
PRIPRAVA NA VSTOP  ŠOLO 

 

Praviloma je za otroka, ki prvič prestopi 

šolski prag, to čas, poln vznemirljivih 

občutij, radovednosti in pričakovanj, ki 

pa ga spremljajo tudi občutki strahu 

pred neznanim. Vstop v šolo je velika 

prelomnica v družini, zato je še toliko 

pomembneje, da se starši nanjo dobro 

pripravite. Pri prvošolčkih je  

pomembno, da se starši z otrokom 

pogovarjamo in mu vzbudimo 

pozitivno motivacijo in zaupanje vase.  

 

 

Nekaj drobnih nasvetov pred vstopom v šolo: 

1. Starši ne strašite otrok pred šolo: (»Boš že videl, kako bo v šoli!«, »Le kako boš …, 

ko boš v šoli!«), saj tako pri otroku vzbujate strah in odpor. Povejte mu, da je šola 

pozitivna, da se bo veliko naučili, da bo zmogel …. 

Odnos do šole naj bo pozitiven že pri vas starših, saj otroci doživljajo svet okoli 

sebe tudi preko doživljanja staršev. 

2. Če otrok kaže zanimanje za črke, branje, številke, računanje, ga v tej smeri 

vzpodbujajte, če notranje potrebe nima, ga ne silite. Vse to se bo naučil v šoli. 

3.  Vzpodbujajte ga pri opazovanju narave, življenjskih prostorih (vrt, sadovnjak, 

polje, travnik, gozd …), če imajo priložnost, ga vključujte v delo na vrtu, pomoč 

pri vsakodnevnih opravilih. O tem kar vidi, naj ustno opiše, pripoveduje in na 

ta način razvija ustno izražanje in bogati besedni zaklad. 

4. Če otrok kaže interes za branje, ga vzpodbujajte (skupno družinsko branje, 

obisk knjižnice, branje receptov pri peki ali kuhanju, igre z navodili …). Če ga 

ne kaže, pojdite z njim večkrat na obisk knjižnice; veliko mu berite in mu na ta 



način približajte knjigo. Naj bodo vsebine čim krajše, z veliko ilustracijami, ki 

otroke privabljajo. 

5. Vzpodbujajte otroke, da naredijo čim več sami: pripravijo si nahrbtnike, 

pripravijo igrače ali sredstva za v vrtec/šolo, torbico; navajajte otroke na 

samostojnost pri oblačenju, obuvanju, umivanju, pri jedi … ; krepite njihovo 

samostojnost pri skrbi zase, higienskih navadah, skrbi za svoje stvari, 

prehranjevanju (rezanje, mazanje kruha ipd.). 

        

 

 

Prvi šolski dan  

Poskrbite, da bo otroku prvi šolski dan ostal v lepem spominu. Veselite se skupaj z 

njim in ga nagradite z izletom, obiskom slaščičarne ali dejavnostmi, ki jih ima rad. 

Torej, dragi starši, ne skrbite preveč… Najverjetneje bo otrok navdušen nad svojo novo 

vlogo učenca in bo imel kasneje pozitivne spomine na začetke svojega šolanja. Bodite 

pripravljeni na različne izkušnje, vzpone in padce, ki jih bo otrok pridobil tekom 

šolanja. Pohvalite vsak otrokov trud, ki ga vloži v šolsko delo, saj veste, da majhni 

koraki pripeljejo do višjih ciljev, predvsem pa uživajte v novem obdobju otrokovega 

odraščanja. 

 

 

 


