
 

          Rozvíjející kurz 
 

 Rozvíjející  kurz   realizovaný  v Pedagogicko-psychologické  

poradně   Žatec   je   zaměřen   na   přípravu   dítěte   pro   vstup   do  

1. třídy  základní  školy,  zejména  u  dětí  po  odkladu  školní  docházky.  

 Kurz je rozdělen cca do 15 lekcí (1 lekce – 1 hodina), vždy jedna lekce za týden, 

jednotlivé lekce jsou prokládány nejrůznějšími uvolňovacími cviky, pohybovými aktivitami, 

herními činnostmi, kreslením apod. Po každé lekci proběhne krátká konzultace s rodiči, kdy 

je jim sděleno, co se v dané lekci děti naučily, na co je nutné se zaměřit, dát pozor a jsou jim 

předány krátké úlohy pro děti, které s nimi doma formou hry vypracují. 

 

Rozvíjející kurz je zaměřen zejména na: 

 rozvoj motorické obratnosti (hrubá motorika – skákání, běhání atd. a jemná 

motorika – grafomotorika, navlékání korálků, správné držení tužky, kreslení, 

vystříhávání apod.),  

 rozvoj rozumových schopností a řeči (logické myšlení, nácvik paměti-jednoduché 

říkanky s obrázky, pohádky-vyprávění děje, slovní zásoba…),  

 rozvoj orientace v prostoru (rozlišování nahoře-dole, vpředu-vzadu, první-

poslední…), 

  pravolevé orientace (rozlišování vpravo-vlevo na vlastním těle, na druhých apod.), 

 orientace v čase (roční období, dny v týdnu…),  

 rozvoj matematických představ (pojmenování geometrických tvarů, třídění dle 

velikosti, početní představy…),  

 cvičení pozornosti a zrakového vnímání (udržení pozornosti, rozlišování předmětů 

v okolí, třídění dle barev, materiálů, skládání jednoduchých obrázků, pexeso atd.),  

 rozvoj sluchového vnímání (rytmus jednotlivých slov, poznávání zvuků, vytleskávání 

slabik, poznávání prvního/posledního písmena ve slově atd.). 

 znalost barev základních + doplňkových a další. 

 

 Rozvoj každého dítěte probíhá individuálně, proto je nutné rozvíjející program 

přizpůsobit každému dítěti zvlášť. Program je prováděn skupinově v počtu 3-4 dětí ve 

skupině, v případě potřeby dítěte ho lze provádět i individuálně, dle schopností a zvláštností 

dítěte. 
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