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УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Тези плакати и карти са неразделна част от образователния ресурс 
“Моите чувства” - авторски проект на Гергана Боева.

Това е файл, предназначен за дигитално изтегляне - авторскo произведение, 
защитено съгласно Закона за авторското право и сродните му права. 

Идея, илюстрации и оформление - ©Гергана Боева, 2022. Всички права запазени! 
Консултант по проекта - Галя Кръстева - Психолог - Консултант Позитивна 

психотерапия.
Моля, имайте предвид, че тези файлове са предназначени само за лична употреба - не 
можете да променяте, продавате, копирате, възпроизвеждате, използвате с търговска 

или друга промоционална цел, или да преразпространявате тези материали по какъвто 
и да било начин. 

Забранено е качването на тези материали за изтегляне на други места - сайтове, 
блогове и сървъри в интернет, както и разпращането им по мейл. 

Моля, не злоупотребявайте. 
Чувствайте се свободни да ги отпечатвате и използвате отновo.

СЪВЕТИ ЗА ПЕЧАТ
Насърчаваме ви да пестите хартия, като отпечатвате само страниците, от които се 

нуждаете. Когато се ламинира, хартията става негодна за рециклиране и разграждане. 
Вместо това можете да отпечатате материалите на акварелен картон - устойчив и 

приятен на допир е и все пак се рециклира. 
СПОДЕЛЯЙТЕ!

Ще се радваме да видим, че използвате и споделяте занятията си по ресурсите в 
социалните мрежи. Можете да ни отбелязвате с таг @g_boeva и @drawingsfrommom. 

Още безплатни авторски ресурси за ранно детско развитие можете да намерите в блога 
“Писма от мама” тук: www.lettersfrommom.net. 

НАМЕРЕТЕ МЕ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ: 
IG: @g_boeva                         fb.com/LettersFromMom.net          www.lettersfrommom.net 
IG: @drawingsfrommom        fb.com/DrawingsFromMom       www.drawingsfrommom.net 



Книжка за възрастните

ЕМОЦИИ И 
ЧУВСТВА

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на 
Национален фонд „Култура” по програма “Творчески стипендии”

Малка книжка с мисли за детските емоции и чувства

Написа: Галя Кръстева - Психолог-Консултант Позитивна психотерапия
Нарисува и оформи: Гергана Боева



Тази книжка идва от 
добро място

МИСЛИ, 
КОИТО ДА 

ПОМОГНАТ В 
СПРАВЯНЕТО С 

ТРУДНИТЕ 
МОМЕНТИ.



КАКВА Е РАЗЛИКАТА 
МЕЖДУ ЕМОЦИИ И 
ЧУВСТВА?

Емоцията е състояние на силни чувства, които често 
са кратки и завладяващи - като вълнение или страх. 
Това е временно психическо състояние, което може 
да бъде предизвикано от различни стимули, като 
събития, преживяване или мисли.

От друга страна, чувството е 
субективна оценка или 
отношение, което обикновено е 
по-дълготрайно и по-малко 
интензивно от емоцията. Може 
да бъде умствена реакция към 
преживяване, обект или човек и 
може да продължи по-дълго, като 
например чувството на обич.

В обобщение, емоциите са интензивни и краткотрайни, докато 
чувствата са по-малко интензивни и по-дълготрайни. 

Както емоциите, така и чувствата са важни части от нашите 
емоционални преживявания и могат да ни помогнат да се ориентираме 
в света около нас.



Усещаме емоциите в 
тялото си, те идват силно, 
траят кратко и отминават 

бързо.

Чувствата живеят в ума ни 
и могат да продължават 
много по-дълго време.

В основата си, чувствата 
съдържат емоции.



ЧЕТИРИТЕ ОСНОВНИ ЕМОЦИИ СА: 

Страх Тъга Гняв Радост

Всеки човек през живота си, ежедневно преминава през част или 
понякога и през всички тях многократно. 

В съвременното общество тъга, гняв и страх са споменавани като 
„негативни“. Това само по себе си води до разбирането, че те са 
нежелани, понякога дори забранени. Но всяка от тях има своето 
огромно значение за човека. 

Тъгата е емоцията, която дава време и пространство на човек да 
осмисли и приеме определени събития в своя живот. След нея идва 
приемането и плановете как да се продължи напред. 

Страхът е животоспасяващ. Той е трепването при звука на спирачки 
близо до нас, присвиването на клепачите при много силна светлина. 
Той съхранява индивида. 

Гневът е жизнеутвърждаващ. Той казва: това е мое, това не е мое! 
Гневим се, когато някой нарушава нашите лични граници и 
пространство и го изявяваме, за да утвърдим себе си и мястото си 
сред другите. 



Емоциите са част 
от нас и са много важни 

за нас през целия ни живот. 

Забраната им, 
подтискането им, 

вменяването на вина на 
някого, че ги изпитва, 

могат да създадат 
проблеми в бъдещото 

му адаптиране в 
обществото. 

ЕТО ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА 
ОСЪЗНАЕМ ЕДНО МНОГО ВАЖНО 
НЕЩО:



НЕОБХОДИМО Е ДА ПРАВИМ 
РАЗЛИКА МЕЖДУ ТРИ НЕЩА: 
ЕМОЦИЯТА, ИЗЯВАТА Ѝ
(ДЕЙСТВИЕТО) И ЧОВЕКА. 
Обикновено хората ги свързват в едно и от там идват и 
недоразуменията. 

Ако осъждаме човека, че изпитва дадена емоция ние му поставяме 
етикети, като например „лош“, „невъзможен“, „мрънкало“ и т.н. Но едва 
ли, ако се замислим, може да кажем, че това е единствената му черта. 

При децата, обаче, казани тези епитети, остават като определения за тях 
самите и влияят на самооценката им като личности и поведението им в 
други ситуации. Ако непрекъснато чува подобни определения за себе си, 
детето може да се идентифицира с тях и да започне да се държи все 
по-често така или пък да се затвори в себе си и да се страхува да 
предприеме каквото и да е действие, за да не бъде отново „осъдено“. 



ТОВА, КОЕТО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ 
Е ДА КОМЕНТИРАМЕ ДЕЙСТВИЯТА, 
СВЪРЗАНИ С ИЗПИТВАНЕТО НА 
ДАДЕНА ЕМОЦИЯ:

Ако съм гневен мога да крещя или да говоря и да търся решение. Гневът 
не е еднозначен с действията, свързани с него, нито с човека, който го 
изпитва.  

- ТИ СИ ЛОШ, ЗАЩОТО КРЕЩЯ НА ИВАН, ЧЕ ТИ 
ВЗЕ КАМИОНЧЕТО!  
 ...и

 - ЯДОСАН СИ И КРЕЩИШ, ЗАЩОТО ИВАН ТИ 
ВЗЕ КАМИОНЧЕТО, НО ХАЙДЕ ДА ВИДИМ ДАЛИ 
НЕ МОЖЕМ ДА ГО ПОКАНИМ ДА ИГРАЕТЕ 
ЗАЕДНО.
Това са две съвсем различни послания, от които 
детето винаги научава нещо за себе си. 
Какво ще е посланието, зависи изцяло от този, 
който ги отправя.



- НЕ ПЛАЧИ! 
ТИ СИ ГОЛЯМО ДЕТЕ!
Този пример илюстрира забраната, която научава 
детето, че то няма право да изпитва дадена емоция... 

С времето и повторенията от страна на важните за него възрастни, 
то започва да подтиска нейната външна изява (плача) и да се 
обвинява, че я изпитва. 

Това е много вероятно да доведе в последствие до т.нар. 
„психосоматична изява“, свързана с телесно изражение на „болест“- 
температура, обриви, алергии и т.н.

  - РАЗСТРОЕН СИ И ПЛАЧЕШ. 
ДА ВИДИМ КАКВО МОЖЕМ ДА 
НАПРАВИМ, ЗА ДА СЕ 
УСПОКОИШ...
е начин, по който ние валидизираме емоцията, детето и дори 
способността му да участва в процеса на справяне с 
преживяванията. Това обогатява „репертоара“ му от възможности за 
справяне с подобни ситуации и в бъдеще и увереността му в себе си и 
подкрепата на близките за него други



ВАЖНО Е 
ДА НЕ 
ЗАБРАВЯМЕ, 
ЧЕ:



Не трябва да осъждайме, омаловажаваме, забраняваме емоциите и 
чувствата на детето.

Не трябва да осмиваме или категоризираме детето за това, което 
изпитва или прави.

Не трябва да наказваме детето, че изпитва емоция. 

ВМЕСТО ТОВА:



ПОМАГАМЕ:
Да разбере и приеме, това което изпитва.

Да намери начин да изрази емоцията 
или чувството си по подобаващ за 
себе си и другите начин.

Да се почувства уверено, 
че може да се справи.

Да разбере, че и вие сте 
изпитвали същото и сте се справили.

Да разбере, че е нормално да се греши 
и грешките са част от успеха.

Да разбере, че независимо какво изпитва, 
ние винаги ще го обичаме и това никога 
няма да се промени.



ВСИЧКИ 
ЧУВСТВА СА 
ПОЗВОЛЕНИ.
НЯМА ЛОШИ И 
ДОБРИ 
ЧУВСТВА.



Детето и родителят
 стоят от една и съща страна, 

никога противопоставени.
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