
Zrakouá diferenciace
při prúci s tlítětem ie důležité: pracovat v kátkých blocích, vždy s kontrolou dospělé osoby a zároveá dodrŽovat

@postupů: vždly začínáme pracovat na stránce nahoře vlevo" Pokračujeme Zleva

doprala i@ (takje se ve škole čte a píše)

Příklady cvičení které rozvíieií zrakovou diferenciaci:
. naiít steiné obrázkv: existuje mnolro cvičeni v dětských časopisech. kdy se spojuji stejné obrázkY Čarou,

dále například pexeso ap
c složit ietlnoduchý ttělený či routříhaný obrúzek vcelek: puzzle, rozstříhané obrázky (lze PodlePit obrázek

ikkouskůapotécohodítěbezpečnězv1áďásložit,rozstříhat
na ještě menšíkousky)

. naiít shotlv 0 rozdílv: najít několik rozdílů mezi dvěma abrázky, najít, co do skrrPinY nePatří Podle barev,

velikostí. tvarů atd.. vyhledáni "skrvtých" věcí v obrázku rd-T-l [T-Tl. ttokreslit neúplné obrdzkv rŤ'r] r]-nll,|llIl. obkreslit obrázkv do mřížkv podle předlohv L__]

. *rn*ntrrotii to, ", 
,iat, - t^. zraková paměť: pexeso, Kimova hra. na stŮl PoloŽit několik PředmětŮ,

@pomíná.coviáě1o.Nebopodšátkemskrytněia§předmčtzestoluvdlania
dítě hádá. co zmizelo

prostoroaá oňentace
Vždi,, je důležité, aby dítě nejen umělo roziišit zadávané pojmy, ale aby také s nimi uměIo akivně Pracovat, tedY

ab1,, uměio samo pojmenovat, kde předmět leži, napi. vpravo nahoře,

příkladv cvičení" které rozvíieií prostoroyou orientaci:

o uločtítku pracuieme s poimv vpravo, v!gwr_rg!!gř9L!!g!L.Dej předmět na stole yplavo, ... Pojmenuj,

kde předmět Leži. ,,.

o Ntklerluií poimv upravo nahoře. vpravc aou, vtevo nanore, v

l y řadě přetlmětů. obrózků urči i poimenui, co ie první, tloslední, uprosířed

Matematické předstaay
Předškolák by měl zv|ádaí:
o seřaclit předmětv, obrúzkv podle velikosíi
l prucovat s poimy neimenší, neivětší
c Znát peometrické tvarv (čtverec, kruh, obdélník. trojúhelník)

. I]mět přerlmětv tříttit_(podle tvaru barvy, velikosti) Např. C9 do skupiny nepatři - Čtverec, následně malý

čtverec. vzávěruilt}'ztut1; čtverec. Pracujeme nejdříve sjedním pojmem, předškolák by měl zvládnout

tříděnj již podle tří pojmů. opět nejen najít, ale i aktivně pojmenovat.

c počíttiní rlo cleseti až dvaceti: žádné číslo nerrynechá ani neřekne dvakrát

c počítání předmětů: (žádný předmět nevynechá, ani ho nepočítá dvakrát): předměty postavíme do řadY a dítě

J. p"ďtá (*)Zapameňte opět zleva doprava), z.počátku na ně může ukazoyat

a

a používó řadově čísltvkv: např. první, druhý..- páty atd-

--

Doporučení pro ptácis dítětem - v rodině i v MŠ



: V řadě stojí tři aut4 dvě odjedou, kolik jich
zŮstane? Mánr dvě kostkY, tři Přidárn, totit;icn,nurrl,,ynir ro je připravenost dítcte na sčítání a odčítání.
Pro rozvoj této oblasti lzetaké hrát hry ,,Člověče, nezlob se, ,,Domino.. a,,Kvarteto'.,

F on ologické ua ědomou án{
Fonologické uvědomování je důležitou podmínkou pro úspěšné psaní diktátů a čtení. předškolák by měl umět:o urČiÍ nolohu zvuku: cinkneme. zaŠustíme. zatleskáme atd. a dítě se zavřenýma očima ukazuje. odkud zvuk

Přichází a urČuje, co zvuk zpŮsobilo, hra na slepou bábu, hledáni schovanéhá budíku podle tikotuo roznoznat co slvŠÍ se zavřenýma očima: tikot hodin, projetí aut4 hlasy, tekoucí vodu, trhání papíru, aj.o rytmickú cviČenÍ: t'ukáním. tleskáním, pískáním nebo dupáním předvedeme něja§ r},tmus a dítě je mázopakovat
. 

: může si pomoci např. tleskáním
a

a

a

rozlŠavat zvukově loďobná slova: vů]-sůl-kůl ,biwa-pit:l4kosa-koz4 kapr-kopr, koleno-poleno, páni-paní
: truf- traf, bot - bot

Poarut na co stno l : ,,Co siyšíš na začátku slova pes?.. Kdyžzr'1ádneprvnihlásku.lzepřejítnaúmvkončíiíchnasoulrlásku(pes)"poténa
sarlohlásku (kočka) a nakonec co je uprostřed (pes); vyhiedání předmětů na určitou hiásku či slabikur místnosti, vYmýŠlení slov na nějakou slábiku nebo nlásku (Po-stel, -lštář, -vlečení), přJp. slovní fotbal
rozlišovat krátkou a dlouhou slabiku: dráha - drahá. vila - víla. žíla - žila

Gra,fomotoňka
Plrniin dŮleŽiým Předstupněm grafornotoriky jl správný rozvoi hrubé a jemné motoriky dítěte. V předškolnímorJobi b1 dítě mělo zvládat týo prvky hrubé mt,rtoiiky:
o udrŽoYtiní rovnováhv: naPodobování postojŮ rtuných zvířat (stát na jedné noze jako čáp. holubička apod.);hra na sochy, (na určitý signál zkamenět)
o Překonat urČitou vzdáIenosí: přeskoky přes předmět položený na zemi, výskoky na ži<lličku, na kmenStromu
o běh: bělr s PaPÍrovou čepicí nebo běh mezi předměty položeným í na zemí(polštářky, autíčky aj.)o skúkat Po iedné noze: skákací panák - zpočátku mu můžeme pomáhat tak, že ho držíme za obě ruce, pakskáče samo a nakonec má přeskákat po jeáné noze určitou vzdá|enosto házet a chvtat míČ:hánenimíČe do nádob.v (clo krabice nebo do koše). shazování plechovk1,l zvlúdnouí iednoduchý rvtmický pohvb: napodobu.je určitý sled pohybů ve spojeni s říkankou nebo básničkou

Jemná motorika znamená jemné pohyby, při kteých jde o souhru rukou a zraku:
Při rozvíjení jemné motorikY začíne.ite s velkými předměty, se kteými dítě snadno manipuluje a až postupně,

s qývojem drobných svalŮ, ruky, přidávejte menší předmeiý. vytvorte pro dítě tvořivé prostředí, ve kterém sibude moci sPoleČně s vámi kreslit, lybarvovat..malbval rnáouut prstem, trhat velké kusy papiru, stříhat, lepit...Co by tedy měl předškolák zvládat v této oblasti?
a

a obťqt?ě.mnniPulovat s ďrobnrtmi Ňeffitv: hry Mikado, kuličky, navlékrání koráků, montoviiní stavebnic,oblékrání panenek

u.vÍrh{vut-tvarY znaPÍru * třemi prsty, které vytvářejí špetku a trhají papir můžete naponroci správnémudržení tužky
Prúce s hlínou, těstem nebo modelínou: válet hady, koulet kuličky, trhat těsto třemi prsty na malé kousky
obratně zacházet s nŮŽkami: nejdříve ukaáe dítěti, jak má nužky správně držet (leváci by měli mít nůžky
Pro ievákY) * sevřít_ie Palcenr a ukazovákem. zpočátku nechte dítá stříhat všemi směry a přidržujte mu papír.

a

a



. Když se naučí s nimi zacházeL nechte ho stříhat mezi dvěma čárami (nejdříve vzdálené od sebe 3 cm, pak 1

cm). Poté zvolte náročnější tvalv - linky. vlnky, kruh a nakonec ostré a tupé úhly jako zuby pily
l cviČení pro iemnou motoriku: klidné otvírání a zavíráni ruky, válení míčku nebo válečku po stole, ,.tleskání"

jednotliými prsty o sebe, solení, rozvíráni dlaně jako když se rozviii kYička

Grafomotorika
Pro budoucí psaní ditěte ve škole je důležité, aby ruka. kterou bude psát. byia dostatečně připravená a uvolněná
(viz jemná motorika). Důležité je. aby byly uv:lněné tz,-. velké klouby rub, (rameno. loket a zápěstí). Ty se
uvolňují například kroužiyfmi pohyby ve stoji nebo předklonu. Nejdřive provádime krouživé pohyby ve
vzduchu, později pasteikou nebo voskovým hranolem na velký (balicí) papír (alespoň A3), popř, křídou na
ast'a lt.

Ab,v budoucí prvňáčky nebolela brzv ruka, aby písmo bylo upravené a aby stačili tempu práce, je potřeba, aby
správně držeii psací náčiní, MLrsí umět vytvořit tzv, špetku fiako když chceme solit třemi prsty), Co by dítě mělo
zvládnout v obiasti grafornotoriky?
. snrúvné sezení nři kreslení u stolu: na židličce by dítě mělo sedět íak" že se nohama dot}ká země (nebo je

má podložené). Deska stolu by měla být tak vysoko, aby opřené nrce se sto|enr tvořily v lokti pravý úhel.
. sprdvné držení psacího núčiní: umét vytvořit špetku (jako když solíme třemi prsty" palec a ukazovák jsou

proti sobě a prostředník je podsunutý pod tužkou). Zbylými clvěma prsty (malík. prsteník) mťrže dítě
přidržovat lehkou kuličku vy,tvořenou např. z papíru. Tužka míří k rameni. Dětem, u kteqých se nedaří
vr-r.odit správné držení. jsou doporučovány trojhranné tužky a pastelky.

. DoslouDnost tvarů:
l . čán- (vodorovné" svislé, šikmé): auto jezdí sem a tanr, veverka běhá po stromě, prší z mraku
).. kruhv (sněhu|ák, sluníčko, zajíček)
3. spirúIv (šneci)
4. horní u dolní obloukv (žabka skáče. krtčí kopečk.v^ tašky na střeše): ,,Žabka skáče hop a l,}op",

..Mistička pro pejska a pro kočičku"
5. vlttovkv (vlnky na vodě. hory a údolí)
6. horní a dolni smvčkv (kouř z komína, traiektorie letadla)
7. osmičkv (Iežatá i stojaá, ocas draka, mašle)

o kreslení rozvíií formou vesdéhly: kreslit pohádky, příběhy apod.
o vvbarvování ploch : má být bez přetahování, nedotažení i odbyí jen lyčmáráním
l před pscním rozcvičit ruce: kraužit zápěsíim volným i sevřeným v pěst, protřepat ruce, ,,tleskání"

jednottiqými prsty atd.

Při přetmúvajících nebo znučných obtížích do1lo7y6oiu*e absolvovaí grafomotorický kurz u puní Veselé, tel,
7 7 5 5 6 0 04 4, www. grafomotor ika e u

Iď.eč a zlyjadřoaací schopnosti
Při nastupu do školy dostává dítě mnoho pokynů a je potřeb4 aby jednotliým slovům rozumělo a aby umělo
vljádřit slovně své myšlenky a nápady. Pokrrd s tím bude mít problémy, bude v nevýhodě a zbl,tečně ho to bude
od ÚkolŮ odrazovat. Dětem se ale i v této oblasti může pomoci. Předškolák by měl zvláďat:
o osobní informace:jméno a příjmení. adresa, věk, jména sourozenců a rodičů
. núzw Části těIa: učitelovy pokyny se jich budou často týkat, dobré je také procvičovat názvy částí těla

v kombinaci s rozlišením pral,y-levy (pravá ruka. levá noha)
o wiútlřit své mvšlenkv c notřebv
l Damutovat si skupinv slov a umět ie pQimenovaí nadřuzeným poimem: dny v týdnu, roční období,

geometrické tvary, barvy, ovoce, zelenln4 oblečení" nábýek, obuv aj.
Vyjadřování se rozvíjí postupně, buďte trpěliví a nezahmujte dítě přebytečným množstvím slov. Fungují jasná a
srozumitelná 4jádření. Často si s dítětem povídejte, pomáhejte mu hledat vhodrrá siova. Když aiieii et"t"
pohádku, je vhodné zastavovat po malých částech a nechat dítě vyprávět co se stalo, případně klást i doplňující
oíázky (,,Co měla Karkulka na sobě?" ,,Koho potkaia v lese?")



VsouČasné době se.u mno.ha dětí objevuje.vada ř9Či,.vada vÝslov_nqsti. Vpřípadě jakékoli vady je nutnospolupracovatsklinig'kÝmlogopedemu,napi*óffio,noznil-.;dříve,'aleureitepřednástupemdo
školy, Předc házet v adáÁ r}sI 

"""""tl 
r. dá taiérru. $,.nn*itou mluvidel :C cviČení rtŮ: ŠPulení Úst, stahování koutků na jednu a na druhou stranu, úsměv, smutek,

ffi'?*::'#iiilÍi'*,zasouvání,pohybšpičkoujazykanahorqdolů,vpravo.vlevo,
o cviČení dolní Čelisti: sPouŠtění a Přitahování dolní čelisti při otevřených nebo sevřených rtech směrem dolů.vysouvání čelisti
C naPodobování zvukŮ: sYČetjako had, bzučetjako včelka, frkatjako kůň, otevírat pusujako kapr' ffiffi;,$inffiÍi.'#;;tli:' ke kYtiČce, foukání horkého čaje, ohňvá ní zmrzlýchrukou, vleže
Při Přetrvávaiících nebo wlT azných obtížích v oblasti řeči ie nejlepší kontaktovat klinického logopeda, Např.: Klinická logopedie: Mgr.L.Šťovíčková, tel:318 634150,*uur.tgopediepribrom.cz

Sociální a praco?ní zralost
PředŠkolák bY se měi umět na nějakou dobu odloučit od rodičů. částečně by měl zvládatsvé pocity a reakce bezkriku a PláČe, Měl bY, se také u-et Pr;*ereně dtouho soustředit na jednu činnost, nenechat se vyrušit okolnímiPodněry a činnost dokončit, Neměl by bÝi příliš uo;a.ný u ko"ári" , aorpeým; 

'i 
,'urrt.unir.y. Měl by umětsamos*tně zvládnout jednoduchý irkól. tranohe ," doti Áu.rei Á.o" a nápoáobou. proto je vhodné pomocí hryuPer-ňo'at vhodné návYkY (naPř, sebeobsluhu - oblékání, 

^ruroránítkaniček, ououuani azauvání).při práci sedítě seznarnuje srŮznými. miteriály u |r"Jmety, s jejich p""ziri* a získávátak důležité zkušenosti (využitínástro,jŮ, vlastnosti mat9|á-lú zručňost). eoopoiu;t."rluu*j"u Jiie o._K,dyžr. nupriktuo nabídne s pornocí při
*fr:riijj.ijtŤ;*rŤ:#Xffrrzi, vhoane hop;;;;i", ,,u,ri íu žíci tL{, ise bude lesknout jalo

a

a

. obsíarat iednoduchý ndkup. pokud k biízkému obchodu vede bezpečná cestao stáIý pracovní úkol: např. prostírá před jídlern, nosí příbory na stůl
zalevat květinv: stará se o 1 nebo 2 dobře dostupné květináče, vysvětlíme jak často a jak mnoho zalévat

,: podat tatínkovi kladívko, přinést mamince něco ze spíže, 
^rv, !

: !:!:: "itrlióF: odnášení plevelq péče o malý záhonek, zalévámí

il§Ťj'r}ÍiŤ'.x;ff'J:,r§,JT#i,:,":1"* :x,:č;;,ké;; 
Ži,Ů",,sebeovládání a sebeobslu hy, jehož základy

' §amostatno§Í voblékánÍ, Při jídle (čeká do.konce jídla, pak může odejít od stolu). udržování hygieny(samostatné používánitoalety á toaleiního papíru, *1,ti.uťo,l,eesáni. čištění zubů. vysmrkání)o schopnost děIit se: ve škole se bude muset clělit o vrrbavení- hračky. učitelovu pozornost a čas, pokud bude..hamoun'', bude neoblíbené a bude tím trpět.:vystavujtedítěrůznýmsituacím,vekterychbudedruhé,třetí

Nezapomínejte, Že dítě musí vědět. Že ho máte rádi a že se zajímáteo jeho drobné starosti. T,o vše proto, abymělo Pevnou citovou vazbu a pocit bezpečí, iistoty a ur-čitého zizemive své rodině_ .


