Еден од најважните денови
во животот на секој човек е секако
тргнувањето во училиште. Со тој
ден започнува нова етапа од
развојот на детето. Успехот во
понатамошното школување, како и
во животот во голема мера зависи
од тоа како е детето подготвено за
училиште.
Мора да бидете подготвени
за можна неочекувана реакција,
односно одбивање од страна на
вашето дете да оди на училиште, на
страв и разочарување од негова
страна. Затоа летото поминете го
подготвувајќи и мотивирајќи го
детето за училиште. Избегнувајте ги
заплашувањата, но и претераните
фалби за училиштето.

Избегнувајте да искажувате
сомневање во подготвеноста на
вашето дете за училиште;
Не создавајте нервоза околу
тргнувањето во училиште;
Не ветувајте само игра и
забава без обврски во училиштето;
Не заканувајте му се со
училиштето како место каде ќе мора
да го прави она што дома не го сака.

Оваа учебна година Вашето дете своето
школување го започнува во основно
деветгодишно образование. Тоа значи:
•
задолжително образование во траење
од девет години;
•
нови наставни планови и програми
•
нови методи на работа, учење преку
игровни активности
•
нaмален број на часови,
рационализација на наставното градиво
•
поголема индивидуализација
Сето ова се само предности кои ќе ги
почувствува Вашето дете.

Упис на нови
ученици во учебната
2020/2021 година
ОOУ „Тихомир Милошевски“
Скопје

Ви посакуваме успешен почеток на
школувањето!

НАЈДОБРИТЕ ПЕДАГОШКИ „РЕЦЕПТИ“
ако твоето дете те побара со погледот
– погледни го!
ако твоето дете те допре со своите раце
- гушни го!
ако твоето дете те допре со усните
– бакни го!
ако твоето дете сака нешто да ти каже
- слушни го!
ако твоето дете се чувствува беспомошно
– помогни му!
ако твоето дете се чувствува осамено
– биди му другар!
ако твоето дете е тажно – утеши го!
ако твоето дете се чувствува обесхрабрено
– охрабри го!
За дополнителни информации можете да се обратите
кај стручната служба во училиштето.

тел.2037-805, фах.2050-582,
tihomirmilosevski@gmail.com
fb-Тихомир Милошевски
Web: ооу-тихомирмилошевски-скопје.мкд

Информации и упатства
за родителите

Како да го подготвите Вашето дете за училиште
Вистинската подготовка за
училиште се состои во тоа
децата да ја разберат
својата непосредна
околина, да го развијат
чувството на
одговорност за своите
постапки и да имаат
постојана поддршка од
возрасните, како и да имаат
богато развиена фантазија и
да играат.

•

Еве што можете да направите
• Разговарајте за училиштето како

за интересно место
• Прошетајте понекогаш до
училишниот двор
• Влезете во училишниот двор
или во училишната зграда
• Искажувајте радост што
тргнува во училиште
• Секогаш пред детето позитивно
зборувајте
за наставниците
Добра подготовка
• Расположено зборувајте му за
добар ученик
обврските во училиштето

Подобрете ги неговите културни и
хигиенски навики (поздравување,
гледање на оној со кој се разговара,
замолување, подобрување на речникот,
самостојно користење на тоалетот,
миење на рацете, самостојно
облекување и средување на работите)
• Навикнувајте го да црта, сече со
ножици и слично седејќи, бидејќи така ќе
работи во училиште
• Оставајте го само додека не заврши
некоја задача, така ја вежбате неговата
самостојност
• Воведете некои облици на
комуникација без да се зборува: прст на
устата – тишина, намуртено лице –
лутење и слично
• Одредете време за некои основни
активности на детето (одење на спиење,
читање приказна, време за игра)
• Вежбајте заедно со него како

правилно да се држи моливот в рака (да лежи
меѓу прстите, без притискање); усовршете ја
вештината на боење (од линија до линија);
повлекување „сигурни“ линии (прави,
брановити, коси, искршени)
• Купете му боенка и контролирајте како
избоило
• Изработувајте заедно разни украси од
хартија, сечете, виткајте, лепете што помали
површини
• Нека составува ситни играчки (киндер
јајца, редење коцки)
• Оставете го детето повеќе да си игра со
своите врсници, покажете им некои игри кои
вие сте ги играле во детството
• Играјте со децата игри со зборови: „На
буквата, на буквата...“, нека бројат колку
гласови (букви) има во некој збор, на кој глас
започнува некој збор и слично

•

Покажете му дека верувате како
добро ќе се снајде во училиште
• Зборувајте му за своето тргнување
во училиште
• Навикнувајте го да сработи нешто
без одложување за попосле
• Научете го секогаш работите да ги
става на исто место
• Привикнувајте го на почитување на
редоследот во разговорот (стрпливо
чекање оној кој започнал да ја доврши
мислата)

•

Играјте со децата игри со прсти,
нека сечат со ножици, нека месат, нека
превиткуваат хартија, цртаат, нека
нижат ѓердани, со тоа ја вежбаат
моториката на дланката. Купете им и
нека имаат само свои тетратки, блокови
и боици
• Научете го да си ги врзува врвците
од чевлите

