CO BY MĚL PRVŇÁČEK UMĚT, NEŢ NASTOUPÍ DO ŠKOLY

Váţení rodiče,
moţná máte strach, ţe Vaše dítě nezvládne přechod ze školky do školy, ţe bude neúspěšné nebo ţe jej
dokonce vrátíme zpět do školky. Moţná proto i uvaţujete o odkladu školní docházky. Abychom Vás uklidnili,
v souladu s dokumentem MŠMT ČR jsme vytvořili krátký seznam toho, co by dítě mělo zvládnout, aby bylo
ve škole úspěšné.
ZNALOSTI A DOVEDNOSTI
 základní: znát své jméno, příjmení, datum narození, jména rodičů a sourozenců, poznat barvy, znát dny
v týdnu a pojmy včera, dnes a zítra, zvládnout sebeobsluhu (tzn. zapnout si správně knoflíky, zip,
zavázat si tkaničky, pouţívat kapesník a správně smrkat, jíst příborem, tedy správně pouţívat nůţ a
vidličku, uklidit si své věci)
 orientace: rozeznat vpravo – vlevo, nahoře – dole, vpředu – vzadu, pod – nad, před – za, začátek – konec,
dřív – později
(nevadí, pokud si dítě občas splete pravou a levou stranu, docvičíme to v 1. třídě)
 soustředění: 15 minut soustředěně poslouchat vyprávění nebo čtení, 15 minut soustředěně kreslit,
skládat puzzle nebo stavět stavebnici
 řeč a vyjadřování: vyslovovat správně všechny hlásky, mluvit zřetelně a v souvislých větách, vyprávět
svůj záţitek, poznat první hlásku ve slově, pomocí tleskání slabikovat slovo
(nevadí, pokud dítě neumí R nebo Ř, ve škole zajistíme logopedickou péči)
 čtení: poznat své jméno napsané tiskacím písmem
(nevadí, pokud dítě vůbec neumí číst, naučit se číst je náplní 1. třídy)
 psaní: správně sedět u stolu a správně drţet tuţku (i při kreslení), napsat hůlkovým písmem své jméno
(nevadí, pokud dítě vůbec neumí psát, naučit se psát je náplní 1. třídy)
 matematika: napočítat do 5, chápat pojmy více – méně, větší – menší, poznat kruh, čtverec, obdélník,
trojúhelník
(nevadí, pokud dítě vůbec neumí počítat, naučit se počítat je náplní 1. třídy)
 jemná motorika: vystřihnout a vytrhat jednoduché útvary z papíru, nalepit papír na papír, navléknout
korálky, správně otáčet listy v knize
CHOVÁNÍ, KOMUNIKACE A VZTAHY
 dodrţovat základní pravidla společenského chování (pozdravit, poprosit, poděkovat, omluvit se)
 rozlišovat tykání a vykání, dospělým vykat
 pracovat podle pokynů, zapamatovat si dva aţ tři po sobě jdoucí pokyny
 neskákat ostatním do řeči, počkat a mluvit aţ na vyzvání
 dokázat odloţit své přání na pozdější dobu
 na neúspěch nebo nesplnění přání nereagovat agresí nebo pláčem
 pracovat v týmu, umět se rozdělit
Určitě není třeba stresovat sebe či svého potomka, pokud některou poţadovanou dovednost či znalost
nemá. Bude fajn, kdyţ na odstranění tohoto nedostatku zapracujete, a to nejlépe zábavnou formou.
Můţete k tomu třeba vyuţít čas na vycházce či na výletě, eventuálně doma při hraní. Někdy to můţe trvat
déle (např. správná výslovnost nebo správné drţení tuţky) a je třeba s tím počítat a neztrácet trpělivost.
Není třeba se hroutit, ţe předškolák neumí číst, psát a počítat. Někdy je méně více a je lepší, kdyţ se dítě
těší, ţe se ve škole všechno naučí, neţ kdyţ sice čte a píše, ale špatně, a musí se to přeučit.
Přejeme Vám a hlavně Vašemu dítěti úspěšný start ve škole.
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