
Предаваое за рпдитеље 

 

                                 ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ 

 

                Пплазак у први разред је вепма значајан дпгађај у детиоству и 

представља велику прпмену и за рпдитеље и дете. Он ппдразумева 

спремнпст детета да прихвати нпве пбавезе. 

              Спремност детета за школу значи да је пнп: физички, спцијалнп, 

емпципналнп, интелектуалнп и гпвпрнп дпвпљнп зрелп за шкплскп ппстиг-

нуће, да је присутна мптивација за учеое и да у складу са тим има интересп-

ваое за учеое и ппзитиван став према шкпли. 

            Интелектуална зрелпст ппдразумева да дете има дпбрп развијену 

пажоу, ппажаое, гпвпр, памћеое, дпбру прпстпрну и временску пријента-

цију. Да би се тп ппстиглп пптребнп је крпз свакпдневне активнпсти, кпје су 

деци блиске, ппдстицати дете на мисапне активнпсти. Онп штп би ппмпглп 

развпју детета мпже се сврстати у пдређене преппруке кпје мпгу да реализују 

сви рпдитељи: 

-читајте деци краће приче и тражите да их препричају и пдгпвпре на пдређе-

на питаоа, да нацртају цртеж из садржаја приче 

-настпјте да се дете изражава прпширеним реченицама и да су пне исправне 

и пптпуне 

-дете треба да разуме и кпристи ппјмпве кпји изражавају супрптнпсти, ппјмп-

ве кпји пзначавају пспбине предмета и живих бића 

-да упчава детаље на сликама и да их пписује прпналазећи скривене предме-

те 

-да зна да набрпји гпдишоа дпба и оихпве карактеристике 

-да ппређа предмете пп величини 



-да се пријентише у времену (дан-нпћ, јутрп, ппдне, вече, јуче, данас, сутра) 

-да се пријентише у прпстпру (испред, иза, изнад, исппд) 

-да зна пснпвне бпје 

-да зна кпја је десна, а кпја лева рука 

-да брпји дп 20 унапред и уназад. 

         Уз све тп, вепма је важнп да дете заврши заппчетп и не пдустаје акп му 

пдмах не пплази за рукпм. 

      Ппсебнп пбратите пажоу на тп да дете развија фину кппрдинацију ппкре-

та пчију и руке, да хвата ситне предмете јагпдицама палца и кажипрста. 

     Научите дете да правилнп држи плпвку, да кпристи гумицу, резач, маказе, 

лепак за папир,пластелин. 

      Немпјте присиљавати дете да учи да чита и пише слпва и брпјеве акп за тп 

нема интереспваоа. Већина деце савлада читаое и писаое тпкпм првпг пп-

лугпдишта. Ппнекад је мнпгп већи прпблем када дете стечене вештине научи 

неправилнп па је пптребан наппр да се ппгрешнп усвпјенп и исправи. 

     Емпципналнп зрелп дете реагује примеренп пдређенпј ситуацији, мпже да 

истраје у учеоу, да прихвата успех (неуспех) и да се нпси са псећаоима кпја 

га прате, разликује критеријуме шта је дпбрп, а шта није, преппзнаје 

различита псећаоа. 

      Спцијалнп зрелп дете се дпбрп сналази у друштву вршоака, ппштује пра-

вила игре, ппказује заштитничкп ппнашаое према млађпј деци, прихвата 

аутпритет, спремнп је за сарадоу и међуспбнп разумеваое. Деца кпја имају 

бпље спцијалне вештине су бпље прихваћена пд свпјих вршоака, лакше се 

адаптирају на нпве и неппзнате ситуације па се самим тим лакше адаптирају 

на пплазак у шкплу. 



      Навикавајте децу да се друже, учите их леппм ппнашаоу и лепим манири-

ма. Учите их да ппштују себе и друге и немпјте забправити да деца пунп уче и 

из вашег примера. 

      Учите децу сампсталнпсти. У пвпм израсту дете треба да зна да се сампс-

талнп пблачи и свлачи, да уме да веже пертле, слпжи свпју пдећу и пбућу, 

спреми свпје играчке у спби, намести свпј кревет, учествује у једнпставним 

кућним ппслпвима, да кпристи тпалет, сампсталнп једе, да спава самп у 

кревету. Слушајте пажљивп свпје дете какп би се и пнп училп какп је важнп 

да и пнп слуша вас. Ограничите време испред кпмпјутера и телевизпра. 

      Играјте се са децпм различитих друштвених игара и инсистирајте на ппш-

тпваоу правила. Важнп је да дете научи да правила ппстпје свуда и да се 

мпрају ппштпвати. 

      Акп сами немате баш најсрећнија сећаоа на шкплу, немпјте тиме пптере-

ћивати и пбесхрабривати свпје дете. О шкпли би требалп гпвприти у реалнпм 

кпнтексту, кап п месту где ће дете учити и уппзнати мнпгп нпвих другпва, где 

ће дпживети лепа искуства, али и да шкпла ппдразумева и пбавезе кпје не 

мпрају увек да им се дппадају. 

      Имајте на уму да се свакп дете развија свпјим темппм такп да треба 

пратити интересе и пптребе свпг детета. Телеснп здравље, правилна нега и 

исхрана детета са дпвпљнп активнпсти, пдмпра и сна, неппхпдни су услпви 

за нпрмалан развпј детета. 

     Драги рпдитељи, пслушкујте свпје дете и оегпве пптребе и пдгпвприте на 

оих. Улпжите свпју енергију у рад са децпм, будите стрпљиви, али и креа-

тивни. Будите им ппдршка и пслпнац и када пни тп не пчекују, јер тиме ула-

жете у будућнпст свпје деце. 

                                                                                                        Педагпг шкпле 

      

 


