Co by mělo dítě umět ve věku 5 – 6let
Často se setkáváme s dotazem rodičů, co by dítě v předškolním věku mělo umět. Rodiče
zajímá, co kdy a jak u dítěte rozvíjet. Důležitý je vždy individuální přístup a nutnost hlouběji poznat
silné a slabé stránky dítěte. Pokud poznáme silné stránky dítěte, mohou se stát opěrným bodem při
rozvíjení oblastí, které jsou slabším místem. Ujasněním silných stránek můžeme také podněcovat
jeho talent a nadání. Níže jsou uvedené konkrétní oblasti k posouzení. V případě, že se rozhodnete s
dítětem na některé oblasti pracovat, rády Vám poskytneme náměty aktivit pro rozvoj schopností či
dovedností. Stačí se ozvat
Romča a Peťa

Výňatek ze ŠVP Základní školy a Mateřské školy Dubné:
Požadované výstupy pro děti posledního ročníku předškolního vzdělávání MŠ Dubné
- Znalost základních a doplňkových barev
- Konstrukční dovednosti – práce se stavebnicí, skládání puzzle
- Sebeobsluha – samostatné oblékání (knoflíky, zip, klička)
- Orientace v okolí – bydliště (adresa), jméno matky, otce, zaměstnání rodičů
- Orientace v tělesném schématu – pojmenování částí těla, kresba lidské postavy
- Koordinace pohybů – rovnováha na jedné noze, házení a chytání míče ….
- Chápání základních časových pojmů – části den, včera, zítra
- Pravolevá orientace a orientace v prostoru – pojmy vlevo, vpravo, nad, pod, před, mezi,
nahoře, dole, ….
- Hygienické a pracovní návyky – správné sezení při práci, správný úchop psacího náčiní,
postupování dle pokynů, přiměřené soustředění pozornosti (15 min.)
- Zopakovat vytleskaný rytmus
- Praktické dovednosti – stříhání (rovné čáry, kruh), čistota při práci s lepidlem, práce se štětcem a
barvami
- Porovnávání velikosti a tvaru daných předmětů, rozlišování základních geometrických tvarů
(čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh), pojmy - první – poslední, více – méně, …
- Orientace v číselné řadě do 10 – vyjmenovat, spočítat prvky
- Správná výslovnost hlásek, bohatá slovní zásoba, umět vytvořit rým, řeč ve větách, gramatická
správnost, umět popsat situaci, vyprávět příběh
- Rozlišování náslovných hlásek, vytvořit slova od dané hlásky, vytleskat slabiky
- Poznat některá písmena a číslice, poznat napsané své jméno

