Aby bol štart do školy čo najlepší
Budeme mať doma prváčika ...

Obdobie nástupu dieťaťa do školy patrí medzi najvýznamnejšie udalosti v jeho živote.
Vstup do školy je veľmi dôležitým medzníkom, ktorým dieťa získava novú rolu –
stáva sa školákom, žiakom. Škola otvára dieťaťu nové obzory, rozvíja poznanie,
k hre pribúda školská práca a plnenie si prvých školských povinností.
Milí rodičia,
spomínate si na svoj prvý rok v škole, na svoju prvú pani učiteľku? Určite to bola
jedna z najväčších zmien vo Vašom živote. Už onedlho to bude prežívať aj Vaše
dieťa. Spomienky na prvé školské úspechy ho môžu sprevádzať po celý život.
Snahou našej školy je, aby tých príjemných spomienok a úspechov bolo čo najviac.
Aby bol štart do školy Vášho dieťaťa čo najlepší, dávame Vám do pozornosti
niekoľko rád.

Čo by mal vedieť budúci prvák
dokáže byť samostatný ...
 vydržať pri hre a práci aspoň 15-20 minút, dokončiť začatú prácu alebo hru,
neodbiehať, nezačínať stále niečo nové
 hrať sa s kamarátmi, dodržiavať pravidlá hry, dokázať v hre vyhrávať, ale aj
prehrávať
 nestrániť sa spoločnosti ďalších detí, nemal by byť medzi nimi bojazlivý a plačlivý
 spory s deťmi riešiť bez bitky, hádky, či vzdorovitosti, nemal by byť agresívny
 prekonať primerané prekážky, slušne sa presadzovať, rešpektovať autoritu
 odpovedať na otázky, počúvať druhých, pamätať si uloženú povinnosť
 poznať svoje osobné veci, vedieť si ich samostatne uložiť na svoje miesto
 zvládnuť vyzliekanie a obliekanie
 poskladať oblečenie a uložiť si ho do skrinky, na vešiak, vedieť si otvoriť a zatvoriť
zips, gombík, obuť a vyzuť obuv a zaviazať šnúrky na topánkach
 udržiavať poriadok v hračkách
 pri stolovaní sa správať slušne a používať príbor

 v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napr. cmúľanie prstov,
ohrýzanie nechtov, pomočovanie sa a pod.
 poradiť si pri použití WC, umývaní rúk, tváre, tela, čistení zubov, česaní
 pomáhať pri jednoduchých prácach v domácnosti
je pripravený naučiť sa čítať a počítať ...















vyjadrovať sa zrozumiteľne celými vetami, aj v zložitejších vetách
mal by mať dostatočnú slovnú zásobu a hovoriť „čisto“
porozprávať, čo je na obrázku
mal by vedieť určiť prvú hlásku v slove
zapamätať si naspamäť riekanky, básničky a piesne
počúvať, keď mu dospelí čítajú rozprávky, vedieť o rozprávkach rozprávať, listovať si
v knižkách, interpretovať obsah krátkej rozprávky
orientovať sa v priestore, rozumieť slovám: nad, pod, vedľa, pred, za, pri, medzi,
vpravo, vľavo, viac, menej, rovnako, ...
napočítať do 5, predmety odpočítať po jednom, dokázať sa orientovať v prvej
desiatke čísel
poznať číslice 1-5 a vedieť ich priradiť k počtu
dokázať zistiť, čo je rovnaké, čo je odlišné a čo sa zmenilo
skladať si skladačky a obrázky z viacerých častí
triediť rôzne predmety podľa druhu, tvarov, farby, vlastností, usporiadať ich zľava
doprava, zhora nadol, zoskupovať podľa kritérií
vyhľadávať obrázky rovnaké, rozdielne, zrkadlovo otočené...
poznať základné a niektoré doplnkové farby
je pripravený naučiť sa písať ...

 „písať“ čiarky, vlnovky a rôzne tvary zľava doprava
 kresliť pevné a neroztrasené línie, nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
(hlava, krk, trup, ramená atď.- postava by mala byť anatomicky správne rozložená),
kresliť rôzne predmety
 správne držať v ruke ceruzku a rovno sedieť
 dokresľovať, spájať, obkresľovať, napodobňovať jednoduché tvary, modelovať
 vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
 vymaľovať omaľovánky, maľovať štetcom a farbami, prstami, otláčať, kresliť
pastelkami, kriedou
 dokázať krčiť papier, trhať, skladať, lepiť a strihať
vie o svete a pozná...






svoje meno a priezvisko, meno a priezvisko svojich najbližších
bydlisko a blízke okolie
zamestnania rodičov, iné povolania
časti tela, časti tváre, starostlivosť o telo
časti dňa - ráno poludnie, večer, noc, dopoludnie, popoludnie

 počasie, prírodné zmeny spôsobené počasím
 zvieratá – domáce, voľne žijúce, žijúce v ZOO, mláďatá, úžitok, žijúce na súši, vo
vode, vo vzduchu
 rastliny – stromy, kvety
 ovocie a zeleninu
 oblečenie, hračky, nábytok, školské potreby, náradie
 dopravné prostriedky, bezpečnosť na ceste, pri hre a práci
Rodičia budúceho prváčika – buďte pokojní, tolerantní a chápajúci. Často sa
rozprávajte so svojím dieťaťom, ochotne si ho vypočujte, buďte vo
výchovnom prístupe dôslední a jednotní. Podporujte ho v jeho záujmoch a ukazujte
mu, aký je svet zaujímavý. Buďte pre neho vzorom a oporou.
Vaše dieťa dokáže veľa, je však potrebný správny postup a trpezlivosť.

