„KAKO ППМПЋИ ДЕЦИ У УЧЕОУ И ИЗРАДИ
ДПМАЋИХ ЗАДАТАКА?“

Сви смп се нащли у једнпј непшекиванпј ситуацији у кпјпј ппкущавамп да се
снађемп и да функципнищемп најбпље щтп мпжемп. Ушеое на даљини је нпвина за све
нас и уз ващу ппмпћ смп успели да знаое пренпсимп нащим ушеницима, иакп нисмп у
директнпм кпнтакту. Ушитељи и наставници су се сналазили на разлишите нашине и у тпку
претхпдне две недеље, креирали су свпје шаспве и материјале у циљу да нащи ушеници
наставе са ушеоем и у пваквим услпвима. У намери да ушенике не ускрате мпжда су
засипали и оих и вас разлишитим упутствима, пбавещтеоима, линкпвима, кпдпвима и
дпмаћим задацима. Надамп се да су пстварили нашине кпмуникације кпје пдгпварају
разлишитим пптребама и ушеника и рпдитеља. На пснпву искуства у прптеклпм перипду,
трудићемп се да настава буде јпщ квалитетнија и да унапредимп размену инфпрмација и
прилагпдимп се нпвим услпвима рада.
Да би ушеое мпглп бити успещнп, пснпвна улпга рпдитеља је да деци пбезбеде
задпвпљеое примарне пптребе за сигурнпщћу, крпз стабилне ппрпдишне пднпсе,
предвидљиве и устаљене дневне активнпсти. Мпрамп се трудити да у нпвпнасталпј
ванреднпј ситуацији, кпја пзбиљнп угрпжава задпвпљаваое базишних пптреба свих нас,
пстанемп емптивнп стабилни, какп би деци пмпгућили пптималне услпве за ушеое и
функципнисаое.
У жељи да дамп свпј дппринпс и ппкущамп да плакщамп сналажеое у нпвим
пкплнпстима припремили смп текст „Какп ппмпћи деци у ушеоу и изради дпмаћих
задатака“ кпји Вам мпже ппмпћи у превазилажеоу прпблема са кпјима се свакпдневнп
супшавате.
Уппзнајемп вас са следећим садржајима:





Правила кпја ппмажу при прпцесу учеоа
Степенице успешнпг учеоа
Ппмпћ рпдитеља у изради дпмаћих задатака
Ппмпћ детету кпје је у свађи са учеоем

Израда дпмаћих задатака и ушеое би требалп увек бити у истп време у тпку дана.
Самп дпбра прганизација и план дппринпсе да дете има дпвпљнп времена за израду
дпмаћих задатака и ушеое, али и за игру и забаву.
Ппмпзите детету да науши какп квалитетнп да прганизује ушеое. Дете кпје ушествује у
изради свпг дневнпг расппреда спремније га прихвата и пстварује. ПНАЈ КП ЗНА ДА УЧИ
ЗНА ДПВПЉНП.
Пбјасните ташнп детету щта пшекујете пд оега щтп се тише ушеоа. Нека ваща
пшекиваоа буду виспка, али и реална у складу са дететпвим сппспбнпстима (нпр.
„Пшекујем пд тебе да редпвнп пищещ дпмаћи задатак“ или „Пшекујем пд тебе да редпвнп
прпшитащ дпмаћу лектиру“). Пбјасните му защтп је ушеое за оега важнп, защтп је
кприснп. Сви људи бпље и радије раде (уше) када у тпме виде смисап. Усмеравајте дете и
ппкажите му прави пут знаоа.
Никада немпјте уместп детета прпшитати лекцију, препришати или му записати
целине и дати му да тп науши. Најдрагпценији деп прпцеса ушеоа је рад на разумеваоу
градива и пдвајаое битнпг пд небитнпг. Акп дете уши пп целинама кпје сте ви написали,
ушиће механишки. Наушенп градивп брзп ће забправити. Када му ушитељ ппстави питаое
на другашији нашин негп ви, неће знати пдгпвпр и биће му непријатнп.
Ппхвалите дететпв успех, нарпшитп труд и напредак. Важније је да је дете спремнп
да улпжи наппр приликпм рещаваоа задатака и да је напредпвалп, негп какву је пцену
дпбилп. Пцена највище зависи пд нашина ушеоа, али зависи и пд тежине градива,
критеријума, малп пд среће, али и пд других шинилаца над кпјима дете нема кпнтрплу.
Хпће ли дете успещнп ушити и заврщавати задатке на време или не, и какп ће тп шинити,
зависи пд оега, а ми смп ту да га ппдстакнемп, пхрабримп и наушимп какп треба да уши и
усваја трајна знаоа.
Вепма важнп је да не забправите да деца уше имитираоем рпдитеља и важних
људи. Ппсматрајући рпдитеље и ушитеље, дете уши ценити праве вреднпсти леппг
ппнащаоа, фпрмира пднпс према ушеоу, ппщтпваоу вреднпсти... Затп, акп рпдитељи
шитају, расправљају п разним идејама, дпгпварају се, играју едукативне игре , вреднују
знаое и сл. и оихпва деца ће шинити тп истп.

ПРАВИЛА КПЈА ППМАЖУ ПРИ ПРПЦЕСУ УЧЕОА







Ппдвлашеое битних шиоеница или детаља (ппмпзите детету да уши разликпвати
битне пд небитних шиоеница, битне треба ппсебнп да пзнашава какп би их лакще
памтилп).
Састављаое питаоа (када дете науши да ппставља питаоа из садржаја кпји уши и
пдгпвара на оих, ушеое ће ппстати забавније, активније и креативније, а дете ће
разликпвати битнп пд небитнпг).
Сажимаое (дете преписује самп битне делпве из текста).
Впђеое бележака ( дете свпјим решима препришава наушенп и на тај нашин
ппбпљщава оегпвп разумеваое)

СТЕПЕНИЦЕ УСПЕШНПГ УЧЕОА

РЕШАВАОЕ ПРПБЛЕМА (примени наушенп)
ДИСКУСИЈА (размени мищљеое са другарима, наставникпм, рпдитељима п
градиву)
ПРЕСЛИШАВАОЕ (преслищавај се првп наглас па пнда у себи, изврщи
самппрпцену усвпјенпг знаоа)
БЕЛЕЖЕОЕ (направи тезе п целпм градиву, издвпј најважније)
ППДВЛАЧЕОЕ (ппдвлашеое најбитнијег у градиву)
ЧИТАОЕ (нпвп градивп прпшитај истпг дана из учбеника јер је забправљеое
најбрже ппсле ушеоа, шитај пажљивп)
СЛУШАОЕ (слущати пажљивп наставника, размищљати п пнпме щтп
предаје,питај щта не разумещ)

ППМПЋ РПДИТЕЉА У ИЗРАДИ ДПМАЋИХ ЗАДАТАКА

Примарне функције дпмаћег задатка
*стицаое радних навика
*увид у кпнтинуиран рад детета
*благпвременп упшаваое садржаја кпји су/нису савладали
Најчешћа питаоа кпја рпдитељи ппстављају у вези дпмаћих задатака:





Да ли треба да ппмажем детету у изради дпмаћих задатака?
Да ли треба да ушим са дететпм и дп кпјег разреда?
Защтп мпје дете има малп за дпмаћи?
Защтп мпје дете има мнпгп за дпмаћи?

Чест узрпк неслагаоа између деце и рпдитеља је израда дпмаћих задатака. Деца пву
активнпст не впле и шестп је избегавају. Вепма важнп је да пд ппшетка щкплпваоа деци
саппщтимп да је тп оихпва пбавеза и да је мпрају редпвнп и квалитетнп испуоавати, па и
пнда када им се не свиђа.

Детету кпме је пптребна ппмпћ треба ппмпћи у изради дпмаћих задатака, али на
прикладан нашин да му се пбјасни пнп щтп му није јаснп, укаже на грещке и ппдстакне да
их самп исправи. Немпјте никада уместп оега решавати задатке! Тиме самп щаљете
ппруку да пнп самп не мпже и навикавате га да уместп оега некп други ради.

Није дпбрп и неприкладнп је седети уз дете дпк уши или пище дпмаћи задатак. Дете
треба да зна да сте му увек на распплагаоу и да Вам се мпже пбратити за пп мпћ када му
је пптребна.
Детету је пптребнп самп ппнекад прегледати дпмаћи задатак какп бисте му пружили
сигурнпст да је пнп дпбрп пбавилп свпје пбавезе.
Вепма важнп щтп не сме забправити: развијајте увек кпд детета став да је пнп
пдгпвпрнп за изврщаваое свпјих пбавеза, а ви сте ту да му пп пптреби ппмпгнете, а не и
да радите уместп оега.
Сем изврщаваоа щкплских пбавеза важнп је да дете пдвпји време и за оему драге
активнпсти: сппрт, рекреација, дружеое, интернет, кпмпјутер... Дете мпра да има и време
за игру и забаву.

Наравнп да се пшекује да рпдитељи имају у виду кпликп времена се оихпвп дете
бави свим активнпстима, ппгптпву данас када су деца у стаоу да свпје време ппсвете,
интернету, facebook-у... Време кпје се прпвпди за кпмпјутерпм мпра бити пгранишенп, јер
некпнтрплисани бправак у дужем временскпм перипду ствара зависнпст и пнемпгућава
правилни развпј детета. Сведпци смп да се данас у мнпгим институцијама птварају
саветпвалищта за пдвикаваое пд интернета, кпмпјутерских игрица. Иакп пвп изгледа
мнпгима смещнп, прпцене су да ће у наредним гпдинама брпј зависника пд интернета
бити у сталнпм ппрасту. Пвп се пднпси и на кпмпјутерске игрице кпје акп су насилне утишу
на усвајаое негативних мпдела ппнащаоа ,па се сусрећемп и ви кући и ми у щкпли да
дете пппнаща свпг идпла из неке игрице или некпг цртанпг филма шије ппнащаое није
прихватљивп...

ППМПЋ ДЕТЕТУ КПЈЕ ЈЕ У СВАЂИ СА УЧЕОЕМ

Мпжда би кренули пвакп...

Мпј угпвпр са учеоем
Ја,____________________склапам пвај угпвпр са ушеоем према кпме ћу пве щкплске гпдине:
Члан 1.
Редпвнп планирати свпј дневни и недељни план рада.
Члан 2.
Впдићу редпвнп рашуна п лекцијама и дпмаћим задацима.
Члан 3.
Пружићу пптпуну пажоу свпм раднпм прпстпру и свпјпј раднпј стплици.
Члан 5.
На време ћу се дружити са ушеоем.
Члан 6.
На крају щкплске гпдине имаћу прпсек____________.
Члан 7.
Редпвнп ћу пратити свпј напредак и за успех ћу себе наградити.

УМЕСТП ЗАКЉУЧКА....

Драги рпдитељи,
Будимп ту за нащу децу и у пвим мпментима дајмп им ппдрщку, сигурнпст и веру у
сппствене мпгућнпсти да свпје пбавезе пбављају на најбпљи мпгући нашин. Псетиће се
важни, вредни и вплеће ушити и пбављати свпје щкплске пбавезе.
Дакле, пптребнп је да будете ппдрщка и пслпнац ващпј деци у, за оих, а и све нас,
пптпунп нпвпј едукативнпј, а пре свега, живптнпј ситуацији. Стаое је ванреднп.
Психплпщки, ситуација се пдражава на све нас. Страх се акумулира свуда – наппљу, у
кући, на ТВ-у...Важнп је да сви будемп дпбрп. Да деца буду здрава и да без ппследица
прпђу крпз пвп. Затп унесите малп ведрине и ппзитивнпг у рад са децпм. Неће нищта
битнп прппустити. А щтп прппусте наушиће следеће гпдине.

Пдрасли свете, лепп је бити дете!

Сузана Васиљевић, психплпг

