VRIJEME JE ZA ŠKOLU
Osnovna škola Žitnjak
Ružica Pleša, stručni suradnik pedagog
Ana Vasiljev, stručni suradnik socijalni pedagog
Ljubica Leko, stručni suradnik logoped

Što ako ne znam zavezati
vezice na tenisicama? Što
ako ne znam rezati papir sa
škarama?

Trebam li znati sva
slova? Hoće li mi u školi
biti lakše ako prije
polaska u 1.razred
naučim čitati i pisati?

Moram li do polaska u
školu naučiti izgovarati
sve glasove?
Stariji sin mrzi školu,
što da napravim da se
isto ne dogodi i s
mlađim?

KADA KRENEM U ŠKOLU TREBAM BITI…
TJELESNO
SPREMAN

TJELESNA ZRELOST - visinu, težinu, pojava stalnih zubiju
VJEŠTINA KOORDINIRANIH POKRETA I RAVNOTEŽE U SVIM
OBLICIMA PRIRODNOG KRETANJA - hodanje, trčanje,
penjanje…

EMOCIONALNO
SPREMAN

EMOCIJE – razumijeti, prepoznati i kontrolitati vlastite, ali i
tuđe emocije
TOLERANCIJA NA FRUSTRACIJU

SOCIJALNO
SPREMAN

SOCIJALNA PRAVILA I OBRASCI PRIKLADNOG PONAŠANJA –
u komunikaciji s vršnjacima i odraslima
POŠTIVANJE AUTORITETA – poštivanje učitelja i odraslih
osoba u školi

KADA KRENEM U ŠKOLU TREBAM BITI…
SPOZNAJNO
SPREMAN

PAŽNJA – usmjerenost na zadanu aktivnost, praćenje i
izvršavanje uputa
USVOJENOST PREDVJEŠTINA ČITANJA I PISANJA –
prepoznavanje i proizvodnja rime, prepoznavanje
prvog/posljednjeg glasa u riječi, glasovna analiza i
sinteza…
ORIJENTACIJA U PROSTORU I VREMENU –
razumijevanje pojmova gore, dolje, ispred, iza, lijevo,
desno, ispod, iznad, u, na; jučer, danas, sutra, prije,
poslije, jutro, podne, večer …
PREDMATEMATIČKE VJEŠTINE – razumijevanje
pojmova manje, više jednako, brojanje do 10…
GOVOR – usvojenost svih glasove; razvijenost rječnika

“VAŽNO JE DA ME U ŠKOLI
RAZUMIJE SVATKO
I DA KOMUNIKACIJA TEČE
GLATKO!”

KADA KRENEM U ŠKOLU TREBAM BITI…

SAMOSTALAN

…moram sam znati obući se …
…moram sam znati hraniti se …
…moram sam znati održavati osobnu
higijenu…

PRISTUPANJE UTVRĐIVANJU
PSIHOFIZIČKOG STANJA ZA UPIS U PRVI
RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

 Upisuju se djeca koja će do 1.4.2019. navršiti 6
godina
 Prijevremeni upis – za dijete koje nije šk.
obveznik, a koje će tijekom 2019. godine
navršiti 6 godina – RODITELJ podnosi zahtjev
gradskom uredu
 Testiranje spremnosti za školu provodi stručno
povjerenstvo škole kojeg je dio i šk. liječnik

Znam da će biti
psiholog,
pedagog i
logoped, meni
zvuči kao nešto
strašno, a tebi?

UPISNI PROCES U OŠ ŽITNJAK
1. Roditelj/skrbnik dobiva službeni poziv za testiranje djeteta u školi
(dan i vrijeme testiranja) na kućnu adresu
2. Roditelj/skrbnik se naručuje kod školske liječnice za pregled
djeteta te u dogovoru sa liječnicom dogovara termin pregleda
3. Roditelj/skrbnik zajedno sa djetetom, dolazi na dobiveni termin
testiranja u školu
4.1. Ako je dijete spremno za školu - roditelj/skrbnik dolazi upisati
dijete
4.2. Ako dijete nije spremno za školu – komisija preporučuje odgodu
upisa na razdoblje od jedne godine

Znaš li ti što će
nas to testirati
u školi?

ODGODA UPISA U PRVI
RAZRED
Odgoda upisa u prvi razred osnovne škole - može se odobriti samo jedanput i to za jednu
školsku godinu
Stručno povjerenstvo škole predlaže odgodu upisa AKO:
• procijeni na temelju neposrednoga pregleda i dostavljene dokumentacije o
psihofizičkom stanju djeteta da bi odgoda upisa pozitivno utjecala na djetetov
psihofizički razvoj
• se dijete nalazi ili će se početkom nastavne godine nalaziti na liječenju ili
rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi u trajanju duljem od mjesec dana, ali samo u
slučaju da u zdravstvenoj ustanovi u kojoj će se dijete liječiti/rehabilitirati nije
organizirana nastava ili ako je dijete uključeno u rehabilitacijske postupke koji će
prema procjeni stručnjaka značajno utjecati na njegov psihofizički razvoj.
Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava

KAKO DA MU POMOGNEMO U PRIPREMI ZA
ŠKOLU?

“JEDAN KORAK GORE, DOLJE
I JA SAM ODMAH BOLJE!”

GLOBALNA MOTORIKA
Različiti oblici kretanja koji uključuju cijelo
tijelo - trčanje, vožnja biciklom, skakanje,
ljuljanje, penjanje, boravak u prirodi
FINA MOTORIKA (grafomotorika)
Aktivnostii koje uključuju mišiće prstiju i
šake - ljepljenje, izrezivanje, nizanje perlica,
modeliranje
tijesta/gline,
zakopčavanje
dugmadi, guljenje voća prstima

“Obrazovanje uma bez obrazovanja srca nije potpuno obrazovanje.”

 Razgovarati o različitim osjećajima
 Pružiti podršku u izražavanju djetetovih
emocija
 Podržite djetetovu vjeru u sebe i svoje snage
 NE opterećivati dijete svojim prevelikim
očekivanjima, NAGLASAK staviti na trud, a
MANJE na uspjeh
 Poticati suradnju s drugima (vršnjaci, starije
osobe…)
 Poticati djetetovu samostalnost (briga o sebi,
uzimanje obroka,..)
 Zadužiti dijete sitnim zadacima (spremanje,
sudjelovanje u pripremi obroka, briga o biljci,
kućnom ljubimcu, odlazak u trgovinu,...)
 Poučiti dijete snalaženju u prometu i utvrditi
najsigurniji put do škole

“VESEO VOLIM BITI,
TADA SE SA PRIJATELJIMA
MOGU ŠALITI!
I TUŽAN JE U REDU BITI
KADA PLAČEŠ NEMOJ TO
SAKRITI!
UZBUĐENJE, TO JE OSJEĆAJ
SJAJAN, JEDVA ČEKAM
DOŽIVJETI TAJ TRENUTAK
BAJAN!”

POTICATI
PREDVJEŠTINE ČITANJA I PISANJA:
Prepoznati početni i zadnji glas u
riječi
Slogovno rastaviti riječ i spajati
slogove u riječi
Prepoznati i proizvoditi rimu
Rastaviti riječi na glasove i sastaviti
glasove u riječi

VAŽNO JE IZLAGATI DIJETE PISANOM TEKSTU,
SLIKOVNICAMA KNJIGAMA I INTERAKTIVNO ČITATI
SLIKOVNICE!
…jer se tako potiče svjesnost o pisanom tekstu
(uočavanje pravila da se čita i piše s lijeve na desnu
stranu, od gore prema dolje, da se tekst nastavlja na
sljedećoj stranici…
…jer se tako bogati djetetov rječnik koji poslije utječe
na razumijevanje pročitanog
…jer se tako potiče vještina pripovijedanja
…jer tada dijete postavlja pitanja, komentira događaje
I nudi rješenja za postavljene probleme…
…jer se tako stvara pozitivna slika prema čitanju,
knjigama i učenju (pozitiivan stav o školi)

KALADONT
grupna igra
npr. djeCA, caPA, pasTA, taVA, vaZA,
zašTO, torBA, baKA...

SJETI SE…
grupna igra
npr. Odabrani igrač zadaje slovo (npr. M) a
ostali sudionici trebaju smisliti što više riječi
koje započinju zadanim slovom

IGRE ZA DJECU I RODITELJE
NA SLOVO…
grupna igra
npr. Odabrani igrač kaže “Na slovo, na
slovo...(npr.M)”, a ostali igrači se moraju
uhvatiti za predmet koji počinje zadanim
slovom

Škola kao partner obitelji!
OBLICI SURADNJE IZMEĐU ŠKOLE I RODITELJA
Roditeljski sastanci
Informacije (individualni razgovor) kod razrednika
Sastanci sa stručnom službom škole (prema potrebi)
Sudjelovanje roditelja kroz prisutstvo na natjecanjima,
školskim priredbama, izletima i sl.

1.
MEĐUSOBNO
UPOZNAVANJE
RODITELJA I
UČITELJA

2. IZGRADNJA
POVJERENJA –
RAZUMIJEVAN
JE RODITELJA I
UČITELJA

3. SPREMNOST
ZA DOGOVOR I
SURADNJU U
OBRAZOVNO
M PROCESU

4.
PRIHVAĆANJE
SAVJETA I
MIJENJANJE
POSTUPAKA U
ODGOJU

PITANJA

Hvala na pažnji

