
ДОБРОДОШЛИ У ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ 

Припремите дете за школу 

Полазак у школу је један од преломних догађаја у животу детете, али и породице. 

Припрема деце за школу је обавезан део предшколског система образовања, али се и 
породица мора припремити и подржати будућег првака. 

Што је „мекши“ прелазак из вртића у школу, то је бржа адаптација на школу, а самим тим 
и стварање позитивног става према школи. 

У припремама за школу најпре размислите да ли се дете самостално облачи, да ли само 
једе, да ли само спава у кревету, да ли сте набављали и читали дечије књиге, да ли сте 
посећивали дечија позоришта, зоо врт, музеје, колико дуго дете гледа ТВ и шта гледа, 
која му је омиљена игра и друштво, има ли обавезе у кући? 

Ако одговорите искрено себи на ова питања, већ имате одговор да ли сте и да ли 
припремате дете за школу. 

Ваше дете је спремно за школу ако изговара правилно све гласове,ако је почело да мења 
млечне зубе, добро види и чује, има добар апетит и довољно сна (10 сати), користи 
маказе, слаже лего коцке и пазле, воли да слиша приче и да их препричава, воли и уме 
да црта, пажљиво прати дечији филм/представу, решава једноставне загонетке, радо се 
игра са другом децом, расклања своје играчке, уме да изгуби у игри Не љути се човече, 

 Је ли добило пољубац за добро јутро и лаку ноћ. 

Покажите детету своје фотографије из школе, причајте му о својим доживљајима из 
школе, прошетајте ппоред школске зграде, уђите у двориште, обиђите унутрашњост по 
могућности. 

Не учите дете да чита и пише на силу, то је посао учитеља, али га учите да посматра 
околину да упоређује објекте и предмете по величини, облику, боји, научите га које су 
каректеристике годишњих доба, која је рука лева, а која десна, научите га да вози бицикл 
и да плива. 

За успех у школи потребно је развити ПАЖЊУ И КОНЦЕНТРАЦИЈУ, зато учите песмице 
напамет, читајте и препричавајте приче, играјте се „купца и продавца“, на крају дана 
испричајте све шта се догодило, чиме ћете развијати и говор . 

Нипошто немојте терати дете да пише десном руком, ало је започело да пише левом ! 

Месите заједно, скупљајте пасуљ и пиринач, склапајте пазле, тако се развија зрелост 
мишића шаке за писање. 

Развијајте  хигијенске навике. 



Научите да се извине када нешто погреше, а не да прикривају грешку или да се стиде, да 
слободно затражи или замоли када му нешто треба., да не упадају у реч, , да поштују 
правила у игри, да позитивно схвате исправке или критику у раду или понашању.  

Обавезно објасните детету да се обрати учитељици или било ком другом одраслом у 
школи ако му није добро или је доживео/ла непријатност или повреду . 

Објасните да је у школи забрањено насиље. 

Пред вама је дуго, топло лето, па не заборавите – што сте више уложили у своје дете до 
поласка у школу, што сте се више дружили и играли са њим, што сте га више подржавали 
и подстицали у стицању знања, окруживали га пажњом и љубављу, имали довољно 
стрпљења и разумевања – ви сте допринели сазревању, стицању самопоуздања и 
сигурности за полазак у школу. 

А школа ће: пружити чврсте основе знања из предмета, изградити радне навике, развити 
осећај за другарство, обезбедити доброг учитеља, развити осећај одговорности, пружити 
подстицај и пријатне услове за учење и развој, објективно оценити знање, подстаћи 
развој позитивних људскиг ососбина. 

Не заборавите да са Вашим дететом и Ви постајете поново ђак ! 

 

 


