
МОТИВИРАНЕ НА ДЕТЕТО ЗА 
УСПЕШЕН ПРЕХОД ОТ ЯСЛЕНА КЪМ 

ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 
 

Специфика на възпитателния процес в 
ранна детска възраст 

 

Основнатa задача на тази възраст е социализация на детето извън 
семейството и подготовката му за училище. 

Спецификата на възрастта се свързва със създаване и развитие на 
умения на децата за ефективна комуникация с връстници, възпитатели и 
близки. За постигане на това ниво се съди по редица елементи и качества на 
психиката, някои от които са: 
- съвместно поведение с други деца; 
- способност за включване в група; 
- иницииране на съвместни игри; 
- обръщане внимание на предложенията на другите деца; 
- признаци на безпристрастност и агресивност; 
- съвместно поведение с възрастни хора; 
- владеене на езика, разбиране, памет и внимание. 

 

 

Причини за трудната адаптация 
 

Някои от причините за трудната адаптация са: 
- недостатъчно развитите игрови умения и навици; 
-  липсата на умения детето да построи взаимоотношенията с 

връстниците си; 
-  неудовлетворените индивидуални потребности в общуването; 
-  неразвития говор; 
-  неблагополучието в групата способства за отрицателното 

самочувствие. Външно те често се проявяват в сълзи, оплаквания, 
агресия. Такива преживявания пораждат у децата неувереност в себе си, 
в своите възможности и вместо потребност от съвместна игра и 
общуване, възниква привичка да играе само, да се отдалечава от 
колектива.  

 



Като най – важно средство за възпитаване на умения за общуване във 
всичките му разновидности е играта. В нея най – бързо всяко дете може да 
намери своето място в дадена социална група.  

Музиката, художествената литература, празниците и развлеченията 

намират също място в работата за овладяване на общуването между децата, 
подпомагат ги по непринуден и емоционален път в трудния период на 
адаптация.  
 

 

 

 

Трудна адаптация най – често се случва при:                     
- покровителствано дете, което не е самостоятелно  и е уверено, че не 

може да съществува без близките си; 
- ревност – в къщи остава по – малко братче или сестриче; 
- детето живее сред кавги между родителите си и се страхува, че без него 

с тях може да се случи нещо лошо; 
- някои деца тълкуват тръгването на градина като знак, че родителите не 

ги обичат и гледат на детската градина като на изоставяне и отхвърляне; 
- други просто не са достатъчно зрели психически и физически, за да 

прекарват толкова много време сред толкова много хора без близките 
си. 

 

Критерии за пълната адаптация са добрия апетит, възстановения 
дълбок сън, бодрото емоционално състояние, активното поведение.  
 

 Правила за адаптация 
 

 

Преди всичко да започнем да говорим предварително и с непресторено 
вълнение с детето за промяната, която предстои, целейки да внушим, че тя 
е нещо положително, а не само наложително. Ако сте излезли на детската 
площадка и дойде време за прибиране, а детето иска да остане и да играе 
още, кажете му, че щом тръгне на  градина, ще може да играе с приятелите 
си цял ден, както на двора, така и в стаята, където ще разполага с много 
нови играчки. Ако пък имате близко дете, което вече ходи на градина, 
разпитайте го в присъствието на своето дете за това какво прави там, как се 
казват неговите приятели и учителките му, с какво обича да си играе и дали 
му харесва. Дори децата, които се разстройват при оставянето им сутрин, 
най – често отговарят, че обичат да ходят на градина и ентусиазирано 
говорят на тази тема.  



Добре е да се постараете да „синхронизирате” графика на дейности 
като хранене, спане, игра с този в градината. Много деца на 2,3 или 4 години 
заспиват след 22 часа вечер и стават, когато си поискат. Ако преди това не 
сте имали волята да промените навиците му, с наближаването на деня, в 
който ще тръгне на градина, ще трябва да го направите.  

Можете също да му купите нова пижамка, раничка или пантофки с 
любим герой, които да приберете с обяснението, че те са специално за 
детската градина.  

  Опитайте се да не проектирате тревогата от раздялата си с детето 
върху него, това само би го притеснило и така то ще се чувства още по – 

несигурно в новата среда. За да мине периода на адаптация по – леко, 
започнете да подготвяте детето за градината от по – рано.  
- Най – добрият начин да обясните на детето новата среда е чрез ролеви 

игри. Изиграйте театър пред детето с помощта на кукла или плюшена 
играчка, която да ходи на градина, разкажете му и за режима – децата 
отиват, закусват, играят...Не забравяйте да повтаряте, че на куклата й 
харесва да ходи на градина.  

- Обяснете на детето, че то вече е голямо и че ходенето на градина е също 
толкова важно, колкото мама и татко да ходят на работа. Попадайки в 
колектив, детето получава нова социална роля и е важно да се гордее с 
това.  

- Децата могат да се чувстват изоставени, когато мама ги оставя и си 
тръгва. Ако му кажете, че ще го вземете в ... часа, детето няма представа 
кога ще настъпи това време. За да се чувства спокойно, разкажете му 
как минава целия ден и кога ще дойдете да го вземете.  

- Някои родители за награда за добро поведение обещават да купят 
играчка или нещо вкусно на детето. Ако се използва този метод – винаги 
изпълнявайте обещаното, защото следващия път методът няма да 
работи. 
Когато вземате детето вкъщи, внимателно го разпитайте как е било в 

градината, стараейки се да вникнете в неговите проблеми. За вас те могат 
да изглеждат незначителни, но за него са важни. Нека ви разкаже за своите 
страхове и тревоги. Детето трябва да усеща непрекъснато, че вие се грижите 
за него, макар и да не сте там.     

Много е важно самите вие да бъдете убедени в ползата от посещение 
на детска градина. Замислете се за онова, което ще му даде този период от 
живота му: 
-  ранно и постепенно социализиране, 
-  самостоятелност,  
- привикване към дисциплина, 
-  приучаване към ред и навици,  
- ранна предучилищна подготовка по програма, съобразена с възрастта, 
-  умствено и емоционално развитие.  



   

Вместо заключение 
 

Каквито и съмнения да имате по отношение на посещението на  детска 
градина, мисълта, че детето ви започва да става самостоятелно, научава 
ежедневно много нови неща и расте сред връстници, учейки се да общува и 
да си сътрудничи с тях, би трябвало да ви вдъхнови и окуражи да 
преодолеете трудните моменти. Успеете ли, а това неминуемо ще се случи 
на по – ранен или по – късен етап, ще имате всички основания да вярвате, 
че имате правилен подход и ще съумеете да се справите със следващото 
предизвикателство, което ви предстои в отглеждането и възпитанието на 
вашето дете.  

Детето се адаптира лесно, ако се чувства обичано и подкрепяно от 
семейството си. Когато детето вярва, че мама винаги ще го обича и ще бъде 
до него, то няма да се чувства изоставено в градината. Може да се натъжи 
или разсърди, че мама си тръгва, но  бързо ще му мине и ще се захване с 
игри. 

 Никога не казвайте на детето, че няма да го обичате, ако не ви слуша. 
Когато детето не слуша, обяснете му, че то е много добро дете и вие 
безкрайно много го обичате, но тази постъпка не е хубава и добрите деца не 
правят така. Осъждайте постъпките, но никога не осъждайте детето. Детето 
трябва да расте с чувството, че е добро и че вие винаги много го обичате. 
Дори когато не слуша! Ако постигнете това, ще имате едно прекрасно 
лъчезарно дете, за което не бива да се тревожите. То ще се адаптира лесно 
във всяка една ситуация. Е, може да му е мъчно за мама, това е нормално! 
Но няма да страда, нито ще боледува. А вие ще се радвате на порасналото 
си дете, което все по – малко ще зависи от вас. 

 Ще бъдете горди с него, а също и със себе си. 
 Защото това е да си родител: „Да се примириш да гледаш как 

сърцето ти се разхожда извън тялото!”  
 

 

 

 Надежда Младенова, 
 педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хиперактивните деца – как да се справим с 
тях? 
  

 
Какво представлява синдрома на хиперактивност с дефицит на вниманието? 
 
В превод добилото популярност в Европа и САЩ съкращение ADHD (Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder) означава Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието и 
е едно от най-често срещаните в детството нарушения на невропсихологичното развитие. 
Смята се, че засяга 3 до 7% от децата в ранна училищна възраст. Пикова възраст на поява е 
между 6 и 7 години, но някои симптоми могат да се срещат още преди 5-годишна възраст и 
дори преди 2-годишна възраст. Оставено без лечение то често персистира в юношеството и в 
зряла възраст като излага индивида на сериозен риск от редица абнормности в личностовото 
развитие и социалното функциониране. 
 
Ако подозирате, че вашето дете страда от това нарушение, първото, което трябва да знаете е, 
че това е медицинско състояние с реални невробиологични причини и не е резултат от лошо 
възпитание. То засяга милиони деца по света и е едно лесно лечимо заболяване при 
адекватни терапевтични интервенции на различни специалисти в областта на детско-юношеско 
психично здраве (психолози, детски психиатри, детски невролози и евентуално логопеди и 
възпитатели специално обучени за целта). Правилното и навременно диагностициране и 
ефективно лечение ще позволи на вашето дете да бъде щастливо и да разгърне своя 
потенциал в живота. Не на последно място това ще облекчи и вашия живот и ще позволи по- 
пълноценното ви професионалното ангажиране. Знайте, че навременното разпознаване на 
това състояние е ключът към успеха. 
 
Основните симптоми, както названието показва, са постоянно високите нива на невнимание, 
изразена хиперактивност и импулсивно поведение, надхвърлящи очакваните за съответната 
възраст. Ако вие сте родител и подозирате че вашето дете има това нарушение поради това, 
че няколко пъти е било разсеяно в клас и е донесло няколко лоши оценки или често избухва не 
бързайте да слагате тази диагноза, която колкото и да изглежда лесна, изисква оценка от 
няколко различни специалисти. Бихте могли да използвате следните ориентири, които 
насочват: 
 
 

 Получавате оплаквания от много хора (детегледачки, други родители, учители, 
треньори и др.), че невниманието на детето води до сериозни трудности и пречи на 
неговата адаптация и социално функциониране. 

 Персистиращите високи нива на активност се отразяват на околните и причиняват 
понякога наранявания. 

 Тези промени в емоционалността и активността на детето не са резултат на скорошни 
семейни проблеми или промяна в дневния режим. 

Какви са симптомите ? 
 
Симптомите на Синдрома на хиперактивност с дефицит на вниманието са три основни 
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вида: 
 
 

 Предимно с нарушение във вниманието – напр. детето често не внимава за 
детайлите и прави грешки от невнимание в училище или друга работа, трудно задържа 
вниманието си по време на час в училище или по време на игри, често изглежда, че не 
слуша когато му се говори директно, не следва инструкции и не успява да завърши 
училищната работа, често се затруднява да се организира в задачи и дейности, както и 
често забравя и губи предмети, често се разсейва от странични стимули. 

 Предимно хиперактивно-импулсивен тип – напр. детето често шава с ръце и крака 
или се мести на стола си, често става от мястото си в клас, когато се очаква да седи, 
често бяга напред-назад или се катери в ситуации, в които е неподходящо (при юноши 
и възрастни това се ограничава до усещане за непоседливост), често бърза да 
отговори преди да е завършил въпросът, трудно изчаква реда си, често се намесва в 
разговори или в игри, често говори прекалено. 

 Комбинирани – наблюдават се поне 6 симптома и от двата вида. 

Диагнозата се поставя от мулти-дисциплинарен екип въз основа на комплекс от данни, които 
включват не само информация за специфичните симптоми получени от родителите, но и 
мнение, получено от различни източници – (напр. и от учителите), както и някои специфични 
изследвания от психолог, физикален преглед и при необходимост лабораторни изследвания. 
 
Много често при децата под 6-годишна възраст някои от симптомите остават неразпознати от 
родителите или възпитателите. Обикновено такива деца се описват като свръхчувствителни 
към стимули, лесно се разстройват от шум, светлина, температурни промени, показват 
повишена активност при прохождане, имат лош и нерегулиран сън. По-късно стават 
прекомерно раздразнителни, емоционално лабилни, импулсивни, нерядко с дискретни 
двигателни и координационни смущения. 
 
Обикновено за пръв път вниманието на родителите се заостря при тръгване на детето на 
училище в първи клас и при първите неуспехи в учебната дейност, които не са резултат от 
нисък интелект на детето, а от невъзможността да работи концентрирано. Поради несправяне 
някои от тези деца биват отлагани за следващата учебна година, когато обаче проблемите 
продължават, а други съвсем неправилно се насочват за специализирано обучение към т.н. 
помощни училища. 
 
Повечето диагностицирани, но нелекувани деца се справят зле в училище. Това продължава и 
в по-горните класове и в опитите за професионално обучение. Смята се, че лошите 
постижения в училище са резултат на нарушеното внимание и хиперактивността и това се 
подкрепя от редица проучвания, според които терапията показва подобрение на тези симптоми 
и на обучаемостта на индивида. Училищните проблеми на тези деца не рядко са съпроводени 
от по-високата честота на специфични обучителни трудности, по-ниво на интелектуално 
развитие , забавяне на речевото развитие. 
 
В различните възрастови етапи водещите симптоми на този синдром се променят. Например в 
юношеството хиперактивността се заменя с невнимание и импулсивност и заедно с това се 
установява лоша вербална и невербална памет, трудно регулиране на емоциите, чести 
интерперсонални трудности в семейството и с връстниците, понижено самочувствие. 
 
Какви са последствията за индивида и околните? 
 
Нелекуваните юноши са често отхвърлени от връстниците си и дори от семействата си, поради 
кражби, вандализъм и други поведенчески отклонения може да имат проблеми с властта 
Проучванията показват, че нелекуваните деца със Синдром на хиперактивност и дефицит 
на вниманието са изложени на значително по-висок риск от различни форми на престъпни 
прояви и злоупотреба с нелегални вещества. 
 
В зряла възраст проблемите с невниманието и импулсивността продължават да персистират, 
което създава сериозни проблеми на работното място с честа смяна на работа, постигане на 



по-нисък образоветелен ценз и по-нисък социален статус. Такива хора се отличават с нисък 
фрустрационен праг, избухливост, сприхавост, което води до чести конфликти с околните. 
Правят впечатление сериозните затруднения в организиране на ежедневните задачи, както и 
проблеми с управление на моторни превозни средства. Нарушените социални 
взаимоотношения на индивида със синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието 
могат да имат като последствие нарушено семейно функциониране, проблеми в 
осъществяването на зрели връзки в по-късния живот. 
 
Синдромът на хиперактивност с дефицит на вниманието влияе неблагоприятно не само върху 
индивида, но върху неговото обкръжение – семейство, училище, връстници. 
 
Проблемите в училище произтичат от по-слабите академични постижения, невъзможността за 
спазване на правила, деструктивното поведение. В резултат се формира негативистична 
нагласа и отношение на учителите и съучениците, което води до отхвърляне на проблемните 
деца. Самотни и изолирани те по-често попадат в асоциални групи, със склонност към 
злоупотреба с дроги и асоциално поведение. 
 
В семействата с хиперактивни деца трудностите свързани с поведението им водят до 
нарушаване семейната хармония, настъпват семейни конфликти, зачестяват разводите, има и 
финансови проблеми. Родителите често са дълбоко фрустрирани от неуспеха си да се 
справят. 
 
Във връзка с неблагоприяните последствия от поведението на тези деца: по-чести ранни 
бременности, повишено насилие и риск от асоциално поведение, както и необходимостта за 
създаване на специални програми и служби за справяне, социалната цена на РДВХ е твърде 
висока. 
 
Нелекуваният синдром на хиперактивност оказва неблагоприятно въздействие както върху 
целия живот на индивида който страда така и върху всички които са около него – особено 
семейството, приятели, връстници, учители и колеги. Напр. проучвания са показали, че 
родителите на деца със Синдром на хипарактивност с дефицит на вниманието показват по-
високи нива на стрес, само-обвинанения социална изолация и брачни проблеми. Освен 
емоционалното отражение на тази семейна ситуация върху детето, изчислени са и 
икономическите последствия от това че родителите които се грижат за децата със Синдром на 
хиперактивност и дефицит на вниманието се налага да отсъстват от работа или дори напускат 
работа поради уникалните потребности на тяхното дете. 
 
Кой поставя диагнозата? 
 
Диагнозата на Синдрома на хиперактивност с дефицит на вниманието не винаги е 
лесна и изисква сериозен професионален опит, време и усилия. Трудностите произхождат от 
невъзможността за разграничаване на болестната хиперактивност от проявите на палавото 
дете в по-ранна възраст или от това, че в юношеска и зряла възраст информацията за начало 
на нарушението в детството обикновено липсва или е непълна. Наред с това, следва да се 
отбележи, че използваните диагностични критерии се отнасят главно за децата в училищна 
възраст и не са адаптирани за оценяване на по-късните прояви на нарушението. В рутинната 
клинична практика за определяне дали едно дете или юноша има синдром на хиперактивност с 
или без дефицит на вниманието не е достатъчно само наличие на определени симптоми, но и 
комплексно оценяване от детско-юношески психиатър или педиатър с нужния опит и 
квалификация. До диагнозата се стига чрез оценка на детското поведение, физикално 
изследване, оценяване на информацията от учители и родители, търсене на съпътстващи 
заболявания и разграничаване на други медицински проблеми които могат по своята 
поведенческа изява да наподобяват Синдрома на хиперактивност с дефицит на 
вниманието ( проблеми на слуха и зрението, анемия, алергия, хранителни проблеми, 
заболявания на щитовидната жлеза, други разстройства в развитието и т.н.). Тук следва да се 
отбележи,че някои от децата със Синдром на хиперактивност с дефицит на 
вниманиетоимат и други психични заболявания, които също биха изисквали лечение. 
Например сред хиперактивните деца и юноши често се срещат и различни поведенчески 
разстройства, разстройство с противопоставяне и предизвикателство, тревожни разстройства, 
заболявания на настроението, специфичните обучителни затруднения, тикове. В юношеството 



и зряла възраст най-често съпътстващи са депресия, мания, тревожни разстройства, 
злоупотреба с алкохол и други дроги, личностова патология. 
 
Какви са стратегиите за справяне? 
 
Проучванията показват, че поведението свързано с дефицит на вниманието и хиперактивност 
представлява сериозен риск за развитието на индивида. Във връзка с това ранното и 
адекватно лечение е наложително. В специализираната литература се предлагат различни 
психотерапевтични и психосоциални интервенции, медикаментозно лечение, диети и др. 
 
На експертно ниво е постигнат консенсус за това, че лечението на Синдрома на 
хиперактивност с дефицит на вниманието се порвежда от мулти-дисциплинарен екип с 
инивидуализация за конкретния пациент. Терапевтичните интервенции включват: 
информиране на семейството, родителски тренинг за справяне, поведенчески интервенции в 
детските градини, в училище, обучение и поведенческа терапия с проблемното дете, тренинг 
за социални умения, медикаменти. Целта е да се постигне контрол на симптомите, което 
реално подобрява качеството на живот. Изследвания в тази насока показват, че добри 
резултати се постигат най-вече при приложение на медикаменти и поведенческа терапия 
самостоятелно или в комбинация. 
 
Сред групата медикаменти които се прилагат при Синдрома на хиперактивност с дефицит 
на вниманието стимулантите се препоръчват като средство на първи избор. Те отчетливо и 
бързо намаляват отявлените клинични прояви като хиперактивност, нарушено внимание и 
импулсивност; подобряват нивото на социалните взаимоотношения, намаляват агресивността 
и подобряват съдействието на индивида както към лечението така и към обучение. Сред 
различните представители на групата са methylphenidate, dexamfetamine, pemoline. Най-много 
опит има с Methylphenidate. У нас е вече налице регистрация на препарата Concerta 
(Methyphenidate с удължен ефект за веднъж-дневно дозиране в специална форма защитена от 
злоупотреби). Това е една добра възможност за адекватно лечение на Синдрома на 
хиперактивност с дефицит на вниманието съобразено с международните стандарти. 
 
Освен стимулиращи лекарства за лечение на Синдрома на хиперактивност с дефицит на 
вниманието се прилагат и други медикаменти от други групи като антидепресанти, 
антихипертензивни средства, Bupropion, нестимулиращи препарати, невролептици. Изборът на 
медикамент се прави след прецизно поставяне на диагнозата. Това следва да се прави от 
специалисти с нужната компетентност и опит. Ранната диагноза и подходящо лечение още в 
детска възраст могат да осигурят положителен изход от заболяването в зряла възраст. 

 

 

 

 


