
ВАШЕ ДЕТЕ ЈЕ 

ПОСТАЛО ЂАК 



Дете је спремно за школу ако: 
• мења млечне зубе 

• уме да брине о својој безбедности и стварима 

• зна основне податке о себи 

• је усвојило навике самосталног облачења, 
исхране и хигијене 

• игра се са другом децом  

• може да прецрта линију и  класификује 
фигуре по боји, облику, величини, материјалу 

• уме да покаже која му је лева, а која десна 
рука 

• уме да се игра кликера и користи маказе, 
везује пертле, држи правилно оловку 



Дете је спремно за школу ако: 

• може да буде одвојено од родитеља  

• може да одгледа цртани филм и позоришну 
представу за децу, може да задржи пажњу 
преко 20 минута  

• разликује добро и лоше, ради даље 
изградње моралних ставова 

• повезује лична искуства са виђеним на 
телевизији, у причи 

• склања своје играчке после завршене игре и 
помаже у једноставним кућним пословима 

• се не расплаче и не наљути ако изгуби у 
друштвеним играма  

• црта фигуру човека са свим детаљима 

• има развијене предчитачке вештине 



Како родитељ може 

подстаћи развој детета 

У свакодневној шетњи, заједничком одласку до продавнице, за време 

обављања свакодневних кућних послова... – у природи, градском 

окружењу 

 

• изоштравање чула 

• опажање односа и упоређивање 

величина 

• вежбање пажње и вербалног 

изражавања 

• вежбање ситне моторике 



Корисно је: 

асоцирати 

поједноставити 

усмеравати 



Детету је потребна помоћ 

родитеља: 

•у развијању хигијенских, 

безбедоносних,културних и радних навика 

•у вршењу школских обавеза  

•у организовању слободног времена 

•у развијању правилног односа према 

школи 

 



Детету су потребни  
•  пажња 

•  стрпљење 

•  доследност 

•  поверење у њега и његове снаге 

•  подстицај и подршка 

• не поредити га са другом децом 

• хармонична породична атмосфера 

•  десет сати сна 

•  игра- превладавање негативних осећања, стицање 

социјалних вештина, емотивно ангажовање, опуштање, 

прихватање правила понашања, подстицање маште, 

развијање чула, спретности, превазилажење самоће 

 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 


