
ПОЗИТИВНО 
РОДИТЕЛСТВАНЕ
програма за родители



Скъпи родители и авторитети,

Книжката, която заедно разлистваме, е подкрепящ материал - част от “Програма 
за позитивно родителстване”. Тя е насочена към всички нас, които имаме желание 
да бъдем по-близо до въжделенията и тревогите на нашите деца, споделяйки  
щастливите моменти и големите постижения. Тази книжка разглежда модели на 
детско поведение и родителско отреагиране във взаимоотношенията родители - 
деца на възраст 0-6 години, но също така може да се пренесе като стил на родителско 
- детски взаимоотношения и в много по-голяма възраст на детето. Книжката може 
да се превърне в един своеобразен наш помощник за това да достигнем по-близко 
до своите деца, до техните преживявания, вълнения, трудности и радости.  

Нека тя се превърне също и в средство, което ни помага: 
• да останем в пъстрия свят на нашите деца, в света на мечтите им и тяхната 

реализация, 
• да застанем по един подкрепящ начин до тях в преодоляване на пречките по 

пътя на желанията им,
• по-лесно да разпознаем и помогнем при трудностите.

Нека бъдем разбиращи, силни и непоколебими в позицията си до тях, защото всяко 
дете мечтае да има силни, непоколебими, топли, разбиращи и подкрепящи родители! 
Нека всички ние открием тези качества във всеки един от нас! Ние ги носим като 
потребности от своето детство. Нека сега ги дадем на децата си, защото и те като 
нас имат нужда от тях!

От екипа, създал Книжката



ПОВЕДЕНИЕТО

Поведението е това, което правим или 
казваме и това, което другите могат да 
видят или чуят.

Поведението се моделира - учим се, като 
имитираме другите.

Децата, естествено, гледат какво правят другите и се опитват 
да ги имитират. 

Предисторията на поведението е нещо, което се случва 
в средата на детето, което насърчава или предизвиква 
определено поведение. Това може да бъде определено 
обстоятелство, човек или нещо, което е казано. 

Много по-добре е систематично да се стремим да предотвратим 
проблеми, свързани с поведението, отколкото да се занимаваме 
с тях, след като са възникнали. Това спестява време и усилия - 
както за родителите, така и за децата и намалява конфликтите, 
стреса и дискомфорта.
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Поведението 
се разбира от 
последствията.

Може ли да 
ми купиш 
шоколад?

Не, не сега.

ИСКАМ 
НЕЩО 
СЛАДКО 
СЕГА!

Днес 
няма да 

купуваме 
сладкиши!

НЕ!

Добре...
Само този 
път!

След това 
трябва да 
спреш да 
крещиш.

Всички ме 
гледат...

Моля те, 
бъди добро 

момиче и 
спри!

Уф...

Тра-ла-ла...



3

ЖЕЛАНОТО ПОВЕДЕНИЕ трябва да бъде възпитавано

Децата не знаят инстинктивно какво поведение се смята за “добро” или желано. Те трябва да 
бъдат научени какво е поведението, което родителите им искат да видят у тях. 

Ако детето има нужда от повече време за научаване, може да използваме следните техники:  

Разговор - защо не може да се случи това, което иска детето сега, и дали и кога е възможно 
да се случи.

Да бъде санкционирано (детето да разбере, че поведението му е неприемливо), съобразено 
с възрастта, но да се запазят правата на детето. Санкционирането ще намали вероятността 
дадено поведение да се прояви отново. Това може да включва и липса на нещо приятно, 
например - време пред телевизора, достъп до желана вещ за определено време. Важно е 
това да бъде направено за кратко време и непосредствено след нежеланото поведение. 

Да бъде помолено да отиде за определено време на уединено място (тайм аут, time out), 
за да помисли за станалото (Коя е причината то да прояви дадено поведение и какви са 
последиците върху него и другите), след което да бъде поканено на разговор.

Да му бъде обяснено как се чувства родителят от неговата постъпка.

Да се използват моменти за поощрение, за да се стимулира послушанието. 
Наградата може да бъде нещо, което насърчава определено поведение и е основно 
признание за добре свършена работа. Наградата може да бъде под формата на внимание, 
хвалене, малка играчка, храна или нещо друго приятно и забавно.

Всяка грешка от страна на детето е добре да бъде използвана, за да се поучи от нея. 
Точно затова реакцията на родителя трябва да бъде поучителна, а не наказателна. Важно 
е детето (доколкото е възможно за съответната възраст) да понесе последствията от 
поведението си.



Може ли да 
ми купиш 
шоколад?

Не, днес не 
е специален 

ден.

ИСКАМ 
НЕЩО 
СЛАДКО 
СЕГА!

Казах НЕ. 
Ще говорим, 

когато се 
успокоиш.

Сега ще 
вземем някои 
плодове и...

Всички ме гледат, 
но какво от 

това...

Заслужаваше 
си да опитам...

АКЦЕНТИРАМЕ върху възпитанието 
на "положителното", желаното 
поведение, като:

се уверим, че желаното поведение 
получава положителна обратна 
връзка,
се уверим, че нежеланото 
поведение не е възнаградено.

Хм, това не 
продължи 

толкова дълго...
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ВЗАИМНО ВЛИЯНИЕ

Примерите, които родителите дават и начинът, по който реагират, влияят върху поведението 
на децата, което на свой ред засяга родителското поведение и предприетите мерки. 

РОДИТЕЛИТЕ  влияят на поведението на децата си:

Независимо дали го знаят или не.                                                      

Дали планират/възнамеряват или не.

В областите, за които нямат представа.

Родителите са ролеви модели за децата си и за това как да се държат като възрастни.

ДЕЦАТА се различават в много отношения. Различните вродени характеристики, черти 
и предразположения оказват влияние за това колко лесно или трудно е да се възпита 
или промени дадено поведение. Някои деца се нуждаят от повече време, за да учат и да 

практикуват, отколкото други.
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РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ,
МОДЕЛИРАНЕ И МИСЛЕНЕ
МОДЕЛИРАНЕ

Родителските ролеви модели за децата са много важни, тъй като децата преди всичко се 
учат чрез имитация. Важно е като родители да използваме себе си и другите около нас като 
модели за системно възпитание на различни умения у децата.

Родителите като ролеви модели

Ежедневното поведение на родителите учи децата как да се държат в настоящето и в 
бъдеще.

Децата имитират чуждото поведение, особено социалните умения и 
поведението към другите. 

Децата научават повече от това, което виждат от другите, отколкото от 
това, което им е казано да правят.

Когато децата започват да имитират нечие неподходящо поведение, е 
необходимо да реагираме по такъв начин, че да получат ясно послание, 
че не би трябвало да се държат така.



МОДЕЛ НА ПОДРАЖАНИЕ

Родителите трябва:

Да осъзнаят какво поведение моделират в детето си. Това важи и за други членове на 

семейството. 

Да отделят време да наблюдават собственото си поведение, какво правят и какво казват 

пред  детето.

Какво трябва да виждат децата ни в нашето поведение:

показване на внимание към другите,

аргументиране за дадена постъпка,

хвалене на другите, 

неотбелязване на изблиците,  

изслушване,

необръщане на внимание на грубите подмятания на другите.

За да следим какво поведение искаме да моделираме в нашето дете, 
е необходимо да направим списък със задачи. Поставяме го някъде, 
където ще го виждаме (на хладилника или на огледалото в банята), 
за да си припомняме, че това, което правим, влияе върху нашето дете. 

Например: споделяне с другите, да не крещиш, да не пищиш, да не 
спориш, да бъдеш разумен, да помагаш на другите, да бъдеш учтив.
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ВЪЗПИТАНИЕ НА УМЕНИЯ

Можем да използваме едни и същи 5 стъпки, за да научим детето 
си на всяко социално умение. 

1. Отбелязваме всеки път в ежедневните ситуации, когато ние или някой друг показва добро 
поведение. Насочваме вниманието на детето към поведението и казваме, например: “Погледни 
как мама отваря вратата на възрастната дама”.

2. Намираме възможности, в които можем да насърчим детето да демонстрира желаното 
поведение. Много е важно детето да има много различни възможности да го покаже и 
практикува.

3. Уверяваме се, че забелязваме добрите прояви и хвалим детето си, когато то има желаното 
поведение. Също така е важно детето да получи признание за това, че полага усилия за 
правилното поведение.

4. Инструктираме детето си как да се държи и какво да прави, например “Сега трябва да 
благодариш”, или “Моля те, сподели тези бонбони с брат си”.

5. Прилагане на последствията за неспазване или спазване на правилата. Ако детето откаже 
да сподели играчка, тя може да бъде взета и оставена настрана, докато то не пожелае да я 
сподели.

Когато изпитваме трудности с възпитанието на децата, често в нас се зараждат колебания за 
правотата на пътя, по който сме поели - Дали не греша, че правя това? Това е точният момент 
да променим нашите мисли! 
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Промяна на мисловните модели в 3 стъпки:

Да направим опит.

1. Да разпознаем и осъзнаем болезнените мислите, които дават изкривена или прекалено 
неясна картина на ситуацията („Никога няма да се справя с това…”) или са черно-бели (“Ако 
това не работи 100%, всичко е загубено”).

Не мога да се справя - 
отказвам се!

Винаги проявява 
труден характер! 

Аз съм безнадеждна 
майка!Не-не-не-

не-не!



За да развият 
добри 

взаимоотношения 
с децата си, 
родителите 

трябва да могат 
да се справят с 
трудностите...

2. Да прекъснем  и да спрем болезнената мисъл. Да намерим доказателства, че мисълта е 
погрешна.  

...различни общи чувства 
като безнадеждност, 
безпокойство, гняв, 

фрустрация или 
разочарование - могат да 

бъдат трудни...

....тогава е важно да 
знаете как да запазите 

спокойствие - например, 
когато детето се държи 

предизвикателно, 
опозиционно или 

непокорно.



3. Да  открием  примери за предишни ситуации, когато сме се справили отлично или добре 
със сходна ситуация. “Аз оцелях при предишното негово избухване, трудно е, но знам, че ще 
успея. Е, по-лесно е да се справя с това сега, отколкото когато е по-голям...” 

Не-не-не-
не-не!

Било е и по-зле! Аз ще се 
справя! Вчера се справих 

с това да го накарам да 
ме слуша. Сега ще бъда 

решителна и ще следвам 
плана си.

Не мога да се справя - 
отказвам се!

Винаги проявява 
труден характер! Аз съм 

безнадеждна майка!



Даването на много възможности за практикуване на желаното поведение 
е също много важно. Това, разбира се, изисква известно усилие. 
От друга страна сега имаме нужда от по-малко време за справяне с 
трудното поведение, отколкото ако го отложим във времето. Затова и 
съветът ни е: НЕКА ДА АКЦЕНТИРАМЕ ВЪРХУ ПОЗИТИВНОТО! 

Ако децата не получат обратна връзка за поведението си, съществува 
опасност те да не разберат, че родителите очакват от тях определено 
нещо.

Отбелязването показва на децата какво е поведението, което другите харесват и  
искат да видят: "Да, това е добре. Това е, което трябва да направиш. Това 
е позволено. Това исках да видя!"

Когато не отговаряме (игнорираме), се създава несигурност.:
"Не правя ли нещо добре? Не трябва ли да правя това? Не е ли правилно, 
позволено ли е, никой не ме забелязва...“

ПОЛОЖИТЕЛНА ОБРАТНА 
ВРЪЗКА И ПОХВАЛА
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“УЛАВЯНЕТО НА МОМЕНТА, когато децата са добри” означава, че хората 
забелязват и реагират положително на всяко неутрално и добро поведение, т.е. всяко 
поведение, което не е нежелателно.  

Улавяне на момента, когато бебетата са добри
Около 3-месечна възраст бебетата могат да се събудят, без да започнат да плачат веднага. 
Вместо това могат да прекарат известно време в гукане, да се поогледат, преди да заплачат. 

Това е подходящият момент за “улавяне”, да отидем при тях и да им дадем 
своето внимание. Тогава детето научава, че родителят ще дойде, дори 
и да не плаче, т.е. ако той/тя лежи тихо, мама или татко ще дойдат. Ако 
родителят винаги чака и не отива при детето си, докато то не започне да 
плаче, детето ще научи, че трябва да плаче, за да получи внимание.

Нормално е бебетата да плачат - по този начин общуват и изразяват 
чувствата си, като са гладни или им е некомфортно. Но понякога плачът 
може да е ненужен. Добре е, ако децата научат, че могат да получат 

внимание и обич, без да се налага първо да заплачат.

Добра практика е даването на “малки награди” - да показваме малко внимание или леко да 
докосваме детето, когато си играе тихо. 

Важно е да се вземе под внимание, че децата не трябва да се неглижират, 
когато поведението им е „добро” или неутрално , а веднага да се реагира 
и да се вдига шум, когато нещо се случи и ние регистрираме „лошото” 
поведение. Така детето ще си създаде погрешно впечатление, че само 
когато проявява лошо поведение, му обръщаме внимание. 

Много добре!
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Примери за положителна обратна връзка и награди
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Докосването може да бъде прегръдка, целувки, но също и леко погалване по бузката 
или главата, потупване по рамото или леко докосване по гърба или ръката.

Вниманието може да бъде и само поглеждане на детето, поддържане на контакт с очите, 

усмивка, намигване, кимване или изпращане на въздушна целувка.

Знакът може да бъде чрез езика на тялото или знак, който детето може да разпознае като 
намигване, палец нагоре, ръкопляскане или знак плюс.

Думите или вербалната обратна връзка не трябва да се състоят само от пряка похвала. 
Може просто да покажем, че сме забелязали какво прави детето, например като направим 
приятелски коментар като “Рисуваш картина.” или “А-а-а, строиш замък!”.

Похвалата може да бъде директна като “това е хубава картина” или косвена (втора ръка), 
когато детето чува родителят да казва нещо хубаво за него, например по телефона. 

От трета ръка похвала е например, когато бащата казва на детето “Майка ти ми каза колко 
добре си се държал/а днес в магазина”!  



“Навреме” е дума за всички онези различни начини, по които можем да дадем на децата 
положителна обратна връзка. Това дава позитивна и двупосочна комуникация, която укрепва 
връзката между родителите и децата. “Навреме” трябва да бъде обратното на “Отлагането 
във времето”.  

Акцентът върху организирането и прекарването на специално време заедно. Това е добър 
начин да прекараме приятно времето си заедно и да практикуваме, като даваме на детето 
си позитивна обратна връзка. Можем да правим това ежедневно или 2-3 пъти седмично, за 
около 20 минути в определено време.
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Хубаво е, че си 
игра дълго време 

с кубчетата.

Горд съм, че 
имам толкова 
добро момче!

Трябва да сте 
доволни, че можете 

да си играете заедно 
толкова дълго време.

Много добре 
правиш, че 
помагаш на 

малкия си брат!

Радвам се да 
видя, че си 

играете добре 
заедно!



ГОВОРЕНЕ С ДЕЦАТА
Необходимо е да говорим с децата за ежедневните неща. Това е нещото, което подобрява 
техния език и им предоставя най-добрите практики в комуникацията.
Това обикновено означава, че когато разговаряме, е добре да редуваме говорене със слушане, 
т.е. да се получи двупосочна комуникация.
За да могат да общуват добре с децата, родителите трябва да са усвоили изкуството да слушат 
детето. Нека ги слушаме и им даваме време за отговор.

“ВРЕМЕ В ТИШИНА”
Детето започва темата за разговор.

Родителят слуша, не насочва и не съди.

Родителите практикуват слушане.

Повишава разбирането за мислите, интересите, мненията и тревогите на детето.

Учи детето, че е позволено да говори за всякакви неща, също и за трудни или чувствителни 
въпроси.

Пример: Родителите биха могли да правят това 1-2 пъти седмично, например при вземането 
на детето от занималнята или училище. Вместо да обсипва детето с въпроси, родителят пази 
тишина (след като поздравява детето по обичайния начин) и чака то да поеме инициативата и 
да започне разговор по избраната тема. По този начин родителят практикува своите умения 
за слушане и дава възможност на детето да повдига въпроси, които той/тя счита за важни. 
Това също така помага на родителите да придобият по-голямо разбиране за детето като 
индивид и да научат за неговите интереси, чувства, мнения и притеснения. На свой ред детето 
получава посланието, че е добре да говори с родителите за всякакви неща и че той/тя ще 
бъде изслушан/а. 
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АКТИВНО СЛУШАНЕ 

Особено важно е да разговаряме с децата, за да им отделяме време и да ги слушаме активно. 
По-добре е да спрем и наистина да изслушаме детето за кратко, отколкото да го слушаме с 
“половин ухо” за по-дълъг период, докато правим нещо друго по същото време. Ако децата 
имат чувството, че не привличат вниманието на родителите си, съществува опасност те да 
се откажат от това да правят опити да говорят добре и вместо това да придобият навик да 
хленчат.

Важно е да говорим за обикновени неща с децата и да сме готови да слушаме такива неща. 
Това ще направи децата по-склонни да слушат родителите си.

Важно е:

Да бъдем наблизо и поддържаме контакт с очи.

Да покажем, че слушаме, като даваме неутрална обратна връзка.

Внимание! Изражението на лицето, кимането, възклицания 
като “аха”, “хм”, “да” са от изключителна важност.

Да отговаряме на съдържанието, за да покажем, че разбираме:

Повтаряме, преформулираме съдържанието на казаното.

Питаме - да разберем по-добре значението.

Да правим неутрални коментари.

Да даваме обратна връзка за чувствата и емоциите.
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ДЕТСКИТЕ ВЪПРОСИ 

Децата питат много и за най-невероятните неща. 

Децата понякога използват думи, които не разбират, така че изглежда, че имат по-големи 
езикови умения, отколкото наистина притежават. 

За родителите може да е трудно да отговорят, например ако родителят е чувствителен по 
темата. 

Често е добре първо да слушаме внимателно и да задаваме няколко прости 
въпроса, вместо да отговаряме веднага. Това ще спомогне за изясняването 
в ума на детето, ще даде време за мислене или възможност на детето да се 
опита да си отговори само.
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НЯКОИ ПРОСТИ ПРАВИЛА ЗА РОДИТЕЛИ

Слушаме - питаме, ако е необходимо, за да изясним.

Не мъмрим детето - дори ако проблемът е чувствителен.

Отговаряме според възрастта на детето:

Не прекалено сложно.

Не винаги можем да дадем веднага правилния отговор.

Даваме на детето възможност да се опита да разбере само:

Ти какво мислиш? Как можем да разберем това?

Не забравяме, че понякога няма правилни отговори.

На някои въпроси родителите не трябва да отговарят директно, например лични въпроси, 
които детето не трябва да знае, т.е. не са за “детските уши”. Също има и въпроси, за които 
няма правилен отговор и при такива случаи родителите могат спокойно да кажат “Не знам!”
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Не трябва 
да се бавиш 

толкова 
сутрин!

Няма ли да 
започнеш да 

се оправяш за 
училище най-

накрая?

Ще закъснееш! 
Трябва да започнеш 

да закусваш, след това 
да си измиеш зъбите и 
да поставиш нещата в 

чантата си и...

Пример за 
непоследователни 
и неизчакващи 
въпроси и 
инструкции

Е, най-накрая 
успя да се 

облечеш, хм...

Не стой така! Ако 
не започнеш да се 
оправяш, няма да 
получиш никакви 

сладкиши в събота!

Какво трябва 
да направя?

Майката се 
извръща от детето.

Дава инструкции 
една след друга и 
не изчаква детето 
да реагира.

Инструкциите са 
неясни и съдържат 
твърде много 
послания, като 
едното от тях е и 
въпрос.

Тя критикува 
детето.

Тя заплашва 
със санкции, които 
са твърде далеч 
във времето. Това 
може би няма 
да има успех и 
има вероятност 
санкциите да не 
бъдат изпълнени. 



Бащата е близо 
до детето - това е 
добре (въпреки че 
може да коленичи 
до височината на 
детето).

Дава кратки и 
конкретни указания, 
едно по едно (и 
чака, докато детето 
изпълни всяка 
инструкция, преди да 
му даде друга).

Казва на детето 
какво трябва да 
направи (не това, 
което не бива да 
прави. 

Той го хвали, че го 
е послушало.

Показва, че 
общуването между 
баща и син по 
пътя към училище 
ще бъде приятно 
(това укрепва 
самооценката на 
момчето).

Пример за 
поощряващи 
послания

Много хубава 
рисунка нарисува, 

докато чакаше.

Трябва да 
тръгнем за 
училище 

след няколко 
минути.

Сега трябва да 
облечеш палтото 

си и да обуеш 
обувките си.

Чудесно! Ти 
наистина си 

бърз!

Добре се получи! 
Сега можем да 
си говорим по 

пътя!

Сега трябва 
да поставиш 
моливите в 

кутията.

1
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ДИСЦИПЛИНА
При родителстването е необходимо да знаем как да използваме дисциплината. Има различни 
мнения относно това кои са най-добрите методи.
Целта е да се използва дисциплина по начин, по който детето получава обратна връзка за 
поведението си и това ще го подтикне да демонстрира подходящо поведение в бъдеще.
Методите на дисциплина, като например някаква “санкция”, се използват като допълнение 
към желаното поведение. Това служи, за да се даде ясно послание за това какво поведение 
е неприемливо.

Промяна на поведението в 5 стъпки 

Възможно е да се справяме с всички видове нежелано поведение на децата, като се 
съсредоточаваме върху ученето на желано поведение, което да замени нежеланото поведение.

Обсъждаме проблемното поведение и позитивното поведение, което искаме да видим.

Важно е родителите помежду си да започнат да дискутират точно от какво поведение искат 
да се отърват и какво трябва да бъде демонстрирано вместо него.

Задаваме модел на позитивно поведение.

Акцентираме, когато другите имат желаното поведение:

“Забележи как мама ти благодари” или “Виж как закачих палтото си веднага, когато се 
прибрах у дома.”

Насърчаваме детето да направи същото:

 “Сега ти сложи палтото на закачалката”.

Хвалим или възнаграждаваме детето, когато то демонстрира правилното поведение: 
“Свърши добра работа, поставяйки обувките си на рафта”.
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Стъпки в дисциплинирането 

Преди да се справим с лошото поведение при децата, е важно да ги научим как да се държат.

1. Обръщаме внимание на доброто поведение.
Учим детето на малки стъпки, насърчаваме го и го възнаграждаваме за всяка 
малка стъпка, например, даваме му да помага в някоя част от домашните 
задължения.

2. Решаваме кога да дисциплинираме. 
Ако ние като родители сме наложили рутинна практика за сутрините, времето 
за хранене и лягане, е идеално да започнем да заучаваме детето на тези 
правила, които са част от тази практика.

3. Решаваме за какво да дисциплинираме. 
За кое поведение или неспазване на правило трябва да се наложи наказание?

4. Решаваме как да дисциплинираме. 
Точно какво наказание се счита за разумно и как трябва да бъде приложено?

5. Дисциплинираме по контролиран начин.
Важно е да се вземе предвид, че тежестта на наказанието 
от страна на родителя не трябва да зависи от това колко 
е ядосан, разочарован или уморен.

ВАЖНО! След дисциплинирането детето трябва да 
започне начисто!
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ХЛЕНЧЕНЕ И ИЗБУХВАНИЯ
Много хора смятат, че е трудно да се справят ефективно с хленченето и да не позволяват на 
децата да ги разиграват.

Хленченето се характеризира с постоянно повтаряне на една и съща молба с плачлив глас.
Има различни начини кога и защо се използва хленченето, като например:

Не отговаряме на детето, когато то ни пита любезно за нещо.

Детето не получава достатъчно внимание от родителите си и се чувства пренебрегнато.

Детето получава това, което иска, като хленчи. По този начин хленченето е ефективно и 
подсилено.

Ако на хленченето не се обърне внимание, 
то може да ескалира и да завърши с гневен 
изблик.
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Децата имат различни начини да „изпитват“/проверяват устойчивостта на своите родители. 
Често пъти тези проверки се изразяват в пищене и тръшкане. Това е начин детето да провери 
границите на своите родители и до колко сигурно може да бъде детето в родителите си. Всеки 
път, когато се тръшка и пищи, детето прави опит да се пребори/премери с родителя си и 
така да си докаже кой е по-силен. Всяка постигната „победа“ носи амбивалентно/двойствено 
преживяване на детето:
От една страна, това носи преживяване за сила и мощ.
От друга страна, у детето се формира базисна несигурност и страх заради липсата на 
устойчивост у родителите.

Какво да направим, ако детето продължава да го прави дори и 
след като сме му обяснили и сме се опитали да го успокоим?

Да запазим спокойствие и да не показваме, че сме ядосани и 
засрамени.

Да обезопасим пространството около детето, за да не се нарани, 
и да го оставим.

Ако има опасност да се нарани - да го гушнем, да го притиснем до 
себе си и да започнем да говорим тихо и приспивно. 

Да му кажем, че ще поговорим пак, когато се успокои.

Както и в много други сфери на родителстването - по-лесно е да 
предотвратим превръщането на хленченето в навик, отколкото да се 
налага да се справяме с него по-късно. 
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Как да предотвратим превръщането на хленчето в навик

От самото начало:

Грижим се за бебета, преди да заплачат.

Игнориране на крясъците:

Не гледаме, не говорим, не отговаряме, не реагираме. 

Не се поддаваме на крясъците:

Запазваме спокойствие (упражняваме умения за самоуспокояване).

Използваме полезните разговори със себе си.

Защо е толкова важно да се игнорира хленченето? 

Защото детето хленчи, когато родителите реагират на 
хленченето. Хленченето работи!

За да се справим,  е  важно да имаме “арсенал” от възможности! 
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Да научим алтернативни реакции

Възможно е детето да бъде научено как по други начини да привлича внимание или да 
поиска да приемем нещо, което той/тя желае. Например, децата могат да бъдат научени:

Да говорят “като големи момичета/момчета” или да “говорят добре”.

Да се използват конкретни знаци или докосване, които предварително са били 
договорени между нас и детето.

Ако децата трябва да приемат различни начини за изразяване на своите желания или 
мнения, родителите трябва систематично да ги учат на това. Родителите също трябва да 
помнят:

Да моделират “хубаво говорене”.

Да не крещят.

Да хвалят или дават награди, когато нещата вървят добре.

Да обсъдят тези въпроси в други моменти, когато детето не крещи, например във времето 
преди лягане на детето. Може да поговорят какви други начини могат да се използват, за 
да се привлече внимание.

Да направят план. Полезно е родителите да определят времева рамка и да планират 
колко често ще практикуват с детето желаните начини за получаване на внимание.
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Управление на избухването

Възможно е анализът на избухванията да разкрие, че се използват с цел децата да получат 
играчка или сладка в магазина, да останат до късно или просто родителите да им обърнат 
внимание.

Няколко стратегии, които са от полза при справянето с избухванията:

Да учим детето:

На умения за самоуспокоение.

Да се използват умения за управление на гнева, като например да му се даде възможност 
да издухва сапунени мехури.

Алтернативни начини за получаване на внимание или това, което искаме. 

Родителите сами трябва:

Да използват родителски стратегии за справяне, като например полезни разговори със 
себе си и избягване на болезнените мисли (умения за себерефлексия).

Да избягват модели на поведение, които са компоненти на гнева.

Да бъдат сигурни, че не обръщат внимание на детето по време на избухване и не се 
поддават на исканията, направени по време на избухванията.

Да прекарват повече време с детето, да му обръщат внимание и да му дават позитивна 
обратна връзка.

Бихме могли да използваме “Време за почивка” (Time-out) срещу избухванията (tantrum) 
според предварително определен план. 

Когато имаме този набор от знания, децата ни ще растат щастливи, 
а ние много по-спокойни родители!
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