
Začátek školní docházky je pro dítě velkou životní změnou, při které se bude muset umět vyrovnat se spoustou
nových věcí: podřídit se časovému rozvrhu, kolektivu dětí i autoritě učitele, naučit se soustředit a dě]at věci
méně přitažlir,é, ale také pochopit mnoho nového... a hlavně z toho také mít radost a uspokojení. Jen tak se pro
malého školáčka (a jeho rodiče) v budoucnu nestane učení nudnou a otravnou povinností. Někteří předškotáčci
potřebují na zviádnutí potřebnÝch dovedností a rozvo1 schopností vice času a také dopomoc dospělých. Těmto
dětem pak bl,vá odložerra školní docházka. Pokud rodiče svému synovi či dcerce nepomohou, zarok se může
podobná situace opakovat znovu a dítě znovu nebude do školy dostatečně připravené.
V násiedujícím textu Vás seznámíme s ťm, které oblasti ško]rú zralost zahrnuje, co by měl budoucí prvňáček
zvládnout a také jak to trénovat. Každý cvik by měl být pro dítě hrou a zábavou. Nezapomínejte" že dítě se
dokáŽe soustředit 5 až 70 minut. Neodrazujte ho přehnanou kritičnosti, procvičujte jednotlivé oblasti
pravidelrrě, postupujte po malÝch kručkác}r, povzbuzujte ho a často chvalte.

Hrubá motorika
Hrubá motorika znamená schopnost dítěte ovládat celkové pohyby těla, Snadno lze odpozoIovat, zda je dítě
polrl,blivé a šikovné, nebo nemotonré, často padá a připomíná spíš ,,slona v porcelánu". Ve škole pak mívá
problémy v tělesné výchově a ve společných hrách s ostakúrni, protože je ,,kazí". Co by měl předškolák zvládat?
. udržoaání raanoaóha: napodobování postojů ruzných zvířat (stát na jedné noze 1'ako čáp, holubička apod.);

hra na sochy (na určitý signál zkamenět)
l gřeklnat určitou azdálenost: přeskoky přes předmět položený

stťomu

. běh: běh s papírovou čepici nebo běh mezi pŤedměty položenými na zemi (polštářky, autíčk;z aj,)

. skákat po jedné noze: skákaci panák - zpočátku mu můžeme pomáhat tak, že ho držíme za obé ruce, pak
skáče samo a nakonec má přeskákat po jedné noze určitou vzdálenost

. házet a chltat mič: házení míče do nádobv (do krabice nebo do koše), shazovani pleclrovky

. zulódnout jednoduchý rytmický pohyb: napodobuie určitý sled pohybů ve spojení s ňkankou nebo
básničkou

Jemná motoika
Jemná motorika znamená jemné poh.vby, při kterych jde o souhru rukou a zraku, Jeji zvládnutí je důležitým
předpokladem pro pozdější úspěšnost nejen při čtení a psani, ale i ve výtvarné a těIesné výchově, Kluci a
holčičky s nedostatkv v této oblasti jsou tzv. nešikovni - mají problémy v pracovních činnostech a v sebeobslrrze
(zavazování tkaniček, oblékání, mytí, česání, používáni příboru). Většinou také neradi kreslí a jejich výtvory
jsou n,a lrorší úrovni než u jejich vrste.rmíků.

Při rozvíjení jemné motoriky začínejte s veikými předměty, se kterými dítě snadno manipuluje a až postupně,
s vývojem, drobných svalů ruky, přidávejte menší předměty. Vytvořte pro dítě tvořivé prostředí, ve kterém si
bude moci spoiečně s vámi kresiit, vybarvovat, malovat, malovat prstem, trhat velké kusy papíru, stňhat, Iepit...
Co by tedy měl předškolák zvládat v této oblasti?
l aózat uzle, kličky, za?bnt arozep'í,nat knoílíky, clruky a zipy
. obratně manipulooat s drobnlmi předmět!: hry Mikado, kuličky, navlékání korálků, montování stavebnic,

oblékání panenek
. aytrhóaat taary zpa,píru * třemi prsty, které vytvářejí špetku a trhají papír můžete napomoci správnému

dtžerutužky
. práce s hlínou, tčstem nebo modrlínau: válet hadv, koulet kuličky, trhat těsto třemi prsty na malé kousky
. obrahň zacházet s nůžkgmi: nejdříve ukažte dítěti, jak má nůžky správně držet (leváci by měli mít nůžky

pro leváky) - sevřít je palcem a ukazovákem, zpočátku nechte dítě stříhat všemi směry a přidržujte mu
papir. Když se naučí s nimi zacházet, nechte ho stříhat mezi dvěma čárami (nejdříve vzdálené od sebe 3 cm,
pak 1 cm). Poté zvo]te náročnější tvarv - linky, vlnky, kruh a nakonec ostré a tupé ťrhlv jako zubi. pili,,

na zemi, vÝskoky na židličku, na kmen



. cuiěaní pro iemngu motoriku: klidné otvírání a zavíráni ruky, válení míčku nebo válečku po stole, ,,tleskání"
jednotiivými prsty o sebe, solení, rozvírání dlaně jako když se rozvíjí kytička

Grafamotoňka
Pro budoucí psaní dítěte ve škole je důležitá aby ruka, kterou bude psát, byla dostatečně připravená a uvolněná
(viz jemná motorika). Důležité je, aby byly uvolněné tzv. velké kloub}u ruk}z (rameno, loket a zápěstí). Ty se

uvolňují například krouživými pohyb.v ve stoii nebo předklonu. Nejdřive provádíme krouživé pohyby ve
rzduchu, později pastelkou nebo voskovým lu,anolem na velký (baLici) papir (alespoň A3), popř. kfidou rra

asfalt.

Abv budoucí prvňáčky nebolela btzy ruka, aby písmo bylo upravené a aby stačili tempu práce, je potřeba, aby
sprár,ně drželi psací náčiní. Musí umět r,ytvořit tzv. špetku f ako když chceme solit třemi prsty). Co by dítě mělo
z r-ládnout v oblasti grafomotoriky?
. spróuné sezení při kreslení u stalu: na židličce by dítě mělo sedět tak, že se nohama dotýká země (nebo je má

podložené). Deska stolu by měla být tak rysoko, aby opřené ruce se stolem tvořily v lokti pravý úhel.
c spráaé d,ržaní psacího náčiní: umět vytvořit špetku (jako když solíme třemi prsty, palec a ukazovák jsou

proti sobě a prostředník je podsunuÝ pp<l fužkou). Zbylýml dvěma prsty (malík, prsteník) může dítě
přidržovat lehkou kuličku vytvořenou např. z papíru. Tužka mífi k rameni. Dětem, u kterych se nedaří
vl,r,odit sprár.né držení jsou doporučoviiny trojhranné tužky a pastelky"

. pps]91!pllpÉílu_4íŮ:

1. čáry (vodorovné, svislé, šikmé): auto jezdí sem a tam, veverka běhá po stromě, prší z mraku

2. kruhy (snéhulák sluníčko, zajíček)

3. spiróla (šneci)

4. homí a dolní oblouka (žabka skáče, krtčí kopečky, tašky na střeše): ,,Žabka skáče hop ahop",,,Mistička
pro pejska a pro koóčku"

5. ulnouky (vlnky na vodě, horv a údolí)
6. horní a dolní smyčka (kouř z komina, trajektorie letadia)

7. osmičky (ležatá i stojatá, ocas draka, mašle)
. kresleruí rozaíjí íormou aeselé hry: kreslit pohádky, příběhy apod.

o uybaraoaóní ploch: má být bez přetahování, rredotažení i odbytí jen vyčmáráním
.@;kroužitzápěsttmvolrrýmisevřenýmvpěst,protřepatruce,,,t1eskání,,

jednotlivými prsty aid.

Graíomotorický kurz - terapeut Marta Veselá, tell'775 56 O0 44, www.graíomotorika.eu

zrakoué anímání
Zrakové vnímání se vyvíjí postupně - nejdřive miminko dokiiže rozeznat jen svět1o a tmu, ale brz1, začne

rozlišovat obličeje, vicerozeznávat různé tvary, až nakonec před nástupem do školy dokáže postřehnout drobný
detail i vnímat věci jako celek.

Pokud přetrvává nezralost v oblasti zrakového lmímá,rrí, mohou mít děti ve škole problémy se zapamatováním
(a tedy i psanim) některych ťvarri písmerr, zejména těch zrcadlově obrácených (např.: b-d, a-e). Nejobtížnější je

hlavně rozlišit tvary obrácené horizontálrré (podle osy vpravo-vlevo).

Důležitá pro budoucí čtení je také schopnost pohybovat oóma zleva doprava. Rozvíjí §e obíacením stran

v knihách a časopisech. Stránky vžd1l zaťlnáme prohlížet od levého horního rohu a posfupujeme ve stejném

směru jako bychom četli. Co dále by měl zvládat předškoták v oblasti zrakového rozlišování?
.@sledovánípříběhůvknize,řazeníobrázkůzrozstÍiLtanýchkomiksů,sledování

kutálejícího se míčku, počítání předmětu (kamírrky, kostky) v řadě -vždy zleva doprava
. naiít stejné obrózky: existuje mnoho cvičení v dětských časopisec\ kdy se spojují stejné obrázky čarou, dále

napřiklad pexeso ap.

r



" :a;:::-::::ňtrl,.,uiít',ětolik rozdílů m*,,1.,Ťi ob,:2:uií_|=|!skupiny nepatří podle barev,

ve|ikostj, tuaru atřryhledáni "skrytl,c[" věciv ohrázku rT Tl rTTl
. dokreslit neúplné obrázkll l... +jt Lfr..li..,::.'o"-"."Fovahra,nastů1po1ožitněkotikpředmětů,

pak je zakýtsax"iTaitc vzpomíná, .o uijěio. Nebo pod šátkem skrýt nějaký předmět ze stolu v dlani a

. i\ilÍÍ;ťrlillťŮ,. nahoře-dole, aprauo-uíeuo, prattí-posleáni,uprosůed,orientace na vlastnim těle' PředloŽkY

nad., pod, před, za

sluchoaé anímání
sluchové vnímání je důležitou podmínkou pro úspěšné lsani |jttatu 

a Čtení. prvňáček by měl umět vnímat a

poznat rytmus s}ov, rozdělit je na ďabikvi slvš"i parro,tirra hlásk}, ve slově a také ie zpět do slov skládat

(=zvtrková ana.ýzaa slmtéza). Začínáme iednoiuššimi hrami (Poznáváni zvuku a jeho PolohY) a PostuPu;eme

postupně k těm obtížnÚlSi* 6,u se slovy, slabikami a hláskami)

.určitpq!9hu-Zauku:cinkneme,zašustíme,zatleskámeatd.adítěsezavřenýmaočimaukazuje,odkudzvuk
přichází a ..rčule, co zr,,uk způsobito, rr.u 

"u 
siepou bábu, hledání schovaného budíku podle tikotu

.rozpoznqtcoslašísezaařa,ymaočima:ťkothodin,projetíauta,hlasy,tekoucívoduai.
l rytmická caičaní:ťukáním, tleskáním, pískáním nebo dupáním předvedeme nějaký rytmus a dítě je má

: puzzle, rozstřihané obrázky (lze podlepit obrázek

z časopisu tvrdým pupffir**ríhat na ,rat otit torrsků a poté co ho dítě bezpečně zvládá složit' rozstříhat

zopakovat
rozložit slozso na§labiky: např, tleskánim

ffiů,','"i,7"ii'u'o*,bitva.pitva,kosa-koza,kapr-kopr.ko1eno.po1eno,páni-paní
x..^Á Lnuří n nnkattpc,ca ie uarostied: ,,Co si;lšíš na začátku slova pes?" Když zvládne

Íá ;, souhlásku (pes), poté na samohlásku

(kočka) a nakonec co je uprostř"d 
!p,:)], 1i:$ l*,iťi.,:;l'*:, :i:lliri',oť'ku 

v místnosti,

$lll"l:ffi§ffil:",ffiil;|'.ÍiuJ" fo,stei, -lštář, -vleče,,í), příP.slovní fotbal

álnlthntt m,ěkkou e tardou §_]Ňiku: {rozvíjí se až mezi 6, a 7, rokem), kď,y: dÍ:ě SlY:]

dyž tvrdou slabiku (např, dýchá) zmáčkne tvrdou

kostku, ,,vypípá" krátké a dlouhé slabiky slova (např, papímictví o - r -)

Předčísetné počítání
Na školní matematiku se ciítě připravuie v pŇběhu celého předškolrťho obdobi' IJčí se chápat pojmy "menši-

větší,,, ,,více_méně,., ,.dohromaáy;, ,,,stelné" apocl. Předškolák bY měl zvládat:

. počítání do deseti až daaceti: žádné číslo nevlmechá ani neřekne dvakrát

. při pačrtání přeAměti započítá každú předmět iedno_u (ne'znechá ho ani nepočítá dvakrát): předmět_v

postavíme do řad,v a dítě je počítá ("*i#i§{Ť*,aop,o"u jako při nácviku pohybu očí), zpočátku

il; #";kazovat a přesunovat z jedné stranv na druhou

a

a

a

ce
zelt

a
před dítětem 1eží 3 kostky, řekneme, aby jednu

' ffiÁ,uto 1:pl pru"u"ost na sčitáni a odčítánÍ)

Pro rozvoj této oblasti lze také hrát hry ,,čiověče, nezlob se, ,,Domilo" a "Kvarteto",

Řeč a ayjadřoaací schopnosti
při nástupu do školv dostává ,dítě mnoho pokvnů a je potřeba,,aby jednotlivým slovům. rozumělo a aby umělo

vládřit siovně své myšlenky a nápady. porua s tím bude ,r",it proute*Y, bude v nev'ýhodě a zbYteČně ho to

bude od úkolů odrazoirri. nj,"* ," ut"l v této oblasti může pomoci. předškolák b;, měl zv.ádat"



. osobní iníormace: jméno a pfijmení, adresa, věk, jména sourozetrců a rodičů
l nózaa čóstí těla: učitelovy pokyny se jich budou často týkat, dobré je také procvičovat názvy částí těla

v kombinaci s rozlišením praaý-lexý (pravá ruka, levá noha)
. uyjádřit suó myšlenky a potřeby
. p&matoaat si skupirua sloa a umět ie pojmercouat nadřqzeruJm poimeffi: dny v týdnu, roční období,

geometrické tvary, barvv, ovoce/ zelenina, oblečení, nábytek, obuv aj,

Vyiadřování se rozvíji postupně, buďte trpělivi a nezahmujte dítě přebytečnrim množstvim siov, Fungují jasná
a srozumitelrrá r,y_iádřeni, Často si s ďítětem povídejte, pomáhejte mu hledat vhodná slova. Když ditěti čtete
pohádku, je vhodné zastavovat po malých částech a nechat dítě vyprávět co se stalo, připadně klást i doplňující
otázkv (,,Co měla Karkulka na sobě?" ,,Koho potkala v lese?")

V souČasné době se u mnolra dětí objevuje vada řeči, vada výslor,.rrosti. V případě jakékoli vady je nutno
spolupracovat s logopedem a s nápravou ieči zaěit co možná nejdříve, aie určitě před nástupem do školy.
Předcházet vadám výslovnosti se dá také tzv. gymnastikou miuvidel:
. caičení rtů: špulení úst, stahov;ání koutků na jednu a na druhou stíanu, úsměv, smutek,
. caiČení jazyka: rvch]é vvsouváni a zasouvání, pohvb špičkou jaz_vka nahoru, dolů, vpravo, v]evo,

napodobuje |tzáni zmtzliny. klapot koní aj.

. caičení dolní čelisti: spouštění a přitahování dolní čeiisti při otevřených nebo sevřených rtech směrem dolů,
vysorrvání čelisti

. napodobouóní zauků: syčet jako had, bzučet jako včelka, frkat jako kůň, otevírat pusu jako kapr

. próce sdechan: dJtě napodobuje čichání ke kytičce, foukání horkélro čaje, ohříváni zmrzlých rukou, vieže
nafukoválí imaginárního balónku v břiše

Klinická logopedie: Mgr.L.Šťovíčková, tel:318 634 150

Sociólní il pracol)ní zralost
Předškolák bv se měl trmět na nějakou dobu odltlucit od rocliój. Částečně by rněi zvládat své pocitv a reakce bez
křiku a pláče. Měl bv se také umět přiměřeně dlouho soustředit na jednu čir"rnost, nenechat se vvrušit okolními
podněty a činnost dokončit. Neměl by být příliš bojácný v kontaktu s dospělými i s vrstevníky. Měl bil umět
samostatně zvládnout jednoduchý úkol. Mnohé se děti naučí hrou a nápodobou. Proto je vhodné pomocí hry
upevňovat vhodné návyky (např. sebeobsluhu - oblékání, zavazování tkaniček, obouvání a zouvát:Í). Pfi práci
se dítě seznamuje s různými materiály a předměty, s jejich použitím a ziskává tak důležité zkušenosti (vl.užití
nástrojŮ, vlastnosti materiálů, zručnost). Podporujte vytwalost dítěte. Když se například nabídne s pomocí při
utirání nádobí a po chvíli ho práce omrzí, vhodně ho povzbuďte: ,,Utfi tu lžíci tak, že se bude lesknout jako
zr cadlo! " Předškoiák by měl zvládnout:
. ayřizoaat jednoduché uzkaza příbuznýffi a slusedůfin
. obstarat jednoduchý nákup, pokud k blizkénru ohchodu vede trezpečná cesta
. stálý pracouní úkol: např, prostírá před jíctlem, nosi příborv na stůl
. rulépat_]sl:štq.!: stará se o 1 nebo 2 dobře dostupné květináče, vysvětlíme jak často a jak mnoho zalévat
. ?omáhat rodiČlnn při domócích pracích: podat tatinkovi kladívko, pfinést mamince něco ze spíže
. pIÓllJu_zlltléúll: odnášení plevele, péče o maiý záhonek, zaléváni
Součástí vzdělávání je také rozvol slušného společenského chouání, sebeovládání a sebeobsluhy,lehož základy
b;i si do prvni třídy mělo dítě přinášet z domova.
o samostatlost v oblékání, při jidle (čeká drr konce jídia, pak může odejit od stolu). udržování hygieny

(samostatné používáni toalety a toaletního papíru, myti rukou, česáni, čištěni zubů, vysmrkání)
o schopnost dělit se: ve škole se bude muset dělit o r.l,baveni, hračky. uótelovu pozomost a t'as, pokud bude

,,hamoun", bude neoblíbené a bude tím trpět
c schopnost učit se čekat, až na něj pňjde řada: vystavujte dítě ruzným situacím, ve kterých bude druhé, třetí

nebo posledni, aniž by se citilo méně důležité
Nezapomínejte, Že dítě musí vědět, že ho máte ňdi a že se zajímáte o jeho drobné starosti. To vše proto, ab1,

mělo pevnou citovott vazbu a pocit bezpeči,jisto§ a určitého zázemive své rodině.


