
Co by mělo umět Vaše dítě, které nastupuje 

do 1. třídy? 

Jak mu můžete  pomoci? 

 

• Neučte své dítě cíleně číst, psát a počítat. (pokud o to nemá samo 

zájem) 

• Veďte dítě k tomu, aby poslouchalo, co kdo říká. Ptejte se orientačními 

otázkami na to, co jste mu vyprávěli, četli… I vy se snažte své dítě 

vnímat – nechte ho mluvit a reagujte na jeho problémy, nezlehčujte je.  

• Dejte mu prostor pro to, aby Vám smělo pomáhat. Dítě by mělo vnímat 

vaše požadavky. 

• Mělo by umět po sobě uklidit, uložit věci na své místo, obléknout se, 

zavázat si tkaničky, srovnat oblečení, postarat se o své zvíře, utřít nádobí 

či prach, roztřídit prádlo podle barev, jíst příborem…  

• Dejte svému dítěti řád. Musí vědět, kdy se snídá, v kterou dobu je 

hygiena, kdy je čas pro pobyt venku, že před spaním se čte pohádka, kdy 

se smí dívat na televizi, kdy si může zapnout počítač, v kolik hodin se chodí 

spát ….) 

• Věnujte se svému dítěti – neodkládat ho do jeho pokoje, k televizi, 

k počítači. Čtěte mu pohádky – nebo si je vymýšlejte. Ty si pamatuje celý 

život. Děti si rády povídají o kamarádech, televizních pořadech, rodině, 

společnosti. Nemyslete si, že dítě nerozumí tomu, co říkáte.  

• Hrajte s ním různé společenské hry /Člověče, nezlob se, pexeso, domino, 

kvarteto, slovní hry v autě – na jakou hlásku - písmeno začíná PES, na co 

končí, je ve slově DŮM - Š, slovní fotbal, kdo vymyslí nejvíce zvířat na 

určené písmeno, počet slabik,…... Při hře se naučí respektovat pravidla i 

přijímat porážku. Dávejte dětem hádanky. Vymýšlejte rýmy. 



• Dovolte mu zvát si kamarády domů. I když je doma více hluku, 

nepořádku, něco se pokazí, ale děti potřebují kontakt, jsou šťastné. 

• Využívejte otázku Proč? – pokud se dítě ptá, je to dobře. Když mu 

odpovídáme, učíme ho, aniž o tom ví.  

• Existují i knížky pro předškoláky – doplňovačky, vystřihovánky, hledání 

rozdílů, vybarvování, přiřazování, počítání, doplňování řad, … Můžete mu 

koupit dětský časopis Sluníčko. - Ale důležitá je zase spolupráce 

dospělého! Hlavně kvalitně, pečlivě, cvičení neodbývat, dítě kontrolujte a 

chválte. 

• Prvňáček by měl znát adresu svého bydliště, jméno a příjmení. Měl by 

vědět, jak se jmenují jeho rodiče a kolik mu je let. 

Měl by poznat jednotlivé barvy, kreslit tužkou, vybarvovat tvary bez 

přetažení. Bez obtíží by měl vystřihnout jednoduchý obrázek, roztřídit 

základní tvary, znát prostorové pojmy.  

• Pouštějte dítěti písničky, zazpívejte si s ním.  

• Milí tatínkové a maminky, nezapomínejte s dětmi plavat, běhat, chodit 

do přírody, házet kameny do vody, jezdit na kole, pracovat a také jen 

tak odpočívat ….  

• Už dopředu Vás prosíme, nesrovnávejte své dítě s ostatními, ale 

všímejte si, jaký udělalo samo pokrok, nesrovnávejte ani třídy, každá je 

jiná, ale všichni zakončíme 1. rok úspěšně ☺ 

• Vy, znáte své dítě nejlépe. Víte, co nejraději dělá, čím ho potěšíte. Toto 

jsou jen malé rady pro Vás… Většinu z těchto nabízených činností určitě 

s dětmi děláte. 

My se na Vaše děti moc těšíme a doufáme, že jim společně připravíme 

příjemné chvíle strávené nejenom ve školních lavicích… 

Vaše budoucí učitelky prvních tříd Denisa Thiemelová a Eva Martínková 

                                                            


