
 С усмивка в 4-то
                    Брой 47, 2017 г.  на 4.ОУ “Проф. Джон Атанасов”, гр. София

  Честит първи учебен ден!

Какво затруднява малките ученици в училище?
1. Запомнянето на 

поставените задачи.
2. Откриването на 

пособия и тетрадки в 
раницата.

3. Преобличането 
преди часа по 
физкултура.

4. Свикването с новите 
санитарни помещения.

5. Маршрутът 
до физкултурния 

салон, столовата или 
училищната лавка.

6. Продължителното 
седене на едно място 
и невъзможността да 
станеш, когато искаш.

  Опитът показва, 
че най-трудното 
в първи клас е не 
четенето и писането, а 
умението да се спазват 
правила. При всички 
случаи тръгването на 

училище е сериозно 
изпитание за детето, 
дори да е подготвено 
предварително за 
това. Някои ученици 
започват да мрънкат, 
някои се опитват да 
се измъкнат, други 
пробват да се справят 
сами.
Сега е по-добре 
малкият ученик да 
свикне с новото, да 
изгради режим на 
учене и почивка, да се 
научи да разпределя 
времето си и да 
възстановява силите 
си. 
 Има деца, които са 
хиперактивни, трудно 
се концентрират. Те  
изискват индивидуален 
подход. Трябва да 
се потърси вариант 
за освобождаване 

на енергията им с 
подходящи активни 
занимания извън 
училище. 
 А ако детето 
изпреварва останалите 
в изпълнението на 
задачите в час, може 
да асистира на учителя 
в нещата, които не 
изискват специална 

подготовка, или 
да му се възлагат 
допълнителни задачи. 

 Връщайки се вечер 
у дома, децата са  
изтощени, затова 
трябва да бъдат 
оставени да правят 
това, което обичат, да 
се разтоварят.

 Мили ученици, 
удари първият 
звънец. Започнаха 
учебните занятия. 
Застудя и сякаш вече 
не е време за игри 
навън, а за стоене 
в класната стая. Не 
приемайте училището 
за мъчилище. Важно 
е човек да ходи на 
училище, защото 
докато си мисли колко 

е скучно, научава 
много неща за света 
около себе си, които 
сега може и да не ви се 
струват важни, но след 
няколко години ще ви 
помогнат да станете 
уверени в себе си хора, 
които могат с лекота 
да се справят с всички 
житейски проблеми. 
В училище намираш 
много приятели, 

учиш и играеш с тях, 
а когато получаваш 
добри оценки, 
твоите родители са 
доволни и се гордеят 
с теб. Учете, за да 
изпълните мечтите 
си! Независимо 
дали мечтата ви е 
да пътувате, или да 
бъдете добър спортист 
или програмист. 
     На добър час!
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СКЪПИ РОДИТЕЛИ,

Не задавайте банални 
и излишни въпроси

 Въпросът: “Как 
мина днешният ден в 
училище?” можете да 
го замените с „Какво 
ти се прави днес, 
искаш ли да излезем 
някъде?“ и това ще 
ентусиазира детето 
само да ви сподели 
преживяванията си 
от деня, докато се 
разхождате.

        Не бъдете    
обстоятелствени 
Оставете децата да 
говорят, сами да изявят 
желание да ви разкажат 
нещо и да водят 
разговора. 

Дайте му свобода
  Това не означава да го 
оставите безпризорно 
да прави каквото 
поиска, а поставете 
неща така, че то да се 
чувства отговорно за 
постъпките си и да му 
стане неудобно пред 
вас, ако сгреши. 

Бъдете искрени с него
  Всички знаем, 
че детето за всеки 
родител е перфектно, 
но махнете розовите 
очила и бъдете искрени 
с него. 

Покажете, че му 
вярвате

  Не може да очаквате 
само то да ви има 
доверие, ако вие самите 
не сте повярвали в 
него. Показвайте му 
редовно колко много 
държите на него и ще 

му бъде съвестно да се 
провали пред вас.

Мотивирайте го
  Да го мотивирате, 
не означава да го 
подкупвате финансово 
и да му давате всичко, 
което пожелае, а по-
скоро да му покажете 
правилния път защо 
е важно да направи 
дадено нещо и как 
то ще му помогне 
занапред в живота.

 Говорете с детето 
като с голям човек

  Никое дете не обича 
да го третират като 
малък, както и да му 
се заповядва какво да 
прави. Всеки има право 
на собствено мнение 
и позиция по даден 
въпрос независимо от 
възрастта. 

За да се превърнете в 
истински приятел на 
детето си, заредете 

се с търпение и 
бъдете готови за 

предизвикателства. 

 Учителите познават 
детето по различен 
начин от родителите

 Учителите виждат как 
децата взаимодействат 
със съучениците си, 
когато вие не сте 
наоколо. В поведението 
им може да има 
значителна разлика от 
ситуациите, в които вие 
сте наблизо. Ако чуете 
от учител история, 
в която ви е трудно 
да повярвате, защото 

никога не бихте си 
представили вашето 
дете да прави такива 
неща, помислете си 
пак. Признайте, че 
не знаете всичко, 
което то би или не би 
направило. Учителят 
няма никакъв интерес 
да ви заблуждава, че 
детето ви се е държало 
лошо. Той няма да 
получи бонус, че 
ви се е обадил. А и 
вероятно си има други 
задължения.

Снимка: Лятно училище “Шарен свят”
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Три неефективни 
израза: 

   „Казах ли ти аз?“     
Доказвате собствената 
си мъдрост, вместо 
да ги поощрите да 
осмислят личните 
изводи, които биха 
могли да си извадят от 
конкретната ситуация. 
Реакцията, която 
помага в конкретния 
случай, е да изразите 
съпричастност към 
разочарованието и 
болката им.

„Виж брат си, 
приятеля си, 

съученика си!“ 
 Децата нямат нужда 
да бъдат сравнявани с 
когото и да било. Ако 
батко им се справя 

добре с математиката, 
това не значи, че и на 
тях ще им се удава 
толкова лесно. 
 Ако съседчето ходи 
с удоволствие на 
цигулка, това не значи, 

че и тях трябва да ги 
влече.

  „Забранявам ти!“  
Неслучайно е казано, 
че забраненият 
плод е най-сладък. 
„Забранявам ти“ не 
работи при малките, 
защото те не разбират 
опасността, заради 
която им е наложена 
забраната. 

Децата имат свое 
достойнство и 

ако искате да ви 
уважават и да се 

вслушват във вашия 
опит, трябва да го 

зачитате.

Един от начините учениците да се 
чувстват по-добре в училище и да имат 
по-висока мотивация е вдъхновяващата 

класна стая. 
Много учители изработват табла, 

изображения и карти, които закачват 
по стените с цел учениците да намерят 

вдъхновение.

Приятелят, който те 
разбира и подкрепя
Истински добрият 
приятел обаче няма 
да те осъди или да 

остане безразличен. 
Той ще превъзмогне 
различията помежду 

ви, за да намери 
начин да те разбере и 

подкрепи.

Приятелят, който ще ти 
каже истината в очите

Истински добрите 
приятели обаче умеят 

да си казват истината и 
когато тя не е особено 
красива. Затова не се 
сърди на приятеля, 

който смее да ти 
каже, че някоя дреха 
не ти отива, или не 

се съгласява винаги с 
твоето мнение.

Приятелят, който те 
кара да се смееш

Ако един човек те 
кара да се чувстваш 

добре, полага усилия 
да бъдеш в добро 

настроение и иска да 
те вижда щастлив, то 

този човек наистина ти 
е приятел.

Приятелят, който 
те изслушва и се 
съобразява с теб

Истинският приятел 
винаги иска да чуе 
и твоето мнение, и 

твоето предложение, и 
твоята забавна история.

Приятелят, който те 
вдъхновява

Сред приятелите си 
трябва да имаш поне 

един, който да те 
изпълва с вдъхновение, 

да ти показва как се 
постигат успехите и 

как се мечтае с размах.

5 типа приятели, 
от които всеки се нуждае
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            МАЛКО УСМИВКИ

 Oт дeтcĸaтa 
плoщaдĸa дeтeнцe 
ĸpeщи ĸъм ocмия 
eтaж:
– Maмooooooooo! 
Maмoooooo! 
Maйĸaтa нaй-
пocлe ce пoĸaзвa нa 
бaлĸoнa.
– Kaĸвo имa?
– Извиĸaй тaтĸo!

 Coбcтвeниĸ нa 
ĸъщa питa мaлĸoтo 
мoмчeнцe нa 
yлицaтa:
– Toвa твoятa 
тoпĸa ли e?
– A имa ли cчyпeни 
пpoзopци? – питa 
дeтeтo.
– He – oтгoвapя 
coбcтвeниĸът.
– Знaчи e мoятa.

         ***
– Eй, ĸyчeтo 
ми cъвceм ce e 
измъpзeливилo!
– Зaщo миcлиш 
тaĸa?
– Aми пpeди, ĸaтo 
иcĸaшe paзхoдĸa, 
ми нoceшe 

ĸaишĸaтa cи. Ceгa, 
ĸaтo мy ce излизa, 
ми нocи ĸлючoвeтe 
oт ĸoлaтa!
                  ***
– Разправят, 
че имаш много 
мързелив петел. 
Вярно ли е? 
– Вярно е. Когато 
петелът на 
съседите кукурига, 
моят само кима 
с глава в знак на 
съгласие.
          ***
 Hяĸaĸъв xвaнaл 
злaтнaтa pибĸa 
и тя мy ce 
пpимoлилa:
– Πycни мe, щe 
ти изпълня тpи 
жeлaния!
– Дoбpe… Πъpвoтo 
ми жeлaниe e дa 

имaм мнoгo пapи. 
Bтopoтo ми 
жeлaниe e дa имaм 
ĸoлĸoтo cи иcĸaм 
жeни. A тpeтoтo 
ми жeлaниe e дa тe 
xвaнa oщe cтoтинa 
пъти.
            ***
 Beщицaтa oт 
пpиĸaзĸaтa 
“Cнeжaнĸa 
и ceдeмтe 
джyджeтa” 
зacтaнaлa пpeд 
вълшeбнoтo 
cи oглeдaлo и 
пoпитaлa:
– Oглeдaлцe, 
oглeдaлцe, я ĸaжи 
– ĸoя e нaй-ĸpacивa 
нa cвeтa?
Oглeдaлoтo:
– Aми дpъпни ce дa 
видя, мa!
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