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Tešíme sa do školy... ? 
 
 
Milé panie učiteľky, 
 
 iste nám dáte za pravdu, že takmer každá matka je hrdá na svoje dieťa a chce, 
aby sa v živote čo najlepšie uplatnilo. No nie každá si uvedomuje, akú dôležitú úlohu v 
jeho živote zohráva učenie a vzdelávanie. Najmä deťom zo sociálne slabších rodín   
často chýba cielená predškolská príprava, ktorá by im umožnila lepšie sa začleniť do      
výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. 
 
Príručka, ktorú držíte v rukách, je vytvorená práve s cieľom pomôcť týmto deťom. A ste 
to práve vy, kto môže uvedenú pomoc efektívne sprostredkovať, a to či už priamymi 
cvičeniami s deťmi počas vyučovacieho procesu, alebo prostredníctvom zacvičenia ich 
matiek, ktoré sa deťom môžu venovať vo svojom voľnom čase. 
 
Príručka obsahuje názorné ukážky jednotlivých cvičení, zameraných na príslušné     
oblasti rozvoja psychosociálneho a kognitívneho vývinu dieťaťa. 
Pokiaľ je to kvôli  lepšiemu porozumeniu textu rómskymi matkami potrebné, máme pre 
ne k dispozícii aj verziu v rómskom jazyku.  (Na vyžiadanie vám ju poskytnú pracovníci 
VÚDPaP Bratislava). 
Príručka sa prihovára matkám a naznačuje spôsoby, akými je možné  dosiahnuť       
optimálnu úroveň pripravenosti na školu, resp. odstraňovať  medzery a nedostatky v 
schopnostiach a zručnostiach potrebných pre úspešné napredovanie školáka 
v začiatkoch jeho školskej dochádzky. 
 
Apeluje na matky, aby s dieťaťom čo najviac komunikovali, ukladali mu jednoduché  
úlohy okolo domu, pozorovali s ním prírodu, resp. jednoducho sa s ním hrali, najlepšie 
spontánnym a prirodzeným spôsobom. 

Pochopiteľne, deti sa potrebujú zdokonaľovať aj v rôznych špecifických vedomostiach, 
schopnostiach a zručnostiach, na čo sa zameriava tento krátky výcvikový (stimulačný) 
program. 
 
Je vhodné, aby učiteľka (matka) pracovala so stimulačným programom dieťaťa        
pravidelne, no celková dĺžka jedného tréningu by nikdy nemala trvať viac ako 20 minút.  
Taktiež je dobré jednotlivé aktivity striedať t.j. jednoduché s náročnejšími. 
 
Neslobodno zabúdať ani na častejšiu pochvalu dieťaťa za jeho výkon. Treba poučiť 
matky, aby dieťa neodrádzali od práce svojimi kritickými poznámkami, ale aby skôr  
využívali pozitívne podporné vety typu: „Neboj sa, nabudúce ti to už pôjde určite       
lepšie,“ alebo „pozri ako výborne sa ti podarilo toto!“ 
 
Jednotlivé pracovné listy, ktoré voľne nadväzujú na niektoré cvičenia v tejto príručke, si 
po ich využití uložte späť do obalu, a to kvôli možnosti porovnať výsledky a posúdiť 
pokrok vo vývine dieťaťa. 



 
Ubezpečte matky, že čas strávený s dieťaťom je tá najlepšia investícia!  
 
Okrem toho, že mu pomôžu nadobudnúť, prípadne zlepšiť niektoré zručnosti,      
pomáhajú svojmu dieťaťu uspokojovať tie najdôležitejšie psychické potreby: pocit 
istoty, bezpečia a lásky, ktoré tvoria nevyhnutné atribúty šťastného detstva. 

Päť hlavných oblastí, ktoré chceme precvičovať: 
 
A. Jemné motorické zručnosti a ich koordinácia 
B. Vnímanie: 

a. pozornosť a zrakové vnímanie 

b. sluchové vnímanie 

C. Pamäť  
D. Logické myslenie 
E. Aritmetické schopnosti 

A.  Jemné motorické zručnosti a ich koordinácia 
 
 
Cieľom tohto cvičenia je zdokonaliť jemné motorické zručnosti, ktoré predstavujú 
jednu zo základných podmienok správneho písania. 
 
Každodenné aktivity  
 
Dieťa sa môže zdokonaľovať v technike zapínania a rozopínania gombíkov na     
svojom odeve, zaväzovať si šnúrky na topánkach, učiť sa narábať so zipsom na   
vetrovke a podobne. Dievčatá, ale i chlapci sa môžu hrať s bábikami, obliekať ich, 
prezliekať a starať sa o ne. Môžu pracovať aj na spoločných úlohách, t.j. napríklad 
pri stavaní rôznych konštrukcií, čím sa zdokonaľujú schopnosti pracovať v tíme, deti 
spolu prežívajú úspechu i neúspech v hre atď. Dieťaťu je dobre dať čo najviac      
príležitostí na navliekanie korálikov, alebo na prácu s malými farebnými korálikmi 
a vytváranie obrázkovej mozaiky. 
 
 
Príklady niektorých cvičení: Pozri priložené pracovné listy na jemnú motoriku. Pred 
začiatkom cvičení zameraných na zdokonaľovanie jemnej motoriky je dôležité    
uvoľnenie ruky. Motivujte dieťa k tomu, aby najprv urobilo niekoľko krúživých        
pohybov rukou vo vzduchu. 

Najprv môže dieťa kresliť kriedou alebo pastelkou na papier, neskôr  to 

môže skúsiť perom. 

Dajte dieťaťu papier, na ktorý bude robiť malé bodky hrotom ceruzky alebo 

pera (podobne ako keď sliepka zobká zrnká zo zeme). 



Dieťa môže kresliť na papier kruhy rôznych veľkostí. 

Dieťa bude kresliť postojačky, najprv priame čiary, a to tak, že bude   
spájať body vyznačené na papieri (pozri príslušný pracovný list).         
Takýmto spôsobom môže nakresliť aj určitý predmet. 

Dieťa bude kresliť priame čiary posediačky. Aby ste mu pomohli, môžete 
najprv predkresliť vzorové čiary v oboch smeroch, sprava doľava a späť, 
podobne ako pri jazde autom. 

Dieťa bude kresliť krivky a čiary, ktoré sa otáčajú a zahýbajú odspodu 
nahor, podobne ako letí vták alebo motýľ. 

Dieťa môže kresliť krivky sprava doľava v podobe hôr a údolí, alebo  
kresbou napodobňovať skoky žaby. 

Dieťa môže (s vašou pomocou)  vystrihovať rôzne geometrické tvary, 
vyfarbiť ich a potom nalepiť na papier, z čoho vznikne aj jednoduchý  
obrázok: napríklad dom, strom atď. 

Z plastelíny alebo moduritu sa dajú modelovať rôzne kusy ovocia,      
zeleniny, malé tanieriky a pod. 

Dieťa môže mäkkou ceruzkou kresliť dažďové kvapky a napodobniť tak 
jemný dážď. 

  
B.  VNÍMANIE 
 
a.  Pozornosť a zrakové vnímanie 
 
Cieľom týchto cvičení je zdokonaľovať pozornosť, imagináciu a schopnosť   
rýchlo   reagovať. Uvedené schopnosti patria k dôležitým požiadavkám školy. 
 
1. Požiadame dieťa aby pozorovalo a rozlišovalo predmety v miestnosti podľa 
rôznych kritérií: napríklad  ktoré sú guľaté, hranaté, ktoré sú z dreva, zo železa, 
majú červenú farbu a pod. 
 
2. Mimo budovy môže dieťa tiež hľadať rôzne predmety: napríklad autá rovnakej    
farby, rovnakej výrobnej značky atď. 
 
3. V škatuľke s gombíkmi môže dieťa pohľadať najmenší gombík, alebo 
v škatuľke s modrými korálikmi nájsť červený, alebo medzi gombíkmi rovnakých 
tvarov nájsť  jeden odlišný (napr. hranatý) a pod. 

b.  Sluchové vnímanie 
  
Cieľom týchto cvičení je zvýšiť schopnosť rozoznávať odlišnosti a tak napomôcť 
prípravu dieťaťa na čítanie a písanie. Niektoré problémy sa môžu objaviť, ak ide 
o deti s komunikačnými problémami. Tu je už potrebná aj cielená spolupráca 
s logopédom a dohoda o precvičovaní konkrétnych problémových hlások, resp. 
hláskových skupín. 



Sluchové cvičenia 
 
1. Zahrajte sa hru Odkiaľ  ten zvuk prichádza? Požiadajte dieťa, aby zatvorilo oči, a 
vtedy udrite po nejakom  predmete, kuse nábytku a pod. Po otvorení očí má dieťa 
hádať, odkiaľ ten zvuk prišiel. 
 
2. Zahrajte sa hru Aký zvuk to bol? Dieťa sa ide skryť za nejakú skriňu, resp. za dve-
re a vtedy zašuchocte papierom, klepnite lyžicou po tanieri alebo skle a podobne. 
Dieťa má uhádnuť, o aký zvuk išlo. (Odporúčame zvuky vopred nahrať na pásku, 
aby sa zabránilo švindľovaniu.) 

Rytmické cvičenia: 
 
3. Tlieskajte rukami spolu s dieťaťom a recitujte jednoduché slová ako: mama, tata, 
baba, škola. Neskôr skúste tlieskať do rytmu s vyslovovaním dlhších slov, ako      
napríklad motocykel, telefón, električka, lampión.   
 
4. Tlieskajte do rytmu oboma rukami a recitujte dobre známe krátke básničky, detské 
riekanky, či pesničky. 

Príklad : Jedna druhej riekla, 
  keď koláče piekla: 
  Požičaj mi lopatu,  
  keď si už napiekla. 

C.  Pamäť 
 
Cieľom tohto cvičenia je zvýšiť schopnosť zapamätávania. 
Aj keď má dieťa celkovo dobrú pamäť, môže z času načas sluchovo "vypnúť" a    
nezachytiť dôležité inštrukcie učiteľa, čo môže negatívne ovplyvniť celkovú kvalitu 
jeho školského výkonu. 
 
1. Hra Čo chýba na stole? Položte niekoľko predmetov na stôl a žiadajte dieťa, aby si 
ich nakrátko prezrelo a pokúsilo sa ich zapamätať. Potom musí zatvoriť oči a zatiaľ 
mu skryjeme jeden z predložených predmetov. Dieťa má zistiť, ktorý z predmetov 
sme schovali. 
   
2. Hra Čo sa zmenilo? 
a) Vyzvite dieťa, aby sa dobre rozhliadlo po miestnosti a potom odišlo za dvere. Kým 
je vonku, urobte v miestnosti nejakú úpravu: napríklad otvorte/zatvorte okno,        
zatiahnite záclony, ktoré boli roztiahnuté a pod. Po návrate má dieťa uhádnuť, čo sa 
v miestnosti zmenilo. 



D.  Logické myslenie 
 
Týmto cvičením chceme zvýšiť schopnosť dieťaťa logicky myslieť. Rečové schopnosti 
dieťaťa sa totiž rozvíjajú ruka v ruke spolu s logickým myslením a úsudkom. Ak sa 
matky snažia každodenne hovoriť so svojím dieťaťom, môžu tomuto procesu         
významne pomôcť. A to sa dá  robiť aj pri prechádzke, nakupovaní, či pri domácich 
prácach. Počas týchto jednoduchých aktivít by sa matka mala dieťaťa spýtať, čo pôj-
du nakúpiť, a dieťa by jej malo "pripomenúť", na čo nesmie zabudnúť. Detská pamäť 
sa týmto spôsobom rozvíja a zlepšuje sa aj orientácia v základných životných        
situáciách. 
Hoci to niekedy môže byť ťažké, matky by nemali stratiť trpezlivosť so svojím        
dieťaťom, ktoré sústavne kladie rozličné otázky. Treba sa vyhnúť obvyklým frázam 
ako „teraz ma nechaj na pokoji,“ alebo „teraz nemám čas, nevidíš to?“ Namiesto toho 

c) Postavte nejakú stavbu z kociek, vyzvite dieťa, aby si ju dobre pozrelo a potom sa 
vzdialilo za dvere. Následne na stavbe niečo zmeňte. Dieťa má hádať, čo a ako sa 
zmenilo. 
 
3. Pri tréningu pamäte na slová môžete využiť krátke známe básničky alebo riekanky 
s obrázkami namiesto niektorých slov. Najprv skúste prečítať nejakú riekanku, potom 
požiadajte dieťa, aby doplnilo slová v riekanke. Opakujte to každý deň a dieťa bude 
čoskoro schopné "prečítať" riekanku aj samostatne. 
  
4. Ak čítate dieťaťu poviedku alebo rozprávku, všímajte si, či udržuje pozornosť. Ak 
ju často odpútava, pravdepodobne je už unavené, preto musíte v tejto činnosti na 
chvíľu prestať a pokračovať až keď si oddýchne. Potom ho nechajte porozprávať 
rozprávku samé, najlepšie s pomocou obrázkov. Vyberte si knihu s množstvom    
farebných ilustrácií, aby ste čím viac pritiahli pozornosť dieťaťa. 

 b) Dieťa má opäť odísť za dvere, zatiaľ čo vy urobíte nejakú drobnú úpravu svojho 
zovňajšku ‒ napríklad oblečiete alebo vyzlečiete si sveter, dáte si na hlavu klobúk, 
učešete sa inak a pod. 

 Cvičenie: 
 
1. Triedenie vecí podľa spoločnej charakteristiky (kategorizácia): „Vymenuj všetky 
predmety, ktoré sú červené“, alebo rozlíšenie podľa tvaru či materiálu (drevo, sklo, 
železo, atd.) 
2. Určenie kategórie podľa jednej špecifickej charakteristiky: „A teraz nájdi všetko, čo 
rastie na strome. Ja začnem a poviem jedno, ty ďalšie a uvidíme, kto  uhádne naj-
viac.“ 
3. Hrajte hru Vymenuj všetko čo má perie. Obmena: čo má kolesá, čo sa oblieka, čo 
sa pije a pod. 
4. Hľadanie opaku: strom je veľký, kvet je malý, čierne/biele, ľahké/ťažké, úzke/široké, 
starý/ mladý, teplé/studené a pod. 
5. Požiadajte dieťa aby vám samostatne rozpovedalo príbeh podľa obrázkov. 



E. Aritmetické schopnosti 
 
Cieľom týchto cvičení je utvárať základ pre tvorbu matematických predstáv.         
Nacvičujeme to pomocou porovnávania tvarov, množstva (málo/veľa, menej/viacej), 
uvedomovania si časových a priestorových súvislostí. Snažíme sa docieliť orientáciu 
v číslach do 10. 
 
1. Odhad množstva: pripravíme si dve kôpky gombíkov, kociek a pod. Potom sa 
spýtame: V ktorej kôpke je veľa a v ktorej málo? Snažíme sa urobiť aj kôpky 
s rovnakým množstvom predmetov. Potom porovnáme, v ktorej ich je menej 
a v ktorej viac. 
 
2. Môžeme hrať hru Človeče nehnevaj sa; to dieťaťu umožní zvládnuť počítanie do 

6. 
  
3. Na papier nakreslíme niekoľko kruhov, štvorcov, trojuholníkov a potom do nich 
nakreslíme určitý počet bodiek (napríklad štvorec má dve bodky, kruh tri, trojuholník 
štyri a pod.). Dieťa má určiť počet bodiek v jednotlivých geometrických tvaroch 
(pozri pracovný list s geometrickými tvarmi a dominovými kockami). 
 
4. Naučte dieťa pochopiť pojmy pod, nad, medzi, a to tak, že umiestňujete predmety 
pod, nad, alebo medzi dva objekty a podobne. Dieťa má správne označiť ich polohu. 
 
5. Naučte dieťa rátať do 10 a orientovať sa v tomto množstve: najprv s pomocou 
názoru, neskôr iba v mysli. 
 
 
 
 
PRAJEME VÁM VEĽA ÚSPECHOV A RADOSTI PRI SPOLOČNEJ PRÁCI S DEŤMI! 
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