
Rodiče - první a nejdůležitější učitelé

Vaše  dítě  je  jedinečné  a  není  dobré  srovnávat  jeho  úspěchy  či  neúspěchy
s jinými  dětmi,  neboť  každé  dítě  si  vyvíjí  určitou  schopnost  různě  rychle.
Aktivity, které děláte s dětmi se nesmí stát testem, kterým dítě buď projde, nebo
ne. Tou nejcennější věcí, kterou může rodič své dítě naučit je radost z učení a
poznávání.

Metodické aktivity: 

Zde je popsáno devět věcí, na které by se rodiče měli zaměřit při přípravě svého
dítěte na vstup do školy. Ke každé radě je připojeno několik praktických příkladů, jak
může rodič postupovat.

Naučte své dítě používat malé svaly v rukou a prstech.
Tím se dítě připravuje na práci s tužkou a perem, což je první krok ke schopnosti 
psaní. 
Nechejte své dítě: zavázat tkaničku, složit puzzle, zapnout knoflíky a podobné 
činnosti.

Naučte své dítě používat ruce a oči najednou. 
Toto je další schopnost potřebná k psaní. 
Nechejte své dítě: Vybarvovat, driblovat s míčem, vkládat malé věci do láhve, skládat
malé bloky apod. 

Učte své dítě pozorovat a poslouchat. 
Pozorování a poslouchání pomáhá dítěti učit se a zapamatovávat si. Pomáhejte 
svému dítěti poznávat rozdíly a společné znaky. Shromážděte skupiny objektů nebo 
obrázků objektů, které jsou přesně stejné. Zamíchejte je a nechte dítě, aby vybralo 
obrázky, které k sobě patří. Použijte objekty jako: pět vidliček, čtyři mince, dvě 
červené papriky. 
Pomozte svému dítěti klasifikovat věci. Mluvte se svým dítětem o věcech, které patří 
do stejné skupiny. Vyzdvihněte fakt, že věcí v jedné skupině nemusejí vypadat vždy 
stejně. Například všechna auta patří do stejné skupiny, ale nevypadají stejně. Stejně 
tak zvířata či děti. 
Povzbuzujte své dítě, aby naslouchalo. Děti často slyší zvuky, ale nevěnují jim 
pozornost. Ukažte svému dítěti, že zvuky jsou důležitou částí našich životů. 
Ptejte se svého dítěte na věci jako: „Slyšíš vlak? Jaké tiché zvuky slyšíš?“ 



Naučte své dítě smyslu slov. 
Když bude dítě znát smysl slov, bude schopné vyjádřit své představy a pomůže mu 
to chápat  co slyší a čte. 
Učte své dítě významu slov tím, že je často používáte. Například řekněte: „Polož 
hračky DO krabice. Vezmi psa Z kočárku.“ 
Naučte své dítě slovům, které mají více než jeden význam. Nakreslete dva obrázky 
pro slova jako: koruna, kohoutek nebo roh. Vysvětlete, že oba obrázky mají stejné 
jméno. 
Pomáhejte svému dítěti rozlišit pravou a levou stranu. Nejprve zdůrazňujte pravou 
stranu. Dávejte dítěti pokyny jako:  „Dej si pravou ruku do rukávu. Polož si lžíci na 
pravou stranu talíře.“ 
Poté, co se dítě naučí význam slova vpravo, představte mu stejným způsobem i 
levou stranu. 
Učte své dítě barvám. Používejte jména barev každý den ve vztahu k jídlu, oblečení 
a k věcem, které vaše dítě používá: „Vezmi si hnědé boty. Koupíme si zelenou 
zmrzlinu.“ 
Dávejte svému dítěti otázky o barvách. „Jakou barvu svetru si chceš vzít? Jakou 
barvu má tohle jablíčko?“ 
Nechte své dítě srovnávat barvy. Vyberte jednu ponožku z prádelníku a nechte své 
dítě najít stejně barevnou. 
Pomozte svému dítěti pojmenovávat a poznávat tvary. Připravte krabici s 
nastříhanými tvary kruhů, čtverců a dalších. Vyberte jeden velký tvar a nechte, aby 
dítě našlo stejné tvary v krabici. 

Učte své dítě mluvit. 
Když dítě umí dobře používat slova mluvená, lépe pak rozumí i těm psaným. 
Pomozte dítěti stát se sebevědomým řečníkem. Snažte se dítě odnaučit dětským 
výrazům jako „Já chci papů.“, avšak nekritizujte dítě, které má problémy s 
vyslovováním některých zvuků jako třeba I, r, ř, k nebo g. 
Pobízejte dítě, aby nazývalo věci pravými jmény. 
Naslouchejte svému dítěti, zvláště když se zdá, že vám chce něco důležitého říci. 
Věnujte mu plnou pozornost. 
Mluvte se svým dítětem. Mluvte o nákupech, uklízení bytu a o příbězích, které mu 
čtete. Povzbuzujte ho, aby vám vyprávělo své zážitky. 

Naučte své dítě číslům. 
Pochopení čísel připraví vaše dítě na pochopení početních operací. Pomozte dítěti 
pochopit, co čísla znamenají. Mluvte o číslech a vysvětlete dítěti, že znamenají 
„kolik“. Mějte na paměti, že dítě, které umí počítat do deseti, ještě nemusí nutně čísla
chápat. Hodně používejte čísla během dne. Ríkejte věty jako: „Dej mi tři talíře. Vezmi 
si dvě sušenky a jednu dej bratrovi.

 



Naučte své dítě být více zodpovědné a nezávislé 
Když se vaše dítě naučí zodpovědnosti a sebekázni, tak bude sebevědomější, což 
mu pomůže lépe vycházet s ostatními. 
Naučte své dítě co nejdříve samostatně se oblékat. 
Pomáhejte svému dítěti vycházet s ostatními dětmi. Navrhujte mu, aby si hrálo 
ostatními dětmi. Zvěte jiné děti, aby si hráli ve vašem domě. 
Ukažte svému dítěti, že hra může být zábavná, i když ono samo není vůdce. Naučte 
své dítě dělit se. 
Zdůrazňujte nutnost dodržování pravidel všichni jsou šťastnější, když se hraje fair. 
Ukažte svému dítěti, že má respektovat hračky ostatních dětí. Naučte své dítě 
soustředit se: Nechte dítě, aby si hrálo po určitý časový úsek. Měla by to být hra, 
kterou má dítě rádo. Postupně zvyšujte dobu, po kterou si dítě hraje minutu po 
minutě každý den. 
Vyzývejte své dítě, aby dávalo pozor během čtení pohádky. Přidělte dítěti nějaký 
zábavný úkol, který vyžaduje jeho pozornost. 

Naučte své dítě plnit pokyny. Dejte svému dítěti jeden či dva jednoduché pokyny. 
Vyjádřete nezbytnost jejich exaktního splnění. Potom zvyšujte počet instrukcí na tři, 
čtyři. Podporujte své dítě, aby si pamatovalo každou instrukci. Nedávejte stejné 
pokyny dvakrát po sobě. Zahrajte si hru na příkazy. Vaše dítě bude bavit hrát si s 
vámi. 

Naučte své dítě, že čtení je důležité. 
Když bude vaše dítě rádo číst, lépe si pak čtení osvojí. 
Pomozte svému dítěti pochopit, co slova zastupují. Nechte své dítě nakreslit obrázek.
Pak ho požádejte, aby vám vykládalo o tom, co je na obrázku, a popisujte to slovy. 
Používejte krátké věty a jednoduchá slova. Text přečtěte zpět dítěti. 
Ukažte svému dítěti, že slova jsou všude. Čtěte mu všemožné věci: comicsy, příběhy
či narozeninové karty. 
Naučte své dítě milovat knihy. Nechte ho číst své přečtené knihy a časopisy. Mějte 
velké množství různého čtení všude po domě. Vezměte své dítě do knihovny a 
nechte ho vybrat si knihu. Dávejte mu knížky — každé dítě by mělo mít nějaké knihy. 
Ved‘te své dítě k dobrému vztahu ke škole. 

Kladný vztah ke škole pomůže vašemu dítěti zvládnout učení. 
Pomozte svému dítěti první den ve škole. Mluvte s ním o tom, co bude ve škole dělat.
Vyprávějte mu o učitelích v příznivém světle. Mluvte o tom, že si udělá nové přátele 
Ale hlavně pomáhejte svému dítěti v tom, aby ho škola bavila. 
Každý den si najděte čas a poslechněte si jeho školní zážitky. Ptejte se ho, co se ve 
škole dělo a co nového se naučil. 
Pokud vyvstanou nějaké problémy, na které nestačíte, vyhledejte učitele a poraďte 
se s ním. 

PAMATUJTE, ŽE JSTE DŮLEŽITÝM ČLENEM UČITELSKÉHO TÝMU. 


