3.5. b)Kompetence

Schéma normálního vývoje dítěte 4 – 5 let

Hrubé mot.dovednosti

Chodí pozpátku špičky-pata, skáče vpřed 10 krát a neupadne,
chodí samo do schodů a ze schodů a přitom střídá nohy,
dělá kotouly

Motorické dovednosti

Jemné mot.dovednosti

Porozumění jazyku

Souvisle přesekává linku, obkreslí kříž, nakreslí několik
hůlkových písmen, obkresluje, vybarvuje

Provede 3 nesouvisející příkazy v náležitém pořadí, rozumí
stupňování jako hezký, hezčí, nejhezčí,poslouchá dlouhá
vyprávění, ale často si špatně vykládá skutečnost, do herních
činností začleňuje verbální pokyny,když se mu řekne, jak
budou činnosti následovat, rozumí tomu (př. Napřed musíme
zajít do obchodu nakoupit,potom si budeme moci udělat
koláč a zítra ho sníme..)

Komunikační dovednosti

Mluvení

Rozpoznávání

Poznávací dovednosti

Klade otázky kdy, jak a proč, užívá způsobová slova jako
moci, chtít, mít za úkol, možná že by …,spojuje věty ( např.
Mám rád čokoládu, bonbóny a mléko.), mluví o příčinách
s použitím protože a a tak, vypráví obsah příběhu, ale někdy
poplete fakta

Hraje si se slovy,vytváří si vlastní rýmující se slova,říká
nebo tvoří slova znějící podobně,ukáže 4-6 barev a
pojmenuje je,sdruží obrázky dobře známých předmětů (např.
bota,ponožka,noha, - jablko,pomeranč,banán) nakreslí
postavu se 2 až 6 rozpoznatelnými částmi jako
hlava,paže,nohy, umí pojmenovat a přidružit nakreslené části
k vlastnímu
tělu,
kreslí,pojmenovává
a
popisuje
rozpoznatelné obrázky,počítá zpaměti do 5, přičemž
napodobuje dospělé.Zná svou ulici a své město,soustředí se
již na delší dobu,učí se pozorováním a posloucháním
dospělých a také zkoumáním,snadno se dá rozptýlit,dokonale
chápe pojmy funkce,času,vztahu celek/část,pojetí času se
rozšiřuje,dítě dokáže hovořit o včerejšku nebo minulém
týdnu (dávno),o dnešku a o tom co se stane zítra.

Umění poradit si

Zavazuje si tkaničky u bot, samostatně se obléká, zapíná a
rozepíná i menší knoflíky, při jídle používá příbor

Společenské dovednosti

Hraje si a jedná s ostatními dětmi, dramatická hra je bližší
skutečnosti, pozornost se věnuje podrobnostem, času a
prostoru, kostýmové hry, projevuje zájem o prozkoumání
rozdílů mezi pohlavím.

