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OВА КЊИГА ПРИПАДА

_________



ДОБРОДОШЛИ!
Сви понекад имамо бриге, али уз ову занимљиву 
интерактивну књигу можеш размишљати и 
разговарати о стварима које те оптерећују. 
На тај начин се можеш ослободити брига и 
уживати у свом животу. На страницама које 
следе наћи ћеш савете како да одагнаш бриге 
и добићеш идеје како да се осећаш боље.

Аутор 
др Шери Кумз

дечји и породични 
психотерапеут

Ову књигу можеш користити на мирном и удобном месту, 
где можеш размишљати и осећати се опуштено. Активности 
из ове књиге ће ти помоћи да разумеш своја осећања, будеш 
смиренији, да будеш способан за разговор о својим бригама 
(уколико то желиш), будеш храбрији и позитивнији. Редослед 
није битан тако да можеш почети од било које стране. Уколико 
желиш, можеш радити по страну дневно или више њих одједном. 
Правила не постоје!

Понекад наши проблеми изгледају тако велико да почнемо 
веровати да нам нема помоћи. Бриге и желе да ми то помислимо, 
али решење за сваки проблем увек постоји. Ништа није толико 
велико да се не може објаснити или о томе разговарати, чак иако 
тако изгледа у одређеном тренутку. Запамти, јачи си од својих 
брига, тако да сваку можеш победити разговором и активностима 
из ове књиге. На крају, увек се можеш обратити одраслој особи 
којој верујеш и која ће ти помоћи у решавању проблема.



Ако имаш проблем, 
није срамота 

потражити помоћ 
стручног лица које 

ће ти помоћи.

АНОНИМНО  

ПОВЕРЉИВО 

БЕСПЛАТНО

SOS ТЕЛЕФОН ЗА ПРИЈАВУ И ПРЕВЕНЦИЈУ 
НАСИЉА У ШКОЛАМА пре свега је намењен деци, 
родитељима, свим запосленима у образовним 
установама, као и онима којима је потребна 
додатна помоћ у решавању проблема насиља, и 
онима који се на различите начине баве питањем 
превенције насиља.
0800 200 201 • радним данима од 7.30 до 15.30
   (у наставном периоду)

НАДЕЛ – НАЦИОНАЛНА ДЕЧИЈА 
ЛИНИЈА је услуга телефонског 
саветовања која свој деци у Србији 
омогућава да у било ком тренутку 
добију саветодавну подршку, ако 
се нађу у околностима у којима 
су им угрожена права, или у било 
којој другој ситуацији, када осете 
потребу за разговором са компе-
тентном и поверљивом особом.
116 111 • сваког дана од 0 до 24

Повремено многа деца имају потребу за додатном помоћи. Испод 
су подаци две организације којима се можеш обратити за помоћ 
ако не желиш да разговараш са људима које познајеш. Чланови 
ових организација су искусни у свом послу, јер су причали са 
многим малишанима који имају најразличитије проблеме.



ШТА ЈЕ ТО 
БРИГА?

Најједноставније речено, 
брига је мисао која чини 
да се осећамо љутито, 

узнемирено или нелагодно.

Заокружи речи на овој 

страни које описују како се 

осећаш када си нервозан.

Додај и 
друге речи 

које описују 
како се осећаш.

нервозно

нервозно

под 
адреналином

укочено

бесно

луцкаст

несигурно
болесно

мирно

узбуђено

малаксало

растројено

напето

уплашеност

нелагодно

уздрхтало

храбро

стресно

ПАНИКА

узрујано

ознојено
фокусирано

страх

забринуто

живчано
застрашено

узнемирено

изиритирано

узнемирено

згађено



стресно

Замисли да треба да изађеш 
напоље на цео дан. Напиши или 
нацртај ствари због којих можеш 

да се осетиш нервозно током дана.



МУХОЛОВКА ЗА  
  БРИГЕ

Када је семе 
бриге засађено, 

оно лако 
израсте у  
нервозу.

Замисли да је ова 

мухоловка израсла 

из једне од твојих 

брига.

Што више о њој 

размишљаш, 

то ћеш се више 

осећати нервозно, 

а мухоловка ће све 

брже и више расти.

На саксији 
напиши име твоје 

бриге. Затим 
додај неке речи 

којима изражаваш 
своју бригу или 

чак реченице због 
којих ће биљка 
можда израсти 

више.



Напиши ствари 
којих можеш да 
се сетиш, а које 
ће променити 
начин на који 

храниш биљку.
Мухоловка за 
бриге не воли 

позитивне 
мисли!

Погледај на које си све 
начине хранио своју биљку.  

Да ли је и један од њих 
100% истинит?

100%    
ЕФИКАСАН

УНИШТИТЕЉ КОРОВА

Следећи пут 
када се осетиш 
нервозно, покушај 
да мисли које те 
брину замениш 
позитивним.



ЛИЦЕ 
НЕРВОЗЕ

Када људи размишљају о нервози или узнемирености, обично је замишљају као 
осећање које се налази у мислима, али нервозу такође можеш осетити и твојим телом.

Погледај речи које описују бригу. 
Када осетиш нервозу да ли 
имаш неко од наведених 

осећања?

ХЛАДНОЋА

НЕСВЕСТИЦА

МУЧНИНА

ГЛАВОБОЉА
ЗНОЈЕЊЕ

ПЛАЧ

ВРТОГЛАВИЦА
ЛУПАЊЕ 

СРЦА

СЛАБОСТ

Д Л C Д H B Т O Т H T З

Е У M Х Л А Д Н О Ћ А Н

J П C B Е E O У A Ц Љ О

У А С C Њ H A E И C О Ј

П Њ Л A Е B H В Y М Б E

Њ Е А E Ш Б А З Y У О Њ

А С Б Н У Л Г A З Ч В Е

Р Р О Ц Г T И Р О Н A B

В Ц C O J K Т Л И И Л Г

O А Т Т Р Ј H E В Н Г Д

Х Р E A Х A C П Л А Ч Х

В Н Е С В Е С Т И Ц А Y

ГУШЕЊЕ



На доњој слици обележи или нацртај 
делове тела на којима осећаш нервозу.

Да ли ти 
помаже то 

што знаш да 
препознаш 
нервозу?



ОСЕЋАЊЕ 
ЗАБРИНУТОСТИ

Забринутост може изазвати различита друга осећања. 
Можеш бити бесан, тужан, дође ти да вичеш или једноставно 

желиш да одеш на неко мирно место и будеш сам.

Размишљај о томе како се осећају људи око тебе. Сви, чак и одрасли, 
можда имају своје бриге о којима не говоре.

Сви ови људи показују различите емоције зато што су забринути. Напиши о чему би они могли да размишљају.

Волела бих да могу 
престати да размишљам о 

.........................
..................

Осећам се тужно због 

.........................
..................

Тужна сам због

..................

..................

..................

Забринут сам због 

.........................
..........................
......................

Ви више 
нисте 
моји 

пријатељи.

Одлази!



ЗАБРИНУТИ МАЈМУНИ
Забринути мајмуни су преплашени због нечега. Пронађи све забринуте 

мајмуне, а затим им помози да се забаве тако што ћеш их обојити.



ТЕГЛА ПУНА 
БРИГА

Питај пријатеља или неког члана 
породице због чега је забринут. 
Заједно попуните теглу вашим 

бригама. Ставите поклопац да бисте 
спречили да бриге изађу напоље.

Напиши 
или нацртај твоје 

бриге на овој тегли.
Ако ниси спреман 
да их поделиш са 

другима, ово можеш 
урадити сам или 

помоћи некоме да 
затвори своје 

бриге.



НАЦРТАЈ ИЛИ НАПИШИ 
НЕШТО ШТО ТЕ ЗАСМЕЈАВА.

СМЕХ ЈЕ
ЛЕКОВИТ



НАЦРТАЈ 
ЛИЦА

СРЕЋА

БЕС

СТРАХ

СМЕХ ПЛАЧ

ТУГА

ЗАМИШЉЕНОСТ

УСАМЉЕНОСТ

Нацртај изразе лица 
људима тако да одговарају 

написаним емоцијама.





САЊАРЕЊЕ
Затвори очи и замисли да си на неком 

прелепом месту. Где се налазиш? На ливади,  
у шуми или на плажи?



Са киме би желео да проведеш време на том месту?  
Или би радије био сам? Које звукове чујеш?  

Нацртај или запиши како изгледа  
твоје сањарење.



Сваки дан записуј 
своја осећања на 
овој страни како 
би их изразио.

НЕЛАГОДНО   ДОСАДНО   ПОТИШТЕНО   НЕСРЕЋНО   СМИРЕНО

УДОБНО   ЗАУЗЕТО   НЕРВОЗНО   СРЕЋНО   БЕСНО
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Кад попуниш страну, пређи на 

празан лист папира.

ДАНАС СЕ ОСЕЋАМ


