
Грешка девет: 
Абдикиране 
“Оправяй се сам. Каквото си надробил, 
това ще сърбаш” 
Мнението на родителя 
Щом не ме слуша сам да се оправя. Аз 
по-вече не издържам. Нека да види 
какво е да се оправяш сам. 
 
Грешка десета: 
Твърде малко време за 
възпитание на детето 
“За съжаление съвсем нямам време за 
теб” 
Мнението на родителя 
Много възрастни са доста заети в 
работата, но се стараят всяка свободна 
минута да прекарват с децата – водят 
ги на градина и на училище, готвят им, 
перат, купуват всичко, което им е 
нужно. Децата трябва сами да 
разбират, че 
родителите просто нямат време да 
поиграят с тях или да им почетат. 

10 грешки във 
възпитанието 

Кога и защо 

грешим като  

родители! 
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Грешка четвърта: 
Детето трябва да се глези 
“Ще направя това сама. Не е по силите на 
моето детенце” 
Мнението на родителя 
Детството е толкова кратко, че трябва да 
бъде прекрасно. В нашите ръце е да 
избавим малчугана от всички трудности и 
неприятности. Така е прието, да 
предугаждаме и изпълняваме всяко 
желание на детето. 
 

 
Грешка пета: 
Натрапената роля 
“Моето дете – моят най- добър приятел” 
Мнението на родителя 
Детето е най-важното в нашия живот, то е 
толкова съобразително и с него 
може да се говори за всичко. То ни 
разбира така, сякаш е истински възрастен. 
 
Грешка шеста: 
Парите 
“Повече пари – по-добро възпитание” 
Мнението на родителя 
Ние сме толкова притеснени с парите, че 
не можем да си позволим да се 
позабавляваме с детето. Постоянно всичко 
трябва да му отказваме, то доизносва 
стари дрехи и пр. С две думи  - ако имахме 
повече пари, бихме били по-

добри родители. 
 
Грешка седма: 
Наполеоновски планове 
“Моето дете ще се занимава с музика 
(тенис, живопис), няма да му позволя 
да пропусне своя шанс” 
Мнението на родителя 
Много възрастни са мечтали в детството 
си да се занимават с балет, да свирят на 
пиано или да играят тенис, но не са имали 
тази възможност. И сега главната цел на 
мама и татко е да дадат на детето най-
доброто образование. 
Не е важно на детето да му харесва много, 
ще дойде време и то ще оцени 
старанието на възрастните. 
 
Грешка осма: 
Твърде малко ласки 
“Целувките и прочие нежности не са 
важни за детето” Мнението на родителя 
Да прегърнем малката сестричка? Да 
целунем мама? Да се погушкаме с татко? 
За това няма време. Много възрастни 
смятат, че ласките в детска възраст могат 
да доведат в бъдеще проблеми със 
сексуалната ориентация. Накратко – 
никакви прегръдки и целувки – има по- 
важни и сериозни неща. 
 

 

Грешка първа: 
Обещанието 
“Повече няма да те обичам” 
“Ако не си такъв, какъвто 
аз искам, няма да те обичам повече” 
Мнението на родителя 
Защо децата така често спорят? Може би 
ни правят напук. Какво да правим?  Да 
заплашваме? Това още повече не действа. 
В такива случаи много родители 
манипулират: “Сега мама няма да те обича 
повече”.  
 
Грешка втора: 
Безразличието 
“Прави каквото искаш, все 
ми е едно” 
Мнението на родителя 
Защо да се напрягам? Да споря, да търся 
аргументи, да доказвам нещо на 
детето, да нервнича? Детето е длъжно да 
се научи само да решава своите 
проблеми. 
 
Грешка трета: 
Прекалено много строгост 
“Ти трябва да правиш това, 
което ти казвам, защото 
тук аз командвам” 
Мнението на родителя 
Не се допускат дискусии. Не е важно на 
колко е детето – 6 или 16. Не децата не 
трябва да се отстъпва, иначе ти се качват на 
главата. 


