
CO BY MĚLO UMĚT DÍTĚ, KTERÉ JDE DO PRVNÍ TŘÍDY 

- správně vyslovovat všechny hlásky 

- pozorně poslouchat pohádku nebo jiný text a jednoduše vyprávět obsah 

- zvládat odloučení od rodičů 

- reagovat na cizího dospělého, vyřídit jednoduchý vzkaz, ovládat se a kontrolovat 

- pracovat samostatně ve skupině dětí, jak je zvyklé v mateřské škole 

- komunikovat s vrstevníky, spolupracovat s ostatními dětmi 

- vydržet sedět nad zadaným úkolem alespoň patnáct minut a být schopné úkol 

dokončit 

- pamatovat si říkadla, básničky, písničky 

- pamatovat si, co prožilo, vidělo, slyšelo a být schopno po určité době si toto vybavit a 

reprodukovat 

- vědět, jak se jmenuje, kde bydlí, kolik mu je let 

- orientovat se v základních činnostech obvyklých pro určité dny (vyjmenovat dny 

v týdnu – vědět, kdy chodí do školky, kdy je víkend), určitou dobu (ráno, poledne, 

večer…), roční období 

- správně ukázat směr a polohu (nahoře – dole, vpředu – vzadu, vlevo – vpravo, 

vysoko – nízko) 

- hrát jednoduché hry – domino, pexeso, člověče nezlob se, skládat puzzle a také umět 

přijmout prohru 

- držet správně tužku, tj. dvěma prsty mezi palcem a ukazováčkem, s uvolněným 

zápěstím 

- napočítat alespoň do pěti 

- porovnávat počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků 

- rozpoznat základní geometrické tvary (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník)¨ 

- třídit věci podle druhu, velikosti, barvy, tvaru, množství (např. korálky) 

- najít rozdíly na dvou obrázcích, postřehnout změny ve svém okolí 

- vystřihovat jednoduché tvary, lepit, modelovat, kreslit, malovat, skládat papír atd. 

- samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, zavázat tkaničky, nasadit čepici, rukavice 

- dodržovat osobní hygienu (používat kapesník, mýt si ruce, použít toaletní papír, 

spláchnout) 

- být samostatné při jídle, správně používat příbor, nalít si nápoj, jíst čistě 

- zvládat drobné úklidové práce (uklidit si po sobě předměty a pomůcky na určené 

místo, připravit si pomůcky), postarat se o své věci 

- umět pozdravit, poprosit, poděkovat, omluvit se 

- brát ohled na druhé (umět se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším…) 

- mít poznatky z nejbližšího okolí, ze světa přírody, kultury, techniky v rozsahu jeho 

praktických zkušeností 

            a především mít zájem o učení a chuť poznávat!!! 



 

 

 


