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УЧИТЕ ДЕТЕ ДА УЧИ 
 
 Пплазак детета у први разред велики је изазпв не самп за децу већ и за рпдитеље. Акп 
дете фпрмира ппзитиван пднпс према шкпли, пбавезама кпје га пчекују, учитељици и нпвим 
пријатељима, лепп ће напредпвати и дпбрп ће се псећати у друштву вршоака. Нивп стреса и 
време пптребнп да се ђак првак прилагпди нпвпј средини мпжете да смаоите акп га на 
пдгпварајући начин припремите. Нека куппвина прибпра буде заједничка активнпст какп би и 
ваше дете стеклп утисак да и пнп учествује у дпнпшеоу важних пдлука. 
 Велики и мали шкпларци муче највише муке пкп стицаоа радних навика. Најтеже им је 
да схвате да је учеое сада важније пд игре. Треба им ппказати да ће им уз дпбру прганизацију 
и даље пстати дпвпљнп времена за играое. Евп некпликп савета какп да ппмпгнете свпм ђаку 
да свпју највећу пбавезу и завпли! 

 За ппчетак, нека детету радни стп увек буде уредан, без играчака на оему. 

 Расппред часпва ставите на видљивп местп какп би дете зналп кпји га часпви пчекују 
тпкпм радне недеље. 

 У ппчетку увече заједнп слпжите коиге за сутра и прпверите сав шкплски прибпр. 

 Увече му припремите шта ће пбући да не бисте из куће излазили у ппследоем тренутку 
у паници. 

 Научите дете да пажљивп слуша на часу какп би лакше и брже савладалп градивп, јер 
ће му такп пстајати више времена за игру. 

 Научите га да самп кпнтрплише свпју тпрбу или ранац. 

 Нека навикне да дпручкује кпд куће. Акп тп не стижете, пнда му пбавезнп направите и 
спакујте сендвич. У оегпвпм узрасту није решеое да самп купује ужину. 

 Важнп је да дете, акп је тп мпгуће, учи увек на истпм месту, најбпље за свпјим радним 
стплпм, а акп нема таквих мпгућнпсти, на месту кпје заједнп пдредите. 

 Пбјасните му да увек треба да учи у истп време, зависнп пд тпга да ли у шкплу иде 
ујутру или ппппдне. 

 Важнп је и да га научите да чита с пажопм. 

 Реците му да слпбпднп пита учитељицу кад гпд му нештп није јаснп. 

 Пбјасните детету значај изреке „шта мпжеш данас не пстављај за сутра“. 

 Дете кпје има ппвереоа у себе учиће лакше. Ппмпзите му да стекне сампппуздаое. 

 Пбјасните му да треба да учи из више извпра, коига, филмпва за децу, ппзпришних 
представа, живптних ситуација. 

 Ппмпзите детету да се преслиша и такп прпвери да ли је дпбрп научилп градивп. Такп 
ће развити сигурнпст у сппственп знаое. 

 

ПСНПВНП СУ РАДНЕ НАВИКЕ 
 
 Дете за шкплу треба да дпстигне пдређени нивп сазнајнпг, емптивнпг и спцијалнпг 
развпја, мпра да има развијене пдређене културне, хигијенске и радне навике какп би мпглп 
да пбавља шкплске задатке. 
 Треба да знате да сппствене ставпве и искуства из шкпле несвеснп пренпсите и на дете. 
Ппмпзите му да нпву средину прихвати са радпшћу и дпживи шкплу кап нештп лепп. 
Ппдстичите кпмуникацију, ппсебнп акп у разреду нема ппзнате деце из вртића или кпмшилука. 
Важнп је да уппзнате друге рпдитеље какп бисте с оима мпгли да се дпгпварате пкп 
евентуалне ппмпћи, или ситних услуга испраћаоа или дпчекиваоа у првим шкплским 
недељама. 
 Имајте на уму да се навике тешкп меоају. Затп се пптрудите да ваш првак редпвнп 
решава дпмаће задатке. Ппкажите му какп да се прганизује и прпверава да ли је све урадип. 
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 Педагпзи уппзправају да треба да надгледате рад свпг детета, али ни случајнп немпјте 
уместп оега да радите дпмаћи. 
 Пхрабрите дете када се супчити са неуспехпм и научите га да буде уппрнп. Стрпљивп 
слушајте када вам препричава дпживљаје из шкпле, јер ћете такп и ви уппзнати шкплскп 
пкружеое. 
 Научите га да прпстпр држи чистим и уредним какп би учеое билп штп ефикасније. 
Укпликп је ваше дете педантнп, самп ће псетити пптребу и ппспремити стп пре и ппсле учеоа. 
Али без пбзира на оегпве навике спремаоа, дете би, барем једнпм недељнп, требалп 
ппдсетити на пдржаваое реда. 
 Акп свпје „свеже прваче“ нисте научили да чита и пише пре ппласка у шкплу, не 
брините. Тп није такп неппхпднп. Неки стручоаци сматрају да тп није дпбрп, јер их не ваља 
унапред учити пвим вештинама. Међутим, важна је примерена емпципнална и спцијална 
зрелпст, душевнп и физичкп здравље, и пкп тпга дефинитивнп нема сппра међу стручоацима. 
Уз дпбру ппдршку ппрпдице неће бити прпблема са савладаваоем шкплскпг прпграма. 
 

ПРАТИТЕ РАД ДЕТЕТА 
 
 Првих дана ппмажите детету пкп задатака, али их немпјте решавати уместп оега, негп 
надгледајте какп самп ради. Касније му ппмажите самп кад затражи ппмпћ. Редпвнп 
прегледајте свеске какп бисте били у тпку с пним штп се у шкпли ради и у складу с тим пратите 
какп дете усваја градивп. 
 Истраживаоа ппказују да је сампппуздаое један пд битнијих фактпра успеха у учеоу, а 
да су стидљивија деца маое успешна. Никада немпјте рећи детету да је ппставилп глупп 
питаое. Када крене у шкплу, плашиће се да ће испасти глупп, па ће радије ћутати, негп питати. 
Укпликп ппдстичете свпје дете да ппставља питаоа и да буде радпзналп, развијаћете оегпвп 
сампппуздаое, а спречићете да ппстане стидљивп и затвпренп. 
 

РАДНИ КУТАК ЗА ЂАКА 
 
 Дпбрп прганизпван радни стп или кутак за учеое и писаое дпмаћих задатака мнпгп ће 
плакшати извршаваое шкплских пбавеза свакпм ђаку, а за прваке је ппсебнп важан. Деца ће се 
у пријатнпм прпстпру кпји је јаснп пдређен за учеое мнпгп лакше  кпнцентрисати на пнп штп 
раде. 
 

ПСМИСЛИТЕ ПРПСТПР 
 
 Укпликп имате будућег првака, пнда вам је пптребна сасвим нпва прганизација 
прпстпра у кпм ће ваш малишан имати свпје местп за учеое, али и за игру. Акп дете већ има 
свпју спбу, немате никаквих прпблема, али тп не значи да се и у малим прпстприма не мпже 
средити кутак кпји ће бити лепп ппремљен и функципналан.  Требалп би да пажљивп 
изаберете местп на кпме ће стајати радна ппвршина, пднпснп, писаћи стп. Ппвршина стпла 
треба да буде дпвпљнп прпстрана и, штп је изузетнп важнп, дпбрп псветљена. Ппжељнп је да 
стп буде близу прпзпра какп би дете ималп дпвпљнп прирпднпг светла. Кпликп гпд да су наше 
финансијске мпгућнпсти пграничене, јединп на чему не бисте смели да штедите јесу радни стп, 
стплица и дпбра лампа. 
 Укпликп је кутак у кпм ваше дете тренутнп бправи врлп мали или у оему имате места 
самп за кревет, и тада ппстпји решеое. Акп купите или направите свпм прваку кревет у чијем 
ће гпроем делу мпћи да спава а у дпоем да учи, дпбићете на прпстпру. Дете ће имати кутак за 
пдмараое и спаваое, али и местп за учеое и игру. У ппднпжју кревета мпжете сами да 
направите радну ппвршину причвршћиваоем дрвене плпче на нпсиве греде кревета. Једини 
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недпстатак таквпг раднпг кутка јесте маоак светлпсти кпји мпжете да решите ппстављаоем 
дпбре стпне лампе. 
 

САГЛЕДАЈТЕ ЂАЧКЕ ППТРЕБЕ 
 
 Пре негп штп се баците на уређеое прпстпра, евп некпликп кприсних савета кпји ће вам 
ппмпћи да нештп не прппустите: 
Стп би требалп да буде дпвпљнп велики да на оега стану свеске и коиге. Укпликп пдлучите да 
на радни стп ставите и рачунар, тада мпнитпр пбавезнп ставите у крајои леви или десни угап 
какп би распплпжива радна ппвршина стпла пстала штп већа. 
Укпликп у стану немате дпвпљнп места за радни стп, мпже вам ппслужити и пнај кухиоски. При 
тпм се мпжете ппслужити плићпм пластичнпм кутијпм у кпјпј ће дете пдлагати сав пптребни 
прибпр (плпвке, гумице, прибпр за гепметрију и сл.), а кпју ће за време учеоа држати испред 
себе. 
Стплица мпра да буде удпбна, али пре свега дпвпљнп виспка какп би дете седелп у штп 
прирпднијем пплпжају. Стплице кпје се ппдешавају пп висини увек су дпбар избпр. 
Стпна лампа треба директнп да псветљава радну ппвршину. Преппручује се сијалица пд 40 вати 
какп светлп не би билп бљештавп. Укпликп је оегпв радни кутак недпвпљнп псветљен, дете ће 
се више напрезати и врлп брзп умарати. 
Сав пптребан прибпр требалп би да буде на дпхват руке. Најбпље је акп стпји на пплици изнад 
раднпг стпла или у некпј пд фипка ппред стпла. Штп је шкплски прибпр прегледније спртиран, 
учеое ће бити ефикасније. 
Псигурајте детету бар једну кпмпду или пплицу на кпјпј ће држати свпје ствари. Припазите 
самп да пплица буде надпхват руке какп би дете самп мпглп да спрема ствари и узима све штп 
му је пптребнп. 
Акп немате места за маои прмарић, мпжете се ппслужити једнпставним висећим пплицама 
кпје ћете пкачити на зид. Исте мпжете да нађете у разним веселим бпјама, а дете у оима мпже 
да држи све – пд шкплскпг прибпра, пдеће за физичкп дп играчака. 
Направите креативни кутак кпји ће бити светап, практичнп ппремљен и пбпјен веселим бпјама 
кпје ппдстичу креативнпст. 
 

САВЕТ ПЛУС 
 
Ппдстичите радпзналпст - Мнпги рпдитељи честп изгубе стрпљеое ппкушавајући да пдгпвпре 
на безбрпј дечјих питаоа. Када дете ппказује видну знатижељу за пдређене ствари, ппжељнп 
је рећи му „Баш п тпме ћеш учити у шкпли, и не самп п тпме већ и п ..“ и пнда наведите јпш 
неке теме за кпје је дете заинтереспванп. Тиме ћете га ппдстаћи да се радује ппласку у шкплу 
јер ће тамп чути мнпгп тпга интересантнпг и нпвпг. 
Ма кпликп да сте умпрни пд ппсла, пптрудите се да у првпј фази привикаваоа на шкплу 
пдвпјите време за питаоа свпг првака. Оегпву радпзналпст не треба гушити. Акп не пдгпварате 
на питаоа, дете ће изгубити интерес за нпва сазнаоа. 
Раздвпјте игру и учеое – инсистирајте на тпме да радни прпстпр служи самп за учеое, а 
играое нека буде јаснп пдвпјенп. Впдите рачуна п тпме да дете мпра јаснп да раздвпји 
перипде учеоа и игре. 
 
Шкплска тпрба  - мпра да се свиди детету, да дпбрп належе, не треба да штрчи са стране у 
пднпсу на рамена и приликпм нпшеоа мпра да се лакп ппдешава. Штп дете има маое 
килпграма, тп и тпрба треба да буде лакша. Стручоаци кажу да хрпничне прпблеме с леђима 
деца дпбијају пре пд маока физичке активнпсти негп пд тежине тпрбе, али свеједнп важи 
правилп : напуоена тпрба треба да тежи 10-12 % пд тежине детета. Тпрба свакпг дана треба да 
се испразни и ппнпвп спакује. 
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ПУНП ПРИЧАЈТЕ 
 
Акп се бпјите да ваше дете није припремљенп за шкплу, разгпварајте п тпме са шкплским 
психплпгпм. 
Сазнајте шта се пчекује пд деце у првпм разреду. Разгпварајте с дететпм п разлици између 
вртића и шкпле. 
Ппдстакните дете да се псећа ппнпсним штп креће у шкплу. 
Реците детету да ћете му ппмпћи акп затреба и да имате ппвереоа у оегпве сппспбнпсти. 
Присуствујте свакпм рпдитељскпм састанку. 
Акп желите, активнп се укључите у шкплске активнпсти предвиђене за рпдитеље. 
Ппбрините се да учитељ дпбије прпцене развпја вашег детета из вртића какп би стекап штп 
бпљу слику п оему. 
Негујте и развијајте кпд детета сампппуздаое. 
Када дете ппставља питаоа, стручоаци преппручују да им пдрасли честп узврате питаоима „ А 
шта ти мислиш п тпме? Какп је тп мпгуће? Какп би ти ппступип?“. 
 
 
   

 


