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Předčtenářské dovednosti 
z pohledu logopeda 



Logopedie a čtení? 

 logopedie se věnuje jazykovému vývoji  

 dovednost číst přímo navazuje na jazykový 
vývoj 

 kvalitní jazykový vývoj a včasné řešení 
případných odchylek tvoří základ pro čtení 
(a psaní) 

 naopak čtení (a předčítání) pozitivně působí 
na jazykový vývoj ve všech jazykových 
rovinách 



Jazykové roviny z pohledu logopeda 

foneticko-fonologická 

morfologicko-syntaktická 

lexikálně-sémantická 

pragmatická 



Správný jazykový vývoj a čtení 

 foneticko-fonologická rovina: 
schopnost dělit slovo na slabiky, izolovat 
první (a poslední) hlásku, vytvářet rýmy – 
předpoklad pro technickou stránku čtení 

 morfologicko-syntaktická rovina: 
schopnost porozumět slovům v různých 
tvarech, ohýbat je, skládat správně do vět – 
předpoklad pro čtení s porozuměním, 
předjímání dalšího slova, věty 



Správný jazykový vývoj a čtení 

 lexikálně-sémantická rovina: 
dostatečná slovní zásoba – předpoklad 
pro čtení s porozuměním a předjímání 
dalšího textu 

 pragmatická rovina: přiměřené 
porozumění řeči a správné funkční užití řeči 
v různých situacích – předpoklad pro čtení 
s porozuměním a radostné čtení 



Vliv čtení (a předčítání) na jazykové roviny 

 foneticko-fonologická: rozvoj 
sluchové pozornosti, paměti 
a sluchového rozlišování, smyslu 
pro rytmus, básničky podporují 
schopnost tvořit rýmy 

morfologicko-syntaktická: setkání 
se správnou češtinou, správným 
skloňováním, časováním, slovosledem 

 



Vliv čtení (a předčítání) na jazykové roviny 

 lexikálně-sémantická: čtení 
prokazatelně podporuje rozvoj slovní 
zásoby  

pragmatická: setkání s různým 
využitím českého jazyka, jeho různými 
podobami, funkcemi 



Jazykový cit 

 schopnost se jazyku učit a užívat 
ho intuitivně, bez záměrného učení 

 propojen se všemi jazykovými rovinami 

 základ je vrozený, ale dá se s úspěchem 
rozvíjet, mj. i předčítáním a čtením 

 opakem je dříve hojně užívaný termín 
vrozená řečová slabost 



Podnětné čtenářské prostředí 

utvářet vztah dětí ke knihám od raného 
věku 

vlastní příklad 

knihy stále k dispozici 

knihy a čtení propojovat s pozitivními 
emocemi – vnitřní motivace ke čtení 

 

 



Pozitivní emoce a čtení 

malé děti se řídí dobrým pocitem 

pro některé děti je velmi snadné 
naučit se číst, celý proces pak 
přirozeně provázejí pozitivní emoce 

pro velkou skupinu dětí to ale tak 
snadné není, potřebují podpořit 



Dovednost číst 

 Dítě vidí tvar, tj. písmeno. Vidí ho přesně, 
nezaměňuje ho s žádným jiným (zrakové 
vnímání – zrakové rozlišování tvarů). 

 Umí spojit tvar písmene s odpovídajícím 
zvukem – hláskou. Tuto hlásku dovede 
rozeznat mezi jinými (sluchové rozlišování). 
Koordinuje dobře zrakové a sluchové 
vnímání (intermodalita). K dostatečně 
zvládnutému spojení je nutná automatizace. 



Dovednost číst 

 Umí spojit písmena i hlásky do slova (zraková 
a sluchová syntéza). 

 Přečte slovo a ví, co znamená. K tomu musí mít 
dostatečnou slovní zásobu, musí dobře rozumět 
řeči. V opačném případě se jedná pouze 
o dekódování písmen bez porozumění. 

 Slovo správně vyslovuje, jinak by ho obtížně četlo 
a především psalo (správná artikulace). 

 Rychlost nácviku čtení ovlivňují rozumové 
schopnosti. 



Problémy se čtením můžeme očekávat u dětí 

 s oslabeným zrakovým vnímáním 

 s oslabeným sluchovým vnímáním 

 s oslabenou schopností propojit zrakový 
a sluchový vjem (intermodalita) 

 s malou slovní zásobou 

 s nesprávnou artikulací 

 s obtížemi v oblasti myšlení, pozornosti, 
paměti 



Nesprávná výslovnost a čtení 

problém v oblasti motoriky 

problém v oblasti sluchového vnímání 

kombinovaný problém 



Negativní vlivy na sluchové vnímání 

hlučné prostředí, trvalá zvuková 
kulisa 

bezpečné prostředí 

rychlá doba 

děti obtížně propojují zvuk 
se signály z ostatních smyslů 

 
 



Tipy na rozvíjení sluchového vnímání 

 poslouchání ticha  
 komentování zvuků v okolí  
 hledání zdroje zvuku  
 experimenty se zvuky (houkání do kelímku, trubky, bouchání 

a ťukání s různými předměty) 
 rozlišování zvuků (stejné x jiné, potichu x nahlas) 
 hry s reakcí na zvuk, na ticho, na změnu zvuku  
 pexeso pro uši  
 rytmické řady  
 básničky, písničky  
 společné čtení s rodičem, nejlépe doplněné aktivním prvkem 

(ukazování obrázků, reakce na zadané slovo, povídáním, 
o čem byla pohádka atp.) 

 
 



Deficity v oblasti sluchového vnímání 

screening sluchu v 5 letech 

 jsou jedním z častých důvodů k odkladu 
školní docházky 

 jsou jednou z častých příčin neúspěchu 
v procesu osvojování si čtení a psaní 

 jsou velmi často součástí problému 
u dětí s dyslexií 
 



Klíčové dovednosti předcházející čtení a psaní 
dle nejnovějších výzkumů 

 fonematické uvědomování (sluchové vnímání) 

 rychlé automatické jmenování  (zrakové vnímání, 
pohyb očí) 

 znalost písmen české abecedy (intermodalita) 

 

(Seidlová Málková, Smolík, 2014) 



Fonematické uvědomování 

 Pochopení, že kromě významu mají slova zvukovou 
formu a jsou tvořena z jednotlivých menších celků. 
V případě fonematického uvědomování z fonémů, 
zjednodušeně hlásek. 

  Konkrétně to znamená například to, že dítě je 
schopné určit první a poslední hlásku ve slově, 
dokáže s hláskami různým způsobem manipulovat 
nebo chápe, že změnou jedné hlásky ve slově slovo 
mění svůj význam. 



Předškolní vzdělávání 

 Přestože fonematické uvědomování a znalost písmen 
abecedy lze úspěšně trénovat, není jejich rozvoj 
v současné době systematicky zařazen do výuky 
v předškolních zařízeních. 

 V RVP pro předškolní vzdělávání je jednou z oblastí 
rozvoje Dítě a jeho psychika, zde se dočteme, že pedagog 
by měl u dítěte „podporovat osvojování takových 
poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, 
a rozvíjet jeho zájem o psanou podobu jazyka“ 

 

  

 



Trénink jazykových schopností dle Elkonina 

 Profesor psychologie Daniil B. Elkonin (1904-
1984) patří mezi zakladatele ruské psychologické 
školy. Byl spolupracovníkem a následovníkem 
L. S. Vygotského v oblasti vývojové psychologie. 

 Se svými spolupracovnicemi vytvořil slabikář 
pro první třídy ZŠ, založený na organickém 
propojení řečového vývoje s vývojem čtení a psaní. 

 Tato metoda patří v současnosti mezi 
nejpropracovanější metody, jakými můžeme naučit 
děti číst. Získala i velký mezinárodní ohlas. 

 Dnes patří do oblasti kognitivní psycholingvistiky, 
která se zabývá vývojem gramotnosti a úlohou 
fonematického uvědomování ve čtení a psaní.  
 
 



Východiska metody 

 Čtení je vývojová nadstavba nad mluvenou řečí.  

 Čtení je ve věku okolo 6 let vývojovým úkolem. Na rozdíl od mluvené řeči musí dítě 
vyvinout úsilí, aby se naučilo číst. Motivované dítě se naučí číst snáze. Proto má být 
čtení úkolem, ale i zábavnou činností, hrou. 

 Základem čtení je luštění kódu, odhalení vztahu mezi písmeny a hláskami 
ve slovech.  

 Čtení se považuje za jazykový úkol. Zpracování čteného slova probíhá v jazykových 
jednotkách. Jen tak je možné porozumění čtenému. 

 V této metodě, na rozdíl od jiných klasických metod, se postupuje od mluveného 
slova ke čtenému. Děti se nejdříve naučí chápat hláskovou strukturu mluvených slov 
(říkáme, že se naučí slyšet hlásky ve slovech) 
a až potom se učí, jak se tyto hlásky dají označit písmeny. 

 Děti se učí chápat principy a pravidla, jak se z hlásek tvoří slova a jak se mluvená 
slova dají zapsat písmeny. Když si osvojí tato všeobecná pravidla, poté dokáží přečíst 
každé slovo. Přemosťujeme vývoj mluvené řeči a čtení/psaní 
a posilujeme porozumění slovům. Metoda tak rozvíjí myšlení a poznávací 
schopnosti dětí.  



Jak probíhá Trénink jazykových schopností dle Elkonina? 

 Trénink obsahuje 33 lekcí trvajících 45min. 

 Celá metodika je realizována formou hry. 

 Děti se vydávají do Kouzelné krajiny slov a hlásek 
a seznamují se s jejími obyvateli. Například Mistr 
Délka prodlužuje hlásky ve slovech, Mistr Slabika dělí 
slova na slabiky atd. 

 Každé dítě má svůj vlastní Hláskář (pracovní sešit). 

 Aby děti věděly, z jakých hlásek se slova skládají, 
využíváme názorné modelování: hlásky označujeme 
barevnými žetony a děti skládají slova ze žetonů. 
Postupně se naučí slyšet hlásky ve slovech i bez pomoci 
žetonů. 

 

 



Pro koho je Trénink jazykových schopností vhodný? 

 

 pro všechny děti v posledním předškolním roce před 
vstupem do ZŠ jako stimulační program 

 pro děti s odkladem školní docházky 
 pro děti s těžkostmi ve vývoji řeči 
 pro děti s rizikem dyslexie (rodiče či sourozenci mají 

dyslexii) 
 pro děti s vývojovými poruchami 
 pro děti z cizojazyčného prostředí (posílení jazykového 

citu v jazyce, ve kterém bude dítě vzděláváno) 
 pro školní děti, které jsou ve čtení slabé v prvních 

letech školní docházky    
 
 



Ohlasy rodičů 

„Elkonin – tato metoda pomohla synovi v řeči, tak i postupně ve 
čtení. Od první chvíle Toma zaujala. Je to zábavné učení formou 
příběhu, kde se postupně seznamujeme s obyvateli Krajiny slov 
a hlásek. Postavičky nás provázely po celou dobu učení. Tomáš 
postupně poznával dlouhé a krátké slabiky, hlásky, samohlásky, 
souhlásky atd. Díky Elkoninovi byl syn připraven na zápis do 
první třídy a zároveň díky této metodě zvládl i první třídu. 
Dokázal být před spolužáky o krok vpředu a to mu hodně 
pomohlo. Paní učitelka byla sama překvapena, že i přes 
vývojovou dysfázii Tom zvládl první třídu na jedničku. Elkonina 
mohu doporučit.“ 
 

Maminka Tomáška, 8 let, chlapec s expresivní vývojovou 
dysfázií, nyní žák 2. třídy 

 



Ohlasy rodičů 

„Jonášek jeví mnohem větší zájem o slovní hry než 
dříve a to určitě z důvodu pokroku - sám cítí jak se 
v této oblasti zlepšil a má z toho radost a tak ho to 
také více baví. Po každé lekci Elkonina mi Jonášek 
doma ukazuje co vše jste na lekci dělali a "učí" mě 
jak správně mám počítat slabiky nebo hlásky 
ve slovech. Také mi doma ukazuje obrázky a hraje si 
na pana učitele :-))). Lekce Elkonina ho velice 
obohacují a posouvají v jeho dovednostech.“ 

 
Maminka Jonáška, 5,5 roku, zdravý předškolák 
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Děkuji za pozornost! 


