
ДАНАС СТЕ 
ПОСТАЛИ ТАТА



Када постајете тата – то је једно од највећих искустава у вашем 
животу. Промене које се сада дешавају су многобројне и трајаће цео 
живот. Чињеница је, међутим, да – једнако као што дете мења ваш 
живот – ви постајете један од кључних чинилаца дететовог живота. 
Од данас имате шансу да нечији живот учините јединственим, 
сигурним, разиграним. Искористите је.

Ваше родитељство је почело оног дана кад сте сазнали да чекате 
бебу. Докази из истраживања су недвосмислени: начин на који 
ћемо бити родитељи почињемо да осмишљавамо још пре бебиног 
рођења. Једнако тако, емотивна веза између вас и бебе почеће 
да се развија пре него што заиста упознате бебу: имаћете пуно 
различитих емотивних доживљаја, можда ће се јавити неке бриге, 
пуно тога ћете се питати о беби, вама као родитељу и променама 
у породици. 



Шта можете да урадите пре него што се беба роди?

• Информишите се о току трудноће, начинима на које можете да 
подржите мајку и како ви можете да учествујете у развоју бебе „у 
стомаку”; сазнајте и о вашој улози у припреми за порођај, самом 
порођају и првим тренуцима живота бебе

• Учествујте у праћењу трудноће са мајком – будите на свим 
прегледима, заједно правите албум бебиних слика (са 
ултразвука) и ваших породичних слика током трудноће, заједно 
опремајте собу и набављајте ствари за бебу, укључите се 
у припрему за порођај, школе родитељства и друге облике 
подршке који постоје код вас. Распитајте се да ли можете да 
присуствујете порођају и на које начине можете да учествујете у 
рођењу свог детета.

• Питајте друге тате о њиховом искуству и томе шта су радили па 
је било корисно за мајку 

• Правите мрежу подршке – размишљајте заједно са мајком 
о томе ко све и на који начин може да помогне у организацији 
времена и старања о беби и домаћинству након што беба дође 
кући. Водите рачуна о томе да организација подршке буде 
таква да „склони” обавезе око домаћинства (набавка, кување, 
прање веша, одржавање чистоће), а остави пуно времена за 
упознавање са бебом и увежбавање бриге о њој

• Повежите се са бебом већ сад – иако можда изгледа „шашаво” 
беба заиста може да чује у стомаку, реагује на звуке и додир. 
Говорите беби у стомаку. То ће помоћи и вама да освестите бебу 
и свој однос са њом

• Градите родитељски тим већ сад – разговарајте са мајком 
око тога шта треба да се уради током дана у домаћинству, и 
везано за праћење трудноће или припреме за бебу. Тако најбоље 
можете да имате увид у то где, како и када можете да учествујете 
и радите ствари дељено (неке ви, неке она) и заједно. 
Разговарајте о томе како би најбоље могли да пружите подршку 
једно другом током рађања детета – да ли обоје желите да 
присуствујете порођају, шта су вам бриге око тога па потражите 
заједно одговоре и осмислите план за први сусрет са бебом



Први тренуци живота бебе су магични и показују колико је беба 
вешта и колики је значај ваше бриге да учи и расте. За веома 
кратко време, ваша наизглед немоћна беба, ће се прилагодити 
на нову температуру, ваздух, мирисе, звуке, светло и већ у првим 
тренуцима живота почети да учи о свету у ком живи и особама 
које се о њој старају. Зато ће у првим тренуцима и данима живота 
беби ће бити веома важно да има контакт са оба своја родитеља: 
додир „кожа на кожу”, звук вашег гласа, мирис ваше коже, шта год 
да можете да понудите – биће веома стимулативно за вашу бебу. 
Такође, то ће јој помоћи да се умири и суочи са првим, великим 
изазовима прилагођавања на ново окружење. Осим тога, прилика 
да заједно дочекате бебу, будете једно уз друго у моменту када 
сте постали родитељи овог детета неће се поновити. Искористите 
је, јер је важна за везу између вас, снажан доживљај заједништва, 
припадања и подршке.

Шта можете урадити у првим сатима након 
рођења детета?

• Заједно са партнерком, планирајте како ћете провести прве 
сате са бебом – о чему желите да разговарате, које слике, са 
ким да поделите, а распитајте се и о томе да ли можете да 
будете уз мајку током порођаја или непосредно након рођења

• Контакт „кожа-на-кожу” је важан за бебу, распитајте се да ли 
можете да будете ту за бебу током првих сати њеног живота 
и да је држите.

• Распитајте се о дојењу – сазнајте о значају дојења и научите 
начине како да учествујете у дојењу.

• Први дани након рођења могу да буду веома стресни и 
физички напорни за бебу и за родитеље. Имајте на уму да 
ћете морати да бринете и о мајци и о беби. Одморите се.



Беба је дошла кући и ваша улога оца сада подразумева стварну 
интеракцију са њом. Иако можете имати утисак да су интезивне 
емоције и мањак сна кључне ствари које се сада дешавају, заправо 
овим започиње невероватна аванутра у којој сте ви један од главних 
ликова: квалитет вашег односа са бебом, начин на који бринете 
о њој, учествујете у њеном развоју – обележиће не само њено 
детињство, него и цео њен живот. 

Зато осмислите дан тако да највише времена које имате ван посла 
посветите упознавању са бебом. Уз неке додатне ствари које ћете 
морати у домаћинству да радите – то је прави почетак целоживотног 
односа са вашим дететом.

• Укључите се у бригу о детету – облачење, пресвлачење, купање, 
умиривање, игра – нису само рутине. То су одличне прилике 
за интеракцију 1:1, квалитетно време са дететом које можете 
да испуните причом, забавом, нежношћу. Заузврат – све боље 
ћете упознавати бебу, начин на који показује своје потребе, 
шта јој прија, или не, како учи о себи и свету. Ово је кључно за 
позитиван однос између вас.

• Повежите се са бебом 
додиром – носите бебу, 
додирујте јој ручице, 
грлите је, нека лежи на 
вашим грудима. Она 
се тако умирује, а ви 
постајете особа којој 
верује и на коју се ослања 
за подршку.

• Разговарајте са бебом 
од првог дана – беба ће 
брзо упознати ваш глас. 
Захваљујући томе, веза 
међу вама ће јачати и 
бити невероватан основ 
учења за бебу и за вас.

• Учествујте у рутинама 
храњења, чак и у дојењу. 
Проверите шта је најбољи 
начин за то – да ли 



подршка мајци током успостављања дојења, практична помоћ, 
или заједничко тражење одговора на питања која имате и ви и 
мајка. Нека рутине храњења буду породично време, време за 
учење, истраживање, сазнавање и за вас и за бебу, од првог 
дана.

• Јачајте свој родитељски тим – разговарајте о начинима на које 
желите да васпитавате бебу, о начинима да обоје учествујете 
у бризи о детету, препознајте своје јаке стране и комбинујте 
своје вештине са бебом смењујући се у односу 1:1 с њом. 
Разговарајте о томе како вам иде, колико се осећате вештим 
у улози родитеља, и размишљајте о мрежи подршке коју 
развијате како бисте имали што више времена за квалитетну 
бригу о детету.

• Брините о себи – промене расположења након рођења детета 
се дешавају и мајкама и очевима. Велики број изазова и новина 
је пред вама. Не устручавајте се да говорите о свом искуству 
или бригама. Добро ментално здравље родитеља је један од 
темељних предуслова доброг развоја детета.



Ваше дете расте. Очеви могу да буду једнако компетентни 
родитељи као и мајке. Ваш однос са дететом ће можда бити 
другачији од оног који беба има са мајком, или ће ваше заједничке 
активности бити другачије, али дете на то може да се прилагоди, 
и таква разноврсност је (докле год је брига и од стране вас и од 
стране мајке квалитетна) заправо добра за развој.  

• Доживљај да сте добар и вешт родитељ се гради на 
свакодневним искуствима са дететом.

• Играјте се са бебом – ставите бебу на стомак или плешите са 
њом, будите заједно на поду, певајте, имитирајте изразе лица, 
бекељите се, понављајте шта беба гуче, играјте скривања 
и тражења, причајте са бебом, мазите је, водите је у шетњу. 
Како беба расте, активности ће се мењати захваљујући 
дететовом учењу и новим вештинама. Али оно што ће остати 
исто је чињеница да укључени тата осигурава боље вештине 
за сналажење у друштву свог детета, бољи академски успех и 
низ других развојних добитака. Укључите се!

• Поштујте и уважавајте оно шта мајка ради са дететом и 
говорите са њом о томе шта радите ви. Прилагодите се на 
промене у интимности – те промене су очекиване и дешавају 
се свима. Поделите посао о 
домаћинству и на друге начине 
градите свој родитељски тим. 
Дете ће се осећати сигурно када 
види да сте заједно посвећени 
њему и проодици. Дете учи 
гледајући вас: покажите му шта 
значе равноправни односи пуни 
поштовања, да би дете из вашег 
односа са мајком учило о томе 
како се поштује и уважава други. 

• Размишљајте и договарајте о 
томе како ћете се бавити својим 
улогама унутар породице и 
улогама које имате ван ње – 
пријатељски односи, хобији, 
посао и професионална улога 
чине важан део вашег живота.




