
 

 

 

 

КОМЕ СЕ ОБРАТИТИ ЗА ДОДАТНЕ 

ИНФОРМАЦИЈЕ? 

 

 Предшколској установи (дечјем 

вртићу) 

 Посетите саветовалиште за 

родитеље, стручни тим чине: 

педагог, психолог и логопед ПУ 

''Мајски цвет''Велико Градиште 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕ ЗАБОРАВИТЕ ДА ЈЕ ДЕТЕ 

ЈОШ УВЕК ДЕТЕ, ЧАК И КАД 

ПОСТАНЕ ЂАК! 

ЗАТО МУ ОМОГУЋИТЕ ДА СЕ 

ДОВОЉНО ИГРА! 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бошка Вребалова бр. 1 

Телефон: 012/7662-656 

Факс: 012/7662-633 

Web: www.vrticvg.edu.rs 

E-mail:  
vrticvelikogradiste@yahoo.com 

 
ШТА ТРЕБА ДА 

ЗНАТЕ КАДА ВАШЕ 

ДЕТЕ ПОЛАЗИ У 

ПРИПРЕМНИ 

ПРЕДШКОЛСКИ 

ПРОГРАМ 
 

 

 

 

 

 



 

ДРАГИ РОДИТЕЉИ, 
 

Полазак предшколаца у први разред 

знатно је олакшан ако су припреме у 

години пред полазак у школу урађене 

адекватно и у право време. 

Последњих година стручњаци који 

раде у школама истичу да су деца 

неспремна за школу. Под тим се 

подразумевају чак и ситуације када 

дете зна сва слова,  бројеве и 

једноставне рачунске операције. 

ПОСТАВЉА СЕ ПИТАЊЕ ЗАШТО ЈЕ 

ТО  ТАКО ? 

За припрему детета за полазак у школу 

важни су родитељи и вртић. Ипак 

кључни су родитељи. 

У вртићу деца развијају одређене 

ваштине и способности, вежбају 

графомоторику, уче се да самостално 

брину о себи и свом прибору, да се 

правилно изражавају....све то није 

довољно уколико се и код куће деца не 

припремају за полазак у школу. 

Деца би код куће требало да цртају, 

боје, да науче да правилно држе 

оловку....данашња деца често боље 

држе мобилне телефоне од оловке. 

 

''ПОЧЕТИ СА ВИШЕ ВАСПИТАЊА А 

МАЊЕ ЗНАЊА'' 

Децу треба подстицати да буду 

самостална да знају шта је њихово а 

шта туђе, да умеју основне ствари 

самостално да ураде: да оду до 

тоалета, да се обуку и свуку, да 

самостално поједу ужину, родитељи 

насупорот томе често децу припремају 

тако што им плаћају часове страних 

језика, рекреативних активности на 

које деце често и не желе да иду. 

Приметно је да родитељи из најбољих 

намера децу укључују на превише 

активности, а супротно томе јако је 

важно да дете има слободно време, да 

осети да му је досадно и да се само 

покрене. 

Важни су и основи културе и лепо је 

ако дете поздрави одрасле особе у 

школи, као што бонтон налаже.  

КАДА ПОЧЕТИ СА ПРИПРЕМОМ ЗА 

ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ? 

Из наше досадашње праксе највише 

полемике се води око слова и ко треба 

да припреми дете за читање и писање. 

Васпитачи организују различите 

активности које подразумевају 

препознавање слова, нека деца 

самоиницијативно на овом узрасту већ 

читају и пишу, такву децу треба 

подржати али уколико дете није 

показало интересовање, ваља 

препустити учетељу да дете научи да 

правилно чита и пише. 

''РОДИТЕЉИ И ВРТИЋ УДРУЖЕНИМ 

СНАГАМА У ПРИПРЕМИ ЗА ШКОЛУ'' 

У предшколском не постоје предмети 

али имамо дефинисане дугорочне 

циљеве, а то су: самосталност, 

социјализација, развој памћења, 

машта, креативност, ненасилно 

решавање конфликата, вођење бриге о 

себи, сарадња са вршњацима, развој 

говора, физички развој. У складу са 

тим васпитач обезбеђује игре и 

активности у којима ће подстаћи дете 

да учи. Али то је посао и родитеља! 

Родитељи треба да одведу дете на 

пијацу, у пошту, музеј, библиотеку, да 

шетају са њима и стварају прилике  да 

би својим понашањем показали 

пример детету. Ако се родитељ не јави 

трговцу у супермаркету неће ни дете. 

Деца на овом узрасту још увек  највише 

уче по моделу. Будите добар модел 

Вашем предшколцу! 

 

Желимо Вам успешну припрему за 

полазак у школу!!! 

Стручни сарадници ПУ ''Мајски цвет'' 

Велико Градиште 


