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Увод към английското издание 
Ако зад добротата и доброжелателността, с които е на-

писана тази книга, почувствате и важността на това, за което 
се разказва, то възможно е тя, заедно с други подобни книж-
ки, да извърши една от най-великите и добри революции в 
света.  

Представете си революция, която донася най-
забележителните промени, но минава без кръвопролития и 
мъчения, без ненавист и глад, без смърт и разрушения. 

Тази най-добрата от всички революции има само двама 
врагове. Първият – закостенелите традиции, вторият – съ-
ществуващото положение на нещата. Не е задължително 
вкоренените традиции да бъдат разбити, а древните пред-
разсъдъци да изчезнат от лицето на Земята. Не бива да се 
разрушава това, което все още може да носи някаква полза. 
Но това, което днес се оказва ужасно, нека постепенно да из-
чезне като ненужно. 

Теорията на Масару Ибука прави възможно унищожа-
ването на такива реалности като невежеството, неграмот-
ността, неувереността в себе си, и, кой знае, може би ще доп-
ринесе, на свой ред, за намаляването на бедността, ненавист-
та и престъпленията. 

Книгата на М. Ибука не дава такива обещания, но про-
ницателният читател през цялото време ще има пред очите 
си такава перспектива. Във всеки случай такива мисли се ро-
диха в мен, докато четях тази книга. 

Тази удивително добра книга не прави зашеметяващи 
заявления. Авторът просто предполага, че малките деца 
притежават способност да се научат на нещо. 

Той счита, че онова, което те усвояват без никакви уси-
лия на 2, 3 или 4 годинки, в по-висока възраст се удава с труд 
или въобще не се удава. По негово мнение, това, което въз-
растните усвояват с усилие, децата изучават без усилие. То-
ва, което възрастните усвояват със скоростта на охлюв, на 
децата им се удава почти мигновено. Той казва, че докато 
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възрастните понякога ги мързи да учат, децата са готови да 
се учат винаги. И утвърждава това ненатрапчиво и тактично.  
Неговата книга е проста, праволинейна и кристално ясна.  

По мнение на автора, едно от най-сложните занимания 
за човека е изучаването на чужди езици, обучението по сви-
рене на цигулка или пиано. Такива навици възрастните ов-
ладяват с усилие, а за децата – това е почти неосъзнато уси-
лие. И моят живот е ярко потвърждение на това. Макар и да 
се опитвах да науча цяла дузина чужди езици, тъй като ра-
ботех като учител на всички континенти, обучавайки деца, 
както от най-привилегированите слоеве на обществото, така 
и от най-низшите, в действителност аз знам само моя роден 
език. Аз обичам музиката, но не умея да свиря на никакъв 
музикален инструмент, даже не мога да запомня както подо-
бава една мелодия.  

За да може нашите деца, израствайки, да говорят сво-
бодно няколко чужди езика, да умеят да плуват, да яздят, да 
рисуват с маслени бои, да свирят на цигулка – и всичко това 
на високо професионално ниво – е нужно да ги обичаме (ко-
ето и правим), да ги уважаваме (което правим рядко) и да им 
осигурим всичко, на което бихме искали да ги научим.  

Лесно е да си представим колко по-богат, по-
здравословен, по-безопасен би бил светът, ако всички деца 
знаеха чужди езици, изкуство, основите на науката преди да 
станат юноши, за да могат след това да използват следващите 
години за изучаване на философия, етика, лингвистика, ре-
лигия, а също изкуство, наука и т.н. на по-високо ниво. 

Лесно е да си представим какъв би бил светът, ако ог-
ромното желание на децата да учат не се притъпяваше с иг-
рачки и развлечения, а се поощряваше и развиваше. Лесно е 
да си представим колко по-добър би бил светът, ако гладът 
за познание на тригодишното дете се удовлетворяваше не 
само с Мики Маус и с цирка, а и с произведенията на Мике-
ланджело, Мане, Рембранд, Реноар, Леонардо да Винчи. За-
щото малкото дете притежава безгранично желание да узнае 
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всичко, което не знае и в него няма и най-малка представа за 
това, кое е лошо и кое е добро. 

Какви са основанията ни да се доверяваме на Масару 
Ибуки? Кое говори в негова полза?  

1. Той не е специалист по теория на образованието, следо-
вателно, не знае какво може, а какво трябва: необходимо 
условие за осъществяване на значителен пробив в даде-
на област. 

2. Той безусловно е гений. Започвайки своята дейност 
през 1947 г., когато страната му е била опустошена,  той 
с трима другари и 700 долара в джоба основава фирма, 
която нарекъл “Сони”. Той е бил един от тези пионери, 
които изправиха Япония от руините и отчаянието до 
нивото на световен лидер. 

3. Той не само говори, но и действа. В качеството си на 
директор на Асоциацията за ранно развитие и дирек-
тор на организацията “Обучение на таланти” в Мацу-
мото, днес той дава възможност на хиляди японски деца 
да се учат по същата програма, която е описал в тази 
книга. Масару Ибука предлага да се измени не съдър-
жанието, а начина на обучение на детето.  
Изпълнимо ли е това или това са само розови мечти? И 

едното, и другото. И аз съм свидетел на това. Аз видях как в 
Австралия плуват новородените деца на сем. Тимерман. Чу-
вах 4-годишни японски деца да говорят на английски с д-р 
Хонда. Видях как съвсем малки дечица изпълняват сложни 
гимнастически упражнения. Видях как 3-годишни деца сви-
реха на цигулка и на роял с д-р Сузуки в Мацумото. Видях 3-
годишно дете, което четеше на три езика. Видях как 2-
годишни деца от Сиукс яздеха коне в щата Дакота. Получих 
хиляди писма от майки от  целия свят с молба да им обясним 
чудесата, които стават с техните деца, когато ги учат да четат 
по моята книга. 

Мисля, че предлаганата книга е една от най-важните, 
написани някога книги. И мисля, че трябва да бъде прочете-
на от всички живеещи на Земята родители. 

 
Глен Доуман, директор на Института за развитие 

на потенциалните възможности на човека,Филаделфия, 
САЩ 
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Увод 
 
От древни времена се счита, че изявеният талант е пре-

ди всичко наследственост, каприз на природата. Когато ни 
казват, че Моцарт е дал своя първи концерт на 3-годишна 
възраст или че Джон Стюарт Милл е четял класическа лите-
ратура на латински на същата възраст, болшинството реаги-
рат просто: “Разбира се, те са гении”. 

Обаче, подробният анализ на ранните години и на Мо-
царт, и на Милл показва, че тях строго са ги възпитавали 
бащи, които са искали да направят своите деца забележи-
телни. Предполагам, че нито Моцарт, нито Милл са родени 
гении, техният талант се е развил максимално благодарение 
на това, че още от ранно детство са им създадени благопри-
ятни условия и им е дадено прекрасно образование. 

И обратното. Ако новороденото се възпитава в чужда на 
неговата природа среда, няма шансове да се развие напълно 
в бъдеще. Най-яркият пример – историята с “момичетата-
вълци” Амала и Камала, намерени през 1920 г. в пещера на 
югозапад от Калкута (Индия) от един мисионер и неговата 
жена. Те положили всички усилия, за да върнат човешки об-
лик на децата, възпитани от вълци, но всички усилия се ока-
зали напразни. Прието е да се счита като разбиращо се от 
само себе си, че дете, родено от човек, е човек, а детето на 
вълка – вълк. Обаче у тези момичета и в човешки условия 
продължавали да се проявяват вълчите навици. Излиза, че 
образованието и окръжаващата среда, в която попада младе-
нецът веднага след раждането, преди всичко и определят ка-
къв ще стане – човек или вълк!   

Размишлявайки над тези примери, все повече и повече 
мисля за това какво огромно влияние над новороденото 
оказват образованието и окръжаващата среда. 

Този проблем придоби огромно значение не само за от-
делни деца, но и за здравето и щастието на цялото човечест-
во. Затова през 1969 г. се заех със създаването на организаци-
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ята “Японска асоциация за ранно развитие”. Наши и задгра-
нични учени се събраха, за да могат в експериментални кла-
сове да изучават, анализират и разширяват приложението на 
метода на д-р Шиничи Сузуки в обучението по цигулка на 
малки деца, който привлече тогава вниманието на целия 
свят.  

С напредването на работата ни стана съвършено ясно 
доколко порочен е традиционният подход към децата. Ние 
сме приели, че знаем за децата всичко, докато всъщност зна-
ем твърде малко за техните реални възможности. Ние отде-
ляме много внимание на въпроса на какво да учим децата 
над 3-годишна възраст. Но съгласно съвременните изследва-
ния към тази възраст развитието на клетките на главния мо-
зък вече е завършено на 70-80%. Не означава ли това, че сме 
длъжни да насочим усилията си на по-ранното развитие на 
детския мозък до 3-годишна възраст? По-ранното развитие 
не предлага насилствено захранване на кърмачетата с факти 
и цифри. Главното е – въвеждане на новия опит “навреме”. 
Но само този, който се грижи ежедневно за детето, обикно-
вено майка му, може да разпознае това “навреме”. Аз напи-
сах тази книга, за да помогна на тези майки. 

 
Масару Ибука 
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Част 1. 
Потенциалните  възможности  на  детето 

 

1. Важният  период 

 

Детската градина – вече е късно 
Навярно всеки от вас помни ученическите години, ко-

гато в класа е имало особено надарен ученик, който без ви-
дими усилия е ставал лидер на класа, докато в същото време 
друг е стоял на опашката, колкото и да се е старал. 

По мое време учителите ни поощряваха примерно така: 
“Да бъдеш умен или не, това не е наследственост. Всичко за-
виси от твоите собствени усилия”. И личният опит ясно по-
казваше, че отличникът е винаги отличник, а двойкаджията 
– винаги двойкаджия. Оказваше се, че интелектът е предоп-
ределен по начало. Какво трябваше да се прави с това несъ-
ответствие?  

Дойдох до извода, че способностите и характерът на чо-
века не са предопределени по рождение, а в голямата си  
част се формират в определен период от неговия живот. От-
давна съществува спор: наследствеността ли формира човека 
или образованието и възпитанието, които той получава. Но 
до ден днешен  нито една повече или по-малко убедителна 
теория не е сложила край на този спор.  

Накрая, изследванията на физиологията на мозъка, от 
една страна и детската психология, от друга страна, показа-
ха, че ключът към развитието на умствените способности на 
детето – това е неговият личен опит на познание през първи-
те 3 години от живота, т.е. в периода на развитие на мозъч-
ните клетки. Нито едно дете не се ражда гений и нито едно 
дете не се ражда глупак. Всичко зависи от стимулациите и 
степента на развитие на главния мозък в решаващите годи-
ни от живота на детето. Това са годините от раждането до 3-
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годишната възраст. В детската градина да се възпитава е вече 
късно. 

Всяко дете може да се учи добре – всичко зависи 
от метода на обучение 

Читателят може да се изненада защо аз, инженер по 
професия и понастоящем президент на кампания, съм се за-
ел с въпроси на ранното развитие на човека. Причините час-
тично са “обществени”: съвсем не са ми безразлични днеш-
ните младежки бунтове и аз се питам доколко съвременното 
образование е виновно за неудовлетвореността от живота на 
тези млади хора. Има и лична причина – моето собствено 
дете изостава в умственото си развитие. 

Докато беше съвсем малък, на мен не ми е и хрумвало, 
че дете, родено с такива отклонения, може да бъде нормално 
образован човек даже и да е обучаван правилно от самото 
раждане. Очите ми отвори д-р Шиничи Сузуки, твърдящ, че 
“няма изоставащи деца – всичко зависи от метода на обуче-
ние”. Когато за първи път видях какви потресаващи резулта-
ти дава методът “Възпитание на таланта” на д-р Сузуки, ме-
тодът на обучение на малчуганите в свиренето на цигулка, 
много съжалих, че като родител не съм могъл нищо да нап-
равя на времето за собственото ми дете.  

Когато за първи път се захванах с проблема на студент-
ските вълнения, дълбоко се замислих за значението на обра-
зованието и се опитах да разбера защо нашата система по-
ражда толкова агресивност и неудовлетвореност. Отначало 
ми се стори, че корените на тази агресивност са в системата 
на университетското образование. Обаче, задълбочавайки се 
в проблема, разбрах, че този проблем е характерен и за 
средното училище. След това изучих системата на средното 
и началното училище и в края на краищата дойдох до изво-
да, че и в детската градина вече е късно да се влияе на детето. 
И неочаквано тази мисъл съвпадна с това, с което се занима-
ваха д-р Сузуки и неговите колеги. 
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Д-р Сузуки практикува неговия уникален метод вече 30 
години. До тогава той е преподавал на по-долните и горните 
класове, използвайки традиционните методи на обучение. 
Той открил, че разликата между способните и неспособните 
деца е огромна в горните класове и затова решил да опита да 
се занимава с деца от по-малка възраст, а след това и с най-
малките, постепенно продължавайки да снижава възрастта 
на децата, които обучавал. Д-р Сузуки преподавал цигулка, 
защото той самият е цигулар. Когато разбрах, че този метод 
може да се прилага във всяка област на образованието, ре-
ших сериозно да изучавам проблема на “ранното развитие”.   

Ранното развитие не си поставя за цел възпитание 
на гении 

Често ме питат помага ли ранното развитие за възпита-
ването на гении. Отговарям: “Не”. Единствената цел на ран-
ното развитие е да се даде на детето такова образование, че 
да има дълбок ум и здраво тяло, да го направи мислещ и до-
бър. 

Всички хора, ако нямат физически недостатъци, се 
раждат приблизително еднакви. Отговорността за разделя-
нето на децата на умни и глупави, свити и агресивни почива 
на  възпитанието. Всяко дете, ако му се даде това, което е 
нужно и тогава, когато е нужно, трябва да израсте разумно и 
с твърд характер. 

От моя гледна точка, основната цел на ранното разви-
тие е да се предотврати появата на нещастни деца. На детето 
се дава да слуша хубава музика и го учат да свири на цигул-
ка, не за да се превърне в известен музикант. Него го учат на 
чужди езици, не за да възпитат в него гениален лингвист и 
даже не заради това да го подготвят за “хубава” детска гра-
дина и начално училище. Главното е да се развият в детето 
безгранични потенциални възможности, за да има повече 
радост в неговия живот и в света. 

 
Самата недоразвитост на човешкото новородено говори 

за неговите огромни потенциални възможности 
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Считам, че ранното развитие е свързано с огромния по-
тенциал на новороденото. Разбира се, новороденото е абсо-
лютно безпомощно, но именно заради тази негова безпо-
мощност са толкова големи неговите потенциални възмож-
ности. Човешките деца се раждат значително по-малко раз-
вити, отколкото малките на животните: те могат само да ви-
кат и да сучат мляко. А малките на животните, например ку-
четата, маймуните или конете умеят да пълзят,  да се вкопч-
ват или даже веднага да стават на краката си и да ходят. Зоо-
лозите твърдят, че новороденото дете изостава от новороде-
ното на животните с 10-11 месеца и една от причините за то-
ва е човешката поза при ходене. Трябвало е човек да приеме 
вертикално положение и ето че не може да остане в утробата 
до пълното си развитие, затова и детето се ражда съвсем без-
помощно. На него му се налага да се учи да използва своето 
тяло вече след раждането. Точно по този начин то се учи да 
използва и мозъка си. И ако мозъкът на всяко новородено 
животинче практически се е оформил към момента на раж-
дането му, то мозъкът на новороденото детенце е като чист 
лист хартия. От това, какво ще бъде записано на този лист, 
зависи доколко надарено ще стане детето. 

Структурите на мозъка се формират 
към 3-годишната възраст 

Човешкият мозък, казват, наброява около 1,4 млрд клет-
ки, но у новороденото болшинството от тях още не са за-
действани. 

Сравняването на главния мозък на новороденото и на 
възрастния човек показва, че в процеса на развитието на мо-
зъка между неговите клетки се формират особени връзки. 
Клетките на главния мозък като че ли протягат една към 
друга ръце, за да се държат здраво една за друга, откликват 
на  информацията отвън, която получават чрез сетивата. То-
зи процес много напомня работата на транзисторите в ком-
пютъра. Всеки отделен транзистор не може да работи самос-
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тоятелно, само обединени в единна система те функциони-
рат като компютър. 

Периодът, когато връзките между клетките се форми-
рат най-активно, това е периодът от рождението до 3-
годишната възраст на детето. В това време се зараждат около 
70-80% от тези връзки. И по степента на това как се развиват, 
нарастват възможностите на мозъка. В първите 6 месеца след 
раждането мозъкът вече достига 50% от своя потенциал за 
възрастни, а към третата годинка – 80%. Разбира се, това не 
означава, че след третата годинка мозъкът престава да се 
развива. Към третата годинка главно съзрява задната част на 
мозъка, а вече към четвъртата годинка в този сложен процес 
се включва и тази негова чест, която се нарича фронтален 
лоб. 

Фундаменталната способност на мозъка да приема сиг-
нали отвън, да създава образ и да го запомня е тази основа, 
този компютър, върху която се изгражда бъдещото интелек-
туално развитие на детето. Такива зрели способности като 
мислене, потребности, творчество, чувства, се развиват след 
третата годинка, но те използват базата, формирана към та-
зи възраст.  

По този начин, ако през първите три години не се образува 
здрава основа, безполезно е да се учи как да се използва тази основа. 
Това е все едно се опитваме да достигнем добри резултати, 
работейки на лош компютър. 

Плахостта на бебето в присъствието на непознати 
хора е доказателство за развитието на способност-

та да разпознава образи 
Бих искал да обясня особеното използване на думата 

“образ” в моята книга. 
Думата “образ” преди всичко се използва в значението 

на “схема”, “устройство на образеца”, “модел”. Предлагам да 
се използва тази дума в по-широк, но специален смисъл, за 
да се обозначи процеса на мислене, с помощта на който дет-
ският мозък разпознава и възприема информацията. Там, 
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където възрастният човек схваща информацията, главно 
ползвайки способността на логическото мислене, детето из-
ползва интуицията, своята уникална способност да създава 
моментален образ: начинът на мислене на възрастния е не-
достъпен за детето и ще се наложи по-късно. 

Най-яркото свидетелство за тази ранна познавателна 
дейност е способността на бебето да различава лицата на хо-
рата. Много силно запомних едно бебе, което видях в детска 
болница. Казваха, че то е способно да различава 50 човека, 
когато е било на малко повече от една годинка. Нещо пове-
че, не само ги е познавал, но е и давал на всеки един свое 
прозвище.  

“50 човека” – цифрата може би не впечатлява толкова, 
но даже на възрастния човек му е трудно да запомни 50 раз-
лични лица в течение на една година. Опитайте се да запи-
шете по-точно чертите на лицата на всички ваши познати и 
вижте можете ли да отличите едно лице от друго по анали-
тичен път. 

Разпознавателните способности на детето стават оче-
видни примерно около 6-месечната възраст, когато се появя-
ва  срамежливост. Неговата малка главица вече може да раз-
личава познатите лица, например, на мама и татко, от не-
познатите и то дава ясно да се разбере това. 

Съвременното възпитание прави грешка като 
сменя местата на периода на “строгост” с периода 

на “всичко е разрешено” 
Даже днес много психолози и педагози, особено тези, 

които минават за “прогресивни”, приемат за неправилно 
съзнателното обучение на малкото дете. Според тях излиш-
ната информация се отразява отрицателно на нервната сис-
тема на детето и е по-естествено да се остави само на себе си 
и да му се разреши да прави всичко, което иска. Някои даже 
са убедени, че на тази възраст детето е егоист и прави всичко 
само за свое удоволствие. 
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Затова родителите по целия свят под влияние на такива 
идеи съзнателно следват принципа “да се остави на мира”. 

И същите тези родители, когато децата им отиват в дет-
ската градина или на училище, моментално се отказват от 
този принцип и изведнъж стават строги, опитвайки се да  
възпитават и да научат на нещо децата си. И безпричинно 
“ласкавите” майки се превръщат в “страшни”. 

Между другото, от изложеното по-горе е ясно, че всичко 
трябва да бъде обратното. Именно в първите години от жи-
вота на детето е необходимо да бъдем с него и строги, и лас-
кави, а когато започва да се развива само, е необходимо пос-
тепенно да се научим да уважаваме неговата воля, неговото 
“Аз”. Казано по-точно, родителското влияние трябва да се 
прекрати до детската градина. Ненамесването в ранна въз-
раст, а след това натискът върху детето на по-късен етап, 
може само да погуби в него таланта и да предизвика съпро-
тива. 

2. Какво може малкото дете  

 
Понятията на възрастните за “трудно” и “лесно” са 

неприложими за деца 

Ние, възрастните, поемаме смелост да твърдим, напри-
мер, че тази книга е твърде сложна за дете или че детето не 
може да оцени по достойнство класическата музика. Но на 
какво основание правим такива изводи? 

За детето, което няма ясни, стабилни представи за това 
кое е “трудно” или “лесно” – английски или японски език, 
музиката на Бах или детските песнички, еднообразната, ед-
накво звучащата музика или хармонията от звуци – всичко 
трябва да започва едновременно, за него еднакво ново е 
всичко.  

Извод, направен на базата на чувствата, не зависи от 
знанията, напротив, знанието може да стане препятствие за 
чувствата. Навярно много хора, гледайки една знаменита 
картина, си казват: “Тя е прекрасна!”, макар всъщност тя 
съвсем да не ви е докоснала, нейната ценност за вас е само в 
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името на художника и в нейната цена. А детето, напротив, е 
винаги честно. Някакъв предмет или занимание напълно 
поглъщат неговото внимание, само ако му е интересно. 

За детето е по-просто да запомни “гълъб”, 
отколкото “девет” 

Спомням си един случай, когато на гости ми беше 2-
годишният ми внук, когото отдавна не бях виждал. Той гле-
даше през прозореца, показа ми неоновите знаци и гордо ка-
за: “Ето това е “Хитачи”, а това е “Тошиба”. Опитвайки се да 
скрия своя възторг, реших, че моят внук на 2 годинки вече 
може да чете китайските йероглифи “Хитачи” и “Тошиба”. 
Попитах майка му кога е научил китайската азбука и ведна-
га се изясни, че той не е прочел Хитачи и Тошиба на китайс-
ки, а просто е запомнил търговските марки като образи и та-
ка тях е различавал. Всички ми се присмяха като на “глупав, 
любящ дядо”, но аз съм уверен, че това се случва често. 

Неотдавна получих писмо от 28-годишна майка от Фу-
джисава, която прочела в седмичник серия мои статии за 
ранното развитие. От писмото й разбрах, че нейният старши 
2,5-годишен син започнал да запомня марки автомобили, ко-
гато бил на около 2 годинки. Вече след няколко седмици той 
можел с лекота да назове около 40 автомобила и японски, и 
чуждестранни марки, понякога можел да назове марката на 
кола, стояща под покривало. А неотдавна, навярно под вли-
яние на телепрограмата “ЕКСПО-70”, той започнал да за-
помня знамената на различните държави и сега може да 
познае и правилно да назове знамена на 30 държави, вкл. та-
кива като знамето на Монголия, Панама, Ливан – знамена, 
които и възрастен трудно помни.  

Този пример показва, че в децата има едно качество, ко-
ето липсва при възрастните. Детето е надарено с впечатля-
ваща способност по образите да познава предмети, което 
няма нищо общо с анализирането – на това детето ще се на-
учи значително по-късно. Прекрасният пример, потвържда-
ващ тази хипотеза, е способността на бебето да разпознава 
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лицето на своята майка. Много бебета започват да плачат, 
ако ги вземат на ръце непознати хора и се успокояват и се 
усмихват в ръцете на мама. 

В един експеримент г-н Исао Ишии даваше уроци по 
китайска писменост в нашата “Асоциация за ранно разви-
тие”. 3-годишни деца с лекота запомняха такива сложни ки-
тайски йероглифи, като “гълъб” и “жираф”. Работата е в то-
ва, че за детето, което без особени усилия запомня даже най-
малките изменения в изражението на лицата, трудните ки-
тайски йероглифи не са проблем. За разлика от абстрактни 
думи, такива като “девет”, то може лесно да запомни думи, 
обозначаващи конкретни предмети, такива като “жираф”, 
“енот”, “лисица”, колкото и да са трудни. Затова няма нищо 
удивително в това, че детето може да бие възрастен на карти. 
Ако на възрастния съзнателно му се налага да запомня мяс-
тото, числото и картинката, то детето притежава впечатля-
ваща образна памет. 

На детето му е по-лесно да разбере алгебрата, от-
колкото аритметиката 

Една от фундаменталните идеи на математиката е тео-
рията на редовете. За възрастния, изучаващ отначало поня-
тието за числата, а после геометрия и алгебра, да я разбере е 
доста трудно. А за малкото дете логиката на теорията на ре-
довете или теорията на множествата е лесна за разбиране. 

Г-жа Ришени Феликс, признат авторитет в обучението 
по математика, твърди, че детето може да започне да учи ма-
тематика на всякаква възраст. 

 “Ред” или “множество” – това е просто съвкупност от 
предмети с общи качества. Детето са запознава с тях, когато 
започва да играе с кубчета. То ги взима едно след друго, раз-
личавайки ги по форма: квадратни, триъгълни и т.н. В тази 
възраст вече детето добре разбира, че всяко кубче е елемент 
от “реда” и че купчината от кубчета е един ред, а триъгъл-
ниците – друг ред. Такава проста идея, че предметите могат 
да се сортират в групи по определени характеристики, е 
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главният принцип, който лежи в основата на теорията на 
редовете. За детето е естествено, че то разбира простата и ло-
гична теория на множествата по-лесно, отколкото сложната 
логика на аритметиката. 

И така, убеден съм, че традиционната представа, че 
аритметиката е проста, а алгебрата е трудна, е още едно заб-
луждение на възрастните за възможностите на децата. Мозъ-
кът на детето лесно може да възприеме логиката на теорията 
на множествата, което е начало за възприемане основите на 
алгебрата. 

Ето един пример на аритметическа задача: “В зоопарка 
има 8 животни: костенурки и жерави. Те имат 20 крака. Кол-
ко костенурки и колко жерави живеят в зоопарка?” 

Нека отначало решим задачата като използваме метода 
на алгебрата. Обозначаваме броя на жеравите с Х, а броят на 
костенурките – с У. Тогава Х + У = 8, а 2Х + 4У = 20. Пресмя-
таме, Х + 2У = 10, т.е. Х = 8 – У = 10 – 2У. Значи У = 2. Получи 
се 2 костенурки и 6 жерава. 

А сега нека решим този проблем на аритметиката “кос-
тенурки” и “жерави”. Ако приемем, че всички животни са 
костенурки, то те ще имат 32 крака. Но по задание са дадени 
20 крака,  значи 12 крака са излишни.  А те са излишни, за-
щото предположихме, че всички животни са костенурки, ко-
ито имат по 4 крака, а на практика някои са жерави с по 2 
крака. Поради това излишните 12 крака – това е броят на 
жеравите, умножен по разликата в броя на двата вида жи-
вотни; 12 като разделим на 2 ще се получи 6, т.е. 6 жерава, а 
ако приспаднем от 8 (общият брой на животните) 6 (броят на 
жеравите), ще получим броя на костенурките.   

Защо да решаваме тази задача по този сложен “косте-
нурски” метод на аритметиката, ако имаме логичен и пряк 
път да получим отговор, заменяйки с Х и У неизвестните 
числа? 

Макар алгебричното решение да е трудно да се усвои 
веднага, логичното обяснение на алгебрата е далеч по-лесно 
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да се разбере, отколкото изглеждащото на пръв поглед лесно 
нелогично решение на аритметиката. 

Даже 5-месечното бебе може да оцени Бах 
В едно от предприятията на фирмата Сони беше орга-

низирана детска градина. Там проведоха изследване, за да 
изяснят каква музика обичат децата. Резултатите бяха нео-
чаквани. Най-вълнуващата музика за бебетата се оказа 5-та 
симфония на Бетовен! Популярните песни, които излъчват 
от сутрин до вечер по телевизията, заеха второто място, а на 
най-последното място се оказаха детските песнички. Много 
ме заинтригуваха тези резултати. 

Бебетата приемаха за най-интересна класическата му-
зика, която ние, възрастните, често държим на достатъчно 
разстояние от тях. Нима децата са надарени по рождение с 
музикален вкус, необходим, за да се оцени сложна симфо-
ния? Според наблюдението на д-р Сузуки, вече 5-месечните 
бебета харесват концерт на Вивалди. И това ми напомня ед-
на история. 

Млади родители, големи любители на класическата му-
зика, давали на своето новородено дете да слуша втората 
сюита на Бах по няколко часа всеки ден. След 3 месеца бебе-
то започнало живо да се движи в такт с музиката. Когато ри-
тъмът се ускорявал, неговите движения ставали по-
отривисти и активни. Когато музиката свършвала, то изразя-
вало недоволство. Често, когато бебето се сърдило или пла-
кало, родителите пускали тази музика и бебето незабавно се 
успокоявало. А веднаж, когато включили джаз, бебето просто 
се разплакало. 

Способността да се възприемат сложни музикални 
форми е чудо. Убеден съм, че много японци не възприемат 
западната класическа музика просто поради това, че в детст-
вото си те нищо не са слушали, освен детските песнички и 
националната музика. 
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Шестмесечно бебе може да плува 
Много възрастни не могат да плуват. Затова може и да 

се изненадате като разберете, че мъничкото дете може да се 
научи да плува. Дете, което още не е започнало да ходи, 
опитва да се държи във водата така, както се опитва да пълзи 
по земята. И важното е, не че малкото дете може да плува, а 
това, че то плува, понеже е дете. 

Преди няколко години прочетох във вестника статия за 
белгиец, който открил школа по плуване за бебета. Той 
твърди, че 3-месечно бебе може да се научи да се държи по 
гръб в басейна, а 9-месечно бебе правилно да диша във вода.   

Г-жа Ризе Дим разказва за обучението по плуване на 
деца до 1 година и навремето това стана сензация. Тя за пър-
ви път пуснала 5-месечно дете в басейн с температура на во-
дата 32 градуса и след 3 месеца това бебе вече можело да 
плува около 6 минути. Бебето даже поставило своеобразен 
рекорд – 8 мин. и 46 сек. се държало на вода.  
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На пресконференция г-жа Дим казала: ”Бебето знае как 
да се държи на вода много по-добре, отколкото как да стои 
на земята. Първо, вие го поддържате във водата до тогава, 
докато не свикне и не започне да се държи самичко на вода-
та. Потопявайки се във водата, бебето задържа дишането си 
и затваря очи, докато не изплува на повърхността. Ето така 
то и се учи да плува, работейки с ръцете и с краката”. Г-жа 
Дим нееднократно е твърдяла, че всички човешки възмож-
ности и таланти може да започнат да се развиват още преди 
навършването на една годинка. 

Това, че бебето може да плува, е само един факт, пот-
върждаващ безграничните възможности на децата. Бебето, 
което се учи да прави първи стъпки, може в същото време да 
се учи да се пързаля на ролкови кънки. Ходенето, плуването, 
пързалянето – всичко това детето усвоява без усилие, ако 
правилно е направлявано и е поощрявано. 

Разбира се, подобни експерименти се провеждат не за 
да се научи бебето да плува или да свири на цигулка. Плу-
ването – това е само един от начините да се развиват способ-
ностите на детето: подобрява съня, увеличава апетита, изос-
тря рефлексите, укрепва мускулите. Казват: “Желязото се 
кове, докато е горещо”.  

Мозъкът на детето може да побере неограничен 
обем информация 

“Брат и сестра, лингвистични гении, които знаят анг-
лийски, испански, италиански, немски и френски – пет ези-
ка и още един в добавка – езикът на своя “агресивен баща”. 
Много японци навярно помнят сензационното съобщение, 
което се появи във вестниците със заглавие “Агресивен ба-
ща”. В статията се разказва за мистър Масао Кагата, който 
изоставил кариерата си на учител и посветил целия си живот 
на възпитанието на децата. 

Синът му тогава бил на 2,5 годинки, а дъщеричката – на 
3 месеца. Децата били още съвсем малки и “агресивният” 
баща-възпитател бил подложен на сурова критика. Били из-
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казани опасения, че големият обем знания ще повлияе на 
нервната система на децата. 

В това, че критиката е била несъстоятелна, може лесно 
да се убедите, като видите процъфтяващото и благополучно 
семейство Кагата. И не си струва да се съди за това дали пра-
вилно или не е постъпил бащата, захвърляйки работата си и 
изцяло посвещаващ се на възпитанието на децата си. 

Важното е, че методът на обучение, който е използвал 
мистър Кагата, демонстрира интелектуалните възможности 
на децата. Ето какво разказва той: 

 “Започнах да ги уча на разговорен английски, италиански, 
немски, френски ... почти едновременно. По радиото често уро-
ците по френски са обясняват на английски. Затова реших, че ако 
се обуачават много езици едновременно, то може да се обедини 
методиката на обучение в едно. Точно в това време моите деца се 
учеха да свирят на пиано, а на нотите, по които те свиреха, 
обясненията бяха на италиански, а преводът – на английски, нем-
ски и френски. Ако те не разберяха обясненията, те нямаше да 
знаят как да свирят. Това беше една от причините да започна да 
ги уча на езици. Често са ме питали: не се ли объркват децата, 
изучавайки 5 езика едновременно. Мисля, че не: те ги използваха 
правилно. Ние се занимавахме с чужди езици само по радиото. Те-
зи предавания се водят от много приветливи диктори. Упражне-
нията за произношение се повтаряха методично и дълго. И когато 
децата започнат сами да говорят, те произнасят всичко правил-
но.” 

И така, способността да се попива информация е далеч 
по-висока в детския мозък, отколкото при възрастния. Само 
не трябва да се боите от “прехранване” или от превъзбужда-
не на мозъка: детският мозък като гъба бързо попива знания, 
но когато чувства, че е препълнен, се изключва и престава да 
възприема нова информация. Трябва да ни безпокои не това, 
че даваме на детето твърде много информация, а това, че 
често тя е твърде малко, за да може пълноценно да се развива 
детето. 

Детето запомня само това, което го интересува 
Досега описвах прекрасната способност на детския мо-

зък да попива информация. Разбира се, мозъкът на детето на 
този етап на развитие е подобен на машина, която механич-
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но поглъща всичко, което се пуска в нея, но още не е в състо-
яние да подбира информацията и да я разбира. 

Но скоро идва времето, когато детето придобива спо-
собност да приема самостоятелни решения, т.е. развива се 
областта на мозъка, която е способна да използва формира-
ния интелектуален апарат. Приема се, че това става някъде 
около 3-тата годишнина на детето. И така, именно по това 
време се изправя въпросът как и с какво да заинтригуваме 
детето. Детето жадно запомня това, което му е интересно. 
Започват да се развиват и други способности – детето вече 
може да иска да създава нещо, да прави;  те са важни за раз-
витието на интелекта и формирането на характера. 

Вие четете на своите деца разказчета и приказки даже и 
да не могат да разбират прочетеното. Вашето дете ги слуша 
много пъти и запомня и ако четете невнимателно, то детето 
веднага забелязва грешката. Детето запомня детските исто-
рии и приказки много точно, но тази точност по-скоро се ос-
новава на асоциативната памет, отколкото на разбирането. 

След това на детето му става интересна някаква история 
и то иска да я прочете само. И макар че не знае азбуката, то 
съпоставя чутата история с картинките в книжката и “чете” 
книжката, акуратно следвайки буквите, които то все още не 
може да прочете. Именно в този период детето започва нас-
тойчиво да пита за значението на различните букви. И това, 
че е толкова настойчиво, е свидетелство за огромния му ин-
терес към познанието. 

На детето във възрастта до 3 годинки не му е трудно да 
изучи това, което го интересува и не трябва да ви тревожи 
количеството енергия и сили, изразходвани за това. 

Много навици е невъзможно да придобием, 
ако не сме ги усвоили в детството 

В работата ми често ми се налага да говоря на английс-
ки. Но винаги ме безпокоят моите грешки в произношение-
то и интонацията. Човекът, който ме слуша, разбира моя 
“японо-английски”, но често ме молят да повторя и аз изго-
варям думата по букви, за да ме разберат. 

А ето съседчето – то е на година и два месеца – произна-
ся английските думи много правилно. Навярно това става, 
защото аз започнах да уча английски в средното училище, а 
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това хлапе е разговаряло на английски, когато е усвоявал 
японския. Неговото първо запознанство с втория език е за-
почнало с прослушване на английски записи, а после е за-
почнал да разговаря с една американка, усвоявайки чуждия 
език едновременно със собствения. 

Това сравнение говори за това, че когато в ума е сфор-
миран образец на родния език, вече е трудно да се възприе-
ма образец на чуждия език. А мозъкът на детето до 3 годин-
ки е способен да усвои системата на мислене не само на род-
ния език, но и на всеки друг чужд език, при това процесът 
може да върви едновременно. Затова деца в тази възраст без 
особен труд могат да говорят на всякакъв език, както и на 
родния. Ако вие пропуснете този период, ще ви бъде доста 
по-трудно да го обучите на това, на което така леко бихте го 
научили в ранното детство. 

 
Чуждият език не е единственият предмет, който може 

да бъде овладян на ранния стадий от развитието на детето.  
Музикалният слух, физическите способности (коорди-

нация на движенията и чувството за равновесие) се сформи-
рат именно в тази възраст. Приблизително по същото време 
се развива и основата на естетическото възприятие – сензор-
ната реакция. 

Всяка година в началото на лятната ваканция родители 
от различни страни довеждат децата си в цигулковия клас на 
д-р Сузуки. Не е нужно да казвам, че никой от тях не знае 
нито дума японски. Първи започват да говорят самите мал-
чугани. След това децата от младшите и средните класове. 
Най-безнадеждните – това са техните родители. 

И ако много деца след месец вече прекрасно говорят 
японски, то на родителите им трябват години, налага им се 
да ползват услугите на децата в качеството на преводачи. 

Може да се развие слуха у дете с нарушения 
в слуха 

До момента разглеждах скритите възможности на нор-
малното дете и значението на ранното обучение за развити-
ето на тези възможности. Обаче, за съжаление, в света има 
немалко деца с физически отклонения: болни от полиоме-
лит, глухи, неми, умствено изостанали. Ранното развитие не 
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бива да заобикаля тези деца. Напротив, необходимо е да се 
определи техния недостатък колкото е възможно по-рано, за 
да може с техниките на ранното развитие да се компенсират 
тези недостатъци, доколкото е възможно. 

Иска ми се да ви разкажа една история, за която скоро 
научих от вестниците: историята за дете, което се родило 
глухо, но по-късно без усилие е можело да участва в разго-
вор, благодарение на огромните усилия на неговите родите-
ли. Детето сега е на 6 години. Родило се е здраво. Когато ста-
нало на 1 годинка родителите му забелязали отклонение, за-
давали си въпроси дали всичко е наред, но решили засега да 
не се вълнуват, тъй като има деца, които проговарят по-
късно. Но когато и на 1,5 година детето не проговорило, те го 
завели на лекар. 

Родителите се свързали със специалист по лечение и 
образование на бебета с отклонения в слуха и според този 
лекар в ранните години глухото дете наистина може “да се 
научи” да чува. Той казва, че само майката може бързо да от-
крие, че у детето й нещо не е наред. Седмица след рождени-
ето детето реагира на силен звук или шум. След няколко ме-
сеца бебето познава гласа на майка си, а след 4 месеца – и 
своето име. Ако детето не реагира на високия шум и не отго-
варя, когато го викат по име, може да се предположи, че не-
що не е наред със слуха. Към 3-годишна възраст детето нау-
чава много думи, които възрастните използват в ежедневие-
то, затова тези години са най-подходящите, за да научи раз-
лични думи дете със слухови отклонения. 

Преди всичко трябва да се избягва изолацията на бебето 
от звуци, защото детето все таки не ги чува. Ако детето пос-
тоянно чува звуци, ще развие способност да слуша. 

По този начин  усилията на родителите и обучението 
могат да развият у детето способност да слуша, даже и да се е 
родило със сериозни нарушения на слуха. 
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Част 2.  Влияние на ранния опит 
 
Главното е окръжаващата среда, не гените 
В предишната глава говорих за дремещите способности 

на малкото дете.  А дали ще израстне прекрасно цвете, зави-
си от това какви условия създавате за това и как ще се гри-
жите за своите деца. Според мен, за развитието на детето об-
разованието и средата играят по-голяма роля от наследстве-
ността. 

В Япония са се провели редица експерименти с близна-
ци, които от раждането им са възпитавани в различни се-
мейства. Изследванията показват, че даже близнаците, ако 
растат в различни условия и се възпитават от различни хора, 
много ще се отличават един от друг и по характер, и по спо-
собности. 

Въпросът е в това, какво образование и среда най-добре 
развива потенциалните способности на детето. За отговор на 
този въпрос служат резултатите, получени от учените, про-
веждащи различни изследвания в различни ситуации и с 
различни методи. Освен това, има немалко примери как ро-
дители, недоволни от училищното образование, са опитвали 
да обучават сами децата си. Освен това има и резултати от 
експерименти, проведени с кучета и маймуни и тези резул-
тати сами говорят за себе си. Бих искал да обсъдя някои от 
тези експерименти. 

Дете, заченато от баща-учен, 
не е задължително да стане учен 

Често чувам майки да казват: “Явно, синът ми прилича 
на баща си, той няма никакъв слух” или “Моят съпруг е пи-
сател, поради това синът ми пише хубави съчинения”. Раз-
бира се, както казват “крушата не пада далеч от дървото”. 

Действително, има случаи, когато синът на учения ста-
ва учен и синът на търговеца – търговец. Но тези случаи не 
означават, че дадени професионални качества са предадени 
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на децата с гените. С момента на раждането им тях са ги въз-
питавали в такава обстановка, която им е внушавала, че 
трябва да продължат делото на баща си. Окръжаващата сре-
да, която са създали родителите, става среда за детето. Тя 
развива неговите способности към професията на бащата, 
пробужда интереса към тази професия. 

Ако произходът беше определящ фактор при форми-
рането на способностите, то тогава децата поколение след 
поколение биха наследявали професиите на бащите си. Но 
животът е много по-интересен и не са редки случаите, когато 
детето на учения става цигулар, а на лекаря – писател. 

Достатъчно е просто да погледнем хората около нас, за 
да се убедим, че детето на талантливи родители не е задъл-
жително талантлив. Светът презрително нарича детето “не-
достоен за своя баща”, макар че може да се каже, че детето не 
носи отговорност за това, какъв е станал, тъй като именно 
средата на неговото детство го е направила “недостоен”. 

И обратното. Дете, родено от безделник и пияница, 
може да стане прекрасен инженер или художник. 

Именно, благодарение на окръжаващата среда и жиз-
нения опит на деца, еднакви при раждането си, израстват с 
различни способности и характери. 

С други думи, професията и способностите на родите-
лите не оказват пряко влияние на формирането на способ-
ностите и характера на детето. Може само да се каже, че 
причината за това синът на лекаря да стане лекар е в това, че 
той се възпитава в атмосфера на лекарствени миризми, хора 
в бели престилки и пациенти. 

Днес детето ще бъде съвършено 
различно от вчера 

Не винаги забелязваме до най-малките подробности как 
растат нашите деца, защото ги виждаме всеки ден. Освен то-
ва се развиват много по-бързо, отколкото мислим. Проф. 
Жан Пиаже, световно известен швейцарски специалист по 
психология на развитието, създаде теория за фазите на из-
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растването, наблюдавайки развитието на трите си деца. И 
колкото повече чета тези книги, толкова по-остро чувствам 
значението на правилното образование и средата на всеки 
стадий на развитието. 

Според наблюденията на Пиаже новороденото  смуче 
всичко, което му попада в устата, но вече 20 дни след ражда-
нето си ще пие само мляко и започва да го търси настойчиво.  

След 3 месеца у детето ще се развие желание да достиг-
не и да докосне нещо, а на 1,5 годинка това дете ще се сети, 
че ако не може да достигне с ръка желаното, то може да се 
достави с пръчка. След 2 годинки вече ще се опитва да съот-
нася думи с абстрактни значения, макар и да ги разбира по 
своему. Например, свързва думата мъж със своя татко или 
“дъжд” с  миенето на улиците. 

Детето се развива с потресаваща скорост и физически, и 
умствено. Поради това е толкова важно неговото развитие 
правилно да се стимулира на всеки стадий. 

За да постигнат това, родителите трябва много внима-
телно да наблюдават какво и кога е необходимо на детето, 
какво му е интересно, защото именно родителите са най-
близо до него. Така, както е важно да се избере правилното 
време за изучаване на чужд език, така съществува и съответ-
ното време за всеки етап на неговото развитие. 

Например, да се научи детето да кара ролкови кънки 
след като се е научило да ходи е изключително трудно, вмес-
то в същото време, когато то се учи да ходи и може би след 
няколко месеца от него да се получи прекрасен фигурист.  

Американският психолог Макгроу е провела експери-
мент с двама близнака. Тя ги е научила да се пързалят на 
кънки, когато единият е бил на 11 месеца, а другият – на 22 
месеца. Резултатите се оказали напълно различни: детето, 
което се е научила по-рано, е преуспял много повече.  

Повсеместно ние усложняваме живота на децата, счи-
тайки, че е рано да им внедряваме едни или други навици и 
по този начин пропускаме “най-доброто време”. 
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"Лъжичка катран може да съсипе каца с мед" – 
това се отнася и за децата 

За да обясня какво имам предвид, ще разкажа една ис-
тория. Един млад човек го изпратили на работа зад граница, 
а жена му и новородената дъщеря отишли да живеят при 
родителите си в Тохоку. Бабата и дядото обожавали своята 
внучка, много играли и разговаряли с нея. След година мла-
дият човек се върнал вкъщи и с жената и детето отново се 
настанили в Токио. По това време тяхната дъщеря била все 
още твърде малка, за да говори. Но когато проговорила, ро-
дителите били зашеметени: всички думи, които произнасяла 
тяхната дъщеря, били на диалекта Тохоку. Това било много 
странно, тъй като всички членове на семейството говорили 
на общоприетия японски език, а само дъщерята – на диа-
лект. 

Даже след няколко години, когато момичето тръгнало 
на училище, тя все още не можела да се избави от акцента 
Тохоку. 

Оказало се, че още преди детето да се научи да говори, 
този диалект се разпространил по каналите на неговия мо-
зък. А когато следите вече се образували, е извънредно труд-
но да се изтрият, за да се изграждат нови. 

"Лъжичка катран в меда" в ранно детство означава, че 
влиянието, оказано върху детето в тази възраст, оставя неиз-
личимо впечатление за цял живот. Именно родителите 
трябва да се грижат за това влиянието да бъде благотворно. 

Стаята, лишена от стимулатори, е вредна за 
малкото дете 

Представете си празна стая с чисто бели тавани и стени, 
съвършено изолирана от външни шумове. Някоя майка мо-
же да си помисли, че това са идеални условия за нейното но-
вородено. На практика, такава стая, лишена от всякакви ат-
рибути, е не просто безполезна, тя е и много вредна за бебе-
то. 
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Експериментите, проведени от проф. Брунер в Амери-
ка, показали, че степента на външното въздействие на среда-
та, в която се намира малкото дете, оказва видимо влияние 
на развитието на детския интелект. Той доказва това със 
следните изследвания. Отначало разделил групата на ново-
родените на 2 части, поставяйки едните в условия, напълно 
лишени от стимулатори, а другите – в стая с ярки цветове, 
цветни тавани, пъстри одеяла, където през прозореца се 
виждало как работят лекарите и сестрите. Тук даже свирила 
музика.  

Двете групи се възпитавали в различни условия някол-
ко месеца, след което били проведени тестове за определяне 
на интелектуалното развитие. На всяко дете се предлагал 
блестящ предмет и по времето, което му трябвало, за да дос-
тигне до този предмет, се определяло нивото на неговото 
развитие. Резултатите показали ясни различия: нивото на 
интелекта на децата, които се намирали в празната, гола  
стая изоставал с три месеца от нивото на интелекта на децата 
от стаята със стимулиращото обкръжение. 

Това тримесечно изоставане именно на този стадий е 
съществено, тъй като се счита, че умственото развитие на де-
тето от раждането до 3-тата годинка по своите възможности е 
аналогично на периода от 4 до 17 години. И макар че учени-
те смятат, че това изоставане може много бързо да се преодо-
лее, ако детето правилно се възпитава, все пак това ще изиск-
ва усилия и натиск върху малкото дете. 

Подобни експерименти се провеждат не само от проф. 
Брунер, но и от много други психолози. Резултатите ясно 
показвали, че наличието или отсъствието на външно въз-
действие оказва сериозно влияние върху развитието на спо-
собностите. 

Подробно са изучавани и много видове стимулации, 
преди всичко влияещи на развитието на интелекта. Били из-
пробвани много прийоми. Проф. Уайт от Харвард, занима-
ващ се с изследвания в областта на ранното развитие, прие-
ма за доказано, че ако за развитието на детето от самото раж-



 

29 

дане са създадени разнообразни условия, то това дава значи-
телен ефект при формирането на интелекта. 

На детето оказват въздействие най-неочаквани 
неща 

Карл Фридрих Гаус, един от най-великите математици 
на ХІХ век, открил формулата за сумата на аритметичните 
редове, когато бил на 8 години. 

Бащата на Гаус не се отличавал с ученост. Той бил ка-
меноделец, зидал стени, правил камини и често взимал сина 
си със себе си на работа. Гаус подавал на баща си тухли и ги 
броял. Изглежда, че математическите способности на Гаус са 
се формирали под влияние на тази привичка в ранното дет-
ство. 

Бебешката възраст е извънредно възприемчив период в 
живота на човека. Това, което на родителите се струва не-
важно и безсмислено, детето може да възприеме с такава чув-
ствителност и сила, че този опит може да стане основа на це-
лия му по-нататъшен живот. 

Детето може да прочете по картинките в книжка-
та съвсем друга история от тази, която четат въз-

растните 
Разликата във възприятията и реакциите у детето и въз-

растния стават забележими, когато заедно започнат да четат 
книжка с картинки или приказка. Мадам Монтесори, велик 
италиански първооткривател на ранното детско образова-
ние, в своята книга привежда пример за поведението на 
малкото дете. Майката дала на детето си цветни картинки на 
различни животни и сцени от лов. Детето показало картин-
ките на майка си и започнало да повтаря “Кола, кола”. Тя не 
могла да намери нищо, приличащо на машина, но детето 
продължавало да повтаря това и гордо казал “Ето я”, нави-
райки пръстчето си в картинката. Майката разгледала добре 
картинката и наред с нарисуваните на преден план куче, ло-
вец, кон, а на заден план имало някакъв път и в далечината 
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една малка точка. “Кола”, сочело детето именно в тази точи-
ца. Оказало се, че действително била някаква малка кола ка-
то точица.   

....  
С други думи, възприятията на малкото дете са спон-

танни и често възрастните ги приемат за произволни, затова, 
общувайки с деца, ние трябва да избягваме превзетите си 
мнения и да използваме цялото наше въображение, за да ви-
дим света така, както го виждат децата.  

Да оставяме детето на грижите на непознат човек 
е риск 

Едни добри, честни хора имали две момченца – на 4 и 5 
годинки. По-малкото всички го обичали в детската градина 
заради неговата прямота и живост, а по-голямото – не го 
обичали много, защото то било непрекъснато потиснато и с 
открити лоши наклонности. Родителите били обезпокоени 
от това, неразбирайки откъде идва всичко това. 

В края на краищата те се обърнали към лекар за съвет. 
Оказало се, че за по-голямото момченце, когато било на 6 ме-
сеца, се е грижила млада детегледачка. Докторът се срещнал 
с тази млада жена и се изяснило, че това младо момиче вмес-
то да се разхожда с детето се е срещала със своя любовник в 
една стара, тъмна пристройка и детето присъствало на тех-
ните срещи. Това се е случвало всеки ден. Малкото не разби-
рало нищо от това, което ставало, но то, оставено само, е чу-
вало странните звуци от тъмния ъгъл и неговата душа се е 
изпълнила с неувереност и страх. Виновното поведение на 
младата жена по някакъв начин се е запечатало в съзнанието 
на детето. Докторът бил категоричен, че именно тези  пре-
живявания от ранното детство са направили момчето потис-
нато и озлобено.  

Надявам се, че тази история ще ви убеди колко внима-
телни трябва да бъдем при избора на тези, на които ще по-
верим грижата за собствените ни деца. 
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Впечатленията от ранното детство определят по-
нататъшния начин на мислене и действия на 

детето 
... Фактът, че човек не помни всичко, което му се е слу-

чило в ранното детство, не означава, че е в пълно забвение. 
Всяко впечатление и всеки опит, получен до 3-годишна въз-
раст, става част от формирането на личността. 

След като под хипноза човек може да се държи като ед-
ногодишно дете, означава, че всякакви впечатления от детст-
вото завинаги се пазят в съзнанието. 

Казват, че когато човек е доведен до критично състоя-
ние, изведнъж той започва да си представя сцени от детство-
то. 

Опитът от ранното детство здраво се отпечатва в 
мозъка.  

Ако не се заложи от самото начало здрава основа, без-
полезно е да се опитвате да построите здраво здание: даже и 
да бъде красиво, то все пак ще се разпадне от силния вятър 
или от земетресение. 

Ранното развитие е такъв фундамент. Трябва да се нап-
рави здрав от самото начало, защото е невъзможно да започ-
нете да строите фундамента, когато сградата вече е готова. 
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Част 3.  
Какво е полезно за детето 

Готови рецепти за обучение на бебето няма 
Дотук говорих за това колко е важно външното обкръ-

жение за детето и влиянието на това обкръжение на целия 
следващ живот. В много семейства цялата отговорност за 
възпитанието на своите малки деца се носи именно от май-
ката, но това, за което искам да говоря, касае всеки, който се 
занимава с възпитанието на малки деца.   

Всеки път, когато препоръчвам да се заобикаля детето с 
хубава музика и живопис, майки ме питат какво имам пред-
вид под хубава музика и истинско изкуство – Бетовен или 
Моцарт? Ван Гог или Пикасо? Разбира се, понякога даваме и 
конкретни препоръки след консултация със специалистите. 

Обаче, родителите трябва да адаптират нашите препо-
ръки като изхождат от особеностите на своето дете, а не да 
ги възприемат като догма. Като правило, японците търсят 
готови рецепти: те не се чувстват уверени, докато не им ка-
жат как конкретно да действат в даден случай. Но във възпи-
танието и особено в най-ранната възраст на децата, не може 
да има готови формули. Ако майката счита, че нещо е хуба-
во за нейните деца, трябва да го направи. 

Такава тенденция – да се чакат готови формули, е сери-
озен недостатък на японското възпитание. Например, ако 
детето е на 4 годинки, то ходи на детска градина, ако е на 6 – 
на училище. Такава система, основана само на общоприети 
възрастови традиции, игнорира собственото ниво на разви-
тие на детето. Образованието в Япония се базира на фикси-
рани програми за всяка възраст. Така се възприема и идеята 
за ранното развитие: ако не се дадат строги инструкции, ни-
кой не се решава да я изпробва сам. Според мен, готовите 
формули и норми винаги трябва да се подлагат на съмне-
ние.  
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Взимайте често детето на ръце 
Щом майката вземе детето на ръце, то престава да плаче 

и се усмихва – кой не познава тази ситуация, всеки родител я 
е изпитвал стотици пъти. 

Но традиционната мъдрост предупреждава майките, 
които взимат детето на ръце всеки път, когато трябва да бъде 
успокоено, тъй като у детето може да се изработи навик да 
постига с плач изпълнението на своите желания. “Каквото и 
да правите, детето няма да се успокои, докато не го вземете 
на ръце” – плашат родителите.  Това така ли е? Ако приема-
те това като предупреждение срещу сляпото обожание на 
своето дете, мога да се съглася с това. Но аз съм категорично 
против буквалното му приемане. Убеден съм, че е редно де-
тето да се взима на ръце колкото може по-често.  

За бебето, което не познава друг начин на себеизразя-
ване, плачът е единствения начин да привлече към себе си 
вниманието. Когато бебето плаче, това означава, че то нещо 
иска и да се остави неговата молба без отговор, означава да 
го лишите от самото начало от общуване. 

Здравият смисъл доказва, че общуването на детето с 
майката и особено тактилното общуване, е много важно за 
умственото му развитие. 

Нежността, с която майката държи бебето на ръце е та-
ка важна за емоционалното му състояние, както млякото за 
неговото физическо здраве. 

Аз поощрявам навика колкото може често да се взима 
детето на ръце. Защото ми се иска у всяко дете да има доста-
тъчно такова общуване, съприкосновение с родителите. Аз 
виждам в това важен фактор за формирането на отзивчив 
човек.   

Не се бойте да вземате детето при себе си в леглото 
Тази, както и по-горната традиция да се взема детето на 

ръце, е осъждана в Япония като нежелателен, наследен от 
предишните поколения, навик. Обратното, може да се наме-
ри нов смисъл в навика да се спи заедно с детето, ако се по-
мисли за неговото психическо и умствено развитие. 
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Например, ако на майката не й остава време за общува-
не с детето, може да полежи с него, докато то заспи. В това 
кратко време детето е съвършено спокойно и възприемчив. 
Затова, ако не просто лежите до него, а му изпеете една пес-
ничка, това ще окаже положително развиващо влияние на 
детето. 

Може също да се предложи не на мама, а на таткото, 
който не е бил цял ден вкъщи, да използва тази възможност 
да пообщува с детето. Има изследвания, които показват, че в 
полусън информацията се запомня лесно и остава в подсъз-
нанието, при това може лесно да се извлече след събуждане. 
Така че могат да се достигнат  най-неочаквани резултати, 
обучавайки детето в полусън. 

Дете, възпитавано от майка без музикален слух, 
също израства без музикален слух 

Действително има деца, които нямат музикален слух и 
чиито родители също нямат, но това не означава, че лошият 
слух е заложен генетично, макар този недостатък и да може 
да се предава от родители на деца. 

Да предположим, че майката няма слух, а детето всеки 
ден слуша песничките, които тя ги пее със съвършено неп-
равилна мелодия. То ще запомни тази мелодия и, използвай-
ки я като образец, също ще пее неправилно. А когато майка-
та го чуе, ще каже, че нейното дете няма музикален слух и че 
въобще слухът е дар Божи. Ако Моцарт и Бетовен бяха въз-
питавани от такива майки, лошият слух им би бил гаранти-
ран. 

Според моята теория деца без слух, родени от майки с 
такъв недостатък, притежават особена способност на слухово 
възприятие щом могат бързо да запомнят и точно да възпро-
изведат неправилна мелодия. 

А сега, за да ви покажа, че липсата на музикален слух не 
се предава по наследство, ще ви разкажа една история с д-р 
Шиничи Сузуки. Той взел да обучава едно 6-годишно момче 
и му възстановил слуха. Майката на това дете нямала слух. 
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Тезата на Сузуки: детето няма музикален слух поради това, 
че лепсва и у майка му. Той постоянно пускал на детето тази 
песничка с правилна мелодия, която майка му му пеела 
фалшиво. И постепенно неправилната мелодия, запомнена 
от детето, отстъпила място на правилната. По-късно това де-
те продължило музикалното си образование, станал цигу-
лар, давал концерти.  

То такъв начин, музикалното възприятие и развитието 
на характера и способностите въобще се формират в голяма 
степен под влияние на навиците на родителите. И даже това, 
което ни се струва несъществено в поведението на родители-
те, може силно да повлияе на детето.  

Никога не игнорирайте плача на детето 
В книгата “Революция във възпитанието на бебетата”, 

издадена в Америка, е описан следния експеримент. 
Специално подготвени учители били изпратени в детс-

ки заведения и в семейства от бедните райони, основно нег-
рамотни, за да обучат 30 деца на възраст 15 месеца. Всеки 
ден, освен неделя, учителят прекарвал с детето един час, иг-
раейки и разговаряйки с него. Д-р Шефер обяснил, че тази 
акция се предприема с цел да се стимулира развитието на 
интелекта на децата, особено тяхната реч. Подобни експе-
рименти се провели и с 14-месечни деца. 

Резултатите от тестовете, проведени, когато тези деца 
станали на 2 г. и 3 месеца, показали, че “нивото на интелек-
туалното развитие” и особено нивото на развитие на речта у 
тези деца бил явно по-висок, отколкото при връстниците им, 
неучастващи в експеримента. 

Значи, може да се повиши нивото на интелекта на деца 
даже в такива семейства, където родителите не отделят ни-
какво внимание на възпитанието. А представете си какви ре-
зултати може да се постигнат в семейства, където родителите 
отделят на своите деца твърде голямо внимание и редовно 
играят с тях. 

На 2-3-месечна възраст  бебето започва да се усмихва, да 
ломоти и запомня всичко, което става около него. Ние даже 



 

36 

понякога не подозираме, че в неговия мозък се запечатват 
всички най-обикновени думи и действията на неговата май-
ка, поради това майките, които много разговарят с децата си, 
оказват огромно влияние на неговото интелектуално разви-
тие. 

Ето пример. Младо семейство живеело в едностаен дом, 
когато им се родило момченце. Квартирата била толкова 
малка, че по неволя майката през цялото време се намирала 
редом до сина си и постоянно разговаряла с него. Скоро взе-
ли 3-стайно жилище. Родило им се второ дете - момиченце. 
Дали му най-тихата стая, далече от кухнята, където майката 
прекарвала голямаата част от деня си.  Синът започнал да 
говори членоразделно на около 7-8 месеца, а сестра му – на 
10 месеца все още само ломотела. Освен това, в сравнение с 
брат си, който постоянно греел в усмивка, сестрата израсна-
ла тиха и мълчалива. 

Не говорете на “детски език” с детето 
Вероятно навсякъде по света хората често разговарят с 

децата си на техния “детски език”. В същото време радио- и 
ТВ програмите се водят на нормален език и 2-годишното де-
те съвършено спокойно разбира езика на обичайното преда-
ване. 

Разбира се, когато детето започне да говори, то само 
“ломоти” нещо, приличащо на думи, но това е по-скоро по-
ради това, че неговите органи на речта още не са се развили, 
а съвсем не поради недостатъчно умствено развитие. Затова, 
ако възрастните говорят с него на “детски език”, считайки, 
че детето не разбира друг език, правилните езикови навици 
никога няма да се формират. Нещо повече, в процеса на ус-
вояване на езика, то винаги ще се опира не на своята реч, а 
на това, как говорят възрастните. 

Ако искате, можете въобще да не “ломотете” с детето. 
След няколко месеца то ще порасне и ще му се наложи да 
разбира общоприетия език, а ако в добавка в детската гра-
дина му говорят, че вече не е малък и трябва да говори пра-
вилно, това само ще му създаде допълнително неудобство. 
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Игнорирането на детето е по-лошо, отколкото да 
му се угажда 

В семейства с различни условия на живот израстват ум-
ни и глупави, талантливи и бездарни деца. Може да се пред-
положи, обаче, че тези различия се коренят не само във фи-
нансовото положение на семейството, а и в различното от-
ношение на родителите към възпитанието на децата. Според 
статистическите данни, колкото по-“свободно” възпитават 
родителите детето си, толкова по-неуверено в себе си то из-
раства. На такива деца обикновено не им достига обич, през 
цялото време търсят вниманието на възрастните. 

Под “свободно” възпитание се разбира нередовната, не-
системната грижа за детето, кърми се само тогава, когато то 
само поиска, изобилие от играчки и в същото време отсъст-
вие на полагащото се внимание, когато забравят да му сме-
нят пелените, да го сложат навреме да спи и т.н. 

 И макар има доста примери, когато прекалената грижа 
прави детето нервно и срамежливо, все пак по правило дете-
то, израснало в любов, по-бързо се адаптира към обществото, 
ще бъде по-уравновесено и добро. 

Днес все повече жени се посвещават на работата си, а не 
на домакинството и възпитанието на децата и затова все по-
често се появява “дете с ключ на врата”, което се прибира от 
училище в празния дом. Аз не съм против това и двамата 
родители да печелят, но съм убеден, че децата не трябва да 
остават сами в името на “свободното” възпитание, лишавай-
ки ги от същата любов и грижа на възрастните, от които те 
така се нуждаят.  

Детският страх понякога се отнася за такива неща, 
за които възрастните не се и досещат 

Обикновено ние считаме, че ранното детство е най-
щастливият период в живота, където няма място за страх и 
безпокойство от окръжаващия свят. Обаче се оказва, че в 
действителност не винаги сме били щастливи в детските си 
години. И децата, както и възрастните, имат своите страхове 
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и причините за тях често се крият в това, за което ние и не 
подозираме. Искам само да кажа, че това, което възрастните 
считат за празна работа или дреболия, може да остави дъл-
бока следа в душата на детето. 

Новороденото чувства, когато родителите се карат 
По лицето на детето много лесно може да се определи 

кога неговите родители са скарани, в конфликт или се руга-
ят: изражението му е на потиснатост и безпокойство. Може и 
да възразите, че това са глупости, че новороденото не може 
да възприема всички тънкости във взаимоотношенията меж-
ду родителите. Между другото новороденото е надарено с 
чувствителен ум, който реагира на всяка външна промяна. 

Помислете, какво ще стане с дете, което всеки ден наб-
людава уродливите кавги на родителите си. Разбира се, то не 
разбира значението на всички пререкания, но злобата и ру-
гатните обезателно ще се отразят на неговите чувства, може 
би на цялото му същество. И не е чудно, че лицето на дете, 
израснало в обстановка на неприязън, е мрачно и напрегна-
то. 

Очите или носът се предават на вашето дете по наследс-
тво, а изражението на лицето му е огледало, в което се отра-
зяват отношенията в семейството. 

В детето, растящо в обстановка на отчуждение и непри-
язън, още с идването му в детската градина и в училище вече 
зреят бъдещото нещастие и разрушение. Нарушенията на 
закона от страна на подрастващите са потвърждаващи тази 
теза примери. 

Съвсем не е задължително да правите нещо особено, за 
да подпомогнете ранното развитие на вашето дете. Като на-
чало най-доброто е да създадете хармонични отношения в 
семейството и приятна психологическа атмосфера. 
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Нервността на родителите е заразна 
“Синът ми е мрачен точно като баща си” или “Дъщеря 

ми е небрежна като майка си” – често така се оплакват роди-
телите, които считат, че достойнствата на техните деца са от 
тях самите, а недостатъците им – от другия родител. 

Ранното развитие често се свежда до това, да натъпчем 
детето с информация или да го научим да чете и пише в 
ранна възраст. Но всъщност това, което е много по-важно, е 
да развиваме умението му да разсъждава, оценява и възпри-
ема. За това няма специални програми. Само това, как роди-
телите се държат, какво правят, как чувстват, как разговарят 
с детето, може да оформи личността на детето. 

Дете, възпитавано от неразговорчив и потисна човек, 
винаги ще бъде без дух, а възпитаното дете от небрежен чо-
век, ще бъде небрежен. Например, ако майката няма музи-
кален слух, тя може да не му пее сама, а да му пуска записи, 
докато такива неща като характер, емоции, чувствителност, 
често не се осъзнават от самия човек. И дори човек да знае 
своите недостатъци, не е лесно да ги поправи. Именно зара-
ди това трябва да бъдем внимателни в своето поведение. 

Ако майката се простуди, тя може да се постарае да не 
зарази детето, например, като не го държи на ръце твърде 
близо до себе си или като ползва маска.  

Но не са толкова много майките, които ще се загрижат 
за това да не предадат на децата си своите недостатъци. 

Вирусът, наречен “нервност”, у майката е много по-
заразен и силен, отколкото простудата.    

Бащата трябва по-често да общува със своето дете 
Често, когато станат възрастни, нашите деца с радост, 

като за празник, си спомнят приятните часове, които са пре-
карвали с баща си, защото като правило в много семейства 
това се е случвало не толкова често. Моят по-голям син и до 
днес добре си спомня това, което сме правили заедно, нап-
ример, как веднаж сме плували с лодка в морето и как нав-
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ръщане сме хапвали вкусни неща. Това е било преди 30 го-
дини и аз напълно съм забравил този случай.  

Традиционно в семейството на бащата е отредена авто-
ритарната роля. Той бил блюстител на реда и рядко е участ-
вал във всекидневните грижи за детето. Ако детето вижда 
баща си рядко и само, за да чуе поредната доза “конско”, той 
преди всичко ще запомни баща си страничен човек, като 
доктор, викан в екстремни ситуации. Неувереното в себе си, 
ранимо дете често не изпитва топли чувства към баща си. И 
макар че може да се случи така, че възпитаваното от “строг 
баща” дете да стане гений, знаменитост, но преди всичко 
той ще бъде покорен и безхарактерен. От друга страна, ако 
бащата пиянства, груб е с жена си и въобще не се занимава с 
възпитанието, в такова семейство детето може да стане пок-
варен и даже престъпник. Такива случаи се нередки. 

 Мисля, че водещата роля във възпитанието и 
обучението на децата принадлежи на майката 

Но с това нямам предвид, че бащите трябва напълно да 
се предоверят на съпругите си във  възпитанието на децата. 
Да бъде истински другар и помощник на съпругата си – ни-
ма не е това ролята на бащата в семейството? Хармоничната 
атмосфера в дома не трябва да се постига само с майчински-
те усилия. 

Неотдавна в автобуса наблюдавах едно семейство: май-
ката, таткото и дъщеричка на около 3 годинки. Малката бе-
ше увлечена да си бърбори с таткото. И двамата бяха увле-
чени в разговора си, а майката си четеше списание, правейки 
се, че не чува нищо. Чувствах, че бащата не просто разгова-
ряше с детето, а съзнателно се опитваше да общува с нея, а 
майката се стараеше да не се намесва.  И тогава си помислих 
– ето това момиченце ще стане една прекрасна жена. Това, че 
за възрастния бърборенето е нещо обикновено и нищо нез-
начещо, за детето – това е огромно удоволствие. 

Не може да се възпита истински добър човек в семейст-
во, където работата по възпитанието и развитието на детето 
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изцяло се носи от майката, а бащата само понякога по нейна 
молба се включва в тези грижи. Никакъв недостиг на време 
или умора след работа не трябва да пречи на бащата да об-
щува колкото може повече с децата си.  

Колкото повече деца има в семейството, толкова 
по-добре общуват помежду си 

... Впечатляващо е, че първото дете в семейството често е 
най-малко развито, тихо, има добри маниери, но не му дос-
тига жизнерадостност. И обратното.  

И все пак, защо деца от едни родители, възпитавани в 
едно семейство, израстват толкова различни по характер и 
способности? Общопризнато е, че родителите не угаждат 
толкова на второто и третото си дете, както на първото и по-
ради това те растат по-самостоятелни, по-независими. 

Колкото и да се стараят родителите да създадат вкъщи 
благоприятна атмосфера, развлечения и стимули за първото 
си дете, то няма да има предимството на второто дете още с 
раждането си да си има компания и постоянно да се сравня-
ва с по-голямото дете, благодарение на което по-скоро става 
силно и жизнерадостно. Още в по-голяма степен това се от-
нася за 3-то и 4-то дете, които са заставени от живота да рас-
тат издръжливи телом и със здрав дух.   

Забелязали ли сте, че ако едно дете взима уроци по ци-
гулка, неговите занимания ще бъдат по-успешни, ако заедно 
с него се учат брат му или сестра му. Има талантливи хора, 
родени в бедни семейства, в които обикновено има много 
деца, са постигали високи успехи, в частност поради това, че 
в детето по-лесно се развиват необичайни способности и ха-
рактер, ако расте в дом, където има много деца и където, 
благодарение на това, се стимулира развитието на всяко ед-
но. 

Присъствието на баба и дядо създават добър сти-
мул за развитие на детето 

Често, когато младото семейство живее отделно от ро-
дителите, бабата и дядото се оказват отстранени от възпита-
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нието на децата и общо от живота на младото семейство и 
тогава всяко вмешателство се възприема като смущение. За 
съжаление в съвременното общество това е типична ситуа-
ция. Понякога казват, че старите угаждат на детето така, че 
после родителите не знаят как да се справят с него. 

Истината е, че семейство, в което живеят няколко поко-
ления, има своите предимства. Именно от възрастните може 
да се унаследи културата, мъдростта, а взаимоотношенията 
между поколенията във всеки случай дават богат емоциона-
лен опит. Всяка тенденция да се угажда на детето се плаща с 
любов, приказки, спомени и други начини да се стимулира и 
разнообразява живота на детето. 

Общуването между децата трябва да се поощрява 
Вече говорих за това, че майка, която цял ден е със свое-

то дете и го държи на ръце, му дава пълна възможност за 
развитие на неговия характер. Това влияе не само на умстве-
ното развитие, но и на развитието на чувствата. 

Но малкото би спечелило още повече, ако има физичес-
ки контакт не само с майка си, но и с таткото, братята и сест-
рите или с други деца. Това стимулира ума му, развива чувс-
твото за съревнование, общителност, желание да бъде първи. 

Дете, лишено от общуване, израства умствено изостанал 
и с труден характер. Днес хората малко общуват помежду си. 
И това не може да не окаже влияние на възпитанието на де-
цата. Отчитайки това, не би било лошо, ако макар и заради 
своите собствени деца, майките се стараеха да се събират по-
често заедно. 

Караниците развиват у детето навици за 
общуване 

Често казват, че човек е продукт на обществото и не 
може да живее извън него. Но от друга страна, него го ръко-
води не само инстинктът да живее в група, но и съзнанието 
за собственото Аз. По този начин той винаги е длъжен да 
търси хармония между общественото и личното. Ако липсва 
баланс, човек не може да се приспособи към обществото.  
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Постигането на тази хармония зависи много от ранното 
развитие. Считам, че може да се достигне на базата на рано 
формирания стереотип на мислене, който включва право на 
уважение към себе си и чувство на отговорност към общест-
вото. Такъв стереотип може да се създаде на основата на дет-
ското общуване. 

Около 2-годишната възраст на детето му става безинте-
ресно да си играе само, започва да играе с другите и точно 
тук то за първи път ще узнае как да взаимодейства в група. 
Може да се разплаче, ако не стане, както би му се искало, а се 
наложи да се подчини на желанието на болшинството.  Но и 
когато мирно си играе с другите, и когато се карат, то се учи 
да живее в колектив. Споровете за важни, защото развиват 
личната инициатива. 

Караниците между децата са три типа: такива, в които 
детето взима връх над съперника, където отстъпва и където 
се предава. 

За различните възрасти са характерни различни видове 
караници. Например, 2-годишното дете по-скоро ще бъде 
пасивен участник в караниците, а вече на 3 г. той сам ще ги 
провокира. Това означава, че в него се формира и намира 
израз собственото Аз. 

Съществуват различни причини за несъгласия между 
децата: борба за играчки, шейна,  люлка или словесна обида, 
но караница без причина няма. Всеки опит да се скарате на 
детето, да го учите, че не е хубаво да се бие, без обяснение  
на причините на може да се развива в него чувството на сът-
рудничество. Може даже да се каже, че да се намесвате в ка-
раницата между децата, значи да попречите на развитието 
на инстинкта да се живее в колектив.   

Децата си имат своя логика и общуват помежду си по 
своему. Тук няма място за логиката на възрастните. Ако раз-
глеждате детските свади от гледна точка на възрастните, 
опитвайки се да ги убедите, че не бива да се борят и че да се 
караш с другите, не е хубаво, вашето дете просто ще се зат-
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вори в себе си и ще озлоби. Кавгите – това са първият урок 
на живота в колектива.  

Да се шляпва детето може само, докато е още 
малко 

“Глупав е онзи крал, който е обграден от сляпо предани 
министри” 

Така някой е описал новороденото и неговите родите-
ли, подчиняващи се на всяко негово желание. 

Колкото и да е глупав кралят, докато той е още съвсем 
малък и почти по цял ден спи, на родителите не им е така 
трудно с него. Обаче към 2-3-тата си годинка той може да 
стане толкова егоистичен, че да бъде почти неуправляем. И 
тогава родителите започват да стягат детето си. Ругаят и го 
наказват, когато прави нещо “неправилно”, превръщайки се 
изведнъж от обожатели в строги бавачки, макар на дадения 
стадий на развитие на детето това вече не дава видими ре-
зултати. 

Родителите, възможно неосъзнавайки това, са го разгле-
зили, държейки се като “сляпо предани министри” през 
първата година от живота на детето. Около 2-3-тата годинка 
у детето се развива чувството за собствено достойнство, него-
вото “Аз” и тогава то е готово да го отстоява. То повече не 
слуша родителите си и колкото повече му се карат и го на-
казват, толкова по-непослушно и капризно става детето и 
толкова по-силно се ядосват неговите родители. 

Ето един прост пример. Детето трябва да се храни точ-
но по разписание, тогава то няма да преяде и бързо да се из-
бави от навика да се напишква в леглото. И на вас няма да ви 
се налага да хабите излишни усилия, за да се борите с този 
навик. 

Ако не се обръща на това внимание, изповядвайки 
принципа на “свободното” възпитание, то това може да се 
превърне в катастрофа за детето. 

Във възрастта до 1 годинка физическите наказания не 
оскърбяват детето. И, напротив, 2-3-годишното дете остро 
реагира, ако го нашляпате. Поради това, ако в началото гле-
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зите детето, а после изведнъж ставате строг, това само ще 
подгрее чувството му на протест. И резултатът ще бъде об-
ратен, в сравнение с това, което родителите очакват. 

И така, да се пляска детето може, докато е още твърде 
малко и не възприема това като оскърбление. 

Злобата и завистта у детето са израз на безсилие 
Малкото дете не може да изрази своите чувства с думи: 

именно затова, за да разберат неговото настроение, родите-
лите трябва да умеят да четат по лицето му. 

Съмнявам се, че всички майки така добре разбират де-
тето си, както им се струва. Често, заети с домашната си ра-
бота, те не възприемат чувствата на детето така сериозно, 
както би трябвало, не се опитват да изяснят причината за не-
говото недоволство и раздразнение. 

Проф. Ямашита, детски психолог, посочва следните 
причини за детската раздразнителност: 

 Физическото състояние, предизвикано от болест; 

 Глад и умора; 

 Силна възбуда след неприятен инцидент или уп-
лаха; 

 Недостатъчни физически упражнения и като ре-
зултат – натрупване на неизразходвана енергия;  

 Желание да настоява на своето; 

 Подражание на раздразнителните си родители. 
От този списък е видно, че причините за раздразнител-

ността на детето трябва да се търсят в неговото обкръжение 
и възпитание. Ако вместо да изясните причините за гнева, 
вие започнете да го ругаете или просто да не му обръщате 
внимание, това просто ще направи детето по-егоистично и 
упорито. 

На родителите може и да им се струва, че прекрасно 
разбират емоционалното състояние на тяхното дете, а детето 
е убедено, че те не го разбират и затова се дразни. На роди-
телите е нужна твърдост на характера, което ще им помогне 
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да отличат обоснованото искане от каприза и недостатъчна-
та твърдост на характера разваля характера на детето. 

Ревността у детето се появява около 1,5 г. възраст. Може 
да се предизвика от появата на братче или сестра, особено 
това се отнася до първото дете в семейството: когато е бил 
единствен, родителите са принадлежали само на него. Тако-
ва дете може да ревнува даже към родителите си, когато те 
разговарят помежду си и такова поведение често не бива да 
се разглежда като очевиден каприз. 

Казано накратко, всяка проява на характера у детето 
има свои причини. Най-често това е безсилието. Ако роди-
телите игнорират чувствата на детето, само го ругаят или го 
хвалят, детето ще бъде неудовлетворено. Целта на родители-
те трябва да бъде да отстранят причината за неговото разд-
разнение, а не да я потискат.  

Не се подигравайте на своето дете пред други хора 
Един мой познат има навика да си пощипва носа по 

време на разговор. Това става още по-забележимо, когато 
спорът се изостря или ситуацията се обръща срещу него, т.е. 
когато нервите му са опънати. И той не може да се контро-
лира. 

Сам той преценява, че този навик идва от ранното му 
детство. Когато, увлечен в игра, започвал да си бърка в носа, 
както правят много 3-4-годишни деца, родителите го ругали, 
без да се стесняват от другите деца: “Не прави така, че ще ти 
станат големи ноздрите”. И в този момент той неволно се 
хващал за носа, стараейки се да стисне ноздрите. Постепенно 
това се превърнало в навик. Навикът останал за цял живот. 
Когато тръгнал на училище, децата веднага забелязали това 
и му се присмивали. Тези преживявания се оказали толкова 
силни, че той започнал да се чувства непълноценен и израс-
нал много срамежлив. 

Не мога да разбера безчувствените родители, изнасящи 
на показ недостатък на детето си. 

Има и такива случаи, когато родителите обсъждат не-
достатъците на децата си в присъствието на други хора, мис-
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лейки, че децата нищо не разбират. Колкото и да е незначи-
телен дефектът, никога не можете да предугадите какво вре-
да би нанесъл, ако го огласите публично.  

По-добре е да похвалите детето, вместо да го наругаете 
От двата метода – поощрение и наказание, последният 

се оказва по-действен, но това не е съвсем така. Наказанието 
може да предизвика в детето противоположна реакция – от-
крито непослушание. Работата е там, че и похвалата, и нака-
занието трябва да се използват много внимателно. 

Представете си майка, носеща чаша със сок към масата. 
Малкото, което иска да подражава на майка си, се опитва да 
направи същото. А майка му казва: “Не  бива” и се хвърля с 
ужас да не разлее сока. Това е неправилно. Тя скоро и ще уп-
реква детето, че не й помага. Когато детето иска да направи 
нещо, което още му е трудно, трябва да го похвалите: “О, 
колко голям си станал”, да отлеете от сока в друга чашка и да 
му я дадете да я занесе до масата. Такъв подход е много поле-
зен. 

Д-р Сузуки ми разказа за един ученик, когото срещнал 
в музикална школа. Детето било абсолютно безнадеждно. 
Свирел ужасно и никой не можел да му помогне. Но д-р Су-
зуки казал: “Ще ми посвириш ли?”. Било много лошо изпъл-
нение, но д-р Сузуки похвалил детето: “Впечатляващо, впе-
чатляващо” и добавил: А аз свиря това ето така. Мислиш ли, 
че ще го направиш така? Да, отговорило детето. Бедното. 
Оказало се, че толкова го ругаели, че то жадувало за подкре-
па и похвала. Д-р Сузуки смята, че с децата е много по-лесно, 
ако ги хвалиш, вместо да ги ругаеш. 

Разбира се, има случаи, когато е необходимо и да пору-
гаеш, и да принудиш, но заедно с това по-добре е в трудна 
ситуация да се предостави на детето право на избор или да 
се опитате да го убедите. Ако детето ви скъса вестника преди 
да сте го прочели, то вместо да му го отнемете от ръцете или 
да го шляпнете през ръцете, може да му подхвърлите друг 
стар вестник. Ако не направите това, а просто вземете вест-
ника, вие ще му сподавите в него много важен импулс към 
дейност, а отгоре на това пък и да му вземете предмета, кой-
то му е интересен, оставяйки го без работа.  Ако не можете 
да предложите на детето никаква алтернатива, трябва поне 
да му обясните защо не бива да прави така. Може и да не ви 
разбере обяснението, но ще чуе нотки на убеденост в гласа 
ви и това ще му подейства положително. 
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Част 4. 
Принципи на възпитанието 

 

1.  Стимулиране и стремеж към ред 

Интересът е най-добрата мотивация 
2-3-годишни деца често против волята им всеки ден ги 

водят за ръка на урок по цигулка при д-р Сузуки. Те с любо-
питство разглеждат, подскачат в коридора, но съвсем не се 
интересуват от цигулката. Ако родителите се опитват да ги 
заставят да учат музика, всички подобни опити ще завършат 
със сълзи и истерия. Децата започват да ненавиждат цигул-
ката.  Тази реакция се обяснява с това, че в тази възраст за-
почва да се пробужда самосъзнанието им и чувството за соб-
ственото Аз, което не търпи никакво насилие. 

Затова в началото д-р Сузуки позволявал на децата да 
правят всичко, но да не се доближават до цигулката. Скоро 
децата започнали да наблюдават с интерес как свирят дру-
гите деца. За 2-3 месеца децата запомнят това, което свирят 
другите и вече е на тях им се иска да опитат. Учителят чака, 
докато интересът достигне апогея си и едва тогава му позво-
лява да свири. Подготвителният период за всяко дете е раз-
личен. Най-дългият е 6 месеца. 

Главният принцип в методиката на д-р Сузуки е да се 
предизвика интересът – това е най-добрата мотивация. При-
нудата е най-лошият метод. Когато се предизвика интерес, 
детето постига много бързо успехи. Да се предизвика инте-
рес към предмета на обучение е най-добрият педагогически 
метод. Затова и главната задача на родителите, ако искат да 
обучават на нещо детето си, да му предизвикат интереса. 
Вместо да учите детето да брои, по-добре е да предизвикате 
интерес към цифрите. Вместо да учите детето да пише, по-
добре е да предизвикате интерес към процеса на писане. С 
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други думи, задачата на родителите е да подготвят детето за 
обучение.  

За да предизвикат този интерес, важно е да се създадат 
необходимите условия. Например, за да се предизвика инте-
реса на детето към рисуването, около него трябва да има 
достатъчно моливи и листа за рисуване. Безполезно е да се 
чака  у детето да се появи желание да прави нещо, акот не са 
създадени условия за това. Много възрастни, равнодушни 
към музиката или живописта, могат да потвърдят, че причи-
ната за това се крие в ранното им детство или поради отсъст-
вие на условия за възникване на интереса. 

Детето харесва всичко ритмично 
При изучаване на чужди езици – думите от само себе си 

се запомнят, когато са поднесени с ритмична музика. Запом-
нянето става лесно със музика, без специални тренировки и 
зубрене.  

Болшинството от нас реагират отрицателно на думата 
“да учим”. Ние предварително сме настроени негативно, до-
колкото свързваме ученето с насилие над волята.  А ако се 
съчетае с удоволствие, успехите са бързи и много по-леки.  

Децата считат интересното за правилно, 
а безинтересното – за неправилно 

Ще се карате ли на детето заради скъсаните тапети? Как 
ще му обясните, че това не е хубаво? За вас “добро” или 
“лошо” зависи от личния ви опит, от общоприетите норми. 
Но малкото дете няма опит, няма на какво да се опре, за да 
реши добро или лошо е късането на тапети. Ако му се нака-
рате, възможно е то вече да не прави това, за да избегне неп-
риятните последствия. Но в същия момент може да се убие у 
него желанието за творчество.  

Детският психолог Аоки специално е изследвал образу-
ването у децата на понятията за добро и лошо и идва до из-
вода, че добро е това, което е интересно и увлекателно. Нап-
ример, когато питали похитени деца защо са тръгнали с не-
познати хора, независимо от всички предупреждения, те 
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обяснявали:”С тях ни беше интересно”. Похитителите явно 
познават психологията на децата – знаят как да ги заинтере-
соват и с какво да го привлекат. Малкото дете, приемайки, че 
всичко, което е интересно, е и добро, следва похитителите 
без да подозира нищо лошо.  

Свързването на понятията хубаво и приятно е характер-
но само за ранната възраст. Постепенно детето придобива 
опит и сега вече счита, че хубаво, добро е това, за което хвалят. 
Ако изпълнява поръчението и за това го хвалят, то си мисли, 
че е постъпило правилно, т.е. това е добро. И обратно, ако го 
ругаят и му се карат, значи е постъпил лошо. Неприятните 
усещания се асоциират с понятието лошо. 

Например, ако се карате на детето за това, че не свири 
или не чете добре, то започва да възприема целия процес на 
обучение като нещо, носещо само страдания и съответно ка-
то нещо лошо. Много от нас от детството си ненавиждат му-
зиката или уроците по английски само поради това, че ги 
асоциират с неприятните усещания.  

Затова, вместо да налагате на детето си своето разбира-
не за това кое е добро и кое лошо, много по-резултатно би 
било да му осигурите приятни емоции, когато прави нещо 
добро и неприятни – когато прави нещо лошо. 

Способностите на вашето дете ще се развиват толкова 
ефективно, колкото успешно ще се ползвате от методите на 
порицанието и похвалата. 

Интересът на детето се нуждае от подкрепа 
Разбира се, интересът е най-добрият стимулатор във 

възпитанието на детето. Но тук има още един проблем: ин-
тересът на детето към едно нещо бързо изчезва, доколкото 
любопитството му е безгранично. Ако го предоставите само 
на самото любопитство, то вниманието на детето ще преска-
ча от един на друг предмет. Разбира се, това е типично за не-
говата възраст и опитът насилствено да се задържи внимани-
ето му само върху едно нещо може да има обратен ефект. 
Любопитството на детето е важно условие за опознаването 
на света и е съвършено необходим за неговото умствено и 



 

51 

интелектуално развитие. И все пак аз не бих препоръчал да 
предоставите на детето пълна свобода. За него е еднакво 
опасно да се захласне върху един предмет (крайна форма на 
което е аутизмът) и да се разпилява заради неспособността 
да се съсредоточи трайно върху нещо. В резултат може да 
израсне лековат човек. 

Сред множеството интересни неща в окръжаващия го 
свят детето през цялото време намира увлечения, където ни-
кой не му е нужен. Но обикновено все пак му е нужна по-
мощта на възрастен. Често от това, доколко бързо възрастни-
ят ще забележи и реагира на възникналия у детето интерес, 
зависи дали той ще се запази или не, дали ще се разгърне в 
нещо сериозно или бързо ще угасне. Затова е много важно да 
не го изпуснете. Ние не знаем какви интереси на детето мо-
гат да се развият в способности, но във всеки случай му е ну-
жен шанс да ги развие.  

Повторението е най-добрият начин да се стиму-
лира интереса на детето 

Ако възрастен бъде заставен да слуша една и съща ис-
тория няколко пъти на ден, тя ще му доскучае до смърт. Аз 
самият съм нетърпелив човек и даже два пъти не съм в със-
тояние да изслушам една и също. Но в детството си заставях 
моите родители да ми разказват приказки по много пъти и 
никога не се уморявах. Повторението е много важно за онези 
връзки, които се формират в мозъка на детето. Повторението 
е желателно не просто затова, че на детето не може да му 
доскучае, но главно заради това, че бебето не познава скука-
та, това е най-доброто време за формирането на правилните 
схеми в мозъка на детето, определящи целия му следващ ин-
телектуален живот. Тримесечно бебе може да запомни слож-
но музикално произведение, ако му го изсвирят няколко пъ-
ти поред. Способността на бебето да усвоява информация е 
огромна.  

Повторението в този период има още една важна функ-
ция. Запомняйки приказки и песни при многобройните пов-
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торения, детето започва да дава предпочитание на една от 
приказките или от песничките, продължавайки да задава 
безкрайните си въпроси, свързани с нейното съдържание. То 
запомня любимата си приказка наизуст и върху нейния ма-
териал да известна степен задоволява своето любопитство за 
света. 

Любопитството поражда интерес, който, на свой ред, 
възпитава волята, толкова необходима за съзряването. Волята 
за действие не се появява на празно място. 

Волята се стимулира от интереса и на свой ред подбуж-
да човека към по-нататъшно развитие. Бебето слуша приказ-
ки, после проявява интерес към картинките, след това към 
буквите и накрая иска да се научи да чете.  

Познавах едни родители, които бяха дали детето си в 
интернат на година и два месеца, тъй като много работеха. 
Когато детето се върна у дома, силно изоставаше в развитие-
то си. Обаче на 4-5- годишна възраст в него изведнъж се про-
яви интерес към музиката, особено към цигулка и пиано. 
Недоумяващите родители не можеха да разберат откъде ид-
ва този внезапен, завладяващ интерес. Разбираха, че в ин-
терната детето не е получавал достатъчно интелектуално 
стимулиране, въпреки че преди заспиване на децата са пус-
кали приспивни песни на Моцарт и Шуберт.  

Недостатъчното интелектуално стимулиране, от една 
страна и повторението на едни и същи музикални произве-
дения, от друга страна, забавили умственото му развитие, но 
повишили неговата възприемчивост към музиката. Тази ис-
тория е много показателна и насочва към сериозни размисъл 
върху нееднозначността на разнообразните въздействия 
върху развитието на детето в ранното детство. 

Детското въображение и фантазиите развиват 
творческите способности 

Много родители биха искали да възпитат в детето твор-
ческа личност. Но съвременната система на възпитание на 
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творческото начало от ранна възраст е недостатъчно ефек-
тивна. Какво представлява творчеството? 

Трудно е да се даде точно определение, но, казано най-
просто, това е свободен полет на въображението, това е изос-
трена интуиция, които могат да се изсипват в изобретения и 
открития. На това висше ниво на творчество интелектът, 
ерудицията и въображението са сляти в едно. Фактът, че ко-
рените на творческите успехи произлизат от субективното 
емоционално възприятие и опита на ранното детство, не 
предизвиква съмнение. С други думи, детските фантазии, 
изглеждащи на възрастните толкова далечни от реалния жи-
вот, на практика се оказват зародиши на творчеството.   

Развивайте в детето интуиция (шесто чувство) 
Знаем, че човекът има 5 сетива: зрение, слух, обоняние 

и осезание. Но той притежава и шесто чувство – интуицията. 
Благодарение на него много жени, например, безгрешно 
познават, когато мъжът им им изневерява. Но ако говорим 
сериозно, интуицията е важно условие за всяко значително 
постижение. 

Всички велики изобретатели са разчитали на своята ин-
туиция, независимо от своите огромни знания и опит. Инту-
ицията прикрива всичките 5 сетива и по този начин се явява 
като най-древното и фундаментално чувство. Интуицията 
също я наричат “животински инстинкт”, излизащ извън 
рамките на логиката и здравия смисъл. 

Вече казах, че детето до 3-годишната си възраст е много 
близо до животното, имайки предвид, че то още не може ло-
гично да мисли и разчита на своите инстинкти. Много е 
важно да помним това и да поощряваме развитието на инс-
тинктите му и във всеки случай да не ги потискаме, насаж-
дайки му навици и опитвайки се да действаме върху логика-
та на детето и с доводите на разума. Нещо повече, доколкото 
интуицията е съвкупност от петте сетива, нейното развитие 
също така ги изостря. 
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Нужно ли е половото различие във възпитанието 
на детето 

Когато родителите мечтаят какво ще стане детето им, те 
отчитат неговия пол: “Той ще стане политик или учен”, “Тя 
ще бъде красавица и умница”. 

Защо ние се отнасяме по различен начин към новоро-
деното момченце или момиченце? В действителност до 3-
годишна възраст във физическия им вид няма голяма разли-
ка. Понякога даже външно не можем да ги различим. В ня-
кои езици за малкото детенце се говори в среден род. Наука-
та счита, че половите различия започват да се проявяват след 
третата годинка. Известният детски психолог Ван Орнщайн 
провел серия изследвания, от които стига до заключението, 
че едва след 3-тата годинка детето започва да отразява поло-
ва принадлежност, а вече на 4-5 годинки децата отчетливо 
проявяват пола си в игрите. По този начин, до 3-годишна 
възраст само формата на половите органи указва разликата 
между половете. 

Независимо от това родителите възпитават детето си, 
отчитайки неговия пол. Например, момченцата ги обличат в 
синьо, а момиченцата – в розово. Собствен вкус малкото все 
още няма и какво лошо има в това, ако момченцето носи ро-
зови дрешки, а момиченцето си играе с пистолети? Трябва 
ли да се отнема куклата от момченцето, ако то е проявило 
интерес към нея? Защо постоянно да му се напомня, че е 
момче. И защо момиченцето да не бива заинтересова от бор-
ба? Немският поет Рилке го възпитавали като момиче и даже 
го обличали в женски дрехи. Но от това той не е израснал 
женоподобен. Вместо да се притесняваме да не би момичен-
цето да израсне подобно на мъж, а момченцето – подобно на 
жена, по-добре би било родителите да осъзнаят каква вреда 
биха нанесли на психиката на детето, налагайки му своите 
представи за половите различия. 
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Говорете на детето истината по половите въпроси 
Половото възпитание активно се обсъжда в последно 

време по медиите. Главният въпрос е кога да започне поло-
вото възпитание – в началното или в средното училище. На-
мирам този въпрос за неуместен. Половият живот – това е 
сфера на инстинктите, защо трябва да се скрива от детето 
истината до определена възраст, а след това изведнъж започ-
ва да се говори за това. 

Макар малкото дете да се усеща като същество от сре-
ден род, вече на 2 или 3 годинки започва да задава въпроси, 
отнасящи се до половите въпроси. Отначало то открива, 
например, по време на къпане, че мама и татко се устроени 
по различен начин. Естествено, то задава въпроси. Ако се 
роди още едно дете в семейството, то започва да пита как 
братчето или сестричето се е появило. 

На тези въпроси детето трябва да получи ясен отговор. 
Не бива да се шегуваме или да се лъже детето. Смущенията 
или недомлъвките правят тази тема забранен плод и само ще 
разпалят любопитството му, ще породят ненужни фантазии.   

Интуицията на 2-3-годишното дете ще му подскаже, че 
не му говорят истината.  То може и да не се издаде, но любо-
питството му само ще се подгрее от странното поведение на 
родителите. 

Аргументът, че детето е твърде малко, за да знае исти-
ната за половия живот, е несправедлив и в този случай. По-
ловите теми следва да се обсъждат спокойно, в дружелюбен 
тон, за да се отнася детето още от самото начало естествено 
към този въпрос. Онези възрастни, които считат секса за заб-
ранена тема, просто са получили неправилно възпитание в 
детството си.   

Неправилното хранене изработва лоши навици за 
цял живот 

Проблемите, свързани с храненето, възникват рано или 
късно във всяко семейство. Литературата, свързана с възпи-
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танието на децата, е пълна със статии “Как да убедим детето 
да яде това, което не му харесва?” 

Обаче, не е ли по-добре да зададем въпроса как да из-
бегнем причините, водещи към проблеми с храненето, вмес-
то да мислим как да поправим това, което вече се е форми-
рало. 

Неправилните навици много трудно се изкореняват. 
Ако детето се заставя да яде против своето желание,  в него 
може да се предизвика повръщане или отвращение към яде-
нето за цял живот. 

Уверен съм, че освен алергиите към една или друга 
храна, проблемите с храненето възникват в резултат на неп-
равилното хранене още от бебе. Ако предлагате на детето си 
една и съща храна ден след ден, неговите вкусови рецептори 
няма да се развият и то ще  отказва всяка нова храна. Вкусът 
на детето, както и всички други чувства и сетива, се форми-
рат напълно между 1 и 3-годишна възраст. Не следва да се 
храни само с това, което е полезно, като куче или кон. Детето 
ви няма да ви каже “Това е вкусно!” или “Това е отлично 
приготвено!” Освен това много е важно детето да изпитва 
удоволствие от храната и тя да бъде колкото може по-
разнообразна. Аз бих давал на детето си най-вкусното, за да 
се изработи у него правилно отношение към храната и нека 
родителите, ако е необходимо, да дояждат това, което не е 
много вкусно. По-голямо внимание трябва да отделяме на 
разни специалитети и добавки към храната, за да се запознае 
детето с колкото може повече вкусови усещания.   

Редовният график на деня развива чувството за 
време 

Нашето време, за разлика от моето детство, е телевизи-
онно време. За съвременното дете животът без ТВ е немис-
лим. Поради това родителите по неволя гледат предавания, 
които гледат техните деца, за да не изгубят с тях контакт.  

Телевизията изпълнява ролята на часовник в живота на 
детето, доколкото то още няма чувство за време. Всяка прог-
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рама се асоциира в него с някакво събитие – таткото отива на 
работа, таткото се прибира от работа, време за лягане и т.н. 

Редовният график на телевизионните програми изра-
ботват у детето чувство за време. Прието е, че за малкото де-
те няма “минало и “бъдеще”, то живее само “сега”. Прибли-
зително около 2,5 годинки, когато вече говори, започва да 
разбира какво е това преди, после, вчера, утре. С други думи, 
докато детето не започне да разбира и да говори, то няма 
чувство за време. Обаче практиката показва, че бебето все 
пак разбира какво е настояще, бъдеще и минало, благодаре-
ние на повтарящите се ТВ програми. Строгият ред на ТВ 
програмите е по-точна от събитията в семейния живот, като 
закуска, обяд, прибиране от работа на таткото. Телевизорът 
може да свърши добра работа в организацията на режима за 
детето. Необходимо е да се спазва строг режим не само, за да 
привиква към добрите маниери, но и за да се развива чувст-
во за време у детето. Някои майки научават децата си да 
познават времето по часовника преди да са се научили да 
броят. Детето не разбира значението на стрелките, затова е 
безполезно да му показвате стрелките и да казвате: “8 часа е, 
време е да си лягаш”. Детето отива да си ляга, не защото е 
станало 8 часа, а защото е станало тъмно и защото му се иска 
да спи. Редовният график на деня позволява да се изработи в 
детето абстрактното чувство за време. Самият този ред заме-
ня за детето часовника. 

Новите ТВ програми помагат на детето 
правилно да говори  

Една майка ми каза, че двегодишното й дете се учи пра-
вилно да говори като слуша радио- и ТВ програми. 

Вероятно ще кажете, че няма смисъл да се разрешава на 
детето да слуша това, което то не разбира. Но на него въоб-
ще не му е необходимо всичко да разбира. Главното е да се 
изработят в него навици да заучава думи с правилно ударе-
ние, произношение и интонация. 
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Неграмотната реч и лошото произношение са продукт 
на средата, в която расте детето. Средата оказва на нашето 
съзнание неизличимо впечатление покрай нашата воля и с 
нищо не можеш да го изтриеш след това. Ако у възрастните 
има някакви особености на речта, той почти винаги ще ги 
предаде на детето, което после ще ги предаде на своето дете. 
По този начин се предават от поколение на поколение всич-
ки неточности и изрази в езика. 

Ако правилната реч здраво влезе в съзнанието на дете-
то, то би могло в последствие да избегне влиянието на жар-
гоните, с които изобилстват средствата за масова информа-
ция., а дори и вече да ги използва, ще бъде без ущърб на своя 
език. 

2.  Възпитание на характера в бебешката 
възраст 

Музикалната хармония най-лесно от всичко се усвоява в 
ранното детство 

Във филмите често показват как семейство или група 
приятели, увлечени от съвместно пеене, организират сво-
бодното си време. Прости селяни, без образование с удоо-
волствие пеят в хор и гласовете им звучат удивително мело-
дично и стройно. Слушайки такова изпълнение, детето се 
учи на музикална грамотност не с отделни ноти, а изведнъж 
с цели съзвучия. Това му помага да разбере разликата между 
звуците при съпоставянето им. На детето му е по-лесно да 
разбере това, което има определена структура. Комбинация-
та от звуците му помага интуитивно да почувства взаимоот-
ношението между звуците и индивидуалните качества на 
всеки звук.  

Съвършеният слух не може да се изработи у възрастния, 
но може у малкото дете, ако му се даде правилно музикално 
образование. 
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Обучението по цигулка развива способността за 
концентрация на вниманието  

През 1970 г. в чест на Деня на ООН имаше концерт на 
малки цигулари, който трябваше да започне в 11 ч. Но още 
от 8 ч. много деца, включително 3-4-годишни вече стояха на 
площада, без да обръщат внимание на студа, те репетираха и 
настройваха цигулките си. Бях поразен от целеустременост-
та на тези деца. 

Разбира се, детето трябва да си е дете, живо и любопит-
но. Но живостта и нетърпеливостта не са едно и също. Пос-
ледното качество е твърде нежелателно у възрастния човек. 
Този, който не умее да се съсредоточава върху едно нещо, 
губи напразно маса време и енергия за всяка задача. 

Този, който си е изработил в себе си висока степен на 
концентрация, притежава огромни предимства. Счита се, че 
учениците в музикалните училища са дисциплинирани и 
добре възпитани. Може да си помислите, че родителите им 
ги държат строго и това може да ги направи скучни и сери-
озни от самото им детство. Нищо подобно! Те се държат доб-
ре, не защото на уроците присъстват и родителите им, а за-
щото са способни на висока степен на концентрация на 
вниманието без всякакви особени усилия. Ученето им се от-
дава леко и успяват да свършат повече от другите деца за 
същото време. По този начин на тях им остава повече сво-
бодно време. 

Всички родители, чиито деца посещаваха цигулковия 
клас на д-р Сузуки, потвърждаваха, че техните деца никога 
не са се мъчили да се готвят за изпити, че без напрежение 
добре се учат, макар и да прекарвали много време в игра на 
двора. Този въпрос изяви съвършено нов тип дете-
интелектуалец – жизнерадостен, интелигентен и съвсем раз-
личен от общоприетия стереотип на бледото, слабичък очи-
латко. 

Известна е фразата на Конфуций “в хармония с музи-
ката”. Има се предвид, че музиката смегчава душата и по-
добрява характера. Музикалните занятия изискват редовни 
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тренировки, които на свой ред възпитават способност за 
концентрация на вниманието. По такъв начин музиката съ-
що така спомага за правилното формиране на характера. 

Свиренето на цигулка развива лидерски качества  
Способността да ръководиш други хора се приема изк-

лючително за качество на възрастен и затова това качество се 
възпитава в по-късна възраст. Всъщност лидерските качества 
започват да се развиват значително по-рано, отколкото мно-
зина си мислят. Забелязано е, че във всяка детска група ня-
кой обезателно започва да играе ролята на лидер. В книгата 
си “Детска психология” д-р Ямашита казва, че потенциални-
ят лидер винаги остава съсредоточен върху своите мисли и 
действия, даже и да е пълно с други деца около него. В игра-
та или при другите занимания той винаги се опитва да съз-
даде нещо ново и пръв се захваща с въплъщението на своите 
идеи. 

Тези качества се възпитават и чрез занятията по цигул-
ка. За това няма нищо чудно в това, че учениците на д-р Су-
зуки са толкова жизнерадостни, енергични деца със склон-
ност към лидерство, а съвсем не бледи гении. Тези деца с 
времето ще станат лидери в обществото, което винаги се 
нуждае от такива хора. 

Много ученици на д-р Сузуки са заели висши постове в 
най-прославените оркестри в света. 

Музикалното образование в ранна възраст се от-
разява даже на външността на детето  

Счита се, че външността на човека изцяло зависи от 
наследствеността. И все пак навярно не един път сте забеляз-
вали как се изменя външността на човека в зависимост от то-
ва как се устройва неговия живот. Разбира се, да се изменят 
кардинално носа или очите може само чрез пластична хи-
рургия, но външността като цяло и маниерите на поведение 
видимо се изменят в зависимост от жизнените обстоятелства. 
Особено нагледно тези изменения може да се наблюдават 
при децата. Така например, външният облик на дете, което 
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слуша музика или взима уроци по музика, безусловно се из-
меня под влияние на тези занятия. Ние проведохме експе-
римент в Асоциацията за ранно развитие с група малки де-
ца, които отначало, когато майките им за пръв път ги събра-
ли заедно, по нищо не се отличавали едно от друго. След то-
ва произволно отделили от тази група една част и им дали 
да слушат “Малка нощна музика” на Моцарт. След 4 месеца 
тези деца съществено се отличавали от останалите: били по-
живи и очите им блестели по-ярко. 

Известният японски музикален критик Маруо ми напи-
са писмо: “Звуците оказват огромно въздействие върху чове-
ка. Внимателните майки вероятно са забелязали как са се из-
менили децата от времето на Втората световна война. Това е 
станало по три причини: 

 Израстване на културното ниво на самите майки; 

 Подобряване на храненето; 

 Засилване въздействието на звуците върху децата. 
Маруо е сигурен, че музиката изменя изражението на 

лицата. Той е наблюдавал този интересен феномен нееднок-
ратно. 

Поради това той използва метода “потапяне на човек в 
музика” с пълна увереност, че музиката прави човека красив. 
Той счита, че вече и на няколкомесечното бебе не му е доста-
тъчно да слуша само говор, то безусловно слуша и музиката, 
която звучи по радиото, телевизията, от магнитофонните за-
писи. 

 
В нашето експериментално училище за възпитание на 

таланти децата учат стихотворения хайку за тренировка на 
паметта. Хайку са много полезни за тази цел, защото са крат-
ки, ритмични, лесно се запомнят.  

Отначало децата учат по едно стихотворение всеки ден. 
Разказват им съдържанието на стихотворението, на следва-
щия ден го учат наизуст и получават за задача да научат но-
во. По този начин детето си тренира паметта, но с това полу-
чава и удоволствие. Ако първият път детето е трябвало да 
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чуе стихотворението 10 пъти преди да го запомни, то след-
ващият път са му достатъчни 3-4 повторения, а след това – и 
един път. Казвали са ми, че децата научават по 170 стихотво-
рения годишно. 

Повторението е майка на знанието. Това е аксиома. Ако 
детето е забравило редче, нека повтори цялото стихотворе-
ние от началото до края. Тези, които са тренирали паметта 
си по този начин, могат да запомнят цяла приказка след 4-5 
прочитания. 

Някои читатели ще се отнесат със съмнение към този 
метод на трениране на паметта. Аз също отначало считах, че 
хайку не са съвсем подходящи за деца. Обаче целта на такива 
занятия е не просто да учат наизуст, но също да се развива 
естетическото чувство на детето, неговите умствени способ-
ности и творчески потенциал.   

Мозъкът на детето е способен да задържи в паметта от 
100 до 200 кратки стихотворения. 

Но паметта ръждясва, ако не се използва. Колкото по-
интензивно се използва, толкова по-добре тя функционира и 
се развива. 

Способността на детето да запомня трябва да се трени-
ра, докато то все още намира удоволствие в повторението. 

Обграждайте малките деца с най-доброто, което имате 
Един продавач на антики обграждал ученика си през 

първите 6 месеца от обучението му само с най-ценните и ис-
тински произведения на изкуството, защото като се нагледа 
на тях,  винаги да може да отличава истинския антиквариат 
от фалшификата. 

Този метод на обучение е добре приложим при възпи-
танието на детето. Ако в неговия мозък, който все още е като 
чист лист хартия, се запечата истинско изкуство, то ще оста-
не там за цял живот. Неговият мозък ще откаже да възприема 
фалшификати, когато стане възрастен и родителите не мо-
гат да влияят на вкусовете му. 

Ако обаче в мозъка му се запечатат фалшификати, то 
ще бъде нечувствително към истинското изкуство. Разбира 
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се, не винаги е лесно да се отличи истинското от фалшивото. 
Формирайки естетическите потребности на своето дете, ро-
дителите са длъжни да се доверяват и на своя вкус, и да се 
ръководят от прекрасните произведения на изкуството, кои-
то са били ценени винаги. Не трябва да се дават на детето 
само книжки с примитивни картинки, доколкото се предпо-
лага, че то не би могло да разбере по-сложния език на живо-
писта. Ако родителите ценят Матис и Пикасо, разбира се, те 
биха могли да показват картините им на детето си. Ако по-
лучават наслада от музиката на Бетовен и Моцарт, нека и де-
тето ги слуша колкото може по-често. 

Когато в мозъка се образува стереотип на истинското 
изкуство, той ще бъде основа за оценка на произведения на 
изкуството през по-нататъшния живот. 

Днес майките в цял свят се карат на децата си за това, че 
нищо друго освен поп музиката не ги интересува. Но какво 
може да се очаква от подрастващи, ако още от ранно детство, 
като правило, те слушат само такава музика, която здраво се 
е запечатала в техния мозък. Разбира се, те вече не са в състо-
яние да възприемат по-сложна музика. Когато определени 
щампи са формирани в съзнанието, трудно могат да се при-
учат децата към нещо друго.  

Силата на въздействие на музиката и живописта, тези 
два вида изкуство, формиращи естетическия вкус, зависят от 
ранното възпитание. Ако бъде заложен здрав фундамент, 
това ще облегчи по-нататъшния живот на детето. Помощта 
на родителите трябва да е своевременна. 

Детето е велик имитатор 
Когато бях на 3 години, ми харесваше да имитирам за-

екването на един наш съсед. Мама ми се караше: “Престани! 
Заекването е заразно”. 

Авторът на много книги за ранното детство К. М. Джо-
унс препоръчва дете, което се страхува от кучета, да се води 
там, където деца си играят с техните кучета. Подражавайки 
на тези деца, то ще се избави от своя страх. 
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Една майка ми разказа, че детето й било много придир-
чиво към яденето, докато не започнала да го слага на една 
маса с други деца на неговата възраст, които жадно изяжда-
ли всяка храна. Понякога дете с лош апетит изведнъж започ-
ва да се храни добре след гости в дом, където децата се хра-
нят със завиден апетит.   

Децата започват да подражават още от първата си го-
динка, а на втората и третата – вече подражават съзнателно и 
то не само на децата на своята възраст, а и на по-големите. 
Ненапразно казват, че децата са огледало на възрастните. За-
това в присъствието на детето, обръщайте внимание на свое-
то поведение, особено когато децата са на най-
подражателната възраст. 3-годишните деца имитират всички 
жестове, маниери на говор, походка и т.н. 

Тази склонност към подражание влияе също и на емо-
ционалното състояние на детето. Детето може да стане нерв-
но, поигравайки си с друго нервно дете или изведнъж да за-
почне да се страхува от самолети, ако неговият приятел се 
бои. 

Подражавайки, детето не просто се прави на маймунка, 
това е акт на истински творчество. Затова не му се карайте и 
не се отнасяйте твърде сериозно към това, за да не убиете в 
зародиш една творческа личност, което, разбира се, не влиза 
във вашите намерения. 

Успехите в едно начинание дават увереност в 
други начинания 

Както вече сме казвали, уроците по цигулка или чужди 
езици са нужни, не за да израсте от детето гений, а за да спо-
собства за общото му интелектуално развитие. За детето е 
по-полезно да изпробва силите си в разнообразни занятия с 
възможно по-широк кръг предмети, отколкото да се съсредо-
точи върху едно нещо. 

От друга страна, ако преуспее в дадена област, това ще 
му даде увереност в собствените сили и успешно ще се пред-
вижва в други занятия. 
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Има много подобни примери. В класа на д-р Сузуки 
имало едно много срамежливо момче на 3 годинки. В срав-
нение с другите деца той не можел да разговаря добре, над-
смивали му се и не го приемали в игрите. Когато му предло-
жили да опита да свири на цигулка, то се разплакало и дори 
не се докоснал до нея. 

След няколко месеца посещения в класа на д-р Сузуки 
детето започнало да свири, а след 6 месеца вече най-добре от 
всички изпълнявал пицикато. Това му дало увереност в сво-
ите сили. За изненада на родителите си то започнало да се 
занимава по собствена инициатива. Нещо повече, станало 
много по-общително и по-енергично и в другите занимания. 
Често се представял като диригент, станал тартор сред съ-
седските деца и говорът му се оправил съвсем.  

Такива промени се случват и с възрастни хора, но при 
малките деца, при които психологическите преживявания 
още не са дълбоки,  подобни изменения стават много по-
лесно. 

3. Творчество  и  навици 

Дайте на своето дете моливи колкото може по-рано 
На 8 месеца детето вече може да държи молив. Захва-

щащите способности са по-добри от всичко друга, свидетел-
стват за здравословното развитие на детето. В тази възраст 
детето започва да къса книжки, да чупи на части играчките, 
довеждайки майка си до отчаяние.  С други думи, детето 
влиза в стадия на самоутвърждаването. 

Важно е разумно да се направляват постъпките на дете-
то, доколкото от това зависи неговата бъдеща способност 
към творчество. Дайте му цветни моливи. То, разбира се, 
веднага ще започне да драска, където му попадне. Ако му 
дадете лист хартия, то ще начертае няколко криви линии и 
по-скоро веднага ще продупчи хартията. За вас това са прос-
то драсканици, докато за детето това е самоизразяване. 

Обаче много родители неволно потискат този стремеж 
към самоизразяване. Те му налагат своите представи: “Дръж 
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молива така”, “Ябълките трябва да са червени”, Рисувай 
кръга ето така”, “Не късай книжката”, “Не хвърляй листа на 
пода”, “Не пиши по масата”. Не са ли прекалено много заб-
раните за едно малко дете? 

Понякога дом, в който има малко дете, нарушава своята 
чистота и ред. Обикновено гостът прави комплимент на 
майката, която поддържа реда в дома и успява да се грижи за 
детето. Действително, грижите за детето от сутрин до вечер 
не оставя нито време, нито сили за поддържане на чистотата. 
Но за майката би било шок да узнае, че нейната добросъвес-
тност в поддържането на домакинството пречи на творчес-
кото развитие на нейното дете.   

Всичко, което детето прави с ръцете – рисува, разхвърля 
играчки, къса хартия – развива неговия интелект и творчес-
ки заложби. Колкото по-скоро дадете на детето молив, тол-
кова по-добри ще бъдат резултатите. Но ако едновременно с 
това вие всеки момент го прекъсвате, то все едно с това ще 
попречите на развитието на неговите творчески способнос-
ти.    

Стандартна хартия за рисуване – стандартен човек  
Художникът-илюстратор Хироше Минабе е недоволен 

от днешното възпитание на децата до 3 годинки. Някои не-
гови идеи заслужават внимание. 

Например, според него, преди да започне да рисува 
картина художникът решава каква форма да има. На детето 
дават стандартен лист хартия и по този начин вече го лиша-
ват от възможността за избор.  

Същото отношение наблюдаваме и по други въпроси. 
Например, счита се, че на детето подхождат само специални 
детски песнички и приказки. Такова отсъствие на въображе-
ние от страна на възрастния на свой ред ограничава въобра-
жението на детето. 

Когато на децата предлагат лист хартия само в стандар-
тен размер, те подсъзнателно приемат мисълта, че всички 
картинки трябва да бъдат само в този размер и това очакват 
от тях родителите и възпитателите.  
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Детето вижда света огромен (много по-голям, отколкото 
родителите могат да си представят), когато то за първи път 
вземе в ръчичка молив и осъзнае, че може да оставя следи по 
чистата хартия. Този огромен свят е много по-голям от стан-
дартния лист хартия. Бих давал на детето огромен лист хар-
тия, за да може да рисува по него. Стандартният лист спо-
собства за възпитанието на стандартен човек, лишен от 
творчество и достатъчна жизнеустойчивост. 

 Излишните играчки разсейват вниманието на 
детето 

На децата подаряват много играчки. Често наблюдавам 
в магазините как детето се довежда до истерия, изисквайки 
да му купят играчката, която му харесва, родителите не из-
държат и я купуват. Много специалисти счетат, че отказвай-
ки да удовлетворят всяко желание на своето дете, родители-
те проявяват не недостиг на обич към него, а обратното, 
действат в негов интерес. Много психолози считат, че когато 
около детето има много играчки, това го потиска и му е 
трудно да се съсредоточи върху едно нещо. Детето най-
добре играе с една играчка, измисляйки разни игри с нея. 
Парче дърво или счупеното капаче на чайника могат да бъ-
дат много по-интересни за детето, отколкото една скъпа иг-
рачка в магазина. 

Така, ако искате да развиете в детето си нестандартно 
мислене и изобретателност, не му купувайте всичко, което 
поиска.  С това ще постигнете точно обратния ефект. 

 

Не си струва да прибирате всичко, което може да 
бъде опасно за детето 

Твърде грижовните майки се стараят да прибират по-
далече всичко, което може да навреди на детето. По този на-
чин те практически създават вакуум около детето. Вече спо-
менах за ползата от тактилните усещания за развитието на 
детето. Мадам Монтесори препоръчва съзнателно да се 
предлагат на детето твърди и меки, груби и нежни, тъпи и 
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остри, тежки и леки предмети. На детето му е интересно 
всичко, което го огражда. То докосва и опипва предмети, по-
някога ги чупи на части и това е свидетелство за неговата 
растяща  любознателност и творчески потенциал.  

Детето има своя собствена представа за реда 
Макар за детето да е вредно да живее в обстановка на 

идеален ред в дома, не твърдя, че в дома трябва да бъде хаос. 
В неговия мозък активно се формират стереотипи и това го 
прави чувствително към цветовете, формите, местонахожде-
нието в пространството. 

Доколкото неговите способности за разпознаване на 
образи се развиват в резултат на постоянното повторение, 
считам, че ако детето всеки ден намира един и същ предмет 
на едно и също място, това му оказва положително въздейст-
вие, както и в случаите с усвояването на други навици. 

Детето е много чувствително към всякакви промени в 
неговия живот. Понякога детето започва да плаче без при-
чина, губи апетит, вдига температура. Тези симптоми могат 
да бъдат реакция на промените в обстановката, които въз-
растен може и да не забележи. 

С други думи, всякакви промени нарушават представа-
та на детето за ред. Ако тези промени са му неприятни, то 
съответно реагира. Трябва да разберем, че децата са много 
по-чувствителни към измененията в определения ред на не-
щата, отколкото възрастните. Децата възприемат предметите 
на обособено, а във взаимовръзка един с друг. Това на свой 
ред подпомага тяхното развитие, затова на нас възрастните 
ни се налага да избягваме резки промени, които могат да на-
рушат представата на детето за устойчивост и ред в света. 

Предоставете на детето наблюдателен пост 
Често при вида на бебе, лежащо в количка, съм си мис-

лел, че то няма какво да гледа освен голия таван или мрежа-
та против комари. Понякога се появява лице на възрастен и 
бързо изчезва. 
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Това не е хубаво. Детето трябва да гледа нещо. В тази 
възраст бебетата жадно попиват всякакви сензорни усеща-
ния и тази потребност не може да бъде удовлетворена, ако 
бебето постоянно лежи по гръб в своето креватче или в ко-
личката. Макар възрастните периодично да се навеждат над 
бебето, това само дразни очите му, защото то се мъчи да 
проследи изчезващия предмет без да бъде в състояние да си 
обърне главата. Предлагам да го поставяте в наклонено по-
ложение, за да има обзор, вместо периодично да се навежда-
те над него или да го замеряте с играчки. По този начин то 
може да види какво става извън пределите на количката, 
например. 

Играчките трябва да бъдат приятни на пипане 
Художникът Манабе има своя теория, изпитана върху 

собствените му деца. “Никога не им купувам готови играч-
ки. Давам им набор от детайли, от които те сами могат да си 
сглобят играчка. Даже ако не се получи и те започнат да 
плачат, те знаят, че няма кой да им помогне. Ако искат да 
имат играчка, длъжни са сами да си я сглобят. Поради това 
децата се стараят с всички сили”. 

Това е великолепен възпитателен метод – той включва 
“радост от постигнатото”, от което е лишено дете, което има 
само готови играчки. Много е важно, обаче, сглобяемата иг-
рачка да съответства на възрастовите способности на детето, 
иначе този метод ще се обърне срещу детето.  

Ние сме готови да похарчим и последната стотинка за 
играчка, очаквайки, че детето ще бъде във възторг от покуп-
ката. Но, обикновено, детето играе с новата играчка няколко 
минути и после я захвърля. Всеки родител има подобен 
опит. 

Готовите играчки рядко се харесват на децата, доколко-
то те имат много малко общо с окръжаващия ги свят. На тях 
не им е достатъчно играчката да бъде красива и забавна.  

По идея на Монтесори е разработена серия играчки, 
имитиращи реални предмети от бита. Можеш да ги пипнеш, 
да ги хвърлиш, да ги слагаш вътре една до друга, да отваряш 
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и затваряш, да ги отпускаш и затягаш. Всичко това са нави-
ци, необходими на детето в живота. 

Често възрастните изразяват отношение към играчките, 
основано на собствените детски впечатления. Детето с лю-
бопитство изучава заобикалящите го предмети и особено ре-
агира на тези, които му дават “радост от постигнатото” и 
удовлетворяват творческата му потребност.  

Книжките не са само за четене, а кубчетата не са 
само за строителство 

С нашето ограничено въображение ние, възрастните, 
считаме, че книжката служи за четене, а кубчетата – за стро-
ителство. 

Това са обикновено първите играчки на децата. Възрас-
тните насаждат на детето своите представи за това как тряб-
ва да се играе с книжките и кубчетата. Ако детето играе по 
своему, значи целта  е постигната, независимо от това с какво 
и как си играе.  

Да го коригирате – това означава да пречите на твор-
ческото му развитие или даже да му отнемете желанието въ-
обще да играе. 

То може да използва книжките като тунел или да рисува 
по тях. По-добре е да не му давате книжки, отколкото да нас-
тоявате само да ги чете. 

На детето му е скучно да си играе с готова играчка, коя-
то може да се използва само по едно предназначение. Колко-
то и скъпа да е тази играчка, тя няма стойност за детето, ако 
не може да направи нещо от нея с ръцете си или да я прис-
пособи в съответствие със своето богато въображение. 

Почти всички родители са преминали през това. Обик-
новено на първото дете са купували твърде много играчки, а 
на второто вече по-малко, разбирайки, че детето въобще не 
се нуждае от тяхното изобилие. По-добре е да има малко, но 
полезни играчки. 

За малкото детето всичко, което докосва и вижда, е ма-
териал за игра. Няма особена нужда въобще да му се купуват 
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играчки и не настоявайте то да си играе обезателно така, 
“както трябва”.  

Моделирането, изрязване на модели от хартия и 
сгъването на книжни фигурки развиват творчес-

ките заложби в детето 
Огледайте се  и ще бъдете поразени колко прости иг-

рачки съществуват, които са използвани от векове. Това е 
глината, хартията за изрязване, цветна хартия за правене на 
книжни фигурки. 

Тези материали имат една обща характеристика – ня-
мат определена форма или предназначение. С други думи, 
може да им придавате всякаква форма. Именно поради това 
те се явяват идеални играчки за малкото дете, когато инте-
лектът се развива по-бързо от всичко. Може да достави с тези 
материали всичко, което му хрумне. Да предположим, че да-
дем глина и хартия на дете, което още годинка няма. То ще 
ги попипа безцелно, без да има намерение да направи нещо 
от тях, а само изучавайки ги. Но прибирайки ги в ръце, то 
вече им променя формата и с удивление наблюдава тези 
промени. И това вече само по себе си е ценен опит. 

В тази възраст детето просто още и още ще мачка хар-
тията и глината, изпитвайки удоволствие от този процес. 
Подсъзнателно то започва вече да разбира причинно-
следствените връзки между действието и резултата. 

Постепенно започва да се опитва да придаде форма на 
глината и да направи корабче от хартията. Тези играчки 
лесно се превръщат и в прости предмети, и в много сложни 
предмети, в зависимост от стадия на развитие на детето. 

Дете, започващо да вае от ранна възраст, съществено 
изпреварва своите събратя в усвояването на различни нави-
ци. Тук важното не е в това, че детето рано е започнало да 
практикува ваенето, а в това, че моделирането е разбудило 
отрано неговите интелектуални и творчески заложби. Лов-
костта на ръцете и самоизразяването – това е първите, но да-
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леч не единствените качества, придобиване от детето, благо-
дарение на моделирането.  

 

Ролевите игри развиват творческите заложби в детето 
Главната цел на занятия, като цигулка и чужд език, как-

то вече сме подчертали, е не толкова да се научи на нещо де-
тето, колкото да развиват неговия безграничен потенциал. 
На тази цел служат ролевите игри. Всяко дете, независимо от 
степента на надареност, заслужава внимание, поощрение и 
помощ, за да развие максимално всичко по-добре в себе си. 
Ние, възрастните, трябва да му дадем това разбиране и да му 
помогнем, а това изисква време и търпение. 

Театърът или ролите са един от най-добрите начини за 
развитие на детското творчество. Себеизразяването чрез 
движение на тялото и думите, за разлика от моливите и му-
зикалния инструмент, най-ценното в тези ролеви игри е, че 
има възможност за пряко и свободно изразяване в отноше-
нията с другите членове на групата.  

Физическите упражнения стимулират развитието 
на интелекта 

Изяснено е, че лошата осанка при ходене е резултат от 
недостатъчната физическа тренировка в най-ранното детст-
во. 

Децата прохождат най-рано на 8 месеца. Ако не ги тре-
нирате върху основните движения в тази възраст, никога 
няма да ги изпълняват правилно и никога няма да придоби-
ят други навици, основа за които са тези мозъчни връзки. В 
този смисъл, ранната тренировка в ходенето играе същата 
роля, както ранните уроци по музика или чужд език. 

Смятам подробно да поговоря за физическото възпита-
ние на детето, за да убедя родителите, че 1) основните двига-
телни навици трябва да се тренират от бебешка възраст и 2) 
правилната физическа подготовка прекрасно стимулира ум-
ственото развитие на детето. 
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В бебешката възраст мозъкът на детето не се развива от-
делно от тялото. Умственото развитие става паралелно с фи-
зическото и сетивното. Например, плуването развива не са-
мо мускулите, но и рефлексите.  

Физическите упражнения подобряват работата на 
всички органи и повишават съпротивлението на детето на 
външния стрес. 

Разбира се, детето ще израсне даже и само да го храните 
и да се грижите за него. Но ако вие нищо повече не му дава-
те, то тези способности, с които се е родило, ще останат не-
развити. Физическите упражнения са един от главните ком-
поненти на неговото развитие. Те стимулират развитието на 
мускулите, костите, вътрешните органи и мозъка. Казват, че 
дете, което рано проходи, става много умно.  Вероятно това е 
поради по-интензивното физическо натоварване, което спо-
собства за развитието на интелекта му. 

Тренирайте лявата ръка така, както дясната 
Много левичари ли познавате? Най-много един-двама. 

А хората, еднакво владеещи двете си ръце, са още по-малко. 
Не знам дали Адам и Ева са били десняци, но на определен 
етап от развитието на човечеството използването на дясната 
ръка се превърнало в норма. Всичко е съобразено с десняци-
те – автомобилното управление, спортните уреди, кухненс-
кото оборудване и инструментите. Затова, по традиция ро-
дителите учат децата си да използват дясната ръка. 

В Америка има значително повече хора, отколкото в 
Япония, които еднакво свободно ползват и лявата, и дясната 
си ръка. Но все пак десняците са повече от левичарите. Има 
ли това предпочитание на дясната ръка някакви основания?  
Има теория, че опората на лявата ръка претоварва сърцето. 
Но аз никога не съм срещал левичари с болно сърце.  

Дясната и лявата ръка са родени едновременно и тяхна-
та анатомия е еднаква. Защо функционират по различен на-
чин? Очевидно, защото още от детството към тях има раз-
лично отношение. 
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Маймуните не правят разлика между двете си ръце, те 
еднакво добре ги използват и при хранене, и в игрите. В това 
отношение човекът е по-малко съвършен от маймуната. 

Има предположение, че ако майката винаги държи де-
тето на лявата си ръка по време на кърменето, а дясната пра-
ви още нещо,  то неговата дясна ръка винаги се оказва при-
тисната и тогава лявата му ръка ще се развива по-добре. По-
някога детето случайно започва да пише с лявата ръка и тя 
се развива по-добре от дясната. 

Всеки може да развива еднакво и дясната , и лявата си 
ръка, ако започне да прави това в ранното си детство. Вече 
казах, че тренировката на пръстите стимулира развитието на 
интелекта. От тази гледна точка не бива да се пренебрегва 
лявата ръка. 

Ходенето е полезно за децата 
Заради автомобилното движение вече не виждаме игра-

ещи на улицата деца. Майките ги водят за ръка, не ги пускат 
сами. И преди да започнете да се оплаквате, че нямате време 
да се влачите със скоростта на вашето дете, помислете колко 
е полезно ходенето за него. 

При ходенето участва цялото тяло. От 639 мускула в тя-
лото ни 400 участват в ходенето. 

За разлика от другите физически упражнения при хо-
денето ритмично се редуват напрягането и отпускането. 
При правилно ходене мускулите на единия крак се напря-
гат, докато в същото време мускулите на другия си почиват. 
Извършва се плавно движение без загуба на енергия.   

Не случайно много писатели казват, че когато работата 
им засече, правят една разходка, по време на която се появя-
ват нови идеи. По всяка вероятност ходенето стимулира 
мисловния процес. Ние не забелязваме процеса на ходене, 
тъй като го възприемаме като нещо, разбиращо се от само 
себе си. Но това не е така. Както показва историята с двете 
момичета, израснали в глутница вълци, детето така и ще си 
пълзи, ако съществата около него се придвижват на четири 
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крака. Много важно е да се учи детето да ходи правилно от 
ранна възраст. 

Двигателните способности също се нуждаят от 
тренировка  

Съпрузите Икеда, двамата гимнастици, решили първо-
родното си дете да го тренират по система, разработена от 
нашата Асоциация за ранно развитие. Скоро то проявило за-
видни спортни способности. Родителите решили, че то е 
унаследило техния талант, че това е “в кръвта” му. Поради 
това с второто си дете не се занимавали и то въобще не проя-
вило никакви спортни способности, макар че се е родило от 
същите родители-спортисти. Съпрузите стигнали до извода, 
че двигателните способности в малко степен зависят от нас-
ледствеността, а в голяма – от тренировките. 

Нашето телосложение и координацията на движенията 
се предават по наследство.  Но как ще съумеете да развиете 
дадените ви от природата заложби, зависи от тренировките. 
Може по рождение да имате прекрасни данни да се занима-
вате с плуване или гимнастика, но без съответните трени-
ровки тези заложби просто няма да се реализират. В същото 
време дете, родено със слаби физически данни, може да пос-
тигне големи спортни успехи. 

Гениални брат и сестра, говорещи седем езика, се роди-
ли слаби физически. Но в резултат на упорити занимания 
по бягане достигнали добри резултати. Момиченцето за-
почнало да тренира, когато било на 11 месеца, а батко й – на 
2,5 годинки. В резултат момиченцето бяга по-добре от батко 
си. Този пример още веднаж доказва, че двигателните спо-
собности зависят не толкова от наследствеността, колкото от 
тренировките. Това, което се нарича вродена способност към 
спорт, фактически е резултат от това, че детето е растяло  в 
спортна среда. 
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Колкото по-рано започнат спортните занимания, 
толкова резултатите са по-добри 

Вече разказах как плуват няколкомесечни бебета и че 
дете, което се учи да ходи, може лесно да се научи да кара 
ролкови кънки, в същото време възрастните много трудно 
могат да овладеят такива умения или по-скоро дотолкова 
трудно, че да загубят желанието да се учат. Аз започнах да 
играя голф след 40-те. И макар вече 15 години да тренирам 
усърдно, все още играя лошо. Ако бях започнал да играя в 
детството си, със сигурност бих играл много по-добре без да 
хвърля толкова много усилия.  

Мой познат започна да учи децата си да играят голф, 
когато едното беше на седем, а другото на девет години. По-
малкото доста изпреварва по-голямото, даже сега, 8 години 
по-късно, макар че  по-големият е по-атлетичен и превъз-
хожда малкия в други видове спорт. Техният баща се опит-
ваше да разбере каква е причината за успехите на по-малкия. 

Единственото обяснение е това, че той е започнал по-
рано да тренира. 

За детето работата  и  играта са едно и също 
Бих ви дал следния съвет: нека вашето дете се труди 

толкова, колкото може, но при едно условие – че за вас не е 
важен резултата от неговата работа. 

За детето е важен не резултатът от неговата дейност, а 
самият процес. Ние възрастните искаме всяка работа да бъде 
доведена докрай. И в това виждаме разликата между работа-
та и развлечението.  

Колкото и проста да е работата, на детето трябва да му 
се покаже как да я върши. Работата често изисква предпаз-
ливост и концентрация на вниманието, които не са нужни в 
играта. 

Поради това участието на детето в обикновена, проста 
работа у дома е много полезно за развитието на интелекта и 
двигателните му способности. Колкото и да е странно, много 
родители забравят, че детето може заедно с възрастните да 
прочиства тревата в градината, да полива, да мие пода, да 
чисти къщата. На това е лесно да се научи и това има пряко 
отношение към ежедневния живот. Разбира се, най-лесно е 
да го оставиш детето на него самото. Детето не може го учи-
те да играе, много по-трудно е да го научите да върши прос-
ти домашни неща. Но родителите, които, за да облекчат жи-
вота си, приемат за “жестоко да задължаваш малкото дете да 
работи”,  всъщност лишават детето си. 
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Част 5. 
Какво да се избягва. Поглед в бъдещето 

Ранното развитие – това не е подготовка за детска-
та градина 

Получавам много писма. Някои хора не са съгласни с 
моите възгледи, макар болшинството да ги споделят. За съ-
жаление, мнозина гледат на ранното развитие като на под-
готовка за детската градина или като възпитание на таланти.  

Една майка ми пише: “Струва ми се, че главният проб-
лем е в несъвършенството на училищното образование, а не 
в ранното детство. Съмнявам се, че съвременното училище 
може да продължи това, което е започнато в ранното възпи-
тание. Единственият критерий в училище е оценката на из-
пита. Не убива ли тази система всички останали заложби в 
детето, които се е удало частично да се развият в ранното 
детство?”  

Аз също се съмнявам в разумността на училищната сис-
тема в Япония, където всички деца постъпват на училище на 
шест години, учат по една и съща програма, за да постъпят 
после във ВУЗ. Тази система е неудовлетворителна за талан-
тливите деца, на които  им е твърде леко, и за неспособните 
деца, на които им е твърде тежко. Стандартното образование 
не може да възпитава хора, способни да поемат върху себе си 
отговорността за развитието на обществото на ХХІ век. 

Именно заради несъвършенствата на образователната 
система аз придавам такова значение на ранното развитие. 
При правилно възпитание в ранната възраст детето и в учи-
лище ще учи по-добре. То лесно ще се справи със системата 
на “получаване на оценки” в училище. Ако бъдат посети ху-
бави семена в най-критичния период на ранното развитие, 
детето ще израсне достатъчно стабилно, за да противостои 
на всякакви трудности. 

Нещо повече, не вярвам съществуващата система на об-
разование да остане вечно. Вярвам, че родителите ще пос-
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тигнат необходимите изменения. По този начин в техните 
ръце се намира съдбата на бъдещето и на бъдещите поколе-
ния. 

Ранното възпитание не изисква допълнително 
нито време, нито пари 

Често родителите ми възразяват: “Нямам нито пари, 
нито време да занимавам детето си с такива неща. Вашите 
идеи са за тези, които притежават всичко това.” 

Възпитанието на детето – това съвсем не е въпрос на па-
ри и време. 

Разбира се, има немалко родители, които водят детето 
си на уроци по музика или по чужд език по съображения за 
престиж. Поради това не е и чудно, че мнозина се отнасят 
към ранното развитие като към занимание за богати. 

Но това е само външно впечатление. Действително, не е 
лесно за по-слабо осигурените родители да намерят време и 
пари за такива занимания с децата, но уроците по музика и 
език – това не са единствените начини да се развият залож-
бите във вашето дете. 

Любящите родители ще намерят и други възможности 
за обучение. Ако времето и парите играеха толкова голяма 
роля, както мислят мнозина, то как тогава може да се обясни 
факта, че в богатите семейства често израстват изроди, а в 
бедните – талантливи деца. Значи, работата тук не е само в 
парите, а главно в родителската любов и старание. 

Без перспективи за бъдещето е невъзможно 
правилно възпитание 

В съвременната система на образование в Япония всич-
ки младежи, които завършат училище, могат да постъпят във 
ВУЗ, независимо от произхода, социалния статус и матери-
алното положение. Това само по себе си е прекрасно, но тази 
система породи едно зло – висшето образование започна да 
се възприема като самоцел и явно се преоценява. 

Счита се, че не може да се направи добра кариера без 
висше образование и поради това всички учат. Диплом от 
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добър университет гарантира работа в престижна компания. 
Всички вървят по една и съща пътека, взимайки изпит след 
изпит, започвайки от началното училище. Затова ранното 
възпитание се възприема от родителите като първото стъпа-
ло по дългия път, ориентиран към безкрайно полагане на 
изпити. 

Колко дълго ще се поддържат днешните ценности в 
нашия бързо изменящ се свят? Това, което е ценно днес, мо-
же да няма никаква цена утре, а още повече след 20-30 годи-
ни, когато днешното дете ще се превърне във възрастен чо-
век. 

Вашето дете ще израсне като безполезен човек, 
ако го възпитавате, изхождайки от днешните 

ценности. 
Няма нищо по-важно от възпитанието на децата 

“Така съм заета с детето, че нямам време за неговото об-
разование. Теориите са си теории, но откъде да намеря вре-
ме за тяхното приложение.” Майките често реагират на мои-
те съвети по този начин. Аз съм убеден, че не бива да се от-
деля грижата за детето от възпитанието на детето. Това е ед-
но и също. Вашето отношение към него оказва въздействие. 
Някои майки считат, че трябва да работят заради детето, 
други считат, че главното е да го нахранят. Най-доброто 
възпитание за детето – ето това е майчинската обич. 

Преди да се възпитава детето, трябва първо 
да се възпитат родителите 

Възпитанието на детето започва с възпитанието на ро-
дителите. Впрочем, в това се състои и задачата на тази книга. 
Надявам се, че родителите, които четат тази книга, няма да 
ми се обидят за това. 

Не бива да се предоверява възпитанието на детето на 
друго лице, особено докато е още малко. Само родителите и 
особено майката могат да направят това успешно. За това им 
се налага през цялото време да се учат и да мислят. Родите-
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лите трябва сами да изберат този метод на възпитание, който 
им се струва най-убедителен. Нямам предвид, че трябва да 
посещават учебни заведения. Самообразованието е напълно 
достатъчно. Тези, които възнамеряват да стават учители, 
изучават задълбочено не само предмета, който ще препода-
ват, но също така изучават и детска психология, обща психо-
логия, педагогика.  

Точно така и майката, която е първият и главният човек 
за детето, трябва да усвои основите на педагогиката, за да 
възпитава детето със знания. 

Учете се от детето си 
Един от капаните, в които попадат майките, това е са-

монадеяността. Изхождайки от най-добрите намерения, 
майката може незабелязано да стане диктатор, през цялото 
време налагайки на детето своята воля. Тази тенденция се 
усилва и от това, че тя води уединен начин на живот, докато 
се грижи за детето. Майката не трябва да чувства, че само тя 
отговаря за детето, че цялото натоварване по грижите за 
малкото дете лежи само върху нея. И не само съпругът тряб-
ва да й помага, но и бабите и дядовците, за да може майката 
да участва в живота и извън прага на своя дом. Но главното е 
през цялото време да се учите от своето дете, за да не усвоите 
лошия навик  да се отнасяте към детето отвисоко, изхождай-
ки от своите собствени понятия и своите собствени нужди. 

 “Всички сме се родили от детството”.  Даже бих казал, 
че “детето е учител на възрастния”. Това се отнася не само за 
раната детска възраст, но и за целия живот. 

Всеки възрастен има на какво да научи от едно дете. От 
древни времена човек се стреми да опознае себе си. На това 
са посветени такива науки като биология, медицина, психо-
логия. Не считам, че родителите са длъжни да посещават 
курсове по биология или философия, но и да се успокояват 
от достигнатото също не бива, за да не загубят обективността 
при оценката на своето собствено поведение. Също така е 
важно обективно да оценяват поведението и чувствата на де-
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тето си. При такъв подход майката постоянно ще прави отк-
рития, които ще й помагат във възпитанието. 

 

По-скоро майката може да помогне на детето, от-
колкото бащата 

Историята познава немалко гении, които са дали огро-
мен принос в развитието на човечеството, но в личния си 
живот като правило са били нещастни, доколкото са били 
емоционално неуравновесени и физически слаби. 

Хората не се раждат нито гении, нито неудачници 
Биографите на великите личности често откриват, че 

личните им неуредици се коренят в детството. 
Например, често родителите им и особено бащата са 

били твърде усърдни възпитатели. Разбира се, само по себе 
си това е добре, още повече, че благодарение на своите бащи 
техните таланти са се развили така блестящо. Обаче, такива 
бащи, икономисвайки време за полезните занимания, не са 
позволявали на своите деца да играят  с връстниците си, ли-
шавайки ги от общуване и физически тренировки. Колкото 
и талантливи да са такива хора, в личния си живот те са не-
щастни поради неправилното възпитание. 

Да вземем, например, френския философ Блез Паскал. 
Баща му го е възпитавал с голяма строгост. Възлагал е големи 
надежди на сина си. Той напуснал държавната си служба, за 
да се посвети изцяло на възпитанието на сина си. Учил го е 
на география, история, философия, езици и математика, без 
да го кара да зубри, а е развивал ума му внимателно и после-
дователно. Блез Паскал станал знаменит математик, физик и 
религиозен философ. Всички помнят знаменитото му изказ-
ване: “Човекът е просто една слаба тръстика, но мислеща 
тръстика”. Но малко хора знаят неговото признание, че няма 
нито един щастлив ден през целия си живот. Той живее само 
39 години. Майка му умира, когато е бил на 3 годинки и тай 
фактически не познава майчината ласка. Лишен от контакти 
с връстниците си, той е общувал само с баща си и живял в 
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постоянна строгост. Разбира се, това не е могло да не окаже 
влияние върху неговото здраве и психика.  

Бащата може да направи от детето гений, но само май-
ката може да направи от него добър човек, органично съче-
таващ душевните и физическите способности. 

Ето защо е така важно майчинското възпитание в ранна 
възраст. 

Не насилвайте волята на малкото дете 
Възпитанието често се асоциира с насилие над личност-

та, с игнорирането на желанието на детето. Разбира се, мал-
кото дете още не може да изрази своите желания, но майката 
трябва да умее да ги разпознава. В това се състои една от 
нейните главни задачи. 

Заставяйки го да прави нещо против волята, вие под-
ронвате вярата му във вас. Вероятно поради това, че образо-
ванието предполага предаване на знания от учителя към 
ученика, всеки, който се оказва в ролята на учител, неволно 
застава в позата на даващия. Лично аз считам, че в този сми-
съл по-доброто обучение се намира зад пределите на това, 
което наричаме образование. Например, нито един родител 
не мисли, че той обучава детето си по роден език.  И незави-
симо от това, общуването с родителите подбужда детето да 
се учи да говори, макар това и да не се нарича образование. 

Майчинската реч, чувства и постъпки винаги се преда-
ват на детето, влияят на изграждането на неговия характер и 
способности.С други думи, тяхното общуване вече само по 
себе си е “образование”. Обучението на детето на различни 
навици – това е само едната страна на образованието. 

Когато у детето възникне желание да направи нещо без 
всякаква принуда, това е идеалният метод на обучение. По 
този начин, ранното развитие на детето зависи от задълбо-
чеността и вниманието на майката и околните. Немският 
химик Освалд счита, че таланти се възпитават с книги и по-
ощрения. Родителите на великите хора не са им налагали 
книги – те са заобиколени с тях от детството си. Никога не са 
им казвали: “Искам да станеш велик човек!”. Говорели им по 
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друг начин: “Не се съмнявам, че можеш да станеш велик чо-
век”. 

Не прекъсвайте образованието на своето дете 
Само в една Япония се раждат повече от два милиона 

деца годишно. В миналото семействата са имали по 5-6 деца, 
а днес средното семейство има обикновено две деца. С други 
думи, болшинството от тези 2 милиона деца са били отрано 
планирани. На тези деца много им е провървяло – те са же-
лани деца. Обаче всички ли получават необходимите грижи 
и образование? Боя се, че не. Макар родителите за планират 
отрано раждането на дете, когато то се появи на бял свят, 
често го оставят на само на себе си. Няма съмнение, че през 
първите три години върху възпитанието на детето е необхо-
димо да се отделя особено внимание. Днес много майки пре-
късват бременността без особено сериозни причини.   

Абортът – това е зло, унищожаване живото семе на жи-
вота. Обществото осъжда абортите, но не осъжда родители-
те, които не се занимават с възпитанието на детето си, давай-
ки му само живот. Според мен, това е по-голямо зло от абор-
та и няма оправдание. 

След войната животът беше много тежка борба за оце-
ляване. Поради това много деца растяха без необходимите 
грижи. Но днес нищо не може да оправдае невниманието 
към децата. 

Децата не са собственост на родителите 
Рано или късно детето достига възраст, когато може да 

отговори на родителските упреци: “Не съм те молил да ме 
създавате. Сега няма какво да се карате!” И ще бъде прав. И 
действително, децата се появяват на бял свят само благода-
рение на своите родители и те напълно отговарят за него, 
докато не порасне и не си извоюва независимостта. 

Учудващо е, че много родители дълго не се разделят с 
илюзията, че докато детето се намира под тяхно попечителс-
тво, те могат да правят с него каквото счетат за угодно. Могат 
да кажат: “Аз искам да направя от него инженер” или “Ис-
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кам да стане музикант”, както се поръчва костюм при шива-
ча. 

Когато майките питат д-р Сузуки “Ще излезе ли нещо 
от моето дете?”, той обикновено отговаря: “Нищо”. Но виж-
дайки разочарованието на майката, добавя: То ще стане не 
нещо, а прекрасен човек”. 

Това чувство на собственост по отношение на детето е 
много разпространено. То е причина да се игнорира волята 
на самото дете. Ако детето усвои такова отношение към себе 
си, преди да се разгърне неговата воля, може след това за цял 
живот да се съмнява в собствените си сили.  Вместо да пла-
нирате бъдещето на своето дете, по-добре е по-внимателно 
да се вгледате в него. Дълг на родителите е да предоставят на 
детето си възможно най-широк избор, за да може детето само 
да вземе решение, какъв иска да стане. Не родителите, а са-
мото дете владее своето бъдеще.  

Неувереността на майката е във вреда на детето 
Вече 20 години в Япония действа нова демократична 

система на възпитание, приета след Втората световна война. 
Тя позволи на много хора да заемат области, които по-рано 
бяха забранени за тях. Но в тази система вече започват да се 
появяват недостатъци. Никога по-рано не се е гледало на 
ранното развитие като на стъпало по пътя към висшето об-
разование, макар до скоро родителите да не обръщаха много 
внимание на това, къде именно техните деца получават об-
разование. 

За съжаление, колкото повече родителите са обезпокое-
ни за възпитанието, на толкова повече различни влияния са 
подложени. Започват да се хвърлят от едно новост на друга. 
Когато беше отхвърлена старата система на възпитание, ро-
дителите решиха, че всичко в нея е било лошо. Позволиха на 
децата си да правят всичко, което им хрумне, отстраниха ба-
бите от участие във възпитанието на детето. 

Не се съмнявам, че ако демократичното възпитание се 
разкритикува и започне да се пропагандира по-спартанското 
възпитание, родителите отново ще привикат бабите и дя-
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довците във възпитанието на децата. Такива майки следват 
модата във възпитанието, точно както следват модата в об-
леклото.  

Разбира се, защо да не пробвате метод на възпитание, 
който ви се струва полезен за вас? Но ако майката не прите-
жава независимост в заключенията, как ще може да бъде до-
бър възпитател? И спартанското, и свободното възпитание са 
добри в различни условия и в различна възраст. 

Майката трябва повече да разчита на себе си и да бъде 
по-последователна в избора на система на възпитание. Хвър-
лянето от една крайност в друга може да навреди на детето.  
Увереността в себе си, твърдостта на характера е много важ-
на за възпитанието на детето. Обаче, ако майката се намира 
под влияние на грешна теория, остава твърда и не прави ни-
какви отклонения, това също е вредно за детето. 

Също така нищо добро няма да излезе, ако тя се отнася 
към възпитанието небрежно и несериозно. Възпитанието на 
детето е най-важната работа на майката и в нея не може да 
има леки пътища. Майката трябва да изработи свой собствен 
подход към възпитанието, свободен от модни течения, щам-
пи и облекчени методи.  

Суетата на майката присажда грешни понятия в 
детето 

“Моето дете е много талантливо. Ще учи музика” 
“Съседчето учи цигулка и моят също ще учи” 
Така подхождат към възпитанието майки, които се дви-

жат само от суетата. Освен това, ранното възпитание винаги 
се е разглеждало като привилегия на елита и гениите. Дейст-
вително, децата, чиито родители-сноби ги задължават да се 
занимават с музика, често стават неискрени и неестествени, 
тъй като майките са им присадили грешни понятия за прес-
тижа и съперничеството. Уроците по музика, призвани да 
развиват детето, стават за него източник на душевно мъче-
ние. 

Уроците по музика не са самоцел, а средство за пости-
гане на определени цели. Вие трябва ясно да виждате какво 
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получава детето от тези уроци и какви способности развива 
благодарение на тях.  Сами по себе си уроците по музика 
нямат никаква цена. 

В класа на д-р Сузуки винаги има деца, които свирят по-
добре от другите. Желанието на майката нейното дете да 
бъде най-добро сред всички други деца е невъзможно да се 
удовлетвори – или тя трябва да се избави от ненужната сует-
ност, или да престане да води детето на уроци. 

Разбира се, може да се гордее човек от умението да сви-
ри на цигулка. Това влияе благотворно на общото развитие 
на детето. Синът ми придоби увереност в силите си благода-
рение на уроците по цигулка, а след това вече достигна ус-
пехи и в други области. 

 За да възпитате детето, първо възпитайте себе си 
Когато родители се оплакват от това, че детето им е не-

послушно, мисля, че те сами са виновни. 
Д-р Сузуки ми разказа за една майка, която имала мно-

го лоши отношения с детето й и често възкликвала в пълно 
отчаяние: “Кой Бог ми изпрати това ужасно дете?” Д-р Сузу-
ки й казал веднаж: “Това е, защото постоянно му се карате. 
То с вас постоянно е нащрек. Вашето дете по-добре ще ви 
слуша и ще ви уважава, ако отвреме навреме също признава-
те своите грешки.” След известно време тази майка дошла 
много доволна при д-р Сузуки и му разказала, че проявявай-
ки смирение тя е оправила отношенията си с детето. 

Добросъвестните майки често се оплакват, че тяхната 
взискателност среща недоволство. “Лесно ти е да говориш, 
ти не трябва да правиш това”. Прави ли са децата? Запове-
дите не са най-добрият метод на възпитание. Ако на децата 
им се налага да напрягат всички сили в същото време, когато 
възрастните правят една десета част или даже половината от 
това, което биха могли да направят като родители, то нищо 
хубаво от това няма да излезе.  Родителите са длъжни да на-
мерят начин да покажат на детето, че те също се стараят, 
например,  да направят нещо заедно.  



 

87 

Заповеди от типа: ”Направи това!”, “Научи това!” в съ-
щото време, когато бащата седи в креслото с вестника – това 
е метод на ленивия родител. Да възпитаваш детето означава 
през цялото време да възпитаваш и самия себе си. 

Нека вашето дете бъде по-добро от вас 
“Ученикът надмина учителя си” – това трябва да бъде 

основната цел на възпитанието. 
Неведнъж съм казвал, че талантите не се раждат, а се 

възпитават. Даже ако приемем за аксиома, че способностите 
на човека на 100% са вродени, това означава, че детето тряб-
ва да стигне поне нивото на родителите си. Ако не ви се е 
удало да възпитате детето си така, че да ви превъзхожда поне 
с малко, значи сте били лениви родители. 

В нашето Училище за таланти давахме на децата да 
прослушат една плоча много пъти. На плочата беше запис 
на пиесата, която те разучаваха. После ги помолих да изсви-
рят пиесата по-хубаво от записа, който слушаха и те много се 
стараха. В края на краищата на много деца това им се удаде, 
което не е чудно, тъй като на плочата беше записана пиеса в 
мое изпълнение. 

Въобще, основната идея на нашето Училище за таланти 
е да се учат децата така, че да надминат учителите си. Най-
добрите наричаме “студенти”, а останалите – “ученик на 
студента”. Ако учениците не са в състояние да достигнат ни-
вото на учителя и след това те самите учат другите, то така 
обществото просто би деградирало. 

Ученикът е длъжен да превъзхожда учителя, 
иначе прогресът е невъзможен 

Разбира се, всички родители искат децата да ги надми-
нат. Даже, ако способностите на родителите не са големи, 
техните деца могат да постигнат успехи в науката. 

ХХІ век ще строят тези, които се доверяват на 
другите 
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В днешния свят първото, което се набива на очи, е де-
фицитът на доверие между хората, което се изразява в хаос в 
обществото, насилие, екологични проблеми. 

Никакви богатства и удобства на живот няма да ни до-
несат мир и щастие, ако липсва доверие между хората. 

Всеки ученик в Япония знае, че трябва да се доверяваме 
на хората и да не се създават излишни трудности за другите. 
Обаче, да разбираш – това е едно, а да се въплъщават прек-
расните принципи в живота – е съвсем друго. Това разногла-
сие, за съжаление, е много типично за човешката природа. 
Детето няма да се научи да се доверява на хората, ако усвои 
този принцип само на теория. Само в реалния живот то ще 
се научи да се доверява на хората. 

Ако принципът на доверие към хората е поето от детето 
още с майчиното мляко, такова дете ще израсне като лич-
ност, способна да поема отговорност за бъдещето на общест-
вото. 

Даже, ако детето е по-умно от другите, но не се доверя-
ва на хората, няма да съумее да постигне много в живота.   

Съвременната система на образование придава твърде 
много значение на изпитите и бележките, но игнорира и въ-
обще не поощрява доверието към хората. Затова толкова по-
важно е да се възпитава това качество в ранна възраст. Това е 
главната задача на доучилищното възпитание. 

Днешните деца ще приключат с войните и расо-
вите предразсъдъци 

Възхвалявайки нашето високо ниво на цивилизованост, 
забравяме за войните, расовите предразсъдъци и национал-
ните разногласия. Докато не възпитаме в себе си взаимно до-
верие и търпимост, няма да достигнем мира между народи-
те. Ненавистта, предаваща се от поколение на поколение, 
враждебността, агресивността, подозрителността и антаго-
низмът са станали почти биологични характеристики.  По-
гълнати тези чувства в детството, вече трудно да се освобо-
дим от тях.  
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Ние, възрастните, не бива да налагаме на децата си тези 
предразсъдъци. Малчуганите още не са заразени от расовата 
ненавист. Ако в детството бели и черни деца играят заедно 
наравно, те ще израснат с усещането, че различията на хора-
та по цвета на кожата са толкова естествени, както разликата 
във външността им или по ръст.  

Мирът в целия свят вече не зависи от нас, днешните 
възрастни, той зависи от поколението, което сега е в пелени.  

Не преувеличавам ролята на ранното възпитание, не 
зная ще предизвикат ли някакво действие моите думи. Но 
все пак се надявам моята книга да застави хората да проме-
нят нещо в света, привличайки интереса към проблема за 
ранното развитие на детето, особено до тригодишна възраст. 
Вярвам, че моята книга е първа стъпка по пътя към тази цел. 

 
http://www.e-puzzle.ru 

Превод Илиана 
  



 

90 

Съдържание 
 
Увод към английското издание ............................................. 2 

Увод ............................................................................................... 5 

Част 1. Потенциалните  възможности  на  детето ............. 7 

1. Важният  период ................................................................ 7 

Част 2.  Влияние на ранния опит ........................................ 24 

Част 3.  Какво е полезно за детето ....................................... 32 

Част 4. Принципи на възпитанието ................................... 48 

1.  Стимулиране и стремеж към ред ............................... 48 

2.  Възпитание на характера в бебешката възраст ...... 58 

3. Творчество  и  навици ..................................................... 65 

Част 5. Какво да се избягва. Поглед в бъдещето .............. 77 

 
 


