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„Втори час на класния ще бори агресията в училище 
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Министърът на образованието Даниел Вълчев въвежда втори час на класния 

ръководител за работа с родители и ученици в отговор на зачестилите случаи на 

насилие в българското училище...” 
 

 

Подрастващото поколение олицетворява нашата надежда за по-добро бъдеще. Кой е 

виновен за явните и завуалираните прояви на агресия в детската среда: обществото, 

системата на възпитание или родителите? Актуалността на този проблем се състои в това, 

че в ежедневното си общуване с децата все по-често се сблъскваме с такива реакции като 

агресия. Цел и задача на нашето изследване е, ползвайки „арсенала” от психологически 

методи и похвати, достъпни за ползване от учители, възпитатели и родители в самостоятелна 

форма, подвижни игри и беседи, да съставим програма, насочена към снижаване на агресията 

при децата от начален курс на обучение, като възпитаваме чувство на колективност, 

отговорност, себеуважение и уважение към личността на всяко дете. Обект на изследване са 

деца от І-ІV клас при ОУ „Св. Иван Рилски” с. Балван. Време на провеждане – по време на 

втория час на класния ръководител, всеки час, в който може да се използва учебният 

материал за превенция и т.н. 

Детският живот е пълен с разочарования, които за възрастния често са дребни, 

незаслужаващи внимание. Но именно тези разочарования, предизвикани от лишенията и 

ограниченията, са травмиращи за детето. И най-простото решение за него се оказва 

агресивната реакция, като крайна мярка или като „ заучено” поведение, следвано от образци 

на поведение – родители, други лица, значими за него, любими филмови герои. Агресията е 

мотивирано деструктивно поведение, противоречащо на нормите и правилата на 

съжителство в обществото, носещо вреда на обектите на нападение (одушевени и 

неодушевени), пораждащо физически вреди на хората (отрицателни преживявания, 

състояния на напрежение, страх, потиснатост и т.н.) Агресивността е свойство на личността, 

изразяващо се в готовност за агресия. Така достигаме до извода: ако агресията е действие, то 

агресивността е готовност да се извършат такива действия. 

Агресивната реакция по своята същност е реакция на борба за оцеляване, опит на 

детето да промени положението на нещата. Тя е резултат от неудовлетвореността, протеста, 

злобата или явното насилие. Агресията в много случаи е предпочитана пред хленченето, 

покорството и пр. Детето не става агресивно изведнъж. То не може да бъде меко и възпитано 

момче или момиче и след минута да започне да крещи и да се бие с връстниците си. Този 

процес се извършва постепенно. За склонните към агресия личности са характерни честите 

промени в настроенията, депресията, лесната раздразнимост и избухливост, използването на 

заплахи и обиди, използването на недружелюбни мимики, обвиняването на околните за 

всички неудачи, възбудимостта и припряността по време на работа, безпричинната 

подозрителност, перманентната напрегнатост, недоверчивостта и други.Човешката агресия 

може да бъде насочена не само към друг човек, но и към неодушевен предмет. В този смисъл 

– отпечатъците от подметки по цокъла в училище, драскането по чиновете, стените и таблата 

в класните стаи  също може да се формулира като агресивно поведение. Агресията може да 

бъде изразявана чрез действие, но и чрез ненамеса при необходимост и безучастие при 

прояви на вандализъм и насилие.Тя може да бъде както умишлена, така и неумишлена 

(субектът не отчита пряко последиците на агресивното си поведение и не допуска, че те ще 

имат такъв ефект, какъвто действително имат). Агресията може да бъде осъзнавана или 

неосъзнавана (невъзможност за контролиране на импулсите вследствие на някаква 

патология). Агресията може да бъде афективна, но и целенасочена (постоянна).  



Независимо от вида й и начините на проявяване, агресивността винаги е свързана с 

разрушително поведение. Продиктувана е от злонамереност, независимо от това, какви 

психични състояния са повлияли при нейното мотивиране. Всички тези особености на 

асоциално насочената юношеска агресивност я превръщат не само в училищен, но и в 

изключително актуален обществен проблем с необратими, фатални последици. От друга 

страна, тя е много тежък проблем за самата личност. Пораждат я споменатите в началото 

фактори – наследственост, среда, семейство, както и отчуждението, изобилието от агресивни 

поведенчески модели.  

Направеният възрастово-психологически анализ на сведенията за нашите ученици на 

базата на: 

1) информация за историята на децата и здравословното им състояние; 

2) сведения за особеностите на социалната обстановка, в която растат; 

3)  особености на поведение и дейност; 

4) характеристика на познавателната и емоционално-личностната сфера на децата, е 

следният: в ОУ „Св. Иван Рилски” в начален курс се обучават деца от три етноса: турци, 

роми и българи. 60 % от тях са възпитаници на Дом за деца, лишени от родителска грижа, 

обучават се и деца – жертви на трафик, приютявани в първия в България Кризисен център за 

репатрирани от чужбина деца, деца от село Балван и околните села, които в основната си 

част произхождат от социално-слаби семейства, на родители, заработващи насъщния в 

чужбина и отглеждани от баби и дядовци. В началния курс се обучават и четири деца с лека 

умствена изостаналост по програмата за интегриране в масовите училища. За нашия 

педагогически процес е характерно текучество на ученици, което затруднява допълнително 

учебния и възпитателния процес, свързан с постоянно вграждане на нови лица в един 

изграден колектив. Една от най-често срещаните характеристики на децата, настанени в 

подобни институции, е агресивността, защото в семейната среда, където цари насилие и 

напрежение, страх и несигурност, се възпитава омраза. Насилието насажда малодушие, 

безволие или жестокост, бруталност, твърдоглавост и инат. Такива деца са носители на 

вътрешна дисхармония, повишена чувствителност, лесна раздразнителност и бърза 

избухливост, невъздържаност и пренебрежение към обществените норми. Улицата чрез 

своите системи от ценности, култ към силата и своите признати лидери “възпитава” 

озлобените и жадуващи за самоутвърждение деца. Голямо влияние на взаимоотношенията 

им оказва темпераментът: наблюдава се преобладаване на сангвиничен и холеричен 

темперамент, които в сферата на междуличностните отношения се характеризират с 

непостоянство на интересите, целите, чувствата и в същото време са с повишена 

общителност и желание да контактуват с повече хора и по-често. Възпитаниците с 

преобладаващ холеричен темперамент в общуването показват стремеж към доминиране, за 

да подчинят обстановката и хората на собствените желания. Те са раздразнителни, избухливи 

и невъздържани, не обмислят достатъчно постъпките си, особено когато обстановката 

стимулира проявите им. При нашите деца можем да срещнем и петте вида агресия: 

физическа агресия (физически действия срещу някого); вербална агресия (заплахи, викове, 

ругаене и пр.); косвена агресия, която се дели на насочена (клюки, злобни шеги) и 

ненасочена; раздразнение (избухливост, грубост); негативизъм (опозиционен начин на 

поведение).  

 Проведените анкети с нашите ученици показват, че насилието като явление се отрича, 

но същевременно с това носи в себе си чертите на необяснимо очарование и привличане. За 

да преминем към цивилизовани методи за решаване на конфликтните ситуации, ние трябва 

да отчитаме този факт на магнетично привличане от страна на насилието у децата, което не 

може да се премахне с една забрана. Тук училището може да направи много, като ангажира 

вниманието на подрастващите с градивни  занимания, учителят да бъде модел за достойно и 

толерантно присъствие, образец на хуманно отношение и принципност в отношенията с 

учениците, да намери баланса между строгостта и демократичността в преподавателската и 

възпитателската си дейност.  Нашата роля на учители е  да  помогнем на подрастващите да 

намерят по-цивилизовани форми на израз на тази енергия и буйна фантазия, изливаща се 

нерядко във външна проява на насилие. Трябва да помогнем на децата да се научат да 



различават насилието с чисто негативните му свойства, деструктивно по своята 

същност и прояви, и  насилието, което е допустимо и дори в определена степен е 

необходимо, свързано с умението да отстоиш своите права и пр. Мирът, пълната хармония 

е утопия, но е в нашите сили да научим децата и подрастващите да разрешават 

отношенията си без нанасяне на сериозна вреда, да изработят навици за сдържане на 

агресията, поставяйки я в определени рамки и не позволяващи й да премине границите на 

допустимото в разрешаването на споровете и единоборствата. Много рядко детето може 

да се освободи напълно от агресивността, но и не бива това да бъде нашият стремеж, защото 

агресивността носи и своите положителни страни. Тя може да се проявява като 

непослушание и съпротивление, но и като предприемчивост и активност. Агресивността е 

способна да породи враждебност и затвореност, може да направи детето упорито или 

безволево, но и да развие дух на инициативност. Тоест, тези алтернативи пред детето 

показват, че агресивността не трябва да се изключва, а да се ограничи и контролира, а също 

така тези нейни прояви, които са полезни за личността и обществото, да се поощряват. 

Нашите ученици, които се формират в негативна обстановка с неверни ценностни 

представи, не са в състояние да оценят една или друга ситуация адекватно, затова е важно да 

им се помогне в това, да се отдели внимание на корекционната работа с децата за 

стабилизиране на емоционалния фон, за осъзнаване наличието на собствения проблем и 

ориентация към желание за преодоляване. Педагогическото общуване е основно средство за 

педагогическо въздействие. Развитието на детето зависи непосредствено от това - с кого 

общува, какъв е кръгът и характерът на неговото общуване. Именно в процеса на общуване с 

други хора детето усвоява общочовешкия опит, трупа знания, овладява умения и навици, 

формира своето съзнание и самосъзнание, изработва убеждения, идеали и пр. Отсъствието на 

навици на общуване, взаимодействие и сътрудничество води и до загуба на интерес към 

учебния процес, което нерядко води и до отпадане на ученици от учебния процес. Възможни 

грешки в общуването на децата с родители и учители, пораждащи агресия са например: 

 При строго наказание за всяка проява на агресия детето се научава да скрива своя 

гняв в присъствието на родители, учители или възпитатели, но това не гарантира потискане 

на гнева в друга ситуация, т.е може да прераснат в пасивно-агресивни форми на поведение; 

 Пренебрежителното и снизходително отношение към агресивните изблици на 

детето също водят до формирането на агресивни черти;  

 Не се отделя достатъчно време за детето, в резултат на което детето използва 

агресията и непослушанието за привличане на внимание; 

 Методът на поощрения и лишаване от привилегии води до потребителско 

отношение у детето: „И какво ще получа, ако слушам?”; 

 Ако гневът и възмущението на детето постоянно се потискат, те се натрупват и 

проявяват нерядко в зряла възраст. В този случай е много сложно да се изяснят истинските 

причини на агресия, тъй като тя се излива в други форми на поведение, психосоматични 

симптоми или е причина за различни заболявания (например ревматичен артрит, псориазис, 

язва на стомаха, епилепсия, мигрена, хипертония).  

За да се отстранят нежелателните прояви на агресия у детето, в качеството си на 

профилактика може да се даде следният съвет:  

 да се отделя повече внимание на децата, респективно на учениците; 

  да се стремим към установяване на топли отношения с тях, но в зависимост 

от ситуацията да се проявява твърдост и решителност; 

  да умеем да овладяваме гнева си и да следваме едно от „златните” правила: 

ако не знаеш какво да кажеш – по-добре мълчи (поне няма да кажеш нещо излишно), ако не 

знаеш какво да правиш –нищо не прави (така няма да направиш това, за което после ще 

съжаляваш). Говори и действай тогава, когато си в състояние да говориш спокойно, без 

емоции, защото това ще е пример за детето, за това, как трябва да се владеем, въпреки, че 

сме ядосани. Такъв пример на малките деца преподнесе гледането на анимационния филм 

„Бамби” на Уолт Дисни. 

 

 



Какво можете да направите срещу агресията? 

 Реагирайте бързо! 

 Говорете! 

 Затвърждавайте чувството за отговорност!  

 Възнаграждавайте доброто поведение! 

 Ограничете телевизията и компютърните  игри!  

 Не се притеснявайте да потърсите помощ!  

 За да се намали агресивността е необходимо: 

  да се преосмисли същността на агресивността; 

  да се ограничат моделите, представящи агресивността в положителна светлина;  

  да се намалят условията, насърчаващи агресивността;  

  да се ограничат сблъсъците;  

  да се въведат неагресивни модели в потенциално изпълнени с насилие ситуации.  

Практическата си дейност в началните класове ние насочихме към взаимодействие и 

сътрудничество на възрастни и деца, към използване средствата на пантомимата, вербалната, 

естетическата и физическата дейност, технически средства - презентации и детски филми. 

Целта ни е да се съдейства за личностното израстване на нашите ученици, а именно 

преодоляване на емоционалните, поведенчески и комуникативни проблеми. 

След щателен подбор на психологическа практическа литература, препоръки за родители 

и педагози за работа с трудни деца, ние изготвихме програма за превенция с нашите 

ученици, която включва: 

1. Основни правила на групово взаимодействие: 
 Създаване на психологическа атмосфера на комфорт и доверие към педагога. 

Ръководителят на групата (класния ръководител) трябва да помни, че всяко дете се нуждае 

от поощрение и позитивно-емоционална подкрепа; 

 Упражненията, беседите, разговорите се водят в кръг или полукръг за подчертаване на 

важността на всяка детска личност и неговото мнение; 

 Всяко дете има възможност и правото да участва; 

 Във всеки момент може да говори само един човек; 

 Всеки има право да изкаже своето мнение и да участва без опасност да стане обект на 

критика и присмех; 

 Никой не може да бъде принуждаван да участва, ако действително не желае това; 

 Всичко, което се обсъжда по време на тренинга, се смята за конфиденциална 

информация. 

2. Методи, използвани по време на тренинга:  
o мозъчна атака; 

o дискусия; 

o драматични представления; 

o ролеви игри; 

o обсъждане; 

o описания; 

o диагностични методи: наблюдение, анкетиране,  интервюиране. 

3. Резултати:  
 подобряване на психо-емоционалното самочувствие на детето; 

 благоприятен психологически климат в детския колектив; 

 осъзнаване на собствената индивидуалност, себе си като личност, уверена в своите 

сили и възможности и работеща за преодоляване на собствените си недостатъци; 

 повишаване на толерантността по отношение на обкръжаващите; 

 умение да овладяват собствените си емоции спрямо негативни въздействия и 

контролиране на поведението си в такива ситуации; 

 обезпечаване на външния комуникативен вид: спретнатост, активност, 

доброжелателност, обаяние и т.н. 

 реализация на речеви и активно включване на невербални средства на 

взаимодействие; 



 достигане на общо и ситуативно взаиморазбирателство, формиращо у учениците 

потребност от взаимодействие. 

4. Практическа част: 

Урокът е място на разнообразни колективни действия и преживявания, натрупване на 

опит на нравствени взаимоотношения. Във възпитателно отношение всички дисциплини са 

еднакво важни за постигане на поставените цели. 

Основа за доброта, източник на здраве и духовно богатство се явява природата. Чрез 

екологизация на всички учебни дисциплини на децата се предава знание за обкръжаващия ни 

свят, проектът „Моят роден край”, изработен от децата, желанието за съвместни разходки-

уборки, възпитават умения и навици за самостоятелно, активно и внимателно общуване с 

природата и към всичко живо на Земята. 

Часовете по литература предоставят най-богат материал за беседа, обсъждане и 

даване на мнения по темата за доброто и лошото. Приказките са неделими от понятията за 

красота, благородство и естетика. Те са най-близкия жанр до тяхната възраст, защото детето 

е склонно към фантазия, към образно мислене и пресъздаване на приказния мир. 

Благодарение на приказките детето опознава света не само с ума, но и със сърцето. В тях 

най-образно е изразена категорията „добро-лошо”. Литературните произведения могат да 

помогнат на децата да решат някои проблеми и конфликти в училище и в семейството. 

Любими приказки на децата от втори клас са приказките на Братя Грим: "Снежанка и 

седемте джуджета", "Пепеляшка", "Червената шапчица" и "Хензел и Гретел". Чрез беседа 

бяха актуализирани знанията за доброто и злото от изучените литературни произведения-  

разказът „Паничка мед” от Ангел Каралийчев  / постъпката на Димчо , който помага на 

съученика си , е достойна за уважение/ и  приказката „Добро за добро” от Ран Босилек  / за 

стореното добро се отвръща с добро /. В стихотворението на Недялко Йорданов-"Песен за 

доброто”  авторът сравнява доброто и злото, сравнява бедните и богатите. Първото, с което 

се срещнаха децата в стихотворението е истината, която струи, с реализма. Няма символика, 

всичко е ясно, просто и вълнуващо. Хубаво е, че децата на 8 годишна възраст  осъзнаха, че 

животът е един двубой, в който обичайно си от страната на тези, на които им удрят шамари, 

че пред себе си ще виждат протегнати да ги спънат крака, че злобата ще ги поздравява , но 

въпреки всичко не бива да губят надежда.Учениците осъзнаха,че двубоят ще бъде спечелен с 

вяра и усмивка. Разбраха какво трябва да се направи, за да се пречупи и победи злото. 

Защото доброто е у всеки и то винаги побеждава . 

Детските песни са насочени към приятелство, красота, природа и пр.  

 След посещението на великотърновския театър с ученическата постановка „Приключения 

опасни с герои сладкогласни” по Недялко Йорданов ІV клас издири и разучи всички песни, 

за приятелството, изпяти на сцената. 

Изобразителното изкуство е неоценим помощник в израстването на децата. 

Поставянето на такива задачи като например: рисуване по баснята „Орел, рак и щука” накара 

четвъртокласниците да усетят силата на мира и целеустремеността на единството. Втори клас, 

заедно със запознаването на цветовете откриха и връзката им със собствените им чувства. 

Опитаха се да нарисуват и своите настроения. 

Физическите упражнения – истински интерес представляват физическите упражнения 

с имена и нестандартно поставени условия на изпълнението им. Използват се такива, които 

могат да се изпълняват и в клас, в които децата общуват повече помежду си, учат се да си 

помагат, поддържат и развиват комуникативната култура. Подвижните минутки помогнаха за 

сплотяване на колектива и  промениха статуса на всеки ученик в него. 

Предлагаме програмата, по която ние работим с нашите ученици, извлечена и 

подготвена от различни източници и методики за работа с трудни деца. Хубавото в нея, че тя 

може да служи и само за основа за по-нататъшни преработки и дообогатяване методиките на 

възпитатели и учители. Друга положителна черта на тези упражнения е, че тяхното 

изпълнение не се нуждае от задължителното присъствие на психолог, а да се ръководят от 

педагог и дори родител: 

 

 



 „Приветствие” 

Децата се разделят на двойки и по команда на инструктора бързо се здрависват един друг с 

различни части от тялото: дясна ръка с дясна ръка, нос с нос, пета с пета, бедро с бедро, гръб 

с гръб, ухо с ухо и т.н. Сменят се партньорите. 

 „Борба с трудностите” 

Участниците изпълняват следните варианти с книга: 1) стоят с книга на главата; 2) присядат 

с книга на главата; 3) внимателно се движат наляво и надясно с книга на главата; 4) 

внимателно се движат напред и назад с книга на главата и т.н. 

 „Вълшебници” 

Участниците се опитват да пренесат книгата с помощта на различни части от тялото – в 

дланите, на дланите, между ръцете без длани, на лактите, на раменете, под брадичката и т.н. 

и така предават книгата. Може като щафетна игра да се играе. 

 „Сиамски близнаци” 

Участниците се разделят на двойки и застават колкото се може по-близо един до друг. 

Инструкторът бинтова дясната ръка на единия с лявата на другия. Аналогично се съединяват 

и краката. След това на децата се задават различни задания: да се разходят из стаята, да 

танцуват, да нарисуват рисунка и др. За по-голяма трудност може на единия да се завържат 

очите. 

 „Разходи се върху топка” 

Всички участници в съревнованието се строяват в команда по 3 човека. Всяка тройка играчи 

получава твърда топка. По даден сигнал от водещия един от тройката се качва на топката и я 

търкаля с крака, поддържан от двете си страни от другите играчи. Групата, достигнала първа 

до финала, побеждава. 

 „Скала”  

Децата на земята (седейки, лежейки или стоейки) построяват „скала”, приемайки различни 

пози, подкрепяйки се един друг. Условна линия на земята обозначава пропаст. По команда 

на инструктора „Готова ли е скалата? Замри!” Алпинистът трябва да премине покрай 

пропастта пред „скалата” без да „пропадне”. Той може да се държи за „скалата”. Всички 

участници по ред изиграват ролята на „алпинист”. 

 „Костенурки” Цел: корекция на хиперактивността 

Кой най-последен ще достигне финала, като все пак се движат постоянно. 

 „Дракон” 

Децата застават в колона и се хващат за рамене. Бягайки, главата се опитва да хване 

опашката, която бяга от нея. Щом я хване главата става опашка, а следващият участник – 

глава. 

 „101 топки” 

В кръг децата се договарят с очи на кого да хвърлят топката; отначало в играта участва една 

топка, после две и т.н. 

 „Маска” Цел: емоционално развитие 

Децата сядат в кръг. Първият участник фиксира върху лицето си някакво изражение 

(„маска”, демонстринстрира я на всички и я „предава на съседа си отляво или отдясно. 

Съседът е длъжен да повтори точно маската и предава нова маска на следващия до него. Така 

докрай. Маската може да бъде страшна, смешна, комична, заплашваща и пр. Сменят се 

съседите. 

 „Сянка” Цел: развитие на пространството на тялото. 

Участниците се разделят по двойки. Един от тях ще бъде Човекът, а другият – неговата 

Сянка. Човекът извършва движения, а сянката ги повтаря, като се следи за ритъма да е почти 

един и същ. Тя трябва да се досеща за самочувствието, мислите и целите на Човека, да улавя 

всички оттенъци на неговото настроение и т.н. 

 “Отпечатъци на пръсти” 

Необходими материали: бяла хартия, маркери, мастило, лупа. 

1) Обяснете на учениците, че никой няма еднакви отпечатъци на пръстите, затова те се 

използват за идентифициране. 



2) В някои страни отпечатъците на пръстите се използват за идентификация в 

шофьорските книжки /къде още могат да се използват/. 

3) Нека да очертаят ръката си на листа. 

4) С мастило да направят отпечатъци на всеки един от пръстите си на местата им върху 

очертанията. 

5) Да сравнят. 

6) Каква е разликата между отпечатъците и очертанията? 

Има ли някой в класа с твоите отпечатъци? По какво се различават? Какво научи за себе 

си? 

7) “Уникален” – няма друг, който е абсолютно същият. Ние всички сме неповторими. 

 “Кръг на приятелството” - определяне индивидуалните характеристики и качества 

на учениците. 

Черна дъска и тебешир. 

1) Сядаме в кръг. 

2) Чрез брейнсторм набележете всички положителни характеристики на хора, като 

предложите на учениците да назовават всички положителни прояви и качества, които човек 

може да има. Запишете ги на дъската. 

3) Изберете един човек да седне в центъра на кръга. 

4) Останалите да казват положителните му качества според тях. 

5) След три минути попитайте ученика в центъра на кръга: 

- Как се чувстваше, когато съучениците ти казваха всички тези добри неща за 

теб? 

- Беше ли изненадан от мненията на другите? 

- Как ти харесва да си в центъра на кръга? 

- Имаше ли нещо, което не ти хареса, когато беше в центъра? 

Действието се повтаря и с другите. 

 “Млада или възрастна жена” 

Двама души могат да гледат една и съща картина и да виждат нещо различно и нито 

един да не греши. По какъв начин това би могло да предизвика конфликт? Какво ще се 

случи, ако един човек вижда една ситуация по един начин, а друг – по друг начин? Те могат 

да търсят решение на конфликта, ако и двамата са прави относно това, което виждат? 

 4 конфликтни рисунки на тема: “Пререждане”, “Изолиране”, “Насилие” и 

“Блъскане” 

1. Дискутирайте с учениците по следните точки: 

–“Когато някой прави нещо, което те разстройва, помага, ако сте способни да 

разговаряте с него по проблема. Едно Аз-послание е начин да кажем на другия човек какво 

ни е разстроило, без да го упрекваме или обиждаме.” 

- “Когато отправяте едно Аз-послание, вие правите три неща. Първо казвате на 

другия човек как се чувствате. След това казвате какво е направил той, че вие сте се 

разстроили. После казвате какво искате, за да се подобри ситуацията.” 

2. Запишете на дъската формулата на Аз-послание: “Аз чувствам..., когато ти... и 

искам...”  

3. Покажете конфликтната рисунка “Пререждане”. Попитайте класа каква случка е 

изобразена. И после: 

- Как мислите, че се чувства всеки един? 

- Как би се почувствал, ако си третият на опашката?(Става дума за този, който е 

пререден.) 

- Какво е необходимо, за да се подобри ситуацията? 

Помолете класа да работи заедно, за да се постигне Аз-послание за тази ситуация. 

(Например:”Аз се чувствам зле, когато ме пререждат и искам да възвърна отново реда”.) 

4. Изберете друга рисунка и повторете процедурата. 

5. Помолете учениците да споделят случки от живота, когато те са се разстройвали от 

постъпки на други хора. Накарайте ги да построят Аз-послание за всяка една ситуация. Ти-

посланието е израз на критика и обвинения. 



 “Какво казах” 

1. При нея всеки ще има възможност да говори, но най-напред ще трябва да повтори 

или преразкаже това, което е чул от преди това говорещия. 

2. Помолете един ученик да бъде”водещ за деня”. Накарайте другите ученици да 

вдигат ръка (по желание), за да отговарят на различни въпроси, като например: “Ако имате 

право на желание, какво би било то?” Водещият ще посочва кой да отговаря на въпроса. 

След това той посочва друг ученик и го кара да преразкаже какъв е бил отговорът на първия. 

3. Обсъдете следните въпроси с групата: 

Имахте ли чувството, че другите наистина ви чуват и разбират? Защо? 

Как се почувствахте вие, когато това се случи? 

Какво изпитвахте към другия? 

По-лесно или по-трудно е да говориш на някого, който те слуша внимателно? Защо? 

4. Обяснете на класа, че ще го разделите на малки групи. Всяка група ще обсъжда една 

от по-долу посочените теми. (Може да определите по един ученик от всяка група за съдия. 

Неговата работа ще се състои в това да проверява дали всеки, който говори, е възстановил 

казаното от предишния.) Групите имат от 3 до 5 минути за упражняване. 

 Примерни теми: 

- На класа са ви дадени 500 лева. Как искате да ги похарчите? 

- Ако можете да се превъплатите в някоя известна личност, коя би била тя и защо? 

- Ако имате право на едно желание, какво ще е то и защо? 

- Ако можехте да сте животно, кое точно бихте искали да е то и защо? 

- Какъв искам да е моят клас? 

 „ В моята ръка е твоята ръка” 

Вашата задача е да се поздравите за ръка с максимално количество хора. И да го направите 

за определено време. Вниманието на участниците се обръща на това, че ръката трябва да се 

стиска доброжелателно, гледайки в очите на човека. Вариант: задължително да кажеш името 

си и пр. 

 „Топка в кръга” 

Изричат името на този, на когото ще хвърлиш топката, като покажеш едно от неговите 

положителни качества.  

Вариант: говорим за своите положителни и отрицателни качества. Заедно с участниците от 

групата търсим варианти, как може да се възползваме от положителните си качества и как да 

преодолеем отрицателните. 

 „Животни” 

Участниците изобразяват животно по ред, а останалите го отгатват. 

 „Добра и зла топка” 

Леко или със сила, в зависимост от това, добра топка или лоша, топката се придвижва по 

кръга. 

 „Чувалче на гнева” 

С различна степен на сила се хвърля в мишена чувалче. Силата на хвърляне се определя в 

зависимост от това, как детето ще реагира на една или друга ситуация. 

 Ролеви игри – в различни ситуации на хората е свойствено различно ролево 

поведение. 

Продавач и купувач, Доктор и болен, Учител – ученик, Семейство, Брат-брат, Брат-сестра  

 „Часовник” 

Децата застават в кръг, изобразявайки циферблата на часовника, и слушат водещия, който 

казва произволен час; децата трябва да пляскат с ръце, когато чуят своя вариант. 

 Театрални мини-спектакли – представления на ситуации, в които хората обиждат и 

се обиждат. 

Обсъждане на ситуации. Що е обида? Защо човек се обижда? Необходима ли е обидата? Как 

да я избягваме? Какво може да се прости и какво – не? Трябва ли да отмъщаваме за обидата? 

 Приказка в кръг – Съчиняване на приказка „За дружбата и враждата” 

 „Асоциации” 



В кръга се задава тема, а участниците измислят своя асоциация по проблема. Напр, тема 

„училище”, асоциации: чанта, химикал, тетрадка, звънец и пр. Тема: насилие, агресия, обида. 

 „Огънче на доброто” 

В кръг се предава един на друг „огънчето на добротата” 

 

Невербалните средства играят голяма роля в общуването между хората: 

 „Емоция” 

Играем с мимика и изобразяваме различни състояния: страх, удоволствие и пр. 

 Поза: 

Заставане в различни пози според зададена ситуация и пр. 

 „Здравейте”  

Изричаме с оттенъци: страх, удоволствие, дисциплинираност, почуда, упрек, радост, 

неудоволствие, достойнство, ирония, безразличие, агресия и пр. 

 

 Дискусии: „В какво се крие, според вас, причината за агресия в училище”. Тези 

„препъващи камъни” се закачат на дъската във вид на хълм и обсъждаме начините за 

преодоляване на препятствието, като децата се разделят на групи, работят и презентират 

решенията си. Върху нарисувани човечета се записват решенията по следния начин: 

- Училищни традиции – на краката на човечето; 

- Това, което се прави в училище сега – на ръцете; 

- Какво може още да се направи по проблема – на главата на човечето. 

 „ Аз обичам и не обичам” - реклама на своите симпатии и антипатии. 

 „ За какво се уважава момчето и за какво – момичето”- създава се обективно и 

максимално вярно мнение 

 „Какъв съм аз” – словесен автопортрет, как дете вижда себе си и се чувства, когато е 

сам и когато е в групата. 

 „Разкажи честно за себе си” Какво да направя, за да променя мнението на хората за 

себе си. Какво мога да направя със силните си страни и какво да направя, за да 

преодолея слабите си страни. 

 „Защо някои хора нямат приятели” 

 „Зависи ли приятелството от вярата и религията на човека?” 

 Пословици и поговорки за приятелството, гнева и т.н. Напр. Зъб за зъб; Каквото 

повикало – такова се обадило; Каквото посееш – това ще пожънеш. 

 Класът празнува:  

 „Весел зодиак” – родените през месеца деца празнуват и се веселят заедно. 

 „В царството на приказките” – учениците драматизират  литературни произведения – 

„Дядовата ръкавичка” 

 Четене и обсъждане на литературни творби 

Хитър Петър и „Под гъбата” 

 Бързи, сръчни, смели” – състезателни и щафетни игри. Какво по-добро от това 

децата да изразходят енергия и се разтоварят след положения умствен труд 

 Снимка в снега /сравняване на отпечатъците / 

По време на игрите обръщаме внимание на това, че взаимодействието между хората 

започва с установяване на контакт. Контактът зависи от това, как се държим, какво говорим. 

Важна е ролята и на невербалната комуникация (тембър на гласа, интонацията, жестовете, 

мимиката, очите, дрехите). 

Упражненията са насочени към снемане на вербалната агресия, контрол на 

импулсивните действия, развиване в децата чувство на доверие един към друг.  

Работата ни  приключи с отправяне на послания :  

- Да бъдем по-добри, за да живеем по-добре!  

- Не е важно кой си и къде живееш, важно е какъв си и какво вършиш!  

- Обичай другите, както обичаш себе си, за да спреш агресията и да бъдеш щастлив!  

- Не решавайте проблемите с агресия, а с разум и разбиране!  

- Отвърни на агресията с усмивка!  



- Агресията поражда агресия. Живейте така, че никога да не бъдете част от агресията. 

 Тя убива!  

- Дръжте се така, както бихте искали да се държат с вас!  

- Всеки момент е друг шанс. Всеки има нов шанс да стане по-добър!  

 

 

Използвана литератера: 

 

1. Конфликтите в основното училище. – Компас, 1995, № 1,2,3. 

2. Децата в институциите. Домове за деца от 1 до 12 клас. – Български Хелзински 

комитет, С., 2002, с. 5. 

3. http://prazdniky.narod.ru/igroteka-3.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


