
Поштовани родитељи, 
 

Сазнајте шта су ИСТИНЕ, а шта ЗАБЛУДЕ о  
ПРИПРЕМИ ДЕТЕТА ЗА ШКОЛУ 

 
 

ГРЕШКА, 
НЕ ТАКО!!! 

 

НЕГО  ОВАКО!!! 
 
1. Не сме више да се игра! 

 
1. Радо се игра конструкторским 
материјалом, друштвених игара, 
сарадничких игара са вршњацима и 
родитељима. 
 

2. Што се више плаши школе боље ће 
учити!  
(Страх од школе постепено прераста у страх 
од свега новог у будућем животу) 

2. Радује се поласку у школу. С 
поносом чека да постане ђак и да 
усвоји нова знања и искуства и 
стекне нове другаре. 
 

 
 
3. Мора да зна да чита! 
    Не сме да зна да чита! 

3.- Показује интересовање према 
књизи,  
-зна да преприча причу коју му 
исприча родитељ, 
-препознаје гласове у речи... 
 

 
4. Мора да зна да пише! 
    Не сме да зна да пише! 

4. -Има развијене мишиће шаке,  
-зна правилно да држи оловку, 
-развијена је координација око-рука, 
-савладава почетне елементе 
слова. 
 

 
 
 
5. Зна да броји! 
    Зна да сабира и одузима! 

5. -Зна да изброји десет елемената 
нечега и да разуме да ли их има 
мање или више, 
-зна да броји од задатог до задатог 
броја (нпр. од 3 до 8, од 2 до 5,...), 
-разликује облике (круг, квадрат, 
троугао, правоугаоник) и тела 
(лопта, коцка, ваљак, купа,...) и  
-да уочава њихове величине. 
 

 
 
6. Мора бити најбољи ђак! 

6. -Треба да научи да поднесе 
пораз,  
-да изађе у коштац са проблемима, 
-да заврши започету активност, 
- да буде добар друг и 
 сутра-прави човек. 
 



 
 
 
7. Зна да гледа на сат! 

 
7.-Препознаје доба дана, 
-зна редослед годишњих доба и 
уочава промене у природи, 
-изражена временска оријентација 
условљена током (редоследом) 
дневних активности (буђење, 
доручак, ручак,...) 
 

 
 
8. Још увек је мало за кућне послове! 

8. Има своје кућне обавезе, 
чува своје ствари и редовно их 
спрема, помаже у кућним 
пословима родитељима сходно 
својим могућностима. 
 

 
 
9. Мора да буде послушно, да слуша 
без поговора! 

9. –Слободно поставља питања, 
-супротставља своје мишљење 
туђем (тако развија независност), 
-верује у себе, 
-самостално планира своје 
активности. 
 

 
 
 
 
10. Мора да буде јак и да зна „на чему 
небо стоји“ ! 

10. -Треба да има правилно држање 
тела, 
-добру координацију покрета, 
-просторну оријентацију, 
-да зна које је лева, а које десна 
рука, 
-да зна да везује пертле, 
-да се сам облачи, обува, храни, 
-да зна своје име и презиме, адресу, 
колико има година, 
-да зна шта родитељи раде... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мирјана Савкић, педагог 
ПУ“Слава Ковић“ Богатић 

 
 


