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on psuje!
Sa četiri godine dete psuje jer je 
čulo novu reč, predškolac to radi 
kada je besan ili povređen,  
a tinejdžeri govore ružne reči jer  
to čine i njihovi drugari, otkriva 
Žana Erdeljan, psiholog

Za razliku od njih, predškol-
ci, a pogotovu školarci, dobro 
znaju da je psovanje ružno. Oni 
najčešće psuju kada su frustri-
rani, tužni, besni, bespomoćni, 
povređeni...

– S obzirom na to da razume-
ju šta psovka znači, psovanje u 
ovom uzrastu treba posmatrati 
kao jedan od brojnih oblika ne-
prihvatljivog ponašanja – kaže 
Žana Erdeljan.

Tinejdžeri, objašnjava ona, 
psovke koriste i da bi zadivili 
vršnjake, pa ružne reči izgova-
raju po automatizmu, ne mareći 
da li su na odmoru, u gradskom 
prevozu ili u tuđoj kući.

Zabranite ružne reči
– Roditelji treba da daju 

pozitivan primer deci. 
Kad prestanu da 
psuju, mogu da se 
nadaju da ni dete 
neće psovati – 
savetuje naša sa-
govornica.

Ukol iko je 
dete ružnu reč 
čulo van kuće, 
treba mu reći: „Mi 
ne koristimo tu reč, 
ne želim da je čujem po-

novo.“ Nakon toga treba igno-
risati pokušaje ponavljanja te 
reči. Ukoliko dete preteruje i 
namerno ponavlja ružnu reč, 
treba mu reći: „Umesto reči 
koju si sada izgovorio, hajde 
da zajedno nađemo reč koju 
ćeš ubuduće koristiti“, i zajed-
no smislite reč kojom će je za-
meniti.

– Jedno od rešenja je da de-
tetu dozvolite psovanje samo u 
kupatilu. Kako retko koje dete 
uživa u izgovaranju ružnih reči 
bez prisustva publike, uskoro 
mu to više neće biti interesan-
tno – savetuje Žana Erdeljan.

Ukoliko dete ružnu reč iz-
govori zato što je ljuto, ume-
sto insistiranja na zabrani, po-

mozite mu da se izbori 
s osećanjima koja ga 

muče, a ako dete 
ne razume pravo 
značenje psov-
ke, objasni-
te mu šta ona 
znači i kako 
njeno izgova-
ranje može da 

utiče na ljude 
kojima je upuću-

jemo. 
 Radenka Marković

Psovanje nije vrlina
Detetu starijeg uzrasta objasnite da psovka nije izraz moći osobe 
koja je izgovara, izraz pameti ili neke vrline, nego upravo suprotno. 
To je dokaz nemoći, dokaz da onaj koji psuje u datom trenutku 
nema bolje, adekvatnije reči, da ne ume da odgovori već da poseže 
za najlakšim rešenjem. 
– Ako dete često psuje i ako su mu psovke izraz frustracije, 
potrudite se da kroz otvoren i iskren razgovor, bez grdnje, dođete 
do pravog uzroka frustracije. Ukoliko je u društvu vašeg deteta 
psovanje uobičajeno, objasnite mu da može da bude zapaženo i 
prihvaćeno čak i ako ne govori ružne reči – savetuje Žana Erdeljan.

I televizija  
je veliki krivac što  

deca psuju. Mališani 

dosta vremena provode 

gledajući TV program,  

a on je prepun  
psovki
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