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Vyslovováním písmen „Á“
nebo „EM“ dítě mateme
Po všech těch lockdownech a
distanční školní výuce mají rodiče
hlavu plnou starostí. Mladší školáci mívají problém se čtením nebo
psaním háčků a čárek. Užitečná
nám tak může být zkušenost pedagogů, jak takový problém vzniká.
Různým překážkám v učení se
věnuje studijní centrum s pobočkami po celé ČR. Jak po zkušenostech vysvětluje Veronika Smejkalová, někdy si mylně myslíme, že
děti čárky neslyší. Ale pokud by
tomu skutečně tak bylo, měly by
problém i ve výslovnosti. A tak za
předpokladu, že děti mají výslovnost v pořádku, je problém ve špatné technice učení.

Zde jsou nejčastěji
dva důvody problémů:
Při výuce samohlásek, kdy učitel
či rodič špatně vyslovuje samohlásky, dítě neslyší rozdíly mezi „ A“ a „
Á“ , „E“ a „É“,… Pokud mu ukazujeme na písmeno „A“, ale vyslovujeme „Á“, dítě přivedeme do zmatku. Nedokáže rozeznat, kdy se čte
samohláska dlouze nebo krátce,
tudíž se čárka píše nebo nepíše.
„Druhým nejčastějším důvodem je,
že dítě má problém v rozpoznávání
písmenek při čtení. Je rádo, že text
nějakým způsobem přečte. Čárku
nad písmenky není schopno zaznamenat, a tak ji ani nečte. Tento pro-

blém je i ve psaní. Dítě se velmi soustředí na napsání slov, vybavování
písmenek,… Pozornost na psaní
čárek je na něj již moc,“ poukazuje
odbornice.
Co s tím?
� Dejme si bedlivý pozor, aby-

chom správně vyslovovali písmenka jen v jejich zvukové podobě.
„A“- „A“, „M“ – „M“, ne „EM“.
� Dítě musí, hlavně u samohlásek, dobře přečíst a rozpoznat
jejich zvuk, a to u krátkých i dlouhých samohlásek. Poté musíme
trénovat, krok po kroku, dlouhé i
krátké slabiky. Když dítěti už nedělají problém samohlásky a slabiky,
teprve poté přecházíme na krátká
slova. Důležité je toto trénovat ve
čtení i ve psaní.
� Prvně můžeme psát jen krátké
a dlouhé samohlásky, následně slabiky a pak krátká dvouslabičná slova.
� Při psaní je vhodné dítě naučit,
že jakmile napíše dlouhou samohlásku, tak ihned napíše znaménko nad písmenko. Ne, až bude mít
napsané celé slovo. To mu bere
pozornost a může snáze dělat chyby.
� Jako vždy při učení, je velice důležité, dělat vše s trpělivostí,
nesmírnou náklonností, správným
potvrzováním, pořádným procvičením a zažitím.
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