
 

 

 

  

Na to, aby sa vášmu dieťaťu v škole darilo, 
malo by samostatne zvládnuť nasledovné: 
 

 Pozná svoje meno a priezvisko, mená svojich 
rodičov, vie kde býva, koľko má rokov. 

 Dokáže sa samostatne obliecť, obuť sa, zaviazať si 
šnúrky na topánkach.  

 Zvládne vydržať pri nejakej činnosti približne 15 
minút (pri kreslení, pri hre). 

 Zaujíma sa o informácie, „chce vedieť, poznávať“  
(pýta sa na písmená, čísla, z čoho sa vyrábajú 
rôzne predmety...) 

 Vydrží v spoločnosti iných ľudí aj bez prítomnosti 
rodiča alebo niekoho z rodiny (zvláda odlúčenie od 
rodiča, keď rodič odchádza do práce, primerane 
zvláda tzv. ranné lúčenie, keď chodil do škôlky ) 

 

 Správne vyslovuje všetky hlásky.  
 Dokáže rozprávať podľa obrázka, popíše vetami, 

čo vidí na obrázku.  
 Dokáže sformulovať myšlienky aj do zložitejších 

viet, vie porozprávať obsah rozprávky, príbehu. 
 Porozumie inštrukcii, úlohe, rozumie, čo má 

urobiť, keď ho o niečo požiadame. 
 

 Dokáže sa naučiť naspamäť básničku alebo 
pesničku. 

 Pozná základné farby. 
 Pozná niektoré číslice a písmená.  
 Rozlišuje základné geometrické tvary (kruh, 

štvorec, trojuholník). 
 Triedi predmety veci podľa veľkosti a množstva. 

Vie, keď sa hráte s legom, na ktorej kôpke je viac  
alebo menej kociek.  

 Vie, ktorý predmet je dlhší, kratší, najväčší, 
najmenší, najvyšší, najnižší. 

 Spočíta predmety do 5 (spočíta koľko je kociek).   
 S istotou vymenuje číselný rad do 5. 
 Orientuje sa v priestore. Vie kde je vpredu, 

vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo, nad, pod ... 

  

  MÁTE DOMA PREDŠKOLÁKA? 
 

Tento rok sa zápisy do prvého ročníka 
budú konať netradične, bez vašich 
detí a bude na vás rodiča, aby ste 
posúdili jednotlivé oblasti vývinu 
a zrenia svojho dieťaťa.   

Rozmýšľate nad tým, či je vaše dieťa 
dostatočne zrelé a pripravené, aby 
zvládlo nároky, ktoré na neho čakajú 
v prvom ročníku?   

PONÚKAME VÁM MALÚ POMÔCKU. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Milí rodičia, ak ešte váhate, či je vaše 
dieťa zrelé pre vstup do prvého ročníka,  

určite nás kontaktujte 
    

  

 Nakreslí postavu človeka so základnými 
znakmi, tak aby sa dalo rozpoznať, že je to 
postava človeka. 

 Vystrihne jednoduchý tvar z papiera podľa 
predkreslenej čiary. 

 

 Vie rozdeliť slovo na slabiky. Vytlieska slovo 
po slabikách, spočíta koľko slabík slovo má. 

 Rozpozná sluchom prvú a poslednú hlásku 
v slove (na akú hlásku slovo začína, končí). 

 Vymyslí slovo začínajúce sa na hlásku, ktorú 
mu povieme (slovo, ktoré začína na hlásku s). 

 

 Vie sa hrať spolu so svojimi kamarátmi, vie 
s nimi nadviazať rozhovor. 

 Rešpektuje pravidlá pri hre.   
 Dokáže do istej miery aj prehrávať, ustúpiť zo 

svojich požiadaviek, nechať si situáciu 
vysvetliť od dospelého, či svojho rovesníka. 
 

 A nakoniec, za dôležité považujeme aj to, či sa 
vaše dieťa teší do školy .  

Máme nápady, pomôcky 
a materiály, ktoré vám 
môžu prípravu vášho 
predškoláka uľahčiť. 

 

  
Radi vám s rozvíjaním jednotlivých oblastí  

pomôžeme.  
 

      SLUŽBY V NAŠOM CENTRE SÚ BEZPLATNÉ.

 Centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie  

  Dolný Kubín 
 

tel.: 0904 566 544  od 8.00 do 16.00 
          e-mail: cpppapdk@gmail.com 

 

          www.cpppapdk.sk 


