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Как да учим? 

Как да помогнем на детето 
си да учи добре? 



Вече сме ученици 

Познато ли ви е това? 



А това? 



• Лесно ли е да си ученик? 

• За да е ученето успешно... 

• Защо искаме детето да се учи 

добре? 

• Как можем да повишим 

успеваемостта вкъщи? 



Детски отговори 
• Лесно ли е да си ученик ? 
 
• Не, защото решаваме трудни здачи. 
• Не, защото не мога да пиша хубаво. 
• Не, защото често ми крещят вкъщи, а понякога и бият. 
• Не, защото ученето е трудно. 
• Не, защото трябва да слушам учителя, а това е  сложно. 
• Не , защото не разбирам някои уроци и после ми е 

трудно. 

.   Хубаво е, защото ми харесват уроците. 

 



Детски отговори 

• За да се учим успешно... 

 

• Трябва много да учим, да подготвяме домашните, да 
отговаряме на въпроси. 

• Трябва всичко да знаем. 

• Трябва да слушаме родителите си, да не се повъртваме и 
да четем книги. 

• Трябва да се уча по- добре, мама да не са кара. 

• Трябва да не се крещи на детето и да не го бият. 

•Аз искам да се науча да пиша добре. 

• Трябва добре да се учим и да не тичаме в училище. 



Въпрос към родителите: 
 

- Защо искаме, детето ни да се 
учи добре? 



Съвети за повишаване на успеваемостта 

1) Отнасяйте се сериозно към 
изпълнение на домашните работи. 
2) Съставете план , по който да учите. 
3) Не забравяйте да правите кратки 
почивки , особено ако задачите са 
повече или по- трудни. 
4) Започвайте с домашните от най- 
трудния предмет. 

 



Проблемен въпрос 

“Защо се понижава интересът 
към учене у децата ни? 



Съвети към родителите 
 
 

1) Никога не казвайте на детето обидни , 
обезкуражаващи думи. 
2) Хвалете детето за всеки успех, дори да е 
незначителен. 
3) Ежедневно проверявайте тетрадките, 
бележника, спокойно поискайте обяснения за 
един или друг факт, а след това попитайте, с 
какво вие можете да помогнете. 
4) Обичайте своето дете и  ежедневно 
утвърждавайте  в него увереност в собствените 
му сили. 
5) Не му се карайте, а го учете!  

 



Съвети към родителите 
за “психотерапия на 
неуспеваемостта” 

Правило първо: не удряй падналия! 
 
      “Слаб” – достатъчно наказание, и 
не трябва два пъти  да се наказава за 
едни и същи грешки, оценка за 
знанията си детето вече е получило, и 
вкъщи , от родителите си то очаква 
спокойна помощ, а не нови упреци. 

 



Правило второ: не повече от 
един недостатък в 

минутка.  

 
     За да избавите детето от недостатъци отбелязвайте 
такива, не повече от един в минута. Имайте мярка. Иначе 
детето ви просто ще престане  да реагира  на такива речи, 
ще стане нечувствително към вашите оценки. Разбира се, 
това не е лесно, но по възможност от множеството 
недостатъци ,изберете този, който за вас е най- наложащ 
за преодоляване и искате да премахнете, говорете само за 
него. Останалото ще преодолеете по- късно, или то ще се 
окаже несъществено. 



Правило трето: след два 
заека не можеш да тичаш 

     Посъветвайте се с детето и 
започнете с ликвидирането на тези 
учебни трудности, които са значими 
за него самото. Така ще срещнете 
разбиране и единодушие. 

 



Правило четвърто: хвали - 
изпълнителя, критикувай - 

изпълнението. 
     Оценката трябва да има точен адрес. Детето 
обикновено си мисли, че оценяват цялата му личност. 
Във вашите сили е да му помогнете да се научи да 
разграничава  оценката за личността му , от оценката на 
работата му. Към личността му трябва да отправяте 
похвалите. Положителната оценка трябва да се отправя 
към човека, който е станал зрънце по- знаещ и можещ. 
Ако благодарение на една такава ваша похвала детето 
започне да се уважава повече за тези качества, то вие 
вече сте заложили още едно важно основание да желае 
да учи. 

 



Правило пето: оценката трябва 
да сравнява днешните успехи на 

ученика с неговите собствени 
вчерашни неуспехи. 

     Не сравнявайте успехите на вашето дете 

с успехите на другите деца. Нали и 

малкият успех на детето – това е реална 

победа над себе си, и тя трябва да бъде 

забелязана и оценена по заслуги. 

 



Правило шесто: не се 
скъпете на похвали. 

     Няма двойкаджия, когото да не можем да 
похвалим за нещо. Да отделим от потока 
неуспехи мъничко  островче, сламка, които за 
детето да се превърнат в плацдарм, от който 
може да се започне настъпление срещу 
незнанието и неумението. Родителското: “Не 
си направил, не се стараеш, не учиш” 
поражда Эхото: “не искам, не мога, няма!” 

 



Правило седмо: техника на 
оценъчната безопасност. 

     Оценката на детския труд трябва да е много 
поетапна и диференцирана. Не бива да се 
използва глобална, обощаваща оценка, в която 
да се обединяват  различните усилията на 
детето – и правилността на пресмятанията, и 
умение да  решава задачи, и грамотно писане, 
и външния вид на работата.При 
диференцирана оценка детето няма илюзия за 
пълен успех, нито за пълен неуспех. Възниква 
най- действащата мотивация за учене:,, Още не 
знам, но мога и искам да знам.” 

 



Правило осмо: 
поставяйте на детето 

възможно най- 
конкретни цели. 

Тогава то ще се опита да ги изпълни.Не 
изкушавайте детето с неизпълними цели, 
не го тласкайте по пътя на  лъжата . Ако  
ученикът е направил на диктовката 9 
грешки, не искайте от него обещание 
следващия път да напише без грешки. 
Договорете се, че следващият път ще бъдат 
7 и се радвайте заедно с детето , ако това 
бъде постигнато. 

 



Обичайте детето, такова каквото е! 
Не искайте от него неизпълними 

неща! Протегнете му ръка за 
помощ, когато има нужда и тогава 

всичко ще се получи.  
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