


Не сравнявайте никога детето си с 
другите 

правилно 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Моят Джордж  е сладко малко момченце. 
Много е кротък и се различава от другите 

деца. Развива се бавно, но какво от 
това?Лека- полека ще порасне. Разбира ме 

по свой начин. Усмихва се , когато му се 
усмихвам. 

Това дете ме прави щастлива! 

неправилно 

Чудя се дали моят малък Джон не е 
бавноразвиващ се. Толкова е кротък. Почти 
не се движи, а вече е на година и три месеца. 
Почти не може да ходи. Виж бебето на 
Шийла. Още няма година , а вече ходи. И е 
толкава интелигентно и живо. Тревожа се за 
Джон. 



Да се подкупват децата е безполезно. Това ги 
насърчава да правят нещата само временно . 
Никога няма да ги вдъхнови за дълготрайни 
усилия. Самата формулировка,,Ако направиш 
това…“ предполага, че не очакваме то да го 
прави винаги, а само докато излапа пастата.  

Вместо да го подкупвате , защо не опитате 
да му подарите нещо , с което да покажете, 
че сте оценили усилията му и добре 
свършената работа. Това може да даде много 
по- добри резултати.  

 

Отношенията с децата трябва да се 
основават на доверие . Абсолютно 
погрешно е да им давате обещания или пък 
да ги карате те да ви обещават. Това 
предполага, че ще извършат нещо както 
трябва само ако са ви обещали, и всъщност 
ги насърчава да се държат лошо, ако не са 
дали обещание. Обещанията, както и 
подкупите са лош начин да постигнете 
нещо от децата си за по- продължително 
време. 



Наказание и похвала 

Най- добре е да поканите Пол у вас и да го 
оставите да играе с детето ви във ваше 
присъствие. Най- вероятно той няма да изругае. 
Не можете да държите децата вечно разделени. 
Бъдете любезни с Пол. Няма начин той да не 
откликне на това. Обяснете му,че ругатните са 
напълно безпредметни. 

 
Не ми харесва, че Джеймс играе с Пол от 
съседния апартамент. Пол има много лош 
език и Джеймс ще се научи покрай него. Но 
Пол е най- добрият му приятел и току довтаса 
у нас. За наказание заключвам Джеймс в 
банята , а понякога не му говоря с часове. 

неправилно правилно 



Как да упрекнем, без да обидим 

Много си непостоянен! Ту 
сте приятели, ту не сте. Не 
знаеш какво искаш. 

Понякога човек хареса 
някого, но полека- лека 
се разочарова. Често 
дребните неща 
променят всичко. 
Сигурно и в твоя случай 
е така. 

правилно неправилно 



Как да хвалите 
Ти си чудесно 
дете! Голям 
помощник си на 
мама и 
татко!Какво ли 
щяхме да правим 
без теб? 

Щом смятат, 
че съм 
направил кой 
знай какво , 
сигурно не са 
много умни... 

неправилно 

правилно 

Ти свърши 
чудесна работа, 
като подреди 
шкафа. Сложил 
си всичко на 
мястото му. 



Не преувеличавайте 

Пряката похвала създава 
чувство за неловкост и 
смущение. Пазете се от общи 
забележки. Само изложете 
фактите. Резултатите ще бъдат 
далеч по- добри  и детето ви 
много повече ще оцени такава 
похвала. Освен това тя е много 
по- достойна. 

Благодаря, загдето ми  каза,че съм ти дал 
повече пари  Ти си много честно дете. Гордея се 
с теб. 

Благодаря,загдето ми каза ,че съм ти дал 
повече пари, отколкото ти се полагат за 
седмицата. 

Оценявам това. 



Как да постъпите с деца, които 
лъжат 

Направи ли контролното по история? 
Сигурен ли си? Лъжите няма да ти 
помогнат този път. Говорихме с учителката 
и тя каза, че не си го направил добре. 

Учителят по математика ни каза, че не 
си направил добре контролното. Това 
разбира се ни разтревожи. 

Чудехме се как да ти помогнем. 



Детето и училището 
        Домашните и отношението ви по 

въпроса 

Джон като че ли е тъп! Все ме тормози с 
домашните си. Имам толкова работа, а 
той ми досажда с тези домашни! Освен 

това нищо не разбирам. Как да му 
помагам! 

неправилно 
1.Джек има затруднения с домашните. Щом 
закъса ме търси за помощ. Правя всичко 
възможно да му помогна. Поне разбира, че се 
интересувам от онова, което учат. 
 

2.  Аз самата не съм учила много. Но му 
помагам колкото мога, та дори само да седя до 
детето . Поне му правя компания, докато учи. 

правилно 



Нима трябва да се мрази 
училището? 

         неправилно 

Сигурно мразиш да ходиш на 
училище? И какво от това? И аз 
мразех , когато бях като теб. Но 
въпреки всичко трябваше да ходя. 

Много ми е трудно да накарам Джун да иде на 
училище. Но ще опитам друго. Ще си 
поприказваме кротичко, за да разбера защо не 
обича да ходи там. Сигурна съм, че има причина. 
Ще поговоря и с учителите и. 

правилно 



Детето: Учителят ми се скара и ме  
нарече глупак пред целия клас. 
Майката: Защо не учиш? Учителят не 
греши. Аз също мисля,че си глупав. 

Забрави си чантата! 
Толкова си 
невнимателен! Да не 
забравиш да 
обядваш! И не се бий! 

Ах, колко мразят децата тези поучения и 
предупреждения! От тях няма никаква 
полза. Само предизвикват раздразнение-. 
По- добре кажете:,, Приятно прекарване! 
Приятен ден! Ще се видим след училище.“ 
Но без поучения. 

Мисля, че учителят не е бил прав да ти крещи 
пред целия клас. Но може би тази сутрин не е бил 
в настроение. Сигурна съм, че нещо не е разбрал. 
Учителите понякога също грешат. Не се 
огорчавай толкова. 



Ако ви беше интересно, на другата наша среща в ,,Училище за 
родители» можем да поговорим за: половото възпитание; как да се 

отнасяме при други различни случаи. 

 Надявам се 
срещата ни да 

е била 
полезна! 

 

Благодаря за 
вниманието! 
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