ШТА МОЖЕТЕ ДА УЧИНИТЕ КАКО БИ ОЛАКШАЛИ ДЕТЕТУ ПОЛАЗАК У ШКОЛУ?



Најважнија припрема детета за тестирање је да родитељ о школи прича као о нечему пријатном,

новом, изазовном.


Тестирање детету треба представити као врсту разговора , што тестирање суштински и јесте. Деца

током тестирања често кажу да им је веома занимљиво.


Родитељ ће најбоље дете припремити ако му каже да ће се на тестирању дешавати њему познате

ствари – да ће да црта, да ће да одговара на нека питања, да ће решавати неке занимљиве задатке.
Детету треба рећи да ће на тесту нешто знати, а нешто и неће, и да може да не зна и да сме да
погреши.


Тестирањем се не испитује нешто што се може научити за два- три дана , нити се проверава степен

знања из школских предмета. ( читање, писање, рачунање...) Тестирањем се испитује спремност детета
да та знања усвоји.


Своје страхове и несигурност родитељ неминовно преноси на дете.



Веома је важно да детету дате до знања да Ваша љубав према њему не зависи од његовог

школског успеха.


Подстичите дете да буде поносно што полази у први разред



Запамтите речи: љубав, стрпљење, пажња, разумевање, доследност, поверење, подршка,

подстицај

Како све можете подржати развој свог детета?


Поштујте индивидуалност свог детета: - Свако дете има свој темпо развоја, своје потребе и стил

учења. Одрасли треба да уваже индивидуалност сваког детета и да му пруже прилику да кроз игру и
активност изрази своје стваралачке потенцијале ( у говору, музици, плесу, цртању, хумору....)


Подстицање осамостаљивања детета:

самостално

одржавање личне хигијење, самостално

облачење и обување ; самосталност у обављању кућних послова ( брисање прашине, постављање
стола, заливање цвећа) ; подстицање детета да води рачуна о својим играчкама и стварима јер се тако
стварају радне навике; дозволити детету да само истражује,решава проблеме и доноси одлуке;
потребно је да дете упозна пут од куће до школе; планирати заједно са дететом простор за учење.
Подржавајући самосталност деце одрасли треба пажљиво да пружају помоћ деци само у оној мери у
којој је неопходна, као ослонац за даље развијање активности, а не готово решење.


Подршка физичком развоју: шетње са дететом , боравак на свежем ваздуху; дозволите детету да

прескаче препреке, вози бицикл, ролере; мотивишите дете да се игра, придружите му се у игри,
научите га неку од игара из свог детињства; негујте здравље детета ( потребно је довољно сна, редовни
оброци, здрава исхрана );вежбајте са дететом фину моторику кроз различите активности (мешење
теста, сецкање папира,гужвање новинске хартије, низање перли, скупљање зрневља....)


Јачање социјално- емоционалних компетенција детета: негујте код детета толеранцију и помозите

му да пронађе решења за неспоразуме и конфликте; учите дете да помаже другима , да се културно
опходи према свима, да поштује правила лепог понашања; учите дете да користи учтиве речи – молим,
хвала, извини, изволи; разговарајте са дететом о понашању других људи – похвалите лепо понашање, а
ружно осудите; допустите детету да искаже своја осећања и препозна осећања других; укажите детету
на различитости – на прихватање других без обзира на то како изгледају, у каквој кући живе, колико
новца имају....


Подршка сазнајном развоју: живи свет ( свет животиња , биљака и човека као припадника живог

свет ) ; материјални свет (годишња доба , природне појаве, клима ,температура...);логичкоматематичко сазнање ( облици, величине, боје, бројеви,количина....); појмови о времену (јутро, подне,
вече, данас, јуче, сутра,дани у недељи, месеци у години, годишња доба, година); правилна
артикулација свих гласова нашег језика ; разумевање реченице од 6-8 речи; описивање предмета и
појава из околине; препривачање неког свог доживљаја;слушање прича и препричавање
истих;памћење бројалица, песмица....


Неговање радозналости код детета: Причајте што више са својим дететом, кад год пожели;

Слушајте га шта и о чему прича; Покажите добру вољу и интересовање за све што вас детет пита и
стрпљиво му одговорите; Заголицајте дечију машту – заинтересујте га за нешто о чему до сада није
имао знање; Читајте књиге, разгледајте сликовнице и енциклопедије заједно са својим дететом;
развијајте дечију радозналост за писану реч ( пишите са дететом писмо некој особи, читајте им натписе
у граду..)

