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Драги родитељи, 

 

Полазак детета у први разред је један од веома важних догађаја, како у животу 

детета, тако и за Вас, као родитеља. Како би се ученик што боље адаптирао на школу 

важно је да буде спреман да прихвати нове обавезе, а да родитељи буду спремни да у 

томе на најбољи начин помогну.  

Припрема за полазак у школу је неопходна како би адаптација ученика била 

бржа и лакша. Родитељи најлакше кроз игру могу помоћи детету да одговара новим 

захтевима који ће се пред њим наћи: да не устаје и не шета за време часа, пажљиво 

прaти наставу и неке своје потребе одложи за касније. 

Неке од игара које могу бити корисне у развоју пажње су: слагалице, 

прецртавање разних облика, бојење, тражење сличности и разлика на сликама, игра 

„На слово на слово“, разврставање коцки, посуђа ( по боји, величини), упоређивање 

предмета. Различите друштвене игре уче дете да учествује поштујући правила и 

сарађујући са другима, да подноси неуспех и радује се заједничком успеху. У 

свакодневним ситуацијама можете замолити дете да Вам дода 3 бомбоне, 5 кашика... 

Нека Вам помаже у свакодневним пословима, током шетње нека чита таблице 

аутомобила,погађа животиње на основу делимичних описа, допуњава речи. Мали 

мисаони задаци попут питања: „ Ако желиш да поставиш сто за 4 особе, шта ти је све 

потребно?“. 

Читајте свом детету или причајте приче, након што дете саслуша поставите 

неколико питања о ономе што је чуло. Подстакните дете да изнесе своје мишљење и 

препричава догађаје. На тај начин богати свој речник. 

Радне навике се формирају постепено, понављањем истих радњи. Дете треба 

усмеравати да своје ствари оставља на месту које је за то предвиђено, да поједини 

пoслови у кући буду његова обавеза. Обављањем тих послова развија се 

самосталност и самопоуздање, који су важан предуслов за одговорног ученика. 

Пожељно је да ученик има стално место за рад, прибор и књиге, које је добро 

осветљено, мирно и тихо. На радном столу држати само школски прибор, никако 

играчке које могу одвлачити пажњу. Имајте на уму да пажња седмогодишњака траје 

20-ак минута, те је важно правити паузе. Важно је направити план активности у току 

дана и држати се тога, у почетку ће бити више подсећања, док се навике не 

формирају.  

Однос према учитељици може бити пресудан за прихватање школских обавеза. 

Дете треба да зна да ће од учитељице моћи много тога да научи, да ће му бити помоћ 

и подршка у учењу и напредовању, радоваће се његовим успесима. За ђака је учитељ 

велики ауторитет и то никако не треба оспоравати, уколико имате било какве дилеме 

везане за рад учитеља никада не говорите то пред дететом, већ решите са учитељем 

насамо.  

Писање је врло сложена активност и вештина, која зависи од развоја 

мишљења, пажње, координације око-рука и фине моторике. Фина моторика се развија 

кроз бојање, везивање пертли, низање перли, игру пластелином, употребу маказа. 
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Неопходно је детету читати, како би што боље разумело језик. Уколико дете већ зна 

да чита и пише то не значи да је потпуно спремно за школу.  

Уколико имате било какве дилеме посаветујте се са васпитачем, учитељицом, 

педагогом/психологом. Негујте код детета позитиван став о поласку у школу, о учењу, 

стицању нових знања и вештина.  

Родитељска подршка и разумевање су неизоставни. Уклапање детета у нову 

средину и прилагођавање новој улози је веома сложено. Код детета се развијају 

поверење и одговорност. Школа намеће одређене границе у понашању и захтева 

извршавање одређених обавеза, самим тим дете може имати утисак да је спутано. 

Што пре прихвати школу као личну одговорност, осећај спутаности ће бити мањи. 

Родитељска очекивања треба усагласити са емоционалном зрелошћу и сазнајним 

могућностима детета.  

Полазак у школу је почетак једне нове фазе детињства и у свакој породици 

треба да представља радостан догађај.  Како би се Ваше дете лакше адаптирало на 

полазак у школу и нове обавезе важно је да буде што боље припремљено. У циљу 

припреме можете предузети следеће кораке: 

 Пре поласка у школу почните да разговарате о школи, на леп начин објасните 

детету шта га чека у школи (седење у клупи, фокусираност на задатке, стицање 

другара...) 

 Нека дете научи да се самостално облачи, обује, веже пертле,... 

 Важно је да дете има изграђене хигијенске навике (самостално одлази у тоалет, 

прање руку). 

 Уколико ће дете само ићи од куће до школе и обратно, дефинишите којим путем 

се креће, правила на улици, нека увежба коришћење кључа од куће.  

 Дете би требало да зна адресу на којој станује и бројеве телефона родитеља.  

 Подстичите дете да говори разговетно и правилно изговара гласове.  

 Уколико Ваше дете има потешкоћа са изговором појединих гласова, сада је 

прави моменат да се обратите логопеду. 

 Заједно са дететом бирајте прибор и ствари за школу. 

 Нека дете научи да држи правилно оловку и користи маказе. 

 Вајање куглица од пластелина ојачаће мишиће шаке који су важни за писање. 

 Важно је да дете самостално скупља своје играчке. Брига о играчкама ће лако 

прећи у вођење рачуна о томе какав је радни сто, онда и свеска. Радне навике 

ће омогућити успех у школи, а тиме веће осећање сигурности и вере у 

сопствене могућности, задовољство собом и резултатима. 

Ако благим упутствима подржавате, бодрите и усмеравате свог првака, он ће се 

трудити да ради најбоље што може. Разговарајте сваког дана о догађајима из школе, 

слушајте с пажњом његову причу, коментарима и питањима развијајте његов 

позитиван став, јер је то темељ да Ваш првак постане добар и задовољан ђак.  

Сарадња школе и породице 

Ученици долазе из породица које се међусобно разликују по начину 

организације, функционисању, правилима понашања. А са друге стране, уважавајући 

индивидуалне карактеристике, школа пред децу и родитеље поставља захтев да се 
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прилагоде њеним правилима и процедурама. Како би то било могуће неопходна је 

сарадња између школе и породице. 

 За све дилеме и нејасноће најбоље је обратити се прво учитељици.  

 Имајте на уму да на памћење деце утиче много фактора. Деци треба веровати, 

али не безусловно. 

 У случају да се не слажете са неким поступком наставника, није добро да то 

износите пред децом, разговарајте са одељенским старешином и изнесите 

своје недоумице и неслагања. 

 За случај да Вам је потребна додатна помоћ, савет, подршка увек се можете 

обратити стручним сарадницима школе. 

Сарадња је партнерски однос, у коме је важно почети од поверења и уважавања. 

Уколико имате додатних питања, будите слободни да нам се обратите путем мејла 

prvacintnb20@gmail.com радо ћемо одговорити. 
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