
ČTENÍ
PRO DĚTI, KTERÝM 

TO JDE TROCHU 
JINAK



zásady

● číst krátce, ale často

● využívat vhodné doby ke čtení

● rozhodně nedrilovat čtení

● oceňovat i drobné úspěchy, snahu dítěte

● odbourávání často negativního vztahu ke čtení
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chyby!
na chyby neupozorňujte výrazy s negativním 

emocionálním nábojem
(„špatně“, „zase chyba!“apod.), 

vhodnější jsou výrazy typu „opatrně“, „zkus to 
ještě jednou“, „pozor, písmenko“ apod.
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Instrukce

●nikdy nedopusťte negativní reakce 
ostatních na čtení vašeho dítěte

●respektujte pomalejší tempo čtení

●umožněte používání potřebných pomůcek 
(čtecí okénko, záložka s výřezem).

●v případě potřeby využívejte speciální 
publikace (přiměřený text z hlediska obsahu 
i náročnosti).

●mějte přehled o aktuální zvládnuté úrovni 
čtení svého dítěte(např.zvládá čtení slov 
tvořených otevřenými slabikami, slova se 
souhláskovými shluky mu činí obtíže).

●pokud nechce, tak ho k hlasitému čtení 
nenuťte

●pokud je nutné text číst nahlas tak vždy 
velmi uvážlivě vyhodnoťte (např. k přečtení 
kratšího, méně náročného úseku).
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“Je důležité, aby požadavky na 
dítě byly ve vzájemném 

souladu.

5



NEPOROVNÁVAT
ČTENÍ 

dítěte s ostatními spolužáky

6



Nekárat a netrestat dítě za 
to,že neví,kde čte

(hůře se orientuje v textu, neudrží pozornost..) 



Každá porucha 

je svým způsobem originální
a liší se i individuálně svými projevy, rozsahem

8



Čtení u dětí s ADHD

●na projevy typické pro 
ADHD  při čtení 
nereagujte 
(např.psychomotorický
neklid, obtíže s udržením 
pozornosti..), postupně 
naučte dítě reagovat na 
oční pokyn, na dotyk 
apod., mnohdy je umí 
ovlivnit jen částečně a 
krátkodobě

●čtěte po kratších, 
častěji se střídajících 
úsecích, umožněte dítěti 
pohybové uvolnění 
(např.na relaxačním 
míči..), změna pracovní 
polohy, činnosti

● najděte méně rušivé 
místo, aby se dítě při 
čtení mohlo lépe 
soustředit
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ČTENÍ? NUDA .
JDU   VEN.
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Jak pomáhat k získání vztahu k četbě

-vhodný výběr knihy
-text by neměl být příliš rozsáhlý

-téma přitažlivé
-texty hodně členité, více odstavců

-texty, kde podstatnou část tvoří ilustrace
-vhodné jsou krátké povídky, bajky, básně
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předcházejte dvojímu 
čtení 

(dítě čte šeptem , pak nahlas)

❑ať čte hned nahlas a např. se záložkou
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● je důležité

✓ klást důraz na srozumitelnost

✓ vzor  rodičů

✓ číst společně (u mladších)



Výhody čtení doma
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✓nezapomeňte na pitný 

režim

✓organizace pracovního 

místa

✓posílení motivace

✓emoční podpora při 

zvládání 

1

omáte více času na čtení, 

na práci s textem

omáte klidné místo

o možnost pohybového 

uvolnění, relaxační 

chvilky

oužší spolupráce s rodiči, 

častější kontakt
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▪ujistěte se o porozumění

▪vysvětlete si význam 

obtížnějších slov před 

čtením

▪vyhledejte a nacvičte 

složitější slova před čtením



U dětí 
s těžkou poruchou čtení

Využívat 

„zvukových čítanek“,

audionahrávek

(lze zakoupit nebo si 

s pomocí kamarádů či rodičů 
„vyrobit“).
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ČTENÍ

je dovednost nutná po celý 
život, 

ať budou vaše děti číst 

knihy, recepty, návody jak 
užívat léky…., ukažte svým 
dětem, že čtením získávají 
informace hlavně pro sebe.  
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Děkuji!
Máte otázky?

yveta.nemesova @mzsbroumov.cz
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