
РАДИЦА БЛАГОЈЕВИЋ РАДОВАНОВИЋ

ТИКОВИ КОД ДЕЦЕ



• Тик је њевољан, брз, понављајући, неритмички

моторни покрет или гласовна продукција, који се 

понавља у неправилном временском интервалу, 

наглог настанка која не служи јасном циљу.

• Најчешћи су моторни покрети у виду жмиркања, трзања 

вратом, слагање раменима или различитим гримасама лица.Могу да се 

испоље и као сложене моторне радње у виду скакања, цупкања, 

ударања самог себе.

• Постоје и гласовни тикови, који укључују кашљуцање, 

шмркање, лајање, шиштање или у облику сложенијих гласовних 

продукција као понављање одређених речи, реченица итд.

• Могуће је и присутност удружених моторних и гласовних 

тикова.



• Постоји неодољива потреба да се тик 

радња понови.Свако спречавање тога 

повећава напетост, а извршење је 

смањује.Ускоро по извршеом тик покрету 

напетост поново расте и потреба за тиком се 

поново јавља.

• Тикови могу да захвате све делове тела 

• Најчешћи су ипак тикови горњих делова 

тела као што су: тикови лица (капака, усана, 

носа, језика, главе, врата, стомака, руку),

учесталост се смањује идући ка доњим 

деловима.



• Тик поремећаји су удружени са :

- ниским самопоштовањем, 

- проблемима у породичном окружењу,  

- тешкоћама у школи, на послу.

Особе са тиковима могу да имају и низ других проблема 

као:

- што су проблеми са говором или понашањем,    

импулзивност, хиперактивност ...

Учесталост 

• Најчешће се јављају код деце на узрасту од 7 до 11 године 

живота. Ретко се јављају пре 4 године живота.

• Чешћи су код дечака него код девојчица (тај однос је мањи 

од 2 према 1).



Тикови најчешће имају психогено порекло:

• Тикови су стрес-сензитивна стања и често се појављују

након неког стресног догађаја

• Деца са тиковима имају извесне карактеристике као што су: 

повишена агресивност, анксиозност, енурезу и енкопрезу, 

непослушност, поремећај спавања, измењен однос са другима

• Породични односи су често измењени, напети

• У настанкунтикова значајна је наследна компонента

• У школи постижу лошије резултате у односу на своје



• Често имају проблем са репродукцијом наученог.

• Теже се уклапа у групу вршњака, може да буде агресиван и 

конфликтан.

• Обично су ова деца неупадљива, али може да тражи пажњу, да 

буде непослушан, бунтован.

• Прогноза тикова је углавном добра, највећи број траје од 

неколико дана до неколико недеља и пролази.Ретко тикови 

могу да трају месецима, некада читавог живота.Код одраслих 

репертоар тик покрета је знатно ређи.



ШТА МОГУ ДА УЧИНИМ КАО НАСТАВНИК

• Када се препозна тик поремећај не треба опомињати дете 

да не прави такве покрете

• Не кажњавати га због тога

• Радити на смањењу нивоа аспирација и детета и 

родитеља

• Помоћи породици да прихвати дете са таквим проблемом 

и да шпокуша да нађе узрок који је довео до тога

• Саветовати укључење детета у спортске активности у 

складу са његовим интересовањем,

• Саветовати дефектолошки третман - редукција 

психомоторике и релаксације.



,,Препереке су страшне ствари које видите кад 

скинете поглед са циља“- Хенри Форд


