
ОДГОВОРНО РОДИТЕЉСТВО : 
САВЛАДАЈТЕ ИЗАЗОВНЕ 

СИТУАЦИЈЕ



Сигурно вам се много пута догодило да вас ваше дете учини поносним 
родитељима. У неким тренуцима, међутим, понашања и реакције детета 
могу да вас збуне, тако да се осетите немоћно или не знате како да на 
њих одговорите. 

У периоду од три године, деца немају развијену самоконтролу у 
испољавању негативних осећања, као што су љутња и бес. Ваше 
очекивање да испуни одређене захтеве, да прихвати ограничења, 
колико год они били логични и корисни, трогодишње дете често доживи 
као ускраћивање, и то га љути. С обзиром на то да трогодишњаци не 
умеју љутњу да искажу речима, честа је појава да  дете снажно негодује, 
односно да виче, шутира, удара. Некада је бес толико интензиван да 
дете може и себе да повреди. То су тренуци у којима је неопходно да 
покажете разумевање и својим примером научите дете како се 
контролише негативна осећања.

Позитивно родитељство подразумева подстицајно окружење, у коме су 
односи подржавајући за дете. На тај начин, оно лакше прихвата захтеве, 
правила и ограничења. Зато, не треба контролистати дете, већ 
услове у којима оно одраста. 

Трогодишњаци и четворогодишњаци веома су радознали –  воле да 
истражују и стално су у потрази за новим узбуђењима. Већину времена 
проводе испитујући постављене границе, своје, као и ваше, због чега 
упадају у неизвесне ситуације, праћене снажним осећањима, која не 
знају да контролишу. Тада се обично понашају неприхватљиво –  бацају 
ствари, вриште, плачу (некада и себе повреде).  Када детету недостају 
вештине којима би се заштитило и избавило из претеће ситуације, 
управо тада му је потребна заштита и подршка родитеља. Важно је да 
сваки родитељ зна: он може да помогнете свом детету! 

Како ће ваше дете превазићи напад беса, у великој мери зависи од 
ваше реакције. 
Дете се осећа сигурније, ако зна да је контрола ситуације у вашим 
рукама. 
Смирена реакција може да заустави разбуктавање негативних 
осећања и код вас, и код детета. Дете ће следити ваш пример.

ПОДРЖИТЕ ДЕТЕ ЛИЧНИМ ПРИМЕРОМ



Рећи трогодишњаку: „Контролиши своје понашање!“, не даје резултат. 
Дете не зна како да успостави самоконтролу, већ му је потребна 
подршка како би то научило. Зато се препоручује да родитељ осмисли 
ситуације у којима ће дете научити стратегије понашања којима може 
конструктивно да испразни негативна осећања, а да никога не угрози. 
Неки од предлога су:

цртање, разговори о јунацима из прича и филмова, физичка 
активност као што су трчање, скакање, вежбе дисања,

вербално исказивања како се дете осећа, зашто се љути. На пример: 
„Љутиш се јер ти се не свиђа како си нацртао/ла?“,

објашњења детету да ће на тај начин бити мање узнемирено и 
задовољније собом, заједничко вежбање у конкретним ситуацијама,

уверавања детета да је победа над љутњом лични успех! 
Испричајте свој пример,

разговар очи у очи,

пружање адекватног примера – умереност родитеља, контрола 
осећања и понашања као добар пример за дете.

САМОКОНТРОЛА СЕ УЧИ



УСПОСТАВИТЕ ПОРОДИЧНА 
ПРАВИЛА 

ОБЕЗБЕДИТЕ ЛИЧНИ ПРОСТОР

Одрастање детета, као и учење вештина позитивног родитељства, носе 
прегршт изазова на које се треба припремити. Изазовних ситуација у 
кући, увек има довољно. Да бисте превентивно деловали на могуће 
реакције беса код вашег детета, потребно је што раније  успоставити 
кућна или породична правила којих ћете се доследно придржавати. 
Уколико се догоди да, ви или дете, прекршите неко правило, 
разговарајте о томе у чему је била грешка, како се следећи пут не би 
поновила. Сваки пут када дете покаже да поштује договорено правило, 
похвалите га. Некој деци потребна је чешћа и снажнија похвала. Некада 
је чак корисно да пратите напредак у табели – на пример, користећи 
смајлиће и тужиће, као ознаке за успешне и мање успешне дане. 
Подстакните дете да само процењује и бележи промене и да, на тај 
начин, научи да преузме одговорност за сопствено понашање.

Омогућите детету да има свој, макар и најмањи простор (угао, полица, 
кутија), у коме може слободно да се игра, учи и ствара, да га мења и 
прилагођава својим потребама и активностима. Учините све како би тај 
простор био безбедан, инспиративан и подстицајан. Договорите се са 
дететом о правилима понашања у том простору – сређивање после 
игре, одржавање реда, чување играчака, књига, прибора за писање и 
цртање итд. Користите овај простор као средство и прилику за учење 
детета како се прихватају правила и испуњавају очекивања, како се 
преузима одговорност за лични простор, за ствари у њему, као и за 
сопствено понашање.  



Када дете прекрши правила и пређе постављене границе, а родитељ 
реагује забраном или ограничењем, оно то доживи као ускраћивање. 
Тада може да добије напад беса и тако искаже свој однос према 
насталој ситуацији. Већина родитеља, из искуства, зна да претњама не 
може много да се постигне. Много је ефикасније да се подржи жељено 
понашање.

Уколико су реакције беса снажне, уклоните ствари којима дете може 
да се повреди.

Примерима пожељног понашања, подстакните дете да буде 
успешније у својим реакцијама и учите га како да речима изрази 
зашто је љуто, зашто нешто не жели итд. 

Многа деца реагују позитивно када им се скрене пажња са извора 
фрустрације на други, довољно интересантан садржај. 

Не награђујте некритично понашање (нпр. слаткишима).

Не „купујте“ испуњена очекивања привилегијама и непримереним 
наградама – као што су скупе играчке, дозвола за кршење правила и 
сл. 

Довољно је да похвалите дете, да заједно прославите и радујете се 
заједничком успеху.

ПОДСТИЦАЈ УМЕСТО ПРЕТЊЕ



Колико год да је успостављање контроле над ситуацијом некада 
непријатан задатак, то је обавезни део родитељства. Пратите ситуацију 
у којој се ваше дете расправља или сукобљава с другарима и 
процените ситуацију. Ако свађа није превише озбиљна, пустите их да 
сами решавају ситуацију. Уколико постоји претња да ће доћи до 
физичког обрачуна или када видите да неко од деце испољава 
неконтролисан бес, неопходно је да интервенишете. Прво их раздвојте, 
прекините игру ако треба. Када ситуацију ставите у потпуности под 
контролу, разговарајте са децом и објасните да није важно ко је „у 
праву“ или ко је „први почео“, већ да повређивање и агресивно 
понашање могу да повреде и покваре другарство. Учите их како да 
разговарају када се око нечега не слажу. Покажите им да сте сигурни у 
своје намере и поступке. Уколико дете или деца примете да сте 
несигурни, доживеће вас као слаб ослонац и можда чак појачати своју 
реакцију. 

Увек водите рачуна о томе како се понашате пред дететом и какав 
му пример својим поступцима пружате. 

Подржите дете да напусти ситуацију која води у свађу.

Тајм-аут је добра стратегија да дете прекине са неприхватљивим 
понашањем, која се може примењивати већ од прве године.  У другој 
години може да траје два минута, а у петој до пет минута. Именујте 
и укажите на понашање због кога је додељен тајм-аут, како би дете 
разумело грешку и преузело одговорност. 

Подржите дете да поправи грешку, кад год је то могуће. Важно је да 
зна да уз одређени напор може да исправи грешке и поправи односе, 
уколико друга страна то прихвати, и на тај начин преузме 
одговорност, односно прихвати последице свог понашања.

Будите доследни у примени стратегија.

ПРИМЕР ПОЗИТИВНЕ 
СТРАТЕГИЈЕ



ЈОШ ПАР СИТНИЦА...

Мање грдите, више волите своје дете! Верујте у његове 
потенцијале и допринесите да се они остваре.

Не заборавите да, у току дана, више пута нежно додирнете и 
помазите своје дете. Реците му колико га волите. 

Када се дете понаша неприхватљиво, трагајте за узроцима. Тако 
ћете лакше изаћи у сусрет потребама и регулисати околности. 

„Победите“ ситуацију и радујте се заједно.

Нудите детету конкретна, пожељна понашања и учите га како да их 
примени. 

Прилагођавајте се свом детету, као што се прилагођавате 
различитим животним околностима и ситуацијама. 

Никада не вреднујте дете, његову личност, већ само понашање. И 
никада не доводите љубав у питање.



ПОДРЖАВА


