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6.  Rada šestá:      Rozvíjejte   fonematický sluch 

 

Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech.  

 

Musíme si uvědomit, že změnou jediné hlásky ve slově se změní význam slova:  

 

                                   KOZA – KOSA, MOUKA - MOUCHA, KOLENO – POLENO (No není ta čeština úžasná?  )  

 

Je proto opravdu nezbytné fonematický sluch rozvíjet, protože je důležitý nejen pro správnou výslovnost, 

ale i pro nácvik čtení a psaní.  

 

V následujících cvičeních si ukážeme, jak tento sluch s divným jménem rozvíjet.  Jen mějte na paměti, že vše 

je třeba procvičovat zábavnou formou. Děti také velmi rády soutěží (hlavně s rodiči)  -  kdo vymyslí  lepší 

slovo, delší slovo…. 
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Analýza a syntéza slov   

(přeloženo do běžné řeči: rozkládání slova a skládání slova) 

Analýza a syntéza slov prakticky napomáhá dítěti ve čtení slabik i v psaní slov.  Toto cvičení můžete 

provádět i tehdy, pokud víte, že dítě se bude učit číst globální nebo genetickou metodou. Pokud se bude 

dítě učit číst analyticko-syntetickou metodou (tzv. slabikování), je tato metoda jedna z výchozích metod pro 

nácvik čtení.  

Řeknete dítěti slovo (zpočátku velmi krátké) např: 

LES 

Úkolem dítěte je slovo vyhláskovat 

                                                   L  -  E  -   S    (a hle, máme tu  analýzu slova) 

Řeknete PES a dítě řekne P – E - S  …atd.   

Pokud teď přemýšlíte, kdy TOHLE  bude  Vaše dítě potřebovat, tak  vězte, že v okamžiku, kdy bude 

skládat slova z písmenek, či psát diktát.  
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Pak to procvičujte naopak:  budete dítěti říkat jednotlivé hlásky a dítě bude říkat celé slovo.  

M – Í – Č 

 a dítě musí říci celé slovo:                                                MÍČ          (ano, to je to druhé – syntéza slov) 

 

Postupně používáme delší slova. U slov, která se skládají z více než 5 hlásek, volíme raději rozklad a dítě říká 

celé slovo. Např. T, E, L, E, V, I, Z, E. Čím pomaleji slovo vyhláskujeme, tím těžší je pro dítě slovo složit.  

 

Ve škole se toto cvičení používá při slabikování. V době, kdy děti umí všechny samohlásky a začínají se učit 

hlásky, začnou se učit sluchově jednotlivé slabiky spojovat. Učitelka hláskuje slabiky a děti vysloví slabiku 

dohromady. Např. L, A, LA;  L, E, LE;   L, I, LI;   L, O, LO;   L,U, LU.  

A samozřejmě i obráceně: učitelka říká jednotlivé slabiky a děti je vyhláskují. Pro některé děti, zvlášť pro ty, 

které nenavštěvovaly mateřskou školu, je toto cvičení až obdivuhodně těžké. Začíná se polemizovat nad 

tím, zda se dá předcházet některým poruchám učení (např. dyslexii) právě takovýmito cvičeními, která se 

však musí začít provádět již v  předškolním věku.  
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Analyticko-syntetická metoda čtení je na tomto hláskování založena – dítě má před sebou obrázek 

lokomotivy a pod tím je napsaná slabika LO. V počáteční fázi čtení dítě přečte „L, O, LO jako lokomotiva“. 

Pokud dítě už umí sluchově skládat a rozkládat slova, je tato metoda čtení pro něj velmi jednoduchá. 

 

Určování pořadí hlásek  

V dalším cvičení se jedná o určování první, poslední a nakonec prostřední hlásky ve slově. Opět je lepší 

začít s tříslabičnými slovy.  

Řeknete např. PES a úkolem dítě je říct, na jaké písmeno  slovo začíná.  

Cvičení nestřídáme, nejdříve procvičujeme pouze počátky slov. Pokud to dítě „neslyší“, tzn., že má problém 

určit první hlásku, musíte první hlásku artikulačně i hlasově zvýraznit a další hlásky říkat mírně tlumeně:   

                          Pes  

 

Mnohem těžší, než určování 1. hlásky ve slově, je určování poslední. Zpočátku proto volíme slova, která 

končí na souhlásky. Např. míč, klíč, rýč, věc, klec, vlak, prak, koník, pes, pejsek, les, lesíček apod.  
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Pozor na slova, která končí na jinou hlásku, než je písmeno. Jsou to slova typu LEV. Na konci sice píšeme 

V, ale slyšíme F! Proto na otázku: „Co slyšíš na konci?“ je správná odpověď „F“.   (V těchto  případech už ta 

čeština tak úžasná není…) 

 

 

Tímto ale naše 6.  rada zdaleka nekončí.  Pokračujeme několika dalšími tipy a návody,  protože správně 

rozvinutý fonematický sluch podporuje rozvoj čtenářských dovedností.  

Na závěr  každé  rady najdete praktické shrnutí.  V případě 6. rady:  

Shrnutí  6. rady: Rozvíjejte fonematický sluch, protože je důležitý nejen pro 

správnou výslovnost, ale i pro nácvik čtení a psaní.   

 

V našem ebooku se  dovíte  mimo jiné  také  to,   jak u dítěte rozvíjet matematické představy a tím 

zajistit, aby bylo  v tomto předmětu úspěšnější.   Jak  správně uvolnit ruku a  nacvičit správný úchop 

tužky, aby  dítě bez stresů zvládlo psaní … a mnoho dalšího. Chcete znát všech 10 rad?   Pořiďte si ebook 

Do 1 třídy zvesela: 10 zaručených rad, které Vašemu dítěti usnadní nástup do 1. třídy.  


