
Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků 
 

 Mami, tati… 

Skákej, sportuj, hraj si se mnou…Rozvojem hrubé motoriky a obratnosti napomáháte 
dítěti v harmonizaci jeho psychického vývoje. Trénink házení míče a jeho chytání, skákání 
přes švihadlo, skákání na jedné noze, to vše jsou možnosti, jak dítě rozvíjet v této 
oblasti.Fyzická vyspělost, obratnost a koordinace je základní předpoklad pro zvládnutí 
zahájení školní docházky. 

Trénuj se mnou ručičky…Kreslení, zavazování tkaniček, stříhání nůžkami, skládání puzzle, 
učení správnému úchopu tužky, usnadníte dítěti mnoho počátečních nezdarů a 
nejistot.Procvičí si tím jemnou motoriku a grafomotoriku a ve škole se vyhne počátečním 
nezdarům. 

Už to zvládnu sám… Samostatnost je nedílnou součástí malého prvňáčka, umí se 
obléknout, sám použít toaletu, pozná si své oblečení, dodržuje pravidla stolování, zná 
základní data-své jméno, bydliště, jména rodičů a ve škole to zvládne bez nich. Sám si 
nachystá na vyučování, posvačí a dokáže se převléknout a zavázat si boty. 

Dokážu se soustředit a vydržím pracovat…Dítě se vydrží koncentrovat po určitou dobu 
(cca 10-15min.) Má zájem o nové věci, nechá se zaujmout a nadchne se pro určitou věc. 
Snažte se dítě podporovat v dokončování úkolů a trpělivosti, pomozte mu s chybami a 
dopřejte mu klidné a přehledné místo vhodné pro jeho práci. 

Všechno slyším, všechno vidím…Předškolák se učí naslouchat příběhu či pohádce, 
rozlišuje barvy, tvary, velikosti. Zvládne říct, kde je vpravo, vlevo. Najde rozdíly, kde něco 
chybí nebo přebývá, co je nové, zrcadlově obrácené aj. Zvládne poznat hlásky na konci a 
začátku slov. Určí slabiky ve slově, rozpozná zdánlivě stejné zvuky. Sluchové a zrakové 
vnímání využije při osvojování učiva – připsaní a čtení v 1. třídě, kterému se bude učit. 

Vím, co jsou to počty a jaké jsou geometrické tvary…Předškolák se orientuje 
v základních počtech. Hlavolamy, hádanky, rébusy rozvíjí základní matematické 
představy. Procvičováním jmenování číselné řady do 10, odpočítáváním předmětů, 
porovnáváním množství a rozpoznáváním geom. obrazců, své schopnosti může jen a jen 
zdokonalit a rozvinout.  

 

Umím se domluvit s druhými dětmi a umím si s nimi hrát…Nastávající prvňáček je šikula, 
protože umí pozdravit, poděkovat a omluvit se. Cítí se dobře v kolektivu svých vrstevníku 
a dokáže se odloučit od rodičů. Nebojí se říct svůj názor a umí také ustoupit. Bere ohledy 
na druhé, podělí se o hračky, vyčká a rád pracuje ve skupině.  Vy, jako rodiče umožňujete 
svému dítěti zažít si chvilky, kdy je bez vás na delší dobu, dopomáháte v rozvoji 
spolupráce s dětmi či učiteli.  Své dceři či synovidáváte příležitost se zapojovat do 
řízených činností, při kterých si umí poradit s nezdarem či prohrou. 

Pěkně povídám a vyprávím… Řeč je bezpochyby důležitou stránkou ve vývoji dítěte. 
Slovní fotbal, jasná formulace otázky, důraz na správnou výslovnost hlásky nedělá 
předškolákovi vrásky.  Budoucí prvňáček komunikuje ve větách, pokouší se o psaní svého 
jména, používá gesta, mimiku při komunikaci s dospělými i dětmi. Tréninkem popisu 
obrázku, hledání protikladů, převyprávění příběhu své schopnosti zdokonaluje. V případě 
přetrvávajících řečových obtíží je vhodné s dítětem docházet k logopedovi. 

Vím, jak se kde chovat a vyznám se doma i v blízkém okolí…Budoucí prvňák ví, jak se 
má chovat ve škole, doma i u lékaře. Rozlišuje nebezpečné situace (silnice, mluvení 
s cizími lidmi) a zvládne se řídit základními pravidly chování v těchto situacích. Orientace 
v prostoru a čase napomáhá dítěti určit, kde je doma, kde je nahoře x dole, vpravo x 
vlevo a blíž x dál. Podporujte znalost těchto pojmů např. v knížce, na kresbě nebo 
ukazováním na druhé osobě. Pomáhejte mu rozlišovat části dne a chápání pojmů včera, 
dnes a zítra. Předškoláček rozlišuje také živé neživé (umí popsat části těla, zná různá 
povolání, názvy některých rostlin a zvířat).   

Jsem tvořivý a zajímám se o svět… Předškoláka zajímají knihy, pohádky, říkanky, 
kreslení. Baví ho tvořit, stavět, vyrábět. Doptává se na věci, které vidělo, slyšelo, 
vyrobilo, nakreslilo. A také si je pamatuje.  Vytváří vlastní příběhy, výrobky a myšlenky. 
Dokáže přehrát různé soc. situace(hra na paní učitelku, hra na maminku, na lékaře aj.) a 
samo zvládne říct básničku nebo zazpívat písničku. 

 


