
Интензивност на реакциите – Колко силни са емоционалните реакции на детето ви?

1 2 3 4 5
Леки реакции                                                                                                                                                                 Интензивни реакции        

Подсмърча, не плаче. Не само плаче, но и ридае.

Рядко е ядосано. Емоциите му се променят рязко.

Има вяли реакции. Всяка реакция е дълбока и силна.

Усмихва се, когато е щастливо. Подскача и издава различни звуци, когато е 
щастливо.

Обикновено работи над проблема, без да се 
ядосва. Лесно се ядосва, когато работи.

Как реагирахте до сега? Какво може да промените?

Настойчивост, продължителност – Ако детето ви прави нещо и вие му кажете да спре, лесно ли спира или 
настоява да продължи?

1 2 3 4 5
Лесно спира.                                                                                                                                                                                              Вкопчва се.
Лесно се захваща с друго. Трудно се откъсва.

Може да плаче само нялко минути, после спира. Може да плаче с часове.

Приема „не“ за отговор. Никога не приема за отговор „не“.
Как реагирахте до сега? Какво може да промените?

Чувствителност – Как се справя детето с промените – разлика в температурата, средата, в която живее? Как 
приема различни храни, дрехи, дразнещи шумове или вашия стрес?

1 2 3 4 5
Обикновено не е чувствително.                                                                                                Обикновено е много чувствително.
Заспива въпреки шума. За да заспи, му трябва тишина.

Не обръща внимание на драскотини. Изпада в шок.

Не се вълнува от миризми. Повръща му се от миризми.

Яде всичко. Придирчиво е по отношение на храната.
Не се вълнува как го приемат другите 
възрастни.

Много се вълнува от начина, по който другите 
го приемат или отхвърлят.

Как реагирахте до сега? Какво може да промените?

Схватливост (възприемчивост) – Забелязва ли детето хората, цветовете, шума и обектите около себе си? Често 
ли забравя да свърши това, което сте го помолили, защото нещо е привлякло вниманието му?

1 2 3 4 5
Рядко забелязва.                                                                                                                                                  Много е впечатлително.
Стои на масата, гледа и не вижда птиците през 
прозореца.

Забелязва детайли, на които повечето хора не 
обръщат внимание.

Не забелязва облаците, слънцето, небето. Съзерцава дълго небето.
Може да запомни и възпроизведе много 
указания. Забравя указанията.

Как реагирахте до сега? Какво може да промените?



Приспособяване (адаптиране) – Колко бързо детето се приспособява към промените в режима. Как се справя с 
изненадите?

1 2 3 4 5
Бързо се адаптира.                                                                                                                                                         Бавно се адаптира.

Бързо преминава от една дейност в друга. Разстроено е, когато една дейност свърши и 
трябва да започне друга.

Гъвкаво е относно часовете за хранене и спане. Нуждае се от точно определено време за ядене 
и спане.

Не се ядосва при промени. Много се ядосва при промени.
Как реагирахте до сега? Какво може да промените?

Редовност (постоянство) – Има ли режим за хранане и сън?

1 2 3 4 5
Заспива по едно и също време всеки ден.                                                              Никога не заспива по едно и също време.
Гладно е по едно и също време всеки ден. Яде в различни часове от деня.

Има постоянен режим. Дневният му режим е непостоянен.
Как реагирахте до сега? Какво може да промените?

Енергичност – Заето ли е непрекъснато, движи ли се детето ви? Нуждае ли се да тича, скача и използва тялото 
си, за да се чувства добре?

1 2 3 4 5
Тихо/спокойно е.                                                                                                                                                                Много активно е.
Заспива в едно положение. Когато спи не се 
мести. Мести се из цялото легло, докато спи.

Стои и играе спокойно за различни периоди от 
време.

Винаги е в движение, дори и когато седи. 
Движи се непрекъснато.

Как реагирахте до сега? Какво може да промените?

Първи реакции – Каква е първата реакция на детето при запознанство, когато започва нещо ново или отива на 
ново място?

1 2 3 4 5
Веднага се захваща.                                                                                                      Първо гледа и обмисля, преди да се заеме.
Не се притеснява при нови ситуации. С нежелание се захваща.

Учи се, като прави нещата. Учи се, като гледа.

Отворено е към новото. Не обича да се захваща с нещо ново.

При нови изисквания не се притеснява. Незабавно казва „не“, когато трябва да 
направи нещо ново.

Как реагирахте до сега? Какво може да промените?

Настроение – Колко време детето е доволно и щастливо и колко – сериозно, замислено и капризно?

1 2 3 4 5
Обикновено е доволно.                                                                                                          Обикновено е сериозно и замислено.
Обикновено е в добро настроение. Обикновено е сериозно.



Обикновено е позитивно. Обикновено е замислено.
Как реагирахте до сега? Какво може да промените?

След като научихте повече за детето си, добре е да разберете колко дълбоки и силни са и вашите качества на тем-
перамента. Този самоанализ може да ви помогне, за да разберете защо вашите отношения с детето ви могат да бъдат 
хармонични и защо могат да бъдат дисхармонични. И в случая няма „добър“ или „лош“, а има две различни човешки 
същества и вашата сила като възрастен е да осъзнаете и толерирате това различие.

Интензивност на реакциите – Колко силни са емоционалните ви реакции? Спонтанно ли се смеете и плачете или 
сте спокойни и резервирани?

1 2 3 4 5
Спокойна реакция                                                                                                                                                                 Бурна реакция        
Как реагирахте до сега? Какво може да промените?

Настойчивост, продължителност – Ако се занимавате с нещо и бъдете помолен да спрете, лесно ли ще го 
направите? Ако сте ядосан или разстроен, лесно ли преодолявате тези чувства?

1 2 3 4 5
Лесно спирате.                                                                                                                                                                                              Не спирате.
Как реагирахте до сега? Какво може да промените?

Чувствителност – Как се справяте с лекия шум, емоциите, различията в температурата, вкуса? Лесно ли 
приемате различни храни, дрехи или шума от околната среда?

1 2 3 4 5
Обикновено не съм чувствителен.                                                                                                Обикновено съм много чувствителен.
Как реагирахте до сега? Какво може да промените?

Впечатлителност – Влияете ли се от хората, цветовете, шумовете около вас? Често ли забравяте какво трябва 
да правите, защото нещо друго е привлякло вниманието ви?

1 2 3 4 5
Рядко забелязвате.                                                                                                                                         Много съм впечатлителен.
Как реагирахте до сега? Какво може да промените?

Приспособяване (адаптиране) – Колко бързо се адаптирате към промените във вашия режим?

1 2 3 4 5
Бързо се адаптирам.                                                                                                                                                  Бавно се адаптирам.
Как реагирахте до сега? Какво може да промените?



Постоянство – Имате ли режим за хранене и сън?

1 2 3 4 5
Постоянен                                                                                                                                                                                      Непостоянен
Как реагирахте до сега? Какво може да промените?

Енергичност – Винаги ли сте в движение или сте спокоен? Нуждаете ли се от движение, за да се чувствате добре?

1 2 3 4 5
Спокоен съм.                                                                                                                                                                  Много активен съм.
Как реагирахте до сега? Какво може да промените?

Първи реакции – Как възприемате новото?

1 2 3 4 5
Винаги се включвам.                                                                                                                                        Отхвърлям го в началото.
Как реагирахте до сега? Какво може да промените?

Настроение – Колко време се чувствате доволен и щастлив в сравнение с времето, когато се чувствате 
сериозен и недоволен?

1 2 3 4 5
Обикновено съм положително настроен.                                                                                      Обикновено съм по-сериозен.
Как реагирахте до сега? Какво може да промените?


