


 На сеоском имању једна овчица безбрижно се играла и тражила своје 
омиљене плаве цветиће. Веома их је волела. Када би угледала плави цветић, 
ископала би га из земље и пресадила у свој мали врт.
 Око ње су се играли и њени пријатељи: пиле, кравица и коњић. Овчица је 
силно волела да се игра с пријатељима, али је ипак највише уживала у игри са 
мамом и татом. И баш тог дана, мама и тата одлучили су да јој кажу нешто врло 
важно:
 − Драга наша девојчице, ускоро ћеш добити малог бату!
 Овчица је најпре била изненађена и збуњена, али кад је видела да су мама и 
тата веома срећни и узбуђени, и она је помислила да је то добра вест.





 Вест се брзо проширила имањем. Сви су весело честитали мами 
овци и тати овну што ће ускоро добити принову, а честитали су и овчици 
што ће постати старија сека. Овчица није обраћала много пажње на то и 
покушала је да се и даље безбрижно игра, али убрзо је постала некако 
тиха и повучена.



 − Шта је било, овчице? – питала ју је мама.
 − Да ли се нешто лоше догодило? − питао ју је тата.
 Овчица је одмахнула главицом и рекла да је само мало уморна.  
Те вечери је рано легла у кревет, али се мучила да заспи.



 Следећег дана овчица није хтела да иде да се игра с пријатељима. Одлучила 
је да остане уз маму и тату. Скупила је своје омиљене играчке, стиснула се уз 
ограду тора и тражила маму како би била уз њу.
 Пријатељи су дошли и позвали је да се играју, али су приметили да се овчица 
чудно понаша. Изгледала је уплашено. Пришли су јој и питали је шта се догодило.



 − Добићу бату! − рекла им је.
 − Ох, па то је одлично! − одговорили су весело сви у 
исти глас.
 − Одлично? Како то може бити одлично? − упитала је 
овчица.



Страх од новонастале породичне ситуације

Сва деца понекад доживљавају страх, и то се сматра нормалном појавом у 
њиховом развоју. Страх се јавља када дете процени да је нека ситуација за њега 
угрожавајућа и да га може на неки начин повредити, било физички или психички. 
Другим речима, дете тада не верује да има капацитета да се носи са изазовом 
који је пред њим. Поред тога, током одрастања јављају се и различити развојни 
страхови који се мењају у зависности од узраста. У узрасту од шестог до осмог 
месеца дете се може уплашити од непознатог лица; између осмог и једанаестог 
месеца јавља се сепарацијска анксиозност, то јест страх од одвајања од родитеља; 

око друге године појављују се страхови од животиња, најчешће буба, змија или паса; 
око треће године наступа страх од чудовишта, паукова и слично; у узрасту од  око 5-6 

година дете се плаши од „сумњивих” људи, провалника, природних катастрофа, рата, те се 
и даље јавља страх да се у мраку крију зли људи или натприродна бића као што су чудовишта, 

вештице, сабласти. Без обзира на то да ли се одраслој особи страхови детета чине реални или не, за 
дете су они и те како стварни и на одраслима је да пронађу начин да се дете уз њих поново осети сигурно и заштићено. 
Када се машта детета испреплете с реалношћу, нарочито је важно да  родитељ (и/или друга одрасла особа која одгаја дете) 
помогне детету да се носи са страхом, да га смири, пружи му подршку физичким контактом и умирујућим речима.

Која је потреба у основи страха?

Емоционална потреба која се јавља приликом доживљавања страха јесте потреба за повратком осећања сигурности. То  
можемо да остваримо нежним и озбиљним гласом и/или физичким контактом (загрљајем или додиром).

Како препознати страх?

Страх можемо препознати по знаковима као што су:
• укоченост на месту, бежање, удаљавање
• погнута глава и тело погурено према унутра
• повишен тон гласа
• хватање даха, дубоко или убрзано дисање
• плакање

Страх и губитак осећања сигурности због новонастале породичне ситуације

Породица је за дете сигурна лука, околина у којој се осећа безбедно, и у породичном окружењу дете задовољава основну 
потребу за сигурношћу. Било какве промене у породици код детета могу пољуљати осећање сигурности. Што је дете 
млађе, то ће теже разумети шта нека промена подразумева и са собом носи. Тај страх од непознатог може изазвати 
следеће облике понашања и осећања код детета: повлачење, збуњеност, несигурност и раздражљивост. Осим тога, будући 
да су родитељи дететова сигурна база, дете бива збуњено јер не зна шта ће се догодити с њим када велика родитељска 
пажња буде поклоњена његовом бати или секи. Дете на дубоком нивоу може осетити страх од губитка родитељске 
љубави, од одбацивања, а тиме пак и од губитка сигурности.
Код неке деце тај страх се уочава пре рођења бате или секе, али он најчешће постаје видљивији кад млађе дете дође 
на свет и кад та промена у породичном ритму свакодневице постане наглашенија. Страх често може бити замаскиран 
у различите непожељне облике понашања јер се са њим јавља и повишена напетост у телу коју дете може изразити 
на различите начине, понекад и агресивним понашањем. Стога страх детета често можемо побркати с неком другом 
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емоцијом, јер изван куће то понашање понекад изгледа као љутња, привлачење пажње, љубомора или нешто друго, но у 
подлози свега тога углавном је управо страх.

Промене које се могу уочити код детета због доласка бате или секе:

• регресија
• раздражљивост и бурније емоционалне реакције
• затварање и повлачење
• појачана сепарацијска анксиозност
• одбијање одласка у вртић/школу
• појачана телесна напетост
• учестао бол у стомаку, главобоље или други физички болови
• проблеми са спавањем или ноћне море
• јављање неких нових страхова који нису очекивани за развојни узраст детета

Шта чинити како би страх због новонастале породичне ситуације био што блажи?

Будући да је универзална функција страха да упозори организам на претњу која би му могла нашкодити и тако барем 
умањи утицај те претње на тело или на психичко благостање, важно је следеће:
•  емпатички рефлектовати осећање детета, на пример речима: „Ово те баш уплашило”, „Изненадило те то, па си се уплашио”, 

„Забрињава те хоће ли…”
•  нормализовати ситуацију, предочити детету реалност, на пример рећи му: „Знам да се бринеш што је мама толико с батом 

и знам да ти понекад недостаје. То је нормално јер је мама сад и уз бату, па не може стално да буде уз тебе. Ипак, мама те 
силно воли и ужива да време проводи с тобом.”

•  наглашавати оно што се неће променити рођењем бате или секе: „И даље ћеш имати своје играчке / спавати у свом 
кревету / имати своје пријатеље”; треба одржавати и неке свакодневне ритуале који су за дете битни

•  пружити детету физички контакт ради утехе (загрљај, мажење, масажа)

Шта не радити:

• не смејте се и не ругајте детету јер се „понаша као беба”
• не одбацујте дубину дететове забринутости због доласка на свет бате или секе
•  не наглашавајте детету да је оно сад велики брат или велика сека, јер се дете вероватно не осећа великим и не жели да се 

брине о млађем брату или млађој сестри, већ жели само да буде сигурно у родитељску љубав

Када потражити стручну помоћ?

Деца: када приметите да је дете знатно променило своје понашање и да то с временом не пролази, на пример када 
се почне понашати агресивно те тим понашањем угрожава себе, бату или секу, или некога другога. Друга крајност 
може бити да се дете повуче и делује потиштено и да га не радују ствари којима се иначе радовало. Детету је најчешће 
потребно одређено време да се прилагоди на новонасталу ситуацију, но ако се симптоми с временом не смањују, добро је 
потражити стручну помоћ психолога и/или дечјег психотерапеута.
Родитељи: кад имате снажно осећање кривице због тога што сад морате да делите пажњу на двоје или више деце, те 
осећате да уз сав труд не можете задовољити њихове потребе. У раздобљу након порођаја мајци може бити потребна 
додатна физичка помоћ, али и психичка подршка. Ако мајка нема подршку своје околине, тада је важно потражити помоћ 
стручњака, било психолога било психотерапеута.



Заиграна овчица била је мамина и татина маза, која је највише волела да 
бере плаве цветиће и игра се с пријатељима на сеоском имању. Једнога дана 
родитељи су је обавестили да ће ускоро добити брата. Овчица је најпре 
била изненађена и збуњена, но убрзо је почела осећати страх: „Хоће ли мама 
и тата престати да ме воле кад се роди бата? Чија ћу ја онда бити маза? 
Ко ће мене пазити и чувати?”
Мама и тата су схватили шта мучи њихову девојчицу, утешили су је и 
помогли јој да се умири и поново осећа сигурно и вољено.

Сликовница „Овчицу је страх јер ће добити брата” бави се проблемом 
дечјег страха од новонасталих породичних ситуација или промене 
породичне динамике. Кроз једноставну причу и животињске ликове деца 
ће препознати сопствену ситуацију и емоцију страха која се услед ње јавља. 
Сликовница има и додатак са саветима за родитеље који ће им помоћи да 
боље разумеју понашање свога детета, задовоље његову емоционалну 
потребу која је у основи страха, и помогну му да научи да регулише то 
непријатно осећање.
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