




 – Добро јутро, драги мој медо! Пробуди се… − нежно је казала мама 
медведица и пољубила свога медведића.
 Меда је отворио очи, насмешио се и загрлио маму.
 – Дођи, идемо да ти обучемо панталонице и мајицу, па ћемо заједно 
појести нешто укусно. Шта кажеш на житарице с фиииииним сушеним 
грожђицама?
 – Дааа! − развеселио се меда.
 – А када доручкујемо, одвешћу те у вртић! − казала је весело мама.
 – Вртић? Ја не бих ишао у вртић… − побунио се мали меда.
 – Како не би ишао у вртић? − изненадила се мама.
 – Остао бих код куће − тихо је одговорио меда.
 – Зар ти није лепо да се играш и дружиш с другом децом? − питала је 
мама.
 – Лепо ми је, али желим да будем код куће с тобом − покушао је да 
објасни меда.



 – Хм... − размишљала је наглас мама и брижно гледала свога милог 
меду, који се стиснуо на столици вртећи кашиком по чинији са житарицама.
 – Шта му је? Зашто не жели да иде у вртић? − мама је забринуто питала 
тату медведа.
 – Чини ми се да се наш мали меда боји да иде у вртић − нежно је 
одговорио тата, помиловао шапу малога меде и обратио му се: 
 – Понекад нам је тешко да идемо  тамо где се не осећамо сигурно као 
код куће. Али ја верујем да ћеш, кад упознаш све у вртићу, увидети да ти и 
тамо може бити баш лепо.
 Мали меда није разумео све што му је тата говорио, али се од његовог  
гласа осећао боље, сигурније и мало мирније.





 – Драги мој медо, стигли смо у вртић − казала је мама.
 – Мама, ја не бих ишао у вртић − поновио је уплашени 
меда  и почео да плаче.



 – Душо моја, знам да се бојиш и да ти је сада тешко да останеш у вртићу – 
казала  је нежно мама загрливши свог медведића.
 – Сети се шта ти је тата рекао: кад упознаш нове пријатеље, васпитачице 
и играчке, више те неће бити страх. Ја ћу доћи по тебе чим поједеш своју 
ужину.
 Мама је пољубила меду, нежно му обрисала сузе и позвала васпитачицу.



Страх и сепарацијска анксиозност 

Сва деца понекад доживљавају страх, и то се сматра нормалном појавом у развоју 
детета. Поред тога, током одрастања јављају се и различити развојни страхови који 
се мењају у зависности од дететовог узраста. У узрасту од шестог до осмог месеца 
дете се може уплашити од непознатога 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 осећа страх од „сумњивих” људи, провалника, природних катастрофа, рата, а и 
даље је присутан 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 емоционална потреба се крије иза 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 једном месту, бежање, удаљавање, погнута глава и тело 
погурено ка унутра, повишен тон гласа, хватање даха, дубоко или убрзано дисање, плакање.

Однос страха и сепарацијске анксиозности

Нормално је да деца током одрастања у многим ситуацијама осете страх. Ипак нека деца, често због недостатка подршке 
из околине, никад не науче да се носе са својим страховима. Ту децу тескоба обузима више него што би се то очекивало у 
одређеним ситуацијама, и она су често јако напета. Родитељи деце која испољавају тескобу с израженом сепарацијском 
анксиозношћу (страхом од одвајања) могу имати великих проблема када треба да оставе децу саму у вртићу, школи или 
играоници. И родитељска забринутост може утицати на осећања детета јер деца интуитивно закључују да су одређене 
околности страшне ако су родитељи много забринути за њих.
Тада деца могу бити повученија и имати снажнију потребу да задовоље родитељска очекивања, па се њихова тескоба 
испочетка може другачије тумачити.

Знакови сепарацијске анксиозности:
•  стална размишљања и интензивни страхови у вези са (не)сигурношћу родитељског окриља, али и окриља других чланова 

породице
•  одбијање одласка у вртић/школу
•  учестао бол у стомаку, главобоље или други физички болови
•  екстремне бриге током спавања изван куће
•  зависност од родитеља неадекватна развојном узрасту
•  напади панике или беса током одвајања од родитеља
• проблеми са спавањем или ноћне море.

САВЕТИ ЗА РОДИТЕЉ

Е



Шта чинити како бисмо детету помогли да научи да регулише страх?

Универзална функција страха је да припреми тело да избегне претњу која би му могла нашкодити, или да барем умањи утицај 
те претње. Важно је:
•  емпатички рефлектовати дететово осећање, на пример речима: „Ово те је баш уплашило...” „Изненадило те то, па си се 

уплашио...”
•  нормализовати ситуацију, предочити детету реалност, рећи му, на пример: „Знам да се бојиш вештица у соби, али у соби нема 

вештица.”
• пружити му физички контакт (загрљај, додир)

Шта не радити?

• не смејте се и не ругајте детету изјавама попут: „Понашаш се као беба!”
• не одбацујте снагу тренутног осећања страха код детета
• не нудите брза и лака решења
• не постављајте много питања

Сепарацијска анксиозност код родитеља

Родитељска сепарацијска анксиозност одржава забринутост, тугу или кривицу због краткорочног одвајања од детета. 
Будући да су мајке те које проводе највише времена с дететом током његове прве године живота, оне чешће доживљавају 
сепарацијску анксиозност него очеви, што нарочито важи за жене које су први пут постале мајке. Показало се и да мајке 
изражавају виши ниво сепарацијске анксиозности када дете има неких здравствених потешкоћа. Истраживања су показала 
да одређени ниво анксиозности због одвојености може бити нормалан и здрав. С друге стране, пренаглашена сепарацијска 
анксиозност може бити врло лоша за ментално здравље родитеља, те негативно утицати на родитељско понашање, подизање 
детета, а напослетку и на дететов развој, нарочито социоемоционални аспект тог развоја.

Како родитељ може да помогне себи?

• будите свесни свога осећања несигурности због одвајања од детета
• обрадите своје осећање кривице
• прихватите да су раздвајања нормалан део живота
• поступно упознајте дете с новом особом која ће се бринути о њему
• будите свесни да се други људи о детету брину на свој начин
• за дете је здраво да искуси различите облике и начине старања
• за родитеље је здраво да у тим ситуацијама искористе време за себе

Када потражити стручну помоћ?

Дете: потражите стручну помоћ психолога и/или дечјег психотерапеута када анксиозност детета постане толико снажна да 
почне утицати на његово социоемоционално функционисање (када на пример нема пријатеље; не може нигде да остане само 
без родитеља иако се то за његов узраст очекује; ако има ниско самопоштовање), или када анксиозност почне утицати на 
академско функционисање детета (када у школи постиже слабије резултате него што то допуштају његове способности).
Родитељи: ако сте свесни да вам због одвајања од детета треба снажнија подршка, било неке блиске особе попут партнера, 
било пријатеља, поделите своја размишљања и осећања. Међутим, ако примећујете да вам је изузетно тешко да се смирите, 
усредсредите своју пажњу и мисли на нешто друго када сте одвојени од детета. Но ако такво стање потраје током два-три 
месеца, потражите помоћ стручњака, било психолога било психотерапеута.



Један медведић веома је волео да се игра с другим животињицама и 
играчкама, али кад је требало да крене у вртић, одједном се јако уплашио и 
почео да плаче.
– Мама, ја не бих ишао у вртић − стално је понављао уплашени меда.
Но мама медведица и тата медвед пронашли су начин да утеше и охрабре 
свога малишана да остане у вртићу и ужива с новим пријатељима.

Сликовница „Медведића је страх да остане у вртићу” бави се проблемом 
страха и сепарацијске анксиозности код деце, то јест страха од одвајања 
од родитеља. Кроз једноставну причу и животињске ликове деца ће 
препознати сопствену ситуацију и емоцију страха која се због ње јавља. 
Сликовница има и додатак са саветима за родитеље који ће им помоћи да 
боље разумеју понашање свога детета, да задовоље његову емоционалну 
потребу која стоји у основи страха и помогну му да научи да регулише то 
непријатно осећање.
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