
 
 
 

 
• poticati opću kulturu – pozdravljanje, persiranje odraslim 

osobama, 
• „četiri čarobne riječi”, 
• razvijati samodisciplinu, 
• poticati toleranciju, izbjegavati i sprječavati ruganje, 

ismijavanje, 
• vježbati motoriku, 
• psihički pripremite dijete za polazak u školu – pozitivno 

govorite o školi i učiteljima, pričajte s veseljem o svojim 
školskim danima, zajedno kupujte školski pribor, posjetite 
školu, posebno obilježite prvi dan škole, pokažite interes 
za školske aktivnosti vašeg djeteta..., 

• razvijajte osjećaj odgovornosti kod svojeg djeteta – neka 
brine za svoje stvari i sprema ih (počnite s nečim 
jednostavnim), 

• osigurajte mirno i organizirano mjesto za učenje i pisanje 
zadaća, 

• razgovarajte s djetetom, potičite ga da opisuje okolinu, 
prepričava priče, kako je proveo dan i sl., 

• igrajte se s djetetom, posebno društvene igre u kojima se 
uče pravila i poštuje red. Kroz takve će igre dijete naučiti 
prihvaćati pobjedu i poraz, 

• ako je nešto trenutno neispunjivo, učite ga pregovarati 
oko zadovoljavanja potreba i želja, čekati na red, 

• učite ga kako je normalno ponekad pobjediti, a ponekad 
ne te da je svatko od nas uspješan u nekom područja, a u 
nekom ne (netko lijepo slika, ali ne može brzo trčati i sl.), 

• samostalno korištenje toaleta, svlačenje i oblačenje, 
vezanje cipela, samostalno uzimanje jela i pića, potrebno 
je svladati prije polaska u školu.  

 
 

 
DJECA UČE ONO ŠTO DOŽIVLJAVAJU 

 
Ako dijete živi s kritikom, uči osuđivati. 
Ako dijete živi s nasiljem, uči se agresiji. 

Ako dijete živi sa strahom, uči biti zabrinutim. 
Ako dijete živi sa sažaljenjem, uči samo sebe sažalijevati. 

Ako dijete živi s ismijavanjem, uči se sramiti. 
Ako dijete živi s ljubomorom, uči što je zavist. 

Ako dijete živi sa stidom, uči se osjećaju krivnje. 
Ako dijete živi s ohrabrivanjem, uči se samopouzdanju. 

Ako dijete živi u toleranciji, uči se strpljenju. 
Ako dijete živi s pohvalama, uči cijeniti. 

Ako dijete živi s prihvaćanjem, uči se ljubavi. 
Ako dijete živi s odobravanjem, uči voljeti samoga sebe. 

Ako dijete živi s priznanjem, uči da je dobro imati cilj. 
Ako dijete živi s dijeljenjem, uči se velikodušnosti. 

Ako dijete živi s poštenjem i pravednošću, uči da postoje istina i 
pravda. 

Ako dijete živi sa sigurnošću, uči se vjeri u sebe i one oko 
sebe. 

Ako dijete živi s prijateljstvom, uči da je svijet mjesto 
na kojem je ugodno živjeti. 

 
S čime živi vaše dijete? 

 
Dorothy Law Nolte  
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Polazak u školu predstavlja jedan od najvažnijih 

trenutaka u životu za dijete, ali i njegove roditelje.  
 
Prvi školski dani mogu biti uzbudljivi, ali i 

popraćeni strahom i ponekad neugodom. Većina djece 
prihvatit će taj proces posve prirodno i smireno, no kod 
djece koja do trenutka polaska u školu nisu bila polaznici 
vrtića može se javiti strah i neugoda. Upravo zbog toga 
važno je prije polaska djeteta u školu procijeniti njegovu 
zrelost i spremnost za školu. Pri tome otkrivamo i 
eventualne poteškoće koje pravovremenom reakcijom 
možemo uspješno otkloniti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
  
 
 
           Zrelost djeteta za školu složen je pojam i obuhvaća 
tjelesnu, intelektualnu, emocionalnu i socijalnu zrelost. 

  

 
 

 
 
 
 
OPĆI POJMOVI O SEBI I DR. 

• ime i prezime, 
• adresa stanovanja, 
• svoju dob, 
• boje - prepoznaje i imenuje većinu, 
• vruće/hladno/mlako, 
• majka/otac/baka/djed/brat/sestra. 
 

VREMENSKA ORIJENTACIJA 
• godišnja doba, 
• doba dana (jutro, večer, poslijepodne, noć…), 
• jučer/danas/sutra, 
• dani u tjednu, 
• mjeseci (broj, imena nekih). 
 

PROSTORNA ORIJENTACIJA, KOLIČINE I VELIČINE 
• lijevo/desno, 
• gore/dolje, 
• veće/manje/srednje, 
• više/manje/osrednje, 
• ispod/iznad. 

 
POZNAVANJE SLOVA, ČITANJE 

• poznavanje većeg broja slova, 
• čitanje: slovkanje, po mogućnosti čitanje, jednostavnijih riječi 
• razumijevanje pročitanog. 
 
 

BROJANJE I RAČUNANJE 
• brojevni niz: - ponoviti niz od tri broja obratnim redoslijedom, 
• ponoviti niz do pet brojeva datim redoslijedom, 
• brojanje do 10 - može i više ako dijete ima interes, 
• zbrajanje do 10 (najjednostavnije). 

 
 

 
 
 
 

Djeca predškolske dobi većinu nabrojanog već 
znaju ili usvajaju lako i jednostavno, kroz igru. Ako 
dijete ne pokazuje interes za brojke ili slova, ne 
prisiljavajte ga kako ne bi postigli kontraefekt. 

 

ŠTO BI BILO POŽELJNO DA DIJETE ZNA 
ILI MOŽE PRIJE UPISA U ŠKOLU?? 

 

ZRELOST DJETETA ZA ŠKOLU 
 


