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Образователна поредица 
“Моето лично тяло – 

уважение и себеуважение” 



Скъпи деца и родители, 

Отваряйки втората информационна книжка “Дали това е възпитание?” от поредицата “Моето лично 
тяло – уважение и себеуважение”, отново навлизаме в света на човешките взаимоотношения между 
деца и родители и пред нас се поставят значими теми и предизвикателства. 

Първата книжка “Всяко дете има право да бъде докосвано с обич” ни въведе в първите стъпки на 
преживяванията ни във взаимоотношенията деца – родители. Там някъде между страниците успяхме да 
видим колко различен поглед имаме понякога за красивото и подаръците, които ние си правим. Успяхме 
да видим себе си като деца със своите силни желания да украсим света и да го подарим с любов. 
Успяхме да видим и себе си като родители, поглеждайки света през силата и отговорността на това да 
бъдем успешни и добри. И това, заедно с много усмихнати преживявания, ни донесе и много размисъл!

Продължавайки своя път с настоящата книжка, отново ще изживеем нови предизвикателства и ще 
си поставим нови въпроси: Как е правилно да постъпим в една или друга ситуация; Кое решение да 
вземем; Как да се справим най-добре, че да живеем всички ние в едни свободни и спокойни човешки 
взаимоотношения, лишени от напрежение и неразбиране.

Търсейки отговори на всички тези въпроси, всички ние, подрастващите, устремено вървим в този свят, 
които ежедневно ни поднася предизвикателства. Всички ние ежедневно се стремим към неговото 
опознаване и любопитството ни се засилва с всяка стъпка в него. За всички нас е от изключителна 
важност до нас да пристъпва силен, значим и доверен възрастен, на който можем да се опрем, разчитаме 
и доверим, защото в доверителната връзка се ражда ползотворното и ефективно общуване, защото в 
нея се ражда силата и увереността, че ние можем и дори когато сгрешим, винаги има кого да извикаме 
за подкрепа и кой да ни подаде ръка!

Всички ние вече пораснали и отговорни родители, решили от тук насетне да споделим знанията 
си и уменията си с по-малките от нас, всички ние разбираме, че да си родител е едно невероятно 
преживяване на радост, щастие, споделеност и отговорност. Отговорност и щастие за това да умеем да 
даваме и приемаме! Щастието и отговорността в това да умеем да слушаме и показваме!

От екипа, създал книжката



Това е Калина.



Калина е много тъжна.



Къде загуби таблета,
никога не внимаваш!
Знаеш ли колко струва?



Загубих таблета. Мама ме удари и каза, че никога
повече няма да ми купи нищо.

Росен е най-добрият приятел на Калина.



О-о-о, сигурно това много те е натъжило.



Да, много се натъжих, защото загубих ценната си вещ 
и това е достатъчно голямо наказание. 

А вместо прегръдка и утеха, получих шамар.



Мамо, как да разбера разликата 
между възпитание и 
телесно наказание?

Росен винаги е имал доверие на своята майка.



Сложен въпрос!
Трябва да ходя на пазар.
Искаш ли да дойдеш 
с мен и ще поговорим?



Ми-и-и, добре.

Росен намира добра възможност да поговори с майка си.



Мамо-о-о, искам 
тази кукла, 
купи ми тази
кукла, искам я 
сега-а-а…

Майката на Росен намира подходящ пример.



Ако продължаваш да се 
удряш, ще си нараниш тялото!
Когато се успокоиш, ще
поговорим пак. 



Ето това е един добър 
пример за добро 
възпитание на детето,
без то да се чувства 
наранено.



Погледът на Росен и майка му е привлечен от силен шум.



Веднага спри!



Виждаш ли, насилието може 
да се прекрати със силна 
прегръдка и удържане, което 
носи сигурност и не наранява!



Отново ситуация.



  Прибирам 
    тези играчки
       и няма да ги видиш
   една седмица,
защото отново счупи 
камиончето, което 
купуваме за 
трети път.



Ето, този баща не удари 
детенцето си за това, че е 
счупило камиончето.
Това е добър пример за 
възпитание, нали?

Росен търси правилния отговор.



Не е точно така.
Бащата обвинява детето 
за счупената играчка, а 
тя сигурно не е счупена 
нарочно. Виж колко тъжно 
е момченцето.



Трудно се намира верният отговор.



Здравей, Калина! Нека ти разкажа какво научих днес...

Разказът е дълъг, разнообразен, през личния опит.



Аха! Разбрах! Има различни начини за възпитание.
Телесното наказание (шамари, удари) не са възпитание. 
Това е форма на насилие и носи само тъга и обида.



Скъпи деца и родители,
нека се замислим!

Никой не иска да бъде удрян, 
блъскан или нараняван.

Телесното наказание не 
възпитава, не затвърждава 
знания, не възстановява 
изгубени вещи, не ни помага 
да се разбираме по-ясно!

Телесното наказание нарушава 
само нашето достойнство! 

Липсата на телесно наказание
ни прави по-силни и 
достойни хора!



Дали това е възпитание
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“Да отворим нова страница 
в разбирането на 
телесното наказание”


