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ЕВИЦА VII1

Милица V2
РАСПУСТ!!!
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И в а н а  С т е п а н о в и ћ  И л и ћ

Илустровао

Марко Сомборац

Психологија
Одложен 

контролни
Шта т

е ч
ини

 

сре
ћни

м?

Шта највише волиш?

Кад победимо у фудбалу



SADR@AJ
5 ..... Свет психе
6 ..... Шта све изучава психологија
7 .....  Исто лице – различити утисци
8 ..... Истраживање психичког ж ивота 
8 .....  Замисли експеримент
10 ... Опажање
11 .....   Дражи које нас маме да их опажамо 

као целине 
12 .... Учење
12 ....  Савети школског психолога
13 .... Памћење
14 ....   Провери капацитет краткорочног 

памћења
16 .... Интелигенција
17 ....  Задаци из Терстоновог теста

18 .... Осећања
19 ....  Лица и темпераменти
20 .. Мотиви
21 ....  Психолог детектив
22 ... Личност
23 ...  Две стране једне особине
23 ...  Пет група црта личности
24 ... Психички развој
25 ...   Испитивање Пијажеовог учења  

о развоју мишљења
26 ... Велики психолози
29 ...  Шта све можеш да радиш као психолог
30 .. Речник
32 ... Индекс

Nije me 
sramota ako 
lutka govori.

Milice, je l'  
ho} e{ sutra sa 

mnom u bioskop?



Људи жуде да сазнају што ви-
ше о себи или да реше неки 
проблем који их мучи. Зато је 
интересовање за књиге из пси-
хологије велико. Пишући на 
популаран начин, психолози 
покушавају да свима прибли-
же знања до којих су дошли.

SVET PSIHE

Kаква сам особа? Шта други мисле о мени? Како се осећају 
моји пријатељи? О чему размишљају? То су питања која се-

би често постављамо, али није увек лако на њих одговорити. За 
то је потребно завирити у унутрашњи свет људског бића – психу. 

Иако је психа скривена, свако од нас понешто зна о њој – зна-
мо да смо срећни кад остваримо нешто важно, љутимо се ако нас 
неко увреди, имамо разна интересовања, а према особама које 
нам нешто значе понашамо се другачије него према осталима. 

Можда се питаш зашто онда уопште постоји наука психологија 
кад сви имамо неко искуство у вези с психичким светом. Научно 
проучавање ипак је другачије. Оно се врши научним поступци-
ма, подаци се прикупљају и проверавају, а стечена знања пове-
зују. Захваљујући томе могуће је објаснити, па чак и предвидети, 
неку психичку појаву. 

У овој књизи читаћеш о томе, а моћи ћеш и да се окушаш у 
разним задацима који ће ти приближити свет психологије. Ви-
дећеш да је откривање тог света веома узбудљиво, али и да за-
хтева велики труд. 
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Kako da pitam 
Beku da idemo u 
bioskop kad me i 
ne prime} uje?!

Beko, jesi li 
videla onog Filipa 

iz VII4?
Da, najsla|i 
je u {koli!

ПСИХОЛОГИЈА

ЗА СВАКОГА
Hobi i

mesto u 

dru{tvu

Za{to 

devoj~ice 

vole 
sportiste



[TA SVE IZU^AVA PSIHOLOGIJA

Qуде су одувек интересовале психичке појаве. И поред тога, 
психологија је млада наука. Прва психолошка лаборато-

рија појавила се тек у XIX веку, а отад је развој текао муњевито. 
Данас се психолози баве разним областима психичког живота.

У оквиру опште психологије проучавају се опажање, учење, 
мишљење, памћење, осећања; испитује се како сваки психички 
процес функционише сам за себе, док је за психологију лично-
сти важно то како су ти процеси повезани у јединствену личност. 

Прву психолошку лаборатори-
ју основао је у Лајпцигу немач-
ки лекар Вилхелм Вунт. У њој су 
вршени експерименти, што је 
означило почетак научне пси-
хологије.

У школама раде стручња-
ци за педагошку психологи-
ју. Они помажу наставницима 
да прилагоде начин подучава-
ња узрасту и развоју ученика, 
а ученицима да лакше и ефи-
касније уче.

Свет психе није исти код деце и код одраслих. Начин на ко-
ји се психички процеси мењају током живота предмет је развој-
не психологије. 

Предмет проучавања клиничке психологије јесу поремећа-
ји психичког живота. Психолози покушавају да предупреде њи-
хов настанак, да одреде о ком се психичком поремећају ради и 
да помогну онима који их имају.

[ta sad  
ose} ate?

Mqac!

Da nisi 
mrdnuo dok  

se ne vratim!

Mama, 
on pri~a  
s vozom!

Kako si se 
ose} ao kad si 
Milicu vukao 

za kike?

[ta da 
vam ka`em – 

SUPER!

Neka! 
I ti si to 

radio kad si 
bio mali!

Mmm … ni{ta! 
Duplirajte dozu!

[KOLSKI 
PSIHOLOG



Isto lice – razli~iti utisci
 

Када се упознајемо с неком особом, о њој стичемо први ути-
сак. Он може бити позитиван или негативан, у зависности од то-
га колико нам се особа допала. Први утисак је целовита слика 
која настаје одмах, иако о тој особи имамо свега неколико ин-
формација. Сваки појединачни податак може да утиче на то ка-
ква ће та слика бити. 

Да би се утврдило како се од појединачних података брзо ства-
ра целовита слика, може да се изврши експеримент. 

Потребно ти је шест до десет испитаника. То могу бити твоји 
другови или чланови породице које ћеш разврстати у две групе 
(групу А и групу Б). Пронађи фотографију лица одрасле особе, 
као што је она из пасоша или с личне карте, и умножи је у оно-
лико примерака колико имаш испитаника. За вежбу је важно да 
твоји испитаници не познају особу с фотографије.

За сваког испитаника припреми папир са сликом и следећим 
особинама.

Свако од нас припада породици, одељењу или предузећу, то 
јест некој групи у којој се људи друже, у којој раде, уче или се 
забављају. Начин на који доживљавамо особе око себе и наше 
понашање у разним групама изучавају научници који се баве со-
цијалном психологијом.

Први утисак настаје брзо и на 
основу малог броја података, 
па је површан, а некада и по-
грешан. Зато га треба узети с 
резервом и коначан суд доне-
ти тек када сазнамо нешто ви-
ше о тој особи.

B ГРУПА

интелигентан,
организован, 

хладан, 
успешaн, 
имућaн

Онда нека свако проба да замисли личност са слике и њен жи-
вот и нека о томе напише неколико реченица. Кад будеш читао 
описе, приметићеш да тој особи они приписују карактеристике 
које нису дате у списку особина. Видећеш да се утисци групе А 
и групе Б разликују, то јест да је једна друкчија особина била са-
свим довољна да исту особу људи виде у различитом светлу.

A ГРУПА

интелигентан, 
организован, 

срдачaн, 
успешaн, 
имућaн
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@ao mi je! Ni posle 
vo`we tvojom jahtom nisam 

siguran kakva si osoba. 
Mo`da posle kartinga...
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