
Preporuke za roditelje budućih prvašića 

 

Poštovani roditelji, 

Polazak u I. razred veliki je trenutak u životu cijele obitelji, a osobito za dijete. 

Dijete se prvi put susreće s novim licima, prostorom i pravilima ponašanja. Iz 

sigurnosti doma ulazi u nove životne situacije i stvara odnose izvan obitelji. 

Kroz pripremu djeteta u školu mnogi roditelji postavljaju ovakva ili slična pitanja: 

Hoće li se dijete snaći, hoće li moći mirno sjediti? Je li dijete spremno za nove 

promjene i zahtjeve koji ga očekuju u školi? 

Do početka školske godine ostalo je još nekoliko mjeseci. Nemojte ih ispuniti 

učenjem slova čitanja i pisanja-to prepustite školi. 

Na Vama je da im stvorite preduvjete koji će im olakšati snalaženje u školi.  

Stoga Vam donosim nekoliko preporuka kako olakšati polazak djeteta u školu. 

- Na vrijeme razgovarajte s djetetom o svim svakodnevnim promjenama koje 

slijede polaskom u školu. 

- Uvježbajte s djetetom put do škole i nazad, na najsigurniji način. 

- Govorite djetetu o školi kao mjestu učenja i života s djecom i učiteljima. 

- U ugodnoj atmosferi nabavite potreban pribor za školu. 

- Zajedno uredite radni kutak, navikavajte dijete da se brine o njegovoj 

urednosti jer će se to od njih tražiti i u učionici. 

- Uputite dijete na pravilno držanje tijela prilikom sjedenja i nošenja školske 

torbe. 

- Potičite dječju samostalnost u brizi za sebe. 

- Potičite dijete na igre snalažljivost,spretnosti i orijentacije, razvijajte 

pojmove: gore-dolje; lijevo-desno; unutar-izvan. 

- Potičite dijete da se raduje uspjehu, ali i da prihvati neuspjeh. 

- Razvijajte djetetovo samopouzdanje i dobro mišljenje o sebi. Pravovremeno 

ga pohvalite, ne govorite da nešto ne valja kako je uradilo, svako dijete, a 

osobito mlađe radi najbolje što zna. 



- Razgovarajte s djetetom što više, odgovarajte na njegova pitanja i 

podržavajte znatiželju za novim spoznajama. 

- Vodite računa da dijete i dalje ima vremena za igru. 

 

Djeca se za školu pripremaju od samog rođenja i to kroz igru. Stoga im na 

osigurati motivirajuće okruženje u kojem se podržava dječja radoznalost, aktivnost, 

stjecanje novih iskustava, igra i stvaralaštvo. 

Ne uspoređujte dijete s drugom djecom. Zapamtite da od Vašeg stava ovisi i stav 

djeteta prema školi i učiteljima. 

Na ovakav način stvarate dobre uvijete za budućeg uspješnog đaka-prvaka. 

Suradnjom roditeljskog doma i škole postići ćemo dobre rezultate u odgoju i 

obrazovanju Vašeg djeteta, ostvariti cilj – imati sretno dijete i dobrog učenika na 

ponos sviju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milenka Šego,školska pedagoginja 


