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Milí rodičia,  

 

ponúkame vám a vašim deťom možnosť absolvovať Primárne preventívny individuálny 

program KUPREV. Ide o veľmi účinný, akreditovaný program pre deti predškolského veku.  

 

Tento program:  

-rešpektuje špecifiká vývinového obdobia dieťaťa  

-je hravý, deťmi veľmi obľúbený  

-určený je najmä pre deti od 4 rokov do začiatku školskej dochádzky (je potrebné posudzovať 

individuálne, podľa možností a skúseností dieťaťa)  

 

Jeho použitie je vhodné pre:  

*deti s odkladom povinnej školskej dochádzky  

*deti s poruchou pozornosti, hyperaktivity  

*je s úspechom používaný aj u detí dysfatických, autistických  

*deti z národnostne zmiešaných manželstiev  

*deti s hraničným intelektom  

*všetky deti, ktoré chcú rodičia pripraviť na vstup do školy bez ťažkostí  

 

-ťažisko je v domácej práci, je zostavený pre dvojicu rodič – dieťa a pozitívne tento vzťah 

prehlbuje (s dieťaťom pracuje jeden rodič)  

-inštrukcie, potrebné rady a materiály získavajú rodičia pri návšteve psychologičky zhruba 1x za 

mesiac  

-program je zameraný na orientáciu dieťaťa vo svete  

 

 

 



                    Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky 
                                    msmalacky@msmalacky.sk 

 

 

 

Tel.: 034/ 773 12 94           IČO: 36064335         DIČ: 2021683466           PRIMA banka: SK88 5600 0000 0032 5039 1001 

  

 

-výsledky programu:  

*dieťa si upevní orientáciu vlastnou osobou, miestom a časom, získava orientáciu sociálnu a 

informačnú  

*má pozitívny vplyv na rozvoj rečových schopností, narastá chuť dieťaťa hovoriť, reč sa stáva 

usporiadanejšou, začína mať zmysel  

*umožňuje bezproblémový štart školskej dochádzky (deti, ktoré program absolvujú, nemávajú 

adaptačné problémy po nástupe do školy)  

*napomáha bezproblémové začlenenie do ľudskej spoločnosti všeobecne a ďalší zdravý vývin 

osobnosti dieťaťa  

*dospelí sa v priebehu programu môžu naučiť ako pracovať s dieťaťom (tréning pre školskú 

prácu)  

 

 

Aby ste sa mohli zúčastniť programu, je nutné zakúpiť si materiál, ktorý vám zostane - pracovný 

zošit v hodnote 18 eur. Vedenie psychologičky počas programu je bezplatné.  

 

Ak máte záujem o ďalšie informácie o programe, spýtajte sa! 

 

 

psychologicka@msmalacky.sk 

 


