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pro rodiče dětí, kterým nejde čtení a pravopis

Děti si zaslouží, aby rodiče věděli jak na to

Pro rodiče dětí, kterým nejde čtení a pravopis
Publikace je určena ke společné práci rodičů s dítětem,
které navštěvuje druhou až čtvrtou třídu základní školy. Soubor pracovních listů má za cíl ukázat, jak si lze
hravou formou osvojit správné učební návyky. Pracovní listy jsou zacílené na nácvik a rozvíjení sluchové
a zrakové analýzy a syntézy, sluchové a zrakové paměti s cílem jejich využití v prvních
mluvnických jevech, na orientaci v prostoru a pravo-levou orientaci.
maxdorf

1. Dítě nahlas řekne, co vidí na obrázku. Slova vytleskává po slabikách.
2. Dítě obrázky rozstříhá.
3. Dítě slovo z obrázku říká nahlas a zařazuje do
sloupku podle počtu slabik (obrázky přiloží).
4. Dítě nahlas přečte sloupek slov jednoslabičných, dvojslabičných, trojslabičných.

Cvičení zaměřené na sluchovou a zrakovou
analýzu a syntézu.

Cvičení zaměřené na užívání slov
s podobným významem.

1. Dítě přečte větu.
2. Dítě větu najde v prostoru a slova spojí zelenou
pastelkou.
3. Dítě modrou pastelkou vyznačí větu s dalším
slovem podobného významu, totéž provede červenou pastelkou (jedno slovo svým významem
do věty nepatří).

Orientace v prostoru.

Zajíc utíká k lesu.
běží
plave
skáče

1. Dítě s rodičem přečte nahlas slova ve žlutém
rámečku.
2. Dítě slova vystřihne. Slovo umístí ke správnému obrázku i grafice. Prstem na hřbet své ruky
vyťuká jeho akustickou podobu.
3. Dítě u zbylých obrázků slovo řekne nahlas, doplní jeho grafiku a slovo napíše. Píše psacím
písmem.
4. Rodič práci kontroluje.

Cvičení zaměřené na sluchové a zrakové
vnímání délek.
krátká slabika, / dlouhá slabika

1. Dítě u obrázků motýlů přečte předložku s podst.
jm.
2. Dítě u každé předložky odůvodní pravopis.
3. Dítě vystřihne motýly a položí je na kytku podle
předložky.
4. Dítě pod všechny obrázky motylů napíše psacím
písmem předložku s podstatným jménem.

Cvičení zaměřené na psaní předložek.

Odůvodnění:
předložky čteme s následujícím slovem
dohromady, ale píšeme je vždy zvlášť.
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Motto: I děti si zaslouží, aby rodiče věděli, jak na to
Milí rodiče,
právě na Vás záleží, jestli vaše dítě bude mít rádo čtení a český jazyk. Připravily jsme pro
vás srozumitelnou metodiku učiva ze škály druhé až čtvrté třídy. Čtěte pozorně, protože
i tím dáváte svému dítěti vzor. Dítě potřebuje zažít úspěch, protože ten vede k lepší chuti
k práci, k lepším výsledkům, ke zvýšenému sebevědomí. Dopřejte mu při učení klid, čas,
pochvalu a učte ho pracovat s úspěchem, ne s chybami. Úspěch je radost. A radost přece
svému dítěti přejete. Hodně zdaru.
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