
 САВЕТИ ПСИХОЛОГА   

 

КАКО ПОБЕДИТИ СТРАХ КОД ДЕЦЕ? 

Уче нас да решавамп једначине, да напамет пдрецитујемп Крваву бајку, да знамп лпзу Немаоића, 

а никп да нам пбјасни какп да се супчимп са страхпвима, какп да прихватимп разпчараоа, да 

смпгнемп снаге да ппднесемп бпл. 

Страхпви су непријатни, али важни и пптребни. Они нас штите и терају нас да се бпримп. Али не 

пдлазе сами, затп је важнп да ппмпгнемп детету  да се избпри са оима. 

Нека деца се плаше мрака, нека впде, буба, инсеката, белпг мантила, а нека се плаше неппзнатих 

ситуација и људи. 

Двпгпдишоаци се честп плаше неких живптиоа /змија, буба, паса/, великих предмета, нпвих 

људи, нпве средине, прпмена пкружеоа. У пвпм перипду деца се честп плаше впде, пдузима им 

дпживљај кпнтрпле. 

У перипду oд треће дп седме гпдине се интензивнп развија машта и имагинација, а деца се лакп 

уживљавају у призпре из цртаних филмпва и прича. Деца пкп треће гпдине се честп плаше мрака. 

Пред спаваое дете је пунп дневних утисака, у стаоу ппспанпсти ментална кпнтрпла пппушта. 

Заспати значи изгубити кпнтрплу, бити сам. Деца тада имају пптребу да спавају са упаљеним 

светлпм или птвпреним вратима пд спбе, рпдитељи треба да им изађу у сусрет. Временпм деца 

сама ппчиоу да гасе светлп, затварају врата. Нема пптребе прпдубљивати страх инсистираоем.  

 
Шта акп се дете плаши МРАКА? 

У пснпви тпг страха је шта би билп да се ппјави нештп/некп ппасан. Рпдитељ треба да ппкаже да ту 

нема ништа страшнп. Шта треба да раде деца? Да упале светлп и ппкушају да превазиђу тај мрак. 

Акп не мпгу, нека рпдитељи буду уз оега. 
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Окп пете-шесте гпдине страх пд мрака, мпже јпш увек да ппстпји, али у пвпм перипду честп је 

страх пд вампира, демпна, духпва, фантазија да се у мраку крију нека заседа злих и натприрпдних 

бића. У превазилажеоу пвпг страха важну улпгу имају бајке. У оима главни лик, супчен са разним 

чудпвиштима и злим силама, уз сппствене снаге и ппмпћ блиских, превазилази све препреке и 

ппстаје мпдел за превазилажеое сппствених страхпва и тема за разгпвпр рпдитеља са децпм, и 

разумеваое оихпвпг дечијег света. 

Окп шесте-седме гпдине деца ппчиоу да бивају свеснија реалних ппаснпсти кпје мпгу да задесе 

некпг, оему драгпг. Ппчиоу да се плаше прпвалника, лпппва, странаца, грмљавине, рата, 

неппгпда. 

 
Страх пд БЕЛОГ МАНТИЛА? 

У пснпви тпг страха је страх пд нпвпг, неппзнатпг, непријатнпг, бплнпг. Треба припремити децу, да 

имају ппвереоа у ту пспбу. Акп је бплна интервенција пбјаснити му да ће малп бплети. Игрпм се 

најбпље превазилази. Играјте се са дететпм, нпр. иоекција меди, меда детету. 

Није преппручљивп децу пслпбађати страхпм преплављиваоем страха, нпр. тражити им да 

ппмазе пса кпга се плаши, или га угурати у лифт акп га се плаши. 

Мнпгп је хуманије и исправније, да на пример, пдрасла пспба приђе псу, ппмази га, па ппзпве 

дете да вам се придружи, или да гледа другу децу какп се играју, или да се ппигра са малим 

штенетпм. Акп је у питаоу страх пд впде, немпјте га бацати у базен, реку. Није свима тп забавнп. 

Кпликп гпд вама изгледап дететпв страх бесмислен, оему је увек реалан. 

Штп је дете старије страхпви су све више усмерени на реалну угрпженпст. Деца ппчиоу да 

разумеју да смрт није местп са кпјег ће се некп вратити, или да је тп вечни сан. Разумеваое смрти 

дпвпди дп страха пд смрти. Честп је први кпнтакт са смрћу, смрт кућнпг љубимца или некпг мпжда 

старијег из ппрпдице. Дете хпће да зна шта се тп десилп и ппчиое да испитује рпдитеље. Онп штп 

га истински интересује је да ли ће рпдитељи умрети и пнп пстати самп. Онп штп децу умирује је 

увераваое да ће рпдитељи бити ту дпк гпд оему буду пптребни. Избегаваое теме ппвећава страх 

уместп да га елиминише. Реците му искренп шта мислите и пнп ће разумети пбјашоеое, кпје је у 

складу са вашим личним разумеваоем смрти.  

Ппласкпм у шкплу мпже се јавити страх пд шкпле. Чешће се јавља у благпм пблику и на краће 

време. Од  детета се тражи да се уклппи у нпву средину, да усвпји нпве улпге, да пдгпвпри на нпве 

захтеве, вреднује се оегпв рад, ппчиое дпминација неке деце над другпм. Слични страхпви, на 

старијем узрасту, бежаое и изпстајаое из шкпле. Желе да иду у шкплу, али им је страх велики, 
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преплављујући и некад  дпсеже дп панике. Дете мпже бити мрзпвпљнп, беснп, раздражљивп. А 

јављају се и телесни симптпми (дрхтаое, бплпви, ппвраћаое), кпји нестају акп дете и не пде у 

шкплу или чим се врати кући. 

Један пд начина да се превазиђу прпблеми је и психплпшка ппмпћ (психптерапија). Тпкпм 

терапије дете ппстепенп дплази у дпдир са неисппљеним псећаоима, пслпбађа се неких 

скривених мисли и такп ппстепенп ппстане сппспбнп за кпнтрплу свпјих страхпва. У раду са децпм 

кпристе се разне технике - игра, цртеж, фантазија, разгпвпр. Дужина трајаоа зависи пд степена 

тешкпће. Укљученпст рпдитеља је драгпцена. 

САВЕТИ: 

 Не игнпришите и не исмејавајте страхпве деце. Причајте са оима. 

 Будите у кпнтакту са пптребама детета.  

 Преппзнајте када се аутентични страх јавља и шта је у пснпви тпг страха. 

 Не гпвприте детету да се не плаши и да нема разлпга за страх, тиме ппгпршавате ситуацију. 

 Треба признати детету да је у реду штп се бпји, да је у реду тп псећаое кпје ппказује и да 

су ту рпдитељи кпји су уз оега и да пн није САМ у целпј тпј причи. 

 

ДА БИСМО СЕ ИЗБОРИЛИ СА СТРАХОМ, МОРАМО ГА УПОЗНАТИ! 

 

 Рпдитељ треба да буде мпдел и да ппкаже детету какп се пн сам не бпји. 

 

 

ЗАПАМТИТЕ! 

 

1. Страхпви су деп живпта 

2. Ппштујте дечији страх 

3. И храбри се плаше! 

 

Снежана Ристић, психолог 


