
 

 

ШТА ТРЕБА ДА ЗНАТЕ У ПЕРИОДУ КАДА ВАШЕ ДЕТЕ ПОЛАЗИ У ШКОЛУ 

 

Неки показатељи психомоторне зрелости детета за полазак у школу: 

 Има добру  координацију финих покрета прстију, руке и ока 

 Црта комплетну фигуру човека са детаљима 

 Зна која му је лева а која десна страна 

 Може вољно да се усредсреди и задржи пажњу преко 20 минута 

 Уме да разврста предмете по боји, облику, величини, дебљини; уочава сличности и 

разлике између предмета 

 Може да буде одвојено од родитеља дуже време 

 Број социјалних контаката је знатно проширен и усложњен 

Пружите детету реалну слику школе 

 Реците детету да ће у школи проводити 3-4 сата током дана, да ће учити различите 

ствари (читање, писање, рачунање, цртање, певање…) 

 Да ће га у школи чекати лаке и тешке ствари, лепе и ружне 

 Да ће у школи учити, али и да ће се играти 

 Дете треба да створи и реалну слику учитеља и да га заволи, јер и од тога зависи 

дететова адаптација на школу. Зато развијајте код детета поверење у учитеља. Говорите 

детету о будућем учитељу лепим речима, с поштовањем и уважавањем учитељског рада. 

Када дете осети да ви придајете важност његовом учитељу и само ће лакше да изгради 

позитиван став према њему. Пример - учитељ са брковима. 

 Прошетајте са дететом до школе 



 

А не би требало… 

 Претеривати и идеализовати школу – нпр. У разреду су сва деца дивна, Ти увек све знаш, 

Учитељица је увек добра и блага… Тако ће се дете разочарати и изгубити поверење у 

вас. 

 Претити школом – нпр. Видећеш ти кад пођеш у школу, Тужићу те учитељици и сл.  

Дете постаје заплашено и као такво постаје повучено и одсутно, јер је у сталном страху 

и ишчекивању да се претња и оствари. Мада такво дете изгледа мирно и као да слуша, 

оно уствари није у стању да се концентрише и прати наставу како треба, али ни да се 

опуштено и слободно уклопи у игру са вршњацима. Школу доживљава као нешто 

непријатно. 

 Омаловажавати значај школе – нпр. Ма шта те брига за школу, од школе ионако нема 

вајде у животу. Тиме се онемогућава да дете успостави позитиван однос према школи.  

И када дете пође у школу… 

Како ћете најбоље помоћи детету да се лакше снађе у првом разреду? 

 Помозите детету да развије радне навике – током предшколског узраста детету 

постављајте задатке у кући који су у складу са његовим могућностима; усмерите дете да 

увек ради на истом месту, у исто време; помозите му у планирању рада; увек 

контролишите оно што је дете урадило; подстичите дете да оно што започне увек и 

заврши; подстичите дете да буде уредно ( да само сређује свој радни сто, књиге, 

прибор…) 

 Интересујте се за све што се у школи дешава – постављајте детету конкретна питања (не 

питати: Како је било у школи? Шта има ново? већ Шта сте данас учили на часу српског 

језика? Да ли је било тешко? Да видим свеску. Шта имате за домаћи? Како си провео 

одмор? Са ким си се играо?)  

  Покажите интересовање за оно што вам дете прича; не прекидајте и не пожурујте дете; 

подстичите га да изрази своје мишљење и осећања, а не намећите своје; тражите 

додатна објашњења; научите да препознајете осећања детета и да на њих реагујете; 

негујте међусобно поверење; континуирано сарађујте са учитељем свог детета.  


