
 
 

OSIGURAJTE DJETETU OPTIMALNO
OKRUŽENJE ZA UČENJE

 

Djeci se promijenilo puno toga u njihovoj svakodnevici, a prvenstveno
okolina u kojoj usvajaju novo gradivo. Dnevni boravci i dječje sobe
postali su školske učionice, a učiteljicu, vršnjake iz razreda i školsko
zvono zamijenio je televizor, ukućani s kojima dijete živi i zvukovi
poput telefonskih razgovora, zveckanja posuđa i usisavača… Stoga je
važno reorganizirati vaše uobičajene dnevne rutine, kućanske
poslove i rasporede koje imate te ih prilagoditi nastavnom terminu i
potrebama djeteta. Vodite računa o tome da dijete ima osiguran
potpuni mir, kao i prikladan prostor za praćenje TV škole te pisanje
zadataka i domaćih zadaća koje im zadaje učitelj/ica. 
 
 

 
KAKO BITI USPJEŠAN U

ŠKOLI NA DALJINU?
Savjeti roditeljima

 
 

Pripremila: 
Valentina Bolčević Novak,

pedagoginja 

 
SAVJET RODITELJIMA

 
Organizirajte djetetu da ima svoj radni stol i stolicu ispred televizora kako bi

imalo dojam kao da je u školi. Na stolu neka unaprijed pripremi knjige, olovke,
bilježnice i sav ostali pribor koji mu je potreban za taj dan. Trudite se da u tom
terminu svojim svakodnevnim aktivnostima ne ometate dijete. Ukoliko možete,

budite mu svakako u blizini ako zatreba vašu pomoć.
 
 
 
 
 



Djeca povezuju medije s ugodom i opuštenim stanjem pa je moguće da
sada postoji određena doza zbunjenosti zbog obaveza koje imaju na
navedenim medijima. Stoga je važno s djecom unaprijed obaviti
razgovor i objasniti im da je u ovom trenutku televizor zamjena za
školu i da, kao što moraju na satu u školi biti prisutni i slušati
učiteljicu, isto tako vrijedi sada ispred televizora. U redu je dopustiti
djetetu da se malo prošeće, razgiba i zadovolji svoje osnovne potrebe,
ali kako i u svemu, tako i u takvim situacijama nužno je postaviti neka
pravila i granice i onda ih se držati, a na kraju učenja zajedno s
djetetom osvrnuti se na poštivanje uspostavljenih pravila i pohvaliti
dijete ako se držalo dogovora.
 

 
SAVJET RODITELJIMA

 
Pravila ponašanja najbolje je postaviti zajedno, u dogovoru s djetetom. Ona
trebaju biti jasna, nedvosmislena, konkretna i djetetu razumljiva. Također,

pravila bez odgovarajućih posljedica nemaju sama po sebi smisla. Stoga odredite
te upozorite dijete na posljedice (kazne) nepridržavanja pravila te vodite računa o
tome da one budu pedagoški prihvatljive. U određivanju posljedica (kazni) uvijek

se vodite time da one budu takve da nikako ne isključuju djetetove potrebe, već
njegove želje. U primjeni pravila i posljedica uvijek budite

dosljedni!
 

Važno je znati da, iako se propušteni sadržaj može nadoknaditi na
Internetu kasnije tog dana, preporuka je da se djetetu odredi jedan
fiksan termin za školu kako bi dijete steklo dojam o strukturi dana i
predvidljivosti što doprinosi osjećaju sigurnosti te kako bi i dalje
imalo podijeljeno vrijeme za školske obaveze te igru. Pritom se
svakako vodite time koji naputak oko praćenja nastave na televiziji i
rješavanja zadataka vam je dala djetetova učiteljica. Kako sam ranije
navela, važan je raspored i zajednički dogovor s djetetom oko novih
pravila ponašanja i ispunjavanja školskih obaveza.
 

 
SAVJET RODITELJIMA

 
S djetetom možete izraditi dnevni raspored aktivnosti u koji dijete može upisati

svoje školske obaveze i ostale najvažnije stvari koje će raditi tijekom dana. U
rasporedu, osim školskih obaveza, svakako treba biti predviđeno vrijeme za igru i
odmor (slobodno vrijeme). Dijete će tako dobiti jasniju sliku o svojim obavezama,
a vama kao roditeljima biti će lakše popratiti je li ih dijete izvršilo. Pokušajte da

svaki dan bude što sličniji.
 

 
 POSTAVITE DJETETU PRAVILA

PONAŠANJA VEZANA UZ ŠKOLU
 

 
 USPOSTAVITE DJETETU NJEGOVU

DNEVNU RUTINU
 



Djeca u školskom okruženju doživljavaju različite emocije, kako
ugodne, tako i neugodne. Očekuje se da će kod kuće neugodne
emocije biti umanjene, a da će više biti prisutne opuštenost i
zaigranost. No, i u ovoj situaciji moguće je da dođe do miješanja
osjećaja koje su inače povezane s učenjem (npr. strah, nervoza i
frustracija) i da u ovoj situaciju postanu izraženije s obzirom da su
sada kuća i škola jedno mjesto. Stoga je važno da roditelji
provjeravaju i ispituju dijete kako je, ima li nešto što ga brine ili
zbunjuje. Primjerice, postoji mogućnost da će djeci nedostajati njihovi
vršnjaci i učitelj/ica koje su do sada viđali svakodnevno i s njima
zajednički učili, a sada su okolnosti promijenjene pa je dobro da
roditelji to osvijeste. Budući da dijete trenutno nema vršnjake s kojima
se uobičajeno druži te je njegov socijalni kontakt ograničen, važno da
roditelji osvijeste i potrebu zajedničkog provođenja slobodnog
vremena s djetetom kako ono ne bi bilo previše usamljeno. Ako
vrijeme provodite u kućnoj izolaciji, provedite ga sa svojim djetetom.
Današnji način života roditeljima ne ostavlja puno vremena za
druženje s djecom, stoga iskoristite situaciju.
 

 
SAVJET RODITELJIMA

 
Uvijek je dobro s djecom indirektno i kroz igru razgovarati o njihovim emocijama.

Možete npr. zajedno s djetetom izraditi kartice koje označavaju razne emocije,
dijete izvuče jednu karticu i bez riječi odglumi pred ukućanima osjećaj koji je

označen na kartici. Onaj ukućanin koji prepozna osjećaj dobiva karticu, zatim
uzima novu i glumi. Pobjednik je onaj ukućanin koji na kraju igre ima najviše

kartica. Tijekom igre osvrnite se na pojedine osjećaje i pitajte dijete osjećali se i
ono ponekad tako i zašto. Tako će dijete osvijestiti svoje osjećaje, a vi ćete mu

pomoći da ih bolje razumije i da se lakše nosi s njima, a usput ćete zajedno
kvalitetno provesti slobodno vrijeme s djetetom.

 

 
 NE ZABORAVITE NA

EMOCIONALNE I SOCIJALNE
POTREBE DJETETA

 

 
 ODRŽAVAJTE DJETETOVU
MOTIVACIJU ZA UČENJEM

 

Motivacija za učenjem često je izazovna, a posebno u situacijama koje
su kao sada izvanredne, odnosno kada dijete nema svoju uobičajenu
rutinu na koju je naviknulo. Važno je potaknuti interes kod djeteta za
gradivom i praćenjem školskog TV programa. Pokušajte to odraditi
na zabavan i kreativan način, jer kada je učenje zabavno djeca osjete
ugodne emocije koje poboljšavaju kognitivnu aktivnost i daju im
energiju. To je inače u velikom omjeru zadatak učitelja, a sada je na
roditeljima da osmisle kako motivirati djecu za učenjem. Osim toga,
važna je i (samo)refleksija učenja kao neizostavan korak i sastavni
dio procesa učenja. Spomenuto također obično rade učitelji, ali zbog
trenutne situacije vi kao roditelj trebate pomoći djetetu da osvijesti
što je naučilo.
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Kao i inače u odgoju, da biste lakše postigli željeno ponašanje djeteta koristite

neki sustav potkrepljenja, odnosno nagrađivanja, koji će biti unaprijed dogovoren
s djetetom. Koristite svakodnevne obaveze i aktivnosti kao prilike za učenje,
vježbanje, ponavljanje i povezivanje informacija. Na primjer, kada kuhate,
zamolite dijete da vam pronađe online recept i pročita ga, izbroji koliko jaja

trebate za kolač i sl. Na kraju svakog dana djetetu postavite sljedeća pitanja: Što
ste danas učili? Što si od toga zapamtio/la? Zašto misliš da je to važno? Kako

možeš to povezati sa svakodnevnim životom?


