
 

Ano, společné 

učení!   
 

Zapojit se musí i rodiče 
Buďte fyzicky přítomni (po telefonu 

nebo mezi dveřmi to nejde). 
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Život nejsou úkoly!  

 
Ale protože, se jim nelze vyhnout, 

měli byste zajistit optimální čas i 

místo a určit hranice. 

 



Chybovat je povoleno!  

 
S humorem a šikovností 

ukážete, jak je možné vzít si 

z chyb ponaučení. 

 

 



Dohoda 

 Můžete s dítětem probrat, jakým 

způsobem se bude samo podílet na 

domácí výuce, jak mu pomůžete vy, 

jaká má být případná odměna, 

vyjednávejte a cíl shrňte do dohody 

. 

 



 

Žádný učený z nebe nespadl! 

Dítě by mělo mít možnost 

spolurozhodovat o 

detailech, ale o samotné 

podstatě není třeba 

diskutovat. 

 Domácí pracovní místo má 

velký vliv na pracovní styl 

dítěte (nedovolte přímý 

výhled z okna), stále stejné 

místo, stále stejná doba, ne 

židle na kolečkách, ne 

otočná židle). 

 

 

Doma by se dítě mělo učit v 

malých dávkách, často a 

pravidelně. 

Rozvrh hodin-může mít 

podobný význam jako 

scénář, plán-kam zařadíte 

i odpolední činnosti a 

povinnosti (časový 

harmonogram pomáhá 

celé rodině-vytváří pohodu 

a jistotu). 
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Výzva k učení se 
musí formulovat konkrétně, nestačí pouhé 

nic neříkající pobídnutí:  

„Musíš se víc snažit“. 

 
Při učení postupujte k cíli  

krůček po krůčku  

 

„Vždyť i přepychový zámek byl 

postaven cihlu po cihle“. 

 



Neustálá kritika 

dětí, silně ovlivňuje 

pocit vlastní 

hodnoty. 
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Hlídejte čas (hodinky) 

> Zadávejte vždy jen jeden úkol najednou. 

> Požadavky a otázky formulujte jednoduše. 

> Oceňujte ochotu k vynaložení úsilí. 

> Navazujte oční kontakt. 

> Nejdůležitější je vnitřní motivace. 

> Neodbíhejte od věci. 

> Projednejte plán pro případ nezdaru. 

 

>   
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Čtení  
není žádná hračka, ale vždy namáhavá 

činnost 

 

Při čtení mají rodiče důležitou funkci-

slouží jako vzor. 
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Čtení je radost a čeká 

na děti v knihách , 

atmosféra by proto 

měla být při čtení 

příjemná a uvolněná. 

 

 

 

 

 

Nikdy nečtěte místo dětí jen proto, aby to šlo 

rychleji. 
 

 Podělte se s dětmi 

o vaši radost ze 

čtení a chytře 

vybírejte jejich 

četbu. 
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Ke čtení se hodí psané vtipy 

Udělejte si čas 

 

Udělejte 

z procvičování 

čtení společnou 

láskyplnou chvíli 

určenou jen pro vás 

a vaše dítě. 

  

Řád 

 

Udělejte si řád, je 

užitečný, začněte 

jednoduše,aby 

vzrostla motivace 

dětí, jelikož bez ní 

se nic nezmění. 

 

Odměna 

 

Odměna dostává 

přednost  před 

trestem. 
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Co pomáhá: 

když rodiče na otázku 

reagují  otázkou nebo 

povzbuzují: „Zkus to 

nejdřív sám!“. Co si o 

tom myslíš?“  

Poznamenej si to! 

Přijdu hned! Zamysli 

se, už něco 

podobného znáš? 
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Tím, že dítě zvládne přečíst jednotlivá 

slova 
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Výuka čtení nekončí 

Hlavní myšlenka?  

O čem příběh je? 

     Posloupnost. 

Co se stalo nejdříve? 

Příčina a následek. 

Proč se to stalo? 
V čem se postavy 

podobají? 



Rozhodující je být s dítětem na jedné lodi 

MOTIVACE ÚSPĚCH RESPEKT PODPORA 

POCHOPENÍ ODMĚNA TREST UČENÍ 

PLÁN KONFLIKT ČAS TÉMA 

ÚSILÍ MALIČKOSTI POZNÁMKY CÍL 

15 



Co můžete udělat, když dítě při čtení udělá 

chybu? 

  

Mluvte o „zopakování, o opravě“,  

 ne o chybách,  

používejte laskavou výzvu: 

 

 „Ještě jednou, prosím!“ 
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Be-Fe-Le-ME  

Pes-Se-Ve-Ze 
Používejte mnemotechnické pomůcky 

(říkanka na zapamatování obojetných 

hlásek). 
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Začněte vždy pozitivně, 
pak nezbytná kritika. 

 

Time-out 
Slouží osobě, ne řešení problému! 

V případě ostré výměny názorů,  
zvolte oddechový čas 
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Učením nazpaměť 
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se 

nehloupne 

dodává to 

jistotu 

a zvyšuje 

rychlost! 



Humor -dokáže divy 

Mozek, 

si dlouhodobě zapamatuje 

pouze to, co dostatečně 

dlouho a intenzivně 

opakujeme. 

Hudba, 

má v některých případech 

pozitivní vliv (hudba bez 

slov, aby nesváděla ke 

zpívání, a neměla by být 

příliš rytmická a 

dynamická. 

Počítač 

Jste-li na počítači, pište si 

deník. Jehož součástí 

mohou být i fotky . 
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Paměť 

Největší šanci na uložení 

v dlouhodobé paměti má 

to, co řeknete v první 

třetině hodiny. 

Rodiče 

Přátelská přítomnost otce 

či matky sama o sobě 

pomáhá dětem překonat 

opoziční vzdor a 

rozjitřenou atmosféru. 

Plán- 

Jízdní řád-kontrolní 

seznam…společně si ho 

vytvořte a odškrtávejte, co 

je splněno. 



Posilujte krátkodobou paměť: 

 

“Balím si kufr….“, 

 

„Přijela tetička a přivezla 

mi…“, 

 

„V ZOO jsem viděl……“,  

 

„ V Lídlu jsem koupila….“ 
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Při plnění 

školních 

povinností  je 

mobil  

VYPNUTÝ 

    

Dítě musí mít 

možnost se 

radovat, že má po 

uplynutí doby 

určené na školní 

úkoly  

 

VOLNO 
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Děkuji! 
Máte otázky? 

   Nemesova.specped @seznam.cz 


