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Kad dijete polazi u školu… 
 
 

Polazak u školu predstavlja veliki preokret u životu djeteta i njegove obitelji. Praćen je velikim 
uzbuđenjem, ponekad strepnjom i strahom koji je razumljiv jer se mijenja način života i od prvih školskih dana 
može ovisiti djetetova motivacija za učenje. Stoga je dijeta potrebno lagano pripremiti na polazak u školu. 

 

NEKOLIKO SAVJETA: 

 
� Razgovarajte s djetetom o školi kao o nečem lijepom što ga očekuje – nova prijateljstva, potkrijepiti lijepim 

primjerima iz svog života ili starijeg djeteta ako ga imate,  osvještavati značaj učenja nečeg novog …  
 

� NIKAKO DIJETE PLAŠITI ŠKOLOM, UČITELJICOM I OBVEZAMA!!!  
       („Vidjet ćeš ti kad dođeš u školu, tamo ćeš morat slušat jer ćeš dobiti 1!!!“).  Nećete dijete  

        motivirati  ako mu školu predstavljate kao mjesto gdje je jako teško i gdje je „strašna“ učiteljica  

        koja dijeli jedinice. 

 
� Radite s djetetom na osamostaljivanju  –  samostalno korištenje WC-a,oblačenje i svlačenje, obuvanje i vezanje 

vezica na cipelama, uzimanje jela i pića i sl.  
Naučite ih da budu pristojni (hvala, molim, pozdravljanje …) 

 
� Prošećite s djetetom do škole kako bi ga upoznali sa putom do škole, opasnostima u prometu te ga na sve 

upozorite kako bi se kasnije lakše snalazilo. 
 
� Uredite budući djetetov radni prostor, u kupnju pribora za školu uključite i dijete i učite ga da održava red 

(sprema igračke, pribor…). “Isprobavajte“ zajedno radni prostor, crtajte, modelirajte plastelinom i uspoređujte 
ranije napravljeno i novo te ukazujte djetetu na njegov napredak i pohvaljujte ga. Prakticirajte igranje 
društvenih igara jer one podrazumijevaju učenje i poštivanje  pravila. Ne popuštajte mu jer je dobro da nauči 
na pravi način prihvatiti i poraz i pobjedu.  

      ODVOJITE VRIJEME ZA AKTIVNOSTI S VAŠIM DJETETOM. 
 
� Obratite pažnju na djetetov govor. Ako ima poteškoća obavezno posjetite logopeda.  
 
� Ne zahtijevajte da dijete zna pisati i čitati.  To će naučiti u školi! 
      Igrajte se s njim jer je igra odlična priprema za školu.  
 
� Govorite pozitivno o različitostima među djecom – netko je viši, netko je plavokos, netko bolje crta, netko bolje 

igra nogomet… ALI SVATKO JE U NEČEMU USPJEŠAN.  Pokažite mu da ja vrijedno truditi se jer vježbanjem i 
radom postajemo sve bolji. Radujte se svakom djetetovom uspjehu i napretku. 

 
� Ne treba se bojati uspoređivanja  ali VAŠA LJUBAV I PAŽNJA NE SMIJU BITI UVJETOVANI   ZAHTJEVOM DA 

VAŠE DIJETE TREBA BITI NAJBOLJE. UKAŽITE DIJETETU DA GA NAJVIŠE VOLITE  
      TAKVO KAKAVO JEST.  

 
 
 

     Puno sreće budućim prvašićima i njihovim roditeljima!  
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