
    Kako što bolje komunicirati tijekom 
malo vremena                                          

koje nam najčešće preostane? 

          roditelji vs. djeca  
   

     

     Prosječni roditelj provede dnevno    
          u prosjeku 14,5 minuta komunicirajući s 

djetetom.  
     

Od toga 12,5 minuta potroši  
       na KRITIZIRANJE djeteta i njegova 

ponašanja.  
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Roditelji i djeco, pokažite ljubav 

jedni drugima! 

 

Da bi dijete voljelo sebe, treba imati 
osjećaj da ga roditelji vole.   

KAKO REĆI DJETETU  

“VOLIM TE”? 

 

   Mnogi roditelji svoju ljubav prema djeci auto-
matiziraju,  

odnosno misle da se podrazumijeva sama po 
sebi, no iskustva pokazuju suprotno, djeci je pot-

rebno to pokazati.  
 

 
Riječi koje trebate razmijenjivati svaki dan sa svojim 

djetetom!  
 

Možete ih reći na različite načine. 

 
 Jedna od mogućnosti su poruke za dijete—

poruke sa zagrljajima, ohrabrenjima, priznan-
jima itd. 

 
 Jedan od načina pokazivanja ljubavi i 
poštovanja je i obraćanje pažnje kada Vam se 

djeca obraćaju. 
 

 
Da bi roditelji zaista čuli svoje dijete, 

poželjno je da ga slušaju 
OTVORENIM UMOM, 

 da zaista čuju što im dijete poručuje.  



Komunikacija 
u obitelji 

Kod obitelji s problemima: 

 osjećaj vlastite vrijednosti je vrlo nizak 

 komunikacija je nejasna i neiskrena 

 pravila su kruta, nepromjenjiva i vječna 

 povezanost s društvom je obojena strahom, 

nepovjerljivošću i okrivljavanjem 

 

Kod obitelji koje su zdrave i podržavajuće: 

 osjećaj vlastite vrijednosti je visok 

 komunikacije je direktna, jasna i poštena 

 pravila su humana, primjerena i podložna promjeni 

 povezanost s društvom je otvorena, temelji se na 

povjerenju, nadi i mogućnosti izbora 

 

NEMA ŠKOLE ZA ZANIMANJE  

RODITELJ,  

    no ono što možemo jest željeti učiti  

           KAKO BITI DOBAR RODITELJ!           

Roditeljstvo -  
     najteži posao na svijetu 

 Budite dobar 

slušatelj! - Ne prekidajte 

svoje dijete. Pričekajte da 
završi s pričom i tek onda dajte odgovor. 

 Pokažite da slušate! - Održavajte kontakt oči-

ma i sjednite pokraj djeteta. 

 Izaberite dobro vrijeme za razgovor! - Onda 

kada je dijete opušteno i zainteresirano i kada mu 
možete posvetiti pažnju. 

 Budite svijesni načina izražavanja i 

tjelesnog stava!  -  Obratite pažnju smješka li se 

dijete ili se mršti, je li opušteno ili napeto. 

 Provjerite razumije li dijete.—Ako je potrebno, 

ponovite što je dijete reklo. 

 Izbjegavajte propovijedi. - Nemojte odmah 

ponudit svoje mišljenje ili pitanjima osuđivati dije-
te. Umjesto toga, pomozite djetetu da samo raz-
misli o situaciji. 

      

 Često na pitanje “Kako je bilo u školi?” dijete 

odgovara “Dobro.” i tu staje komunikacija. Obično rodi-

telji najčešće brinu o ocjenama, a zanemaruju se djetetovi 
osjećaji i ponašanje. 

 Umjesto “Kakav ti je bio dan?” pitajte “Kako 
si se osjećao zbog testa?” (ili bilo čega što se djetetu 

dogodilo taj dan). 

     Umjesto “Što se dogodilo?” recite “Izgledaš prilič-
no tužno zbog ...” (Budite određeniji i pobudite osjećaj 

da ste zainteresirani.) 

 Umjesto “Da sam na tvom mjestu ...” recite 

“Razumijem da je teško kada ...” (Važan je pristup koji 

ne izgleda kao držanje prodike.) 

 Umjesto “Mislim da bi trebao ...” pitajte “Što 
misliš?”. (Pustite dijete da izrazi svoje mišljenje jer većina 

djece uživa kada tražimo da izraze svoje mišljenje.) 

Rečenice koje “otvaraju vrata” u razgovoru: 

Ohrabrite dijete da podijeli osjećaje s 
vama.  

 


