
DOPORUČENÍM RODIČŮM PŘED VSTUPEM DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Škola klade na děti nové požadavky, než na jaké jsou zvyklé z domácího nebo 

školkového prostředí. Budoucí prvňáček se musí ve škole podvolit časovému 

rozvrhu a stanovenému programu, novému kolektivu dětí i autoritě učitele. 

Musí se přinutit k soustředění, přestože mu daná činnost není příjemná. 

Přesto, že řada dětí navštěvuje mateřskou školku, těžiště přípravy spočívá 

v rodině. 

Děti předškolního věku věnují ze své mnohostranné aktivity nejvíce času hře, 

která umožňuje přirozenou formou rozvíjet jejich znalosti i dovednosti. 

Předkládáme Vám několik variant cvičení, které můžete bez velkých nároků na pomůcky sami 

provádět. Při společných cvičeních sami poznáte, kterou z daných oblastí musíte se svým 

dítětem věnovat zvýšenou pozornost. 

Zrakové vnímání: 

- Vyhledávání předmětů v místnosti, ukrývání věcí 

- Manipulace se stavebnicemi (sestavit podle návodu) 

- Skládání mozaikových obrázků, obrázky ze špejlí, korálků 

- Skládání rozstříhaných obrázků, vyhledávání dvojic stejných obrázků 

- Hledání rozdílů, co patří a nepatří do řady 

- Spojování teček dle dané předlohy 

- Nedokreslené obrázky, stínové obrázky 

Sluchové vnímání: 

- Rozvoj fonetického sluchu (koza nebo kosa?) 

- Rytmická cvičení 

- Rozeznávání hlásky na začátku slova (A jako Alenka) 

Rozvoj paměti a pozornosti: 

- Pexeso 

- Pověz, co chybí, co se změnilo (Kimovy hry) 

- Vyřizování vzkazů, hádání pohádek 

- Opakování slov, vět – dítěti pomalu říkáme několikrát po sobě určitý 

počet slov a dítě je opakuje ve stejném pořadí 



Rozvoj myšlení: 

- Třídění předmětů podle barev, velikostí, zvuků 

- Hledání protikladů 

- Cvičení zobecňování (kočka, pes, myš – zvířata; banán, jablko – ovoce) 

- Co je správně a co ne 

- Řešení situací 

- Hry se slovy 

Rozvoj matematických představ: 

- Pojmy méně, více, stejně, nejdelší, nejkratší… 

- Třídit podle velikosti, šířky 

Rozvoj řeči a slovní zásoby: 

- Pokud má dítě nesprávnou výslovnost intenzivní logopedická péče 

- Říkadla, hádanky, říkanky s pohybem 

- Dodržovat správný mluvní vzor (správná výslovnost i správné tempo řeči) 

Rozvoj motoriky: 

- Vystřihování (proužky, kolečka, obrázek, prostřihování) 

- Navlékání korálků, podle vzoru i nahodile 

- Cvičení hmatu 

- Hry typu Mikádo, Blechy 

- Grafomotorická cvičení (držení tužky, uvolňovací cviky ruky) 

 

 

Přejeme Vám, aby společně strávené chvíle s Vaším dítětem byly 

radostné, veselé a přinesly Vám vzájemné obohacení a uspokojení. 

  



DESATERO DOVEDNOSTÍ A ZNALOSTÍ PRO PRVŇÁČKY 

 

1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují 

rodiče. 

2. Umím se rychle obléknout i převléknout do 

cvičebního úboru, zavázat si tkaničku. 

3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam 

patří. 

4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami, malovat 

barvami. Tužku správně držím. 

5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, 

hnědou a černou. 

6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou 

špičkou. 

7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek, umýt si 

ruce. 

8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se 

zájmen a v klidu. 

9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji 

a povídám si o nich s rodiči. 

10. Do školní tašky si sám uložím věci. 

 


