Informácie pre budúcich prvákov

Budem školákom
Milí rodičia!
Niekoľko mesiacov pred tým, ako sa z vášho dieťaťa stane prváčik, možno začínate
prežívať chvíle naplnené pochybnosťami či dokonca obavami. Je moje dieťa pripravené na
školské vzdelávanie, alebo treba požiadať o odklad? Vstup do základnej školy predstavuje
pre dieťa novú etapu života, v ktorej ho čaká množstvo zmien. Musí sa vedieť prispôsobiť
novému rozvrhu, spôsobu učenia a musí sa začať sústreďovať na nové poznatky. Hovoríme o
takzvanej školskej pripravenosti, kedy dieťa musí byť sociálne, emocionálne a kognitívne
zrelé na zvládnutie požiadaviek vyučovacieho procesu.

Budúci prvák by mal vedieť:












samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky;
mal by si pamätať niekoľko básničiek a riekaniek, vedieť svoje meno, vek,
poznať adresu, na ktorej býva;
rozoznávať časové označenie častí dňa, roka a postupne názvy dní v týždni;
poznať čísla od 0 do 10 a vedieť určiť ich poradie; priradiť číslo (nie číslicu)
k danému počtu predmetov od 1 do 10;
orientovať sa v priestore, vedieť, kde je vpravo, vľavo, hore, dole, vpredu,
vzadu;
poznať základné farby a geometrické tvary;
vysloviť jedno a dvojslabičné slovo samostatne po hláskach, plynulo hovoriť
a mať čistú výslovnosť;
odpovedať na otázky, keď sa ho pýtajú;
nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi, nakresliť geometrické tvary
podľa predlohy, vystrihnúť tvar podľa predkreslenej čiary;
vedieť sa odlúčiť od rodičov a nadviazať kontakt s novými ľuďmi;



vydržať sedieť pri jednej činnosti 20 minút a zadané úlohy dokončiť,
nezačínať neustále niečo nové, neodbiehať.

Nie všetky 6-ročné deti sú však schopné v tomto veku zvládnuť nároky prvej triedy bez
vážnejších problémov. Ak má rodič pocit, že dieťa ešte nedosahuje potrebnú
zrelosť a nie je na školu dostatočne telesne a duševne pripravené, môže jeho nástup do
prvej triedy odložiť o rok.
V takomto prípade musí svoju žiadosť o odklad oznámiť pri zápise do školy a písomne ju
predložiť riaditeľovi.
Dôvody na odklad školskej dochádzky:
Dieťa:









má problémy s výslovnosťou, alebo nevie formulovať vety;
nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu;
nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu;
nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať , obúvať, vyzliekať, nevie
jesť príborom
nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek) ;
nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky;
je nezrelé, neposedné, netrpezlivé;
dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici.

Každé dieťa je individualitou so svojimi schopnosťami. Pre správne rozhodnutie treba mať
predovšetkým čistú hlavu a otvorené srdce. Len vy sami najlepšie poznáte svoje dieťa,
vy sa budete predierať nástrahami prvej triedy, moriť sa s úlohami a radovať sa nad
prvými jednotkami.
K správnemu rozhodovaniu prajeme veľa šťastia vám i vašim deťom.

