
САВЕТИ ЗА  РОДИТЕЉЕ

ПЕДАГОГ ГОРДАНА И ПСИХОЛОГ МИРА



-ИМАТИ НА УМУ ДА ВАС ДЕЦА ВОЛЕ И ДА СЕ УГЛЕДАЈУ НА ВАС-

- потрудите се да им дате добар пример (ставите акценат на стално одржавање хигијене  

нарочито руку , не понашајте се агресивно, водите рачуна како се изражавате, које речи 

користите, трудите се на пред њима не показујете нервозу, страх)

- ВОДИТЕ РАЧУНА ДА ДЕТЕ НА ВРЕМЕ ЛЕГНЕ И НА ВРЕМЕ УСТАНЕ

-довољно спавања и одмора је предуслов за квалитетан рад и учење (телефону није место у 

кревету)



 ДОЗИРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ ЋЕТЕ ПРЕД ДЕЦОМ ГЛЕДАТИ И КОМЕНТАРИСАТИ

-немојте већи део дана гледати ТВ и пратити дневна дешавања у вези са пандемијом корона 

вируса 

-немојте пред децом много коментарисати бројеве заражаних а нарочито број преминулих

 ПРАТИТИ КОЛИКО ВРЕМЕНА ДЕТЕ ПРОВОДИ ЗА РАЧУНАРОМ И НА ТЕЛЕФОНУ И ШТА РАДИ

-имајте увид у активности детета на рачунару и телефону- поразговарајте на ту тему, покажите 

разумевање и добронамерност , пратите или се информишите које су  школске активности , 

домаћи задаци....



 УКЉУЧИТЕ ДЕТЕ У АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ ОДВИЈАЈУ У КУЋИ

-нека дете буде са вама укључено у рад у воћњаку, башти, маилњаку.....

-нека дете буде укључено у активности у кући ( хигијена просторија( усисавање, чишћење 

прашине, распремање гараже, подрума.....), простирање и слагање  веша,  спремање  

једноставне хране, неговање кућног цвећа, брига око кућног љубимца

-водите рачуна да контакти детета са старијим особама буду  само у сврси  достављања 

потребних ствари-



 ДЕЦИ УВЕК ГОВОРИТЕ ИСТИНУ , АЛИ НЕ ПАНИЧИТЕ

 не понашајте се незрело , не псујте , не препричавајте безброј пута неку вест или информацију,

потпуно занемарујући присуство деце јер деца нису имуна на савкодневана дешавања

 РАЗГОВАРАЈТЕ СА ДЕЦОМ О МЕРАМА ЗАШТИТЕ И МОГУЂИМ ПОСЛЕДИЦАМА БОЛЕСТИ

 -разговарајте о значају вођења личне хигијене, о правилном прању руку, након коришћњеа тоалета,

пре и после оброка,наком игре напољу.

 Истаћи значај јачања организма и имунитета против било које болести



 НАОРУЖАЈТЕ СЕ СТРПЉЕЊЕМ И ДОЗВОЛИТЕ ДЕЦИ ДА ВАС ПИТАЈУ СВЕ ШТО ЖЕЛЕ

 Покажите пред децом како се осећате јер деца одлично разумеју невербалне поруке које су 

у супротности са оним што говорите, на тај начин их можемо збунити и учинити несигурним

 НЕМОЈТЕ ИХ ПРЕТРПАВАТИ ИНФОРМАЦИЈАМА КОЈЕ НЕЋЕ РАЗУМЕТИ

 Нема сврхе убеђивати дете да се не плаши упоште, када је ситуација таква да даје разлоге 

за страх, али тај страх треба умањити и победити

 Битно је да препознате страх и несигурност и одговорите на дечија питања у складу са 

узрастом детета , било кроз игру, причу, цртање или разговор




