ЗАЈЕДНО СЕ ИГРАМО И СПРЕМАМО ЗА ШКОЛУ

Полазак детета у школу је изазован догађај у животу целе породице. Са поласком у школу
мењају се навике детета, обавезе, одговорности. Како ће дете те промене прихватити, како ће се у
школи снаћи највише зависи од дотадашњег његовог развоја и васпитања и спремности и
умешности нас одраслих да му у томе помогнемо. Кључну улогу у томе има породица. Смирен и
позитиван став породице према школи и учењу је значајан предуслов позитивне мотивације.
Постоји много дилема око тога како најбоље помоћи детету да се снађе у изазовима који га
очекују у првом разреду. Неки родитељи уче дете да броји, други да чита и пише, трећи кажу само
да је здраво, а све остало ће научити у школи. Битно је истаћи да није најважније да дете пре поласка
у школу зна да чита и пише и да читање и писање нису показатељи спремности за школу. Има деце
која одлично знају да читају и да пишу, а нису спремна за школу, и обрнуто, дете које не познаје ни
једно слово може бити спремно за школу. Постоји много начина путем којих можемо помоћи детету
да спремно прихвати и заволи школу. Припрема за школу је процес који почиње рођењем детета,
одвија се током читавог предшколског периода и истовремено је припрема за живот.
Самим тим што је похађало вртић дете је у предности. У вртићу се спроводи програм
припреме за школу, где дете кроз игру истражује, испробава различите улоге, постаје самосталније,
комуникативније, одговорније, истрајније, толерантније, гради свој идентитет. Играјући се дете
активира све своје потенцијале, стиче нова знања, навике и искуства, савлађује разне вештине,
успоставља различите односе са другом децом и одраслима, договара, преиспитује и прихвата
правила, доживљава да припада групи и заједници, осећа се моћно и остварено, ужива и радује се.
Најбољи начин да дете припремите за школу је да се што више играте и разговарате са њим.
Када се заједно играте различитим конструкторима, слажете разне слагалице, играте кликере,
пружате прилику детету да самостално користи маказе, веже пертле, ниже перле, да црта и боји,
обликује фигуре од пластелина, омогућујете детету да развија ситне мишиће шаке и прстију, вежба
координацију вида и покрета, концентрацију и пажњу. Све ове вештине су неопходне за успешно
савлађивање читања и писања, а дете ће заједно са вама уживати. Када играте друштвене игре
дете је у ситуацији да закључује, повезује, памти, да поштује одређена правила, да се такмичи или
развија сарадничке односе ако играте у пару. За дете је добро да научи да на прави начин прихвати
и победу и пораз и зато не попуштајте увек. Пружите прилику детету да активно учествује у свим
животно практичним активностима, у складу са његовим могућностима.
Сваки тренутак је погодан да дете нешто научи и треба га препознати и искористити. Важно
је да учење буде спонтано и ненаметљиво и да се одвија на занимљив начин – кроз игру и забаву,
тако да и детету и вама причињава задовољство. Искористите период који је пред вама да оснажите
ваше дете да што спремније крене у школу. Посматрајте ваше дете и пратите његова интересовања.
Подржите дете:
* да постане самосталније и сигурније

* да истражује, развија своју радозналост, машту

* да што боље користи своја чула, опажа околину
* да себе изрази на различите начине

* да доноси одлуке и преузима иницијативу

* да успешно комуницира и преговара са другима

* да се оријентише у простору и времену

* да вежба памћење и развија мишљење

* да стекне одређене хигијенске, радне и културне навике

* да учи и воли учење

* да усредсређује своју пажњу на објекте и речи
* да се бори за себе водећи рачуна о другима и покаже поштовање према другима
*да научи да усклади своје потребе са потребама друге деце и буде задовољно, остварено и срећно.
Креирајте што више ситуација заједничке игре и дружења!
*Будите добар модел - Ви сте вашем детету први и најважнији учитељ. Запамтите да дете ради оно
што раде његови модели, а не оно што му они говоре да ради. *Ускладите своје речи и поступке
*Похвалите дете за конкретан поступак
* Усагласите родитељске ставове

* Извините се ако направите грешку

* Покажите детету какво понашање очекујете од њега

* Користите првенствено позитивне утицаје у васпитању (подстицај, похвала)
* Не поредите своје дете са другом децом - оно је јединствено и посебно
* Обећавајте само ако стварно можете да испуните обећање
* Критикујте одређено понашање, а не личност детета

* Уважавајте дете као личност
* Негујте међусобно поверење

* Волите дете безмерно и безусловно и стално му то говорите и показујте!

Увек имајте на уму
ове речи:
Љубав!
Разумевање!

Стрпљење!
Дете

Пажња!

Поверење!
Доследност!

Подршка!

Подстицај!
Договор!

Срећно!!!
Славица Илић, стручни сарадник - педагог

