Základní škola a Mateřská škola Zdiby
U Školy 48, 250 66 Zdiby, p. o., tel.: 284 890 704, e-mail: info@skolazdiby.cz, IČO: 71004408

DESATERO PRO PRVŇÁČKY

1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.
2. Umím se převléknout a obléknout do cvičebního úboru tak rychle, že na mě nemusí nikdo z
mých kamarádů čekat.
3. Umím si uvázat kličku na tkaničce.
4. Dovedu kreslit, správně držet tužku.
5. Poznám barvy.
6. Umím uklidit hračky, pastelky, knížky na místo, kam patří.
7. Umím stříhat nůžkami.
8. Do aktovky si uložím věci tam, kam patří.
9. Se zájmem a v klidu dovedu poslouchat vyprávění. "Neskáču do řeči."
10. Pozorně sleduji pohádky a filmy a dovedu si o nich povídat.

DESATERO PRO RODIČE

1. Každý den kontroluji školní tašku za přítomnosti svého prvňáčka.
2. Každý den zkontroluji penál a připravím ostře ořezané tužky. Vím, že dítě jich má mít
v zásobě několik.
3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti,
společně ukládáme do aktovky.
4. Školní pomůcky koupím raději až po poradě s vyučujícím.
5. Pravidelnou přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly, nejlépe dvakrát
15 minut.
6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo
soustředit na svou práci.
7. V klidu si popovídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho
dotazy.
8. O společných kulturních zážitcích si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu
nerozumělo.
9. Své dítě raději pohladím, pochválím za dobré výsledky. Snažím se nezlobit se, když se mu
něco ve škole nedaří.
10. Jsem součástí školy, nestojím mimo ni, zúčastňuji se na akcích školy. Zvykám si na zcela
samozřejmé návštěvy ve škole.

REŽIM DNE PRVŇÁČKŮ
o
o
o
o
o

pravidelnost
dostatek času na přípravu do školy
čas na hraní
klidné ráno (dříve vstávat, snídat, popovídat si, odejít s dobrou náladou)
zpočátku prvňáčka nezatěžovat velkým množstvím odpoledních aktivit

SEZNAM KNIH A CVIČENÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY
o
o
o
o
o
o
o

Dozrávání (než půjdu do školy...) - Bc. Eliška Petruchová
Cvičení pravolevé orientace - Olga Zelinková
Hrajeme si s písmeny - Olga Zelinková
Rozvoj zrakového vnímání - PaedDr. Lena Fábryová
Šimonovy pracovní listy 4. - 10, - různí autoři
Jednou budu školákem - Jullienová, Marchalová
Dobrý start do školy - Andersonová, Fischgrundová

