
ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI PŘEDŠKOLÁKA 

 

Vstup dítěte do první třídy znamená velkou životní změnu (nové prostředí, denní program, 

činnosti, nároky, požadavky…). Aby dítě mohlo zvládnout tuto situaci bez vážnějších problémů, mělo 

by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené. Dobrá připravenost 

v žádném případě neznamená výuku ve smyslu poznávání písmen nebo jejich psaní, vyjmenování čísel 

od 1 do 100. Právě naopak. Cíleně se snažíme rozvíjet oblasti, které děti potom využití při osvojení si 

čtení, psaní a počítání.  

Uvedený text obsahuje obecné informace, nezapomeňte, že každé dítě je jiné (popsaných parametrů 

nemusí zcela dosáhnout, ale může se k nim jen přiblížit). Spolupráce rodiny a školy je v tomto směru 

velmi důležitá.  

V textu budou popsány tyto oblasti:  

• Fyzická a pohybová vyspělost, samostatnost v sebeobsluze 

• Citová samostatnost a schopnost vlastní sebekontroly 

• Zrakové vnímání 

• Sluchové vnímání 

• Slovní zásoba a komunikace 

• Základy pojmového a logického myšlení 

• Orientace v čase 

• Předmatematické dovednosti 

• Prostorová orientace 

• Grafomotorická a vizuomotorická orientace 

• Soustředění, pracovní výdrž a návyky 

• Sociální dovednosti a emoční zralost 

 

FYZICKÁ A POHYBOVÁ VYSPĚLOST, SAMOSTATNOST V SEBEOBSLUZE 

• Hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se bezpečně 

pohybuje (odhadne vzdálenost), svlékne a oblékne se, obuje a vyzuje se (zvládá i malé knoflíky, 

zaváže tkaničky), používá příbor, nalije si nápoj, zvládá samostatně osobní hygienu (vysmrká 

se, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír), zvládá drobné úklidové práce (od první třídy 

mu postupně přibývají domácí povinnosti), udržuje pořádek ve svých věcech, nosí si vlastní věci 

sám (aktovku, batoh).  

CITOVÁ SAMOSTATNOST A SCHOPNOST VLASTNÍ SEBEKONTROLY 

• Zvládá odloučení od rodičů, respektuje autoritu jiných dospělých, vyjadřuje souhlas  

i nesouhlas, projevuje se emočně stabilněji bez výrazných výkyvů nálad, reaguje přiměřeně  

na drobný neúspěch, dovede odložit vlastní přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit 

konkrétní činnosti či situaci, zvládne dohlédnout důsledky vlastního chování, dodržuje 

dohodnutá pravidla (ve hře, doma).  

Další informace:  

• Jak připravit dítě do první třídy, Kutálková D. 

• Škola před školou I., II. (pětitýdenní program pro předškoláky)- Rezková V., Tumpachová L. 



• Diagnostika dítěte předškolního věku, Bednářová, J., Šmardová, V. 

• Školní zralost, Bednářová, J., Šmardová, V. 

• Mezi námi předškoláky, Bednářová, J. 

• Než půjdeš do školy 1., 2., Opravilová, E., Filcík, G. 

• Jednou budu školákem, Jullienová, M., Marchalová, M. 

• Zábavná cvičení, hlavolamy a bludiště, Krumphanzlová, V. 

• Sada „Hrajeme si s Filipem“ 

• Sada „Zábavný blok předškoláka“ 

• Pracovní listy Logico Piccolo: Připraven ke startu - Tvary-vzory-množství; Pozorování -Odhalování - 

Vyprávění; Dívej se a přemýšlej! Oko a ruka; Prostorové vnímání; www.mutabene.cz 

• Mini LÜK www.mutabene.cz http://www.mutabene.cz 

• Kuliferda a jeho svět: Pro domácí přípravu šikovných dětí 4-6 let; Pro rozvoj dětí při poznávání 

světa 5-7 let; Co má vaše dítě umět a znát, než půjde do školy; Ověřování školních předpokladů 

dětí 6-7 let; Pro rozvoj školní zralosti u dětí MŠ; www.rabe.cz 

• Edice CD ROM „Chytré dítě" - hry pro rozvoj vnímání, myšlení a řeči (kompletní nabídka výukových 

programů na http://www.jablko.cz/hry ) 

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ 

V případě zrakového vnímání nejde o funkčnost samotného oka (obvykle se řeší brýlemi),  

ale o zrakové vnímání a funkce mozku, které umožní jejich správné zpracování. Všechny aktivity jsou 

důležité při nácviku čtení.  

• skládání obrázků z drobných dílků: puzzle, rozstříhané pohlednice, fotky a jiné obrázky, 

• skládání různých mozaikových stavebnic (z barevných dílků se tvoří různé tvary podle 

předlohy apod.), 

• hledání cesty bludištěm, 

• rozlišování figury a pozadí (bývá často i v dětských časopisech): vybarvování plošek podle 

značek čímž vynikne nějaký autory připravený obrázek, hledání obrázků ve změti čar, 

vyhledávání "ukrytých" věcí na obrázku, hledání překrývajících se obrazců, později třeba i 

některých písmen, 

• vyhledávání drobných částí na velkém celku, 

• vyhledávání dvou shodných obrázků mezi více obrázky, které se liší vždy v nějakém v detailu, 

• vyhledávání drobných rozdílů na dvojici obrázků (je vhodné, když nejprve rozdíl představuje 

odlišný detail, později se jedná o drobný rozdíl mezi obrázky v jejich vodorovné a následně 

pak i svislé rovině), 

• vyhledávání jednoho odlišného obrázku v řadě podobných obrázků, 

• hledání v časopise nebo novinách dohodnuté písmeno nebo nějaký znak - „Kolik takovýchto 

znaků/písmen dokážeš najít tady na té stránce (nebo v tomto článku) za minutu?“ apod. – 

dítě nemusí písmeno znát – jen si v dané chvíli správně zapamatovat jeho tvar), 

• hraní pexesa, 

• princip Kimovy hry, 

• postupné dokreslování obrázku (i společně s dospělým), dítě pak hádá, co na obrátku přibylo.  

 

Další informace: 

• Rozvoj zrakového vnímání pro děti od 3 do 5 let (1. díl), Bednářová Jiřina 

• Rozvoj zrakového vnímání pro děti od 4 do 6 let (2. díl), Bednářová Jiřina 

http://www.jablko.cz/hry


• Rozvoj zrakového vnímání pro děti od 5 do 7let (3. díl), Bednářová Jiřina 

• Shody a rozdíly, Michalová Zdena 

SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ 

Jde především o zpracování různých zvuků v mozku. Zde se opět tréninkem procesů analýzy, syntézy  

a diferenciace dílčích zvuků postupně směřuje ke správnému rozlišování a zpracování zvuku hlásek  

ve slovech. Důležité je také cvičení správného vnímání rytmu (pro pozdější správné vnímání krátkých  

a dlouhých hlásek ve slovech, stejně jako sluchová paměť.  

 

• rozlišování různých zvuků (při zavázaných očích poznat zvuk sirek, peněz, klíčů, poznávání zvuků 

hudebních nástrojů, přírodních zvuků apod.), 

• napodobování rytmu vytleskáním, 

• rozpoznání první hlásky ve slově (nejdříve určujeme souhlásky, souhlásku je vhodné zpočátku 

zdůraznit nebo dát dítěti na výběr), tvorba slov na danou hlásku,  

• hádanky s určováním hlásky: „Začíná to na S, je to zvíře a má to dlouhý chobot. Co je to?“, 

• rozpoznání poslední hlásky ve slově (nejprve souhlásku; a opět je zpočátku velmi zvýrazníme), 

• rozpoznání hlásky uprostřed slova, 

• rozdělování slov na slabiky: vhodné s vytleskáváním, dřevěnými paličkami, vařečkou, kostkou 

lega…, 

• vymýšlení slov, která začínají na stejnou slabiku (KO-lo, KO-pačky, KO-loběžka…), 

• vyhledání předmětů v místnosti začínajících na určitou slabiku nebo hlásku, 

• slovní fotbal, 

• neverbální reagování na danou hlásku (například: domluvíme se, že každá hláska S nás probudí – 

takže ležící dítě, když ji v našem vyprávění uslyší, tak zvedne hlavu, nebo ruku; cvičí se tak současně 

i pracovní pozornost), 

• poznávání rozhláskovaných slov (např. předříkáváme po hláskách: s-ý-r, d-ů-m, č-á-p, 

• sluchové rozlišování (diferenciace): nabízení dvou různých nebo stejných slabik, kdy dítě musí určit, 

zda jsou stejné nebo odlišné, 

• nabízení dvou různých nebo stejných slov (i nesmyslných) a musí určit, zda jsou stejná nebo jiná 

(např. dos/doc, fon/lon, kůže/gůže… ), 

• opakování krátkých úseků rýmů, písní, básniček, rozpočítadel,  

• zapamatování si prodlužující se řady slov ve větě (například. V zahradě rostou jablka. V zahradě 

rostou jablka a hrušky. V zahradě rostou jablka, hrušky a švestky. A tak podobně dále větu 

rozvíjíme),  

• vyřizování jednoduchých vzkazů jednotlivým členům rodiny.  

 

Další informace: 

• Sluchové vnímání, Bednářová Jiřina Šimonovy pracovní listy č. 15 - rozvoj sluchového vnímání, 

rozlišování hlásek, slabik, slov 

• Sluchové vnímání pro děti od 4 do 8 let, Nakladatelství Raabe 

• Bystrozraký Filip, Vančurová Eva 

 

SLOVNÍ ZÁSOBA A KOMUNIKACE 

• vedení dítěte k vyprávění: o činnostech, které dělá, co vidělo, děj pohádky,  

• přehrávání děje s maňásky, či loutkami, za které dítě mluví, 



• povídání nad obrázky – nejprve můžete napovídat, poté dítě hovoří samo,  

• předkládání předmětů, obrázků nebo předříkávání názvu věcí – dítě říká, k čemu daná věc slouží, 

• dovyprávění krátkého příběhu nebo dokončení věty, 

• má slovní zásobu odpovídající věku: zvířata a mláďata (domácí, lesní, exotická), ovoce a zelenina, 

rostliny a stromy, dopravní prostředky, barvy, rodina (členové, jejich vztahy), názvy základních 

obchodů a povolání, dny v týdnu, předměty denní potřeby, části lidského těla, pojmy: větší, menší, 

včera, dnes, zítra, ráno, poledne, večer, noc, blízko, daleko, za, pod, nad, vedle, mezi, u, vlevo, 

vpravo, nahoře, dole. 

ZÁKLADY POJMOVÉHO A LOGICKÉHO MYŠLENÍ 

• trénujte souhrnné pojmenování věcí a činností podle společných podstatných znaků (tzv. nadřazené 

pojmy - kategorie) - od jednodušších k náročnějším kategoriím – např. ptáme se dítěte: „ Rohlík, 

sýr, rýže, maso. – To všechno je?,  

• určování shod a rozdílů u dvojic slov – např. : "Řekni, v čem se podobá švestka a hruška." (rostou na 

stromě, jsou k jídlu, … správných odpovědí je obvykle je více). "A teď řekni, v čem se od sebe liší – v 

čem jsou rozdílné. 

• hádání předmětů podle vyjmenovaných podstatných znaků – "Myslím si věc. Má kola a zvonek 

a šlape se na ní". S dítětem se střídáme v roli popisujícího a hádajícího, 

• tvoření definic slov - například kočka: "Jak by jsi někomu vysvětlila, co je to vlastně kočka? 

- Někomu, kdo ji nikdy neviděl." (domácí zvíře, má čtyři nohy, je chlupatá, má fousky, chytá myši, 

pije mléko, apod.), 

• vymýšlení slov opačného významu (antonyma) - např. velký - malý, těžký – lehký, tvrdý – měkký, 

• řešení běžných situací, které by dítě v tomto věku už mohlo zvládnout ("Co uděláš, když …?"). 

 

Další informace: 

• Žvanda a Melivo- Stará Ester 

• Šimonovy pracovní listy č. 4 - rozvoj myšlení a řeči 

 

ORIENTACE V ČASE 

• užití pojmů: dnes, zítra, hned, jindy, pozítří; orientace v týdnu, měsících, ročních obdobích, 

• zaměření se na znalost relativního trvání časových úseků (co je delší - jeden týden nebo sedm dní), 

• rozvíjejte chápání sledu událostí, řazení děje v čase. 

 

PŘEDMATEMATICKÉ DOVEDNOSTI 

• budování pojmů vedoucí k porovnávání, srovnávání a následně vytvoření představy množství (malý 

- velký; málo - hodně; krátký - dlouhý; široký -úzký; menší - větší; kratší - delší…), 

• vedení dítěte k tzv. párovému přiřazování (k řadě kostek přidat další řadu o stejném počtu;  

k hrnečkům přiřadit lžičky apod.), 

• vedení dítěte ke třídění (podle barvy, podle velikosti, podle účelu...), 

• vedení dítěte k řazení předmětů podle velikosti, pojmenování toho, který prvek je nejmenší, 

největší, 

• při hře s kostkami, kuličkami, kamínky a podobně (vždycky za pomoci manipulace s předměty) 

upřesňování operace „přidej“ a „uber“, případně „kolik jich pak bude?“; u předškoláka úplně stačí, 

pohybuje-li se v počtu kolem pěti, 



• postřehování počtu: „ Kolik ukazuji prstů?“ - cílem je, aby je dítě nepočítalo stále po jedné,  

ale aby na první pohled označilo počet. 

 

Další informace:  

• Počítání soba Boba ‚1—3.díl), Bednářová Jiřina 

• Brzy budu počtářem, Věra Kárová 

• Rozvíjíme početní představy I., II., Michalová Zdena 

• Šimonovy pracovní listy č. 8 - rozvoj logického myšlení 

 

 

PROSTOROVÁ ORIENTACE 

• nacvičování základních pojmů (nahoře, dole, uprostřed, před, za, hned před, hned za, mezi, pod, 

vedle, u), 

• určování vzájemné polohy dvou různých objektů (např. pod stolem je židlička); rozhodování  

o vzájemné poloze dvou objektů (je - není něco v tašce), 

• vyhledání věcí na obrázku s pojmy dole/nahoře, vpravo/vlevo, 

• popisování cesty do obchodu, parku apod. s pojmy vpravo/vlevo, 

• zakreslování jednoduchých obrázků podle diktátu (zakresli na výkres do pravého rohu nahoru 

míček…). 
 

Další informace: 

• Orientace v prostoru a v čase pro děti od 5 do 7 let, Bednářová Jiřina 

 

GRAFOMOTORICKÁ A VIZUOMOTORICKÁ ORIENTACE 

• uvolňování ruky (postupujte od velkých tahů na velké ploše, kdy pohyb vychází z ramene, bude-li 

cvik zvládnut ve velkém, pokračujte v psacím pohybu vycházejícím z lokte, nakonec po zvládnutí 

vycházejte z pohybu v zápěstí a z pohybu vycházejících z prstů), 

• práce na papíru velkého formátu, nejméně A3, kreslit kruhy, rovné čáry ovály, oblouky s vratným 

tahem, 

• nacvičování špetkovitého držení tužky pomocí „ špetění", tzn. jakoby solit mouku, písek pomocí 

palce, ukazováčku a prostředníčku; kreslit tak např. obrazce na tácek, pískoviště apod.; možno 

využít trojhranné pastelky/ o větším průměru/ tužky Stabilo, 

• obkreslování podle předloh, dokreslovačky, 

• skládání kostek/lega/puzzlí/mozaiek podle vzoru, 

• kreslení přes průsvitný papír, přes fólii, 

• vyhledání obrázku ve změti čar a jeho obtažení, 

• sledování čáry prstem, pastelkou, 

• modelování, práce s hlínou, plastelínou, 

• využívání omalovánek. 
 

Další informace: 

• Rozvoj grafomotoriky, Bednářová Jiřina 

• Mezi námi pastelkami (3-5 let, 1. díl), Bednářová Jiřina 

• Co si tužky povídaly (4-6 let, 2. díl), Bednářová Jiřina 



• Na návštěvě u malíře (5-7 let, 3. díl), Bednářová Jiřina 

• Kreslení před psaním, Bednářová Jiřina 

• Jedním tahem-uvolňovací grafomotorické cviky, Bednářová Jiřina, Šmarda Richard 

• Šimonovy pracovní listy č. 5, 9 - grafomotorická cvičení 

• náměty na uvolnění rukou - http://www.jak-spravne-psat.cz/ 

• Čáry, máry I., Michalová Zdeňka 

SOUSTŘEDĚNÍ, PRACOVNÍ VÝDRŽ A NÁVYKY 

• účelem cvičení je, aby si dítě postupně zvykalo na takovéto úkolové situace a učilo se v nich 

neodbíhat k jiným činnostem a snažit se pracovat až do ukončení úkolu. 

• snažte se vždy dítěti předem avizovat, kolik toho chcete procvičit (ukažte názorně), 

• trénujte dítě v samostatnosti: ukládání si svých věcí a hraček, příprava oblečení na další den, 

příprava vlastních věcí.  

 

SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI A EMOČNÍ ZRALOST 

• trénujte dítě ke zvládnutí odloučení se od rodičů, 

• trénujte dítě k sebekontrole a schopnosti odložit bezprostřední splnění svých přání, 

• posilujte schopnost dítěte zvládat vlastní emoce (vztek), 

• veďte dítě k respektování jiné („nerodičovské“) autority, 

• umožněte dítěti dostatečný pobyt v kolektivu vrstevníků a veďte jej ke spolupráci s ostatními dětmi, 

• trénujte dítě v dodržování stanovených pravidel chování; pravidel hry apod. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


