Instrukce pro nápravný nácvik vývojových poruch čtení a psaní

rady přejaty

z www.poradna.nymburk.cz

Úvodem pár slov rodičům...
... vývojové poruchy čtení a psaní často hluboce zasáhnou osobnost dítěte a jeho vztahy ke škole,
učení i k sobě samému. Pocit marnosti, lhostejnost až odpor k učení, zvláště čtení, a nedostatek sebedůvěry
jsou téměř pravidlem.
Existuje ale cestu, po které i Vaše dítě může dojít k úspěchu, ke čtení pro radost. Budete své dítě na té
cestě provázet a prosíme Vás o dodržení několika zásad :


oceňte každý i malý úspěch, nešetřete povzbuzením



mějte trpělivost, požadavky musí být vždycky úměrné možnostem dítěte



zachovejte předepsaný postup, nepředbíhejte, nepřeskakujte, k další etapě přistoupíte až tehdy, když
předcházející část dítě dokonale ovládlo



potřebujeme zapojit do cvičení všechny smysly dítěte - hrajte si: slovní fotbal, říkání slov pozpátku,
hra "země,město", přesmyčky, dětské křížovky, skládanky - to vše nám pomáhá

Nácvik čtení
I. První podmínkou čtení je bezpečná znalost písmen. Zaměňuje-li dítě písmena, cvičíme rozlišování
podobných tvarů, ( např. d-b, m-n, o-e a pod. ). Dítě proškrtává zadaná písmena v tištěném textu odlišnými
barvami, ukazuje na tabulce,vyhledává na kartičkách s písmeny.
II. Slabika o dvou písmenech - dítě skládá z jednotlivých písmen na kartičkách slabiky začínající
souhláskou ( má při tom na jedné straně samohlásky a na druhé souhlásky ). Zpočátku jedna hlásky zůstává
stejná, druhá se mění :
např. na,ne, no, nu ..........
la, le, lo, lu ...............
na, la, pa, ka ...........
Po zvládnutí této jednoduché otevřené slabiky skládáme slabiky začínající samohláskou :
např. an, ad, at, ak ........
an, en, un, on .......
POSTŘEHOVÁNÍ : v obdélníčku tvrdšího papíru vystřihneme okénko velikosti dvou hlásek. Klademe
je v textu tak, aby se v něm objevila dvě písmena, krátce je dítěti ukážeme a posuneme okénko nahoru, aby
písmena zakrylo. Dítě se učí rychle postřehnout a zapamatovat si krátkou slabiku o dvou písmenech.
III.

Slabika o třech písmenech
a/ zavřená slabika - má uprostřed samohlásku:

. a .

a po stranách dvě souhlásky:

t .

k

K nacvičeným dvěma písmenům přidáváme třetí. Ukazujeme dítěti otevřenou slabiku o dvou písmenech
a odkryjeme další, třetí písmeno, např. : le-s, vů-z, de-n, ko-r. Jakmile je dítě schopno přečíst všechny tři
hlásky najednou, dáme mu text s většími písmeny ( např. časopis Mateřídouška ) a v něm si bude dávat do
kroužku tyto zavřené slabiky. Např. :
U školy stály dva automobily. Jeden červený, druhý hnědý.
Tyto slabiky ukazujeme dítěti také okénkem a postřehujeme je.
b/ otevřená slabika - má na začátku dvě souhlásky:
a na konci samohlásku:

kr.
. .a

hl.
..e

Je to první souhlásková skupina, kterou nacvičujeme a proto jí věnujeme velikou péči. Zpočátku
souhlásky oddělujeme. Ukazujeme a čteme: k-ra, h-le. Když dítě dokáže přečíst celou slabiku najednou,
necháme ho v textu označovat všechny otevřené slabiky. Např. :
Blízko hospodářova stavení stál starý
strom.
Nakonec opět tyto hlásky postřehujeme okénkem.
IV. Když dítě bezpečně zvládlo slabiky o dvou a třech písmenech, přecházíme ke čtení slov po slabikách.
Přitom se snažíme dělit od sebe souhlásky v souhláskových shlucích a máme-li slabiky delší než o třech
písmenech, oddělíme "přebytečná" písmena zvlášť. Např. :
království, zchromlý, švestky.
Tímto
způsobem si dítě označuje text tužkou nebo rodiče ukazují otevřeným kancelářským spínátkem.
ČTENÍ S OKÉNKEM - nyní můžeme použít okénka, vystřiženého po straně obdélníčku, kterým
odkrýváme zprava do leva postupně slova po slabikách.

Dítě si zvyká číst slova zleva doprava a odvyká "hádání". Tohoto okénka je možno použít i v
opačném směru tak, že čtený text postupně zakrýváme. Tento způsob navazuje na postřehování a nutí dítě k
rychlejšímu čtení.
V.

Nápravný nácvik čtení dokončujeme postřehováním 4 až 5-ti písmen, celých slov a čtení pomocí
spínátka. Doporučujeme si také číst zároveň s dítětem v jeho tempu-párové čtení,aby dítě slyšelo
správnou intonaci. Čtení se stává stále plynulejší, Vaše dítě už umí číst.

Nácvik psaní
I.

Autodiktát

Specifické chyby v psaném projevu - dysortografie - jsou způsobeny především nedokonalým
sluchovým rozlišováním. Nejdůležitější tedy je cvičit sluchovou analýzu. Provádíme to tímto způsobem :
řekneme dítěti slovo zprvu jednoduché, postupně těžší :
má, les, máma, lampa, svetr .......
dítě slovo
opakuje a pak je rozloží na hlásky :
m-á, l-a-m-p-a .......
pak obráceně, dítě říká slovo po písmenech a
my je skládáme. Procvičené slovo si dítě po hláskách diktuje a zapíše. Říkáme tomu autodiktát a používáme
jej při všech druzích nápravného nácviku. Čárky a háčky dělá dítě zásadně hned !

II.

Náprava asimilací

dy - ty - ny

di - ti - ni

Dítěti vyrobíme kostky tvrdé ( např. ze dřeva nebo ze stavebnice ) a kostky měkké ( např. z pěnové
gumy nebo z molitanu ). Na jednu stranu tvrdých kostek napíšeme tvrdé hlásky d, t, n, na druhou tvrdé
slabiky dy, ty, ny. Podobně s měkkými kostkami.
Nyní říkáme dítěti jednotlivé hlásky a ono je opakuje a zároveň bere do ruky příslušnou kostku. Pak
podobně slabiky a nakonec slova s těmito hláskami a slabikami. Pak opět přejdeme k autodiktátu :
diktované slovo dítě rozloží na hlásky t-ý-d-e-n
, potom ukáže na kostce příslušnou slabiku a řekne,
napíše-li tam i nebo y, í nebo ý. Pak si slovo autodiktátem napíše.
III. Náprava sykavkových asimilací
Potíže dělají slova, kde se střídají sykavky tvrdé z, s, c ...... a měkké ž, š, č ....... , např. : seče,
špačci, švestky, .....
Nacvičujeme nejdříve zřetelnou výslovnost : sa - ša, s - š, ze - že, z - ž. Potom
autodiktátem nacvičujeme slova, ve kterých se tvrdé a měkké sykavky střídají.
IV. Náprava neobratné výslovnosti a souhláskových shluků
Při čtení, vyslovování i psaní jsou nejobtížnější slova se skupinami souhlásek ( např. čtvrtek, pepř,.... ).
Děti v těchto slovech některé hlásky vynechávají nebo přehazují. Nacvičujeme nejdříve pomalou, zřetelnou
výslovnost. Říkáme dítěti nejdříve slabiky typu s-ta, s-va, s-ka. Dítě je po nás opakuje a skládá z písmen
skládanky ABC, nakonec zapisuje. Postupně přecházíme k těžším slabikám a slovům.
V.

Nácvik rozlišování délky samohlásek

Abychom naučili děti správně slyšet délku samohlásek, která v češtině rozhoduje někdy i o významu
slova
( váha - váhá )
, doplňujeme řeč zvukovými podněty - tleskáním, ťukáním a nejlépe
bzučákem. Nejdříve jen "bzučíme" nebo ťukáme, např. jedenkrát krátce, dvakrát stejně dlouze a dítě
opakuje totéž. Hrajeme si na telegrafisty, vysíláme a dítě přijímá. Pak přidáváme ke zvukům odpovídající
slova : máma, honí ...... Potom je předříkáváme bez současného "zabzučení", dítě slova opakuje a
vyťukává zároveň.
Nyní se dítě učí zapisovat v tečkách a čárkách. "Vysíláme" slovo např. : máma -. Kolín .Můžeme tímto způsobem označovat text pod řádkem, tvořit slova na dané podněty - - mává, hádá, cítí

Školní příprava každého dítěte bude lepší když :


když je rodič v obraze ( ví, kdo dítě učí, zná jeho rozvrh, má přehled o známkách, ví o
tom, co se v předmětech zhruba probírá ), je ve spojení se školou i jindy než o
rodičovských schůzkách



v případě, že dítě prošlo vyšetřením, seznámit se dokonale se zprávou a nechat si jí
vysvětlit, rovněž jako spec. přístup ve výuce i v ambulantních nácvicích a náplň
individuálního vzdělávacího plánu, který je na dítě sestaven



nechat se poučit o specifikách výuky, přístupu, hodnocení, klasifikaci



dítě se učí od 1.třídy pravidelně ( každý den! ) buď samo a rodič dohlíží, pomáhá,
kontroluje nebo je rodič stálou oporou ( ví-zjistí si, co a jak dítě naučit, dotrénovat )



dítě má možnost se denně "vypovídat" o zážitcích ze školy, kladných i záporných,
uvolnit se ( hrát si, jít ven, nasvačit se ), není zatěžováno starostmi rodičů (

ekonomické, vztahové, ... ). Jsou-li, stejně je samo vycítí


dítě si má ujasnit co se naučit a zopakovat, jaký úkol je písemný a ústní, shromáždit
pomůcky na další den



dítě si má samo ( zprvu s pomocí ) připravit pracovní plochu, začít s úkoly
snadnějšími, pak s náročnějšími



u dětí s "DYS" nelze vše zvládnout najednou ( úkoly je nutno rozdělit, znovu se k nim
vrátit ), nutná je asistence rodičů, přesná instrukce k zadání úkolu, poskytnutí času na
vypracování a kontrola a ohodnocení s analýzou výsledků a to vždy, obzvlášť při práci
navíc



je nutná vždy kontrola domácích úkolů, nepsal-li ho s rodičem, je nutné ho vidět,
prohlédnout, chyby opravit, podepsat! Domácí úkoly u dětí s DYS vypovídají okolí o
pomoci rodičů a kvalitě jejich přístupu ( mnohdy dítě s těžší diagnózou DYS doslova
zachrání )



dítě by mělo pocítit od rodičů, že jim o něho jde, že přikládají vzdělání patřičnou váhu
a chtějí dítěti pomoci



rodiče dětí s DYS mají domácí přípravu s dítětem náročnější, vyžaduje čas, takt,
umění užívat správně rejstřík trestů a odměn, vtip a nápady.

Nabízíme řešení:


nechejte se zprvu vyzkoušet od dítěte z látky Vy !



sestrojte spolu s dítětem jednoduchý test pro všechny členy rodiny



využívejte počítačové programy



naučte se proměnit hru v učení a učení ve hru



propojte školu se životem ( slovíčka cestou na nákup, slovní fotbal při cestě autem,
rytmizace na procházce, přepis při relaxační hudbě )



neházejte flintu do žita, pokud se dítěti ve škole nedaří



nebojte se problém konzultovat s učitelem, výchovným poradcem, školním
psychologem či speciálním pedagogem



Zásady psychohygieny při domácí přípravě dítěte s DYS ...



připustit si, že dítě je problémové



dítě nekritizovat, ale chválit a to denně



najít činnost, ve které je dítě dobré, tou ho motivovat



problémové situace řešit s humorem



neužívat fyzické tresty



pracovat v klidném, hezkém, známém prostředí v nezakouřené místnosti, pokud
možno bez jiných osob a rušivých vlivů



uspořádat pracovní plochu s pomůckami bez zbytečných předmětů, které nesouvisí s
přípravou



umožnit dítěti před přípravou uspokojit biologické potřeby ( napít, najíst ), během
přípravy umožnit relaxační chvilky, např. s dítětem pár jog. cviků na koberci, hra na
tělo se zpěvem



domácí přípravu rozfázovat, vrátit se k problémovému učivu a to denně



optimální cestu, jak konkrétně odstraňovat obtíže s dg. DYS poruchami, jak skloubit a
v jakém rozsahu běžné domácí úkoly se speciálními, tj. úkoly navíc, poradí odborník učitel AN, spec. pedagog, výchovný poradce v ZŠ, cestou je i specifikace v rodiči
podepisovaném IVP ( dysgrafik nemůže opisovat a přepisovat každodenně, dyslektik
nemůže číst tou metodou co běžně, dysortografik nemůže psát denně diktáty s cca 20ti chybami )



správné rozčlenění úkolů přípravy do celého týdne nám umožní dítě nepřetěžovat a
neznechutit činnost, která dítěti nejde



dodržet základní principy ve výchově : úcta k dítěti, víra v jeho prospěch, motivace
pro život, nalézání náhradních činností ve kterých je dítě úspěšné a tím zvyšovat jeho
sebevědomí



zůstat "stabilní" - neměnit svá stanoviska, rozhodnutí, vymezený řád a režim přijatý
dítětem, pověřovat přípravou do školy náhradní osobu jen výjimečně



pokud nejsem odhodlán a neumím se dítěti plně věnovat, zajistit pokud možno raději
doučování, nestydět se vyhledat odborníka

Literatura k nahlédnutí na ZŠ:
Stanislava Emerlingová :Když dětem nejde čtení 1
Stanislava Emerlingová :Když dětem nejde čtení 2
Věra Pokorná : Teorie,diagnostika a náprava specifických poruch učení
Věra Pokorná : Jak poznáme sklony dítěte k dyslexii,dysgrafii,dyskalkulii
Věra Pokorná : Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení
Zdena Michalová :Základy čtení
Brigitte Sindelarová: Předcházíme poruchám učení
Sandra F.Riefová : Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole
Věra Kárová : Počítání bez obav

Hana Trefová : Pracovní sešity k nápravě vývojových poruch učení v českém jazyce I,II
Hana Trefová : Čítanka pro dyslektiky
Hana Trefová : Pracovní sešit pro rozvoj početní představivosti a dovednosti
Eduard Veselý : Učíme se číst a mluvit
Tuto problematiku má ve škole na starosti :

Alena Kohútová

