
Благословена да бъде! Празникът, който ни дава 

надежда и сили да вярваме в доброто и да правим добро!

Нека Коледа донесе на всички деца здраве, любов, щастие и 

най-забавните детски игри! 

Скъпи родители, надявам се, че всеки от семейството ще получи 

най-добрия коледен подарък, но нека най-големият и най-важният 

бъде, че сте заедно и че сте здрави! Бъдете все така сплотени и 

щастливи! 

На екипа на ДГ№2 ,,Знаме на мира“ пожелавам 

весело посрещане на Коледа! Благодаря ви за всичко и нека 

Коледа ви донесе всичко онова, което най-много искате, 

а през новата година нека успехите ви да се множат с 

всеки изминат ден!

И. Бързакова
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Щастливо детство
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Коледа!

II б група „Морски звездички“ - Коледуване

 I а група „Дъга“ - Чакан гост

II а група „Таралежчета“ - Коледно вълшебство

I б група „Бонбон“ - Радост за всички
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Детската агресия и авторитета на възрастния

Техники за предотвратяване на 
агресията при децата

(продължение от предишния брой)
Важно е да се идентифицират скритите мо-

тиви, тези, които децата не декларират, но кои-
то възрастният може да разпознае по различни 
невербални сигнали, тъй като често именно те 
са истинските. 

Нужно е и да се установи действителната 
съпричастност към конфликта, за да не се до-
пусне грешката да се наложи групово наказание 
спрямо деца, които не са участвали или не носят 
вина за конфликта. 

След това, за да се ориентират децата кое е 
приемливото поведение, към което да се придър-
жат в бъдещи аналогични ситуации се опреде-
лят правилните позиции на страните в конфли-
кта, отстраняват се причините за конфликта и 
най-накрая се постига промяна в поведението на 
враждуващите страни - тоест, конфликтът не 
само се тушира, но и се превръща в ориентир за 
бъдещото поведение на детето. 

Изисквания към забраните, за да бъдат те 
ефективни

„„Прокарват се без насилие или излишен гняв“. 
Загубата на самоконтрол от страна на въз-
растния дава инструмент на децата, с който да 
манипулират него, възрастния, който уж е силен. 

„„Поставят се по начин, който запазва самоу-
важението“ и на възрастния и на детето като 
се изключват свързаното със загуба на самооб-
ладание, поведение, както и обидните нападки, 
насмешки и отрицателни етикети.

На детето се позволява да говори за това, 
което изпитва, но се „„ограничават и пренасоч-
ват нежелателните му действия“. Това е и път 
към формирането на умения за вербален израз 
на ограничаваните негативни физически реак-
ции. Детското негодувание срещу ограничения-
та „„е очаквано и разбираемо“ и „„детето не бива 
да бъде допълнително наказвано за това, че не 
харесва забраните“. Нормално е детето да про-
тестира срещу ограничението - това е форма 
на защита на неговото Аз. Пренебрегването на 

този факт води до излишно напрежение: въз-
растният налага ограничение - детето протес-
тира - в отговор на това възрастният налага 
още по-сериозно ограничение - детето още по-
вече протестира и така, докато между тях се 
спусне окончателно емоционалната бариера. 

Налаганото ограничение трябва да е „„пълно, а 
не частично“; да бъде „„категорично, така че да 
носи едно-единствено послание“ – нещо, което 
съзираме в послания от рода на „„физическата 
разправа е абсолютно недопустима“;  забраната, 
ограничението да „„свежда до минимум негодува-
нието и да съхранява самооценката на детето“; 
процесът на поставянето на ограничението „да 
респектира, а не да наскърбява; „„да се занимава 
с конкретната случка, а не с предисторията й“ 
- защото, казва Гинът, „„Връщането на детето 
към минала вина не му дава шанс да стане друго“. 
Затова и самите ние виждаме как фрази като 
„„Ти и вчера постъпи така, и миналата седмица, 
ти по принцип се държиш така водят в крайна 
сметка до „„доказващо поведение“ - децата ре-
шават, че не могат да променят мнението на 
възрастните. А и промяната изисква повече уси-
лия, затова по-лесно е просто да се „„продължи по 
същия начин“.

„„Децата се нуждаят от точно дефиниране на 
приемливото и неприемливото поведение“ 

Иначе, казва Гинът, настъпва хаос в търсене-
то на така необходимите им „„граници“, в които 
се чувстват спокойни. Като поставяме ограни-
чения, всъщност предлагаме помощ на детето. 
По отношение на поведението на помощ идват 
и така наречените от Фриц Редъл „„три зони на 
дисциплината“, които могат да се онагледят 
като червения, жълтия и зеления цвят на свето-
фара. Червена зона: „„поведението, което е изця-
ло недопустимо и трябва да бъде възпряно - напр. 
физическата разправа; Жълта зона - поведение, 
„което не одобряваме, но допускаме поради спе-
цифични причини. Зелена зона - тук е „желаното 
и одобрявано поведение“, към което всъщност 
искаме да водим детето. 

(продължава на седма страница)
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На вашето внимание

IV а група „Слънчице“ 

Децата от IV a група „„Слънчице“, отбелязаха „„Седмица 
на бащата“ от 8ми до 14ти ноември с различни дейности. 
Разказаха за професиите на своите бащи, нарисуваха лю-
бимите им предмети и техните портрети. Споделиха каква е 
суперсилата на татко. Включиха се в националната кампания 
за бащина грижа „„Да бъдеш баща“, която под различни 
форми подкрепя мъжете да бъдат грижовни, отговорни 
и неагресивни родители в името на по-добрите семейни 
отношения и успешното развитие на техните деца.  

Вижте още тук:
 https://bit.ly/Седмица-на-бащата-в-група-Слънчице

На 21ви ноември група ,,Калинка“‘ отбеляза Деня на хрис-
тиянското семейство и младеж. Това е денят, в който църквата 
чества празника Въведение Богородично . Семейното ходене 
на църква в този ден символизира влизането на тригодишната 
Мария в храма и напомня на родителите за духовните им 
задължения към децата. Защото семейството е най-доброто 
училище. Според народните поверия, на този празник бъл-
гарите гадаят какво ще е времето през следващата година. 
Ако е топло и слънчево, зимата ще е люта, а лятото – сухо; 
ако вали дъжд или сняг, зимата ще е снежна, лятото – дъж-
довно, а реколтата богата.Празникът е прекрасен повод да 
покажем на близките си колко много ги обичаме и колко 
много означават те за нас.

IV б група „Калинка“ 

III б група „101 усмивки“ 

III а група „Мечо Пух“ 

Малките художници от група „„Мечо Пух“ използваха 
цветовете, за да изразят своите впечатления от есента.

Група „„101 Усмивки“ „ отбеляза деня на Черно море с дра-
матизацията на приказката „„Рибарят и златната рибка“.

 Малките актьори показаха висок професионализъм при 
изпълнението на ролите си и много се забавляваха.

И нека не забравяме - златните рибки могат да плуват 
само в чисти води!  Акулите и калканите - също!
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Заедно в различието

Цигулката на щъркела

                 ромска приказка 

(продължение от предиш-
ния брой) 

– Не може така! – тропнал 
с крак щъркелът. – Тази кра-
ва си е моя! Или кравата, или 
булката ми дайте!

Нямало какво да направят, 
дали му булката. Взел я той и 
тръгнал. Вървял, вървял и по 
едно време видял пред себе си 
един ром цигулар. Ромът за-
белязал с каква хубава булка 
се перчи щъркелът, затова го 
попитал:

– Щърко, братко, къде с 
тази хубава булка? За какво 
ти е тя? Ти летиш в небето, 
булката върви по земята! Как 
ще живеете заедно? Я ми дай 
булката, пък аз ще ти дам ци-
гулката!

– Добре, вземи я! – съгла-
сил се щъркелът. – За цигулка 
отдавна си мечтая!

Взел той цигулката и сед-
нал на едно дърво да свири:
Намерих си трънче в боклука. 
Дадох трънчето, взех пита.
Дадох питата, взех  куче.
Дадох кучето – взех крава.
Дадох кравата – взех булка.
Дадох булката – взех цигулка.
Цигу-мигу, цигу-мигу...

И както си свирел щър-
келът, паднала една круша – 
счупила му цигулката.
Цигу-мигу, цигу-мигу-прас!

Литнал щъркелът в небе-
то и в това село повече не се 
върнал.

Бъдни вечер - празникът на 
семейството

Бъдникът – млад момък, об-
лечен в най-новите си дрехи, 
трябвало да отиде в гората и 
да отсече три годишно дъбо-
во дърво. Цялото семейство 
излизало и посрещало момъ-
ка и тогава той питал: „Сла-
вите ли Млада Бога?“.  Когато 
получел отговор „Славим го“, 
момъкът благославял: „Аз 
вкъщи и Бог с мене“ и вна-
сял дървото в къщата. В дър-
вото се издълбавало дупка, 
запълвала се с дървено мас-
ло, тамян и восък, отворът 
се запушвал с клин и дърво-
то се поставяло в огнището. 
На Бъдни вечер огнището не 
трябва да изгасва, винаги има 
някой, който да пази огъня. 
Бъдникът е символ на живо-
та в дома. Той е причина на 
трапезата да гостуват мърт-
вите предци. По бъдника се 
извършвали и предсказания 
– ако от него излизали искри 
това означавало изобилие. 
Пепелта от бъдника не се из-
хвърляла – тя се слагала в се-
мето при засяване, в храната 
на животните или с нея се 
ограждала нивата, да се пази 
от бродници. Трапезата – яс-
тията са постни и са нечетен 
брой: пита с късмети, варе-
но жито, боб, сарми, ошав, 
тиквеник и др. На трапезата 
се слагат чесън, орехи, мед, 
лук, пресни плодове, вино и 
ракия. До трапезата – раз-
лични предмети: ремъка на 

ралото, напълнена с житни 
зърна ръкавица, сърп, панич-
ка с пясък, кесия с пари и др. 
Вечерята започва рано, за да 
узреят житата и всеки опит-
ва от всички ястия на масата, 
за да му върви през годината. 
Първо най-възрастният в се-
мейството прекадява с тамян 
масата, къщата, двора и обо-
ра, за да прогони злите сили. 
На вечерята никой не става 
от мястото си, за да лежат 
квачките върху яйцата. Само 
най-старият може, но стои 
приведен – да се превиват 
житата от зърно. На масата 
се оставя едно празно мяс-
то за мъртвите. Питата –  в 
нея се слага сребърна пара, 
а понякога – дрянови клон-
ки. Украсява с направени от 
тесто кръстове, узрели кла-
сове, рало, животни, плодове 
– символи за благополучие и 
плодородие. Питата се раз-
чупва от най-стария човек в 
семейството. Първото парче е 
за Богородица и починалите, 
следващото за къщата, а оста-
налите – за  членовете на се-
мейството.  В края на вечеря-
та всеки си чупи орех – ако е 
цял и едър, човекът ще е здрав 
и ще му върви през годината. 
Не се заспива до полунощ, то-
гава небето се отваря и ако в 
този момент си намислиш же-
лание то ще се сбъдне.  След 
вечеря всички стават едно-
временно от масата и софрата 
не се раздига, защото се вяр-
ва, че починалите ще дойдат 
да си вземат от храната.
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Заедно в различието

Коледуването –  любопитни 
факти

Коледуването е обичай с 
езически корени: Традиция-
та е стара, а основната задача 
на младите мъже е да прого-
нят злите духове и да поже-
лаят здраве през годината. 
Въпреки че не е християнски 
ритуал, коледуването е неот-
меним обичай от българските 
коледни празници.

Времето за коледуване е 
точно определено: Коледа-
рите започват подготовката 
си от Игнажден. Разучават 
песни, създават си групи и 
си избират водач, който е 
по-възрастен и женен. Вода-
чът стои най-отпред и настав-
лява обиколките. От полунощ 
до изгрев слънце на Коледа е 
времето, през което момци-
те пеят пред домовете на хо-
рата. В народните представи 
тогава се появяват същества 
със свръхестествени сили – 
вампири, таласъми, каракон-
джули и други, а само коле-
дарите със своите песни имат 
способността да ги прогонят.

Коледарите отпращат от-
въдните създания: Смята 
се, че по този начин светът 
се преражда. Специални ко-
ледарски рефрени желаят на 
стопаните здраве, благополу-
чие и много разбирателство 
в дома през цялата година. 
Първата песен, която изпъл-
няват коледарите е за най-въз-
растния човек от къщата, а 
след това пеят за останалите 

членове на семейството. Ин-
тересен факт е, че традицията 
повелява обиколката да запо-
чне от дома на чорбаджиите, 
кмета, учителя или попа. Ко-
ледуването завършва, когато 
настъпи денят, а в някои села 
коледарите отиват в центъра 
на селото и се надпяват.

Коледарите са само мъже: 
Коледарските групи се създа-
ват от 10 – 15 души, но само 
мъже. Празнично облечените 
млади момчета обхождат до-
мовете на хората, като вина-
ги тръгват в източна посока. 
Момците обикновено са ер-
гени, сгодени или по-млади, а 
най-малките от тях са нарече-
ни котки, като тяхна задача е 
да се движат пред коледарите 
и да известяват стопаните за 
тяхното пристигане. Водачът 
на групата се кръщава раз-
лично, според ролята му в са-
мото коледуване. Той се явява 
посредник между мъртвите 
и живите, между старата и 
новата година. Според тра-
дицията той трябва да бъде в 
разцвета на силите си и да е 
много речовит, за да благосла-
вя и желае здраве и успех през 
годината. В самата коледарска 
дружина има и маскирани 
лица, а най-разпространена е 
двойката старец-невеста.

Стопаните на къщата при-
ветстват коледарите: Обик-
новено стопаните на къщата 
даряват коледарите с пари, 
брашно, кравай, боб, мед, 
питка и други продукти. След 
като групата изпее коледните 

песни, водачът, който държи 
в ръце подарения кравай, из-
рича коледарска благословия. 
Прието е стопаните също да 
отвърнат с добри пожелания  
На някои места, ако в къща-
та има девойка за женене, тя 
подготвя писан кравай за лю-
бимия си. Всички краваи се 
излагат на видно място и за-
почва наддаване. Всяко мом-
че купува кравая на момиче-
то си.

Коледарска благословия

Ой ви момци Коледари,
къде пътя пътувахте,
къде богу богувахте?
Тъмни нощи прехвърлихме,
кални друми претъпкахме,
смилни китки изкривихме,
дрян-криваци поломихме,
да си дойдем среди-нощи,
среди-нощи полунощи.
И се спряхме в равни двори
на тоз наш стар станеник,
дваж тропнахме,
триж тропнахме.
Ний мислехме, че е сърдит,
а той – весел и превесел.
И ни отвори чемшир порти,
чемшир порти – стари врата.
И ни дари добра дара,
добра дара, топъл хляб.
Топъл хляб, превит кравай.
На кравая – сребро, злато.
Сребро, злато, кръст рукапия.
Той зарадва Коледари,
него Господ да зарадва!
Викай дружина „Да бъде!“
Колко звезди по небето,
толкоз здраве на таз къща!
Да бъде!



брой 1/2021

6

Щастливо детство

На вашето внимание

Есента ни е дарила с чудни плодове и зеленчуци. Толкова 
са интересни, вкусни и полезни. С тях играем, за да можем 
да ги опознаем - жълти и червени, сладки, сочни - всичките 
са вкусни. Всичко има в зеленчуковия ни пазар.

Един от начините да съхраним изобилието от зеленчуци 
на есента е, като ги направим на туршия.

За това как може да си подготвим храна за зимата, децата 
от група „ Таралежчета“ научиха в заниманието си през месец 
октомври 2021 година. Старателно и с много желание те изми-
ха зеленчуците, нарязаха ги и накрая ги сложиха в буркани.

На деня на готвача (20.10.2021), децата, влязоха в ролята на 
Мастър шефове. Облякоха се като истински готвачи. Сготвиха 
витаминозна супа.

I а група „Дъга“ 

II б група „Морски звездички“ 

II а група „Таралежчета“ 

Важно е да научим децата да творят,
да разучават правилата, да измислят нови неща.
Да са креативни, емоционални и добри!
       Ние, малките „„Бонбончета”,
       сгъваме хартия и с лепило в ръчички
       лепим весели картинки върху пъстрия лист.
       Сръчни ръчички за радост на всички!

Яслена група „Мики Маус“ 

Децата в яслата вече знаят колко е важно да се хранят с 
полезна храна. Те обичат да похапват зеленчуци и плодове.

Малка песничка на витаминчетата: 
Който нас добре познава, няма да се разболява.
Който ни обича, здрав и бодър тича.
Ний сме в чушките, доматите, в репичките и салатите
и в овощните градини – ний сме чудни витамини!

I б група „Бонбон“ 
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Техники за предотвратяване на 
агресията при децата

(продължение от втора страница)
Начин, по който да се изразяват ограничени-

ята
Гинът предлага тези четири стъпки:
Възрастният признава детското желание и 

го формулира с прости думи - не е нужно детето 
да бъде разпитвано особено за мотиви, които 
възрастният и сам разпознава. Така си спестява 
изкушението на детето да го излъже.

Възрастният „„формулира ясно ограниченията 
на конкретната постъпка“, за да зададе „грани-
ците“, така необходими на всяко дете.

Възрастният „посочва начините, по които 
поне частично, желанието може да бъде удовлет-
ворено, защото абсолютното пренебрегване на 
желанието не е особено резултатно. Детето ще 
търси друг начин да го удовлетвори и когато не 
сме му задали приемливите параметри, може да 
се ориентира отново към асоциални прояви.

Възрастният „помага на детето да изра-
зи част от негодуванието, което наложеното 
ограничение вероятно е породило у него“, то е 
въпрос на защита на Аз-а и ние не можем да го 
елиминираме, но можем да предложим варианти 
за канализирането му.

Важно е формулирането на ограничението да 
дава на детето информация „„кое точно (а не по 
принцип) в поведението му е неприемливо“. 

Как на практика изглежда тази „четиристе-
пенна последователност? 

Думите на възрастния могат да бъдат напри-
мер: иска ти се да обидиш или да набиеш напр. 
Петя, но ние имаме правило: не се обижда и не се 
крещи, не се удря и не се бие; можеш обаче да й 
кажеш с какво те е ядосала; вижда се, че не ха-
ресваш правилото; би искал(а) да няма такова 
правило; би искал(а) правилото да гласи: мога да 
си обиждам и крещя, да удрям и да бия, колкото 
си искам. Но ако тя те обиди или удари, ще се 
радваш на нашето правило.

 Съществено е насочването конфликтът да 
се реши чрез словесно общуване, което е в син-

хрон както с общите правила, така и с изисква-
нията към ограниченията. 

Когато говорим за необходимостта децата 
да се учат да решават конфликтите си чрез 
словото, не можем да не признаем, че има значе-
ние и възрастта на децата. „„При малките деца 
действието е по-красноречиво от думите“, те 
успешно биват отделяни от ситуацията на аг-
ресия чрез физическо откъсване и пренасочване 
на вниманието към друг вид дейност.

гл. учител Д. Генова

Да се справим при ситуация в 
която детето е извън контрол.

От време на време всяко дете се държи агре-
сивно или страда от агресивни действия. Пове-
дението на вашето или на чуждо дете предиз-
виква шок, раздразнение, гняв, негодувание сред 
родители, ранени деца, учители и други въз-
растни. обикновено, опитите за преодоляване 
на детската агресия водят до нови изблици на 
агресия в поведението на детето. 

Какво да направим?
Детската агресия е начин на детето да ре-

агира на невъзможността да направи каквото 
иска, точно така както иска. Източник на дет-
ската агресия могат да бъдат: ограничения, ин-
дивидуални характеристики, подражание  на ре-
акцията възрастните  или емоции.

Едно малко дете поради възрастови характе-
ристики е изправено пред ограничения ежеднев-
но. Това може да бъде обичайното „„не“ ,както и 
всяко друго ограничение започва с „„не“: „„не пипай“, 
„„не се катери“, „„не се меси“ и пр. Когато има на-
казание, то засилва въведеното ограничение, де-
тето получава двойна доза разочарование: под 
формата на ограничение и под формата наказа-
ния.

Причините за агресивното поведение са раз-
нообразни и зависят от много фактори, които в 
основата се отнасят към семейното възпита-
ние.

 Най-разпространените от тях са:....-
(продължава в следващия брой) 

Детската агресия и авторитета на възрастния
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