




 Тога недељног јутра коњић је одлучио да увежбава прескакање препона. 
Будући да је био најмлађи у својој породици, још само он није могао да прескочи 
све препоне на полигону, а у свету коња то је веома важно знати.
 Након што се разбудио, доручковао и опрао своје велике зубе, отишао је на 
полигон који се налазио иза њихове куће.
 − Иха! − радовао се коњић што ће ускоро вежбати.



 На полигону је било различитих препона, и нижих, али и оних врло 
високих.
 – Јооој, хоћу ли ја то моћи?! − размишљао је коњић наглас и уздисао. 
„Ове високе препоне баш ме плаше. Ако их не прескочим, могу да се 
повредим. А баш бих хтео да их прескочим…“, мислио је коњић.





 Све је то видела коњићева старија сека и одлучила је да му помогне. 
Предложила му је да најпре покуша да прескочи гомилицу сена. Она је мекана,  
није тако висока, па није тако ни опасна. Позвала га је да погледа како она то ради. 
Брзо се затрчала и прескочила гомилицу сена у једном скоку.
 – Иха! Иха! И ја бих то тако хтео! − узбуђено је казао коњић скакућући у месту. 
Сека му је потанко објаснила како се прескачу препоне:



 – Треба да се залетиш с веће удаљености, 
овде треба да се одразиш и овако увучеш ноге.
 Још му је неколико пута показала,  
а онда се коњић охрабрио и покушао.  
Запамтио је секина упутства,  
придржавао се њених савета и −  
успео је!
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Прихватање помоћи и дељење среће због успеха с другима

Срећа је једна од неколико основних емоција. Она подразумева пријатно 
емоционално стање које се често веже уз осећање слободе, задовољства, 
сигурности, унутрашњег мира, а може се јавити из бројних разлога (на пример, због 
остварења нечега што смо силно желели или једноставно планирали, због доброг 
односа неке особе према нама и слично). Све емоције, па тако и срећа, најчешће 
трају кратко, док се њихово одржавање постиже размишљањем о ситуацији која је 
одређену емоцију подстакла. 

Шта учинити када је дете срећно?

Када је дете срећно, најбоља ствар коју родитељ може да учини јесте да се опусти и покуша да разуме и осети дететову 
срећу. Она може да се јави из неког разлога који се родитељу не чини важним. Дете на пример може бити веома срећно 
када успе да коцкице сложи у неки облик. Одраслој особи то се можда не чини као велика ствар, али детету то може да 
значи остварење неког плана око којега се дуго трудило, или му је из неког разлога баш тај облик који је саградило важан 
и потребан. Свет је у њиховим главицама другачији него што га ми видимо, стога покушај да схватимо због чега се дете 
весели може помоћи и нама. И нас могу усрећити неке ситуације или догађања на која иначе можда не бисмо ни обратили 
пажњу.

Емоционална потреба која стоји у основи среће

Срећа је емоција која тражи да је поделимо с другом особом. Тако се наше осећање среће допуњује, шири и продужава.

Како изгледа срећна особа?

Према истраживањима Пола Екмана, када је особа срећна, она се смеши, капци јој се стисну, образи издигну, а спољни 
рубови обрва спусте. Положај тела јој је отворен, дисање може бити убрзано, али и смирено, у зависности од тога каква је 
срећа у питању.

Шта не чинити када је дете срећно?

Када је дете срећно, важно је да се његово осећање не умањује, не одбацује и не омаловажава. То важи ако је јављање 
дететовог осећања среће подстакнуто неком социјално и морално прихватљивом ситуацијом. А ако није, тада је важно 
детету помоћи да регулише своје понашање и покушати да се препозна крије ли се иза његовог осмеха нека друга 
емоција, на пример стид или нелагода. Иако је важно да одрасла особа прихвати дететову срећу и с дететом подели и 
своје задовољство у том тренутку, такође је важно и да се детету не шаље порука да је најприхваћеније када је срећно и 
када увесељава друге. Дете треба да осети како је једнако прихваћено и када доживљава неку непријатну емоцију, иако 
његово понашање околини тада вероватно не годи.



Прихватање помоћи

Људима је понекад тешко да прихвате помоћ јер осећају да њихов успех тада мање вреди. У данашњем друштву свакако 
је важно бити свестан својих способности, усавршавати их и ослањати се на њих, али је једнако тако важно и добро 
проценити када је боље тражити или прихватити туђу помоћ. Прихватање помоћи није знак наше слабости, него знак да 
се можемо поуздати и у туђе знање и способности када проценимо да је то потребно. Тако можемо да уштедимо много 
времена и енергије и корисније их усмеримо на нешто друго, можемо, на пример, некоме помоћи у нечему што нама боље 
иде за руком. Разменом корисних смерница, охрабрења или информација требало би се стварати још веће задовољство и 
добробит за друштво у којем живимо.

Како на исправан начин помагати детету?

•  Поступно га водите кроз активност. Када желимо да дете усвоји неку активност која му је изазовна или га плаши, важно 
је да се пут до циља рашчлани на много малих корака; тако ће дете бити охрабрено да испроба следећи корак те је 
вероватније да ће устрајати у својим покушајима да доспе до циља.

•  Дајте тачна, јасна и конкретна упутства о корацима помоћу којих ће нешто извести. Што је дете млађе, то је важније да му 
се конкретна активност и покаже, а не само преприча.

•  Важно је знати шта је у неком тренутку приоритет и фокусирати се искључиво на то. Ако дете увежбава неку нову вештину, 
тада ће имати мање капацитета да се усредсреди и на неке друге ствари.

•  Охрабрите дете. Потребно је признати његову нелагоду или страх и истаћи способности које дете има и које му могу 
помоћи у достизању циља. Такође треба именовати и дететов напредак, а потом с њим поделити радост због успеха.

Шта када дете не прихвата помоћ?

Нека деца тешко прихватају помоћ. Разлози за то могу бити вишеструки. То може имати везе с дететовим темпераментом 
или бити последица дететових искустава. У сваком случају, дете ће лакше да прихвати помоћ ако процени да га разумемо 
и ако је понуђена помоћ добро дозирана. Ако детету помогнемо више него што му треба (ако, на пример, уместо њега 
урадимо нешто што заправо може да уради само), оно то може да доживи као да се потцењују његове способности, то јест 
као да смо му показали како не верујемо да оно има способности да оствари циљ. То може да демотивише дете да се труди у 
неким будућим ситуацијама. Исти се учинак јавља ако детету учестало нудимо помоћ. Стога је важно усредсредити се на то 
да изградимо однос поверења с дететом, како би оно знало да смо ту за њега када му затребамо и да од нас може да тражи 
помоћ, и да упркос примљеној помоћи, може високо да вреднује свој труд и буде срећно због постигнутог успеха.
Покажите детету примером да је у реду тражити помоћ, али и помоћи некоме када му помоћ треба. Тако се заједно 
доприноси неком циљу, а задовољство због његовог постизања тада се дели.

Дељење своје среће с другима

Срећа је емоција која заиста постаје још снажнија када је поделимо с другим људима. Поделити своју срећу значи поделити 
с другима и то колико нам је нешто важно, колико нам нешто значи. То је још једна битна ствар у повезивању с другима − 
показивање свога система вредности, неговање онога у шта чврсто верујемо и радовање успесима који доприносе нашем 
циљу или циљу окружења у којем се налазимо. Дељење угодних тренутака и среће с другима један је од начина на који се 
додатно оснажује сигурна приврженост детета његовом окружењу. Давање информације детету да уочавамо како му је 
нешто битно и да с њим славимо и радујемо се помаже да дугорочно имамо квалитетнији однос с дететом.



Коњић се пробудио веома срећан јер је тога дана одлучио да вежба скокове преко 
препона. Било му је врло важно да то савлада, али када је видео колико су препоне 
високе, мало се уплашио и постао несигуран у себе. Помоћ му је понудила сестра и он ју 
је радо прихватио. Показала му је како да се затрчи и одрази и предложила му да најпре 
скаче преко меканог сена. Када је то савладао, помоћ је дошао да му пружи тата, који 
га је научио како да прескочи праву препону. На крају је коњићу преостало још само да 
прескочи препону с баром воде. Сада га је стварно било страх, но мама га је охрабрила 
речима и − успео је! Сви су се заједно радовали и закључили да је то заједнички успех и 
срећа.

Сликовница Кад се потруди и успе, коњић зна да подели срећу са другима бави се 
осећањем среће које се јавља након уложеног труда и успешно обављеног задатка, али 
и због помоћи и подршке других, с којима се потом та срећа може поделити.
Кроз једноставну причу и животињске ликове деца ће препознати сопствену ситуацију 
и емоцију среће која се због 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 стоји у основи среће и помоћи му да упозна 
осећање среће у свим њеним облицима.
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Издања серије „Емоције: срећа”


