
     

 

Vážení lekári, učitelia, rodičia, vychovávatelia                                                                                                                        
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Mentálne schopnosti 
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1- 3 mes.- reaguje na zvuk hrkálky                                                                                                                               
1,5- 4 mes. - usmieva sa ak na neho 
hovoríme a usmievame sa                                                                                                         
1- 5 mes. - vydáva 2 rozličné zvuky                                                                                                                                                        
2- 6 mes. - otáča hlavu za zvukom 
zvončeka                                                                                                                                            
3- 7 mes. - podrží 2 kocky                                                                                                                                                                    
5- 10 mes. - hľadá lyžičku ktorá spadla                                                                                                                                        
6 - 13 mes. - vloží na výzvu kocku do 
šálky                                                                                                                                 
7 – 15 mes. – pokúša sa napodobniť 
čmáranie                                                                                                                              
8 - 15 mes. - postrkuje autíčko                                                                                                                                                     
8-18 mes. - obracia stránky knihy                                                                                                                                                 
13 - 21 mes. - postaví vežu z 3 kociek                                                                                                                                         
17 - 30 mes. - postaví vežu zo 6 kociek, 
pomenuje 3 predmety                                                                                      
2 roky - napodobní na požiadanie stavbu 
veže zo 4 kociek                                                                                                                 
3 roky – nakreslí zvislú čiaru                                                                                                                                                        
3,5 roka -  správne zodpovie napr. 
otázku „Co musíš urobiť keď si 
smädný...                                                                                   
4 roky -  dokáže analogicky uvažovať, 
napr. brat je chlapec, sestra je...                                                                                      
4,5 roka – identifikuje, pomenuje 4 
predmety podľa použitia napr. na čom 
varíme                                                                         
5.rok -  obkreslí štvorec 
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Pamäťové schopnosti 

Nájsť skrytý predmet po prestávke 
vyplnenej inými činnosťami: 
12- 15 mes.- 5 min. podrží v pamäti 1 
ukrytý predmet 
16- 19 mes.- 8 min. podrží v pamäti 1 
ukrytý predmet 
20- 23 mes.- 10 min. podrží v pamäti 1 
ukrytý predmet 
24- 35 mes.- 20 min. podrží v pamäti 2 
ukryté predmety 
 
Vývin bezprostrednej pamäti na čísla: 
3 r.- zopakuje 2 čísla 
4r.- zopakuje 3 čísla 
5r.- zopakuje 3-4 čísla 

 

Súkromné špecializované centrum poradenstva 

a prevencie pre deti do piateho roku veku  

Nájdete nás na ulici 
Nemocničná 1 vo Veľkom 
Krtíši, 1. posch. (budova 

VŠNsP) 

047/4831716, 0915143648 

oakp.voxpsyche@gmail.com 

andrea.hriadelska@gmail.com 

www.voxpsyche.eu 

 

Predkladáme Vám orientačné psychodiagnostické kritériá mentálneho, motorického, rečového, praktického, 
emocionálneho a sociálneho vývoja dieťaťa od 0 do 5 rokov. V prípade, že pozorujete odchýlky v niektorej 
alebo vo viacerých oblastiach môže naše centrum pomôcť diagnostikovať problém a odporučiť 
individualizovaný tréning, metódy stimulácie,  realizovať poradenstvo, sledovať vývin vášho dieťaťa. 

Motorické schopnosti 

2 - 7 mes. otočí sa z chrbta na bok                                                                                                                                   
4 - 8 mes. pritiahne sa do sedu                                                                                                                                                 
5 - 9 mes. sedí samo a iste                                                                                                                                                                 
9 - 16 mes. stojí samo                                                                                                                                                                    
9 - 17 mes. chodí samé                                                                                                                                                                          
11 - 20 mes. chodí vzad                                                                                                                                                                           
13 - 23 mes. zostupuje zo schodov 
s pomocou                                                                                                                      
23 - 30 mes. vystúpi po schodoch 
striedavým krokom                                                                                              
3,6 ročné dieťa zabehne 20 m za 
7,17 sec (dievča), 6,91 sec chlapec 

4,6 ročné dieťa skočí z rozbehu    
99 cm (dievča), 110 cm (chlapec)  

Špecializujeme sa na 
komplexné, odborné činnosti vo 
vzt ̌ahu k deťom do 5 roku veku 

so zdravotným postihnutím 
alebo s rizikovým vývinom bez 

stanovenej diagnózy. Zaradené do siete škôl a školských zariadení SR dňa 19.4.2022 s účinnosťou od 1.1.2023 
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