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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE – dítě by mělo znát svoje jméno a příjmení, 

jednoduchou báseň nebo píseň. 

 

2. SEBEOBSLUHA – dítě by se mělo samo rychle oblékat, zavazovat si tkaničky, 
používat příbor, umět uklidit si své věci. 

 

3. ZÁSADY OSOBNÍ HYGIENY – dítě by mělo znát pravidla hygieny (používání 
toalety, umývání rukou, …) 
 

4. ZÁSADY SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ – dítě by mělo umět pozdravit, poprosit a 
poděkovat. 
 

5. RESPEKTOVÁNÍ POKYNŮ – dítě by mělo umět poslouchat, sledovat, být 
pozorný a trpělivý. 
 

6. SAMOSTATNOST – dítě by mělo samostatně splnit zadaný úkol přiměřený jeho 
věku a schopnostem, umět spolupracovat s kamarády, formulovat své 
požadavky, dbát na správnou výslovnost. 
 

7. PRAVOLEVÁ ORIENTACE – zvládnutí pojmů vpravo – vlevo, nahoře – dole, 
uprostřed, na kraji, vpředu – vzadu, před, za, první – poslední, na začátku – na 
konci, … 
 

8. SLUCHOVÉ A ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ – poznávání hlásky ve slově (jaká hláska je na 
začátku/na konci slova), vytleskávání slabik, rozlišování barev a tvarů. 
 

DESATERO PRO PRVŇÁČKY 
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9. MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY – pojmy více – méně, větší – menší, počet 
předmětů do 5. 
 

10.  SPRÁVNÝ ÚCHOP TUŽKY – dítě by mělo umět správně držet tužku, umět 

vystřihnout jednoduchý obrázek, mít dostatečně rozvinutou hrubou i jemnou 

motoriku (dostatek pohybu dítěte, manipulace s drobnými předměty, skládání, 

stříhání, stavebnice, modelování, navlékání korálků, přebírání fazolí, …) 

 

 

 

 

 

 

 

• PŘÍKLADY SPRÁVNÉHO SEZENÍ PŘI PSANÍ: 
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