
KAKO POMOĆI DJETETU PRIJE ŠKOLE? 

 

Do početka škole ostalo je svega nekoliko mjeseci. Kako biste sebi i djetetu olakšali taj značajan 

događaj u životu, pokušajte slijediti navedene smjernice za rad s djetetom jer ćete pomoću njih: 

- Potaći razvoj koncentracije I grafomotorike 

- Ubrzati procese u mozgu koji su potrebni za čitanje I pisanje 

- Smanjiti djetetov strah prema školi 

- Pripremiti ga za prve zadatke u školskim klupama 

-  

1. Razvijajte pozitivne stavove djeteta prema školi I učitelju  

Pričajte o školi kao o mjestu na kojem će dijete imati priliku steći nova znanja, iskustva I 

upoznati nove prijatelje. Nikako ne plašite dijete školom! Također, bez obzira što mislite 

o učiteljici, nemojte negativno govoriti o njoj pred djetetom. 

 

2. Pripremite dijete na uspoređivanje I procjenjivanje  

Polaskom u školu dijete će biti dobivati ocijene te će se uspoređivati s drugom djecom, 

što ponekad zna biti neugodno iskustvo. Stoga je potrebno dijete pripremiti na to I 

objasniti mu kako njegova uspješnost neće utjecati na vašu ljubav prema njemu. 

Naglasite kako smo svi različiti I kako je svatko u nečemu dobar. Isto tako dijete treba 

poticati na vježbu jer vježbanjem možemo napredovati I postići bolji rezultat. 

 

3. Razvijajte interes djeteta za školu   

Zajedničkim aktivnostima možete potaknuti dijete da se raduje početku škole. Primjerice 

prođite zajednički put do škole, razgovarajte što se u školi radi. Prelistajte zajednički 

udžbenike, zajednički birajte pribor potreban za školu, zajednički umotajte udžbenike. 

 

4.Razvijajte radne navike djeteta 

 Učite dijete samostalnom izvršavanju obaveza, brizi o vlastitim stvarim. Naučite ga 

slagati knjige u torbu, vezati vezice… I nikada ne radite stvari umjesto njega.  

 Dijete prije polaska u školu ne treba znati čitati ni pisati, osim ako samo ne pokazuje 

interes za to. Potičite rad djeteta na papiru, bojanje I pravilno držanje olovke.  

 U prvom razredu djeca trebaju potporu I nadziranje u pisanju zadaća, ali to ne znači da 

roditelj s njim piše domaće zadaće. Prvašići mogu sami raditi zadaće- budite u blizini ako 

žele postaviti pitanja. Posvetite se djetetu tako da podržite I pohvalite njegov napor. 

Potičite učenje djeteta radi znanja, a ne nagrada.  

 

 



Ideje za igranje s djecom 

 

1. Slaganje rečenica na isto slovo (npr. Iva ima iglu.) 

2. Slovkanje i pogađanje riječi  

3. Slovo na slovo (npr.naproji što više stvari koje počinju slovom K)  

4. Čovječe ne ljuti se (neka dijete nekada I izgubi) 

5. Smišljanje zagonetki 

 

 


