
VÁŽENÍ RODIČE, VÍTE, JAK  POMOCI SVÝM DĚTEM PŘED ZAHÁJENÍM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY? 
 Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu 

najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování. 
 Vyprávějte  dítěti  a  čtěte  mu  –  televize,  video  či  audiokazeta  nenahradí  lidské  slovo 

a osobní kontakt. 
 Pověřujte  dítě  drobnými  úkoly  a  domácími  pracemi  –  pěstujte  tak  jeho  

samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku. 
 Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin  –  vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho 

slovní zásobu. 
 Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce 

s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost 
dítěte. 

 Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře,  dole,  vlevo, vpravo,  vpřed, za  –  výrazně 
to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání. 

 Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování  –  příroda je velká tělocvična, prospěje i vám. 
 Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou  –  ranní vstávání, 

odbourávání odpoledního spaní,  čas  pravidelného  ukládání  k večernímu  spánku  zmírní každodenní  
stres  pro děti,  zákonné  zástupce  i  pedagogy,  připravujte  dítě  na  to,  co  ho  čeká  nového  v  době  
školní docházky. 

 Vytvářejte  sociální  situace,  kdy  se  dítě  učí  jednat  s jinými  lidmi  -  uplatňovat  základní společenská  
pravidla  při  jednání  s lidmi,  vyřizovat  drobné  vzkazy,  nebát  se  komunikace  ve známém prostředí 
apod. 

Desatero pro prvňáčky 
1. Znám své jméno a příjmení, vím, jak se 
jmenují rodiče. 

2. Umím se obléknout i převléknout do 
cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo 
z mých kamarádů na mě nemusel čekat. 
Umím si zavázat    tkaničky. 

3. Umím si uklidit knížky, pastelky a hračky 
tam, kam patří. 

4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami 
a malovat barvami. 

5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, 
žlutou, hnědou a černou. 

6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami 
s kulatou špičkou. 

7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek 
a umýt si ruce. 

8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění 
se zájmem a v klidu. 

9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně 
sleduji a povídám si o nich s rodiči. 

10. Do aktovky si sám uložím věci tam, kam 
patří. 
 

Rodičovské desatero - aneb co bychom my 
rodiče měli správně dělat ve výchově dětí 

1. Pochvalte své dítě vždy za sebemenší úspěch a to 
něžnými slovy, pohlazením a splněním jeho přání. 
Vychováte tak sebevědomého jedince. 
2. Povzbuzujte své dítě, pokud má neúspěchy nebo se 
pustilo do nové činnosti. Rozvažte si v klidu a trpělivě, jak 
můžete pomoci neúspěch odstranit. 
3. Nezavrhujte své dítě kvůli chybám a nedostatkům. 
Buďte mu oporou. Snažte se objektivně zhodnotit 
možnosti dítěte. Nevkládejte do něj své nenaplněné sny 
a ambice.  
4. Dávejte dítěti najevo svoji lásku a podporu. Máte-li 
v rodině více dětí, nesrovnávejte je. 
5. Stanovte jasné hranice toho, co si děti smějí dovolit. 
Důsledně trvejte na jejich dodržování.  
6. Chraňte své dítě před nadměrným sledováním televize. 
Dbejte, aby mělo dostatek pohybu. Neustále si všímejte, 
jaké pořady vaše dítě sleduje, jaké si vybírá, a hovořte 
o nich. Rozvíjíte tak nenásilnou formou jeho rozumové 
vnímání. 
7. Nestavte před své dítě neúměrné požadavky. 
Nesdělujte mu svá náročná očekávání. Za známky dítě 
tvrdě netrestejte. 
8. Dopřejte dítěti přestávky při učení a jiné činnosti. Dítě 
se unaví mnohem rychleji, než dospělí. Střídejte činnosti, 
dopřejte mu pohyb a nekárejte ho za chyby způsobené 
únavou z dlouhé práce. 
9. Dítě potřebuje své pracoviště, které byste měli 
uspořádat tak, aby ho co nejméně rozptylovalo. 
10. Navažte kontakt s učitelem. Zeptejte se, co od dětí 
očekává a jaký dojem má ze schopností a chování dítěte. 


