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UVODNI DIO ZA RODITELJE UVODNI DIO ZA RODITELJE 
I SKRBNIKEI SKRBNIKE

Prirodno je bojati se po-
griješiti. Možete se bojati da 
ćete nešto krivo reći na sa-
stanku ili da ćete se izgubiti 
kada posjetite grad u kojem 
niste bili. I djeca mogu tako 
razmišljati. Štoviše, neka se 
djeca toliko boje pogriješiti da 
se suzdržavaju kad dođu do bilo ka-
kvog izazova i krive druge za svoje pogreš-
ke. Dijete može propustiti aktivnost zbog 
straha da neće biti dovoljno dobro ili učenik 
ne može riješiti svoje zadatke jer ih često 
briše, prepravlja, ponovno piše. Djeca koja 
se brinu da su u krivu ili da će pogriješiti 
mogu pokušati kontrolirati situaciju kako 
bi sebi osigurala uspjeh, mogu kriviti druge 
za svoje neuspjehe, mogu sama sebe gleda-
ti u lošem svjetlu ili općenito biti kritična. 
Mogu imati problem s donošenjem odluka 
zbog straha da ne donesu pogrešnu odluku. 
Pokušavati izbjeći pogreške je iscrpljujuće – 
i za Vas i za Vaše dijete.

Razumijevanje i prihvaćanje pogrešaka 
djeci mogu pomoći u oporavljanju od život-
nih poteškoća i ohrabruju ih da se ne boje 
probati nešto novo. Što možete učiniti ako 
Vaše dijete pogriješi, ne uspije, ne postigne 
željeni cilj? Kako Vi, kao roditelj, možete 
potaknuti otvorenost prema pravljenju po-
grešaka, dobrom nošenju s neuspjesima i 
prihvaćanju poraza? Kako možete reagirati 

kada zamijetite da je Vaše di-
jete preopterećeno brigama o 
neuspjehu? 

Možda ste previše puta re-
kli: “U redu je, svi prave po-

greške” ili: “Nitko nije savr-
šen.” Na pravom ste putu ako 

na taj način pokušavate razuvjeri-
ti svoje dijete. Nadalje, možete pomo-

ći svojem djetetu i podržavati ga da nauči 
uravnoteženo pristupati životu. Možete 
pomoći svome djetetu da tolerira pogreške 
i stekne znanje i samopouzdanje vlastitim 
iskustvom. 

Što učiniti kada se bojiš pogriješiti pomo-
ći će Vama i Vašem djetetu u propitivanju 
misli i uvjerenja koja su uzrok zabrinutosti 
Vašeg djeteta. Ova knjiga ponudit će Vam 
strategije kako razmišljati drugačije i biti 
smireniji pri susretanju sa životnim izazo-
vima. Osnovni pristup temelji se na kogni-
tivno-bihevioralnom načelu da su misli, 
osjećaji i ponašanja međusobno povezani. 
Drugim riječima – što netko misli, utječe 
na njegove osjećaje i ponašanja, što netko 
osjeća utječe na to što misli i kako se po-
naša itd.

Što misle djeca koja se brinu da ne pogri-
ješe? Teško je reći jer se takva uvjerenja po-
javljuju brzo, obično nesvjesno i kod svakog 
su drugačija. Kada počnete pomagati djetetu 
da razumije svoje misli, možete mu i pomo-
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ći da počne zamjećivati tipove misli koje ga 
sputavaju. Primjerice, zamislite da Vaše di-
jete ne želi voziti bicikl. Ono može misliti: 
“Nikada neću naučiti” ili: “Neću uspjeti i 
ozlijedit ću se” ili: “Nikada neću naučiti vo-
ziti bicikl ako mi odmah ne uspije” ili nešto 
drugo.

Kada Vaše dijete odbije pokušati voziti bi-
cikl, prepušteno je svojim mislima – uskra-
ćuje si stvarna iskustva koja mu mogu 
pokazati da može nešto naučiti. Evo druga-
čije situacije: dijete provodi mnogo vremena 
učeći jer misli da ne smije pogriješiti ni u 
jednom zadatku. Može misliti: “Ako ne us-
pijem sve točno riješiti, pravi sam gubitnik” 
ili: “Moram sve točno riješiti jer svi to oče-
kuju” ili: “Nešto ću krivo odgovoriti ako ne 
učim satima i provjeravam znam li još uvi-
jek ono što sam naučio.” Njegov uspjeh mu 
je potvrda da je dodatno učenje nužno. Već 
znate da tjeranje djeteta da promijeni svoje 
ponašanje ne djeluje. Umjesto toga nudimo 
pažljiv, ali djelotvoran način na koji će dije-
te postupno napredovati.

Prije no što počnete čitati ovu knjigu s 
djetetom, preporučamo da je pročitate 
sami. Razgovarajte s djetetom o iskustvu 
svoga odrastanja, kako ste se nosili s po-
greškama kojih se ono plaši i kako se nosi-
te s njima danas. Dok Vaše dijete pokušava 
vježbati vježbe iz knjige, poboljšajte njego-
vo iskustvo tako što ćete mu dati prostora 
da eksperimentira s pravljenjem pogrešaka 
ili da pokušava napraviti nešto što mu je 
izazov. 

Evo nekoliko korisnih savjeta na koje tre-
bate obratiti pažnju dok čitate ovu knjigu:

• Obraćajte pažnju na trud, ne na ishod.
• Dopustite da dijete čini pogreške – ne 

radite ono što Vaše dijete treba napraviti.
• Budite primjer prihvaćanja samog sebe 

i pokažite djetetu kako gubiti sa stilom.
• Komentirajte zašto ste dobro i kad Vi 

napravite pogrešku.
• Pokažite smisao za humor.
• Uskladite rad i igru.
• Neka postignuća Vašeg djeteta budu 

samo njegova – ne procjenjujte sebe 
uspjesima svoga djeteta (ili njegovim 
pogreškama).

Vi i Vaše dijete upustit ćete se u istraži-
vanje još neistraženog područja. Uzmite 
si vremena: čitajte samo jedno ili dva po-
glavlja odjednom. Potičite dijete na vježbe 
iz knjige. Razgovarajte kako primjere i vjež-
be iz knjige možete upotrijebiti u stvarnom 
životu. Budite strpljiv partner u istraživa-
nju novih načina razmišljanja i bivanja. I 
svakako uživajte u zajednički provedenom 
vremenu. Vi i Vaše dijete možete krenuti na 
zajedničko putovanje predivnim stazama.

Sva djeca moraju naučiti nositi se s uči-
njenim pogreškama, no velika je vjerojat-
nost da će djeca, koja se često i dosljedno 
muče sa zabrinutošću oko pogrešaka, ra-
zviti anksiozni poremećaj, depresiju, ne-
gativnost, frustraciju ili ljutnju. Korisno 
je potražiti i druge knjige iz biblioteke Što 
učiniti - vodiči za djecu  koje govore o 
sličnim poteškoćama, osjećajima ili pro-
blemima. Ako je potrebno, posavjetujte se 
s pedijatrom ili stručnjakom za mentalno 
zdravlje radi dodatnih informacija.  



6

Istražujmo!Istražujmo!
Istraživači otkrivaju. 

Istraživači iz davnih vremena plovili su 
dalekim morima i otkrivali nove kontinente.

Hodali su kroz prašume i pronašli skupine 
ljudi za koje nisu znali da tamo žive.
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Suvremeni istraživači u raketama putuju u 
svemir.

Drugi su istraživali dubine oceana, ronili na 
dno mora i promatrali ribe i druge organizme 
koji žive u moru.

Svim tim istraživačima zajedničko je da 
su istraživali područja u kojima nikad prije 
nisu bili.


