
Nápravná cvičení u specifických poruch učení 

- ukázka možností práce 

Nácvik psaní - AUTODIKTÁT 

Speciální chyby v písemném projevu - dysortografie - jsou způsobeny především 

nedokonalým sluchovým rozlišováním. Nejdůležitější je proto cvičit sluchovou analýzu. 

Děláme to tímto způsobem: řekneme dítěti slovo, zprvu jednoduché, postupně těžší: má, les, 

máma, lapá, svetr ... 

Dítě slovo opakuje a pak je rozloží na hlásky: m-á, l-a-m-p-a .., pak obráceně: dítě říká slovo 

po písmenech a my je skládáme. Procvičené slovo si dítě po hláskách diktuje a zapíše. 

Říkáme tomu autodiktát a používáme je při všech druzích nápravného nácviku. Čárky a háčky 

dělá dítě zásadně hned po napsání písmenka! 

Náprava asimilací dy ty ny - di ti ni 

Dítěti vyrobíme kostky tvrdé /např. ze dřeva nebo ze stavebnice/ a kostky měkké /např. z 

pěnové gumy/. Na jednu stranu tvrdých kostek napíšeme tvrdé hlásky d t n , na druhou tvrdé 

slabiky dy ty ny. Podobně s měkkými kostkami. 

Nyní říkáme dítěti jednotlivé hlásky a ono je opakuje a zároveň bere do ruky příslušnou 

kostku. Pak podobně se slabikami a nakonec se slovy s těmito hláskami a slabikami. Nakonec 

přejdeme k autodiktátu: diktované slovo dítě rozloží na hlásky /t-ý-d-e-n/, ukáže na kostce 

příslušnou slabiku a řekne, napíše-li tam i nebo y, í nebo ý. Pak si slovo autodiktátem napíše. 

Náprava sykavkových asimilací 

Potíže dělají slova, kde se střídají sykavky tvrdé /z,s,c../ a měkké /ž,š,č../, např. seče, špačci, 

švestky apod. Nacvičujeme nejdříve zřetelnou výslovnost: sa-ša, s-š, ze-že, z-ž. Pak 

autodiktátem nacvičujeme slova, ve kterých se tvrdé a měkké sykavky střídají. 

Náprava neobratné výslovnosti a souhláskových shluků 

Při čtení, vyslovování i psaní jsou nejobtížnější slova se skupinami souhlásek /např. čtvrtek, 

pepř apod./. Děti v těchto slovech některé hlásky vynechají nebo přehazují. Nacvičujeme 

nejdříve pomalou, zřetelnou výslovnost. Říkáme dítěti nejdříve slabiky typu s-ta, s-va, s-ka. 

Dítě je po nás opakuje a skládá z písmen skládanky ABC, nakonec zapisuje. Postupně 

přecházíme k těžším slabikám a slovům. 

Nácvik rozlišování délky samohlásek 

Abychom děti naučili správně slyšet délku samohlásek, která v češtině rozhoduje někdy i o 

významu slova /váha-váhá/, doplňujeme řeč zvukovými podněty: tleskáním, ťukáním a 

nejlépe bzučákem. Nejdříve jen "bzučíme" nebo "ťukáme", např. 1x krátce, 2x stejně dlouze, 

1x krátce a 1x dlouze, a dítě opakuje totéž. Hrajeme si na telegrafisty, vysíláme a dítě přijímá. 

Pak přidáváme ke zvukům odpovídající slova: máma, honí apod. Potom je předříkáváme bez 

současného "zabzučení", dítě slova opakuje a vyťukává zároveň. Pak se dítě učí zapisovat v 

tečkách a čárkách "vysílané" slovo, např. máma -. Kolín .- . Může tímto způsobem označovat 

text pod řádkem, tvořit slova na dané podněty (mává, hádá, cítí) apod. 

 


