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Je li moje
dijete

spremno
za školu?

Što moje dijete
(ne) mora znati
prije polaska u

školu?

Kako ja mogu
olakšati prilagodbu
na polazak u školu?

 



Polazak djeteta u školu
predstavlja veliku

promjenu za čitavu obitelj.

Kako bi se dijete
čim bolje

prilagodilo, važno
je razvijati

pozitivan stav
prema školi,
učiteljima,
školskim

obvezama,
vršnjacima i sl.

Mijenja se čitava
dosadašnja rutina

obitelji.



Prije polaska u školu kod djeteta je

korisno razvijati i poticati:

poštivanje drugih
izražavanje i

razumijevanje 

osjećaja

spremnost
na 

suradnju

Važnije od savladavanja čitanja i pisanja!!

normaliziranjeneuspjeha

pozitivan

stav prema

školi

samostalnost

upornost



Kako olakšati prilagodbu na polazak u
školu?

Nakon što je dijete upisano u školu, dobro je prije početka škole
prošetati s djetetom oko škole i zadržati se na školskom igralištu.

1.

2.   Razvijte pozitivne stavove djeteta prema školi i učitelju – nemojte
nikada plašiti dijete školom niti mu prijetiti njegovom učiteljicom. 

  3.   Na vrijeme i u ugodnoj atmosferi nabavite potreban pribor i odjeću
za školu. Uključite dijete u sve aktivnosti oko nabave i pripreme

školskog pribora i knjiga (zajedno napišite njegovo ime na knjige i
bilježnice).

4.    Recite djetetu da imate povjerenja u njegove sposobnosti i da ste uz
njega/nju ako mu/joj treba pomoć.

  5.   U dogovoru s djetetom odredite prostor za rad i učenje. Vrlo
je važno da dijete ima vrijeme i prostor za rad, učenje i pisanje

svojih zadaća. Važna su jasna pravila vezana za učenje i školske
obaveze,



6.  Potičite dijete na samostalnost, no dajući do znanja da
ste dostupni za pomoć.

7. Potičite dijete na razgovor o školi - Što ti se danas najviše
svidjelo u školi, a što najmanje?; Što si radio/la pod odmorom?

Jeste li igrali neke igre? i sl. 

8. Pohvaljivati dijete za trud, uspjeh, pristojno ponašanje,
izvršavanje obveza i sl. - Ponosan/na sam na tebe kako se danas

trudiš oko zadaće!
9.  Postavite realna očekivanja. Jasno davati djetetu do
znanja da Vaša ljubav prema njemu ne ovisi o školskom

uspjehu.

10.  Surađujte sa djelatnicima škole. Kvalitetna i ugodna
suradnja s učiteljima iznimno je bitna - učitelj/ica vidi dijete
na drugačiji način i u drugačijim okolnostima, što Vam može
uvelike značiti. Ne zaboravite i na stručne suradnike koji su

dostupni da im se obratite.



I NE ZABORAVITE ...
 

DIJETE KOJE JE POSTALO UČENIK, NE PRESTAJE BITI DIJETE!


