
Физическите наказания и словесните 

обиди.  

Физическите наказания могат да обезкуражат и 

затруднят дете- то, както и да формират у него 

ниско самочувствие. Някои експерти смятат, че 

този тип наказания могат да доведат в 

последствие към физическа агресия, тъй като 

показват на децата, че насилието е приемливо 

поведение и те “СЪЩО МОГАТ ДА ПРАВЯТ 

ТАКА”. Вместо да ги наказваме трябва да 

научим децата кое 

поведение е 

позволено и кое не е 

и защо не е 

позволено. Добре е 

да даваме примери 

на децата за позитивно поведение. Например да 

кажем “Моля те, вдигни си дрехите от пода, че 

ще чистя”, вместо “Не си хвърляй повече 

дрехите на пода”. 

Да бъдем добри и грижовни родители! 
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Ефективни стратегии на родителите за 



За да имат по-добри отношения с 

връстниците и възрастните. 

Дисциплинирането ще помогне на 

децата да имат по-добри отно- шения с 

другите и ще развие самоконтрола им. 

Например  дванадесет годишният ви 

син напомня на приятеля си правилата 

на добро поведение, което помага и на 

двамата да избегнат конфликт.  

За да разберат границите на своето 

поведение и да научи какво е 

неприемливо поведение. Дисци- 

плината може да помогне на детето да 

разбере границите на своето поведение 

и да научи какво е непри-емливо 

поведение Например 7 го-дишните 

първокласници се научават, че не 

трябва да стават и да се раз-хождат по 

време на час, защото  заедно с учителя 

са приели такова правило за поведение 

в класа. 

Дисциплината помага на децата да:  

Да мислят и действат по приемлив 

начин » Да разбират логическите пос- 

   За много хора дисциплина значи наказание. В 

днешно време Дисциплина не значи толкова 

наказание, колкото по позитивен начин да 

помогнеш на детето да се научи на 

самоконтрол. 

 Защо децата се нуждаят от 

дисциплина?  

Като родители, вие сте първите учители 

на вашите деца. Дисциплинирането на 

децата може да ви се вижда много трудно, 

но то е много важна част от израстването на 

децата. 

 То служи за: 

За защита / за предпазване Често чрез 

границите и правилата, които налагат, 

родителите се опитват да предпазят де-цата 

от опасностите. Например Родителите могат 

да учат детето да не пипа горещия котлон, но 

не като казват: “Не, не пипай там!”, а  като 

обяснват: “Не пипай горещия котлон , защото 

ще се опариш и след това ще те боли” 

ледствия от своето поведение » Да 

подбират и използват важната 

информация да техния ус- пех в училище 

и в живота » Да научат общоприетите 

норми за поведение, като уважение към 

всеки човек, зачитане на чуждата 

собственост и др. » Да научат ценностите, 

които са водещи за тяхното семейство 

или общност 

Дисциплината не е наказание 

 Дисциплиниране съвсем не значи нала-

гане на наказание. Учените са на мнение, 

че физическите наказания като стоене 

прав, пошляпване, бой, както и обидите и 

подигравките не са ефективни. Тези 

наказания може да ни изглеждат с много 

бърз ефект, но в бъдеще те имат по-скоро 

разрушително действие спрямо личност-

та на детето, отколкото помагащо за 

развитието му. 

ЗАЩО ДЕЦАТА СЕ НУЖДАЯТ 

ОТ ДИСЦИПЛИНА? 

ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА ЗА РОДИТЕЛИ 


