
                      

 

 

ŠOLA ZA STARŠE 

 

 

 

      Vsebina: (predvidena ali po dogovoru) 

 

 

1. RAZVOJ OSNOVNIH MOTORIČNIH 

SPOSOBNOSTI (koordinacija, gibljivost, 

hitrost, moč in vzdržljivost), ki so v TESNI 

POVEZANOSTI Z OPISMENJEVANJEM 

OTROKA 

 

2. CELOSTEN POGLED NA MALČKA: 

intelektualna zrelost, 

čustvena zrelost, 

socialna zrelost in  

funkcionalna zrelost 

 

3. GOVORNI RAZVOJ IN POMEN 

BESEDNEGA ZAKLADA kot dejavnika 

uspešnega opismenjevanja otrok  

 

4. BERIVA SKUPAJ, POTEM BOM PA 

SAM – osnove in zametki bralne motivacije v 

predšolskem obdobju vplivajo na motivacijo za 

branje v šolskem in življenjskem obdobju 

 

 

5. STOPNIČKE, KI VODIJO DO BRALNE 

PISMENOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strokovne delavke  

Posvetovalnice za učence in starše 

Novo mesto  

smo za starše predšolskih otrok  

pripravile sklop predavanj in delavnic na temo: 

 

CELOSTNI RAZVOJ OTROKA  

V PREDŠOLSKEM OBDOBJU  

VPLIVA NA OTROKOVO  

CELOSTNO FUNKCIONIRANJE  

V ŠOLI 

 

Podrobneje bomo spregovorili o otrokovem: 

 gibalnem (motoričnem), 

 čustvenem (emocionalnem), 

 socialnem in 

 intelektualnem (kognitivnem) razvoju. 

 

 

 

TUDI STARŠI 

HODIJO V ŠOLO - 

 

ŠOLO ZA STARŠE 
Če se sprašujete: 

kako se v neugodnih vzgojnih situacijah  

najbolje odzvati in  

kaj vaš MALČEK ZMORE in kaj MORA  

v določenem starostnem obdobju, 

lahko odgovore poiščete:  

na predavanjih, 

na delavnicah, 

ob diskusijah in 

ob izmenjavi starševskih izkušenj. 

 

                   



 

 

Oblike dela: 

 

 predavanja 

 delavnice 

 izmenjave izkušenj 

 

Ciljna skupina: 

 

starši predšolskih otrok 

 

Trajanje:  

 

1 srečanje: 2 - 3 šolske ure 
 

                          Število srečanj:  

po dogovoru 

(priporočamo sklop vsaj 3 srečanj) 
 

Izvajalke:  

strokovne delavke  

Posvetovalnice za učence in starše  

Novo mesto 
 

 Podrobnejše programe 

in več informacij o naši ponudbi  

si lahko pogledate na spletni strani 

www.posvetovalnica.si 

   

OSNOVNI CILJ in 

NAMEN ŠOLE ZA STARŠE: 
 

 
 

 »približati« se staršem,  

 podpreti starše pri opravljanju 

dragocenega in odgovornega starševskega 

poslanstva,  

 jih spodbuditi k izražanju lastnih mnenj, 

 opisovanju stisk,  

 izražanju dilem,  

 vprašanj in  

 dvomov, s katerimi se srečujejo na 

starševski poti. 
 

V predšolskem (vrtčevskem) obdobju se 

tlakujejo poti za otrokovo funkcioniranje v šoli 

in življenju na sploh. 

Zato moramo biti dovolj zgodaj pozorni na 

značilnosti in posebnosti  

v otrokovem razvoju. 

 

 

Ker je starševstvo: 

 obdobje rasti 

 prilagajanj 

 stalnih sprememb 

 iskanje pravih poti 

 kompromisov 

 ravnotežij, 

zahteva nenehno učenje,  

dozorevanje in rast. 

 

 

 

STARŠI RASTEMO SKUPAJ Z OTROKOM 

 

BITI STARŠ JE NAJTEŽJA NALOGA NA SVETU… 

  

NI NAMREČ PREPROSTO OTROKU PODATI KRILA, 

DA ODLETI STRAN OD NAS IN 

HKRATI KORENINE, 

DA VE, KAM SE VRNITI. 

http://www.posvetovalnica.si/

