IDEMO U ŠKOLU!

Dragi roditelji!
Drago nam je što će Vaše dijete postati učenikom naše škole i što ćemo
sljedećih nekoliko godina zajedno sudjelovati u njegovu odgoju i obrazovanju, u
razvoju njegove osobnosti!
Odgoj djeteta zahtjevan je i odgovoran roditeljski zadatak u kojem učitelji
mogu biti vrijedni pomagači. Želja nam je da se naš budući đak što bolje snađe,
dobro osjeća, a naše odgojne postupke shvati kao dodatak roditeljskoj skrbi. Kako
bismo u tome uspjeli, važno je da uspostavimo suradnički odnos i omogućimo
djetetu sretno i uspješno školovanje.

U nadi dobre suradnje,
zaposlenici OŠ Kamenica i PŠ Žarovnica!
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Polazak u prvi razred osnovne škole važan je događaj za cijelu obitelj. To je
prvi veliki korak na putu k zrelosti, onaj u kojem se potvrđuju trud, pažnja i ljubav
koji su do tog trenutka uloženi u odgoj djeteta.
Dijete sada ulazi u svijet obveza i novih izazova. Treba se prilagoditi novim
pravilima ponašanja (sjediti na jednom mjestu duže vrijeme, pratiti aktivnosti do
kraja, izvršavati zadatke…), a bezbrižnu igru zamijenit će odlasci u školu, učenje i
pisanje zadaća.
Do početka školske godine ostalo je još nekoliko mjeseci. To vrijeme možete
iskoristiti za pripremu djeteta kako bi radosno krenulo u školu sa što manje
bojazni. Učinite to što ležernije i opuštenije.

“Sva djeca idu u školu! Ona nam pomaže da postanemo veliki!”
Pričajte djetetu o školi kako bi razumjelo zbog čega treba uložiti trud u
obrazovanje i kako će se to odraziti na njegov (budući) život. Potičite znatiželju,
interes za učenjem i stjecanjem novih znanja.
Nemojte ga plašiti (“Vidjet ćeš ti tamo“, „Dobit ćeš jedinicu“, „Kada kreneš u
školu gotovo je s igranjem“…). Gradite i njegujte pozitivan stav o školi tako da je
dijete doživi kao mjesto na kojem će se družiti s vršnjacima, učiti, stvarati, pa i
igrati se.
Od vašeg stava ovisi i stav djeteta prema školi i učiteljima. Zato pred djetetom ne
govorite protiv učitelja! Važno je da dijete poštuje autoritet svih koji mu pomažu u
obrazovanju i odrastanju te da se ne ustručava zatražiti njihovu pomoć.

Psihomotorne vještine i igra
Za uspješno usvajanje vještina potrebno je sazrijevanje, ali i vježbanje.
Potičite igre loptom, skakanje preko užeta, penjanje, trčanje, samostalno oblačenje,
zakopčavanje. Ovakve vježbe pridonose razvoju motornih vještina, bogate
senzomotorna iskustva i funkcije te socijalni razvoj (vježbanjem u paru i s grupom
djece razvija se suradnja).
Kroz igru dijete najlakše uči, opušta se, zabavlja, razvija motoriku, maštu,
mišljenje, surađuje, obogaćuje govor, uči poštivati pravila.
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Pravila ponašanja
Svakom djetetu potrebne su granice i jasna pravila da bi se osjećalo sigurnim.
Prije polaska u školu, dijete treba naučiti pridržavati se određenih pravila jer u
školi postoje pravila koja će morati poštivati. Učite ga:
- strpljivosti (ne upadati u riječ, čekati na red; ne možemo imati sve i odmah u
životu)
- kulturi ponašanja prema drugima (pozdravljanje, poštovanje, čuvanje svojih i
tuđih stvari, upotreba „čarobnih“ riječi…)
- odgovornom ponašanju (pisanje domaćih zadaća, učenje, poštivanje pravila).
Učite ga da je normalno ako ponekad pobijedi, a ponekad ne, te da svatko ima
sposobnosti za neko područje (netko lijepo slika, drugi brzo trči i slično).

Čitanje i pisanje
Prije polaska u školu, dijete ne treba znati čitati i pisati, ali bi trebalo imati
usvojene neke vještine potrebne za početno čitanje i pisanje.
Čitajte djetetu! Uočili smo kako djeca s više volje uče i lakše savladavaju
čitanje i pisanje te radije čitaju ako ih okružimo knjigama. U knjižnicama ima
prekrasnih slikovnica koje bi djeca mogla gledati, listati i slušati kada im čitate.
Time ćete im približiti knjigu, probuditi interes i obogatiti rječnik. Osim toga,
razvijat ćete djetetove jezične vještine, slušnu pažnju i govornu memoriju te
vizualnu percepciju.
Zajedno crtajte, mijesite tijesto, vežite vezice, izrezujte oblike! Na taj način
razvijate grafomotoriku koja je važna za pisanje.
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Radne navike i kutak za učenje
Ako su radne navike stvorene na vrijeme, dijete će se kasnije lakše
koncentrirati na zadatak i postizati bolji uspjeh.
Poželjno je svakodnevno se baviti i biti s djetetom kada će pisati zadaće.
Tako će dijete steći naviku da u određeno vrijeme sjedi i radi. To uvijek mora biti
na istom mjestu, gdje će biti njegov miran kutak za učenje.
Zajedno s djetetom odredite i uredite prostor za rad i učenje. Važno je da je
to djetetov kutak iz kojeg se ne mora nikome micati i gdje ima potreban mir.
Navikavajte ga da sam brine o njegovoj urednosti jer će se to tražiti i u učionici.
Priviknite ga da sjedi za stolom, uz bojanku, slikovnicu ili igre koje se obavljaju
sjedeći. U kutiću za učenje izvodite aktivnosti koje dijete može i treba povezivati s
usvajanjem novih znanja i vještina. Trudite se da na stolu nema puno sadržaja koji
će odvlačiti djetetovu pažnju.
Razvijajte naviku- učiti u isto vrijeme, na istom mjestu (miran kutak).

Na putu do škole
Prošećite s djetetom do škole i osamostalite ga u sigurnom kretanju. Upozorite ga
na eventualne probleme na koje može naići, opasnosti kojima može biti izloženo,
na pravila ponašanja na cesti. Podučite ga kako se treba ponašati u autobusu (kako
ući i izaći iz njega, sjedenje na mjestu, pozdravljanje vozača, čekanje autobusa, ne
istrčavanje pred njega).
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Osamostaljivanje
Osamostalite dijete u brizi za sebe u:
- kulturno-higijenskim navikama pri jelu
- oblačenju, obuvanju, vezanju cipela
- korištenju WC-a, pranju i brisanju ruku
- brisanju nosa, stavljanju ruke kada kiše i kašlja
- brizi za svoje stvari (da čuva i prepoznaje odjeću i školski pribor, samostalno
stavlja knjige i pribor u torbu).
Ukoliko radimo umjesto njega, dijete gubi interes za tu aktivnost.
Naučite ga da posprema svoje stvari, sudjeluje u obavljanju kućanskih
poslova... Na taj način dijete stječe sigurnost u sebe i ponosno je jer je samo nešto
učinilo, razvija samostalnost, odgovornost, odvažnost i navike.

Ljubav roditelja
Razgovarajte sa svojim djetetom i slušajte ga, ali tako da stvarno čujete što
vam govori (tada usput ne perete suđe, ne gledate TV ili nešto slično). Slušanje je
najbolji način da shvatite o čemu razmišlja, kako se osjeća, kako uči i shvaća.
Vjerujte djetetu, ali provjerite sumnjive izjave jer dijete ponekad priča ono
što vi želite čuti.
Ne opterećujte dijete svojim očekivanjima u pogledu njegove uspješnosti u
školi i ne uspoređujte ga s braćom i prijateljima.
Uvjerite sebe i dijete da je važno znanje, a napredak ovisi o marljivosti.
Vjerujte u njegove sposobnosti, ohrabrujte ga i podržavajte u savladavanju novih
zadataka.
Dijete mora znati da na vašu ljubav neće utjecati ocjene jer je vaša ljubav
bezuvjetna.
Neka vam zadaci budu: pomagati, usmjeravati i razumjeti svoje dijete.
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Korisne igre i aktivnosti
*društvene igre (čovječe ne ljuti se, memory, domino) – razvoj pažnje i pamćenja,
usvajanje pojma broja, radost zbog uspjeha, podnošenje neuspjeha.
* ˝Matematičke igre˝ u svakodnevnim situacijama (uspoređivanje, svrstavanje i
razvrstavanje, sparivanje i pridruživanje, brojenje, prepoznavanje brojki) – razvoj
percepcije, usvajanje pojma broja, logičko zaključivanje.
*zajedničko čitanje priča i gledanje filmova u kojima se djetetu tumače postupci
likova – prepoznavanje tuđih i svojih emocija, uživljavanje u situacije drugih,
suosjećanje
*prepričavanje priča i događaja – razvoj govora (pravilne rečenice, bogaćenje
rječnika)
*crtanje, bojanje, modeliranje – kreativnost, pravilno držanje olovke, preciznost,
snalaženje na papiru (odozgo prema dolje, s lijevog na desno)
*vježbe vidno-motoričke koordinacije - izrezivanje: resa od papira, rezanje
rubova kružnih oblika, izrezivanje složenijih oblika; sastavljanje – igra sa sitnim
kockicama i predmetima; bojanje do rubova; svakodnevne aktivnosti:
zakopčavanje, vezanje, slaganje odjeće,…
*igre za razvijanje pažnje- Prepoznaj po zvuku (za vrijeme šetnje skrećite pažnju
djeteta na raznovrsnost zvukova u prirodi, u šumi…); Omiljene razglednice
(razglednice ili slike se rašire po stolu. Zadatak je djeteta da što prije i brže
odgovori na pitanja, npr. što je na slici crvene boje…. Pitanja se postavljaju u
zavisnosti od sadržaja razglednice, postepeno sve teža i teža).
* budite kreativni. S djecom izmislite svoje igre kroz koje ćete usvajati vještine,
bogatiti rječnik, razvijati pažnju…

Očima djeteta
Poželi si oči i srce djeteta
koje veselo vrišteći trči zabranjenim travnjakom,
klikće zbog jedne sićušne ribice što klizi kroz vodu;
raspituje se o zvijezdama, i tko ih je zapalio,
i koje te nikad ne voli zbog tvoga debelog novčanika,
nego zato što se znaš igrati i smijati,
jer znaš pripovijedati fantastične priče i pjevati vesele pjesme.
(Phil Bosmans)
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Prije početka nastave
preostaje još samo da na vrijeme i u dobroj atmosferi:
1. Obavijestite dijete o svim promjenama koje će nastati (npr. dio dana će
ostajati samo u kući, kretat će se cestom i objasnite mu kako, oblačit će se za
školu, kontrolirati izvršenje nekih zadataka - zaključavati vrata pri odlasku
u školu i sl.)
2. Upoznate ga s osobama koje će o njemu brinuti za vrijeme vaše odsutnosti.
3. Nabavite potreban pribor i odjeću za školu – neka dijete sudjeluje u kupnji,
zajedno upisujte ime na knjige i bilježnice. Uključite dijete u sve aktivnosti.
4. Stvarajte dnevnu rutinu. Dijete odlazi ranije na spavanje kako biste izbjegli
umor, neispavanost i pripremili ga na ranije ustajanje.
5. Potičite ga da prije odlaska u školu lagano doručkuje.
6. Ako možete, u prvom školskom tjednu uzmite godišnji odmor kako biste
mogli otpratiti dijete u školu i dočekati ga po povratku iz škole.
7. Kod kuće svečano obilježite prvi dan polaska djeteta u školu.
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Za kraj…
Pročitajte, razmislite, promijenite …

Kako upropastiti svoje dijete?
Ispunite mu svaku želju i tada ćete ga odgojiti u uvjerenju da se sav svijet okreće
oko njega.
Kad izgovori neku psovku ili prostu riječ, nasmijete mu se od srca pa će Vaše dijete
povjerovati da je sve zabavno.
Nemojte mu nikada govoriti o moralu; ovo valja ovo ne valja, ovo smiješ učiniti ono
ne smiješ… Ne govorite mu o dužnostima i obvezama prema društvu, školi…
Uvijek pospremajte za njim i oslobodite ga svake obveze.
Svađajte se stalno pred njim pa se neće začuditi da se bilo što dogodi u obitelji.
Dajte mu novac kada ga god zatraži i neka ga troši kako hoće. Kad ste Vi patili, neka
ne pati Vaša maza.
Ispunite mu svaku želju kad se radi o jelu i piću.
Uvijek budite na njegovoj strani kad ga netko napadne: učitelj, susjed… tada ćete ga
odgojiti u uvjerenju da nikada ne može biti krivo.
Kad upadne u kakve neprilike, recite da ste Vi krivi i tako ćete ga osloboditi svake
odgovornosti.
Londonski Institut za pedagogiju i odgoj
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