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V polovině dubna čeká předškoláčky 
jejich velký den. Půjdou s rodiči k zápisu 
do první třídy. Většina šestiletých dětí pak 
v pondělí 3. září poprvé vyrazí s aktov-
kami na zádech.Začne jedna velká etapa 
jejich života… 
� Lenka Kopčáková

Předškolním dětem ale někdy dle zkušeností peda-
gogů a odborníků dělá problém komunikace a správ-
ná výslovnost, čili dovednosti v samostatném plynu-
lém mluveném projevu. 

To pak přináší nesnáze v předškolní přípravě, která je 
od letošního školního roku pro předškoláky povinná. 

Jak my, rodiče a prarodiče můžeme svým potomkům 
pomoci? 

Na otázky k tématu ŽN odpovídá PaedDr. Milan 
Pavlík, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny 
Žďár n. S.

Jaké jsou v tomto smyslu vaše zkušenosti s před-
školními dětmi ze Žďáru?

Rodiče se většinou velmi aktivně zajímají o to, jak se 
svým dítětem pracovat před nástupem do školy. Pří-
prava probíhá i v mateřských školách, v přípravných 
třídách ZŠ a ve Žďáře fungují i mimoškolní aktivity, 
které se na předškoláky zaměřují. 

O logopedickou péči se starají kliničtí logopedi, 
nebo také paní učitelky v mateřské škole, a samozřej-
mě i rodiče dětí.

Jak pedagogové zjišťují, předškoláci mívají často 
problémy i v oblasti jemné i hrubé motoriky…

Motorika zahrnuje hrubé i jemné pohyby, jejich 
koordinaci, celkovou pohyblivost a obratnost. Pakliže 
je přítomna určitá neobratnost, ovlivňuje výkony dítě-
te v různých oblastech jako je sebeobsluha, kreslení, 
tělesná, výtvarná cvičení, hra, práce i řeč...

Nebudu zde rozvíjet teorii o nedostatku času na dítě 
ze strany rodiče a možnosti pomoci ze strany prarodi-
čů, či trendy moderní doby, to je vždy velmi individu-
ální.

Jak tedy rozvíjet hrubou motoriku?
V raném věku výběrem vhodných hraček. 

Upřednostňujeme hračky barevné, nejlépe dře-
věné a multifunkční, kroužky k navlékání na tyč, 
kostičky, dřevěná auta, zatloukačky apod. Pro děti 
předškolní dobře poslouží tříkolka, koloběžka, 
kolo, houpačky, prolézačky, balanční lana, houpa-
cí deska. To vše podporuje celkovou koordinaci 
pohybů.

A jak na jemnou motoriku? 
Jemná motorika je v předškolním období v 

mohutném vývoji. Diferencuje se pravá a levá 
ruka, děti jsou schopny užívat nástroje a drob-
né pohyby vyžadují velikou přesnost: klešťový 
úchop, špetka, přebírání korálků apod.

Jemnou motoriku lze rozvíjet těmito jednodu-
chými úkony: konečkem palce se dotýkat ostat-
ních prstů, postupně vztyčovat prsty ruky ze 
sevřené pěsti, namotávání klubíčka vlny, navlékání 
korálků, hra s plastelínou, hra se stavebnicí apod.

Jak mohou rodiče a prarodiče předškoláč-
kům pomoci?

Ve výše popsaných stručných postupech se 
mohou samozřejmě angažovat jak rodiče, prarodi-
če, ale také starší sourozenci, vždy podle časových 
možností.  (Pokračování na str. 18)

Milan Pavlík, ředitel Pedagogicko-psychologic-
ké poradny ve Žďáru n. S.

Odborník radí „desatero“ předškoláka
Dítě potřebuje lásku rodičů, citlivé 

vedení i pochvalu… 


