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Поведение 
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Гневен 



Всички хора  понякога са ядосани . 



Аз понякога съм ядосан 
 



Ядосвам се когато не ме разбират 



Картинки на обекти, които изразяват гняв в едно дете 

играчки                  таблет                         храна 



Понякога викам и плача, когато съм ядосан 



 

 

Когато съм ядосан, ще опитам да направя правилният избор.   

 



Когато съм ядосан, ще опитам да направя правилният 
избор 

 



Всичко е наред / добре е  



Аз ще бъда  добър 



 
 

Да повървя  
 
 
 

да пляскам с ръце      да мачкам пластелин 

Избор на поведение 



да си задържа дъха 
до 3 

Да търся помощ  да слушам музика  
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Тичане    



Понякога            имам желание               да тичам. 



Бягането е опаснo. 



 

Моите родители се уплашиха като избягах. 
 
 



Когато чуя стоп, трябва да спра. 



Не искам да тичам 



   Аз                       и моите родители            се радваме.   
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       Тъжно / натъжен   



Всички хора понякога Са тъжни 



   Аз                          понякога                      съм тъжен. 
 



Хората могат да плачат или въздишат, когато са тъжни. 



................              натъжава ме. .             
 

( нещо ) 



Възрастният ще ме утеши.. 



Понякога е хубаво да си тъжен. 



Отново, ще бъда щастлив. 



Когато отборът  
ми губи  

 когато приятелите 
ме напускат  

когато ми вземат 
спиралата. 

снимки или назовете човека или ситуацията, които 

натъжават детето 
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ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО 



Аз съм понякога в обществото.  



В обществото има правила за поведение. 



Възрастният ми помага да науча правилата. 



Когато идвам, поздравявам обществото / сядам на стол.. 



Можем да говорим.     Ще слушам другите докато говорят. 



Изчаквам си реда за да отговоря на въпроса. 



Питам ако искам нещо.              Говоря тихо. 



Беше ми приятно в обществото. 
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Нараняване на околните 



Аз понякога  наранявам хората 



Нараняването Не е добър избор. 



Нараняването боли. 



Ще се опитам да...........( подходящо поведение )............ 
 



Отново ще бъда добър. 



 
 

Да слушам музика             да мачкам топката 
(снимки или думи на това, което детето може да направи, за да се успокои) 

 

Да кажем или покажем  на възрастния какво ми е. 
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Как да покажем какво искаме 



ИСКАМ ДА ПОКАЖА КАКВО ИСКАМ 



Понякога не разбирам. 



Мога да използвам комуникатор или друг начин. 



Мога да покажа снимка       мога да използвам  жестове            мога да покажа на 

компютър. 

 



Обяснение на това, което искам. 



Аз съм щастлив, когато другите ме разбират. 
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Пазене на предмети 



У дома и в училището има много предмети. 



Съхранявам предметите. 



Съхранявам си учебните помагала в раницата. 



Всички предмети у дома си имат свое място. 



Щастлив съм, че си пазя вещите. 
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 Чакане  



Понякога е нужно да чакаш. 



Изчакването означава, че трябва да измине определено 
време. 



Възрастният ще ми каже или покаже, колко време трябва да 
чакам. 



Докато чакам                    мога да ...........................: 

(Поставете снимка на това, което детето може да прави, докато чака) 



Докато чакам, ще опитам да остана спокоен. 

  



Броя гледам си часа  гледам таймера  слушам музика 

Избор на едно занимание 
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Не се наранявам 



   Понякога Съм разтроен 



светлината 

контакта 

шумът 

Могат да ме разтроят  



болката 

Когато не разбирам нещо 

            Могат да ме разтроят  

Когато съм ядосан 



Когато съм разтроен се наранявам. 



Нараняването 

не е добър  

избор. 



Нараняването боли. 



Когато съм наранен мога да ................. 

(Сложете снимка на това, което детето може да 

направи, когато е разстроено) 



дишам дълбоко до 3 
 

 Мачкам пластелин  слушам музика  

Какво може да направи едно дете, за да се успокои: 



 мачкам топката  

       Кажа или покажа  какво ми е  



Отново, ще бъда смирен. 
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  Обществено – частно   



                     На обществени места съм с други хора. 



На лични места съм сам. 



да се храня                            да говоря с другите  

   

 

На обществени места мога: 



 
 

 

 

да играя  уча с другите  

На обществени места мога: 



На лични места мога да: 

уринирам  акам 



На лични места мога да: 

се докосвам                   ходя без дрехи 

 



кое е лично и кое е обществено 

. 

Възрастния ще ми каже 



Важно е да запомним къде е публично и къде лично . 



Щастлив съм, защото уважавам правилата за 
поведение.  
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Скубане на коса 



Понякога  Скуба косата на      хората. 



Скуба си косата, когато............ 

 
 

Съм ядосан 

Ме боли 

Не разбирам 



Скубането на коса                не е добър                   избор. 



Скубането на косата                                           боли.             
 



Ще опитам да кажа или покажа какво ме боли. 
 



Ще опитам да покажа или кажа какво искам. 
 



Ще опитам да кажа или покажа че съм ядосан. 
 



Това е добър                                            избор 
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ЩИПАНЕ 



Понякога щипя                            хората. 

 

 



Щипането                                 не е                                    хубаво. 



Щипането боли. 



Ще се опитам да .......................................... 
   
 



Отново, ще бъда добър. 



Дишам дълбоко до 3 
 

 Мачкам пластелин Играя на таблет 
 

(избор на поведение) 



 Мачкам пластелин             Казвам или показвам какво ми е  
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Вземане на храна от други хора 



Виждам друг човек да се храни. 



Искам да взема храната на другите. 

 



  

Това не е добър                       избор. 



 Ще държа ръцете си до тялото докато се храня.  



Храня се. 



Когато искам повече храна, мога да попитам. 
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НУЖДИ  
   



 Искам                      Веднага ....... 

Нещата  

  Храната  

  Дейности  



Разстройвам се, ако не го получа на момента. 



Възрастните са за да ми кажат или покажат, колко трябва да 
чакам. 



Докато чакам е добре да остана спокоен. 

  



Това е добре. 
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РАЗРУШАВАНЕ НА НЕЩАТА 



Когато съм разтроен разрушавам неща. 



Разрушаването на  
неща 

не е добър 

 избор. 



Ще се опитам.........................................когато съм разтревожен. 
  (поставете подходящо поведение) 

 



Добре е да бъда спокоен. 



Дишам дълбоко до 3 Масаж Силна прегръдка 

Избор на поведение 



           2019-1-RS01-KA201-000835   
Pictograms’ author: Sergio Palao Origin: ARASAAC (http://arasaac.org)   Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Aragon Government 

СМЕЕНЕ 



Понякога се смея.  



Когато съм нервен                              Когато ми е скучно                       Когато размишлявам 

                                                                                               

Смея се: 



Чувствам се 

 

 

Когато се смея Добре. 



Възрастните са за да ми покажат къде мога да се смея. 

 



Аз и моите родители, ще сме щастливи.   
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Спешни нужди на публично място 



Обичам да се разхождам. 



Понякога ми се ходи до тоалетна, докато се 
разхождам. 



Улицата и парка са обществени 
места. 



Не е добър избор да уринирам на обществени места. 

 



Важно е да помня.  



Тоалетната е лично място. 



Уринирайте в тоалетната в кафенето или у дома. 



Това е добър избор. 
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ДОКОСВАМ СЕ 



 Обичам да се докосвам. 



Докосването на обществени места не е добър избор. 



На обществените места е пълно с хора. 



Докосвам се в леглото или в тоалетната. 



Леглото и банята са правилните места. 
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Смърт в семейството 



Смърт е когато сърцето спре да бие. 



Човекът не е жив. 

 



Хората умират от болести или от старост. 



           Понякога умира човек от семейството ми. 



Натъжавам се и плача. 



Това е добре. 



Ще се сещам за този човек. 



 Мога да гледам снимки на този човек. 



Мога да ида на гробището 



Мога да оставя цвете на гроба или да мисля за него. 
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Уплашен съм 



Всички хора Понякога са уплашени. 



Аз               понякога съм      уплашен. 
 



Страхувам се от_______________________ 

(поставете подходящо изображение  

) 
 



Когато се страхувам, мога да: кихам, плача или бягам. 
Това не е добър избор. 

плача 

кихам 

бягам 



Да направя  добър  избор. 

             Когато се страхувам                ще опитам  

  



Когато се страхувам, ще се опитам......................................... 
  (подходящо поведение) 

 



Това е добре. 



 
 

Гръмотевици 
 
 
 

Ярка светлина          шум 

 

Поставете снимки или думи за това, от което се 

страхува детето. 



 
 

Кучето 
 
 
 

Зъболекар    Много хора 

 



Да дишам дълбоко до 3 
 

 

 Да търся помощ 
 
 

Избор на поведението 
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Disclaimer 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 


