Mateřská škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim

Seznam dovedností a vědomostí, které má dítě před vstupem do MŠ ve
věku tří let umět
Pokud dítě nastoupí do MŠ dříve než ve třech letech, mělo by být natolik zralé, že bude tyto
dovednosti a vědomosti ovládat.

DÍTĚ:
























domluví se s učitelkou, používá vědomě slova, jednoduché věty
zná své jméno /popřípadě svůj věk a město, ve kterém bydlí/
orientuje se v rámci své rodiny – znát její jednotlivé členy – pozná např. babičku, tetu,
které pro něho budou do MŠ chodit
reprodukuje krátké písničky a říkanky /možné i s dopomocí dospělého/
orientuje se v jednoduchých pokynech – sedni si, ukliď si hračky, vezmi si hrníček
manipuluje s předměty (staví např. z kostek)
pozná svoji značku, kterou dostane pro označení místa na ukládání svých věcí – zná
např. sluníčko, auto, bubínek
má základní znalosti o svém těle (hlava, ruce, nohy, břicho)
pozná svoje oblečení a obuv
umí se samo svléknout, při oblékání může mít problémy se zipem, s knoflíky, s
punčochami – mělo by však umět říct paní učitelce, s čím potřebuje pomoct
umí se samo zout a obout
při jídle sedí v klidu u stolu
ukousne z ½ krajíčku chleba včetně kůrky a jí ovoce se slupkou (jablka a hrušky) –
v MŠ ovoce neloupeme, děti neznají slupky
samostatně jí lžící a pije ze skleničky nebo hrníčku
umí se samo vysmrkat, utřít si nos – používat papírový kapesník
s jistotou používat WC, nenosí plíny ani na spaní po obědě
je zvyklé umýt si ruce, když jde ze záchodu, když jde jíst, když je jakkoliv špinavé,
utře se do ručníku = má návyky sebeobsluhy
umí chodit po schodech bez držení dospělého, drží se zábradlí
po sobě umí uklidit hračky na správné místo
umí pozdravit, poděkovat, a pokud o něco žádá, mělo by poprosit
zvládá déletrvající chůzi – vycházku 45minut
vyjádří, co potřebuje nebo co se mu líbí a nelíbí
zvládne postupné odloučení od rodiny- dle domluvy na adaptačním období

