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Зрелост детета зависи и од тога 
колико је околина, пре свега 
породица дозволила детету да 
искуси и овлада неким важним 

животним ситуацијама

За полазак детета у школу од 
највеће важности је зрелост 

детета за школу





ФИЗИЧКА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

СОЦИЈАЛНА ЕМОЦИОНАЛНА

ЗРЕЛОСТ ЗА 
ПОЛАЗАК У 

ШКОЛУ



ФИЗИЧКА ЗРЕЛОСТ
Подразумева здраво и 
развијено дете које 
самостално уме да:

❖ се обуче
❖ веже пертле
❖ носи школску торбу
❖ пређе пут од куће до       
школе

❖ издржи одређени број 
часова

❖ успешно извршава обавезе 
...



ИНТЕЛЕКТУАЛНА ЗРЕЛОСТ
Подразумева да  дете 
разуме шта се од њега 
тражи и да те захтеве 
испуни:

❖ добро развијен говор
❖ развијеност намерне пажње
❖ могућност концентрације
❖ развијеност мишљења
❖ памћење
❖ развијеност 
графомоторике...



СОЦИЈАЛНА ЗРЕЛОСТ

Значи развијену самосталност,
бригу о себи и: 
⚫ усвајање норми понашања
⚫ усвајање вредности друштва
⚫ уважавање различитости
⚫ поштовање ауторитета
⚫ успешну комуникацију са 
вршњацима 



ЕМОЦИОНАЛНА ЗРЕЛОСТ
Значи способност 
примереног реаговања 
детета у ситуацијама:

❖ када су му ускраћене жеље 
и потребе

❖ када се суочава са 
неуспехом

❖ када се суочава са 
критиком/похвалом

❖ када треба да истраје у 
одређеним активностима

❖...



ШТА РОДИТЕЉИ МОГУ УЧИНИТИ ?

  КАКО БИ ДЕТЕ ШТО СПРЕМНИЈЕ 
(ЗРЕЛИЈЕ) ПОШЛО У ШКОЛУ



ПОДСТИЦАЊЕ ФИЗИЧКЕ ЗРЕЛОСТИ
❖ Подстицати самосталност детета – дозволити 
детету да самостално извршава своје обавезе: 
облачење, хигијенске навике, самостално 
везивање пертли, паковање својих играчака, 
самосталан одлазак у продавницу... Те активности 
подстичу и развој моторике и координације.

❖ Бити доследан (истрајан, упоран) у подстицању 
самосталности – јер недоследност збуњује дете!

❖ Самосталност води већем самопоштовању јер дете 
стиче сигурност у себе и поносно је зато што је 
нешто само урадило – а то је непроцењиво!



НА ПОЉУ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 
ЗРЕЛОСТИ

❖ Вежбање намерне пажње – упућивање на садржаје 
из свакодневног живота

❖Развијање способности опажања и посматрања – 
постицати дете да детаљно прича о свему што 
види (приликом одласка у продавницу, парк и 
сл.) – дете тако учи појмове

❖Препричавање прича и догађаја детету доприноси 
развоју говора (богаћење речника), логичког 
мишљења (приче имају логичан след: почетак-
средина-крај), развоју узрочно-последичног 
мишљења

❖ Подстицање цртања и бојења – развија 
креативност, подстиче прецизност и просторну 
интелигенцију 



ПОДСТИЦАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗРЕЛОСТИ

❖ Заједничко читање прича, гледање филмова и 
позоришних представа у којима се детету тумаче 
поступци ликова помаже детету да лакше 
препознаје сопствене и туђе емоције, да се 
уживљава у ситуације других и развија емпатију 
(учи да разуме осећања других)

❖ Научити дете шта је пристојно, а шта 
непристојно понашање, како се правилно 
опходити према вршњацима и ауторитету, како 
уважавати туђе мишљење

❖ Научити дете уважавању различитости (нису сви 
једнаки)



ПОДСТИЦАЊЕ ЕМОЦИОНАЛНЕ ЗРЕЛОСТИ

❖ Омогућити детету да искуси ситуације када су му 
ускраћене неке жеље – научити детету рећи НЕ

❖ Суочити дете са ситуацијом неуспеха (нпр. не 
дозволити детету да увек побеђује у друштвеним 
играма) – дете мора да научи да подноси неуспех

❖ Дозволити детету да учи на својим грешкама, а 
не исправљати његове грешке 

❖Најбољи начин да дете нешто научи је похвалити 
га када је нешто добро учинило или покушало да 
учини (битно је похвалити и труд који не доведе 
увек до успеха)

❖ Подстицати дете да не одустаје – учити га 
истрајности



хјгхјјхј

ЗАШТО ЈЕ ВАЖНА 
ДЕЧИЈА ИГРА???



Омогућава детету да развије понашање усмерено ка 
циљу и стекне појам сврхе (предуслов учења)

Навикава дете на сарадњу са другима што значи 
усклађивање жеља са жељама друге деце

Кроз игру дете развија намерну пажњу и концентрацију 
ради остварења неког циља

Играјући се боље планира оно што је замислило – 
машта и размишља како да оствари замишљено

Вежба комуникацију (вербалну и невербалну) и обогаћује 
говор (кроз исказивање сопствених жеља и замисли и 
схватање жеља и замисли других)



НАЈВАЖНИЈЕ 
РЕЧИ ЗА ВАШЕ 

ДЕТЕ!
АЛИ И...

❖СТРПЉЕЊЕ
❖ПОВЕРЕЊЕ
❖ПОДСТИЦАЈ
❖ПОДРШКА


