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Човешкото развитие се базира на 3 основни фактори, 

които взаимодействат и си повлияват взаимно през 

целия живот. Тези 3 фактори са:

 Наследствеността – представлява биологичният елемент

/генотипа/, които осигурява на индивида тази част от неговата

същност, която го прави уникален – темперамента и заложбите

(талант).

 Средата – представлява социо-икономичната и културната среда, в

която се развива и изявява индивида.

 Възпитанието – това е по-специална част от средата, която се

характеризира с целенасоченост и представлява активни действия от

страна на родителите /или грижещите се/ за да може детето да се

изгради като пълноценна и завършена личност, с всичките навици и

ценности на семейството.



Психо-социална теория на немския психолог Ерик Ериксон

/1902г-1994г/ 

В смисъла на неговата теория, “криза” не означава 

катастрофа, а  критичен период, характеризиращ се с 

повишена ранимост. Когато се премине успешно през една 

криза, тя става източник на творческа сила и сигурност.

 1. Доверие срещу недоверие от раждането до към края на първата

година. На този етап детето живее и обича чрез устата си, а майката

живее и обича чрез гръдта си или с онези части на своето изражение и

тяло, които предават нетърпението да се осигури това, от което

новороденото има нужда.

 2. Автономия срещу съмнение в собствените възможности –

от 1 до 3 г. Прохождането и усвояването на речта създават за детето

повишени възможности за самостоятелност. Ако се позволява на

детето да проявява



 умерена, разумна автономност, то придобива самоувереност, но

едновременно с това и чувство за самоконтрол.

 3.Инициатива срещу чувство за вина – от 3 до 5 г. Детето с

любопитство нахълтва в непознатото благодарение на инициативата.

Играта е основния метод за изучаване на средата. Важно е да няма

строги забрани, които могат да потиснат въображението и

инициативността на детето.

 4.Трудолюбие срещу непълноценност – от 6 г. до пубертета.

Съответства на латентната фаза при Фройд /относително стабилна/.

Характеризира се с встъпване на детето в нови социални връзки – то

тръгва на училище. За първи път се сблъсква с всички норми, правила

и изисквания на обществото, което означава ограничаване на неговите

собствени желания и спонтанни хрумки. Разбира се, че е важно

възрастните да изискват от децата, но това трябва да става и с

подкрепа, с подчертаване на постиженията на малчуганите. Ако

липсва такава подкрепа, децата израстват с чувство за малоценност,

неуверени.



ЧЕТИРИГОДИШНИТЕ

 1. Движение, движение и пак движение!

Днешните четиригодишни деца имат нужда от добра двигателна

активност. На тази възраст детето вече може да рита топка, да хваща и

да хвърля; да слиза по стълби, да прави успешни скокове и да тича много

по-стабилно. С напредването на технологиите и дигитализирането на

ежедневието, движението като цяло като че ли остава на заден план.

Всяко дете изпитва нужда да се движи. То просто започва да боледува,

ако не го прави. Тази основна потребност на четиригодишните, предвид

забързания живот и все по-опасния свят, прави отглеждането и

възпитанието изключително голямо предизвикателство.

 2. Фината моторика.

В тази възраст фината моторика се усъвършенства. Детето може да строи

кули от десет и повече кубчета. Вече самостоятелно се храни с прибори.

Детето познава цветовете и иска да рисува.



ЧЕТИРИГОДИШНИТЕ

 За правилно развитие на фината моторика е необходимо детето да си
играе с пръстите и дланите - с пластилин, с редене на кубчета и други
предмети, с рисуване, със сортиране на предмети по размер, количество и
цвят. Колкото повече го поощряваме, толкова по-добре ще се справя.
Подкрепяйте го в игрите! Те са необходими, възпитават и създават
екипност, съревнование, партньорство и толерантност.

 3. Нужда да открива логиката в света.

 Това е “период на тероризма”. Нарича се така, защото в този период
детето е любопитно за всичко, което се случва около него и в мислите
му. То задава безброй въпроси, на които копнее да получи отговори,
които да задоволят желанието му за придобиване на още знания. От
всеки ваш отговор то ще зададе нов въпрос. То има нужда да знае, че
вие като негови родители можете да отговорите на всичките му
въпроси и да му откриете света. Колкото и нелепи и безсмислени да ви
изглеждат въпросите, винаги му отговаряйте. Ако не знаете отговора,
кажете: “Може би аз още не съм пораснал достатъчно и не знам
отговора на този въпрос. Но можем да го открием заедно, хайде да
попитаме някой друг, или да прочетем в някоя книга, искаш ли?”



ЧЕТИРИГОДИШНИТЕ

 4. Нуждата от общуване

За първи път те ще се сблъскат с това да обменят идеи, играчки,

желания, опит и препятствия със своите другарчета. Могат да имат

известни трудности в общуването със своите връстници. Това не трябва

да ни притеснява, но ние, като възрастни трябва спокойно и внимателно

да се намесим, ако се създаде конфликтна ситуация. При всички случаи

правилото е да бъдем спокойни, сигурни и с мек, но твърд тон да въведем

отново правилата на добрите отношения.



ПЕТГОДИШНИТЕ

 1. Нужда от самостоятелност

Детето на пет години е вече почти самостоятелно. Може да се облича и 

съблича само, да се обува и събува само, да се храни, даже да приготвя 

прости ястия и да помага в домакинската работа. И най-важното нещо е, 

че това му носи удоволствие. Единственото нещо, което е важно от страна 

на родителите, е да не му прекъсват дейностите. Важно е то само да 

прави почти всичко. Единствено, когато поиска помощ да се включите. 

 2. Нуждата от креативност

Детето е по-идейно и вдъхновено от всякога. Всички дейности, които

дават възможност на детето да използва своята креативност и 

въображението си са подходящи за тази възраст, и ще подпомогнат

развитието на познавателните умения, които ще може да използва в 

бъдеще.



ШЕСТГОДИШНИТЕ/СЕДЕМГОДИШНИТЕ

 1. Криза на 6-8 годишна възраст

Докато навърши 6 години, всички по-горе умения се усъвършенстват и

получават някаква степен на завършеност. Грубите моторни умения на

детето са се развили много. Координацията му се е подобрила

значително. Като цяло увереността му е нараснала и то се гордее с

постиженията си.

 Тази възрастова криза съвпада с период на интензивно физическо

израстване, усъвършенстване на моториката на ръцете, развитие на

редица сложни нервно-психични функции. И в това напрегнато за

организма време се променя и социалният статус на детето – то става

ученик. Необходимостта да се приспособи към новото обкръжение и

към новите изисквания създава у някои деца предпоставки за

формиране на комплекс от отклонения и нарушения на поведението,

обединени от условния термин „училищна невроза“. Детето става

тревожно, страхува се да не закъснее за училище, да не би да направи

нещо не както трябва, нарушава се апетита му, особено сутрин,

появява се гадене и дори повръщане.



ШЕСТГОДИШНИТЕ/СЕДЕМГОДИШНИТЕ

 Влиянието на технологиите

78% от преподавателите споделят, че технологиите имат позитивно

въздействие върху класните стаи и продуктивността на учениците, а

променящите се условия на работа и живот налагат все по-категорично

нови подходи в образованието, за да бъдат учениците адекватни на

случващото се.

Все пак има и негативно влияние, което обаче не бива да се допуска от

възрастните. Те трябва да контролират достъпа на децата си до всички

видове технологии.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


