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Tabulky je možno používat i samostatnì, podle potøeby uèitele.

Tabulky jsou opatøeny z druhé strany suchým zipem.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce 
a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

ABECEDA
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1. „Název pøedmìtu“
Uèitelka rozdává dìtem pouze ta tiskací písmena, která už znají. Dìti mají za 
úkol vzpomenout si na co nejvìtší poèet slov zaèínajících písmenem, které si 
vybraly.

2. „Vyhledej písmeno“
Uèitelka rozloží po tøídì (èásteènì je schovává) kartièky s písmenky. Na heslo 
„najdi písmeno“ dìti hledají ve tøídì schovaná písmenka a sedají si s nimi do 
kruhu. Nesmí svoje písmenko ukázat ostatním dìtem. Vybrané dítì pak 
popisuje vzhled svého písmenka, ostatní dìti hádají, o které písmenko se 
jedná.

3. „Popiš obrázek“
Uèitelka vkládá obrázky do koše nebo do krabice. Dìti si vytáhnou libovolný 
obrázek a popisují ho.

4. „Vymysli hádanku“
Uèitelka rozdìlí dìti do dvou skupin. Jedna skupina vybírá obrázky, ke 
kterým musí vymyslet hádanku. Ostatní dìti jsou hádaèi. Vyhrává to dítì, 
které uhodne nejvíce hádanek.

5. „Nejdelší vìta“
Uèitelka rozdìlí dìti do ètyø skupin. Každé skupinì pøidìlí 2-3 obrázky. Dìti 
tvoøí ke každému obrázku co nejdelší a nejzajímavìjší vìtu. Úkolem 
ostatních hráèù je urèit poèet slov v každé vìtì. Vyhrává skupina, která 
utvoøila nejdelší a nejzajímavìjší vìtu.

6. „Který je to obrázek“
Uèitelka rozloží na koberci 6-10 obrázkù a vysloví slovo, které je na jednom z 
nich. Úkolem dìtí je rychle vyhledat daný obrázek a vyhláskovat slovo na 
obrázku (øíci je po hláskách).

7. „Co chybí“
Uèitelka rozloží na koberci 10-12 obrázkù. Jedno dítì odejde ze tøídy. Další 
dítì ze zbývající skupiny schová 2-3 obrázky. Úkolem dítìte, které bylo mimo 
tøídu, je uhádnout, které obrázky chybí. Potom si vybere jeden obrázek, urèí 
poèet hlásek ve slovì a rozdìlí dané slovo na slabiky.

Návrhy didaktických her
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8. „Písmenkové vláèky“
Dìti sedí na podlaze v kruhu. Uèitelka dá každému dítìti kartièku s 
písmenkem, kterou hráèi položí pøed sebe lícem na koberec. Dìti zpívají 
libovolnou písnièku a posílají kartièky po kruhu. Po skonèení sloky se vláèek 
zastaví a každé dítì otoèí kartièku, která leží pøed ním. Uèitelka vyvolá 2-3 
dìti, které pøeètou svoje písmenko a vyjmenují nìkolik slov zaèínajících 
daným písmenem. Po splnìní tohoto úkolu se vláèek znovu rozjíždí.

9. „Znáte ho?“
Uèitelka má v koši nebo v krabici kartièky s písmeny. Jedno dítì si vybere 
kartièku a pøeète písmenko. Pokud písmeno pøeète správnì, mùže klást 
otázky jiným hráèùm. Napø.: Znáte nìjaké zvíøe na toto písmenko? Ukazuje 
pøi tom dìtem kartièku s písmenkem.

10. „Otázka k obrázku“
Uèitelka upevòuje na flanelové tabuli 6-10 obrázkù. Vybrané dítì odchází ze 
tøídy a zbývající dìti se dohodnou na obrázku, ke kterému budou tvoøit 
otázky. Úkolem dítìte, které bylo mimo tøídu, je uhodnout, o který obrázek se 
jedná a odpovìdìt na otázky.

11. „Dorotèiny hraèky“
Uèitelka vypravuje dìtem o nepoøádné Dorotce, která neuklízí hraèky ve 
svém pokoji a nièí šatièky pro panenky. V noci, když Dorotka spí, hraèky si 
vyprávìjí o svém neš�astném osudu a pláèou.
Dìti se promìní v hraèky Dorotky (každé dítì si vybere, èím bude) a hovoøí o 
tom, jak se jim špatnì vede. Dìlí pøi tom jednotlivá slova na slabiky (mluví 
jako roboti).

12. „Hádej slovo“
Uèitelka si vybere slovo, na tabuli pøipne slabiku z tohoto slova a øekne, o 
kterou slabiku v poøadí se jedná. Úkolem žákù je vyhledat zbylé slabiky a 
slovo pøeèíst.

13. „Písmenka domù“
Uèitelka si pøipraví pìt rùznobarevných obruèí a sadu tiskací a psací abecedy. 
Dìti ve tøídì se rozdìlí do pìti skupin. Každá skupina má pøidìlenou jednu 
obruè, ve které je umístìno 5 písmen tiskací abecedy. Ostatní písmena (psaná) 
jsou rozházena po koberci. Ke høe hraje hudba. Na  povel: Písmenka, domù! 
Pøiøazují dìti psaná písmenka k tiskacím ve své obruèi. Vyhrává skupina, 
která první a správnì vše pøiøadí.
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Další variantou je, že v obruèích jsou velká písmena (rodièe) a žáci pøiøazují 
malá písmenka (dìti).

Schéma vyvozování psacího písmene (napø. „r“)

– demonstrace obrázku, na kterém je „rak“
– sluchová analýza slova „rak“
– složení slova rak ze zásobníku písmen
– porovnávání tiskací a psané podoby slova, analýza a syntéza
– ukázka psané podoby nového písmene „r“
– podrobná analýza psané podoby písmene „r“ a srovnání s jinými písmeny
– ukázka psaní nového písmena
– cvièení psaní písmene rukou ve vzduchu, na lavici
– pøepis písmene na vìtší plochu, napø. Na balicí papír, výkres, pastelkou 
   nebo fixem
– ukázka umístìní psaného písmene v liniatuøe
– psaní nového písmene v cvièném sešitu nebo písance
– spojování souhlásky „r“ se samohláskami ve slabiky (pozor na jednotažnost)
– psaní slova „rak“ pod pøedem nakresleným obrázkem

Pøi vyvozování velkého písmene R postupujeme obdobnì jako pøi 
vyvozování malého písmene „r“.

Scénaø hodiny

Téma:
Vyvození hlásky a písmene „ø“ „Ø“ (tiskací a psací) na základì slova „øípa“ s 
využitím pohádky „Øípa velká jako Øíp“ (Slabikáø  J. Žáèek, H. Zmatlíková), 
2 vyuèovací hodiny
Úkoly:
– vybízet žáky k delším výpovìdím na dané téma
– vyvození hlásky „ø“ „Ø“ na základì slov „øípa“ „Øíp“
– procvièování správné výslovnosti hlásky „ø“
– seznámení žákù s povìstí „ O PRAOTCI ÈECHOVI“
Metody:
slovní, názornì demonstraèní, praktická
Uèební pomùcky:
slabikáø, obrázek øípy, hláskový model slova øípa, zásobník písmen (psacích a 
tiskacích), soubor slov s hláskou ø, schéma zvukové stavby slova øípa, 
slabikáø
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Prùbìh hodiny
1. Poslech pohádky.
2. Odpovìdi žákù na základì otázek uèitele k textu.
3. Zvuková podoba slov, která obsahují písmeno „ø“ (poslech).
4. Analýza a syntéza výše vyjmenovaných slov  rozlišování umístìní hlásky 

„ø“ na zaèátku, uprostøed a na konci slov. Vyhledávání jiných slov s hláskou 
„ø“.

5. Prohlížení a popis obrázku „øípy“, sestavení hláskového modelu slova 
„øípa“ (urèení poètu hlásek), zastoupení již probraných hlásek tiskacími 
písmeny.

6. Nácvik psaní písmene „ø“.
7. Do modelu hláskové stavby slova øípa, vybraný žák doplòuje hlásku „ø“.
8. Vyhledávání hlásky „ø“ v jiných slovech, která si uèitelka pøedem pøipravila 

(slova lze složit ze zásobníku písmen ABECEDY a pøipevnit je na 
flanelovou tabuli)

9. Tvoøení slov s písmenem „ø“ ze zásobníku písmen10.Výuka psaní písmene 
„ø“ v písankách

– ukázka psané podoby slova „øípa“
– hledání psacího písmene „ø“ mezi ostatními psacími písmeny
– ukázka tahu psaní písmene se slovním vysvìtlením uèitele (psaní 

háèku)
– psaní písmene ve vzduchu, prstem na lavici
– zápis písmene do liniatury
– psaní v sešitu

11. Pøepis vìt ze slabikáøe do sešitu.
12. Kreslení obrázkù v èítance.
13. Porovnávání obrázkù.
14. Shrnutí probrané látky, pochvala žákù.

Scénáø hodiny

Téma:
Porovnávání obsahu písnì „Cib, cib, cibulenka“ se skuteèností, vyvození 
hlásky a písmene „c“ na záladì slova „cibule“
Úkoly:
Vybízení žákù k delším výpovìdím na dané téma. Vyvození hlásky „c“ „C“. 
Seznámení žákù s lidovou písní
Metody:
verbální, názornì demonstraèní, praktická
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Uèební pomùcky:
magnetofon, kazeta s písní, soubor slov s hláskou „c“, vzory psacích a 
tiskacích písmen „c“ „C“, obrázek s cibulí

Prùbìh hodiny
1. Poslech písnì - „Cib, cib, cibulenka“
2. Rozhovor s dìtmi o vyslechnuté písni
3. Demonstrace obrázku „cibule“ za úèelem provedení sluchové a zrakové 

analýzy slova „cibule“
- stavba hláskového modelu slova s urèením poètu hlásek
- pod schématem obrázku vytvoøit slovo z tiskacích písmen
- doplnìní písmene „c“
- ukázka tahu psaní písmene „c“
- psaní fixem na novinovém papíøe
- provedení vzorového zápisu písmene uèitelem v liniatuøe
- psaní v písankách vybraných slov (cibule, celý, vánoce, copy, Cilka)

4. Uèitel spolu s dìtmi tvoøí vìty se slovy, která obsahují písmeno „c“ a 
nejzdaøilejší vìty zapíše na tabuli napø. Cilka má dlouhé copy.
5. Dìti ètou vìtu z tabule a opisují ji do sešitu.
6. Výuka psaní písmene v cvièných sešitech a pozdìji v písankách.
7. Vyhodnocení práce žákù.

Cvièení pro opakování poznaných písmen
Vedle slabiky „dí“ (la, vá, zá, ta ša, èe, mou, mì, ka, ves) dodejte slabiku, které 
ètené dohromady, utvoøí nové slovo.
Zamysli se, jaké písmeno je tøeba doplnit na volné místo, aby spolu s 
písmenem K umístìným uprostøed utvoøilo slovo.

Pøíklad:
rak, lék, rok, mák, lak, lov, vak
Pro názornost jsou písmena šedá.
Doplò do prázdných ètvereèkù takové písmeno, aby vznikla slova vztahující 
se k životu u vody.
Rak, rákos, ryba, karas, kapr, komár, vydra
Doplò do prázdných ètvereèkù písmena tak, aby ètená zleva doprava tvoøila 
slovo „PØÍRODA“
Kapr, øasy, rákosník, rak, komár, vydra, ryba
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U žákù, kteøí si obtížnì vybavují písmena (= 4 znaky malé a velké tiskací, 
malé a velké psací) se náprava soustøedí na doplòování tabulek.
Náprava: 
A) pomocí tabulek

1. žák doplòuje jedno písmeno
2. žák doplòuje dvì písmena, jedno tiskací, jedno psací (tiskací 

písmeno mùže doplnit pøiložením kartièky, psací mùže napsat 
smazatelným fixem). Stále je tøeba dodržovat poøadí: velké tiskací, 
malé tiskací, velké psací, malé psací písmeno, napø. M m 

3. žák doplòuje 3 písmena, pøedepsáno je pouze 1 písmeno, není nutné 
dodržovat poøadí písmen.

B) barevné rozlišení
Používáme u nápravy zámìn písmen. Nejobvyklejší zámìny tiskacích 
písmen jsou:
n x m
d x b
d x p
b x p

n x m
slova: nám, znám, kmen, nemoc, kámen, jméno
– Žák slova pøepíše tiskacím písmem, barevnì podtrhne n x m
– Žák slova složí, pøíslušná barevná písmena má v zásobníku
– Žák slova ète. Další slova (uèitel napíše, èi žáci nebo uèitel složí, žáci 
podtrhují barevnì n x m):
mnoho
mlýn
mlynáø
maminka
nemocný
namaže
možná
kmín
komín

Cvièení sloužící k nápravì dyslexie
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b x d
b=bøicho   d=dopøedu
– slova bude, duby, duben
– slova k pøepsání: bedna, bydlí, buben
– další slova k procvièování
boby  dudy  chodba
bubák  doklady  hradba
bublá dozadu  bidlo
bába  dovede  bledý

b x p
pobyt
plomba
podoba
paluba
podobný
pobije
d x p
pod
pád
pùda
padá
dopis
nadpis
odpoledne
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