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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящето издание е част от дейностите ни по проекта „Детето – 
субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“, 
който се изпълнява с финансовата подкрепа, предоставена от Ис-
ландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механи-
зъм на ЕИП, и Фонд Активни граждани (www.activecitizensfund.bg). 

В рамките на проекта имахме възможност да разработим Методика 
за специализирана подкрепа на деца и младежи в дигитална среда. 
Идеята за нея се появи от усилието ни заедно да осмислим опита 
си, уроците, които научихме, и изобретенията, до които достигна-
хме, поставени в специфичната ситуация на COVID-19; да запазим 
изобретенията и опита, появили се в условия на криза, които днес 
най-често биват назовавани „добри практики“.

Проведохме три обучения с колеги от други социални услуги в 
страната, с които си партнираме в работата ни по подкрепа на деца 
и семейства в нужда – в Русе, София, Варна и Нови пазар. Гово-
рихме за настъпилите промени по време на COVID-19 и какви бяха 
възможностите ни за подкрепа, как се промени общуването ни, как 
продължихме да поддържаме връзката с децата въпреки всичките 
им особености и специфични нужди. 

Изработихме и 12 видеа: 6 за специалисти и 6 за родители, които да-
ват насоки и разяснения по различни теми, свързани с развитието 
на детето. Избрахме тази форма на предаване на информация, за-
щото е по-атрактивна и лесна за възприемане. Няколко колеги от 
нашия екип се специализираха в изработването на видеа. Това ни 
даде възможност да се доближим максимално до същината на на-
шите опорни точки, ориентирани от лаканианската психоанализа, 
използвайки визуализации и много концентрирани послания. 
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Тази малка брошура дава възможност да разкажем за някои от ви-
деоуроците и да представим техните сценарии. Всички те са вдъх-
новени от опита на Терапевтичния екип на сдружение „Дете и прос-
транство“ и от основни публикации, които са посочени в края на 
това издание. Решихме да направим тази публикация, защото сами-
ят сценарий се съсредоточава върху основни послания, докато тук 
всеки автор има възможност да разкаже малко повече за избора на 
темата на конкретния видеоурок. Ще разберете, че всяка тема е про-
излязла от нашия конкретен опит, от нашата практика в предоста-
вянето най-вече на терапевтична помощ и психологична подкрепа 
в контекста на социалните услуги за деца и семейства, които упра-
вляваме, но също и от супервизиите, които предоставяме на наши 
колеги в сферата както на социалните услуги за деца и семейства, 
така и на образованието.
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Игрите на детето

Галина Ангелова
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Игрите на детето 

Играта е не просто забавление за малкия човек. Тя е основният 
начин, по който детето в ранна възраст овладява времето, прос-
транството, физическите характеристики на заобикалящите го 
предмети, връзките с хората и неговото обкръжение. Играта е ва-
жен елемент от живота на детето, който има съществена роля за 
неговото развитие, за постигане на автономност и изграждане като 
личност. 

Важно е да имаме предвид, че: 

  Бебето и малкото дете изпитват удоволствие и радост от 
играта. 

  Когато детето играе, означава, че то се чувства добре.
  Когато детето не играе, може да е признак, че нещо се случ-

ва с него – то не се чувства и развива добре, страда.
  От игрите, които детето играе, можем да направим изво-

ди не само за неговото развитие, но и за несъзнаваните му 
конфликти, връзки, страхове… 

Съобразно собствените си потребности и желания детето може да 
инвестира в различни игри, които съдействат за цялостното му съз-
ряване, в т.ч. двигателно, афективно, когнитивно. Ето някои от тях: 

1. Игри, които провокират сензорно-двигателно удоволствие

Важно е пространството на среща с детето да бъде организирано 
по такъв начин, че да му създаде възможност да преживява удо-
волствие чрез тялото си в неговите контрасти и различни нюанси. 
Сензорно-двигателното удоволствие, което детето изпитва, създава 
връзка, единство между телесните усещания и тонико-емоционал-
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ните му състояния. То се провокира от дейностите, основаващи се 
на загубата на равновесие, като например: 

  Люлеене: движението напред/назад, извършвано в различ-
ни позиции, позволява на детето да преживява смяната на 
напрежение/отпускане и да разнообразява зрителните си 
опорни точки; то изпитва удоволствие от играта с неси-
гурността.

  Въртене (търкаляне на пода, претъркулване около оста на 
тялото, преобръщане и др.): ротативното движение също 
модулира устоите на детето, свързани с ориентацията – де-
тето играе, като загубва опорните си точки, които струк-
турират за него пространството, а после отново ги намира 
чрез сблъсъка с даден елемент, например земята, стената, 
като по този начин се учи да овладява равновесието. 

  Падането (от катерушки, шкафове, пейки) позволява ве-
рижната смяна на пози, посредством които детето играе 
със своето тегло. Рязкото приземяване върху килима, 
дюшека, му припомня неговите телесни граници и пре-
дизвиква реакции, придружени с викове или смях, които 
свидетелстват за интензивността на преживявания опит и 
емоцията. 

Други дейности, с които малчуганите с ентусиазъм се заемат, са ка-
теренето, тичането, скачането от високо. 

Всички те вкарват в действие тоничната функция на детето и во-
дят до промени в мускулния тонус. Предизвикват и редуването на 
напрежение и отпускане, сигурност и несигурност, въвеждат раз-
лична скорост, изчакване или пък неподвижност; позволяват да се 
изпитват усещания, свързани с тежестта, центробежната сила и от-
варят път за изразяване на емоциите. Те благоприятстват овладява-
нето и модулирането на кинестетичните перцепции, които участват 
в структурирането на схемата на тялото и в утвърждаването на удо-
волствието от движението и от себе си. 

Когато детето достигне до добро владеене на скоростта, височи-
ната и координацията, то е склонно да опитва необичайни, дори 
екстремни пози. Постепенно, посредством експериментиране, 



11

то добива увереност и умения, които му позволяват да доминира 
върху всички параметри на пространството, а това от своя страна 
стимулира постигането на автономността. Така се открива път към 
разширяване на телесните възможности на детето и обогатяване на 
връзките, които осъществява с другите. 

2. Символичните игри 

Това е пространството на игрите, носещи дълбока сигурност: из-
граждане/събаряне, появяване/изчезване, напълване/изпразване и 
т.н. Това е мястото и на игрите „на ужким“. Символичната игра се 
характеризира с едно неспирно движение между реално и фиктив-
но. 

  Игрите на „правене/разваляне“

Тези игри благоприятстват изливането на насъбралото се напре-
жение върху даден предмет (модул, топка и др.) и позволяват на 
малкото дете да изживее с удоволствие динамичния процес на из-
граждане и разваляне в условията на доверие и без чувство за вина. 
Спонтанните манипулации на детето да строи, да подрежда моду-
лите, а после да събаря всичко и да започва отначало, подпомагат 
удовлетворяването на потребността от пространство за проби и 
грешки, посредством което детето овладява обкръжението си и ут-
върждава своята идентичност. Всичко това му позволява да изжи-
вява своите влечения, своята агресивност и постепенно да им при-
дава социално приемлива форма. 

  Построяване на къщи

Детето организира структури от предмети извън своето тяло, за 
да успее да интегрира по-късно своето тяло в пространствените 
структури. Строейки нависоко например, то се опитва да завоюва 
издигането в пространството. С помощта на достъпните предмети 
и материали то изработва тесни пространства, в които може да се 
играе на влизане и излизане посредством разделяне на простран-
ството на „вътре“ и „вън“. Вътре се възприема като уютно и интим-
но, а навън е опасно, предизвикателно място, в което се пораства. 
Макар и ограничено, това пространство е територия на детето и то 
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е много чувствително към нея и следи да бъде уважавана, и пазена 
от другия. 

Най-напред детето иска да построи своята къща, място за самото 
себе си, подпомагано при необходимост от възрастния. Едва по-
късно то приема другите. От там нататък символичната игра се раз-
вива в своята цялост и значение чрез експериментиране с поканите, 
приемането и отхвърлянето. Децата посвещават усилия на това да 
обзавеждат своите къщи, да разпределят ролите в играта и да съз-
дават сюжети. По този начин те имат възможност да изграждат раз-
лични места (къща, дворец, болница и т.н.), които представляват 
пространства на сигурност – детето може да ги напуска и да се 
връща обратно в тях, когато изпита потребност от това. 

Колективните конструкции често свидетелстват за способността на 
децата взаимно да се изслушват и нагаждат. Те обаче не са възмож-
ни, ако влечението към агресивност не е достатъчно преживяно. В 
някои случаи конструкциите имат функцията да предоставят на де-
тето защита от групата. 

Деца, които са несигурни и не са способни да облекат във форма 
своите проекти, разрушават или нахлуват в територията на дру-
гите. Възрастният може да им помогне, като им предложи дейност 
или място, които да бъдат техни собствени. Той също така може да 
ги подкрепи в намирането на партньори.

Трябва да помним, че възрастният не влиза в къщата на детето, 
за да предпази територията му и за да не играе единствено с него. 
Оставайки отвън, той може да предложи едно по-добро разпозна-
ване, да придаде смисъл на играта, както и да остане на разположе-
ние, в случай че има повече деца в група. 

  Игрите „на ужким“, на агресор, на идентификация

Бруно Бетелхайм посочва, че когато детето задейства агресивните 
си фантазми, играейки на война или удовлетворявайки желанието 
си за величие, въплъщавайки се например в крал или супергерой, 
то не само търси начин да удовлетвори директно нереалистичните 
си мечти, но също и да компенсира. Тези игри поставят мост между 
света на несъзнаваното и външния свят и представляват проекция 
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на потребностите и дълбоките желания. Те играят важна роля в 
процеса на идентификация, но също позволяват на детето да пре-
живее най-слабо позитивните аспекти на личността си на основата 
на доверие и липса на вина. 

В процеса на играта детето може да преминава от един образ на друг, 
като по този начин изследва различните роли на своя Аз. То има 
потребност да се идентифицира с различните персонажи и роли, за 
да преодолее някои трудности и да подкрепи нарцисизма си. 

Следвайки въображението на детето, символизацията му позво-
лява постепенно да премине от удоволствието на допира на тяло в 
тяло към представянето на своите влечения и желания посредством 
овладяването на говора, който е важен елемент в тази еволюция.

Чрез тези игри детето се научава по креативен начин да намира 
компромиса между това, което изискват желанията и потребности-
те му, и това, което предлага действителността. Така то интериори-
зира и преговаря онова, което го интересува или безпокои, и на-
мира решение, за да избегне различни неудоволствия (фрустрации, 
желания за всемогъщество, чувство за непълноценност). 

3. Пространство на разграничаването или представянето

Това е пространството, в което детето може да моделира с глина, 
пластилин, да рисува, да оставя разнообразни следи. Тук детето има 
възможност да застане на дистанция от интензивните си преживя-
вания и емоции по време на играта и движението. 

Препоръчително е възрастният да не изземва инициативата в 
играта на детето и да избягва подтика си да я „организира“, като 
предлага своите идеи. Оценъчните думи от порядъка на „правилно/
грешно“, „зле/добре“ са лишени от смисъл, защото предполагат из-
ходна база за сравнение, а в спонтанната игра единствената изходна 
база са личните възможности и преживявания на отделното дете. 

За какво още да бъде внимателен СПЕЦИАЛИСТЪТ? 

  Как детето инвестира пространството, материалите и хо-
рата (деца и възрастни) в срещата, т.е. как влиза в контакт 
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с тях; дали ги избягва, или пък не ги забелязва? Следва да 
се обръща внимание в детайли по отношение на позите, 
движенията, езика, мимиката, погледа на детето. 

  Да се избягва постоянното придаване и търсене на смисъл 
във всяко действие на детето – това прави слушането на 
специалиста ограничено, а отговора му – твърде интелек-
туализиран и често неемпатичен и нежив. 

  Специалистът следва да бъде символичен партньор на де-
тето, който му носи сигурност. 

  Той има за цел да благоприятства метаморфозата от неу-
доволствие към удоволствие, от неблагополучие към бла-
гополучие, стояща в основата на всяко бъдещо развитие на 
детето към символичния регистър. 

  Нека отворим пространство за детските изобретения – да 
насърчаваме детето да играе и да подкрепяме спонтан-
ността и творчеството му – така отваряме път за автентич-
ността в езика и тялото на детето, а оттам и за развитие на 
неговата личност и разгръщане на индивидуалния потен-
циал. 
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Как да помогнем на детето  
да се ориентира по-добре  

във времето?

Блага Банова
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Как да помогнем на детето  
да се ориентира по-добре  

във времето?

Настъпилата усложнена епидемиологична ситуация, създала се с 
появата на пандемията от COVID-19 и произтеклата от това необ-
ходимост да се предприемат строги мерки за опазване на здравето 
на хората и за ограничаване на разпространението на вируса, доведе 
до налагането на тежки забрани, които промениха ежедневието ни 
за известен период от време. Наложените локдауни и ограничаване 
на живото общуване, на свободното движение в пространството, 
необходимостта от пазене на дистанция, затварянето у дома с най-
близките хора доведоха и до промяна в начина, по който усещаме 
и възприемаме времето. За децата това бе особено сложно поради 
редица причини. Една от тях е специфичната връзка, която всяко 
дете изгражда със собственото си усещане и преживяване за време. 

Консултирайки родители в този период, започнахме да чуваме и 
трудностите, които те изпитваха, свързани със загубата на опорите 
във времето у техните деца – към него допринесе и дистанционно-
то обучение, в което деца и родители бяха призовани да прекарват 
дълги часове пред електронните устройства. Всичко това доведе 
до разклащане на възприятието за време при много деца, а то от 
своя страна – до появата на напрежение, дискомфорт, необясними 
действия и най-вече до разклащане на създадените за децата опори, 
свързани с ежедневието им преди това – чувството им за ритъм, 
последователност, продължителност, интервал и т.н. 

Тези наблюдения провокираха и нашия интерес да представим по-
вече и по-достъпна информация по темата, като предложим на ро-
дителите един важен поглед към начина, по който децата изграждат 
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усещането си за време и важността да могат да се ориентират в него 
и да го изградят като опора, която успокоява. Така създадохме ви-
деоурока „Детето и времето“, в който представяме основни момен-
ти от изграждането на представа за времето у детето. В този матери-
ал ще допълним представената от нас информация, като разгърнем 
по-подробно въпроса за формирането на представа и усещане за 
време у малкия човек, започвайки от понятието за структуриране 
на времето. 

Структурирането на времето е организацията, която позволява 
на човека да впише своите действия, живота и историята си в едно 
продължително движение, като това става според следните харак-
теристики:

1. Ред и последователност

Времето е организирано в линеарна последователност, ориентирана 
към бъдещето. То не се спира. Именно запомнянето на последова-
телните действия и събития дава подреденост при възприемането 
им и се нарича хронология. Тя води до появата на понятия, като „се-
гашно“, „минало“, „бъдеще“ или „сега“, „преди“, „след това“, а също и 
„днес“, „вчера“, „утре“. Чрез ритмичното повтаряне на действията 
детето запомня и започва да възприема движението на времето, 
откъдето произтича значението на ритмично организирания 
живот за малкото дете.

Въпрос: Как можем да организираме ритмичното редуване на 
действията в сегашните условия на живот и с какво можем да за-
местим редовните разходки навън?

2. Продължителността

Продължителността е времето, което изтича между началото и 
края на едно действие, на дадена дейност или събитие. Тя води до 
появата на понятието за граница и вкарва в действие раздялата. За 
детето продължителността не е абстрактна даденост, а това е време-
то, изминало в една и съща дейност. Времето е кодирано чрез про-
дължителността: час, минута, ден...
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Забележка: Съвременното дете е затруднено в усвояването на тази 
характеристика на времето, когато прекарва часове наред, играейки 
с таблета си, с телефона на майка си, гледайки телевизия т.н; вир-
туалното пространство не помага за разбирането и усвояването на 
продължителността на времето. Много съвременни деца имат про-
блеми с границата и изпадат в „криза“, когато дейността, в която са 
потънали, трябва да приключи.

3. Интервалът

Интервалът е продължителността, ограничена от две дейности, 
между две определени точки. Това понятие съдържа идеята за по-
чивка, пауза, очакване. Интервалът между две кърмения, между две 
състояния на съня и т.н.

Въпрос: Помислете и си запишете между какви дейности се образу-
ват интервали в настоящето ежедневие на вашето дете?

4. Необратимостта на времето

Детето расте и се научава, натрупвайки опит в ежедневието, че вре-
мето минава и не се връща. Но то също научава, че ще има време, 
което ще дойде, за да продължи да расте, което ще рече „да може 
да прави само“, като възрастния, на когото завижда. То научава от-
носителното положение на едните спрямо другите, стойността на 
възрастта в тази хронология на времето. То възприема и интегрира 
понятието за възраст, за „млад“, „стар“, за „много рано“ или „много 
късно“. 

Забележка: Когато детето ви започне да задава въпроси за ваши по-
чинали близки, да се интересува от смъртта, не се плашете. Спом-
нете си, че то вероятно се конфронтира с тази характеристика на 
времето, която наричаме необратимост и се опитва да я осмисли. За 
това му е нужно пространство за разговор. Това е подходящ момент 
заедно да четете приказки, откъси от детски книги. 
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5. Скоростта

Много рано детето забелязва разликата в скоростта чрез зрението: 
печели този, който пристига пръв, но то не може да ѝ припише 
причинни връзки, като дистанцията например. Децата не разбират 
защо възрастните печелят или успяват по-бързо от тях; важно е 
също да им обясним разликата във възрастта и времето, което идва, 
за да им позволим да се научат да успяват по същия начин.

Забележка: Сега е моментът да наблюдавате на какво играе дете-
то ви. В неговите игри, на които то е сценарист и режисьор, често 
се появяват задачите, по които неговата психика работи в момен-
та. Осмислянето на характеристиките на времето, включително 
и на скоростта, може да бъде част от тях.

6. Периодичността

Тя се появява с ритмичното редуване на всичките космически или 
културни събития, които създават реперите в хода на това безкрай-
но движение. Редуването на деня и нощта, сезоните, последовател-
ността на дните, седмиците, месеците, празниците.

7. Ритъмът

Всички ритми, които люлеят детето още преди раждането – незави-
симо дали са собствените биологични ритми, или ритмите, принад-
лежащи на майката, като биенето на сърцето ѝ, или пък ритъмът на 
бодърстване и почивка, – всички те образуват първичните сензор-
ни интеграции на времето. Веднага след раждането новороденото 
разполага с ритмични поведения и със собствена ритмична мото-
рика.

Например ритъмът на сукане по време на кърменето варира при 
различните бебета.

Собствените ритми и външните ритми малко по малко се настрой-
ват по време на майчините грижи, по време на тоничния диалог 
между майка и дете. Децата, лишени от майчини грижи и живеещи 
в условия на емоционален дефицит, се самостимулират чрез рит-
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мични люлеещи се движения. Към 2-годишна възраст детето спон-
танно акомпанира на ритмична музика чрез движения на тялото си.

Забележка: Най-лесно бихте могли да насърчавате детето именно в 
усвояването и разбирането на ритъма (стига да имате устойчивост 
и търпимост на шумове). Можете да го постигнете например, като 
предоставите възможност на детето си да музицира – с маракаси, 
с тъпан или барабанче, с ксилофон и с всичко, за което се сетите. 
Просто не забравяйте за интервала и за паузата.

Детето и времето

Именно времето е, което ни позволява да растем, да се учим, т.е. да 
повтаряме нашите действия, за да ги овладеем и да станем самос-
тоятелни. Детето не осъзнава времето и не разбира защо възраст-
ният успява по-добре от него. Преди да открие пътя, който поражда 
у него желанието да заприлича на родителя от същия пол (иденти-
фикацията), детето понякога опипом приема позицията си на дете, 
съперничи си с възрастния и понякога, подценявано от по-слабата 
си позиция спрямо него, се идентифицира с неуспеха, водещ до про-
тивопоставяне или регресия. Въвеждането на реалното време като 
причина, но и като фактор за порастването може да успокои детето, 
да му донесе сигурност по отношение на собствените му ценности. 
Това се отнася за децата, които не могат да понасят да не успяват в 
начинанията си от първия опит, което ги разгневява.

Развитие на връзката на детето с времето

Структурирането на времето се извършва в две фази: 

 1. Перцептивна, или сензорно-моторна фаза 

  Между 0 и 2 години 

За новороденото съществуването на времето е асимилирано от 
вътрешните ритми на тялото, от тези на майката, възприемани по 
време на нейните грижи, и от усещането за удовлетвореност или не-
разположение. С развитието на движенията, на хващането времето 
се свързва с настоящото действие: „това е времето, преминало във“. 
Можем да говорим за „преживявано“ време. 
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Ритмичността на дейностите, грижите за малките деца благоприят-
стват запомнянето, съотнасянето и интеграцията на времето. 

 2. Представна фаза

Това е способността да се организират и представят действията в 
обективното време посредством кодирани репери. 

  Между 3 и 7 години 

В този период се преминава от преживяваното, субективното вре-
ме, към обективното време: 

  към 2 години: детето разбира смисъла на думата „скоро“; 
  към 3 години: разграничава сегашно от близко бъдеще – 

след малко, утре; 
  към 4 години: детето ще каже, че е по-голямо с две години, 

но не разбира нюанса „по-възрастен“. То е способно да раз-
граничи и да използва коректно термините „ден“ и „нощ“, 
„сутрин“, „обяд“ и „вечер"; 

  към 5-6 години: научава сезоните; 
  след 7 години: детето започва да се съотнася в обективното 

време. То започва да организира своите действия в обек-
тивното време. То научава дните на седмицата и някои ре-
пери на календара (рождени дни), месеците на годината и 
се научава да познава часа.

Как да използваме календара в създалата се ситуация?

Календарът, направен на хартия, в днешно време е отживелица. 
Всеки използва и се ориентира с приложенията на мобилния си те-
лефон. В създалата се ситуация обаче календарът на хартия, чии-
то страници се разлистват и дните са изписани с едри цифри, а на 
всеки месец има различна картина, може да бъде много полезен и 
добър помощник на родителя. 

Окачен на стената на видно място, календарът може да бъде наши-
ят помощник, за да разположим детето във времето. Да попитаме 
сутрин детето: „Коя дата е днес?“ и да го помолим да покаже съ-
ответната цифра, може да се превърне в забавна и много полезна 
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игра. Детето ще свърже името на деня, например „сряда“, с датата 
„1 април“. После може да го попитаме кой месец е сега. Дори да не 
знае, нека използваме момента и да му кажем името на настоящия 
месец „април“. После може да го попитаме кой месец е преди месец 
април и кой месец следва след месец април. Може да му зададем 
въпрос и да си поиграем, като преброим месеците или дните, които 
остават до рождения му ден. Това може да се превърне в ежедневна 
игра и всеки ден да караме детето да брои дните, които остават до 
най-близкия празник – например до Великден. От там разговорът 
може да премине към сезоните. Сега е пролет: кои са месеците на 
пролетта? След това може да разговаряме и за другите сезони. И 
пак да попитаме детето: „А твоят рожден ден в кой сезон е“. След 
това може да използваме картинката на календара, за да насърчим 
детето да прави връзка между времето и мястото. 

Например календарът, който правим със снимките на любители 
фотографи на пейзажи, растения и животни в сдружение „Дете и 
пространство“, целенасочено насърчава тази връзка. На всеки ме-
сец има един основен пейзаж от едно определено географско място 
в България. А под него има малки фотографии с растения, животни 
и птици, характерни за това място. Така родителят на едно малко 
дете има възможност всеки ден да му задава въпроси и заедно да 
правят връзка, използвайки календара, между деня, месеца, сезона, 
мястото и неговите характерни обитатели. Може да се разработи 
цялостна обучителна програма за деца от предучилищна възраст на 
тема „Използване на календара за развитие на връзките на детето с 
времето и пространството в условия на извънредно положение при 
пандемия“.

Нашето предложение към родителите днес

Използвайте страничката от календара на сдружение „Дете и прос-
транство“, например, за месец април. Днес е първият ден на месец 
април и упражнението е много подходящо.

 Може да зададете на детето си следните въпроси: 

 1. Коя дата е днес? Можеш ли да посочиш на календара циф-
рата 1. Да, днес е първи. 
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 2. Кой месец е сега? Днес е първи ..... 
 3. А помниш ли на коя дата е твоят рожден ден? През кой 

месец?
 4. Искаш ли да преброим колко дни (или месеци, ако рожде-

ният ден на детето не е скоро) остават до рождения ти ден? 
 5. Сещаш ли се за някой, който е роден през април?
 6. Виждаш ли картинката на месец април: опиши какво виж-

даш. Попитайте детето и го накарайте да даде име, да назо-
ве всяка една от малките картинки. 

 7. Заедно намерете на предпоследна страница от календара 
името на мястото за месец април – например. Ако знаете 
нещо за това място, може да разкажете на детето. Ако не 
знаете, може да го потърсите на картата на България заед-
но. 

 8. Около всяка от по-малките снимки може да разговаряте 
с детето. Ако то е много малко, напълно достатъчно е да 
измислите по едно име за всяка една от тези снимки. Нап-
ример: За основния пейзаж може да бъде „пътека в гората“. 
След това за малките снимки отляво надясно по същия на-
чин: „птиче на цъфнало клонче“, „граблива птица“, „тара-
леж“, „птиче (дъждосвирец)“, „цъфнало дърво“. От всяко 
назоваване на снимка, според възрастта на детето, разго-
ворът може да продължи.
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Нашата приказка - време 
за забавления и заедност - 

пространство за творчество  
и развитие

Даниела Градева
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Нашата приказка – време 
за забавления и заедност – 

пространство за творчество  
и развитие

Живото общуване в последните години често бива изместено от ди-
гиталното. Дистанционният контекст превърна реалните взаимо-
отношения във взаимоотношения, структурирани и разположени 
от двете страни на екрана и на електронното устройство. Живеем 
във време, което налага промяна на някои от иначе така обичайни-
те ни дейности – често се налага да работим от вкъщи, а децата ни 
да учат и да присъстват виртуално в клас, отново от вкъщи. Предла-
гаме някои от отговорите на въпроса „Как можем да направим това 
време на изолация по-забавно?“.

„Нашата приказка – време за забавления и заедност – пространство 
за творчество и развитие“ е споделянето на опита от  работата в 
ателиета „Приказка“, „Моята приказка“, „Моята истинска приказ-
ка“ и „Театър“. Те се случваха, бяха структурирани и провеждани в 
един от разкритите Семейно-консултативни центрове по проекта 
на УНИЦЕФ „Семейство за всяко дете“. В тях децата от различни 
общини на област Шумен се запознаваха с вълшебния свят на Ханс 
Кристиян Андерсен, Шарл Перо, Братя Грим и на невероятната сък-
ровищница на народния фолклор. 

Ателиетата, които се организираха и провеждаха, начертаха прос-
транство, в което децата чрез приказното слово и театралната игра 
„обличаха“ в смисъл и значение своите усещания и чувства. Те се 
чувстваха защитени да изразяват себе си, сами изработваха кукли-
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те и героите си, измисляха и разиграваха с тях истории от своето 
въображение.

В ателие „Приказка“ децата разказваха, пресъздаваха своите при-
казки и тяхното разбиране за естеството им, например: за тях косата 
на Рапунцел е като асансьор и можеш да слизаш по нея, с помощта 
на носа си Пинокио се премята през девет земи в десета, но това 
бързо приключва, защото той разбира, че не е хубаво да се лъже и 
точно тогава носът му спира да расте. А това е така забавно.

Чрез въвеждането на трима приказни герои – фея, вълшебница на 
светулките и подскачащо джудже (семантизиращи основни харак-
теристики на приказката при представянето си), се разкриват в ху-
дожествено-вълшебен стил разноликите същности на приказката и 
развитието, което тя търси, намира и постига в децата.

В тези измислени, творени и измайсторени детски истории невъз-
можното е възможно, страшното е смешно, тъжното е приемли-
во. Примерите от творческите занимания илюстрират основните 
идеи. Собствените имена и години, подборът на герои, цветовите 
решения са посочени – те са изобретени от децата през годините 
занимания в ателиета с тях. Изобретявайки текст, детето проявява 
субективността си. Подкрепяйки този акт на съзиждане, родителят 
адмирира структурирането му.

Освен че придобива езикови знания и работи в посока придоби-
ване на различни умения с комуникативно-естетически характер, 
по време на слушане, разказване, измисляне на текстове с приказна 
структура детето се опитва да намери подходящата дума, защо не и 
рисунка, в които да може да премине това, което се случва в тялото 
му – болка, напрежение, удоволствие. 

Съвременното дете прекарва повечето си време пред екрана с дви-
жещи изображения. Вълшебната приказка дава възможност на де-
цата да пребивават в света на езика, на символното, различно от 
света на движещите се образи от таблетите, телефоните и компют-
рите. Вълшебните приказки са мост между детството на родителите 
и техните деца. Можем ли да насърчим малчуганите да разгърнат 
кориците на пъстроцветните книжки на своите родители и да избе-
рат това пред времето за електронните устройства?
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Идеята за създаването на видеоурока „Нашата приказка – време за 
забавления и заедност – пространство за творчество и развитие“ 
е изследване на възможността ни да разберем можем ли, лесно ли 
е да се върнем към забравените вълшебни приказки – тези добри 
стари приказки на „необятното, високото, дълбокото и изпълнено 
с какво ли не“? Приказки, с които са отраснали различни поколе-
ния възрастни. Съкровищницата на приказките е препълна, защото 
приказки има отдавна.

Вълшебните приказки във времето на дигиталното са позабравени, 
но не са престанали да провокират интерес. Това е и идеята ни: с 
помощта на символите и инструментите на приказката, чрез въл-
шебното, „нетръгналото“ си детско-преживяно да бъдат разполо-
жени послания към родителите за важността от приемане на още 
един „партньор“ в разгръщането на  взаимоотношенията с децата 
им – приказката. Приказките са неизменна част от израстването и 
могат да бъдат част от развитието и постигането на идентитет, ста-
билност, да дадат опори в страховете, и заедно с това да стимулират 
и да развиват.

„Да дадеш възможност на едно дете да разказва приказки, може да 
отвори такова място, за каквото говори Даниел Роа в експозето 
си „Силата на словото“ в сборника „Да научим езика на детето“, 
като го нарича „пространство на свободата, което ще рече прос-
транство на словото гратис“ (дори това да не стане незабавно) – 
тогава, когато детето не е включено в определена дейност, когато 
от него не се очаква да научи нещо или да покаже наученото, когато 
възрастният не иска нищо от него.“

Един особено важен момент от посланията на темата за приказата 
е важността на тялото и неговата неприкосновеност. Уважението 
към тялото на детето е базова предпоставка за превенция на наси-
лието. От изключителна важност е възпитаването и формирането 
на нагласи, знание в детето, че тялото е неприкосновено и никой 
няма право да го докосва по неприятен за него начин и без негово 
съгласие. Поощряването на детето за изразяване в различни пара-
метри, би било възможност за структуриране на телесни положи-
телни последици в регистрите на владеене на тялото.
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Разработването на темата по този „приказно“ режисиран начин е 
базирано на опита с деца и техните родители, на специфичните въз-
можности и проявления за възприемчивост и проява на творчески 
изобретения.

Наивитетът е търсен. Мотивацията за това се основава на желани-
ето за провокация към родителя. Преминаването през спомена за 
собственото детство е възможност за следване на пътя към доверя-
ване на автентичността у детето.
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Недоразуменията в езика

Мария Кузманова
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Недоразуменията в езика

По време на пандемията променената дистанция между телата пос-
тави темата за конфликтите и недоразуменията в езика по нов на-
чин. Да говориш на другия, когато той е на дистанция от теб, или 
прекалено близко, в затвореното пространство на дома, става по-
вод за недоразумения и неразбирателства между хората.

За да разберем недоразуменията в езика на възрастните, е нужно да 
се вгледаме в началото, а именно как детето влиза в езика и започва 
да го ползва чрез смисъла.

Детето се ражда в езика на възрастните още преди самото то да се 
появи на бял свят. В корема на майка си то вече е назовано с думи на 
обич и очакване или с думи на безпокойство и тревога.

Майчиният език е първият, който посреща бебето в света. Той бе-
лежи тялото на новороденото с емоционално наситени думи, които 
съдържат смисъл, вложен от майката.

Майката е първата, която чува и предполага смисъл в бърборенето 
на своето бебе.

Докато детето е потопено в майчиния език, то не открива същин-
ската функция на говоренето. Символният аспект на езика става 
достъпен за него едва когато майката започне да се разделя времен-
но с детето си.

Тогава то е изправено пред възможността да си представя майката и 
да поддържа образа ѝ чрез различни изобретения – рисунки, игри, 
приказки за мама. Така пред него се отваря пътят на отделянето и 
порастването.
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Езикът на бащата е този, който извежда детето от света на майка-
та. Бащините думи дават символни опори на детето във връзка с 
мястото му в света. Бащата говори на детето на езика на закона и 
правилата.

Когато детето се отдели от майката, то започва да влага индивиду-
ално значение в думите си, което често е различно от това на въз-
растните. Точката на разминаване в смисъла на една и съща дума 
за различните участници в разговора се нарича недоразумение. Не-
доразумението ни разкрива двусмислието и преносното значение в 
езика.

Основен източник на недоразумения е разминаването между тяло-
то и езика на детето. Има ред ситуации в развитието на детето, при 
които то не успява да облича в думи своите преживявания и езикът 
му се изплъзва от отговорност.

Когато думата се оказва недостатъчна да назове емоциите в тяло-
то, се ражда агресивното намерение. Изричайки нецензурна дума 
или инициирайки агресивно действие, възбудата в тялото на детето 
спада и то се успокоява. Това често се интерпретира от възрастните 
като липса на възпитание или предумишлено действие.

Например:
Малко дете извиква всеки път „Трътка!“ в пространството, кога-
то госпожата му написва черна точка за лошо поведение.

В този случай цветистата дума е насочена към овладяване на нарас-
тващата възбуда в тялото на наказаното дете, а не към личността на 
учителката.

Понякога разясняването на смисъла е достатъчно, за да се установи 
порядъка на разминаването.

Има обаче случаи, когато разминаването със смисъла на думите не 
е добър начин за справяне с обидни или нецензурни думи. Тогава 
на помощ идва обратното действие – отнемането от смисъла на ду-
мата. 

Разтоварването на агресивното значение на обидната дума чрез 
нейното римуване с близка по звучене, но безобидна дума, поз-
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волява на детето да преживява различна, по-малко заплашителна 
връзка с езика.

Например: 
При срещата си с възрастни, които не познава, малко момче извик-
ва високо „Идиот!“. В отговор възрастният му отговаря „Кашалот 
ли каза? От кашалоти ли се интересуваш?“

Това хумористично отместване от агресивния смисъл на думата ус-
покоява тялото на момчето и то продължава разговора без притес-
нение. 

Друг верен път е разпознаването на функцията на забраната и от-
рицанието при общуването с деца. Ползването на повелително нак-
лонение „ти“, употребено заедно с думата „не“, водят до объркване 
и напрежение в тялото на детето. Често вместо да чуе препоръките 
на възрастните, детето действа през значението на действието, кое-
то му е забранено.

Например:
На призива на възрастния „Не пипай радиатора!“ детето дирек-
тно отива и залепва ръката си върху горещия радиатор. 

Добър вариант е да се каже:

„Позволява се на децата да стоят на една крачка от радиатора“

За финал може да се обобщи, че недоразуменията в езика са част 
от ежедневния живот вкъщи и при различни социални взаимо-
действия. Да ги преодоляваме, означава да разбираме ефектите от 
думите в общуването и да избягваме конфликтите, произтекли от 
разминаването в техния смисъл. Недоразуменията са полезни, за-
щото развиват нашата чувствителност към едно по-деликатно и 
внимателно говорене. 
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Тялото на детето и неговата 
неприкосновеност

Блага Банова
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Тялото на детето и неговата 
неприкосновеност

Защо поставяме в центъра на нашата работа въпроса за тялото на 
детето и важността на това да учим децата да се грижат, пазят и 
уважават границите както на собственото си тяло, така и на телата 
на другите? Изследването на тази тема произтича от наблюденията 
и опита ни в работата с деца на една календарна възраст, събрани в 
група, основно в периода на предучилищното детство. Най-благо-
датна за разглеждането на тези въпроси е територията на детската 
градина. Какво ни прави впечатление, когато внимателно наблюда-
ваме поведението на децата в детската градина? Какви теми пов-
дигат отношенията на децата едно към друго? Какви опори са ни 
нужни, за да придружаваме децата в този период по един деликатен 
и подкрепящ начин, полагайки в тях основите на едно здраво общу-
ване и развитие? 

Да започнем изследването на тези въпроси, обръщайки се към 
практиката и да разгледаме някои примери. 

Тео и Мони са момчета на петгодишна възраст, които често играят 
заедно по време на престоя си в детската градина. Нерядко обаче 
„игрите“ на двете деца прерастват в конфликт и бързо се стига до 
появата на обидни думи, боричкане и сбиване. Когато това се слу-
чи, за възрастните е предизвикателство да „разтърват“ и успокоят 
момчетата. Макар че Тео и Мони добре познават правилата в група-
та, които редовно им се напомнят, а възрастните разговарят с двете 
деца, това не прекратява трайно появата на поведение, което често 
се назовава и разпознава като „агресивно“. 

За какво всъщност става дума в този пример? 
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Децата в предучилищна възраст все още не са усвоили напълно 
усещането за собствените и чуждите телесни граници. В състо-
яние на афект и възбуда децата често губят представа за схемата на 
собственото си тяло, в тези моменти телата на децата се „сливат“ и 
се „объркват“ – тялото на Тео става тялото на Мони и обратното. 
Двете момчета губят собствените си опори за това кои са и къде 
в пространството се разполага тялото им. Напрежението в телата 
им е ескалирало и води до сбиване. Нашият опит показва, че в та-
кива моменти най-добрата интервенция от страна на възрастните 
е да „успокоят тялото“ на детето. Това представлява внимателно 
говорене „на тялото“ на детето – назоваването на частите на тя-
лото на Тео и тези на тялото на Мони, едновременно с отправяне 
на инструкция към двете деца да посочат части от тялото си. Освен 
че по този начин се въвежда пауза, между децата се въвежда и едно 
разстояние, което възрастният е необходимо да назове, посочвайки 
мястото на телата на двете деца в пространството и кое тяло на кое 
дете принадлежи. В този момент е важно да отбележим, че телата 
понякога „се объркват“, но всеки има своето тяло, което е отдел-
но и различно от това на другите. Така успокояваме несъзнавания 
страх на детето от разпад на собственото му тяло и прекратяваме 
конфликта. 

За да се работи в посока превенция на подобно поведение и ситу-
ации, е от изключително значение възрастните периодично да въ-
веждат в езика, който използват спрямо децата, представата за тя-
лото на детето като неприкосновено, отделно от тялото на другия 
и принадлежащо само и единствено на него. Ние отдаваме изклю-
чително значение на начина, по който възрастните говорят на и за 
детето, което е от фундаментално значение по отношение формира-
нето на образа за собственото тяло при малкия човек. 

Целият този процес ние нарекохме: ПОЛИТИКА ЗА НЕПРИКОС-
НОВЕНОСТ НА ТЯЛОТО. 

За да разберем важността на формирането на образа за собственото 
тяло при детето, ще се върнем назад в развитието му, тръгвайки 
от момента на самото му раждане. Малкото бебе няма предста-
ва за своето тяло като отделно от тялото на неговата майка. Тази 
представа то изгражда постепенно. След една година и половина то 
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започва да разпознава образа си в огледалото и да разбира, че това 
е неговият собствен образ. Процесът на изграждане на представа за 
собственото тяло като цяло и отделно от тялото на другия е процес, 
в който майката и близките възрастни на детето играят ключова 
роля. Нашият опит показва, че детето има нужда да бъде подкрепе-
но от възрастните в търсенето и намирането на границите на соб-
ственото си тяло. Това то прави, като изгражда специфична връзка 
с тялото си, в която ролята на близките възрастни е от фундамен-
тално значение. 

Какви елементи включва изграждането на връзката на детето със 
собственото му тяло от гледна точка на психичното ѝ формиране?

За целта е необходимо да разгледаме две понятия: „схема на тяло-
то“ и „образ на тялото“, които изграждат тази деликатна връзка. 
Франсоаз Долто посочва, че „Схемата на тялото е синтезът на 
усещанията, идващи от нашето тяло. Образът на тялото е син-
тезът на нашия емоционален, междучовешки опит“ (по Банова, В. 
Психомоторно развитие и психомоторни практики, Словото, 2003). 
Изхождайки от тази гледна точка, В. Банова посочва, че „схема на 
тялото“ представлява съзнанието и познанието, което човек има 
за своето тяло (в почивка и в движение) и за самия себе си. Това 
познание включва: познаване на границите на собственото тяло; 
познаване позата на тялото в пространството, положението на час-
тите на тялото едни спрямо други; познаване на всички двигател-
ни дейности; отношенията, установени между тялото и външната 
среда; познаване на своята телесна експресия – пози, мимики, „ези-
ка на тялото“; познаване на речника, свързан с частите на тялото. 
Това познание се създава посредством изграждането на психична 
представа за всички тези елементи. Едва когато тези процеси са се 
случили, детето разполага с умствената представа за собственото 
си тяло и връзката, установена с външния свят – изградена е „схема 
на тялото“. 

Поради това, че „схема на тялото“ не е вродена, а се изработва 
постепенно, съществуват някои фактори, които благоприятстват 
нейното изграждане: кинестетичните и проприоцептивните усеща-
ния, или, иначе казано, вътрешните мускулни и ставни усещания, 
които ни информират за различните пози и движения на тялото; 
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тактилните усещания или всички усещания, предавани чрез допира 
на кожата; зрителните перцепции, които позволяват на детето да 
види собственото си тяло, тялото на другите хора, образа си в ог-
ледалото, да направи връзка между външния свят, който вижда, и 
вътрешните си усещания; посредничеството на говора или думите, 
които възрастните използват, за да вербализират и назоват двига-
телния опит на детето и усещанията в тялото му. 

Когато е изградена „схема на тялото“, в психиката на детето се поя-
вяват: познаване на частите на собственото тяло; разграничаване на 
тялото като отделно от тялото на другия; детето свидетелства за по-
явата на психичната (умствена) представа; разпознава образа си в 
огледалото; започва да рисува човешка фигура с все повече детайли.

Другият елемент, изграждащ връзката на човек със собственото му 
тяло, е „образът на тялото“, или въображаемата ни представа за 
тялото като цяло. Весела Банова посочва, че според Франсоаз Долто 
образът на тялото е въображаем, несъзнаван конструкт, резултат от 
емоционалния ни, афективен, релационен опит, установен с нашето 
обкръжение, който ние проектираме (отново несъзнавано) върху 
собственото си тяло (по Банова В., Цит. съч., Словото, 2003). Ос-
новен фактор в изграждането на образа на тялото са връзките на 
детето с майката, бащата, семейството. „Тези връзки представля-
ват начина, по който детето се приема и обича, за това, което 
то представлява, в неговото физическо тяло, в неговите движения 
и начина на съществуване, в неговите успехи и пропуски“, посочва 
още Банова. Други елементи в изграждането на „образ на тялото“ 
са възпитанието по отношение на ценностите, свързани с тялото, 
както в семейството, така и в социалната група и социалната мода, 
включваща медиите, които влияят върху образа на тялото, „подсил-
вайки култа към физическото тяло като обект на съблазняване 
и създавайки естетически ценности, свързани с тялото“. Важно е 
да имаме предвид, че смущенията в образа на тялото имат послед-
ствия най-вече върху социалното поведение на детето и върху об-
щуването му с другите. 

Както виждаме, връзката на детето със собственото му тяло е из-
тъкана от редица сложни психични процеси, които подкрепят или 
възпрепятстват нейното създаване.
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Поради това ние говорим за политика за неприкосновеност на тя-
лото. Защо наричаме този процес „ПОЛИТИКА“? Защото е важно 
да учим детето на това, че неговото тяло принадлежи само на него и 
е неприкосновено. Понякога децата в предучилищна възраст могат, 
докато играят и се докосват, да „объркат“ телата си, както е в при-
мера с Тео и Мони. Това е една често срещана причина за внезапно 
възникващи агресивни действия. Ето защо е важно да насърчаваме 
детето да познава границите на тялото си и да казва ясно „не“, кога-
то го докосват по неприятен за него начин.

Други любопитни моменти са например прегръщането и гъделич-
кането. Това са докосвания на тялото, които започват като игра. В 
началото предизвикват радостна възбуда, но бързо може да преми-
нат в агресивно поведение. В такива моменти споделянето на тялото 
на детето се превръща в объркване, което поражда напрежение. Така 
е при Тео и Мони. Ако не се поставят граници и напрежението не 
бъде ограничено или облекчено, то може да се превърне в агресивно 
действие. Нещо като късо съединение: детето не може да изрази това, 
което става в тялото му чрез думи или игра и ескалиращата възбуда 
в тялото се превръща в агресивно действие. В такива моменти могат 
да се наблюдават поведения като ухапване, удар, ритник, наплюва-
не, изкрещяване на нецензурна дума. Има и още една особеност: в 
предучилищната възраст детето може да обърка тялото си с тялото 
на свой връстник. 

Как разбираме това? Например: издърпват ухото на Гошко, а се раз-
плаква Влади. Другарчето се превръща в огледало, в което детето 
вижда сякаш себе си. Как можем да помогнем на децата? Като пре-
върнем сблъсъка в игра: можем да се обърнем към Гошко и да му 
кажем: „Покажи ми къде е дясното ти ухо, лявата ти ръка, пипни 
си носа – ето тук е тялото на Гошко“. А сега към Влади – „Пипни 
си лявото ухо, покажи ми дясната си ръка – ето тук е тялото на 
Влади“. Понякога телата могат да се объркат, но всеки има своето 
тяло и то е неприкосновено. Важно е да кажем ясно на детето: Никой 
няма право да докосва по неприятен начин тялото на Гошко: нито 
Влади, нито госпожата, нито тати, нито баба и т.н. А сега към Влади: 
никой няма право да докосва по неприятен начин тялото на Влади: 
нито баба, нито Гошко, нито мама и т.н.
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Трябва да насърчим детето да казва на глас, без да се колебае: не ми 
е приятно да ме докосваш по този начин; никой няма право да ме до-
косва, когато това не ми харесва. Нямаш право да ме удряш, не ми 
харесва да ме удряш и т.н. Можем да помогнем на детето да разбере 
какво означава да споделя тялото си: Когато мама ме целува за лека 
нощ, аз споделям тялото си с нея. Когато тати ме носи на рамене, 
аз споделям тялото си с него. Когато баба ме завива с одеяло или 
хавлия, аз споделам тялото си с нея. Когато братчето ми ме гушка, 
аз споделям тялото си с него.

Също можем да помогнем на детето в това усилие, като разговаря-
ме с него за това как изглежда неговото тяло. Можем да му пред-
ложим да погледне себе си и да опише какво вижда. Като разгова-
ряме с детето, назоваваме и посочваме частите на неговото тяло. 
По този начин детето ще се научи да се грижи за своето тяло, да го 
пази и уважава. То се научава и да разпознава приликите и разли-
ките между собственото си тяло и това на другите деца и членове 
на семейството. Детето трябва свободно да изразява собствените си 
усещания и чувства. 

Насърчавайте убеждението у детето си, че тялото му принадлежи, 
че то е ценно, че може да го споделя с близките си хора, но също 
така, че не бива да се колебае да каже на глас, че определено докос-
ване му е неприятно и нежелано.

Наричаме това внимателно отношение към тялото на малкото дете 
„политика за неприкосновеност на тялото“. 

Нашето послание към възрастните, които се грижат за детето е:

Провеждайте тази „политика за неприкосновеност на тялото“ спря-
мо вашето малко дете и така ще му дадете най-ценното средство, с 
помощта на което то само ще може да се пази, да спазва границите 
между телата и да проявява уважение към своето тяло и към тялото 
на другия!
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Дигиталното тяло

Галина Ангелова
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Дигиталното тяло

С широкото навлизане на дигиталното и новите технологии в ежед-
невния живот въпросът за тяхното влияние на индивидуално и гло-
бално равнище доби все по-голяма сила, а разногласия в гледните 
точки не липсват. За сложността на въпроса допринася фактът, че 
ако искаме да установим и измерим адекватно въздействието, про-
изтичащо от употребата на съвременните устройства, е необходимо 
първо да вземем предвид редица фактори и променливи. Сдруже-
ние „Дете и пространство“ (СДП) анализира опита на семейства и 
техните деца с дигитални технологии още от най-ранна възраст и 
обръща внимание на особено значимите последствия от прекомер-
ното им ползване в този така сензитивен начален етап от човешко-
то развитие. Екипите ни проследяват също и как протича процесът 
по-нататък в деликатния и динамичен период на юношеството. На 
фокус се поставя въпросът как пребиваването във виртуалното 
може да промени връзката на детето/тийнейджъра със собственото 
му тяло и какви са съответните, произтичащи от това последици. В 
работата си се стремим да проследим от различни ъгли многоплас-
товата тема за дигиталното и да бъдем чувствителни както към 
негативите, така и към позитивите, които съприкосновението със 
съвременните технологии може да донесе на отделния човек. Това 
позволява да се ориентираме в избора на подход, с който да окажем 
нужната подкрепа – да бъдем бдителни за потенциалните опаснос-
ти, които се крият зад дигитализирането на съвременния човек, но 
също така да забелязваме и да се възползваме от предимствата и 
възможностите, които едно такова поле отваря пред модерното об-
щество. По темата има проведени множество изследвания и може 
да се пише много. И все пак допреди 2 години работата с деца и 
възрастни в дистанционен формат не бе установена практика в со-
циалните услуги. Разгърналата се пандемия от COVID-19, наред с 
предизвиканите тревоги и неудобства, допринесе за това специа-
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листите от услугите на СДП да обогатят опита си с дигиталното, 
адаптирайки се и преминавайки в режим на работа в онлайн среда 
от дистанция като алтернатива на невъзможното в дадени моменти 
живо присъствие. В резултат на този опит се появиха открития и 
нови възможности за оказване на терапевтична подкрепа. Това про-
вокира нашите специалисти да продължат да търсят и да изследват 
тази област, надграждайки вече натрупаните знания. Съвременни-
те технологии представляват жива, динамична сфера, намираща се 
в непрекъснат подем и развитие. Като част от времето, в което жи-
веем, самите ние биваме въвлечени във вихъра на това неспирно 
движение напред, в което намирането на баланс между реално и 
дигитално открива пътя към устойчиво развитие и благоденствие.

В тази връзка се мотивирахме да разработим видеоурока „Дигитал-
ното тяло“, който може да бъде видян в youtube канала на Сдруже-
нието, а повече по темата можете да откриете в следващите редове.

Дигиталните технологии са неизменна част от живота ни в съв-
ременния свят и умението да боравим с тях е необходимо условие, 
за да съумеем да се впишем в заобикалящата ни среда, да функци-
онираме в ХХІ век. Темата за влиянието на интернет и дигиталните 
технологии върху децата и юношите е широко обсъждана. Наред с 
положителните страни за развитието на човечеството широко дис-
кутирани са и негативните въздействия върху здравето и живота 
на отделния индивид. И макар че съществуват множество изслед-
вания в тази сфера, сред международната научна общност все още 
се наблюдават разногласия по въпроса, като се откроява необходи-
мостта от допълнителни, регулярни проучвания, които да направят 
възможно разработването на общи мерки и политики. 

Може да разгледаме горепосочените въпроси от различни перспек-
тиви. Като начало ще обърнем внимание на това как се намесват но-
вите технологии и какво е влиянието им върху връзката на детето/
тийнейджъра със собственото му тяло. 

За да си отговорим на този въпрос, ще се върнем в самото начало 
на човешкия живот и ще се спрем на това как се формира предста-
вата за схема на тялото и образ на тялото в ранното детство, 
защото това е ключова тема в развитието на детето. Представата за 
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собственото тяло не е вродена, а се изработва постепенно. Първо-
начално малкото бебе няма представа за своето тяло. За справянето 
с тази нелека задача е необходимо малкият човек да съумее да се от-
дели от своята майка, не само на телесно, но и на психично равнище 
– процес, който се случва постепенно и в който от голямо значение 
е посредничеството на говора: това са думите на възрастните, които 
обличат в смисъл случващото се около и с детето и неговото тяло 
и по този начин му помагат да интегрира собствените си усещания. 
Схемата на тялото се изработва малко по малко посредством раз-
нообразни процеси, които включват: изследването на собственото 
тяло от страна на детето и опознаването на неговите части и грани-
ци, диференцирането на себе си по отношение на другите, подража-
нието, опита в огледалото и др. 

По аналогичен начин образът на тялото също не е вроден и 
представлява резултат от интеграцията на емоциите, на връзките 
и чувствата, които детето е преживяло, на въображаемите перцеп-
ции, проектирани върху собственото му тяло. Важна роля за всичко 
това отново имат думите на близките на детето хора, които то чува. 
И по-специално думите, с които говорят за тялото му. Изследвания 
сочат, че смущенията и закъсненията в изграждането на схемата 
на тялото затрудняват обучението в училище, а смущенията в 
образа на тялото имат последствия по-скоро върху социалното 
поведение на детето и върху общуването му с другите. 

Попадането във виртуалното може да промени връзката на де-
тето с тялото. 

В най-ранна възраст се установяват сериозни последици вследствие 
лишаването на детето от игра и замяната ѝ с модерните техно-
логии, съответно дългото време, прекарвано пред екран/дигитално 
устройство. 

Специалисти, работещи в социални услуги, управлявани от Сдру-
жение „Дете и пространство“, осъществяват проучване, което из-
следва влиянието на виртуалната реалност и съвременните техно-
логии върху психичното развитие на детето във възрастта от 0 до 
3 г. Проучването е инспирирано от зачестилите заявки на родители, 
споделящи, че децата им обичат да гледат дълго време телевизия 
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или друго електронно устройство с движещи се изображения. Все 
по-често в практиката си се срещаме с много малки деца, прекарва-
щи значителна част от бодърстването си пред екран, а в работата 
с тях се наблюдават сходни смущения в развитието. В тази връзка 
проучването си поставя за цел да отговори на въпроса дали подоб-
ни смущения при децата от 0 до 3 г. следва да се разглеждат като 
„аутистични прояви“, или става дума за „потъване“ във виртуал-
ната реалност за сметка на живото общуване при деца извън ау-
тистичния спектър. С помощта на 3 въпросника в продължение на 
2 г. се изследват деца, посещаващи услугата „Дневен център за деца 
с увреждания – ранна интервенция“, Русе. 

Резултатите показват, че се установява ясна връзка между гледа-
нето с часове на телевизия още от най-ранна възраст и обеднява-
нето на живото общуване. 

Ето някои особености в поведението на детето, които наподо-
бяват смущения от аутистичния спектър: 

При повечето деца се забелязва:

  незаинтересованост към заобикалящия ги свят; децата не 
проявяват жив интерес към играта, често не знаят как да 
играят с играчките; 

  трудно задържат вниманието си; обикалят безцелно в 
пространството; 

  при някои деца се наблюдават хиперактивност и агресив-
ни прояви, които изчезват мигновено при пускането на те-
левизор или друго дигитално устройство; 

  наблюдава се затруднена връзка с езика, повечето деца не 
говорят или пък казват заучени думи или фрази на ан-
глийски; не могат да посочат отделни предмети или да на-
зовават части на тялото; 

  не се обръщат на името си – това е симптом, който роди-
телите забелязват и който наистина ги обезпокоя ва, като 
често става причина да потърсят помощ или консултация; 

  забелязва се неумелост във фината моторика и специфич-
ност в походката; 
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  децата използват ръката на възрастния, за да направят 
нещо, което сякаш не могат да направят сами; изглеждат 
затворени в себе си и апатични. 

Какви разлики наблюдаваме в случаите, когато не се касае за 
прояви от аутистичния спектър, а се установява ясна връзка 
между наблюдаваните смущения и гледането на телевизия и 
други дигитални устройства: 

  повечето от тези деца са със запазен очен контакт и не из-
бягват погледа; гушкат се в майките си и ги целуват; разли-
чават познати от непознати възрастни; 

  бързо се адаптират към нова среда, без непрекъснато тре-
вожно да оглеждат всички детайли; 

  нямат ясно изразени стереотипни движения; 
  когато дадем насоки на родителите и те успяват да огра-

ничат екранното време, много бързо след това при децата 
се наблюдава успокояване на „странното поведение“, а при 
някои настъпва явен прогрес в развитието; 

  най-често, след като родителите ограничат гледането на те-
левизия от детето, те забелязват, че то започва да се обръ-
ща на името си; започва да проследява и да се интересува 
от действията на възрастния; появяват се наченки на сим-
волична игра; появява се говорна активност. 

Изместването на играта от „потъването“ в екрана на телевизора или 
таблета води до сериозни последици. Играта е не просто забавление 
за малкия човек и начин за прекарване на времето – тя е основният 
начин, по който детето в ранна възраст овладява пространството, 
времето, физическите характеристики на заобикалящите го пред-
мети, връзките с хората и неговото обкръжение. Символичната 
игра помага на детето да разтовари своите страхове и напрежение, 
да облече в смисъл и да придаде значение на своите преживявания, 
да се социализира.

Работата ни има за цел да привлече родителите за наши партньо-
ри. Насоките, които им даваме, са свързани най-напред с това да се 
спре или да се намали до минимум гледането на телевизия, таблет, 
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телефон и т.н. в тази най-ранна възраст. От друга страна, когато 
детето все пак използва дигитални устройства, от значение е то да 
не бъде оставяно само за дълго време единствено в „тяхната ком-
пания“, без живото присъствие на възрастен до себе си. Родителят 
следва да бъде до него и да обяснява това, което се случва на екрана. 
Не на последно място, насърчаваме родителите да въвеждат играч-
ки и да показват картинки, съответстващи на движещите се образи 
на екрана. 

Въпросът, който засяга връзката с тялото при по-големите и по-спе-
циално при тийнейджърите, също е много чувствителен. Пуберте-
тът е период, в който тялото се променя драстично – юношата е из-
правен пред предизвикателството да се раздели с тялото си на дете 
и да се сдобие с тяло в растеж, наподобяващо тяло на възрастен, без 
обаче да бъде изцяло тяло на възрастен. Този етап на метаморфоза 
може да бъде тежък за тийнейджъра, който може да се окаже много 
самотен – нерядко „добрите думи“, които близките обикновено из-
ползват, за да говорят за тялото на детето, изчезват и биват заменени 
със саркастични и дори обидни думи. Самите тийнейджъри общу-
ват помежду си с думи/език, които понякога са далеч от деликатни. 
В този период живото общуване както с връстници, така и с въз-
растни може да се окаже много болезнено и е възможно да подтикне 
младежите към спасение във виртуалното. Срещата с дигиталното 
тяло е в състояние да донесе облекчение, но в същото време крие и 
своите опасности. На първо място се повдига въпросът за „само-
личността“ на дигиталното тяло, с което се общува във виртуал-
ното пространство – търсещите убежище млади хора, често обър-
кани, лесно може да станат жертва на „добрите думи“, отправени 
от другата страна, понижавайки своята бдителност и оставяйки на 
заден план въпроса кой в действителност стои зад екрана отсреща. 
Редица организации сигнализират за разминаванията между пред-
ставян и реален образ в интернет пространството и произтичащите 
от това рискове. Всичко това може да постави реалното тяло на мла-
дежа в уязвима позиция в условията на интернет общуване. Важно 
е да се знае, че когато се регистрира подобна опасност, съществуват 
организации, които могат да помогнат и към които човек може да се 
обърне и да подаде сигнал. 
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С други думи, когато се потапяме в дебрите на виртуалното, се пов-
дига въпросът за видоизменяне на границите, които познаваме от 
реалното – с отсъствието на живото тяло и замяната му с дигитал-
ния образ се въвежда дистанция от нов порядък; появява се пот-
ребност от преформулиране на съществуващите правила и норми 
и усвояване на нов етикет, както и съобразяване с нововъзникващи 
рискови фактори, за които следва да бъдем бдителни. 

В този смисъл, когато говорим за дигитални технологии, не може да 
не споменем повдигащата се в много дискусии тема за наблюдава-
ната тенденция към увеличаване на времето, прекарано в интернет 
и пред дигиталните устройства от страна на децата и младежите. 
Все по-често родителите се обръщат към специалистите в своята 
тревога по отношение поведението на децата си, които те описват 
като „зависими“ от дигиталните устройства. В този аспект, реди-
ца специалисти подчертават необходимостта от правилна преценка 
на ситуацията и посочват рисковете от погрешна интерпретация на 
използването на интернет и дигиталните устройства и възможност-
та погрешно да се внушава, че всички случаи на по-продължително 
общуване във виртуалния свят са признак за болестно състояние, 
т.е. интернет или компютърна зависимост. Разбира се, съществува 
прекомерна употреба на интернет, която не е безобидна и на която 
следва да се обърне нужното внимание – за такава говорим, когато 
имаме негативно въздействие и нарушаване на нормалния ритъм 
на живот. В много случаи твърде интензивната употреба на интер-
нет се появява като компенсаторно поведение – сигнал за наличие 
на емоционално-психологически проблем, който трябва да се диагно-
стицира и лекува. Много деца търсят убежище в интернет, когато са 
подложени на тормоз, насилие от връстници или възрастни, кога-
то имат проблем в семейството, в училище, когато нещо им липсва 
или изпитват някакъв друг вид дискомфорт и страдание. Поради 
това е изключително важно специалистът, към когото родителят се 
е обърнал, да бъде подготвен да потърси действителната причина 
за вредното поведение, а не да се затвърждава възможна родител-
ска заблуда, че детето е развило определен тип зависимост. Това би 
могло да доведе да реакции и мерки, които не само че няма да имат 
терапевтичен ефект, но са в състояние още повече да задълбочат 
проблема. 
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Необходимо е да се изследва не само колко време прекарва даден 
потребител в интернет, но също и какви са онлайн дейностите, с 
които е ангажиран. От значение е начинът, по който човек струк-
турира времето си, както и начинът, по който управлява желанието 
си. 

С оглед драстичното увеличение на използването на интернет, ком-
пютри, смартфони и други електронни устройства през последните 
десетилетия, Световната здравна организация (СЗО) се ангажира 
с проучвания в областта и в резултат на това включва нова диаг-
ностична категория в Международния класификатор на болести-
те (МКБ-11) – „игрово разстройство“. С неговите онлайн и оф-
лайн варианти то е вписано като клинично разпознаваем и значим 
синдром, когато обаче моделът на поведение на игрите е с такава 
природа и интензивност, че причиня ва страдание или значител но 
увреждане на личното, семейното, социалното, об разователното 
или профе сионалното функциониране. Следва да се има предвид, 
че СЗО поставя доста високи критерии, които трябва да бъдат пок-
рити, за да можем да заключим, че се касае за такова разстройство, 
сред които са: наблюдавана продължителност на поведението и съ-
ответни нару шения на ритъма на живот в резултат на най-малко 12 
месе ца; осъзнаване от индивида на вредите, но неспособ ност да се 
справи с поведението и др. 

В допълнение ето още някои препоръки във връзка с употребата на 
дигиталните технологии, около които се обединяват експертите в 
областта: 

  От значение е не само колко време се използват дигитални-
те устройства, а за какво и как. 

  Жизнено необходимо е полагането на усилия за постигане 
на баланс между реално и дигитално – осигуряване на въз-
можност за баланс между онлайн и офлайн активностите 
на детето, в т.ч. насърчаване на физическата активност, с 
оглед избягване на вреди за физическото и психическото 
здраве. 

  Възрастните имат важна роля в целия процес – участи-
ето на родителите във вир туалния живот на децата е от 
голямо значение, особено в началния етап. Те ги придру-
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жават в процеса на използване на интернет и дигитални-
те технологии с оглед развиване на умения, образоване и 
съдействат за изграждането на здравословни навици у де-
цата при употреба на дигиталните ус тройства. 

  Да се обърне внимание на повишаването на дигитално-ме-
дийната грамотност на деца и възрастни с цел използ-
ване на технологиите по безопасен начин и възползване 
от добрите възможности, които те предоставят, в т.ч. раз-
виване на разнообразни умения в подкрепа на живота в 
съвременното общество. 
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Аутистичното дете

В полето на детското развитие терапевтичната работа с аутис-
тични деца заема централно място. Доброто придружаване на 
такова дете винаги включва специфична работа по организация 
на средата и структуриране на гъвкава терапевтична рамка. В 
същото време подкрепата на аутистичното дете отваря изме-
рението на непредвидимото и неочакваното, характерно за всяка 
човешка среща. В своя опит специалистите на Сдружение „Дете 
и пространство“ продължават да си задават въпроси около уни-
калността на аутистичния симптом – какво затруднява точно 
това дете; какви дейности е успяло да изобрети, за да се справя; 
кой е предпочитаният му предмет; с кого и как поддържа социална 
връзка; кое му е напълно невъзможно. Тези и още въпроси бележат 
присъствието на тревогата в самите специалисти, които в стре-
межа си да я овладяват, заемат мястото на незнаещия в срещата. 
Именно тази позиция предоставя възможност аутизмът да бъде 
изследван и придружаван спрямо индивидуалните прояви на дете-
то, а не спрямо общовалидни подходи и дефиниции. В стремежа да 
си послужим с незнанието (защото ние истински не знаем какво ще 
изобрети и с какво ще ни изненада аутистът) създадохме видеоуро-
ка „Аутистичното дете. Какво знае. Какво казва“. 

В съвременния свят срещите ни с аутистични деца стават все по-
чести. Когато се срещнем с такова дете, ние оставаме изненадани 
от неговите изобретения. Всеки малък или голям аутист е прите-
жател на индивидуално знание за света. То му служи да си изработи 
собствена връзка със света на другите хора. Тази връзка е винаги 
уникална. Затова нашето определение за аутизъм е състояние на за-
гадка, което ние тълкуваме и разгадаваме при всяка следваща сре-
ща с детето. 
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Наричаме индивидуалните прояви на аутистичното дете негови ин-
тереси и специфични дейности. Те са толкова разнообразни, кол-
кото са самите деца. За да разберем по-добре аутистичното дете, си 
задаваме въпроса: Какъв е светът за него? Един възможен отговор 
ни дава героят от книгата „Странна случка с куче през нощта“, до-
като описва преживяванията си в претъпканото лондонско метро:

„Някой седна до мен и усетих, че гърбът на нечие яке докосна коля-
ното ми, от това ми призля и аз застенах много силно. А после се чу 
шум сякаш някъде се биеха със саби. Стенех много силно, но не мо-
жех да го изолирам от ушите си и си помислих, че гарата ще рухне,  
или че някъде има пожар и аз ще умра.“

Срещите с такива деца ни учат, че често те преживяват живото при-
съствие на други хора като прекалено нахлуващо, дори болезне-
но. Специфичните им движения в тялото, повторенията на едни и 
същи звуци и заниманията с един-единствен предмет невинаги са 
прояви на „аутистичната черупка“, с която се изолират от застраша-
ващия ги свят. Често това е единственият начин да останат включе-
ни в него. Как разбираме това?

Както главният герой от книгата Кристофър ни разказва, аутистът 
има особена връзка със собственото си тяло. Често той го прежи-
вява като безпомощно и разпиляно. Наблюдаваме това затруднение 
в моментите, в които доближим прекалено близо аутистично дете. 
В тези случаи липсата на дистанция между телата създава напреже-
ние в детето и то преживява криза. 

Освен с тялото аутистичното дете има сложна връзка с гласа и погле-
да. Прекалено силният шум, директното говорене на „ти“, гледане-
то право в очите тревожат аутиста и имат негативни ефекти върху 
тялото му.

Например:
Момче от институция не понася гласовете на социалните работ-
ници край себе си. В опит да се свържат с него те започват да му 
говорят, наподобявайки звуците от радиосмущенията на неговия 
любим радиоприемник. Този специфичен „шепот“ успокоява детето 
и прави възможен контакта с него.
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Друг пример показва как едно аутистично дете се съгласява да при-
съства редовно в онлайн терапевтични срещи, излагайки само мал-
ка част от своето чело на камерата. Така, възможността нито да 
гледа, нито другият да го гледа, прави срещата достатъчно про-
дължителна за провеждане на терапевтичен процес.

Най-същественото затруднение на аутистичните деца е връзката 
им с езика. При тях езикът рядко е средство за обмен. Аутистът го-
вори на собствен език, често отвъд смисъла на думите. Когато все 
пак успява да отговори на въпросите на другия, отговорът изключ-
ва метафоричната употреба на езика, а звучи буквално.

Например:
Момче предава бял лист на контролно по любим за него предмет в 
училище. На въпроса на майка му защо не се е справил и не е писал 
нищо, той отговаря, че учителят му е наредил да пази тишина и 
да не мърда по време на изпитването.

След всичко, което разбираме за аутистичните деца, се появява 
въпросът: Как се свързваме с тях? Преди всичко, като отваряме 
пространство за тяхното различие и се съгласяваме да го следва-
ме. Това означава да проявим интерес към специфичния начин на 
изразяване на аутиста, както и към неговия ценен и предпочитан 
обект.

Добър пример в тази посока е интересната история на Марио, 
поднесена в специализирано издание – „Наръчник за обосновано 
включване на деца аутисти  в училищната среда“. В нея се разказ-
ва за един ученик, който, подкрепен от интереса на своята учител-
ка към любимия му предмет, успява да го превърне в средство за 
свързване и общуване с другите деца.

Кратката история на Марио:

 1. Марио е момче, което всеки ден, когато е на училище, се 
страхува; 

 2. Страх го е най-вече от силните шумове и гласове; от вне-
запните движения на съучениците му;

 3. Това го кара често да бяга от класната стая и да се усамотя-
ва;
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 4. Спокоен е, когато е в компанията на учителя или когато 
държи в ръка любимия си предмет – ключ;

 5. Една учителка забелязва страстта му към ключовете и му 
предлага споразумение;

 6. Марио е поканен да разменя своя ключ срещу връзката 
с ключове на училището и така да стане отговорен за от-
ключването и заключването на някои класни стаи;

 7. Той се съгласява.

От момента, в който Марио разменя своя обект за друг, той влиза 
в света на другите хора. Започва да разменя ключа си и за други 
предмети – книги, топки, бои за рисуване. Постепенно, с подкрепа-
та на своята учителка, успява да разменя и думи, измисляйки свои 
собствени наименования, с които разсмива съучениците си. Така се 
създава училищно пространство за свободна игра със смисъла на 
думите, в което Марио заема своето специално място. От това мяс-
то той успява да създаде връзка със своите съученици и да развие 
собствено „островче на компетенция“ в училищния живот. 

Историята на това момче е ценна поради това, че ни показва как-
ви са начините да партнираш на аутистичното дете в неговия свят. 
Какви са тези начини?

Учителката на Марио придава стойност на всяко негово изобрете-
ние.

Записва и прави списък с всяка негова неразбираема дума с идеята 
тя да се учи от него, а не обратното.

Когато Марио говори прекалено бързо и неясно, учителката въвеж-
да паузи, като го кара да транскрибира думата буква по буква. Така, 
без да се занимава със смисъла на думата, учителката деликатно въ-
вежда Марио в света на езиковите правила.

Създава порядък, който да организира и подрежда света на момче-
то – ежеседмични срещи за каламбури с думи; срещи за опознаване 
на пътни маршрути и карти, правене на списъци с любимите неща 
на Марио и т.н. Така непрекъснатият страх от разпад на аутистич-
ното момче намира опора във въображаемата структура на табли-
цата и списъка.
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За финал може да се обобщи, че аутизмът е поле за изобретяване – и 
за детето, и за тези, които го придружават. 

Да партнираш в порастването на такова дете означава да подкре-
пиш организирането на сигурна и предвидима среда за него.

Означава също да окажеш гостоприемство на вътрешните му пре-
живявания, като проявиш любопитство към интересите му и ги 
изследваш заедно с него.

Така, да се заинтригуваш от аутистичното дете е основен начин да 
подкрепиш неговото развитие.
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Обвързване и раздяла, или какво 
научава Малкият принц от 

срещата си с лисицата?

Весела Банова
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Обвързване и раздяла, или какво 
научава Малкият принц от 

срещата си с лисицата?

Как се роди идеята за видеоурока „Обвързване и раздяла“?

Социалната практика в съвременния свят ни изправя пред предиз-
викателството да открием как бихме могли да помогнем на едно 
дете или един юноша с объркана съдба да поддържа или да изгради 
социална връзка. Това може да бъде малко дете, което не може да 
свикне с яслата, плаче, изпада в кризи, не може да понесе физичес-
кото отсъствие на майка си. Може да е бебе, което още не е навър-
шило едногодишна възраст и което, вместо да посрещне с радост 
родителите си след няколкодневна раздяла, се разплаква с всичка 
сила и ги изненадва неприятно. Може да е дете, което бива осино-
вено, но животът му на новото място и с осиновителите по-скоро 
го плаши. 

Много подобни ситуации има с деца, настанени в приемни се-
мейства – приемните родители се стараят да създадат най-добри 
условия на живот за детето, което им е поверено, а то страда. Може 
да бъде дете, което по време на дистанционното обучение потъва 
в стаята си и в екрана и не показва никаква необходимост от живо 
общуване; а може да бъде дете, което ни е насочено за терапевтич-
на работа, но то самото на първо време не иска нищо от нас, не се 
оплаква, а по-скоро демонстрира липса на интерес към срещите ни. 

Във всички тези случаи става дума за това, което психолозите нари-
чат „смущения в привързаността“, а ние бихме казали, че субектът 
е затруднен в създаването и в поддържането на социална връзка. 
Въпросът как да изградим връзка на привързаност може да се пре-
формулира така: какви са необходимите условия, които позволяват 
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на един субект да изгради връзка с друг субект? Едно първо усло-
вие, което знаем от нашата практика е, че за да се изгради връзка, 
за да се формира привързаност между двама души, преди това те 
трябва да са отделени един от друг. Известно е, че след своето раж-
дане детето е една психична общност със своята майка. Необходи-
ми са месеци, за да успее малкото дете да осъзнае, че има тяло, което 
е едно цяло, и че това тяло е отделно от тялото на неговата майка 1. 
Тогава детето започва да употребява личното местоимение „аз“, да 
казва „не“ твърде често, като че ли проверява новооткритата дис-
танция между своето тяло и тялото на другия, появяват се първите 
рисунки на човешка фигура – „главоного“, а също и чувството за 
срамежливост. Детето разбира, че образът, който вижда в огледало-
то, е неговото отражение, а не това на друго дете. Едва когато всич-
ки тези условия са изпълнени и са налице, детето може да създава 
връзки, да се привързва... 

1  Формирането на представа за собственото тяло и изграждането на образ за него е ключова тема в развитието 
на детето. Това не е лесна задача защото, макар че при раждането телата на майката и новороденото се раз-
делят, задълго те функционират като една обща психика. Малкото бебе няма представа за своето тяло. То си 
играе с различните части на тялото си, без да има представа за него като за нещо цяло, което е отделно от 
тялото на неговата майка. Постепенно малкото дете започва да опознава границите на своето тяло, неговите 
части. То започва да разграничава тялото си от това на майката, да проумява, че между неговото тяло и тялото 
на другия има дистанция, започва да формира представа за вътре и вън и пр.

 Представата за собственото ни тяло в покой и в движение, която включва познаването на всички негови части 
и на неговите граници, не е вродена, а се изработва постепено. Това изработване започва много рано чрез 
психичната и неврологична интеграция: това са вътрешните мускулни и ставни усещания, които ни инфор-
мират за различните пози и движения на тялото; това са всички усещания, предавани чрез кожата; зрителните 
перцепции, които позволяват на детето да види собственото си тяло, да види тялото на другите хора, да види 
образа си в огледалото, да направи връзка между външния свят, който вижда, и вътрешните си перцепции. 
Особено важно в този процес е посредничеството на говора: става дума за възрастния, който облича в думи 
за детето неговия собствен двигателен опит, неговите сензорни перцепции, като му позволява по този начин 
да ги фиксира под формата на система от кодирани представи.

 Схемата на тялото се изработва чрез намесата на много процеси, които влизат в действие едновременно: из-
следването на тялото; диференциацията на себе си по отношение на другия; подражанието; опита с огледало-
то; познаването на тялото; графичната представа на тялото.

 Способността да се разпознава като отделен индивид, различен от другите, е процес, който започва към 6- 
месечна възраст. Към 8-ия месец бебето диференцира майка си от другите хора и започва да разбира, че то 
е отделно същество от своята майка и тя от него. Към 9-ия месец то започва да разграничава ръцете си от 
обектите, които те държат.  

 Между 6-ия и 18-ия месец детето добива зрителна представа за собственото си тяло благодарение на образа 
си в огледалото. Детето идентифицира своето тяло със своя образ. Това постижение представлява важен 
факт в развитието на схема на тялото и осъзнаването на собственото тяло от детето.

 Разбираме, че представата за схемата на собственото тяло не е вродена даденост. Това се отнася и за образа 
на тялото, който е резултат от интеграцията на емоциите, на връзките и чувствата, които детето е преживяло, 
на въображаемите перцепции, проектирани върху собственото му тяло. Особено важна роля за формиране 
на образа на тялото имат думите на близките на детето хора, които то чува. И по-специално думите, 
с които говорят за тялото му. Смущенията и закъсненията в изграждането на схемата на тялото затрудняват 
обучението в училище. Смущенията в образа на тялото имат последствия по-скоро върху социалното поведе-
ние на детето и върху общуването му с другите..
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Какви са стъпките в изграждането на една връзка? 

Както много често се случва, ни хрумна да потърсим отговора на 
този въпрос, който ни вълнува като специалисти, работещи с деца, 
в художествената литература. В случая това е „Малкият принц“ от 
Антоан дьо Сент Екзюпери. Главата, която предлагаме във видеото 
да прочетем заедно, е тази, в която Малкият принц среща лисицата. 
Срещата на Малкия принц с лисицата е много вълнуваща, защото 
всеки един от тях си тръгва от нея променен: лисицата е опитомена, 
а Малкият принц научава какво означава да бъдеш единствен на 
света за някого. Той научава от лисицата и други важни неща, за 
които искаме да поговорим.

През последните две години родители и деца преживяха моменти 
на интензивно общуване, вариращи от споделено удоволствие до 
повишено напрежение. Някои от тях преживяха многократни раз-
дели, а други безвъзвратни загуби. Как да ги слушат специалистите, 
към които те се обръщат, така че да ги подкрепят? 

Нека да разлистим заедно глава XXI, в която се появява лисицата. А 
лисицата се появява точно когато Малкият принц е тъжен и горко 
плаче, защото открива, че освен неговата роза на малката му пла-
нета, която мисли за единствена, съществуват много други рози. И 
така ... Малкият принц среща лисицата.

Опитомяване

И тогава той прави най-естественото нещо за едно дете: предлага 
ѝ да си поиграят, тя му отвръща: „Не мога да играя с теб. Не съм 
опитомена“. Логично за момчето възниква въпросът какво означа-
ва „да опитомиш“ и той го задава няколко пъти на лисицата, докато 
тя му отговаря така: „Това е нещо отдавна забравено. Означава „да 
се обвържеш“.

Така се свързват две думи „опитомяване“ и „обвързване“. Това ни 
подсеща за ситуациите, когато едно малко дете за първи път се раз-
деля за по-дълъг период с родителите си и след това моментът на 
срещата с тях не отговаря на очакванията им.
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„Имаме момиченце на 10 месеца. Миналия уикенд за първи път го 
оставихме да го гледат баба му и дядо му на село. Когато се върнах-
ме да го вземем, се опитах да гушна Мия и ѝ говорех радостно, но тя 
се разплака. Започна да се държи нормално след повече от половин 
час“. Това споделяне е в противоречие с широко разпространявани-
те послания към родителите, че всеки път, когато детето е уплашено 
или стресирано, то може да бъде успокоено чрез гушкане. Както ще 
разберем от лисицата, спазването на дистанция между телата е не-
обходимо условие, за да се изгради здрава връзка на привързаност.

Завързване, привързване, обвързване

Има ситуации, в които детето предпочита да гледа близките си от 
дистанция, вместо да се хвърли в прегръдките им. 

Освен това има деца, които могат да общуват с нас, само ако не ги 
гледаме в очите и ако не се приближаваме твърде близо до тях. 

Възникват много недоразумения, защото самата дума „привърза-
ност“ някак си предполага да се „завържеш за другия“ и много често 
се разбира буквално като „да се залепиш за другия“.

Оттам вероятно идва митът, че детето става по-добро, ако го гуш-
каш непрекъснато. Но ние все пак сме говорещи същества. Затова, 
за да разберем същността на обвързването, нека чуем внимателно 
какво говори лисицата на Малкия принц. 

Следователно не ни вършат работа думите „привързване“ и „за-
вързване“. По-скоро да се опитаме да разберем „обвързването“. За 
да има обвързване, в смисъл на сближаване, а не на завързване и 
залепяне, необходимо е опитомяване – да бъдеш опитомен, да мо-
жеш да опитомиш. 

Какво означава това?

Опитомяване и сближаване

Лисицата обяснява на Малкия принц, че ако той я опитоми, те ще 
изпитват необходимост един от друг. „За мен ти ще бъдеш един-
ствен на света. За теб аз ще бъда единствена на света...“
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И тогава Малкият принц се сеща за своята роза и си дава сметка, че 
тя може би го е опитомила. 

По-нататък лисицата продължава така: „... Но ако ме опитомиш, в 
живота ми ще грейне слънце. Ще чувам шум от стъпки, съвсем раз-
личен от всички други. Другите стъпки ме прогонват под земята. 
Твоите стъпки ще ме викат като музика да изляза от дупката“.

И добавя, че досега нивите с жита не предизвикват нейния инте-
рес, защото тя не яде хляб. Но когато Малкият принц я опитоми, 
„житото, което е златисто, ще ми напомня за теб“ и тя ще оби-
ча шума на вятъра в житата. Малкият принц откликва на молбата 
на лисицата да я опитоми, но ѝ казва, че има малко време, защото 
трябва да намери приятели и да разбере много неща.

И тук се появява ключовата дума „търпение“.

Лисицата отвръща на Малкия принц, че може да разбере единстве-
но нещата, които е опитомил. „Хората вече нямат време да разби-
рат нищо. Купуват от търговците напълно готови неща. Но тъй 
като няма търговци на приятели, хората вече нямат приятели. 
Ако искаш приятел, опитоми ме!“ И тогава момчето съвсем осно-
вателно задава въпроса „Какво трябва да направя?“.

Така стигаме до „стъпките“, които лисицата формулира (точно като 
в препоръките за родители как да възпитават детето си, които може 
да намерим в интернет под най-различни форми):

 1. Първата стъпка е търпението. „Трябва да бъдеш много 
търпелив“, отвръща лисицата. „Отначало ще седнеш мал-
ко по-далеч от мен, така в тревата. Ще те гледам с край-
чеца на окото и ти няма да казваш нищо. Думите са извор 
на недоразумения. Но всеки ден ще можеш да сядаш малко 
по-близо...“ 

Очевидно наставленията на лисицата за това как да се обвържеш 
изключва възможността да започне с гушкане. Това, което тя казва, 
е по-скоро бавно и предпазливо скъсяване на дистанцията.

 2. Постоянство във времето. Лисицата много ясно обяснява 
на момчето защо трябва да идва всеки ден по едно и също 
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време. Тя му казва: „Ако дохождаш например в четири часа 
следобед, аз още от три часа ще започна да се чувствам 
щастлива. Колкото пό наближава времето, толкова по-
щастлива ще се чувствам. В четири часа вече ще се въл-
нувам и безпокоя; така ще узная цената на щастието! Но 
ако идваш в различно време, никога няма да знам за кое вре-
ме да приготвя сърцето си...Необходими са обреди“.

Лисицата научава малкия принц как да я опитоми: стъпка по стъп-
ка. Тя му обяснява какво означават думите, които той не разбира. 
Върши работата на преводач.

Раздяла и сбогуване

Накрая, когато настъпва време за раздяла, лисицата заявява, че ще 
плаче. Това изненадва Малкия принц и той не разбира какво печели 
тя от тяхната среща, щом ще плаче. Тогава лисицата му казва, че 
печели „поради цвета на узрялото жито“. Тоест всеки път, когато 
види узряло жито, цветът му ще ѝ напомна за него, за момчето, кое-
то я е опитомило. И тя добавя: „Иди да видиш отново розите. Ти ще 
разбереш, че твоята е единствена в света. Сетне ще се върнеш да 
си вземеш сбогом и аз ще ти подаря една тайна“. 

Малкият принц разбира, че лисицата е станала единствена за него 
измежду всички лисици, защото я е опитомил. Станали са прияте-
ли, помежду им се е изтъкала връзка. Така е и с неговата роза. Тя е 
единствена измежду всички рози за него, защото той се е грижил за 
нея. Привързан е към нея.

Малкият принц изпълнява заръката на лисицата и тя му поверява 
своята тайна на сбогуване. Тайната на лисицата гласи: „Най-хуба-
вото се вижда само със сърцето. Най-същественото е невидимо 
за очите“.

Всяка истинска среща променя хората, които участват в нея. Всеки 
от тях изтъкава връзка. Когато настъпи раздяла, всеки си тръгва с 
ново приятелство, с нови спомени, с една научена тайна.

Всяко дете може да вижда и да слуша със сърцето си.
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Други източници

 1. Белезите на различието, Сборник материали от френско-българския обу-
чителен проект „Да растеш без родители“, под редакцията на В. Банова.
Comlives, София, 2006;

 2. Лакан Ж., Семейните комплекси, СИЕЛА, 2008;
 3. Роа Д., За какво служи един баща? – В: Тревогата и бащата, под редакцията 

на В. Банова, Унипрес, София, 2009;
 4. Да научим езика на детето, под редакцията на В. Банова, Карина – Мариана 

Тодорова, София, 2009;  
 5. Връзки, раздели, срещи – сборник с текстове за работа с деца от специа-

лизирани институции и техните родители/родни, приемни, осиновители, 
близки, роднини/, под редакцията на В. Банова, Държавна агенция за за-
крила на детето, София, 2014;

 6. 10 години Сдружение Дете и пространство. Как да отворим пространство 
на срещи с детето, с неговите родители, партньори и изобретения, под ре-
дакцията на В. Банова. София, 2014;

 7. Как да слушаме, играем и говорим с детето – сборник с текстове: предназ-
начен за родители на деца от предучилищна възраст, учители и професио-
налисти, които работят в детските градини и в социални услуги за деца, с 
подкрепата на Фондация ОАК, под редакцията на В. Банова София, 2014;

 8. Посрещането на детето – сборник с информационни и методически ма-
териали за работа с кандидат осиновители и кандидати за приемни се-
мейства, под редакцията на В. Банова, Държавна агенция за закрила на 
детето, София, 2015;

 9. Кои сме ние, какво правим, в какво вярваме, Сдружение „Дете и простран-
ство“, София, 2015.
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