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PRIČAKOVANJA

RAZLIČNA 
ČUSTVA OB 
VSTOPU V ŠOLO



RAZVOJNE FAZE – J. Schiff, M. Klein, P. Levin

• od (-9m) 0m do 6m - BITI

• od 6m do 18m – DELATI

• od 18m do 3 let –MISLITI

•od 3 do 6 let – IDENTITETA

•od 6 do 12 let – SPRETNOSTI, VEŠČINE
• od 13 do 19 let – REGENERACIJA



RADOVEDNOST



USTVARJALNOST

barvice, svinčniki, 
lepilo, škarje … 

glina, plastelin, gradnja 
iz kock, peska, lutke …



POSLUŠANJE

Pripovedovanje, pogovori med sprehodom, 
izleti, branje pravljic, zgodbic …

PUSTITE DOVOLJ ČASA ZA NJEGOV 
ODZIV.

SPRAŠUJTE – postavljajte 

odprta vprašanja: 
• kaj meniš, zakaj je to tako; 

• kako se tebi zdi;
• kaj si opazil? … 



POSLUŠANJE
»Pozorno poslušajte, kaj vam 
otrok govori. Če ne boste 
poslušali majhnega otroka, ki 
vam govori o majhnih stvareh, 
vam takrat, ko bo večji, ne bo 
pripovedoval o velikih stvareh. 
Zanj je bilo namreč vse, kar vam 
je kadar koli povedal, velika 
stvar.« 

(Catherine M. Wallace)



BRANJE IN 
PREGLEDOVANJE 
KNJIGIC



KONCENTRACIJA in POZORNOST

• Ponudba aktivnosti, ki imajo začetek, sredino in konec.

• Igre na sprehodih, v avtu. 

• Sestavljanke, gradnja iz kock, kocke, 

nestrukturiran material, 

risanje, pobarvanke …



SKRB ZASE IN SVOJE STVARI

• Poznati mora svoje stvari (oblačila, pripomočke …).

• Obesi jakno, pospravi čevlje, copate.

• Spodbuda pri urejanju, pripravi svojih stvari.



SAMOSTOJNOST
Samostojnost pri oblačenju – preoblačenje pri športu, prihodu/odhodu iz šole, 
odpenjanje in zapenjanje gumbov, zadrge. Obračanje oblačil. Pozna svoja oblačila.

Samostojnost pri obuvanju – zavezovanje vezalk, zapne čevlje.

Samostojnost pri uporabi stranišča – pravočasno pove, da mora na stranišče, 
potegne vodo, si umije roke. Pomembno je, da si zna sam obrisati ritko.

Samostojnost pri hranjenju – umije roke, sedi na svojem mestu dokler ne poje, 
pospravi odpadke, zna uporabljati pribor.

Samostojnost pri pospravljanju – za seboj pospravi igrače in druge pripomočke.



SOCIALNE VEŠČINE
• Druženje z vrstniki.

• Deljenje igrač.

• Reševanje konfliktov.

• Bonton.



MEJE  IN ZAHTEVE SO POTREBNE

• Soočanje s frustracijo (odložitev želje, dolgčas …).

• Igra brez agresivnosti (spore rešuje s pogajanjem, posoja igrače, čaka 
na vrsto …).

• Doslednost in zgled staršev ter drugih pomembnih odraslih oseb.



Ko se otrok ne obnaša tako kot 
želimo/zahtevamo starši …

KRITIKA VEDENJA

GROŽNJA S 

KONKRETNO KAZNIJO

KONKRETNA KAZEN

VZTRAJANJE PRI 

IZREČENI KAZNI

-Frustracija želje – odvzem 
ugodnosti.

- Koristna, a neprijetna 
naloga.



realna POHVALA osebe

Kako spreten si!

nerealna POHVALA osebe

Najpametnejši na svetu si.

Len si!

realna KRITIKA osebe

Koza Neumna

nerealna KRITIKA osebe

realna POHVALA vedenja

Posodo si dobro pomil.

nerealna POHVALA vedenja

Še nikoli ni nihče tako dobro zaigral te 
skladbe kakor ti.

Nisi odnesel smeti.

realna KRITIKA vedenja

Vedno narediš vse narobe.

nerealna KRITIKA vedenja
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2 – 3 LETA 6 – 7 LET 10 – 11 LET
 Pospravi igrače v škatlo.

 Odloži knjige na polico.

 Odloži umazana oblačila v košaro za umazana 

oblačila.

 Vrže smeti v koš.

 Pripravi mizo.

 Odvrže plenice in robčke.

 Pobriše prah z osnovnih/praznih površin.

 Vsa prejšnja opravila.

 Zlaga brisače.

 Sprazni pomivalni stroj.

 Zalije vrt.

 Z nožem za lupljenje olupi krompir ali korenje.

 Pripravi solato.

 Zamenja toaletni papir.

 Pobriše in pospravi posodo.

 Pomete stopnišče.

 Počisti stranišče za seboj.

 Vsa prejšnja opravila.

 Počisti kopalnico.

 Počisti kuhinjski pult.

 Pospravi kuhinjo.

 Pripravi preproste obroke.

 Pokosi travo.

 Pomete in pospravi garažo/klet/stopnišče.

 Speče piškote.

 Gre v trgovino po nakupih s pomočjo  

nakupovalnega listka.

4-5 LET 8 – 9 LET 12 LET IN VEČ
 Vsa prejšnja opravila.

 Nahrani domače ljubljenčke.

 Pobriše tekočino, če jo polije.

 Pospravi igrače.

 Poravna posteljo.

 Soritra jedilni pribor v predal.

 Pripravi preprosto malico/prigrizek.

 Uporablja ročni sesalnik.

 Pobriše mizo.

 Pospravi kuhinjsko mizo.

 Pospravi nogavice (jih zloži v pare).

 Pobriše prah.

 Vsa prejšnja opravila.

 Napolni pomivalni stroj.

 Opere pripravljeno umazano perilo (kup 

perila zloži v stroj in ga priklopi).

 Obesi in zloži čisto perilo.

 Pomete dvorišče.

 Pospravi stvari iz nakupovalne vrečke.

 Pripravi umešana jajca.

 Sprehaja psa.

 Pospravi in posesa avto.

 Pomaga pri pleskanju.

 Vsa prejšnja opravila

 Pomije po tleh.

 Zamenja žarnico.

 Obreže živo mejo.

 Skuha večerjo.

 Opravi preprosta domača popravila.

 Pomije okna.

 Zlika oblačila.

 Pazi na mlajše brate/sestre.

DOMAČE OBVEZNOSTI ZA OTROKE PO STAROSTI



PRVOŠOLEC JE ŠE VEDNO IN PREDVSEM OTROK

»Samo dve stvari 
lahko zares zapustimo 
svojim otrokom: 
korenine in krila.« 
(Holding Carter, Jr.)



»Nobene možnosti 
ni za to, da bi bili 

popoln starš. 
Obstaja le nešteto 
možnosti, kako biti 

dober starš.
(Jill Churchill)


