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Прво социјално и животно окружење у коме се дете налази је породица. У том
малом колективу дете стиче прва искуства о људима, о њиховим међусобним
односима, о животу и његовим проблемима.
Дете ту стиче и основне утиске о самом
себи, о својој личној вредности, о свом
положају у људској заједници. Прва искуства
уједно су и најважнија. Она остављају у
детету најдубљи траг, јер делују на њега док
је све врло отворено. Зато прва животна
искуства стварају основу, полазну тачку
целокупног психичког развоја човека. На
њима појединац гради своје ставове према
животу, она су темељи за развој људске
личности. (Нагулић, 1998: 180).

Своје личне ставове према свету дете изграђује непрестаним учењем. Основну тачку на овом
узрасту чини најпре процес идентификације. При том дете несвесно узима одрасле као узор,
опонаша их у свом владању, али се не задржава на томе. Идентификација није само пуко
опонашање. Она се састоји у томе да се дете поистовећује са својим узором, у њему налази себе,
његове емоције доживљава као своје, његове тежње, мисли и одлуке сматра својим. Ha тај начин
особине, ставове и облике понашања одрасле личности пресађује у властиту личност,
претварајући их у елементе сопствене индивидуалности. Психоаналитичари настоје да прикажу
„да je породица не само институција преко које се остварује социјализација у том смислу што
породица делује да се усвоје друштвене норме него да je породица и фактор од кога зависи у какву
ће се личност дете развити. Начин на који родитељи - награђујући и кажњавајући - настоје да
постигну да дете усвоји друштвене норме одређује не само норме понашања детета него
детерминише и његову личност“ (Рот, 1994: 14).

Будите најбољи могући узор својој деци!

Полазак у школу је једна од највећих промена са којима се суочавају деца,
зато је важно да им ви као родитељи, поред учитеља, помогнете у том
процесу навикавања на нове обавезе и другачији живот. Такође, поред
учитеља и родитеља, помоћ, подстицај и подршку пружају и баке, деке,
браћа, сестре, пријатељи и сл.

Ми заједно са вама можемо много!

КАКО СТЕЋИ ДЕЧИЈЕ ПОВЕРЕЊЕ
Покажите детету да сте достојни поверења. Разговарајте са дететом
равноправно, делите са њим дневне догађаје. Не прекидајте малишане када вам
причају и покажите им да их слушате. Морате имати разумевање за дечије грeшке.
Немојте само испитивати, критиковати и проверавати дете. Уколико сте
саговорник који води само монолог, ако стално преиспитујете дечије одлуке и не
верујете му створићете лош однос и послати поруку да није довољно вредно,
паметно, вољено. То ствара несигурну личност која нема са ким да подели оно што
проживљава.Обраћајте пажњу на оно што вам дете прича и никада му се немојте
подсмевати. Јер, без обзира на то колико вам се неки његов проблем или
недоумица чине смешним, то је њега важно и значајно. Претерана контрола је
такође пут да изазовете неповерење код деце. Увек похвалите дете када је успешно.
Тиме ћете допринети развоју његовог самопоуздања и показати да пратите оно што
ради. То ће код детета створити осећај сигурности, блискости и поверења.

НЕ ИЗГОВАРАЈТЕ КРИТИКЕ НА ДЕТЕТОВ РАЧУН
(„смотан си, ништа не знаш, лош си и глуп“),
ВЕЋ КРИТИКУЈТЕ ЊЕГОВЕ ПОСТУПКЕ, ПОНАШАЊЕ
(„то што си урадио није лепо“, „то не значи да си ти лош, него да си
погрешио, знаш колико те волим, али ти твоји поступци чине да се ја
осећам лоше“). На тај начин дете схвата није проблем у његовом бићу
(личности), већ у његовом понашању, те ће настојати да коригује своје
понашање. Не упоређујте га с браћом и сестрама, као ни са другом
децом.

РАДНЕ НАВИКЕ

Посебну вредност за живот сваког појединца
имају радне навике. Радне навике настају
формирањем дететовог правилног односа према
раду и његовим постепеним увођењем у рад.
Приликом формирања радних навика, посебну
пажњу треба обратити на узраст детета и његове
могућности, јер за радне навике важи принцип да
задатке које постављамо и дужности на које дете
навикавамо, морамо одмерити у складу са
његовим могућностима и способностима. Радне
навике се стварају почетком 2-3. год у породици.
Дете их стиче када се игра, па среди своје
играчке, намести свој кревет, спакује своју
гардеробу за собом и сл.

Такође, радне навике се стичу и свакодневним обавезама
као што су: куповање основних намирница и новина.
Оспособљавање деце за разноврсне послове у кући и њихов
стални и систематски рад захтева непрекидну бригу и
ненаметљиву помоћ тј. извесну проверу родитеља.
Контролишући дететов рад, родитељи му пружају одређену
помоћ, али само ако је то потребно.
То значи, да би се правилно развиле навике за рад, дете
треба константно подстицати и бодрити да само обави своје
дужности. Контрола детета не сме бити сувише наметљива,
али мора бити стална. Ако дете не обавља добро одређени
посао, не треба га због тога критиковати, већ му показати
како се то ради и вратити га да оно то само уради. Ово је
значајно због вежбања дечије воље и њеног очвршћивања,
јер се развија осећање дужности да се сваки посао треба
обавити коректно и до краја.

КУЛТУРНО ПОНАШАЊЕ
 Број навика културног понашања које треба да усвоји и

поседује дете је велики, а пример родитеља представља
најважнији услов за формирање навика културног
понашања. Неке од навика које дете одмах по изласку
из куће, на улици, у вртићу, школи примењује, су:
културно поздрављање, навика да се саслуша
саговорник не прекидајући га, толеранција, обраћање
са молбом, персирање старијем, уступање места
старијем, понашање у саобраћају, понашање за столом,
чување животне средине и сл.

 Навике које је стекло код куће, дете ће надокнадити и

употпунити неким новим вештинама када крене у
школу, а оне ће му помоћи да касније развије своју
личност чинећи га успешним и одговорним човеком.

ХИГИЈЕНСКЕ НАВИКЕ
Основне хигијенске навике које код детета треба да усадите су:

•

Прање руку – одредите обавезна прања руку, тј. конкретне ситуације када се оно не може избећи. То су:
пре и после јела, после употребе купатила, после играња напољу, одмах по доласку кући, после
додиривања животиња и сл. Ваша обавеза је да при успостављању ове навике будете упорни и
доследни. Нпр. ако сте као правило увели прање руку после употребе тоалета, не дозволите детету да
изађе из купатила, а да није опрало руке, под изговором „Касније ћу, проћи ће ми цртани, само да
попијем мало сока“.

•
•

Умивање, прање зуба – ујутру и увече; и наравно по потреби.

•

Сређивање дечије собе – уколико дете има своју собу, покушајте да га мотивишете да је, примарно
узрасту, самостално сређује.

Купање, туширање пре спавања - уместо да је прљаво реците детету да се ради о хигијени, обавеза која
се не доводи у питање, да је то један од начина да се сачува здравље.

ДOMAЋИ ЗАДАЦИ
И ВАНШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ
Важно је од самог почетка да са дететом направите дневни план активности и
испланирате цео дан. У дневни план активности треба унети тачно време када
почиње и кад се завршава нека активност и обезбедити правилну смену рада и
одмора. План треба да садржи све неопходне обавезе и активности: време за
наставу и учење, слободне активности, обављање свакодневних кућних обавеза,
игру, гледање ТВ програма, коришћење рачунара, дневне оброке, време за личну
хигијену, дружење са породицом, дргарима, физичке активности и сл.

•

Обезбедите деци мирно место на коме им нико не
смета да раде домаћи.

•

Нека простор буде добро осветљен.

•

Не дозволите им да гледају ТВ док раде домаћи
или уче. Поставите правила када мора да учи и да
се раде домаћи задаци, а када ТВ може да се
укључи. Што мање ТВ-а, рачунара, телефона и сл.,
то боље, нарочито када су радни дани.

•

Никада немојте ви да радите њихове домаће задатке или пројекте који су им задати у школи.
Уместо тога, објасните им да им увек стојите на располагању за помоћ или да одговорите на
било које питање.

•

Подстичите дете да је оно способно да уради одређени задатак „Ти то можеш, ти то знаш“ и
похвалите рад и залагање детета.

•
•

Израда домаћих задатака одмах после школе је лоша, деци је потребан краћи одмор.

•

Свако вече прегле дајте домаће задатке,

Неке од техника успешног учења су: пажљиво читање текста од једног до другог пасуса, учење
са разумевањем, а не напамет, препричавање, понављање наглас, подвлачење, састављање
питања, издвајање кључних појмова.

не само да бисте их проверили, него да

проверите да ли су све разумели.

АГРЕСИВНОСТ
Aгресивност је свако понашање чији је циљ намерна повреда друге
особе.
Може јавити у облику ударца, пљувања, грижења – физичка
агресија или у облику увреде или претње – вербална агресија.
Агресивност такође може бити директна и индиректна.

Директна укључује: ругање, понижавање, вређање, критиковање,
наређивање и захтевање подређености, чупање, гурање, ударање.
Индиректна је теже уочива као нпр. намерно искључивање
детета из групних игара, оговарање и сл

Упозоравајући знакови агресивног понашања код мале и деце предшколског
узраста:

•

напади беса који трају дневно дуже од 15 мин. и не може их нико смирити (родитељ, чланови
породице) и на крају им „попусте“;

•

присутни су изливи беса, испади агресије често без разлога;

•

импулсивни су, неустрашиви и енергични;

•

константно одбијају правила и слушање одраслих;

•

нису везани за родитеље; на непознатом месту не траже и не одлазе до родитеља;

•

често гледају насиље на телевизији, уживају у насилним темама или су злобни према вршњацима и
сл.

Ево неких предлога како поступити када се дете понаша на непримерен начин:

•

Техника „time out“- тајм-аут- дете треба да одседи кратко време на унапред одређено место. Ова техника се
може користити већ код деце са две године старости, само треба пазити да време седења не буде дуже од 2
минута.

•

Одузмите одређене повластице - попут краткотрајне забране играња са другом децом или гледање ТВ-а.

•

Одузимање награде - сви знамо да се награда добија за добро дело. А, шта следује за лоше дело? Не, не
казна, већ одузимање награде.

•

Покажите своје негодовање према непримереном понашању, али без „моралисања“.

•

Реагујте сваки пут кад се такво понашање јави.

•

Такође, добра идеја је увести „тајм-инове“: минут за мажење и загрљаје када вас дете изненади добрим
понашањем.

Врло је важно да у таквим ситуацијама не осрамотите и не понизите дете. Проблем је
понашање, а не дете! Можете рећи нешто попут „Волим те, али ово што си направио/направила
ми се не свиђа“, а затим „Хајде да причамо о томе“, „Шта ти мислиш због чега то није добро“.
Дозволите детету да изнесе своје мишљење, а затим заједно са њим нађите решења која се односе
на прихватљив начин реаговања у одређеној ситуацији. Негодовање смиреним и сигурним гласом
више помаже од физичког кажњавања и викања. Похвалите добро понашање. Дете ће то
сигурно уважити, јер деца желе угодити родитељима.
Запамтите да су похвала и пажња најбоље награде!
Кад створите правила, држите их се. Деци је потребна структура са јасним очекивањима.
Постављати правила, а затим их се не придржавати за њих је збуњујуће и не показује им шта
тачно смеју, а шта не.

ТЕЛЕВИЗИЈА И КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРНЕТА

Телевизија може имати моћан утицај у развијању система вредности и обликовању понашања. Гледање
насиља на телевизији, у филмовима, видео играма, цртаним филмовима, на интернету, друштвеним
мрежама, ријалити програмима и другим садржајима који пласирају насиље, води дете у агресивно
понашање.



Дете би требало да гледа програм који је прилагођенњеговом узрасту!



Ограничите гледање према дететовим могућностима и обавезама.



Водите рачуна коју ТВ емисију или филм
дете гледа,
какву видео игрицу игра, које
странице на интернету посећује,
на који начин користи друштвене мреже нпр. са ким се дописује, које
слике поставља, које странице посећује и сл.

•

Разлози због којих је деци потребно ограничити гледање телевизијског програма су: слаба
физичка активност и гојазност, која проистиче из тога и утиче на ментално и физичко здравље
Такође, деца не показују склоност ка наставним и физичким активностима, ретко читају књиге и
нису претерано заинтересовани за спорт.

•

Педијатри не препоручују гледање телевизије деци млађој од две године, док би старијој деци
требало то време ограничити. У ту сатницу укључено је и време проведено испред рачунара и
играња видео игрица.
Ако дете поставите пред ТВ да гледа лош програм (непримерене садржаје у којима је
пласирано насиље, популарне ријалити емисије и програм сличан томе), телевизији неће
бити ништа, али би на дете то могло лоше да утиче!

СТРАХ ОД ШКОЛЕ
(SKOLINOFOBIJA)
Полазак у школу је ново искуство у животу детета. Иако су се нека деца и раније одвајала од родитеља (поласком у
вртић, одлазак код баке и деке и сл.), одвајање поласком у школу се разликује од дотадашњих одвајања.
Важно је разликовати нормалне развојне страхове од правог страха (фобије) од школе.

•

Страх је непријатно осећајно стање које се манифестује у напетости, стрепњи ,нелагоди, неспокојству. Када
се те потешкоће јаве код млађе деце чешће се ради о сепарационом страху (страх од одвајања).

•

Школска фобија је ирационалан страх везан уз неке школске околности (уз неку објективну или измишљену,
ирационалну претећу опасност). Манифестује се као отпор детета према одласку у школу због изразитог страха,
избегавање школе на различите начине. Иако не постоји објективна опасност, код деце се јавља јака реакција
тескобе. Ова деца се често жале на низ телесних симптома: главобољу, болове у стомаку и сл. Ови болови, као и
остали симптоми нпр. мучнина, лупање срца, напетост у мишићима, поремећај спавања, умор и исцрпљеност
нестају викендом и за време школских празника. У ситуацији када треба да крене у школу дете је уплашено, осећа
се угрожено и беспомоћно. Изненада изјављује да се осећа лоше, јављају се телесни симптоми.

УЗРОЦИ ШКОЛСКЕ ФОБИЈЕ
Постоји низ разлога због којих се може јавити страх од школе:



Основни узрок школске фобије можемо тражити у породичним односима. Ова деца често имају „сепарационе
проблеме“, што значи страх од одвајања од родитеља, а као последица сепарационог страха развија се страх од
школе (деца заправо покушавају да рационализују сепарациони страх проналазећи низ разлога због којих се
боје школе: страх од учитеља, страх од оцењивања, осећај да не могу испунити захтеве, несугласице са
вршњацима).



Страх од школе се јавља и код деце чији родитељи имају веома висока очекивања од своје деце и, у
најбољој намери говоре својој деци: „Ти ћеш сигурно бити јако добар, имаћеш све петице, сви ће ти се
дивити“. Дететова тежња да испуни очекивања својих родитеља доводи до страха од неуспеха, те да ће
разочарати своје родитеље уколико не буде успешно у школи, што узрокује различите тегобе у којима родитељи
не препознају страх од школе.



Такође, се страх од школе јавља код деце која одрастају у породицама у којима се родитељи понашају
презаштитнички (често због својих сепарационих страхова).

•

Неретко се страх од школе јавља код деце која одрастају у породицама у којима се пореметила
породична динамика, нпр. развод родитеља, интензивни сукоби, болест родитеља, тако да дете
одбија да иде у школу јер има потребу да контролише новонасталу ситуацију, неповољну
породичну ситуацију и на тај начин спречи распад породице“.

•

Врло често страх од школе је последица изложености физичком и вербалном вршњачком насиљу, на
путу од/до школе или у школи. Али и изолација од остале деце у разреду, тешкоће у успостављању
социјалних контакта.

•

Страх се може јавити и код изузетно добрих и одговорних ученика који себи постављају врло високе
захтеве и у ситуацији када процене да не могу испунити своја очекивања одустају.

•

Ризик је повећан код претерано заштићеног, „размаженог“ детета које је у породици у средишту
пажње, које у породици нема потребу за улагањем напора и труда у решавању насталих
потешкоћа. У друштву вршњака нема повластица и само се мора за све изборити. Како дете није
оспособљено за равноправност с другом децом може се осећати беспомоћно, угрожено,
неуспешно, а та осећања отварају простор развоју страха.

•

Повећан ризик постоји и код деце чији су родитељи склони честој примени репресивних
васпитних поступака (крутост, претње, физичко кажњавање).

Како помоћи детету код којег је изражен страх од школе:

•

Детету је потребна помоћ старијих како би се решило страха. При томе је нужна сарадња родитеља и
школе. Наравно да је немогуће „вратити“ дете у школу без помоћи вршњака. Понекад је довољан и
само један пријатељ да се дете осети прихваћено и задовољно, али је потребно у разреду градити
осећаје поверења, уважавања различитости, развијати такве односе да се свако дете међу вршњацима
може осећати сигурним и равноправним чланом.

•

Одгајање деце темљите на емоционалној топлини, уважавању и подршци, уз доследно
уважавање јасних правила понашања и ограничења.

•
•
•

Што више хвалите дете како би се развио осећај сигурности и самопоуздања.
Подстичите ваншколске активности, нарочито оне у којима је дете успешно.
У ситуацији када не жели ићи у школу или ако се појаве симптоми страха, отворено и врло стрпљиво
разговарајте са дететом, а када вам се повери, уважите разлоге због којих се боји. Покажите
разумевање, чак и када вам се они не чине оправданим.

•

Потребно је утврдити узроке страха, у договору са учитељицом настојите да их уклоните и
предузмите мере да дете заволи школу и учитељицу, да се ослободи страха и стекне
сигурност.....

•

Важно је нагласити да страх од школе није могуће решити код куће, изостанци из школе
подстичу дечији страх. Детету се може помоћи тачним планирањем, а не избагавањем
ситуације.

•

Свако оклевање, покушај избегавања одласка у школу, а поготово јавно одбијање, морате
схватити најозбиљније. Добро је прво се обратити учитељу/ учитељици, наставнику, а
уколико симптоми трају више недеља препоручује се помоћ стручњака/психолога и
педагога.

•

За сваки проблем који дете има, било са другим ученицима, било са страховима,
понашањем и др., обавезно се обратити учитељици!!!

•

Без обзира на околности, развијати позитиван став о школи, а пред дететом немојте
говорити негативно о школи, учитељима и школским активностима.

Никако немојте:

•

Оптерећивати дете превеликим очекивањима.

•

Започињати сваки разговор с наговарањем на повратак у школу.

•

Уцењивати дете и претити му због изостанака.

•

Посрамљивати и исмевати га због страха од школе.

•

Оправдавати изостанке у школи без разлога.

НЕ ЗАБОРАВИТЕ, да сте ви као родитељи најважније фигуре у формирању система вредности ваше
деце, то је ваша улога и задатак, баба, деда, тетке, ујаци и остали сродници су ту да помогну, али не и да
васпитавају вашу децу!

ЖЕЛИМ ВАМ СРЕЋАН ПОЧЕТАК ШКОЛОВАЊА И ПУНО УСПЕХА!

