Поштовани родитељи,
Ваше дете ускоро полази у први
разред.
ЧЕСТИТАМО!
Драго нам је што ће ваше дете бити ђак
наше школе и што ћемо заједно
учествовати у његовом прихватању и
сналажењу у њој.
Полазак у школу је важан и срећан
догађај за дете, али и вас.
До поласка у први разред остало је неколико месеци. Пре поласка вас чека:
 Упис ( траје од 1. априла до 31. маја у секретаријату школе )
 Лекарски прегледи ( упут за специјалистичке прегледе добијате од
педијатра који је током предшколског периода „водио“ дете )
 Тестирање - обавезно је за сву децу уписану у први разред. Тестирање
обављају педагог или психолог у школи. Тестирањем и разговором са
родитељима стиче се потпунији увид у досадашњи развој и искуство
детета да би се видело колико је дете спремно за полазак у школу.
ЗАТО СУ НЕПОТРЕБНЕ СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ТЕСТИРАЊЕ!
Најважније је да му објасните да ће на тестирању да разговара, црта и одговара
на нека питања, да ће нешто знати, а нешто не. Није важно!
МОЖЕ ДА НЕ ЗНА И СМЕ ДА ПОГРЕШИ!
Да би детету олакшали сналажење у школи ових неколико месеци, искористите
прилику за „последње“ припреме:
 Током лета чешће прошетајте с дететом путем до школе и указујте му на
сигурно понашање у саобраћају.
 Заједно са дететом уредите његов радни простор и навикавајте га да се сам
брине о његовој уредности.

 Помозите детету да развије радне навике јер су оне веома важне за његов
успех у школи – научите га да се само обуче, веже пертле, спреми своје
играчке, да у приближно исто време устаје и леже, да редовно пере руке пре
и после јела, пере редовно зубе, да у обраћању уме да каже „молим“,
„хвала“, „изволите“.
 Упућујте дете на правилно држање тела приликом седења.
 Подстичите дете на дружење с другом децом, на игре спретности,
сналажљивости и оријентације (лево – десно, горе – доле, испред – иза ).
 Разговарајте што чешће са дететом, одговарајте на његова питања,
подстичите његову знатижељу за новим сазнањима.
 Хвалите оно што је дете добро урадило.
НЕМОЈТЕ:
 учити дете да чита и пише
 критиковати дете. Не прекидајте и не пожурујте га док прича
 не нудите решења – пустите га да само покуша да их нађе
НЕ ЗАБОРАВИТЕ ДА ПРВИ ДАН НАСТАВЕ ОСИГУРАТЕ СЕБИ
ДОВОЉНО СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА КАКО БИСТЕ БИЛИ УЗ СВОЈЕ
ДЕТЕ И С ЊИМ ПОДЕЛИЛИ РАДОСТ ПОЛАСКА У ШКОЛУ.

