен. От тази гледна точка 
още неразвитото, неустойчиво внимание на 
малчугана допринася за развитието му, тъй 
като постоянно го кара да превключва и да 
търси нови обекти за изследване.

Родителите би трябвало да застанат на-
щрек не от стремежа на детето да сменя за-
ниманията си, а обратното – от склонността 
му продължително време да се занимава с 
някакво еднообразно, монотонно действие 
или когато малчуганът изглежда потънал в 
себе си и не реагира на външни дразнители. 
Родителите на такова дете може и да се чувст-
ват „по-спокойни“ – то не изисква постоянно 
внимание от страна на възрастните, не се оп-
итва да пъхне пръстчета в някоя пукнатина, 
да отвори попадналото в полезрението му 
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чекмедже или да смъкне от полицата списа-
ние, заедно с вазата до него. Детето се дър-
жи толкова самодостатъчно, че възрастните 
могат с лекота да „забравят“ за него за доста 
продължително време. Подобно поведение 
обаче може да бъде проява на сериозно пси-
хическо заболяване, наречено аутизъм.

Така че по-добре се радвайте, че вашият 
малчуган непрекъснато си търси нови зани-
мания, пъха навсякъде нослето и ръчички-
те си, здрав е и е пълен с жизнена енергия и 
любопитство.

Ако ли пък искате да развивате внима-
нието и волята му – занимавайте се с него. 
Освен четенето и разглеждането на картин-
ки, измислете занимания, които предпола-
гат боравене с предмети и материали – мач-
кайте парченца пластилин и ги слепете в 
гъсеница, закопчавайте и разкопчавайте 
ципа на чантата си, отваряйте и затваряйте 
тенджерите, пъхайте монети в процеп, про-
бит в капака на някой буркан. А после може-
те да дрънчите с буркана като с дрънкалка.

Когато се занимава с някаква „работа“ 
заедно с мама или татко, детето ще може 
да задържи много по-дълго вниманието си. 
Нали през това време възрастният нещо го-
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вори на малчугана, показва му, помага му да 
направи нещо. А това само по себе си пред-
полага известно разнообразие. Не прекаля-
вайте обаче. Дори и съвместното занимание 
не може да продължи повече от десет, в най-
добрия случай – от петнайсет минути.

Що се отнася до продължителната самос-
тоятелна игра, детето ще се научи на нея, 
когато е на около четири годинки. Ако, раз-
бира се, на развитието на неговата самосто-
ятелност и на способността му да играе не 
попречи продължителното седене пред те-
левизора.

Защо тригодишният мъник 
се държи грубо?

Малчуганът изведнъж започва да разго-
варя грубо с хората у дома, даже ги нарича 
с разни епитети. Неотдавна нарече баба си 
глупачка… Толкова е мъничък, а в семей-
ството вече не могат да се справят с него. 
Ами после какво ще стане?

Подобно поведение на детето разстрой-
ва, дори плаши родителите. Още повече, че 
съвсем наскоро малчуганът е бил послушен 
и сговорчив. А сега  като че ли в него се е съ-
будил духът на противоречието.
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Капризничи, докато се храни и дърпа лъ-
жицата от ръката на възрастния. Не иска да 
си обуе сините чорапогащи – дайте му чер-
вените! Не му харесва да го водят за ръка – 
по време на разходката се опитва да избяга 
от баба си. В ината си отива толкова далеч, 
че започва да командва възрастните, да из-
ползва груби думи.

Целият този букет от негативизъм обаче 
според мнението на доктора на психологи-
ческите науки Елена Кравцова има много 
важно значение за развитието на детето и 
е чисто и просто проява на стремежа му към 
самостоятелност.

Преживяваният от малчугана психоло-
гически период се нарича криза на триго-
дишната възраст или период на провъзгла-
сяване на самостоятелността. Най-важните 
думи по това време са „аз сам!“

Детето несъзнателно се опитва да разру-
ши вече изградената система на отношения 
с възрастните и защищава правото си да 
действа както намери за добре – даже тога-
ва, когато околните не одобряват това.

И ако не успее да защити това си право на 
три години, то няма да се изгради като лич-
ност.
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Това съвсем не означава, че тригодишно-
то хлапе трябва да води родителите си за 
носа, че трябва да угаждат на всичките му 
капризи и да не реагират на грубите думи. 
Но пък също така означава, че с обикновени 
забрани и шамаросване ситуацията няма да 
се пречупи. Ако родителят го избива на ви-
кове и бой, значи хлапето е успяло да му на-
ложи тактиката си – тактиката на войната. 

Разбира се, възрастните трябва да пока-
жат на малчугана, че не им харесва неговата 
грубост, капризите му. В такива случаи те 
няма да играят с него, няма да го гушкат. Но 
това не е достатъчно.

В действията си възрастните трябва да 
отчитат стремежа на малчугана към самос-
тоятелност и да създават условия за проя-
вата ù и за самостоятелно вземане на реше-
ния.

Не иска да го хранят?  Добре – всички въз-
растни се хранят сами . Ето удобна лъжичка. 
Но трябва да я държи така, както я държи 
татко или по-голямото братче. А ние ще 
проверим кой от всички на масата ще успее 
най-бързо да излапа кашата. Ще попадне ли 
тази каша в устата или ще се разхвърчи на 
всички страни, като че ли не я е яло момчен-
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цето Вася, а някакъв си Бармалей1. А на Вася, 
който е изял кашата си сам, при това чи-
стичко, съвсем като възрастен, след закуска 
ще му предоставят възможност да си измие 
чинийката – с мека гъба и весела сапунена 
пяна. Ах, каква чиста чинийка! Ах, каква чис-
та маса! Мама се е старала и Вася се е старал!

Сутринта се налага да се реши и друга за-
дача – да се избере чорапогащник за разход-
ка. Ето един червен и ето един син. Избери 
си сам, Вася. Вярно е, че червеният чорапо-
гащник вчера вече е бил на разходка и иска 
да си почине, да се изкъпе в пералната ма-
шина. Може би да вземем на разходка синия? 
А пък чорапогащника ще трябва да обуе сам 
– крачето е като влакче, което трябва да се
мушне в дълъг-дълъг тунел.

И, разбира се, че баба няма да води внуче-
то си на разходка за ръка. На детската пло-
щадка той ще ходи сам. Но лошото е, че баба 
много я е страх да пресича улицата. А Вася 
не го е страх. Това го знаят всички. Затова 
изпречи ли се отпред улица, Вася трябва 
веднага да се приближи до горката страх-
лива баба и много смело, много здраво да я 
1Измислен пират и людоед от стихотворните приказки на Корней 
Чуковски. – Б. пр.
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хване за ръката: „Не се страхувай, бабо! Аз 
съм с теб!“

На три години детето за пръв път опоз-
нава отрицателните действия. Без да има 
представа за подобни действия, е невъз-
можно да се формира узаконеното, социал-
но одобрявано поведение. С други думи, без 
възможността да се държи лошо, няма въз-
можност да се прояви добра воля за добро 
поведение.

Затова кризата на тригодишната възраст 
безусловно е радостен сигнал за родители-
те – тя е свидетелство за личностното по-
растване на детето.

Проблем ли е срамежливостта?
Вашият малчуган ви се струва срамежлив, 

той е неприветлив с непознатите възрастни. 
Те го питат нещо, а той се обръща на друга-
та страна, крие се зад мама или изобщо бяга. 
За разлика от съседските Маша и Петя. Щом 
дойдат гости, качват детето на табуретката 
и то започва наперено да декламира. Гости-
те се смеят, възхищават се колко е развито. 
А вашият малчуган знае наизуст и за зайче-
то, и за топката, и за доктор Охболи. Само че 
не можеш да го накараш да каже нищо пред 
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хората. Като е толкова срамежлив, как ли ще 
успее да си проправи път в живота?

Нежеланието на малкото дете да демон-
стрира успехите си пред публика и нега-
тивната му реакция спрямо непознатите 
възрастни може и да не е свързана с  психо-
логическото качество, наричано от психоло-
зите „срамежливост“. За срамежливост като 
за черта на характера може да се говори само 
при по-големи деца, които са прекрачили 
границата на петте години. Освен това, за да 
започне да ви пречи да живеете, срамежли-
востта трябва да придобие патологичен ха-
рактер, тоест да се превърне в препятствие 
за нормално общуване с околните.

Нивото на комуникативното развитие (ни-
вото на общуване) на малчугана, още не на-
вършил три години, преди всичко се определя 
от отношенията му с членовете на семейство-
то. Ако той общува нормално с родителите и с 
хората, включени в кръга на домашните (ба-
вачка, баба, често навестяващата семейството 
леля) – разговаря, играе, слуша, когато му че-
тат – значи всичко е наред.

Напереността на съседския двегодишен 
малчуган и способността му за публични 
изяви не бива да ви дава повод да мислите 
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лошо за своето дете.
Освен това напереността не трябва да се 

приема като показател за интелектуалното 
развитие. Това е по-скоро качество, свърза-
но с особеностите на темперамента.

Както е известно още от времето на Ари-
стотел, хората се делят по темперамент на 
четири групи: сангвиници – открити, бодри, 
предразположени към общуване; холерици 
– напористи, нервни, подвижни, изложени
на чести промени в настроението; флегма-
тици – бавни, бавно мислещи, сериозни;
меланхолици – потънали в себе си, склонни
към анализи, странящи от външния шум и
суета. (В живота най-често се срещат хора
със смесени темпераменти.) Темпераментът
е вродено качество, определящо особено-
стите на възприемането и реакцията спря-
мо заобикалящия свят.

Всеки темперамент си има присъщи пре-
димства и отрицателни черти. И сред пред-
ставителите на всички темпераменти е има-
ло знаменити и преуспели хора. Освен това 
под влиянието на културната среда и въз-
питанието отрицателните страни на темпе-
рамента мога да се заличат с настъпване на 
възрастта. 




