Co by měly děti umět při nástupu do mateřské školy
Nástup domateřské školy – 3roky

Motorika

Hrubá motorika: běhá, chodí po špičkách, pokouší se postavit na jednu nohu,
ale dosud se na ni neudrží, chodí po schodech nahoru a dolu a střídá nohy,
seskočí snožmo ze schodu
Jemná motorika: staví z kostek věže /8 kostek a více/ a mosty, navléká
korálky, často střídá obě ruce
Kresba: napodobí kruh a svislou čáru, postavu člověka kreslí jako hlavonožce,
samo si kreslí, kresby jsou záměrné, dovede pojmenovat, co maluje /nevadí,
že se to nepodobá realitě/

Řeč

Obsahová stránka: umí říkadla a písničky, pojmenovává obrázky i jejich
části, na obrázku pochopí a vyjádří děj, mluví v jednoduchých větách, v řeči
rozumí dobře běžné komunikaci, rozumí pokynům
Formální stránka: dosud nevyslovuje hlásky správně, normální je
i nahrazování hlásky jinou, přehození slabik, atd.

Sebeobsluha

Oblékaní: obleče si ponožky, kalhoty, triko, nazuje si boty, zkouší zapnout
velké knoflíky
Stravování: jí lžící samo z vlastního talíře
Udržování čistoty: je bez plen ve dne, v noci i odpoledne

Zaměstnání

Soustředění: zatím krátce, ale vydrží 5 minut u řízené činnosti, sedí u stolku
s ostatními
Pravidla: respektuje jednoduchá pravidla, dbá na jejich dodržování /domino,
jednoduché pexeso/
Pohádky: poslouchá krátké pohádky, dívá se na krátké pohádky v televizi,
rozumí obsahu

Sociální oblast Odloučení od matky: snáší odloučení, ale mohou být adaptační problémy
až dva měsíce
Přijetí pravidel: respektuje důležitost jednotlivých lidí, poslouchá pokyny
a příkazy dospělých, okamžitě reaguje na přímý zákaz a příkaz /stůj, nesmíš/
Kontakty s vrstevníky: děti si zatím hrají více vedle sebe než spolu, půjčí
hračku na požádání druhého a samo o hračku požádá, nebere ji druhému

Rituály: chápe význam rituálu při loučení, vítání, usínání

Rozumový vývojChápání vztahů: menší, větší, méně, více, nahoru, dolu, stejný jako, chápe
význam předložek – na, pod, za, před, po, chápe rozdíl den x noc, teď x potom
Vědomosti: zná zvířátka a některá mláďata, základní barvy, základní části těla
/hlava, ruka, noha/ a části obličeje, své jméno a příjmení a místo bydliště,
chápe jednoduchý humor
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