
Детският сън 

 Обикновено, когато дойде време за сън повечето родители повеждат страхотна борба с 

децата си. Тук ви предлагаме няколко идеи, които ще ви помонат да превърнете тези мигове 

в приятно изживяване и да намалите до минимум противоречията с детето. 

Помолете детето да ви помогне със създаването на схема за лягане. Направете списък на 

всички неща, които правите преди сън. Изрежете снимки от списания или нарисувайте 

различни дейности. Оцветете и украсете плаката и го закачете на видно място. Оттук 

нататък не вие, а схемата ще определя какво кога се прави. Детето ви не би могло да 

манипулира лист хартия и едва ли ще иска да наруши нещо, в чиято направа е участвало. 

Заинтригувайте го и го накарайте да ви посочва и показва различните стъпки по схемата. 

Научете детето да си мие зъбите само. Миенето на зъбите е една изключително отговорна 

задача. Вие можете да им покажете как, но н еизисквайте от децата съвършенство. Опитайте 

с колективно миене. Направете купон в банята с всички членове на семейството, така че 

децата да набл‘дават и да се учат чрез повторение.  

Можете да играете на „Хайде да си представим, че ....“ и по този забавен начин да си 

подготвим детето за лягане. Накарайте детето да си предстваи, че облича пижамата си и 

му кажете, че вярвате вспособностите му да се справи само. Кажете му, че ако плаче, ще  

излезете от стаята и ще отидете в друга стая. Помолете го да дойде и да почука на вратата, 

когато се приготви за сън (с облечена пижама и вече избрана книжка за четене). Подканете 

и поощрете отзивчивостта на детето и се забавлявайте. 

Ако детето открито ви заяви, че не иска да спи, направете се , че не сте го чули и не 

отговаряйте. Децата просто опитват различни варианти. Ако му отвърнете, вие ще 

подхраните увереността му, че може да контролира ситуацията и това ще се превърне в 

проблем. Не се опитвайте да го убеждавате, че трябва да е изморено и че много му се спи – 

така ще предизвикате ожесточен спор и борба за надмощие,а в една такава ситуация единия 

винаги печели, а другия губи. В конретния случай обаче губещите са двама, тъй като и вие 

и детето ще се чувствате изтощени, изнервени и отегчени. Най-добре е да продължите 

спокойно и твърдо със следващата точка от схемата за лягане. Просто попитайте: „Какво 

следва сега?“ 

Ако детето може да се облича само в никакъв случай не го правете вместо него. Децата 

се чувстват способни на всичко, ако сами правят нещата. Не забравяйте, че две и 

тригодишните деца сега развиват чувството си за самостоятелност и инициатива. Ако 

правите всичко вместо и за детето, единственото, на което ще го научите ще е , че силата 

му е да кара другите да правят нещата за него.  В случай че детето категорично откаже да 

прави каквото и да е , кажете внимателно: „Убеден/а съм, че можеш да го направиш и сам. 

Обади ми се , когато пижамата е облечена и си избрал книжка за четене.“ След това отидете 

в другата стая и го изчакайте търпеливо да ви уведоми, че е готово. 

Ако имате повече от едно дете, трябва да решите дали да си лягат по едно и също време 

или не. Може би се притеснявате как ще се справите с две и повече деца, когато дойде 



времето за лягане.Бихте могли например да превърнете къпането в една обща игра или 

другият родител да забавлява по-голямото дете, докато вие обличате пижамата на по-

малкото. Накарайте голямото дете да ви помогне с бебето. Така то ще се почувства полезно 

и значимо, няма да прояви ревност и с много по-голяма охота ще се приготви за сън. 

Предварително уговорете книжката за четене и не променяйте мнението си. Не спорете. 

Децата учат повече от конкретните и твърди действия, отколкото от думите. Ако детето 

настоява за още една приказка, можете например да кажете: „Хайде разкажи ми сега най-

хубавото и най-лошото нещо, което ти се случи днес.“ В случай, че продължи да ви моли и 

увещава, най-добре ще е да го целунете нежно и да излезете от стаята. Да, това може да го 

разплаче, но ще го накара да осъзнаае, че не би могло да ви манипулира. 

Нежно прегърнете детето и напуснете стаята. Не забравяйте, че колкото по-уверено се 

държите, толкова по-лесно детето ще свикне с новото положение. 

Използвайте интуицията си и нагодете тези съвети към начина ви на живот. Можете 

например да добавите молитва, песен или някаква друга дейност или предмет към ритуала 

на лягането. Дори и на моменти да изглежда изключително трудно, трябва да останете 

убедени, че правите найдоброто за детето си, като го приучвате да заспива само и по този 

начин му помагате да придобие добро самочувствие и самоувереност. 
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