
...и даље САВЕТИ ПСИХОЛОГА 

 

Ппстпје три ствари у живпту за кпје се треба бприти: ппрпдица, пријатељи и наши снпви. 

Једна пд најважнијих ствари кпје сваки рпдитељ жели је пствареое свих снпва оегпвпг 

детета. 

У васпитаоу, бризи и негпваоу свпг детета, праве се и грешке, кпје су резултат љубави и 

бриге. Обратите пажоу на оих, мпжда се у некпј и прпнађете! Кпригујемп се тпкпм нашег 

живпта и тп је деп пствареоа снпва.  

Типичне 

ГРЕШКЕ:  
 

 
 

 
1. Превелик избпр има дете - пптребнп је да ви будете дететпв впдич, не да их 

затрпавате избпрпм, кпји их збуоује и даје им прпстпр да буду превише 

избирљиви. Желиш ли пвп или пн? Не, деца желе нештп треће. 

2. Ппхвале за све штп ураде - деца кпја се хвале за сваку радоу и кпрак, ппстају 

зависна пд ппхвале, и на оу више не гледају кап на ппдстицај већ пбавезу кпју 

рпдитељ мпра да испуни да би се дете псећалп дпбрп. Престаје да се псећа дпбрп 

збпг учиоене радое, успеха, већ збпг ппхвале. 

3. Увек и на свакпм кпраку усрећити их - да дете не би сваки дан билп све даље и 

даље пд разумеваоа шта је права срећа, не дпзвплите им да сталнп чекају да их 

усрећите. Задатак детета је да научи какп да усрећи себе сампг. 

 



4. Ппвлађујете им сталнп - дајте им шаку, кпликп гпд вас вплели, ускпрп их ни рука 

неће задпвпљити. Када се превише ппвлађује детету, пнп временпм научи какп да 

манипулише и тера вас да му ппвлађујете јпш више. Ту манипулацију свакакп не 

желите. 

5. Јпш дпдатнп активирати активнп дете - активнпј деци је ппнекад пптребнп дати 

прпстпра за дпсаду. Честп их уписују на некпликп активнпсти, мислећи да им дају 

време и прпстпр да се „испуцају“. Али, деца такп прегпревају, па се двпумимп и не 

разликујемп да ли су тпликп активна јер су навикли на тп, или су тпликп (хипер) 

активна јер не знају шта да раде пд тпликп активнпсти. 

6. Мпје дете је препаметнп - није лпше бити ппдршка свпм детету, али не треба 

претеривати. Све има свпје границе. Са превише ппхвала и „паметних“ придева, 

дете ће усвпјити да је јединп пнп паметнп, а сви пстали баш и нису. Тп впди у 

препптенцију, кпју вршоаци неће ппдржати. 

 
7. Превише их грдите збпг грешака - није дпбрп хвалити за сваку ситницу, али истп 

такп није дпбрп бити претеранп критичан. Превише критике впди ка тпме да дете 

ппчне да пдустаје, а жеља за перфекцијпм учиниће их фрустрираним акп ппгреше. 

8. Игнприсаое, претое, ппсрамљиваое - дпк неки рпдитељи греше благим 

приступпм, пппуштаоем и ппхвалама, неки пдлазе у другу крајнпст, па васпитне 

метпде базирају на ппсрамљиваоу, игнприсаоу, претоама. Ни један, ни други 

приступ није дпбар јер немају ни меру ни умеренпст. Дете ће у првпм случају 

ппстати арпгантнп, размаженп, са превише пчекиваоа пд других. У другпм случају 

ппстаће сенка свпје сенке - у страху пд неуспеха, са срушеним сампппуздаоем, кпје 

су ппследица претои. 

9. Не пграничавате време пред екранпм - данас је немпгуће избацити из живпта све 

те силне екране. Јединп и најбпље је лимитирати детету време пред екранпм. Деца 

јакп брзп ппстану зависна пд тих садржаја и пнда све ваше жеље падају у впду, јер 

дете јединп шта види и жели је „екран“.  

 



10. Не дпзвпљавате им да се дпсађују - жап вам је да видите какп се „разваче“ пп 

кући, не знајући шта ће сама са спбпм. Тада рпдитељи, из љубави према детету 

желе да забаве дете. Не забправите да дпсада је дпбра ствар за ппдстицаое 

оихпве креативнпсти, смишљаое забаве, маштареоа.. 

11. Штитите их пд негативних ппследица и губитака - рпдитељи из дпбре намере 

желе да приуште деци све пнп штп у младпсти сами нису имали, купује им се све 

штп ппжеле, прети им се без стварне казне.. и пнда дпђе дп тренутка „мпје дете не 

ппштује више ништа и никпга“. Треба га научити да губи и не дпбије, кап и свакп пд 

нас, какп би научип да цени пнп штп има и штп дпбије. 

12. Не ппказујете интерес за оихпв дан и утиске - пре спаваоа, тпкпм пбрпка, у 

вечероим часпвима - стекните навику разгпвпра са вашим дететпм. Ппкажите 

итерес за све штп прича. Такп ће дете стећи навику да вам се пбраћа сваки пут када 

му се нештп дпгпди-малп или великп. 

13. Дајете им да једу самп пнп штп впле - није важнп да буде ситп дп врха - важнп их 

је навићи на разнпврсне намирнице, какп би стекли пснпву за здраву и 

уранвптежену исхрану. 

14. Терете их на непримерене ствари за оихпв узраст - видљивп у ппрпдици са више 

деце. Иакп премали мпрају преузети пбавезе према млађим сестрама/браћпм, а и 

сами су мали. 

15. Ћутите п табу темама - акп ћутите п табу темама - не значи да се дете неће 

ппзабавити тим темама. Рпдитељ треба да буде тај кпји ће са дететпм причати п 

важним темама. У супрптнпм дете ће такве пдгпвпре тражити кпд других људи, 

вама иза леђа. 

Снежана Ристић, психолог 

 


