
Spájame učenie so životom

AKO ČÍTAŤ S RADOSŤOU  
A POROZUMENÍM

Metodika - rady – nápady

Písmená  A E I O U Y
Súbor aplikačných úloh, tipov a metodických návodov

pre predčitateľské aktivity predškolákov
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Predslov
Naučiť sa čítať je začiatok k samostatnosti dieťaťa. Pre ďalšiu sebare-
alizáciu potrebuje byť čitateľsky gramotné. Pre svoj život a výzvy, ktoré 
ho v ňom čakajú.

Prečo viesť dieťa k čítaniu (s porozumením):

 \ aby dokázalo získavať, spracovávať a triediť informácie,

 \ aby sa vedelo zorientovať a čítať aj medzi riadkami,

 \ aby vedelo komunikovať a spolupracovať so svojim okolím i svetom,

 \ aby si dokázalo utvoriť svoj vlastný názor a nebolo manipulovateľné,

 \ aby si mohlo vyhľadávať a rozširovať vedomosti a poznatky,

 \ aby sa vedelo tvorivo realizovať a uplatňovať svoje ďalšie zručnosti,

 \ aby sa vedelo aktívne zapojiť do diania v spoločnosti a mohlo pris-
pieť k jeho kvalite,

 \ aby si mohlo krásou a múdrosťou písaného slova obohatiť svoj 
vnútorný svet.

Stručná charakteristika šlabikárovej knižky 
A AKO AMÁLKA  R AKO ROZPRÁVKA:

 \ detailné ilustrácie korešpondujúce s textom,

 \ zrozumiteľné, deťom blízke texty,

 \ farebne rozlíšené písmená, slabiky, slová v textoch,

 \ spoločná dejová línia všetkých písmen abecedy,

 \ bohatá slovná zásoba,

 \ strany na tréning čítania tlačené len veľkými písmenami,

 \ drobné príbehy z rodiny pre radosť zo života,

 \ zaujímavé témy z rôznych oblastí,

 \ striedanie ročných období.
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Doplňujúce informácie o knihe:
Pevná knižná väzba
109  plnofarebných strán
Abecedná tabuľka
Odporúčanie Tomáša Janovica
Obsah
Úvodné vysvetlivky
Na záver báseň pre dospelých

Knižka má dve, navzájom sa prelínajúce časti. Rozprávková časť obsa-
huje drobné každodenné príbehy zo života dievčatka Amálky a jej rodiny. 
V textoch je farebne vyznačené aktuálne preberané písmeno. Postupne 
pribúdajú farebné slabiky a slová. Šlabikárovú časť tvoria strany tlačené 
len veľkými tlačenými písmenami.

Táto inovatívna učebnica obsahuje všetky písmená abecedy. Každému 
písmenu je venovaná dvojstrana obsahujúca vľavo ilustráciu, vpravo 
text. Texty a ilustrácie v knižke sú rovnocenné, spolu súvisiace zložky. 

Titul má odporúčaciu doložku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky, vydanú v roku 2020.
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Úvod do metodiky
Podpora zvedavosti,  príťažlivosť obsahu, emočná zainteresovanosť 
a hodnotenie tvoria kľúčové predpoklady  pre úspešný  rozvoj čitateľskej 
gramotnosti v predškolskom a mladšom školskom veku. 

Objavovaním sa deti učia. Čím viac zmysluplných podnetov vo svojom 
bezprostrednom okolí majú, tým lepšie sa vyvíjajú. Zvedavé sú skôr, 
ako sa vedia pýtať. Prirodzená túžba po poznaní ich vedie aj k siahnu-
tiu po prvých knižkách. To je prvý zlomový moment, ktorý ponúkne 
rodičom príležitosť viesť dieťa k láske ku knihám, k záujmu o čítanie 
a vzdelávanie. Rodičia sú prvými a najdôležitejšími učiteľmi svojich detí. 
Od nich preberá dieťa vzory, ktoré ovplyvnia jeho život. Kniha v ruke 
rodiča, spoločné čítanie s dieťaťom, rozhovor o prečítanom, rozprávanie 
rozprávok, pesničky, riekanky, básničky, rozprávanie a vymýšľanie vlast-
ných  príbehov sú základom pre rozvoj čitateľských zručností. Pokračo-
vanie nájdu v materskej škole.

Ponúknuť deťom v prvej triede príťažlivý obsah čítania je druhým zlo-
movým momentom pri učení čítania s porozumením. Aj keď už kladieme 
na dieťa zvýšené nároky na učenie, učebnica, formy a spôsoby výuky, 
musia zostať pre deti zmysluplnou a príťažlivou činnosťou. Problémy 
s čítaním môže spôsobovať aj nevhodný výber didaktických zdrojov 
a metodických postupov. Čím je učenie čítania deťom prirodzenejšie 
a bližšie, tým je efektívnejšie.

Emočná zainteresovanosť do vyučovacej aktivity je tretím zlomovým 
bodom učenia sa. Zásadnú rolu hrá osobnosť učiteľa. Dôvera a spo-
lupráca medzi pedagógmi a žiakmi vyučovací proces a učenie priamo 
ovplyvňuje. Učiteľ na seba preberá rolu zodpovedného dospelého, ktorý 
modeluje životné situácie v druhom najdôležitejšom prostredí pre dieťa, 
v škole.  Profesionálne vybavený učiteľ vytvára v triede atmosféru pri-
jatia, pohody a bezpečia pre každé dieťa, čo je zvlášť dôležité pre deti 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Každému dieťaťu 
dáva príležitosť postupovať v učení, v čítaní podľa svojich individuálnych 
daností a schopností. Podnecuje záujem, motivuje, rozvíja, poskytuje 
pomoc a podporu. 
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Hodnotenie, ako štvrtý zásadný moment, úzko súvisí s predchádzajúcim 
aspektom. Viesť deti k sebaúcte a sebahodnoteniu môže len ten, kto má 
sám tieto hodnoty usporiadané. Chcieť vedieť z vlastnej vnútornej mo-
tivácie, je najvyšší cieľ učenia. Nielen čítania. Klasifikácia známkovaním 
k nemu nevedie. Aj slovné hodnotenie len vtedy, ak učiteľ rozumie jeho 
zmyslu a nezamieňa si ho s alternatívou známok, bodov, či percent. 
Zdravú sebaúctu a realistické sebahodnotenie žiakov môže učiteľ účinne 
a systematicky podporovať okamžitou spätnou väzbou, povzbudením 
a ocenením.  Najefektívnejšie v spolupráci s detským kolektívom.

Zámer a ciele metodiky

Zámerom metodiky je byť zrozumiteľným nástrojom inšpirácie a ukáž-
kou tvorivosti pre zainteresovaných dospelých vo vzdelávacej oblasti: 
Jazyk a komunikácia a jej praktické využitie v školskom aj v domácom 
vzdelávaní detí vo veku 5 – 8 rokov. 
Je využiteľná v predškolskom vzdelávaní, pre deti s odloženou školskou 
dochádzkou, pre prvákov a druhákov, pre deti so ŠVVP. 
V školskom vzdelávaní môže byť doplnkovou literatúrou ku šlabikáru 
a k čítanke.
V domácom vzdelávaní môže plnohodnotne nahradiť šlabikár aj čítanku.

Ciele metodiky sú v súlade s ISCED0 a ISCED1 v danej vzdelávacej 
oblasti. Zamerané sú na vzdelávacie aktivity spojené s učením číta-
nia, na medzipredmetové vzťahy, na učenie v súvislostiach, v spojení 
so životom. 

Ciele 

Budovať vzťah k jazyku, k čítaniu, ku knihám, k celoživotnému uče-
niu.
Učiť komunikovať otvorene, rešpektujúco a zdvorilo.
Obohatiť slovnú zásobu.
Učiť návykom správnej výslovnosti.
Podporovať a rozvíjať vyjadrovacie a komunikačné zručnosti.
Poskytnúť elementárne vedomosti v lexikálnej, morfologickej, syntak-
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tickej a štylistickej rovine.
Naučiť základné pravidlá pravopisu.
Naučiť vyjadriť sa písomnou formou –  veľké tlačené písmo.
Podporovať tvorivé písanie – veľké tlačené písmo.
Učiť rozmýšľať v súvislostiach s poznatkami z iných vzdelávacích 
oblastí.
Rozvíjať emočnú inteligenciu.
Rozvíjať intelekt a kritické myslenie.
Rozvíjať poznanie, logické myslenie a pamäťové schopnosti.
Podporovať zvedavosť, predstavivosť, fantáziu a kreativitu.
Poskytnúť základy kritického myslenia.
Podporovať schopnosť nadväzovať a udržiavať funkčné medziľudské 
vzťahy.
Podporovať snahu o najvyšší osobný výkon.
Podporovať a rozvíjať životné zručnosti a kľúčové kompetencie.
Rozvíjať a podporovať vnímanie učenia v spojení so životom.
Poskytovať podnety pre ďalšie vzdelávanie.

Prehľad základného učiva, ktoré je možné si v šlabikárovej knižke pri-
merane veku a spôsobilosti diaťaťa osvojiť:

Čítať písmená tlačenej abecedy.
Správne artikulovať.
Sluchovo rozlišovať hlásky a určiť ich pozíciu v slove.
Rozumieť pojmom hláska – písmeno.
Rozkladať slová na slabiky.
Rozumieť stavbe slov.
Rozoznať a určovať krátke a dlhé samohlásky, mäkké, tvrdé, obojaké 
spoluhlásky.
Poznať oznamovaciu, opytovaciu, rozkazovaciu, zvolaciu, želaciu 
vetu a používať diakritiku.
Rozoznávať, čítať a používať rozlišovacie znamienka.
Čítať slabiky, slová, vety.
Správne intonovať.
Prerozprávať obsah prečítaného.
Orientovať sa v ilustrácií, v texte, v knihe.
Zvládnuť základné pravidlá pravopisu.
Písať veľkými tlačenými písmenami.
Určovať vybrané slovné druhy – podstatné mená, prídavné mená, 
predložky, slovesá.
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Poznať rým, verš, prozaický a poetický text.
Vedieť, kto je ilustrátor, spisovateľ, básnik, redaktor.
Vyhľadávať a triediť informácie.
Vyjadriť svoj názor, vedieť argumentovať s použitím faktov.
Robiť projekty s presahom rôznych vzdelávacích oblastí.
Tvoriť vlastné príbehy.

Metodika uplatňuje Komenského zásadu od jednoduchosti k zložitej-
šiemu, rešpektujúci prístup Marie Montessori, humanistický prístup Car-
la Rogersa, podporuje rozvoj viacerých tipov inteligencie podľa Howarda 
Gardnera.

Aplikačné úlohy, tipy a metodické návody

Rôznym deťom môžu vyhovovať rôzne metódy a prístupy. Niektoré deti 
sa naučia čítať takmer samé, niektoré vyžadujú viac pozornosti a pomo-
ci pri učení. Oboje je v poriadku. Predpokladom čitateľskej úspešnosti 
je radosť z činnosti. V metodike sú úlohy začínajú od najjednoduchších 
po zložitejšie. Vyberajte ich primerane veku a schopnostiam dieťaťa, 
detí.

Aplikačné úlohy sú v metodike tvorené pre jedno dieťa aj pre viac 
detí, aby sme názorne demonštrovali využitie knižky v práci s jedným 
dieťaťom a s viacerými deťmi. Tieto úlohy sa samozrejme môžu medzi 
sebou zamieňať. Majú nezáväzný charakter, ich funkcia je najmä in-
špiratívna. Zámerom je podnietiť dospelých k vlastnej kreatívnej práci 
s deťmi. Deti sa radi pridajú.

Aplikačné úlohy môžu deti riešiť samostatne alebo v tíme. Podľa vášho 
vyučovacieho cieľa určite, ktoré úlohy sú pre deti povinné a ktoré 
výberové. Vždy sa uistite, či každé dieťa rozumie zadaniu úlohy. Poskyt-
nite adekvátny čas na vyriešenie úloh. Majte v zálohe pripravené aktivity 
pre deti, ktoré skončia skôr. Niektoré úlohy stačí vyriešiť a skontrolovať. 
Iné aj odprezentovať, prípadne ozrejmiť doplňujúcimi otázkami. Vždy 
však poskytnite okamžitú spätnú väzbu, povzbudenie a ocenenie. Ak 
ste pracovali v blokoch, nezabudnite urobiť  záverečnú reflexiu a tiež 
ocenenie.
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Odporúčania ako pracovať s knižkou a metodikou:

 \ vyberajte aktivity primerane  veku a schopnostiam detí,

 \ uplatňujte individuálny prístup,

 \ umožnite výber aplikačných úloh,

 \ zvoľte adekvátny čas plnenia úloh,

 \ povzbudzujte deti k najvyššiemu osobnému výkonu,

 \ podporujte detskú zvedavosť a túžbu vedieť viac,

 \ rozprávajte sa rôznych knižkách, študujte encyklopédie,

 \ podporujte kreativitu, fantáziu a predstavivosť,

 \ rozvíjajte slovnú zásobu, spievajte, učte sa básničky, riekanky,

 \ spájajte učenie so zážitkom, so životom,

 \ vymýšľajte vlastné  príbehy,

 \ objavujte s deťmi, kde všade a čo všetko sa dá čítať,

 \ trénujte prácu s informáciami,

 \ podporujte deti vo vyjadrovaní vlastných názorov, učte ich efektívne 
argumentovať a otvorene komunikovať,

 \ formujte zásady kritického myslenia a informačnej gramotnosti,

 \ rozvíjajte logické myslenie,

 \ podporujte rozvoj emocionálnej inteligencie,

 \ zaraďujte do učenia pohyb, napodobňovanie, dramatizáciu príbehu,

 \ buďte deťom dobrým čitateľským modelom,

 \ povzbudzujte, oceňujte drobné úspechy,

 \ poskytujte okamžitú spätnú väzbu,

 \ podporujte čitateľské sebavedomie,

 \ venujte pozornosť  životným zručnostiam uvedeným pri každom 
písmene.
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OBÁLKA
Skôr, ako knihu otvoríte, venujte pozornosť prednej strane knižnej obálky.
Predstavte knižku deťom krátkym príbehom. Vtiahnite ich do deja. 

Kde bolo tam bolo, bolo jedno zvedavé dievčatko. Volalo sa Amálka.
Amálka má rada zvieratká a písmená.
Kade chodí, tade číta.
Ž ako žirafa, O ako ovečka, Ď ako ďateľ.
Pozrie na dom, vidí D.
Vidí balkón, číta B.
Všimne si A auto, lampu L.
Zdraví ju snehuliak S, vtáčik sa hojdá na hojdačke H.
Po moste M kráča za Amálkou kocúrik.
Nad krajinou letí vrtuľník V, nesie náklad - písmeno R, rozprávku 
do Amálkinej knižky. Amálka ide popri plote a hneď číta P-L-O-T.
Amálka, veď ty si prečítala celé jedno slovo! PLOT!
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Aplikačné úlohy

Trénujte pamäť, pozornosť a všímavosť

 \ Zakryte obálku. Klaďte otázky. Po každej odpovedi hneď skon-
trolujte správnosť - odokryte obrázok. Potom znovu zakryte, a tak 
pokračuj te aj ďalej.

 \ Aké zvieratká sú na obálke? Povedz k nim aj začiatočné písmená.

 \ Koľko dopravných prostriedkov je tam? Povedz k nim aj začiatočné 
písmená.

 \ Koľko rybiek je v rieke? Povedz spoločné začiatočné písmeno slov 
ryba rieka. Nachádza sa to písmeno na obálke? Ak áno, kde? 

 \ Aké ročné obdobie predstavuje strom na obálke? 

 \ Podľa čoho si to určil/a? 

 \ Na aké písmeno začína slovo strom? Nachádza sa ešte niečo 
na toto písmeno na obálke? Ak áno, čo?

 \ Akej farby je auto na obálke a strecha domu?

 \ Akej farby je písmeno B, písmeno H a písmeno Ď?

Orientácia v priestore

 \ Čo je na obrázku v strede?

 \ Vľavo hore?

 \ Vpravo dole?

 \ Čo je bližšie a čo ďalej?

Porovnávanie – čoho je viac, menej, rovnako, malé, 
veľké, ...

 \ Porovnajte ryby, ovečky, vajíčka, gombíky na snehuliakovi.

 \ Vyzvite deti, aby samé našli, čo sa dá na obrázku porovnať.
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Trénujte predstavivosť, myslenie a tvorivosť

 \ Naučte sa význam slova silueta. Čoho by mohla byť silueta na obálke?

 \ Premýšľajte, vymýšľajte, kam ide Amálka?

 \ Prečo svieti lampa cez deň?

 \ Čo je na obrázku skutočnosť a čo fantázia?



12

Otvárame knižku
Metodický návod

Na predsádke sa zoznámite s hlavnými postavami knižky. S dievčatkom, 
mamou, tatom, starkou, kocúrikom. Členovia rodiny majú svoje vlast-
né mená a charakteristiky. Tento prvok je pre prácu s knižkou zásadný. 
Odkazuje na funkčné vzťahy v rodine, zapája do učenia emócie. Emó-
cie sú bránou k učeniu. Čo platí obzvlášť pri učení sa čítania, k vzťahu 
ku knihám.

Na úvodnej strane sa pristavte pri venovaní od spisovateľa Tomáša 
Janovica. Prečítajte si ho. Vyzvite deti, aby povedali, aké texty, či knižky 
od tohto spisovateľa poznajú. Prineste im niektoré na ukážku.
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Vlastné mená hlavných postáv, ich miesto v rodine 
a v knižke

A ako AMÁLKA – dcéra
Amálka je zvedavé dievčatko približne vo veku 5-6 rokov. Rada objavuje 
nové veci s mamou, navštevuje v robote tata,  chodí ku starkej. Všetko 
ju zaujíma, chce vedieť čítať, stará sa o kocúrika.

E ako EMANUEL – kocúrik
Emanuel je malý, zvedavý, nezbedný kocúrik, milujúci Amálku. Prichystá 
jej prekvapenie v detskej izbe, stratí sa, pomôže Amálke zachrániť 
čokoládu z tatových dlaní, motá sa pri starkej, prijme za kamaráta 
nového zvieracieho člena rodiny.

I ako Ilona – starká
Starká Ilona je Amálkin večný spojenec. Spolu upečú mame tortu, starká 
nájde strateného kocúrika, objavuje sa  pri hre i dôležitej udalosti v ro-
dine. Nevtieravo je pevnou súčasťou rodiny.

O ako Oľga – mama
Mama Oľga už Amálku všeličo naučila, teraz sa učia čítať, spolu  
objavujú nové veci, aj sa naháňajú. Navštívia múzeum aj psí útulok.  
Pre mamu Oľgu pripraví Amálka darček k narodeninám. V závere knižky 
navštívi Amálka, s tatom a so starkou, mamu v pôrodnici, aby privítala 
novonarodeného súrodenca.

U ako Urban – tato
Tato Urban sa rád smeje, má rád svoju rodinu a prácu. Je sólistom 
na trúbku v cirkusovom orchestri. S Amálkou idú na výlet na vidiek, 
na turistiku, aj na nákup. Nerád prehráva v spoločenskej hre Človeče, 
nehnevaj sa.
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Začíname čítať
Písmeno A 
Amálka

Životná zručnosť - zvedavosť
Aplikačné úlohy

Rozvíjajte emočnú inteligenciu
Trénujte komunikačné zručnosti
Podporujte fantáziu a tvorivosť

 \ Rozprávajte sa o živočíchoch na obrázku, o rybkách „v bazéne“. 
Charakterizujte rybky, ako sa asi cítia vo vode. Čo znamená príslovie 
„cíti sa, ako ryba vo vode“? Kedy sa ty cítiš, ako ryba vo vode?

 \ Nechajte dieťa objavovať a reagovať na rôzne detaily (hruška 
na avokádovom strome, húsenice v autobuse) Vymýšľajte si, odkiaľ 
alebo kam dievčatko s rodičmi cestuje. Rozprávajte sa o rodinnom 
výlete, dovolenke.
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 \ Rozprávajte sa, čo môže byť na obrázku skutočnosť a čo je vymys-
lené. Akoby to malo, či mohlo byť.

 \ Vymýšľajte si, aké zvuky by obrázok mohol mať - šplech, chrum, 
tutút, ...

 \ Napodobňujte pohyb zvierat, auta. Zakryte obrázok a nechajte 
dieťa hovoriť, čo si z neho zapamätalo.

 \ Nájdite obrázkový detail v ilustrácii zhodný s obrázkom na pravej 
(textovej) strane (kvietok azalky).

 \ Ukazujte na obrázku a opisujte, čo je hore, dole, v rohu, v prostried-
ku.

 \ Roztrieďte kresby v ilustrácií podľa určitých spoločných znakov 
do kategórií. Koľko kategórií viete vytvoriť? (vtáky, ryby, ovocie, ...)

 \ Všimnite si farby ilustrácií. Vymenujte ich. Prevláda niektorá alebo 
sú vyvážené? Povedzte si, čo sú základné farby.

Trénujte všímavosť, sústredenosť, pozornosť 
a myslenie
Rozvíjajte fonematické uvedomovanie si hlások, slabík 
a slov

 \ Prerozprávaj text vlastnými slovami

 \ Prečítaj nahlas písmená farebne vyznačené v hornej tabuľke

 \ Spočítaj a prečítaj nahlas všetky farebne vyznačené A v texte. 

 \ Spočítaj a prečítaj nahlas všetky farebne vyznačené á v texte.

 \ Pomenuj všetky veci v ilustrácii začínajúce na písmeno A takto: 
A ako autobus, A ako ananás, ...

 \ Koľko slov začínajúcich na písmeno A si našiel v ilustrácii?

 \ Koľko slov začínajúcich na písmeno A je v texte? Je ich počet 
rovnaký?

 \ Vytlieskaj na slabiky slová: AKVÁRIUM, ATLAS, AZALKA.

 \ Vytlieskaj na slabiky slovo AMÁLKA. Všimni si, ako je napísané 
v nadpise textu: Amálka.



16

 \ Vyhľadaj v texte všetky rovnako napísané slová Amálka. Je ich viac 
ako tri? 

 \ Vytlieskaj na slabiky ostatné slová začínajúce na písmeno A, ktoré 
si našiel na obrázku. Postupuj podľa poradia: 1. Dopravné pros-
triedky. 2. Živočíchy. 3. Ovocie.

 \ Spočítaj všetky avokáda na obrázku. Porovnaj ich s počtom 
ananásov. Z ktorého ovocia je viac kusov?

 \ Porovnaj počet albatrosov a antilop.

Rozvíjajte jazykové kompetencie z oblasti gramatiky – 
samohláska

Sústreďte sa na výslovnosť samohlásky. Tieto cvičenia uplatňujte pri všet-
kých samohláskach. Je to dobrý nácvik uvedomovania si samohlások 
a ich odlišnosť od ostatných písmen, spoluhlások. Tie vyvodíte neskôr.

 \ Zívaj, ako unavená Amálka - áááá. 

 \ Opíš, čo sa deje pri vyslovovaní hlásky A. Či sa ti dotýkajú pery, či ti 
pomáha jazyk, alebo či ti vychádza zvuk z hrdla sám?

 \ Zahrajte sa. Vyslovte zreteľne Á, dieťa má odpovedať A. Vymeňte 
si úlohy. Dieťa poviete A, vy zareaguje Á. Vyslovujte dlhú a krátku 
hlásku v rôznom poradí. Striedajte sa.

 \ Pridajte skupinu troch hlások. Napríklad Á A Á. V tomto prípade 
dieťa po vás najprv vyslovené hlásky zopakuje, a potom vymyslí 
vlastnú skupinu hlások a zopakujete ju vy, dieťa kontroluje správ-
nosť.

Metodický návod

Spoločné hry – pridajte spev a pohyb
 \ Zaspievajte si známu pesničku Sedí mucha na stene so samohlás-

kou a. Saďá macha na sťana ...

 \ Zahrajte sa slovnú hru: V obchode sme si kúpili (vymysli jednu vec) 
a (vymysli ďalšiu vec) a (pridaj ďalšiu vec) a (pokračuj s ďalšou 
vecou) a ...
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 \ Zahrajte sa: Keď počuješ slovo, v ktorom je A tleskni, alebo poskoč. 
(Voľte jednoduché dvoj, trojslabičné slová).

 \ Zvýšte obtiažnosť hry: Keď počuješ A na začiatku - tleskni, keď 
v prostriedku - vyskoč, keď počuješ A na konci - zvolaj  hurá!

Rozvíjajte jazykové kompetencie z oblasti gramatiky – 
veta, bodka, otáznik

Text písmena A je výborným úvodom do učiva o vetách a interpunkčných 
znamienkach. Bodku na konci vety väčšina detí pozná, môžete sa sús-
trediť na otáznik. Vyvoďte pojem oznamovacie vety a opytovacie vety.

Aplikačné úlohy

 \ Spočítajte všetky vety s otáznikom. Prečítajte ich intonačne správne.

 \ Všimni si na obrázku albatrosa a odpovedz na otázku, ktorá končí 
siedmym otáznikom.

 \ Odpovedz aj na opytovacie vety, ktoré končia ôsmym, deviatym 
a desiatym otáznikom.

 \ Nájdi v ilustrácii odpoveď na Amálkinu poslednú otázku.

 \ Tvorte rôzne oznamovacie a opytovacie vety v súvislosti s textom.

Rozvíjajte slovnú zásobu
Podporujte emocionálnu inteligenciu

 \ Zisti, odkiaľ pochádza vták  andulka, kde žije vo voľnej prírode. 

 \ Nájdi rým na slovo paprika. Pozor, musí to byť svetadiel!  Zisti, aké 
zviera z ilustrácie pochádza z tohto svetadielu.

 \ Vylúšti hádanku:  Plaz, čo osem písmen v mene má, z toho tri sú A. 
Na začiatku, v prostriedku i na konci. Je to hadí kráľ, radšej sa mu 
vyhýbaj. Čo je to?

 \ Vylúšti ďalšiu hádanku: Vraj dávny dinosaurus chodil ako krokodíl. 
Veľký jašter ešte v močiari žije.  Má silu väčšiu ako gladiátor je to ..?

 \ Vyhľadaj uhádnuté zvieratá v knižkách alebo na internete. Zisti 
o nich rôzne zaujímavosti.
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 \ Povedz, ako nazvali rodičia Amálku, keď sa veľa pýtala? Aj ty sa rád 
na všeličo vypytuješ? Čo ťa zaujíma? 

 \ Povedz svoj názor. Je podľa teba zvedavosť dobrá vlastnosť? 
Ak áno, prečo?

Rozširujte vedomosti a poznanie

Antilopa skákavá je jedna z najrýchlejších antilop. 
 \ Zistite, akou rýchlosťou  vie antilopa bežať

 \ Všímajte si dopravné značky s vyznačením rýchlosti. Porovnávaj te 
ich s rýchlosťou antilopy.

 \ Zistite, prečo má táto antilopa prívlastok skákavá. Ako vysoko vie 
vyskočiť. Skúste aj vy vyskočiť čo najvyššie.

Albatros sťahovavý je morský vták s najväčším rozpätím krídel.
 \ Zistite, koľko je to metrov a namerajte toľko doma, či vonku. čo ste 

zistili? Čo je kratšie, dlhšie, rovnaké,  ako rozpätie krídel albatrosa?

 \ Zistite viac informácií o albatrosovi.

 \ Napodobnite let albatrosa. Roztiahnite ruky, ako najviac sa vám dá. 
Odmerajte ich rozsah.

Andulka je vtáčik, ktorý nám môže robiť spoločnosť aj doma.
 \ Zistite, či sa dá naučiť andulku “rozprávať”, ako rôzne býva sfar-

bená, čo andulka potrebuje, aby bola veselá.

 \ Navštívte chovateľskú predajňu a zoznámte sa s andulkou.  

Ananás je bylina, pestuje sa na poli. 
 \ Zistite, čo znamená pomenovanie exotické ovocie

 \ Zistite, kde rastie ananás, či máme aj  u nás ananásové polia.

 \ Zistite,  či je  ananás zdraviu prospešný. Ak áno, prečo? 

 \ Pripravte ovocné ananásové pohostenie pre seba, či kamarátov. 
Akú vônu má ananás? Je šťavnatý? Akú má farbu? Aký má tvar? 
Je tvrdý, alebo mäkký? Je rovnaký zvonka i vo vnútri? Ak nie, v čom 
sa líši?

Avokádo rastie na strome. 
 \ Zistite, či je avokádo ovocie alebo zelenina. 
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 \ Odhadnite, na ktoré ovocie sa avokádo tvarom podobá? Zistite, 
že ho má aj v názve. 

 \ Porovnajte jeho vonkajší vzhľad, chuť, vôňu a ďalšie vlastnosti 
s ananásom. 

 \ Pripravte avokádovú nátierku.

Akvárium je priehľadná nádrž naplnená vodou.
 \ Zistite, aké tvary majú akváriá a čo všetko sa v nich môže chovať.

 \ Navštívte akvaristickú predajňu. 

 \ Choďte si zaplávať do bazéna, či plavárne.

Azalka je okrasná záhradná rastlina. 
 \ Zistite, ako  rôzne býva azalka sfarbená. 

 \ Povedzte, čo znamená, že je mrazuvzdorná? 

 \ Nájdite záhradu, v ktorej rastú azalky.

 \ Zasaďte azalku, starajte sa o ňu.

Auto je dopravný prostriedok. 
 \ Opíšte slovami auto, akoby ste ho opisovali niekomu, kto auto nikdy 

nevidel, nepozná.  

 \ Povedzte, čo všetko viete o pravidlách bezpečnosti  jazdy v aute, 
ktoré sa vás týkajú. Všimnite si Amálku v aute. Je všetko, ako má 
byť? Ako cestujete v aute vy a prečo? 

 \ Porozprávajte sa o dopravnej situácií na obrázku. Môže v aute ces-
tovať akvárium? Za akých podmienok? 

 \ Navštívte dopravné  ihrisko.

Autobus je tiež dopravný prostriedok. 
 \ Vymenujte čo najviac spoločných a rozdielnych znakov medzi auto-

busom a autom.

 \ Zistite, čo to znamená, keď sa povie “ekologická doprava”. Navrh-
nite ekologický dopravný prostriedok budúcnosti.

Amálka je dieťa. 
 \ Zamyslite sa  nad otázkou: Aká je Amálka?  Máte niečo spoločné? 

 \ Atlas - našli ste takéto slovo na obrázku? Čo znamená? Viete, že má 
viac významov?  Máte doma atlas niečoho? Napríklad húb, vtákov, 
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... Alebo máp. Atlas čoho, by sa vám zišiel pri ilustrácii?  Navrhnite 
ho. Vymyslite si svoj atlas, čohokoľvek. Možno aj dobrých nápadov.

Trénujte jemnú motoriku

Prstom píšte do piesku, do múky cesty a cestičky pre autá a autobusy.
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Písmeno E 
Emanuel

Životná zručnosť - priateľstvo

S ilustráciou i textom pracujte podobne ako pri predošlom písmene.
Uplatňujte individuálny prístup ku každému dieťaťu.

Rozvíjajte emočnú inteligenciu, vyjadrovacie 
schopnosti a zvedavosť

Vyhraďte si dostatok času a trpezlivosti na rozhovor o detských zážit-
koch.
Podporujte deti vo vyjadrovaní svojich pocitov a názorov, nehodnoťte ich 
a neposudzujte.

Aplikačné úlohy

 \ Rozprávajte sa, ako sa asi cítil Emanuel, keď ho Amálka napomenu-
la, že mamičke roztrhal tašku, prečo sa starká teší na vnučku,  prečo 
električka skáče.
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 \ Rozvíjajte príbeh o dievčatku, ktoré má rado svojho kocúrika. Máte 
aj vy domáce zvieratko?  Aké je, ako sa volá, ako sa o neho staráte, 
ako sa s ním hráte? 

 \ Podeľ sa o svoje pocity. Ako sa cítiš ty, keď ťa niekto napomenie, 
či vyhreší? 

Trénujte artikuláciu,  fonematické uvedomovanie 
hlások, sluchovú a zrakovú analýzu slov

 \ Prečítaj nahlas všetky zelené písmená v texte

 \ Nájdi v texte slovo EMIL

 \ Nájdi farebné rozdiely v troch slovách EMANUEL.

 \ Zisti, v ktorom slove je najviac písmen E

 \ Nájdi a spočítaj na dvojstrane všetky veľké písmená E,É a prečítaj 
ich nahlas. 

 \ Prečítaj v texte aspoň päť malých písmen e.

 \ Nájdi a prečítaj v texte všetky malé é, teda dlhé samohlásky.

 \ Porovnaj počet samohlások e s počtom samohlások  é

 \ Nájdi slovo bez písmena e.

 \ Vyslovuj pred zrkadlom samohlásky e, é.  Rob rôzne grimasy, 
výrazne, až prehnane artikuluj.  (Dospelý sa pridá tiež.)

 \ Zaspievaj  známy nápev pesničky len vyslovovaním hlásky eee.
(Dospelý sa pridá tiež.)

 \ Keď počuješ v slove e na začiatku tleskni, keď v prostriedku vyskoč, 
keď na konci, zatoč sa, keď e v slove nie je, postav sa na jednu nohu. 
Zaujímavé je, keď je v jednom slove viac e, nechajte deti vynájsť sa.

 \ Počúvaj slová: Emanuel    Emil. Čo myslíš, ktoré slovo je dlhšie?  
Vytlieskaj slová na slabiky.

 \ Vytlieskaj slová : HREBEŇ – JEMNE – ČEŠE. Čo majú tieto slová 
spoločné? Na koľko slabík ich vytlieskavame?

 \ Vytlieskaj na slabiky slová  ELEKTRIČKA – EGREŠE - AKÉ. Po-
vedz, ktoré slovo má najviac slabík a ktoré najmenej.
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 \ Povedz, čo majú spoločné slová: makové, tvarohové, orechové, 
lekvárové?

Hrajte sa s gramatikou – krátke a dlhé samohlásky

Metodický návod 

Pri druhom písmene už môžete porovnávať výslovnosť aj písanie krát-
kych a dlhých samohlások. Vymyslite spoločne príbeh odkiaľ sa vzal 
dĺžeň. Vyhľadajte s deťmi v texte všetky slová s dĺžňom. Prečítajte ich 
najprv správne, potom čítajte, akoby tam dĺžeň nebol. Pozorujte  reakcie 
detí na rozdiel vo výslovnosti.

Aplikačné úlohy

 \ Hovorte ľubovoľné slová s dĺžňom

 \ Hovorte striedavo slová končiace na e/é, na a/á

Trénujte myslenie, pridávajte do učenia pohyb 
Učte deti vyhľadávať informácie

 \ Vymenujte aspoň tri rozdiely medzi električkou a autobusom.

 \ Zistite, v ktorých slovenských mestách jazdia električky. 

 \ Zistite, na čo slúžia kocúrikom a mačkám pazúriky. Ktoré iné zvie-
ratá majú pazúre?

 \ Zistite, čo znamená výraz “mačkovité šelmy”

 \ Cvičte, hýbte sa ako mačka, vystierajte chrbátik.

 \ Znázornite pohybom vetu: Električka skáče: cítim tu koláče.

 \ Zahrajte sa hru v stoji, v spojenom kruhu na odovzdávanie elektriny 
stiskom rúk.

 \ Zistite, ako rastú egreše a akej farby, okrem zelenej, môžu ešte  byť.

 \ Zistite, či sú egreše ovocie alebo zelenina? 

 \ Nakreslite si egreše. Načo sa egreše tvarom podobajú?
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 \ Nakreslite električku aj s električkovou traťou.

 \ Odhadnite, čoho je viac: Zelených písmen E v texte alebo zelených 
egrešov na električke? Zistite, či bol váš odhad správny

 \ Ochutnajte egrešový džem. 

Hrajte sa s gramatikou – veľké a malé písmená

Metodický návod

Rozvíjajte predstavivosť, logicky uvažujte, prečo máme malé aj veľké 
tvary písmen. Jedna z relevantných odpovedí je, aby sme pri čítaní ve-
deli, kde začína veta a kde začína ďalšia veta. Lebo na začiatku každej 
vety, je vždy veľké písmeno. Keď vieme, kde vety začínajú a končia 
môžeme ich ľahko aj spočítať.
Ale ako vysvetlíme, prečo  slovo – Emanuel začína veľkým písmenom 
aj keď nie je na začiatku vety? Je to preto, lebo toto slovo je pre nás 
špeciálne. Je to meno. Vlastné meno, v tomto prípade kocúrika. Veľké 
písmeno nás upozorňuje - všimni si ma. Prečítaj, ako sa volám. Je 
od nás úctivé, písať vlastné mená veľkým písmenom.
Keď sa pozrieme na nejaký text a všimneme si veľké písmeno upros-
tred vety, či na jej konci, napríklad zbystríme pozornosť - o kom sa tam 
dočítam?

Aplikačné úlohy

 \ Vyzvite deti predstaviť sa menom a pridať k nemu zvolenú profesiu. 
Napríklad: Volám sa Alex Chroj a som pilot. Deti, ktoré už písať 
vedia, svoje meno aj napíšu. Tým, ktorí nevedia ešte písať, napíšte 
meno vy.

 \ Nájdite v texte takýto znak: ! Voláme ho výkričník. Prečítajte deťom 
výrazne všetky vety s výkričníkom. Veďte ich k tomu, aby samé 
prišli na to, akú funkciu výkričník má. Vymýšľajte spolu rôzne rozka-
zovacie a zvolacie vety.
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Rozvíjajte komunikačné zručnosti, myslenie, tvorivosť, 
počítačové zručnosti, prácu s informáciami

 \ Rozprávajte sa na čo všetko potrebujete doma i v škole  elektrinu. 
Aké máte elektrické prístroje, zariadenia? Rozprávajte sa o elek-
trickej energii a životnom prostredí. Vyhľadajte v encyklopédií rôzne 
poznatky o elektrárňach. Ak sa dá, navštívte elektráreň.

 \ Vysvetlite význam slova encyklopédia. Nájdite doma, v školskej 
knižnici, v obecnej knižnici detskú encyklopédiu. Hľadajte en-
cyklopédiu na internete. Vysvetlite deťom, čo sú e-knihy. Nájdite 
detské e-knihy a detskú e-encyklopédiu. Učte deti bezpečne praco-
vať s internetom. Môžete si spraviť vlastnú encyklopédiu. Napríklad 
encyklopédiu mačkovitých šeliem.
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Písmeno I
Ilona

Životná zručnosť – starostlivosť

V treťom písmene  pokračujte v práci s textom a ilustráciou. Čítajte fareb-
né písmená, robte zrakovú a sluchovú analýzu slov, trénujte fonematické 
uvedomovanie.

Rozvíjajte jazykové kompetencie – rozlišovacie 
znamienka

Aplikačné úlohy a metodický návod

Porovnajte s deťmi zapisovanie hlások a - á, e - é so zapisovaním hlásky 
i - í. Samé prídu na to, že pribudla bodka. Vyvoďte spoločne pojem roz-
lišovacie znamienka.

 \ Tvorte slová s dlhými samohláskami.

 \ Zamerajte sa na slová, kde dĺžeň mení ich význam, 
napr. chyba – chýba.
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Pri  tomto texte si zopakujte  písanie veľkých písmen  vlastných mien 
a zvolacie vety.

Rozvíjajte emocionálnu inteligenciu
Rozprávajte sa o príbehu

Aplikačné úlohy a metodický návod

 \ Ako sa cítila Amálka, keď sa kocúrik stratil. Čoho sa Emanuel bál? 
Z čoho mala obavy Amálka? Rozprávajte sa o svojich pocitoch 
a skúsenostiach. Nechajte deťom priestor vyjadriť sa.

 \ Čo je vaša šťastná chvíľa? Spomeňte si na nejakú príhodu, udalosť, 
alebo vyjadrite pocit radosti z niekoho, či z niečoho.  

Trénujte pozornosť,  myslenie a tvorivosť

 \ Hovorte o bezpečnom užívaní internetu a o práci s informáciami

 \ Nájdite  rozdiely medzi slovami IHLA a ÍHA

 \ Povedzte, ktoré slovo nepatrí do radu slov a prečo:

 \ IHLA,  IHRISKO, IHLICE

 \ IHRISKO,  IHLICE,  IHLA,  HLINA

 \ Zistite zaujímavé informácie o obyvateľoch  iglú a  típí.

 \ Povedzte, aký je rozdiel medzi ihlami a ihlicami.

 \ Povedzte, čo je ilustrácia a nájdite v šlabikárovej knižke meno jej 
ilustrátora

 \ Nakreslite vlastnú ilustráciu k písmenu I.

 \ Povedzte, aké športy sa hrávajú na ihrisku?

 \ Vysvetlite pojem kolektívny šport.

 \ Opíšte, ako by podľa teba malo vyzerať detské ihrisko, čo by na ňom 
malo byť.

 \ Navrhnite, vymyslite vhodné ihrisko pre kocúrika Emanuela.
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 \ Určite, ktoré tvary v ilustrácií sú hranaté a ktoré okrúhle.

 \ Nájdite v ilustrácií ihlan, popíšte, ako vyzerá.

 \ Opíšte, aký  tvar má iglú a típí.

 \ Vysvetlite slová internet a informácie.

 \ Nájdite na internete informáciu  prečo mačkovitým šelmám svietia 
oči v tme.

 \ Porozprávajte sa, na čo slúži internet a ako ho bezpečne používať. 

Trénujte jemnú motoriku

 \ Kreslite pohyb ihly šijacieho stroja kriedou po látke, navliekajte niť 
do ihly.
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Písmeno O
Oľga

Životná zručnosť – spolupráca

V štvrtom písmene pokračujte v práci s textom a ilustráciou.
Čítaj te farebné písmená, robte zrakovú a sluchovú analýzu slov, trénujte 
fonematické uvedomovanie.

Trénujte pohotovosť, sústredenie, pamäť, 
matematické myslenie

Metodický návod

Čítajte z textu slová, čo hovorí orol, že by si dal. Prečítate slovo - dieťa 
ukáže, kde sa v ilustrácií obrázok nachádza. Čítate : slovo, ukáže 
obrázok, slovo - obrázok. Postupne zrýchľujte tempo čítania, dieťa má 
s vami držať krok v ukazovaní obrázkov.

Aplikačné úlohy

 \ Nájdi a vymenuj  všetky veci začínajúce na písmeno O. Zavri knižku 
a povedz, čo si si zapamätal.
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 \ Spočítaj v ilustrácií všetky veci začínajúce na O. Rozdeľ ich do sku-
pín podľa tohto zadania: Do prvej skupiny zaraď veci z ilustrácie, 
ktoré sa spomínajú aj v texte. Do druhej skupiny zaraď veci, ktoré sa 
vyskytujú len v ilustrácií. V texte sa o nich nepíše. Porovnaj, v ktorej 
skupine je viac vecí.

 \ Odhadni, čoho je v texte menej – o alebo O? Povedz, ako zistíš, 
či bol tvoj odhad správny.

 \ Nájdi v texte veľké tlačené Ó.

 \ Nájdi v poslednom riadku dve rovnaké slová.

 \ Vymenuj spamäti, čo by chcel orol ochutnať.

Písmeno O je super písmeno. Rovnaký tvar má malé i veľké o. Obe sú 
občas ozdobené dĺžňom. Opäť hovoríme o samohláskach a precvičíme 
si ich vyslovovanie tak, ako v predošlých samohláskach. Pery a jazyk 
nemajú žiadnu prácu, z hrdla vychádza zvuk, hlások  sám - samohláska.

Rozoberte s deťmi vetu: „Ó keby mi tak orol snáď, doniesol kúsok ochut-
nať.“ Mali by ste s deťmi spoločne prísť na to, že oblak vyjadril svoju 
túžbu, svoje želanie. Opäť sa zahrajte : Hovorte Ó, keby .... a doplňte, 
čo ...Trénujete tým  fantáziu a tvorivosť. Vediete deti k tomu, aby si uve-
domili  význam písmena Ó v emocionálne zafarbených vetách.  Dávate 
tým základy uvedomovania si a čítania  priamej reči.

Vyjadrite písmeno O pohybom. To, že deti písmená poznajú, neznamená, 
že ich budú vedieť aj  automaticky spájať do slov a ľahko čítať. Niektoré 
deti určite áno. Ale mnohým treba pomôcť.  Preto aj deťom známe pís-
mená učíme pamätať si, rozoznávať ich a utvrdzovať rôznymi spôsobmi. 
Kontrolou dokonalého  osvojenia písmen  môžete zachytiť včas prípad-
nú poruchu učenia a predísť trápeniu dieťaťa. Každému dieťaťu má číta-
nie prinášať radosť.

Rozvíjajte emocionálnu inteligenciu

Seďte v kruhu a rozprávajte sa o starých rodičoch.  O tom, čo spolu 
robíte, čo ste spolu zažili, ako si vzájomne pomáhate. Hovorte, ako 
sa starí rodičia volajú krstným menom a čo robili, aké povolanie mali 
pred odchodom do dôchodku, alebo či ešte pracujú.
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Podporujte  tvorivosť,  logické myslenie a riešenie 
problémov

Aplikačné úlohy

 \ Uvažuj. Je ohryzok jedlo? 

 \ Ktoré potraviny majú ohryzok?

 \ Povedz, z ktorého jedla môžu byť omrvinky? 

 \ Ktoré jedlá sa nedajú rozmrviť?

 \ Všimni si hodiny na obrázku v kuchyni. Povedz, koľko času prešlo 
od ôsmej hodiny a kedy bude zase najbližšie osem hodín. Bude 
ráno alebo večer?

Keď budete mať na tanieri zeleninovú oblohu, využite to na vysvetle-
nie viacvýznamového slova. Rovnako to môžete urobiť, keď si ľahnete 
do trávy a budete s deťmi pozorovať oblaky na oblohe.
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Písmeno U
Urban

Životná zručnosť – zmysel pre humor

V tomto písmene pokračujte v opakujúcich sa úlohách k samohláskam.

Rozvíjajte myslenie a prácu s informáciami

Aplikačné úlohy

 \ Zistite, ktoré živočíchy nazývame ulitníky.

 \ Zistite zaujímavé informácie o užovke.

 \ Povedzte, aký je rozdiel medzi úľom a včelínom.

 \ Skúste z ilustrácie zistiť, aké záľuby majú v Amálkinej rodine.

 \ Vysvetlite význam slova dobroty vo vete: „Ponáhľam sa z roboty, 
nech nezmeškám dobroty.“

 \ Vymenujte z ilustrácie všetky slová začínajúce písmenom U.

 \ Opíšte vlastnými slovami situáciu na obrázku.
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 \ Povedzte, prečo je dôležité umývať si ruky (nielen) pred jedlom.

 \ Vysvetlite, prečo je potrebné šetriť vodou.

 \ Povedzte, čo chce vedieť ten, kto sa pýta, čí máte dobrý sluch.

 \ Zistite, koľko má človek zmyslov. Sluch je jeden z nich.

 \ Vyhľadajte v inej knihe obrázok vnútorného ucha. Zistite, z čoho 
sa skladá.

 \ Zahrajte sa hru na telefón. Šepkajte si odkaz do ucha.

 \ Urobte k sviatku darček pre niekoho blízkeho.

Rozvíjajte emočnú inteligenciu a komunikačné 
zručnosti

Metodický návod

Postavte sa pred zrkadlo a usmejte sa. Rozprávajte sa. Čo sa deje 
s našou tvárou, keď sa usmievame?  Ako sa cítime, keď sa smejeme? 
Ako sa cítime, keď sa na nás niekto usmeje.

Rozprávajte sa s deťmi o výsmechu a o humore, ktorý nezraňuje. 
Povedz te si, ako nám smiech a dobrá nálada môžu spríjemniť deň.

Aplikačné úlohy

 \ Zistite, prečo je smiech zdraviu prospešný. 

 \ Vysvetlite, čo znamená veta: Smeje sa od ucha k uchu.

 \ Vysvetlite, čo znamená, keď sa povie: Smejú sa mu oči.

 \ Zamyslite sa a povedzte, či sá sa od smiechu plakať.

 \ Nakreslite si veselé tváričky, smajlíkov a rozmiestnite ich po miest-
nosti.

Smejte sa od ucha k uchu, váľajte sa po bruchu, chytajte muchu, ujúkaj-
te juchú!
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Písmeno Y
Ypsilon

Životná zručnosť – vytrvalosť

Metodický návod

Rozhovorom o prvých dvoch odsekoch textu vyvoďte ypsilon – tvrdé y. 
Hovorte deťom rôzne slová s i, í a y, ý. Na základe počutia majú pove-
dať, ktorá z určených hlások sa nachádza v danom slove. 
Dospejte spoločne k záveru, že bez poznania pravidiel pravopisu, 
častokrát nevieme  z počutia zistiť, o ktoré písmeno ide. 
Pravidlá písania i/y vysvetlite primerane podľa veku a schopností detí.

Aplikačné úlohy

 \ Nájdite v texte aspoň deväť slov s ypsilonom.

 \ Vyberte si text z detského časopisu a nájdite v ňom slová s ypsilo-
nom.
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 \ Zistite v kalendári, kedy má Cyprián meniny.

 \ Zistite, koľko medovníkov upečie Cyprián za rok. Pomôže vám 
jedna z viet v texte.

 \ Povedzte, prečo píla nedostala medovník.

 \ Vymenujte koho pozval Cyprián na návštevu?

 \ Povedzte, s kým hrá Emanuel spoločenskú hru a ako sa hra volá.

 \ Zistite, ako žili stredovekí rytieri, čo sa učili, čo robili.

Rozvíjajte emočnú inteligenciu

 \ Vymodelujte si, alebo upečte, tvrdé medovníkové ypsilony. 

 \ Zahrajte sa na rytierov.

 \ Pracujte s vetou:

 \ „Rytier Cyprián má dobrý zvyk, denne upiecť medovník.“ 

 \ Rozprávajte sa o tom, ktoré činnosti vykonávate pravidelne každý 
deň. Napríklad čistenie zubov. 

 \ Pýtajte sa detí, či sa im vždy chce vykonávať určité činnosti, v čom 
sú vytrvalí a v čom nie. 

 \ Rozprávajte sa o športovcoch, vytrvalých bežcoch, hovorte, v čom 
je dobré byť vytrvalý. Napríklad, keď začnete robiť nejakú činnosť, 
ktorá vyžaduje viac úsilia, potrebujete vytrvalosť, aby ste ju dokonči-
li.
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Komunikačné samohláskové kartičky
A E I O U Y

128 plnofarebných obojstranných kartičiek
s detailami z ilustrácií písmen A E I O U Y

Komunikačné kartičky majú nespočetné množstvo pexesových variácií 
a stupňov obtiažnosti.
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Začnite písmenom  A

1. Uložte na stôl 8 kartičiek obrázkami hore, celými slovami dole. 
Uložte ďalších 8 kartičiek obrázkami dole, písmenami hore. Hľadajte 
dvojice obrázkov. Vyslovte nahlas, čo hľadáte.

2. Uložte na stôl 8 kartičiek obrázkami hore, písmenami dole. Uložte 
ďalších 8 kartičiek obrázkami dole, slovami hore. Čítajte nahlas obrázky 
a slová, spájajte obrázky so slovami.

3. Uložte na stôl 8 kartičiek obrázkami dole, celými slovami hore. 
Uložte ďalších 8 kartičiek obrázkami dole, vybodkovanými slovami dole. 
Čítajte nahlas slová, spájajte rovnaké slová.

4. Uložte na stôl 8 kartičiek obrázkami dole, celými slovami hore. 
Uložte ďalších 8 kartičiek celými slovami dole, vybodkovanými slovami 
hore. Hľadajte dvojice celých slov a vybodkovaných slov. Slová čítajte 
nahlas.
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5. Uložte na stôl 8 kartičiek obrázkami hore, celými slovami dole. 
Uložte ďalších 8 kartičiek celými slovami dole, vybodkovanými slovami 
hore. Hľadajte dvojice vybodkovaných slov a obrázkov. Obrázky a slová 
čítajte nahlas.

6. Uložte na stôl 8 kartičiek obrázkami hore, písmenami dole. Uložte 
ďalších 8 kartičiek obrázkami dole, celými slovami hore. Priložte ďalších 
8 kartičiek celými slovami dole, vybodkovanými slovami hore. Hľadajte 
trojice: obrázok + celé slovo + vybodkované slovo. Obrázky a slová čítaj-
te nahlas.

7. Pripravte deťom postupne dvojice a trojice obrázkov, celých slov 
a vybodkovaných slov, Deti majú kontrolovať správnosť pospájaných 
kartičiek a prípadné chyby správne uložiť. Je na vás, koľko z nich uložíte 
správne.

Podobne postupujte s ostatnými samohláskovými kartičkami. 

Kartičiek písmena A je 24. 

K dispozícií máte ešte 6 kartičiek písmena E, 18 kartičiek písmena I, 44 
kartičiek písmena O, 26 kartičiek písmena U a 2 kartičky Y. 

K tomu ešte 6 kartičiek samotných písmen A E I O U a dve kartičky 
s obrázkami Amálky a Emanuela. 

K jednotlivým písmenám, pridávajte do hry postupne ďalšie. 

Napríklad medzi A zamiešate písmená, obrázky, celé slová, vybodko-
vané slová písmena O.

Pridávajte po jednom alebo viacerých kartičkách a písmenách. 

Môžete hrať s ľubovoľným počtom kartičiek, ale tak, aby ste mohli robiť 
z kartičiek dvojice, trojice. Možnosť je aj dať deťom kartičky triediť podľa 
kritérií, ktoré zvolíte.
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Kartičky  sú veľmi dobre využiteľné  aj v rýchlej rozcvičke na pozornosť. 
Napr.: Nájdi na obrázku ananás, prečítaj celé slovo uterák, doplň vybod-
kované slovo (egreše). 
V práci vo dvojiciach podporujú životnú zručnosť spoluprácu.

Sú tiež veľmi dobrou pomôckou v individuálnej práci s deťmi so špeciál-
nymi vý  chovno-vzdelávacími potrebam



41

Učenie spojené so životom
Obálka

Rozvíjajte myslenie: Všimni si, kde sa pasú ovce na obálke a kde 
sa pasú ovce na fotografii. Myslíš, že sa pasú na Slovensku? Zdôvodni 
svoju odpoveď.

Autor: Ján Šiller
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Písmeno: A

Rozširujte vedomosti: Ananásové pole v Thajsku

Autor: Martin Bali

Riešte problémové úlohy: Rastú ananásy aj na Slovensku?

Autor: Ján Šiller
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Písmeno E

Rozširujte vedomosti: Električka v hlavnom meste Slovenskej republiky.

Autor: Tóno Zorád
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Písmeno I

Rozvíjajte emočnú inteligenciu: Stratený kocúrik.

Autorka: Hanka Košťalíková
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Písmeno O

Podporujte pozornosť a všímavosť: Porovnajte orla na fotografii s orlom 
z ilustrácie v knižke. V čom sa líšia?

Autor: Tomáš Szmek
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Písmeno U

Rozvíjajte emočnú inteligenciu: Akú emóciu vyjadruje chlapcova tvár? 
Aky pocit v tebe vzbudzuje fotografia?

Autorka: Jana Šillerová
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Písmeno Y

Rozvíjajte fantáziu a rozširujte vedomosti: Hrad rytiera Cypriána. Zistite 
ktorý slovenský hrad je na fotografii

Autor: Peter Šiller
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Záver
Ak táto metodika podnietila učiteľa alebo rodiča k rozvoju vlastnej 
kreativity, a tým pomohla pri učení a priniesla radosť dieťaťu či deťom, 
splnila svoj cieľ.
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