
Поштовање

и понашање према родитељима



Љубав према родитељима, то је главна и

основна школа љубави. 

Без те школе не иде се даље.



Делите мисли и осећања са родитељима

Будите захвални за оно што имате. 

• Осим што вас доносе на свет, родитељи жртвују време, 

енергију и труд да остваре све ваше потребе и жеље. 

Захвалите им тако што ћете ценити ко су и шта раде.

• Урадите нешто мало, али 

смислено. На пример, очистите 

кухињу или изнесите смеће, 

а да вас то не питају. 

• Похвалите их због нечега што добро раде. На пример, 

реците својој мами како је сјајна куварица или тати како 

је сјајан у свом послу.



Разумевање различитих мишљења.

• Само зато што поштујете

мишљење ваших родитеља

не значи да ћете изгубити

своја уверења.

• Разговарајте да бисте сазнали више о њима. 

Схватите да су из друге генерације и да се пуно тога 

мења с временом. Њихово укључивање у разговор 

помоћи ће да се премости јаз како бисте се боље 

разумели.



Цените њихову мудрост.

• Веровали или не, много тога што доживљавате као

дете или тинејџер, доживели су и ваши родитељи.

Зато је важно знати да имају знање и искуство које

треба поштовати.

• На пример, 

када идете код лекара, 

желите да вас лечи неко 

ко има знања и искуства. 

Исто важи и за родитеље. 



Сетите се колико вас воле.

• Бројевима или процентима не може да се измери

колико родитељи волe дете. Дају живот својој деци,

одгајају их, пружају им смернице и помажу да

превазиђу препреке.

• Када вам се чини да вам родитељи нешто бране, то

раде како би вас заштитили од свега што сматрају

штетним.



Придржавајте се правила.

• Као деца, често се не слажемо са правилима која су

наши родитељи поставили. Непоштовање правила,

доводи до последица које не утичу само на вас, већ и

на друге (укључујући и ваше родитеље). Запитајте се

да ли то заиста вреди.

• Поштовање правила

показује вашим родитељима

да поштујете њихово

мишљење и искуство.

Понашање према родитељима



Имајте добре манире.

• Добри манири нису само у томе коју виљушку треба 

користити за столом. Љубазност према родитељима 

показује и ниво поштовања.

• Реците „молим вас“ и „хвала“. 

Овако показујете захвалност 

и уважавање који су део 

поштовања ваших родитеља.

• Будите пажљиви када бирате теме и речи у разговору 

са њима. Никада не користите непристојан речник.



Проводите време са родитељима. 

• У неком тренутку свог живота (посебно у тинејџерским 

годинама), радије бисте радили било шта друго него 

проводили време са њима, а они то знају и прихватају.

• Занимајте се шта ваши родитељи раде у слободно 

време. Било да се ради о спорту, плесу, музици или 

вртларству, покажите им да се занимате за њих.

• Нека вам буде приоритет 

да с времена на време 

проводите време с њима. 

Заиста ће ценити гест.



Покажите им наклоност. 

• Док одрастамо, 

склони смо да заборавимо 

да загрлимо и пољубимо 

оне које волимо. 

• Реците родитељима да их волите, загрлите их и 

пољубите увек, а не само када се то очекује или када 

нешто желите.



Побољшајте комуникацију са родитељима

• Не одговарајте родитељима 

викањем, псовкама, 

колутањем очима..

Поштујте њихов ауторитет.

• Извините се родитељима када погрешите. Признајте  

да их нисте поштовали и замолите их за помоћ док 

покушавате да промените своје понашање.

• Следећи пут кад будете у искушењу да кажете нешто 

са непоштовањем, сетите се да су то ваши родитељи.



Пазите на говор тела. 

• Већина наше комуникације не долази само из онога 

што кажемо, већ и како то кажемо. 

• Избегавајте укрштање руку. 

То показује да се браните 

и нисте отворени за разговор. 

• Пазите на тон. Покушајте да говорите мирно. 

• Гледајте их у очи док разговарате. То показује да сте 

искрени у ономе што говорите и заинтересовани да 

чујете шта кажу ваши родитељи.



Не морате увек да се слажете.

• Родитељи нису увек у праву, 

али то не значи да у 

доказивању свог мишљења 

улазите у велику расправу. 

• Одаберите време када нису заузети или под стресом 

да бисте мирно изнели своје мишљење.

• Уместо да кажете „Никада ме не слушате“, можете да 

кажете „Осећам се као да ме не чујете и волео бих да 

схватите да је је моје мишљење другачије“.



Отворено и искрено разговорајте. 

• Дозволите родитељима да уђу у ваш свет. 

Разговарајте о школи, послу, заљубљености. 

Поделите све бриге и страхове са њима, јер су 

вероватно већ прошли кроз нешто слично. 

• Некада није пријатно да им све кажете, али ако одате 

и неку малу тајну, показаћете захвалност према 

њиховој мудрости.

• Не плашите се показивања емоција. У реду је 

показивати страх, бес, нервозу, радост. Пуштајући их у 

ваш живот показујете им да вам је стало.


