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Родителите  

и  
пубертета 

на 

децата 

Не е лесно да си 

родител на дете, което 

преминава през 

пубертета. Все пак 

нека не забравяме, че 

ние сме възрастните и 

нашите деца имат 

право да пораснат. 

Позитивна 

дисциплина 



         
      Всичко това е с цел 

привличане на вниманието. 

Поведение през пубертета 
израстване 

От известно време вашето добро и послушно дете се е 

превърнало в постоянен опонент. Все не е съгласен, мръщи се, 

избухва. Често се застоява пред огледалото, затваря се в 

стаята, говори по телефона или скайпа, държи се 

предизвикателно. Не е нужно да викате и да се опитвате да 

върнете правила. Просто вашето дете пораства и то не само на 

ръст, а и като емоции, интелект, взаимоотношения. По-често 

ние използваме израза навлиза в пубертета. Основната 

промяна по време на пубертета е израстването на височина. 

Това зависи от начина на хранене, движение, околна среда. За 

една лятна ваканция някой деца порастват с 20 см, докато 

други само с 3. Това е индивидуално и не означава, че детето, 

което расте с по-бавни темпове няма да достигне  връстниците 

си. 

Появяват се вторичните полови белези - окосмяване около 

половите органи и под мишниците, при момчетата  порастват 

мустаци и брада, засилва се окосмяването по краката, а по-

късно и погърдите. Поради засиленото производство на 

хормони, потенето се засилва и започва да мирише както при 

възрастните. Косата се омазнява. Половите жлези 

произвеждат полови клетки и половите органи променят 

миризмата си. Поради бързото израстване е възможно за 

кратък период някои от подрастващите да имат намален слух, 

намалено зрение и намалено обоняние. Организмът се 

изморява бързо и често тийнейджърите спят дълго и 

непробудно. Някой деца, особено момчета изпитват силен 

глад нощем и стават да се хранят. Това е нормално, защото 

енергията от храната се изразходва за растежа. След пубертета 

този нощен глад изчезва. Момичетата се закръглят в ханша и 

им порастват гърдите. При момчетата раменете се 

разширяват, скелета се издължава и мускулите стават по-

развити. Гласовете на момчетата започват да мутират, а 

понякога това се случва и при момичетата. 

Пубертетът е един от най-важните периоди в развитието на 

всеки млад човек. Именно през пубертета  тийнейджър-ите се 

осъзнават сексуално, започват да се възприемат като 

възрастни хора. 

Освен физически, настъпват и други промени в поведението, 

мисленето, говоренето. Тъй, като темпото на физическо и 

емоционално израстване не е еднакво, често тийнейджърите 

имат “необяснимо” дори за самите себе си поведение. До 9 

годишна възраст децата мислят буквално. В пубертета започват 

да мислят и абстрактно. Хормоналната буря ги кара да се 

чувстват несигурни в себе си, да се срамуват, да бъдат много по-

любопитни от обикновено, да се заглеждат по 

противоположния пол, да търсят идоли, на които с удоволствие 

да подражават. Обикновено това са музиканти, спортисти, 

артисти или други известни личности. Момичетата изведнъж се 

привързват към бащите си, искат навсякъде да ходят с тях, 

търсят компанията им и обратно- момчетата са  като залепени за 

майките си. Този период отминава. Но по този начин децата си 

създават идеали за външен вид на партньора и е много важен 

момент за следващата стъпка - започване на полов живот. 

Към пубертета трябва да се подходи с разбиране от страна на 

родители и учители, защото в този период се формира 

характера на бъдещия възрастен. През този период нашето дете 

израства и преминава от детството в зрелостта. В пубертета 

децата посягат към забранените от детството неща - запалват 

първата цигара, изпиват първата чаша алкохол, опитват да 

пушат трева, а някои дори посягат към по-силни наркотици. 

Пубертетът и възрастта на експериментирането. Искат да бъдат 

по-самостоятелни, да вземат сами решения и да гледат на тях 

като на големи. Чувстват се поласкани, когато им се гласува 

доверие, но не винаги са в състояние да го оправдаят. Искат да 

прекарват по-голямата част от времето си с 

връстници ,отколкото с братя и сестри (ос- вен, ако не са по-

големи) или родители. Започват да употребяват жаргон и да се 

държат предизвикателно невъзпитано. 

Родителите и пубертета 

Родителите имат много важна роля по време на пубертета. Те 

са модела на поведение, който детето копира, дори 

несъзнателно. Те са тези, които са най-близо до детето и неговите 

проблеми, приятели, интереси. От тяхното присъствие в живота на 

тийнейджъра зависи каква посока ще има неговото поведение. 

Родителите носят отговорност за физическото и емоционално 

оцеляване на детето си. Това е много трудна задача, но с повече 

информация, разбиране и ОТДЕЛЕНО ВРЕМЕ за активно слушане, 

за тийнейджъра има варианти да се премине по-леко този 

период. 

Лесни правила за родители: 1. Независимо дали родителите 

живеят заедно или не, те винаги трябва да са наясно къде се 

намира детето им. 2.Много по- лесно е, когато и двамата 

родители поставят еднакви забрани и позволяват еднакви неща. 

3. Колкото по-голямо става обаче, толкова по-ясно трябва да му се 

поставят граници, защото то изпробва вашето търпение 4. Вие 

носите отговорност и имате право да поставяте правила. 5. Вие 

сте авторитет. Независимо дали става дума за купуване на дреха 

или излизане с приятели, ако родителя прецени, че има 

неприемливи положения, детето трябва да приеме родителското 

решение. 6. Дори да разполагате с повече средства, не учете 

детето си да има всичко, което пожелае. 7. Обяснете му в какво 

искате да инвестирате, което се отнася за него - курс, уроци, 

почивка. 8. Децата трябва да разберат, че за всяко нещо, което 

имат вие сте работили и трябва да ги научите да уважават труда 

ви. 9. Ако детето ви е отнесено и тъжно, то може би страда. 

Оставете го да изживее чувствата си. 10.Каквито и да са 

любовните трепети, не ги подценявайте, оставете детето си да ги 

сподели или запази в тайна. 11. Не споделяйте  тайната с други 

хора. Иначе ще загубите доверието му. 


