
Детињство некад и сад



 Детињство је прво поглавље једне велике књиге која се зове живот и 

веома је важно да животна књига детета, има леп почетак,обојен

смехом и дружењем. Слике, мириси, сећања која смо доживели

током детињства, никада нас не напуштају. Сви ми, једним делом 

свога бића остајемо деца заувек. 

 Често од својих родитеља чујемо када се присећају тог периода свог

живота, које се у многоме разликује од нашег. Технолошка револуција

у 21. веку, заувек је изменила свет око нас. Игралишта су заменили 

рачунари, дружење се углавном своди на интеракцију путем 

друштвених мрежа.



 Детињство некад и сад се у многоме разликује. Наши родитељи нису

имали мобилне уређаје. Није било сурфовања по интернету, 

проверавање email-ова, куцкања порука. Више су проводили време

са својим родитељима и вршњацима. У данашње време, на жалост, 

мање је директне комуникације управо због ових ствари.



 Гледање цртаних филмова је било нешто посебно, јер је само један

одређени канал, пуштао цртани, у тачно одређено време

резервисано за то. Данас има канала који пуштају цртаће 24 сата, 

пуне насиља, као и много телевизијских емисија неприкладних за 

децу.



 Играли су се безбрижно напољу, упознајући нове другаре у парку, на 

игралишту, у природи... Данашње генерације, нажалост, највећи део

слободног времена проводе испред рачунара.



 Музика се слушала са радија, касетофона, грамофона, а данашње

генерације углавном музику слушају (и гледају видео спотове) преко

you tube-а. 



 Сликали су се фото-апаратом, а онда у фотографским радњама

развијали фотографије. Имали су кутије до врха напуњене са

фотографијама или читаве колекције фото-албума. Данас сваки

мобилни телефон има камеру и одмах се може видети готова 

фотографија. На жалост ретко ко, у данашње време, израђује

фотографије, већ их готово сви чувају на свом мобилном телефону.



 Видео клуб - место на коме се могла изнајмити видео касета са

одређеним филмом и гледати на видео player-у. Данас видео клубови

више нису у моди, јер преко интернета можеш гледати филм који

пожелиш.



 Некад су људи писали писма, честитке и разгледнице, а усхићење

онога коме стигне пошта је било непроцењиво. Данас се то ради 

највише путем email-а и друштвених мрежа.



 Наше баке и деке су читали новине у папирном издању. Оне и даље

постоје, али се више користи интернет као извор информација. 



 Наши родитељи су имали снове да буду астронаути, лекари, пилоти... 

И ако још увек има много деце која имају овакве снове, на питање: 

„Шта желиш да будеш кад порастеш?“, не тако редак одговор је, на 

жалост: „Познати you tub-ер,блогер, tiktok-ери...“. 



 Наши родитељи су савете и одговоре на многа питања која их 

интересују, тражили од својих родитеља и пријатеља. Сада има много 

портала и блогова, који на само неколико кликова могу да нас 

информишу о свему што нас интересује. Не мислим да је ово лош

начин да дођемо до информација, само му недостаје топлина

људског контакта (и  сама сам на тај начин дошла до свих ових

информација).



 Као што смо на предходним слајдовима видели, детињство некад и сад се 
у многоме разликују. Мени се лично највише допада, када је у питању
детињсво некада, то што су се деца више дружила, трчала, скакала, 
играла друштвених игара... Данас је све то замењено друштвеним
мрежама, игре у парковима замениле су игрице на компјутерима. 
Разговори са пријатељима замењени су четовањима. Све предности и 
мане модерног доба, су део наших живота; али бар можемо покушати
да, оно што је до нас, променимо.

 Моје најлепше успомене везане су за време које сам провела играјући се 
напољу. Двориште иза зграде може да буде права ризница различитих
занимација за децу, баш као и оближњи парк. Без обзира на разлике у 
детињству некад и сад, најважније од свега је да је безбрижно, испуњено
љубављу и лепим догађајима, и да га се једног дана сећамо с осмехом
на лицу.


