správně vyslovuje většinu hlásek
mluví ve větách a souvětích
vypráví příběh/pohádku/zážitek...

ŘEČ
vyzná se ve svých věcech a dokáže si v nich udělat
pořádek

dokáže vést dialog, odpovídá na otázky, ptá se
vysvětlí význam pojmu

chová se podle pokynů dospělé osoby
ovládá svoje chování

SOUSTŘEDĚNOST A PRACOVNÍ
ZRALOST (ÚKOLOVÉ CHOVÁNÍ)

úchop tužky - špetkový, uvolněný

GRAFOMOTORIKA
zaměří pozornost na zadanou práci a věnuje se jí

kresba postavy - realistická (tělo, hlava, ruce, nohy, krk, obličej)
analyzuje a obkresluje různé předlohy

na zadanou činnost se soustředí alespoň několik
minut; na plnění zadávaných úkolů spolupracuje
alespoň po dobu 40 minut

zná roční období
rozumí pojmům ráno/dopoledne/v poledne/odpoledne/večer a ví, co v tu dobu děláme

Co má umět a zvládat předškolák

rozlišuje včera/dnes/zítra

času a prostoru

má osvojené základy sebeobsluhy - oblékne se,
umí jíst příborem, dodržuje základní hygienu

ukazuje nahoře/dole/vzadu/pod/nad/za mnou...
poznává pravou a levou stranu - na sobě a v prostoru

těší se na učení, na poznávání nových témat

obkresluje složitější obrazce podle předlohy

EMOČNĚ - SOCIÁLNÍ ZRALOST

dokáže se odpoutat od rodičů

dokáže složit obrázek z několika částí (puzzel apod.)

VNÍMÁNÍ
zrakové

vnímá vztahy mezi prvky

pozná, zda jsou tvary stejné nebo odlišné
vyhledá obrázek na pozadí

třídí prvky do kategorií nadřazený/podřazený
nachází slova opačného významu

člení slovo na slabiky

MYŠLENÍ

pozná první hlásku ve slově

sluchové

pozná a pojmenuje základní geometrické tvary
jmenuje číselnou řadu do 10, rozumí obsahu čísel 1 - 6

pozná slova, která se rýmují

PAMĚŤ

matematické představy

porovnává větší/menší/největší/nejmenší; více/méně
pozná pořadí prvků (vedle/hned
vedle/pře/zad/první/poslední)

pozná, zda slova znějí stejně nebo odlišně

zapamatuje si a zopakuje krátkou větu nebo souvětí ("hra na papouška")
všeobecný přehled

ví, jak se jmenuje a kde bydlí
označí a rozlišuje barvy

zapamatuje si a splní složitější pokyn ("vezmi z
horní poličky žlutý hrníček, nalij do něj čaj a přines
mi jej, prosím")
pamatuje si texty básniček a písniček

Jiřina Bednářová, nakl. Edika
Šimonovy pracovní listy (nakl. Portál)
Kuliferda a jeho svět (nakl. Raabe)
Zdena Michalová: Připravujeme se do školy (nakl. Tobiáš)
Jucovičová, Žáčková: Děti s odkladem školní docházky
a jejich úspěšný start ve škole (nakl. D&H)

přiměřenost

PRACOVNÍ SEŠITY

Rezková, Tumpachová: Škola před školou I, II

pravidelnost
(dítě pravidelně každý den v určeném čase plní
určitý úkol/povinnost)

Ivana Novotná: Pracovní sešit předškoláka
deskové hry

Rezková, Tumpachová: Veselé učení

pexeso, pexetrio

Iva Nováková: Hurá do školy!

ZÁSADY

řád/struktura
laskavý přístup

obrázkové knížky (vyprávět si u nich a o nich)

hravý přístup

fixy se zasouvacím hrotem

klid, pohoda, společné těšení se na učení

trojhranné pastelky

oceňování každého drobného pokroku

A kudy na to?

stavebnice, lego

UŽITEČNÉ POMUCKY

cesty do školky/ze školky/na výlet...

Logico Primo, Logico Piccolo
každodenní činnosti

puzzle, magnetické puzzle

CO LZE VYUŽÍT (obecně)
Hana Otevřelová - Co potřebuji vědět a udělat před
nástupem mého dítěte do první třídy
http://www.4pastelky.cz/wpcontent/uploads/2014/07/Ebook.pdf
grafomotorika.eu
www.predskolaci.cz
jdemedoskoly.cz
hrackyvzdelavacky.cz
On-line hry rozvíjející dovednosti předškoláků
https://play.google.com/store/apps/details?
id=cz.techsophia.schoolreadiness

UŽITEČNÉ ZDROJE
VYVAROVAT SE

domácí povinnosti
(vynášení koše, skládání prádla,utírání nádobí,
pečení...)

mnohahodinového nacvičování
drilu
přílišného tlaku na výkon
strašení školou ("počkej, až půjdeš do školy, tam tě už srovnají")
vlastního strachu z nástupu dítěte do školy

