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Aktualna zdravstvena kriza

primorala je nadležne

institucije da uvedu striktne

mjere s ciljem prevencije

daljnje zaraze i očuvanja

�zičkog zdravlja, ali isto tako

ne treba zanemariti niti

shvaćati olako važnost

održavanja mentalnog

zdravlja koje u konkretnoj

situaciji može biti stavljeno na

veliki test. Ljudi su socijalna

bića, a zrcalni neuroni nam još

od najranije dobi omogućuju

da se nesvjesno emocionalno

usklađujemo s drugima upravo

opažajući suptilne i naizgled

neprimjetne izraze lica.

Budući da je potreba za

ljubavlju i pripadanjem jedna

od temeljnih ljudskih potreba,

situacije u kojima je osoba

socijalno izolirana od drugih,

tijelo će tumačiti kao opasne,

odnosno prijeteće.

Dr. Štimac održao
predavanje u Dublinu na
seminaru Academy of
European Law

Domagoj Štimac, dr. med.,

specijalist psihijatar,

subspecijalist dječje i

adolescentne psihijatrije,

zamjenik Ravnateljice

Poliklinike za zaštitu djece

grada Zagreba, održao je

predavanje na seminaru za

stručnjake koji rade s djecom

u kontekstu sudskih

postupaka, održanom u

Dublinu, 11. i 12. veljače

2016. godine, u organizaciji

ERA (Academy of European

Law).

Ravnateljica na
Katehetskom danu
Dubrovačke biskupije

"Djeca u obitelji - što

doživljavaju i čemu svjedoče?"

bila je tema predavanja naše

ravnateljice prof. dr. Gordane

Buljan Flander održanoga u

srijedu 16. svibnja u dvorani

Ivana Pavla II. u Dubrovniku, na

Katehetskom danu Dubrovačke

biskupije. Dr. Flander istaknula

je važnost prepoznavanja

simptoma kod zlostavljane

djece od strane vjeroučitelja i

svećenika, jer bi i oni trebali biti

osobe kojima se takva djeca

mogu povjeriti.

Naslovna > Aktualno > Novosti > #ostanidoma: 8 igara koje možete igrati s djecom u stanu,

a za koje je potrebno samo vaše vrijeme i dobra volja

Dosadno mi je. Što da radim? Ovdje nema ničega? Igraj se sa mnom! Samo su neke od

rečenica koje ovih dana odzvanjaju mnogim kućanstvima. Već poznate igre kratko

zaokupljaju dječju pažnju što roditelje potiče da posegnu za novim sadržajima ili zavire u

svoja sjećanja na djetinjstvo. Brojalice, stihovi, riječi, brojevi, no i niz igra maštalica koje

su igrali kao djeca. Koliko ste sati proveli igrajući „Kalodonta“, „Ime, grad, država“, „Boce

istine“ ili „Pokvarenog telefona“. I vaši mališani, i oni malo veći, rado će sudjelovati u

vašim prijedlozima koji su za njih novi, neočekivani. Pobuditi ćete njihovu znatiželju da

zajedno sa vama istražuju, uče i ono što je najvažnije zabave se i uživaju u vremenu koje

provodite zajedno. Igra je učenje, a takvo je učenje zabavno.

Prije no što igru započnete, promislite o vještinama i sposobnostima svoga djeteta kako

bi zadatak bio primjeren, nikako prezahtjevan, a kako biste izbjegli moguću frustraciju,

time i prekid zabave prije nego li ste igru zapravo i započeli. I imajte na umu, pohvalite

uspjeh i zajedno se nagradite.

Igre za koje je potrebno samo vaše vrijeme. Moguće je igrati ih u paru, trojkama, uključiti

sve obiteljske članove

1.  „Na slovo, na slovo?…“

Za početak igre potrebno je izabrati slovo abecede. Sudionik koji je izabran da započne

igru u sebi slovka abecedu na način da naglas izgovori slovo „A“ i nastavi govoriti

abecedu u sebi sve dok suigrač, njemu sa desne strane, ne kaže „STOP“. Tada igra može

započeti, slovom na kojem je slovkanje zaustavljeno. Na izabrano slovo moguće je

izgovarati sve riječi koje poznajemo, samo nazive životinja ili samo osobna imena. Igru

kreirajte međusobnim dogovorom ili ju prilagodite djetetovim mogućnostima. Novi krug

igre započinje kada iscrpite sve riječi na zadano slovo.

Ako u igri sudjeluju djeca koja ne poznaju abecedu, no poznaju slova, igru unaprijed

možete pripremiti. Izrežite trideset malo čvršćih papirića te na svaki upišite, redom,

jedno slovo abecede. Papiriće stavite u zdjelicu ili drugu plastičnu posudicu (može

poslužiti i čarapa) te izvucite jedno slovo. Ili jednostavno, za djecu koja slova još ne

prepoznaju, neka sami izgovore jedno od slova na koje žele igrati

2.  „Beskrajna priča“

Ovu igru moguće je igrati i za vrijeme neke druge, ne toliko zabavne aktivnosti za dijete.

U vrijeme pripreme objeda, pospremanja, glačanja i drugo. Pozovite dijete na igru i

započnite priču. Dovoljno je da izgovorite nekoliko riječi i djetetu prepustite da priču

nastavi, i tako se izmjenjujte. Naprimjer započnite „Bio je lijep i sunčan dan…“, ili „U oluji

nasred mora…“ Uvijek možete izabrati temu koja je djetetu privlačna, ubaciti je usred

priče no i koristiti događaj koji je djetetu blizak „Prvi je dan škole, Ivan se probudio…“ ili

„Veroniku je zabolio zub…“.

Iz ove će igre ponekad nastati izvrsni književni uradci. Možete ih zapisivati te ih sa

svojim djetetom čitati ponovno i ponovno, nadopunjavati i mijenjati. Možda jedan od

vaših uradaka postane priča pred spavanje.

3.  Šutjelica

Cilj je igre izbjegavati pojedinu riječ ili sve riječi koje počinju na slovo koje ste izabrali.

Zamislite jutro tijekom kojega je zabranjeno govoriti sve riječi na slovo Z ili, još

zanimljivije, jutro u kojem riječ „NE“ ne postoji. Vrijeme igre moguće je protezati od pet

minuta do nekoliko sati, a pobjeđuje onaj koji je zadani izazov izdržao. U igru možete

unijeti i dodatan izazov tako što ćete suigrača postavljanjem pitanja navoditi da

upotrijebi zabranjenu riječ.

Igru možete i pojednostaviti tako što zadatak može biti da svi govorite tiho ili da ne

govorite uopće. Sa manjom djecom, kao što i znate, ova posljednja igra trajati će kratko.

4. Pogodi tko, pogodi što

Jedan od sudionika igre zamišlja stvar ili živo biće. Ostali sudionici redom, postavljaju

pitanje na koje prva osoba može odgovoriti samo sa “da“ ili “ne“. Igru možete započeti

pitanjem „to što si zamislio je živo ili nije živo?“. Postavljajte pitanje o boji (plavo ili

crveno?), veličini (je li manje od automobila?), mjestu u kućanstvu ili staništu. Mjesto

„zamišljača“ pripada onome tko je prvi odgonetnuo zamišljeni pojam.

Mlađoj djeci zadajte igru tako što ćete zamišljati neki dio tijela, jednu od voćaka,

odjevnih predmeta ili slično.

5.  Suprotnosti se provlače

Igru započinje najmlađi igrač izgovarajući jednu riječ, npr. „toplo“ dok mu slijedeći po

starosti odgovara „hladno“ te govori novu riječ, recimo „ljeto“, a slijedeći (ponovno po

starosti) odgovora sa „zima“ i tako u nedogled, dok se ne umorite. Tijekom igre, moguće

je da vam se potkrade riječ koja nema suprotnost (poput riječi lipanj) te time potakne

raspravu o najtočnijoj mogućoj suprotnosti. Prihvatite izazov!

6. Sve na „b“

Jedan od igrača predlaže jedno slovo, npr. slovo „B“. U određenom vremenu, koje

dogovorite, svaki od sudionika izmišlja u sebi rečenicu sa što više riječi koje počinju time

slovom. Moguće ju je i zapisati. Naprimjer, „bušila baka brezu bušilicom, baš badava

bušiš bako…“. Svaki od sudionika izgovara naglas svoju rečenicu, i naravno, broji riječi.

Slijedeći krug igre započinje onaj koji je imao najviše riječi.

7. Izmišljeni svijet

Kako bi svijet izgledao kada bi ljudi hodali naopako? Kada bi se ugasili svi semafori?

Kada bi djeca u vrtić došla bez cipela? Ovo je igra u kojoj maštamo o mogućim, no i o

nemogućim situacijama. Prvi krug igre pitanjem može započeti odrasli igrač te poticati

djecu na što više odgovora, smišljanje priče. Pokušajte ih potaknuti na razmišljanje o

posljedicama pojedinih situacija. Dozvoljene su različite lude rečenice kako biste stvorili

što šašaviji svijet.

8. Povezano

Jedan igrač izgovara zadani pojam dok ostali, redom, izgovaraju riječi koje povezuje

zadani pojam. Pojam može biti vrtić pri čemu će djeca izgovarati (papuče, užina,

spavanje, igra), pojam može biti jedna od boja, crvena naprimjer, pri čemu će djeca

odgovarati (trešnja, krv, jagoda). Onaj tko je pronašao najviše riječi, pobjednik je igre te

započinje novu.

Želim vam obilje zabave, smijeha, novih otkrića i ideja.

Piše: Tamara Gojković, dipl. socijalni radnik

Ilustrativna fotogra�ja: istock.com
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Pročitajte još

Piše: Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander

Imamo kapacitet za
suočavanje s krizama i
oporavak, za empatiju i
solidarnost

RIJEČ RAVNATELJICEU svojih 40-tak

godina radnog iskustva, i nešto više

životnog, suočavala sam se s brojnim

krizama, uključujući i ratnu. Prolazeći sa

svojim klijentima i svojim bližnjima te krize

puno sam naučila.Kriza u svima nama

izaziva osjećaj nesigurnosti. Ne znamo što

misliti ni kako reagirati uslijed potpuno

nepoznatih, a često i nepredvidivih

okolnosti. Kada se ujedine osjećaj

neizvjesnosti i opasnosti, naša potreba za

uspostavom osobne emocionalne

sigurnosti se pojačava.

Objavljeno: 24. ožujka 2020. | Pročitajte

više >

Pitajte stručnjaka

Živimo krizu: Podrška
okoline je zaštitni faktor
prvog reda, i kod djece i kod
odraslih

TEME ZA RODITELJE„Zašto se ovo

događa meni?“, Hoću li poludjeti?“ „Kako

ću dalje odgajati svoje dijete?“„Mogu li

izdržati ovaj strah?“ „Hoću li ikada biti

opet mirna?“, „Dokle ovako?“…Poznato?

Vjerojatno jako poznato svima ovih

dana.Ovo su riječi koje govorimo sebi,

drugima, čujemo kako ih netko govori na

TV novinarima, čujemo ih na stubištu, na

WhatsApp-u, od njih vrište društvene

mreže, izgovaramo ih u samoći susreta sa

sobom u zrcalu. Da, vjerojatno smo u

krizi.       

Objavljeno: 24. ožujka 2020. | Pročitajte

više >

Misija Hrabrog telefona

Hrabri telefon odgovora na potrebu za

zaštitom i sigurnošću svakog pojedinog

djeteta. Hrabri telefon omogućuje da se

dječji glas čuje te sustavno radi na

prevenciji okrutnosti i nepravde prema

djeci. U svom radu, Hrabri telefon se vodi

načelima stručnosti i dostupnosti.
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Kontakt

Adresa: Đorđićeva 26, 10000 Zagreb

Telefon: 01/34-575-18

Fax: 01/34-365-77

Email: info@poliklinika-djeca.hr

Radno vrijeme: radnim danom 7:30 – 20:00,

subotom 07:30 – 15:00

Novi članci

BESPLATNA BROŠURA: Kratke vježbe

mindfulnessa za djecu za prepoznavanje i kontrolu

neugodnih osjećaja i ponašanja

VAŽNA OBAVIJEST: Obratite nam se putem maila

u slučaju zabrinutosti za emocionalno stanje vašeg

djeteta

Značajna uloga digitalnih uređaja u održavanju

socijalnih odnosa za vrijeme trajanja mjere

�zičkog distanciranja
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 Facebook  Twitter

Djeca ponekad ljute
roditelje. Kad su
frustrirani, roditelji se
ponekad iskaljuju ljutitim
optužbama. Umjesto da
optužujete, recite što mislite i
osjećate i/ili što biste željeli.
Vjerojatnije je da će vas
tinejdžeri poslušati ako im
kažete kako se osjećate,
umjesto da im govorite koliko
su nepristojni ili u krivu.
DOBRO JE ZNATI

Iz knjige „Kako govoriti da bi

tinejdžeri slušali i slušati što

tinejdžeri govore“, autorica Adele

Faber i Elaine Mazlish

“

•••••

Hrabri telefon organizira besplatne webinare za stručnjake mentalnog

zdravlja o telefonskom i e-savjetovanju


BESPLATNA PUBLIKACIJA ZA STRUČNJAKE MENTALNOG ZDRAVLJA:

HALO, POMOZITE! O speci�čnostima telefonskog savjetovanja uslijed

pandemije




