
PRÍPRAVA DIEŤAŤA DO 1. ROČNÍKA ZŠ 

Pripravenosť na školu sa chápe ako určitý stupeň 

telesného a psychického rozvoja dieťaťa, ktorý 

mu umožňuje bez ťažkostí plniť školské 

požiadavky. 

Cieľom predškolskej prípravy nie je vopred 

naučiť dieťa čítať a písať, ale zaistiť maximálny 

a harmonicky rozvoj schopností, ktoré 

umožňujú, aby dieťa bolo (keď príde správny 

čas) pri výučbe čítania, písania a počítania bez 

väčšej námahy úspešné. Dobrý základ z predškolského obdobia rozhoduje aj o výsledkoch v 

škole, ako aj vo vzťahu k vzdelaniu všeobecne. Dané cvičenia by nemali byť pre dieťa drilom, 

majú sa uskutočňovať v pokojnej atmosfére. Na jedno cvičenie si treba vymedziť čas 10-

15min, treba ich realizovať v pravidelnom čase. 

 

Niekoľko znakov školskej pripravenosti: 

 zrozumiteľná reč, bez výrazných ťažkostí vo výslovnosti hlások, 

 emočná stabilita, odolnosť voči záťaži, schopnosť kontrolovať impulzy, 

 bezproblémová adaptácia na nové situácie, 

 schopnosť byť dlhšiu dobu bez matky, 

 prekonávanie prekážok, schopnosť dokončiť prácu, 

 primeraná jemná motorika, 

 dieťa dokáže na adekvátnu dobu udržať pozornosť, neodbieha od práce, obsedí, 

 rozvinuté potrebné schopnosti (predmatematické schopnosti, myslenie, sluchové 

a zrakové vnímanie, pamäť). 

 

 
 



TIPY NA ROZVÍJANIE ZRUČNOSTÍ POTREBNÝCH PRE ŠKOLU:  

 

Jemná motorika 

 Zapínanie gombíkov, zipsu. 

 Viazanie šnúrok. 

 Navliekanie korálok. 

 Namotávanie vlny. 

 Modelovanie z plastelíny / slaného 

cesta. 

 Kreslenie prstom do piesku / múky 

/ krupice. 

 Obliekanie bábik. 

 Strihanie nožnicami. 

 Vystrihávanie tvarov z papiera (srdce, jablko...). 

 Strihať prúžky z papiera. 

 Bodkovanie na papier (ako kuriatko). 

 Kresliť na veľký list papiera veľký kruh. 

 Strihanie podľa čiar. 

 Spájanie bodov rovnými čiarami postojačky. 

 Vystrihovať predkreslené geometrické tvary a lepiť z nich obrazce. 

 

Nácvik úchopu ceruzky pri poruchách grafomotoriky: 

Dieťaťu do dlane vložíme fazuľku, prichytí ju skrčením malíčka a 

prstenníka. Pri tom, ako fazuľku pridŕža dvoma prstami, ostatnými troma 

prenáša rozsypané predmety (fazuľky, koráliky, guľôčky..) na určené 

miesto.  

Postupne sa prejde k „soleniu“ striedavo dvoma a troma voľnými prstami, 

pričom malíček a prstenník držia fazuľku.  

Po fáze solenia chytíme ceruzku špicom nadol a zájdeme medzi uvoľnené 

prsty, kým ceruzku zľahka neuchopí.              

 

 

Pamäť                                                                                                                            

 Čo chýba na stole? Na stôl položíme niekoľko ľubovoľných predmetov (6-8), potom 

niektorý schováme a dieťa háda, čo chýba. 

 Čo sa zmenilo? V miestnosti premiestnime niektorý predmet a dieťa má postrehnúť 

zmenu v usporiadaní. 

 Čo sa zmenilo na mame, na ceste do MŠ a pod. 



 Postavíme stavbu z kociek a opäť po prezretí niečo zmeníme. 

 Nácvik pamäti pre slovné celky začíname s čítaním jednoduchých riekaniek s 

obrázkami. Čítame najprv sami, potom pri opakovaní necháme dieťa jednoduché 

slovné celky dopĺňať, opakovať, až postupne zvládne riekanky celé. 

 Necháme dieťa rozprávať čo robilo v našej neprítomnosti, čo videlo. 

 Dieťaťu povieme vetu – najprv s piatimi slovami, napr.: „Peter vstal a umyl sa.“ Dieťa 

vetu opakuje. Počet slov vo vetách postupne zvyšujeme. 

 Pri čítaní príbehov a rozprávok sledujeme pozornosť dieťaťa. Ak je unavené, 

prestaneme a pokračujeme o chvíľu. Potom dieťa necháme rozprávať samostatne, 

najprv za pomoci obrázkov – je nutné vyberať bohato ilustrované knihy alebo 

časopisy pre deti. 

Pozornosť a zrakové vnímanie                                                     

 Rozprávanie o obrázkoch. 

 Triedenie predmetov. 

 Skladanie obrázkov podľa predlohy. 

 Mozaiky, skladačky. 

 Skladanie obrázkov z kociek. 

 Rozlišovanie predmetov v okolí – veci guľaté, drevené, 

červené, autá rovnakej značky, rovnako vysoké budovy... 

 V krabičke s gombíkmi hľadáme malý, modrý... 

 Triedenie predmetov podľa farby, veľkosti, materiálu 

(sklenené, drevené...). 

 Zo zápaliek postavíme domčeky. Jeden je celý, v ostatných niečo chýba, dieťa dopĺňa. 

 Dokresliť neúplné obrázky... 

 Vyhľadať medzi obrázkami rovnaké (pexeso...). Najprv vyberieme štyri dvojice, 

potom osem. 

 Rozstriháme obrázok na 2-3 kusy a dieťa ho skladá. Postupne zvyšujeme náročnosť a 

obrázky striháme na menšie a nepravidelnejšie tvary. 

Myslenie 

 Rozprávanie s dieťaťom, napr. ideme na nákup, dieťaťu povieme, čo ideme kúpiť 

a poprosíme ho, aby nám to pripomenulo. 

 Rozlišovanie vecí podľa jedného znaku – farba, tvar, materiál. 

 Vymenovanie vecí podľa jedného znaku – budeme si rozprávať, čo rastie na stromoch, 

čo behá, čo má kolesá. 

 Hra „Letí, letí“. 

 Vymenujte skupinu slov a dieťa Vám povie, čo majú spoločné – napr. jablko, hruška: 

ovocie. 

 Rozprávať podľa obrázkov. 

 Vymýšľať rozprávku. 



 Riešenie situácií: Čo by sa stalo, keby si šiel von len v ponožkách? Čo spravíš, keď 

spadneš a rozbiješ si koleno? 

 Povieme vetu a dieťa povie, čo je v nej zle – napr. V lete padá sneh, V zime sa 

chodíme kúpať... 

Sluchové vnímanie 

Cvičenie sluchu: 

 Počúvanie hudby, rozprávok, rozprávanie 

o rozprávkach. 

 Hra so slovami. 

 Dieťa zavrie oči a my zaťukáme alebo udrieme do 

nábytku a pýtame sa: „Odkiaľ to bolo? Ukáž mi, 

odkiaľ sa to ozvalo.“ 

 „Čo to bolo?“ – zašuštíme papierom, cinkneme 

lyžicou o tanier, buchneme kladivkom a pod.  

 Hľadáme schovaný budík podľa zvuku. 

Cvičenie rytmu: 

 Vytlieskavame jednoduché riekanky a pesničky. 

 Vytlieskavame spolu s dieťaťom jednoduché slová, napr. mama. Najskôr ho spolu 

vyslovíme, potom vytlieskame a ak to dieťa zvládne, vytlieska ho samo a vyslovuje 

podľa rytmu.  

Sluchová analýza: 

 Položíme na stôl hračky a pýtame sa, ktorá z vecí začína na bá? (bábika). Ak je to pre 

dieťa príliš ťažké, ukážeme na bábiku, povieme bá -, dieťa doplní – bika. 

 „Hádaj, ktoré slovo si myslím?“ Povieme prvú slabiku slova, napr. ka - a dieťa háda: 

kabát, kalendár, kačka...  

 Je to v izbe a začína sa na .... 

 Rovnaká hláska na začiatku slov. Ja ti poviem slovo a ty vymyslíš iné, ktoré začína 

rovnako. 

 Čo počuješ nazačiatku slova? Pes....p. 

 Čo počuješ na konci slova? 

 Kde v slove pes počuješ „e“? 

 Rozklad slabík na hlásky. 

 Koľko slov má veta? Povedať, zatlieskať. 

 

 

 



Matematické predstavy  

 Porovnávanie veľkostí, množstva (pojmy 

rovnako, viac, menej), orientácia v počte 

do 10. 

 Hra: Človeče nehnevaj sa, domino.... 

 Určovanie množstva: dve kôpky gombíkov 

– kde je viac, kde je menej. 

 Porovnávanie množstva pomocou 

grafického znázornenia – nakreslíme pod 

seba niekoľko koliesok, vedľa kocky, aby 

dieťa jednotlivé dvojice mohlo spájať 

čiarami. Po spojení čiarou sa pýtame: 

„Ktorých obrázkov je viac?“ 

 Na jeden riadok nakreslíme vedľa seba 

napr. 5 koliesok, pod to tri štvorce...a dieťa 

potom nakreslí rovnaký počet samo. 

 Cvičíme pojmy hore, dole, uprostred. Vezmeme predmet a dávame ho na rôzne miesta 

stola. 

 Nakreslíme čiaru a na ňu / pod ňu farebné kolieska a dieťa hovorí: „Je nad čiarou, pod 

čiarou.“  

 Orientácia v číselných radoch do 10. Naučíme dieťa riekanku: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

zavrite si chalúpku, vlezie vám tam medveď. 

 Pripravíme si 3 papiere. Na 2 krajné nedáme nič a na prostredný 4 gombíky. Na prvý 

voľný papier potom dá dieťa menej gombíkov ako je na prostrednom, na tretí 

gombíkov viac. 

 Zoradíme 10 kociek rôznych farieb a pýtame sa: „Koľká kocka je červená?“ „Podaj mi 

štvrtú kocku!“ ( piatu, druhú, poslednú, hneď za prvou, všetky za druhou, všetky pred 

štvrtou a pod.). 

 Pokúšame sa navodiť základné počtové operácie pomocou názoru. „Keď máš 2 kocky 

(dieťaťu ich dáme), koľko budeš mať kociek, keď ti jednu pridám?“ (vezmem). Ak to 

dieťa pochopí, skúsime to isté, ale bez kociek. Dieťa si kocky predstavuje. Pri tomto 

cvičení neprekračujeme počet 5. 

 

Inšpirácia pre rodičov – užitočné tipy (praktické materiály pre predškolákov, 

cvičenia, online portály, aplikácie): 

 Interaktívna pomôcka pre rodičov: Aplikácia WELCOME IDEA – interaktívny 

digitálny edukatívny asistent – rodič vďaka screeningovej pedagogickej diagnostiky 

v aplikácii vyhodnotí aktuálny stav dieťaťa v jednotlivých oblastiach rozvoja, na 

základe toho aplikácia odporučí vybrané aktivity a rodič môže doma precvičovať 



s dieťaťom oslabené oblasti. Viac o projekte aplikácii nájdete tu: https://welcome-

idea.eu/#/home 

 

 Internetová škôlka, učíme sa doma s deťmi, vzdelávanie pre predškolákov – 

https://abcskolka.sk/ 

 

 Začiatky čítania, predškolák (praktické materiály, cvičenia). Aplikácia Včielka je 

vytváraná odborníkmi z oblasti čítania a porúch čítania tak, aby fungovala ako 

individuálny tréner čítania (kombinuje odbornosť s možnosťami škálovania online 

aplikácie). Včielka je vyvíjaná v spolupráci so špeciálnymi pedagógmi ako tzv. 

individuálny tréner čítania. Kombinuje tak vysokú odbornosť so škálovateľnosťou 

počítačovej aplikácie s kódom: UCIMESADOMA – 

https://www.vcielka.online/app/all/playlist/189082?backlink=7sqvj    

 

 Bezplatné pracovné listy na stiahnutie – http://www.kafomet-eshop.sk/category/na-

stiahnutie/323  

 

 Jednoduché aktivity, ktoré lepšie pripravia predškoláka na vstup do školy – 

https://yvonahornakova.blog.sme.sk/c/505228/mate-doma-predskolaka-jednoduche-

aktivity-ktore-ho-lepsie-pripravia-na-vstup-do-skoly.html     

 

 53 pracovných listov na precvičenie grafomotoriky –  

https://nasedeticky.sk/predskolaci/ciary/5180/grafomotorika-39/ 
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