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Analyticko-syntetická metóda ako základné východisko
pri tvorbe HUPSOVHO šlabikára LIPKA®
Základným teoretickým východiskom pri tvorbe šlabikára je výber a
uplatnenie didaktickej metódy. História metód elementárneho čítania
a písania
je
veľmi
dynamická.
V najrôznejších
šlabikároch
je
zaznamenaných množstvo viac či menej úspešných metód. Svedčí to
o intenzívnej snahe odborníkov nájsť najefektívnejší spôsob pre proces
osvojovania písanej reči. V slovenských podmienkach sa dlhodobo ukazuje
ako najlepšie aplikovateľná analyticko-syntetická metóda. Jej
úspešnosť nepochybne súvisí s fonetickým princípom pravopisu, keď
každú hlásku, fonému zapisujeme jednou grafémou (výnimkou sú len
hlásky ch, dz, dž, ktoré zapisujeme dvomi grafémami). Konkrétna
aplikácia tejto metódy sa, samozrejme, postupom času mení, prispôsobuje
novým poznatkom z oblasti pedagogiky, psychológie, všeobecnej didaktiky
a predovšetkým didaktiky primárneho vzdelávania.
Spracovanie šlabikára dôsledne vychádza z uplatnenia analytickosyntetickej metódy, pričom sú striktne zohľadnené predovšetkým
poznatky zdôrazňujúce:
 význam syntetického prístupu v počiatočnom čítaní, často ešte
v predškolskom veku (už počas prípravného obdobia žiaci pracujú
s tvarmi veľkých tlačených písmen a v súlade s ich individuálnymi
schopnosťami ich čítajú a píšu),
 význam tréningu fonematického uvedomovania (v nadväznosti
na predprimárne vzdelávanie dôsledne pokračujeme v tréningu
fonematického uvedomovania),
 nutnosť zabezpečiť kontakt žiaka s kvalitnými a atraktívnymi
textami, ktoré majú potenciál pozitívne motivovať jeho túžbu čítať
(v šlabikárovom – nácvičnom období sa v šlabikári nachádzajú texty
od renomovanej autorky detskej literatúry).
Uplatnenie
analyticko-syntetickej
metódy
predpokladá
dôsledné
dodržiavanie delenia didaktickej postupnosti a nadväznosti jedinečných
období počas školského roka. Znamená to, že v šlabikári sa tradične
nachádza spracovanie prípravného obdobia, nácvičného obdobia
a zdokonaľovacieho obdobia. Písanú reč si žiaci počas prípravného
obdobia osvojujú v predpisovom zošite, počas šlabikárového
a čítankového obdobia používajú pracovný zošit a ďalšie predpisové
zošity.
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Prípravné – predšlabikárové obdobie
Cieľom prípravného obdobia je podporiť a rozvíjať doteraz získané
jazykové a komunikačné kompetencie. Zároveň je dôležité, aby žiaci
dosiahli zručnosť vo fonematickom uvedomovaní hlások v slove, ktoré
je základným predpokladom úspešného osvojenia písanej reči
a schopnosti rozlišovania tvarov jednotlivých písmen.
Spracovanie prípravného obdobia
Počas celého prípravného obdobia sa pracuje s veľkými tlačenými
písmenami. Pri tvorbe úloh autori vychádzali z odbornej literatúry,
najnovších výskumov a tiež z požiadaviek Štátneho vzdelávacieho
programu,
stupňa
vzdelávania
ISCED
1
v oblasti
Jazyk
a komunikácia.
Žiaci
sa
účelovo
oboznamujú
s vybranými
samohláskami
a spoluhláskami (v tlačenej podobe), z ktorých sa dajú vytvoriť
zmysluplné slová a texty, aby s nimi mohli pracovať čo najskôr.
Vyvodenie hlások sa realizuje nielen tradičnými metódami, ale aj
menej zaužívanými spôsobmi (zvuky predmetov a zvierat, identifikácia
prvej hlásky mien detí...).
Medzi činnosti žiakov počas prípravného obdobia patrí aj práca
s nápovednými obrázkami. Táto činnosť je kľúčová pri neskoršej
orientácii v sérii nápovedných obrázkov pri práci v šlabikárovom období.
Zo schopností rozvíjaných v prípravnom období upozorňujeme
najmä na:
 zrakové vnímanie (na označenie úloh s týmto zameraním je
použitá ružová farba),
 fonematické uvedomovanie (na označenie úloh s týmto
zameraním je použitá zelená farba),
 rozprávanie (na označenie úloh s týmto zameraním je použitá
modrá farba),
 písanie tlačených písmen (na označenie úloh s týmto zameraním
je použitá oranžová farba),
 čítanie (na označenie úloh s týmto zameraním je použitá
tmavohnedá farba),
 diagnostikovanie (na označenie úloh s týmto zameraním je
použitá fialová farba).
Súbor úloh v prípravnom období tvorí premyslený celok, ktorý pomôže
žiakom zvládnuť požiadavky, ktoré sú na nich kladené vzhľadom na
6

použitie hláskovej analyticko-syntetickej metódy. Na výber úloh v tejto
etape výrazným spôsobom vplývali aj skúsenosti autorského kolektívu
s prácou so žiakmi so špeciálnopedagogickými potrebami.
Úlohy sú zostavené tak, aby pomohli týmto žiakom a zároveň dali
možnosť učiteľom v ranom štádiu postrehnúť ich problémy a v prípade
podozrenia odporučiť žiaka do starostlivosti špeciálnopedagogického
zariadenia.
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Ukážka koncepcie strán šlabikára (1. časti) pre prípravné obdobie
s podrobným metodickým opisom
Náhľad strán 24, 25

Na začiatku každej vyučovacej hodiny odporúčame zaradiť aktivitu
s nápovednými obrázkami. K dispozícii sú nápovedné obrázky na
stranách 2, 3 a súbor nápovedných tabúľ. Vždy je potrebné postupne
(odporúčame väčšinou v abecednom poradí) pomenovať všetky obrázky
a identifikovať prvú hlásku (napríklad: AUTO – A).
Náhľad strán 2, 3 (súbor nápovedných obrázkov)
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Záhlavie strán a označenie úloh

V záhlaví každej strany sa nachádzajú do rôznofarebných plôšok vpísané
zjednodušené pomenovania cieľového zamerania jednotlivých úloh na
strane. Učiteľ podľa nich veľmi rýchlo určí, ktorý z cieľov (napr.
prípravného obdobia), je v danej úlohe čiastkovo rozpracovaný (napr.
fonematické uvedomovanie).
Väčšine úloh je priradených viacero farieb, čo znamená, že ich cieľ
vyplýva z viacerých cieľov prípravného obdobia.
Napriek tomu, že tieto ciele sú určené už v zadaní, na skutočnú
predstavu o realizácii úlohy so žiakmi je nevyhnutné prečítať si
metodický komentár k danej úlohe.
Na strane 24 je napríklad k úlohe 1 priradená modrá farba – rozprávanie,
zelená farba – fonematické uvedomovanie a hnedá farba – čítanie. Úloha
teda poskytuje didaktický materiál k rozvíjaniu schopností žiakov
súvisiacich s cieľmi viažucimi sa k týmto témam. Toto označenie uľahčuje
orientáciu učiteľa v šlabikári.
V priebehu celého prípravného obdobia sú jednotlivé úlohy spracované
takým spôsobom, že tvoria premyslený súbor úloh, ktorý zabezpečí
organizáciu vyučovania v primeranom didaktickom postupe. Na
strane 24 na seba týmto spôsobom nadväzujú úlohy 1 – 3.
Úloha 1

Ako sme uviedli, táto úloha má didaktický význam pri rozvíjaní schopností
žiakov rozprávať, fonematicky si uvedomovať časti reči a čítať. V časti 1
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a) je úlohou žiakov pomenovať obrázky a povedať o každom z nich vetu
(rozprávanie). Pri týchto formuláciách si precvičia rozdiel medzi funkciami
slova a vety v reči (fonematické uvedomovanie).
Túto časť úlohy možno rozšíriť o ďalšie aktivity. Žiaci môžu rozprávať
o obrázku, pokúsiť sa k nemu vymyslieť krátky príbeh, repliku pre každé
zviera a podobne. Týmto spôsobom ich ešte intenzívnejšie podporíme
v rozprávaní a s ním spojených komunikačných kompetenciách.
Pri riešení časti 1 b) sa žiaci zaoberajú zvukmi konkrétnych zvierat, čo je
inšpirované jedným z prístupov staršej metódy na vyučovanie
elementárneho čítania a písania. Keďže sú zvuky zapísané v bublinách
a žiaci už väčšinu z písmen poznajú, precvičia sa v čítaní slabík.
V prípravnom období používame výhradne tvary veľkých tlačených
písmen.
Úloha 2

Podľa farebného označenia je zrejmé, že úloha sa zameriava na písanie
tlačených
písmen,
fonematické
uvedomovanie,
rozprávanie
a diagnostikovanie. Zameranie úlohy je však podstatne širšie, ako
vyplýva zo zadania. Preto odporúčame prečítať si metodické
komentáre.
Najvýraznejším cieľom úlohy je písanie slabík pomenúvajúcich zvuky
zvierat. Žiaci tieto slabiky poznajú, pretože ich čítali v predchádzajúcej
úlohe.
Zaujímavým prvkom v úlohe je dokreslenie zvieraťa a dopísanie
zvuku, ktorý vydáva. Od prípravného obdobia sa systematicky
zameriavame na podporovanie žiakov v schopnosti aktívne využívať
písanú reči. V tomto prípade teda nielen prepísať slabiky a pomenovať
zvieratá na obrázku, ale aj samostatne nakresliť zvieratko a napísať
k nemu slabiky podľa vlastného rozhodnutia.
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V šlabikári priebežne upozorňujeme na potrebu diagnostikovania,
najmä pri niektorých úlohách, ku ktorým poskytujeme podrobný opis
v metodických
komentároch.
V tomto
prípade
má
významnú
diagnostickú hodnotu schopnosť žiakov napísať slabiku pri
samostatnom riešení časti úlohy 2 b).
Neustále zdokonaľovať schopnosť žiakov rozprávať je veľmi dôležité
pre ich úspešnosť pri osvojovaní čítania a písania. Neoddeliteľne však
súvisí aj s ich úspešnosťou vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Na kvalitu
rozprávania sa preto zameriavame priebežne. Pri tejto úlohe to môže byť
napríklad opísanie riešenia poslednej časti úlohy (dokreslenie zvieratka).
Úloha 3

Významným cieľom prípravného obdobia je čítať a písať čo najväčší
počet písmen. Žiaci sa cielene naučia písať samohlásky a spoluhlásky
H, P, S. Ku koncu prípravného obdobia (v úlohách na tejto strane) už
tieto písmená vedia písať a skúšajú písať aj slabiky.
Tlačené písmo sa dlhodobo stáva čoraz frekventovanejším. Rozhodli
sme sa preto vytvoriť žiakom priestor na cielené osvojenie si rôznych
typov písma.
V šlabikári sa naučia čítať tlačené aj písané tvary písmen a písať
tlačené tvary písmen, na ktoré sa od prípravného obdobia
systematicky zameriavame.
Pri riešení úloh (ak nie je v zadaní uvedené inak) si môžu žiaci písmo
zvoliť sami. Rešpektujeme, že v predškolskom období takmer výhradne
používali len tlačené písmo. V školskom prostredí (predovšetkým pri
aktivitách v šlabikári) sa v jeho používaní zdokonaľujú, v čom ich
podporujeme. Pri riešení úloh v zošitoch k písaniu si žiaci osvojujú
písanie písaným písmom. V pracovnom zošite sú zaradené aktivity,
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pri ktorých si precvičujú používanie obidvoch typov písma, navzájom ich
porovnávajú a rozlišujú.
Úlohy 4 a 5

Fonematické uvedomovanie vnímame ako jeden zo základných
cieľov prípravného obdobia. V tejto etape prípravného obdobia už žiaci
rozlišujú a zapisujú prvé slabiky slov, resp. prvé dvojice hlások/písmen na
začiatku slov. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že žiaci v prvom ročníku
nedisponujú vedomosťami o delení slov na slabiky. Často preto
označia ako prvú slabiku slova len prvú dvojicu hlások. Napr. bodliak – bo,
pričom prvou slabikou je bod.
V školskom prostredí by sme sa mali vyvarovať každej nesprávnej
informácie. Vo vyšších ročníkoch si žiaci môžu uvedomiť rozpor medzi
poznatkami z nižších ročníkov, čo by mohlo negatívne ovplyvniť ich
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postoje k vzdelávaniu. V tomto prípade teda odporúčame vyvarovať sa
používaniu pojmu slabika, uprednostniť opisné formulácie – prvá dvojica
hlások/písmen.
Úloha 6

Kvalita schopnosti zrakového odlišovania detailu od celku významne
ovplyvňuje úspešnosť žiakov v osvojovaní písania. V prípravnom období
a na začiatku šlabikárového obdobia sú systematicky zaradené úlohy
zamerané na túto schopnosť.
Úloha 7

Úlohy označené RU – rozširujúce učivo kladú na žiakov vyššie požiadavky.
Ich zadanie býva zložitejšie a predovšetkým pri ich riešení použijú aj iné
písmená ako samohlásky a spoluhlásky H, P, S. Tieto úlohy, samozrejme,
nemusia riešiť všetci žiaci, ale odporúčame väčšine z nich vytvoriť priestor
13

na to, aby sa o riešenie mohli pokúsiť. Vďaka systematickej práci
s nápovednými obrázkami sa ich úspešnosť bude zlepšovať. Významná je
preto aj diagnostická rovina týchto úloh.
Ukážka

koncepcie

strán

predpisového

zošita

(1.

zošit)

pre

prípravné obdobie s podrobným metodickým opisom
Náhľad strán 18, 19

Nápovedné obrázky

Počas celého školského roka majú nápovedné obrázky v procese
osvojovania čítania a písania zásadný význam. Ich využitie sa so
zlepšujúcimi sa schopnosťami žiakov mení.
V prípravnom období

sú základným prostriedkom na oboznámenie

s tvarmi veľkých tlačených písmen a ich zapamätanie. Opakovaným
prezeraním, pomenovávaním a ďalšími aktivitami si žiaci postupne
zapamätávajú čoraz väčší počet obrázkov a príslušných tvarov písmen.
V tomto období odporúčame používať predovšetkým nápovedné
obrázky v záhlaví každej strany v 1. zošite k písaniu, pretože sú v nich
napísané len tvary veľkých tlačených písmen. Nápovedné obrázky možno
použiť pri rôznych aktivitách. Návrhy na aktivity ku každej dvojstrane
v 1. zošite k písaniu nájdete v metodických komentároch.
14

V šlabikárovom období využívame nápovedné obrázky so všetkými
tvarmi písmen, ktoré sa nachádzajú v šlabikári. Aj počas tohto obdobia
ich žiaci používajú pri plnení rovnakých cieľov ako v prípravnom období,
no okrem toho ich využívajú aj pri riešení najrôznejších úloh, pri ktorých
potrebujú použiť písmeno, ktoré zatiaľ nepoznajú alebo si na jeho tvar
nemôžu spomenúť.
V čítankovom období by mali žiaci poznať tvary všetkých písmen.
V prípade, že na niektoré písmeno zabudnú, môžu si jeho tvar overiť v
nápovedných obrázkoch.
Strana 18
Úloha k obrázku

Na každej dvojstrane v 1. zošite k písaniu sa nachádza obrázok.
Obsahuje prvky, ktoré sú totožné alebo podobné tvarovému prvku,
ktorého nácvik je predmetom danej dvojstrany.
Žiaci prekreslia, dokreslia alebo inak dotvoria obrázok. Pri týchto
aktivitách si uvedomia základné charakteristiky tvarového prvku,
rozcvičia svalstvo na ruke a v neposlednom rade sa aj zabavia.
Po dokreslení, prekreslení tvarov podľa zadania si môžu obrázok
vyfarbiť.

15

Práca v riadkoch vedľa obrázka

Pri nácviku každého tvarového prvku je dodržaný premyslený
didaktický postup. Dôležitou zásadou je dôkladné vysvetlenie
postupu písania daného prvku. V prvom riadku sú zaznačené šípky,
ktorý tento postup znázorňujú. Dôležité je aj postupné zmenšovanie
predpísaných tvarov, od najväčších až po tvary s veľkosťou
zodpovedajúcou požadovanej veľkosti detského písma v prvom ročníku
základnej školy.
Optimálne rozstupy tvarov v riadkoch zabezpečujú nenápadné bodky,
označujúce miesta, odkiaľ majú žiaci začať písať.
Na každej strane je jeden riadok bez predpísaného tvaru, aby doň
bolo možné doplniť ktorýkoľvek tvar podľa individuálnych potrieb každého
žiaka.
Strana 19
Práca v súbore riadkov
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Pri práci na druhej strane každej dvojstrany si žiaci okrem precvičenia
písania daného tvaru nacvičia aj písanie tohto tvaru v rôznych
veľkostiach, uvedomia si jeho odlišnosti od podobných tvarov
a precvičia si písanie podobných tvarových prvkov.
Práca s obrázkom

Poslednou aktivitou na každej dvojstrane je nakreslenie (dokreslenie)
obrázka, prípadne iná netradičná aktivita, pri ktorej žiaci použijú daný
tvarový prvok. Úlohu môžu riešiť samostatne. Pri jej riešení sa zabavia
a zároveň sa učiteľovi vytvorí priestor na individuálnu prácu so
žiakmi, v závislosti od ich aktuálnych potrieb.
Plôška na napísanie mena

Od úplných začiatkov nadobudnutia schopnosti žiakov používať písanú reč
– písmo treba zaraďovať aktivity, v ktorých budú písmo využívať pri
zaznamenávaní zmysluplných, originálnych informácií.
Vedieme ich k tomu, že písmo je nástroj komunikácie. Nie je vhodné,
aby ho vnímali ako predmet „prekresľovania“ rôznych tvarov a ich
kombinácií do riadkov.
Vlastné meno je azda prvým slovom, ktoré vie každý žiak napísať. Táto
schopnosť je pre neho veľmi významná. Aby si ju žiaci dôkladne osvojili,
zaradili sme do zošita úlohu na napísanie svojho mena opakovane.
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Nácvičné – šlabikárové obdobie
Primárnym cieľom šlabikárového obdobia je v nadväznosti na prípravné
obdobie
systematické
postupné
osvojovanie
a upevňovanie
fonematického uvedomovania jednotlivých hlások, tvarov písmen
a čítanie slabík, slov a viet. Osobitná pozornosť sa venuje čítaniu
s porozumením. V šlabikárovom období autori zámerne používajú
ustálenú zostavu štruktúrnych komponentov, ktoré zlepšujú
čitateľnosť učebnice a zároveň umožňujú veľmi flexibilne pracovať
s materiálmi.
Medzi stále prvky (štruktúrne komponenty) jednotlivých strán patria:
 nápovedný obrázok,
 súbor obrázkov podporujúcich fonematické uvedomovanie
hlásky na začiatku, vo vnútri a na konci slova,
 text, ktorého cieľom je pozitívna motivácia na čítanie a podpora
čítania s porozumením. Žiaci s textom aktívne pracujú, analyzujú
slová (neskôr i vety), hľadajú v texte súvislosti. Texty sú prioritne
určené na počúvanie, no žiaci s rozvinutými čitateľskými
zručnosťami ich môžu čítať sami. Písmo textov je farebne odlíšené
od písma ostatných úloh a doplnené piktogramom počúvajúceho
Hupsa,
 súbory úloh, ktorých cieľom je prirodzené a efektívne osvojenie
čítania a písania – systematické osvojovanie tvarov tlačených
písmen a ich aktívne používanie.
Zo schopností rozvíjaných v šlabikárovom období upozorňujeme najmä
na:
 fonematické uvedomovanie hlások (na označenie úloh s týmto
zameraním je použitá zelená farba),
 čítanie – techniku čítania (na označenie úloh s týmto zameraním
je použitá tmavomodrá farba),
 čítanie s porozumením (na označenie úloh s týmto zameraním je
použitá bledomodrá farba),
 písanie – techniku (na označenie úloh s týmto zameraním je
použitá tmavohnedá farba),
 písanie s významom (na označenie úloh s týmto zameraním je
použitá oranžovohnedá farba).
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V šlabikári sa nachádzajú úlohy vhodné na diagnostikovanie úrovne
osvojenia jednotlivých schopností a zručností. Sú označené fialovou
farbou.
Základným
predpokladom
efektívneho
podporovania
čítania
s porozumením je kvalitný a pútavý text, ktorý je primeraný veku
žiakov a ich záujmom. Aj z tohto dôvodu je tvorkyňou nosných textov
v šlabikárovej časti profesionálna spisovateľka píšuca pre deti
mladšieho školského veku.
Komunikácia žiakov s textami tejto kvality im umožňuje postupné
rozvíjanie schopnosti analyzovať a interpretovať text, identifikovať
v ňom informácie a predovšetkým rozvíja ich estetické cítenie
k literárnym textom.
V šlabikárovom období sa žiaci postupne oboznamujú so samohláskami
a spoluhláskami z prípravného obdobia a s novými spoluhláskami tak, aby
mohli čo najskôr čítať zmysluplné texty.
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Ukážka koncepcie strán šlabikára (2. časti) pre šlabikárové
obdobie s podrobným metodickým opisom
Náhľad strán 14, 15, 16

Záhlavie strán a označenie úloh

Aj v šlabikárovom období sa v záhlaví každej strany nachádzajú do
rôznofarebných plôšok vpísané zjednodušené pomenovania cieľového
zamerania jednotlivých úloh na strane. Je prirodzené, že sa odlišujú od
pomenovaní v prípravnom období. Pretrváva fonematické uvedomovanie,
diagnostikovanie, pri čítaní rozlišujeme čítanie – techniku a čítanie –
význam, rovnako aj písanie delíme na písanie – techniku a písanie –
význam.
Aj v šlabikárovej časti môžu mať jednotlivé úlohy viacero cieľových
zameraní. Plný rozsah didaktického využitia úlohy je podrobne opísaný
v metodických komentároch.
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Nápovedné obrázky
Nápovedný obrázok na 1. strane
k práve preberanému písmenu

Súbor nápovedných obrázkov na
2. a 3. strane 1. časti šlabikára

Nápovedné obrázky majú aj v šlabikárovej časti kľúčový význam.
Pripomínajú žiakom jednotlivé hlásky a tvary písmen. Na rozdiel od
prípravného obdobia už používame podobu nápovedných obrázkov so
všetkými tvarmi písmen (v prípravnom období sme používali
predovšetkým nápovedné obrázky s tvarmi veľkých tlačených písmen z 1.
zošita k písaniu). Súbor všetkých nápovedných obrázkov sa nachádza na
úvodných stranách 1. časti šlabikára (strany 2, 3). Nápovedné obrázky sú
zároveň štrukturálnym prvkom šlabikára. Pri každom novom písmene,
ktoré si majú žiaci osvojiť, sa na prvej strane nachádza nápovedný
obrázok so všetkými tvarmi tohto písmena.
V súlade s individuálnymi schopnosťami žiakov odporúčame aj naďalej do
vyučovania pravidelne zaraďovať aktivity s nápovednými obrázkami
v nadväznosti na prípravné obdobie.
Súbor obrázkov k fonematickému uvedomovaniu

Každý nápovedný obrázok, nachádzajúci sa v úvode strany zameranej
na oboznámenie sa s novým písmenom, je doplnený súborom trojíc
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obrázkov k fonematickému uvedomovaniu hlásky na začiatku, vo
vnútri a na konci slova. Žiaci jednotlivé obrázky pomenujú a v každom
pomenovaní určia pozíciu danej hlásky. Podrobné informácie k špecifikám
výskytu
danej
hlásky
v slovách
sa
nachádzajú
v metodických
komentároch.
Úvodný literárny text

Úvodný literárny text má vysoký podiel slov s daným písmenom.
Jeho cieľom je zaujať žiakov a motivovať ich na čítanie týchto slov.
V texte sa nachádzajú aj písmená, ktoré žiaci ešte nevedia prečítať.
Text preto zo začiatku číta učiteľ, neskôr ho začínajú čítať žiaci, ktorí sa
postupne, v individuálnom tempe, učia čítať.
V texte sa nachádzajú dve slová odlíšené iným typom písma. Sú to
slová, ktoré nie sú v spisovnom jazyku, ale majú schopnosť text
zatraktívniť. Žiaci sa pokúsia význam týchto slov vysvetliť, prípadne si
vypočujú vysvetlenie ich významu od učiteľa.
Aj v ďalších textoch v šlabikári sa nachádzajú slová odlíšené iným
typom písma. Slová sú do textov zaradené zámerne, s cieľom rozšíriť
aktívnu slovnú zásobu žiakov. Vysvetlenie významu týchto slov sa
nachádza v Hupsovom slovníku na multimediálnom disku.
Špeciálne didaktické postupy (napr. dôraz na fonematické uvedomovanie,
nadväznosť na predškolské vzdelávanie a intenzívna práca s nápovednými
obrázkami) u žiakov výrazne urýchlia proces osvojenia si čítania. Úvodné
texty im umožnia, aby dostali priestor využiť schopnosť čítať. Veľmi
oceňujeme ich snahu o čítanie týchto textov. Pri práci s textom sa
zameriavame predovšetkým na čítanie s porozumením, pretože
porozumenie textu najviac pozitívne ovplyvňuje snahu žiakov čítať.
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Súbor slov na čítanie

Porozumenie primeranému a pre žiakov atraktívnemu textu významne
ovplyvňuje ich úspešnosť a snahu čítať. Nie je však dostatočné na to,
aby si schopnosť čítať osvojili na požadovanej úrovni. Pre kvalitu čítania
má zásadný vplyv aj technika čítania. Súčasťou didaktických textov ku
každému písmenu sú preto úlohy špecificky zamerané práve na
techniku čítania. Úlohy tohto typu (nachádzajú sa v každom súbore úloh
na rovnakom mieste) sa zameriavajú na čítanie slov s daným písmenom.
Slová sú zoradené v riadkoch podľa počtu slabík. Pri čítaní môžu žiaci
postupovať po riadkoch (čítajú skupiny slov s približne rovnakou
náročnosťou) alebo po stĺpcoch (čítajú slová s rôznou náročnosťou,
rôznym počtom slabík).
Úloha 1

Písané písmo používame nielen na písanie, ale aj na čítanie
zaznamenaných informácií. V šlabikári sú preto systematicky zaradené aj
úlohy, ktorých cieľom je čítanie textov zapísaných písaným písmom.
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Úloha 2

Čítanie s porozumením si žiaci precvičujú nielen pri čítaní textov, ale aj
pri riešení úloh najrôznejšieho typu. V tomto prípade dopíšu do vety slovo
podľa významu vety a obrázka.
Úloha 3

V každom súbore úloh k jednotlivým písmenám (hláskam) sa nachádzajú
aj texty zamerané na precvičenie techniky čítania. Obsah týchto
textov je jednoduchý, preto nepredpokladáme, že by nastal problém
s porozumením textu. Žiaci sa teda môžu plne sústrediť na techniku
čítania. Pri každom texte sa môžeme zamerať na niektorú oblasť techniky
čítania. Konkrétne návrhy sú v metodických komentároch.
Úlohy 4 a 5
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V závere každého súboru úloh sa nachádza text o škriatkovi Hupsovi.
Jeho dej je pre žiakov atraktívny, nadväzuje na vstupný text. V tomto
texte sa už nachádzajú len známe písmená, môžu ho preto čítať všetci
žiaci. Pred úlohou, v ktorej je zaradený tento text, sa spravidla nachádza
úloha, v ktorej sa žiaci oboznámia s náročnejšími slovami tohto textu,
prípadne inými jazykovými javmi, s ktorými sa v texte stretnú. Pri práci
s textom sa sústredíme predovšetkým na jeho porozumenie.
Úloha na písanie tvarov tlačeného písma

V šlabikári sme vyčlenili priestor na systematické osvojenie písania
tvarov veľkých aj malých tlačených písmen. Toto písmo žiaci často
používajú. Je prvým typom písma, ktoré začínajú, spravidla už
v predškolskom veku, používať. Je dôležité, aby sa dôkladne oboznámili
s postupom písania jednotlivých tvarov. Pri riešení úloh v šlabikári
žiakov neovplyvňujeme v tom, aký typ písma použijú (pokiaľ nie je
v zadaní úlohy napísané inak). Môžu teda písať aj tlačeným písmom.
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Ukážka koncepcie strán v predpisových zošitoch pre šlabikárové
obdobie s podrobným metodickým opisom
Náhľad strán 20 – 23 (Písanie, 4. zošit)
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Strana 20
Nápovedný obrázok a tvary písmena

V úvode súboru strán ku každému písmenu sa nachádza nápovedný
obrázok a ukážky všetkých tlačených aj písaných tvarov daného
písmena. Je dôležité, aby si žiaci uvedomili, že každú hlásku možno
zapísať týmito tvarmi. Jeden tvar je vždy farebne odlíšený. Je to tvar
písmena, ktorý sa budú žiaci na danej strane učiť písať. Vďaka tomuto
farebnému odlíšeniu ho žiaci ľahko identifikujú (v tomto prípade je to tvar
veľkého písaného C).
Veľký tvar preberaného písmena

Na prvej strane ku každému novému písmenu sa nachádza zväčšený
tvar daného písmena. Pred začatím písania žiakom dôkladne
vysvetlíme postupnosť radenia jednotlivých tvarových prvkov.
Písmeno je vždy doplnené o drobné šípky, ktoré túto postupnosť
ukazujú. Vyvodenie postupu písania daného tvaru písmena možno doplniť
o ďalšie aktivity (písanie na tabuľu, písanie do piesku, modelovanie
tvaru písmena z rôznych materiálov a pod.).
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Plôšky s písmenami

Pri osvojovaní tvaru daného písmena je dôležité, aby si žiaci uvedomili
jeho odlišnosť od iných písmen (známych aj neznámych). Od
prípravného obdobia sa systematicky venovali tréningu zrakového
vnímania, vnímania detailov na obrázkoch, odlišovaniu detailu od pozadia
a pod. V šlabikárovom období tieto schopnosti využijú pri odlišovaní
jednotlivých tvarov písmen.
Práca v riadkoch

Pri osvojovaní písania tvarov písmen je dôležité dodržať overený
didaktický postup. Napríklad postupne zmenšovať tvary písmen,
ktoré žiaci píšu. Tejto požiadavke sú prispôsobené veľkosti riadkov
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a predpísaných tvarov písmen. Optimálne rozstupy medzi písmenami
spočiatku naznačujú bodky na miestach, kde žiaci písmená začínajú písať.
Sebahodnotenie

Na jednotlivých stranách v zošitoch k písaniu sme vyhradili priestor aj na
sebahodnotenie žiakov, ktoré je pre kvalitu procesu učenia veľmi dôležité.
Žiaci podľa svojho uváženia, vnímania kvality svojho výkonu,
vyfarbujú 5 kruhov podľa inštrukcií učiteľa. Aby si uvedomili
rôznorodosť kritérií, ktoré ovplyvňujú ich výkon, bodky vyfarbujú cielene,
podľa pokynov učiteľa. Napríklad dodržanie správnej veľkosti, tvaru,
rozstupov, ale aj sústredenie, samostatnosť a podobne. Námety na tieto
kritériá sú uvedené v metodických komentároch k jednotlivým stranám.
Strana 21
Prvý blok riadkov

Radenie písmen predpísaných v jednotlivých riadkoch dodržiava
zaužívané didaktické zásady. Najprv si žiaci osvoja písanie tvaru
nového písmena, potom sa ho naučia písať v slabikách a v kombinácii
s podobnými tvarmi iných písmen.

29

Druhý blok riadkov

V ďalšom bloku riadkov už žiaci píšu slová s daným písmenom,
prípadne aj vety s týmito slovami.
Strana 22

Tvary veľkých a malých písaných písmen sa žiaci učia písať osobitne.
Didaktický postup pri písaní týchto písmen je rovnaký.
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Ukážka

koncepcie

strán

pracovného

zošita

pre

šlabikárové

obdobie s podrobným metodickým opisom
Náhľad strany 20

Nápovedný obrázok

Nápovedný obrázok k danému písmenu sa ako zásadný
v didaktickom postupe nachádza aj v pracovnom zošite.
Text o zvieratku

prvok

Ku každému písmenu v pracovnom zošite je zaradený text s krátkou
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informáciou o niektorom z netradičných živočíšnych druhov. V týchto
textoch sa od začiatku nachádzajú všetky písmená. Žiaci ich čítajú sami,
v závislosti od svojich neustále sa zlepšujúcich čitateľských schopností,
alebo ich číta učiteľ.
Texty sú doplnené ilustráciami, ktoré podporujú porozumenie textu (napr.
Hups na obrázku ovoniava cibetku, pretože z informácie vyplýva, že
vylučuje voňavú tekutinu). Žiakov podporujeme v samostatnosti pri čítaní
textov a oceňujeme ich zlepšujúce sa schopnosti pri čítaní.
Úlohy 1 – 3

V pracovnom zošite sa nachádzajú úlohy s rôznorodým zameraním.
Žiaci riešia úlohy zamerané na čítanie slabík, slov, viet, porozumenie pri
čítaní, tvorivé úlohy aj úlohy na využívanie písania pri zaznamenávaní
informácií. Úlohy môžu riešiť žiaci spoločne (podľa inštrukcií učiteľa), ale
podporujeme ich aj v samostatnej práci.
Úloha 4

Ako sme už uviedli, na osvojovanie písania je v súbore didaktických
materiálov Hupsovho šlabikára Lipka (v šlabikári, v predpisových zošitoch
a v pracovnom zošite) navrhnutý systém, akým si žiaci osvojujú písanie
tlačených a písaných písmen. V šlabikári sa naučia písať tvary
tlačených písmen a v zošitoch k písaniu tvary písaných písmen.
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V pracovnom zošite sme vytvorili priestor na rovnomerné precvičenie
obidvoch typov písmen (tlačených aj písaných). Okrem precvičenia
písania týchto písmen si žiaci uvedomia rozdiely medzi nimi, ale aj ich
podobnosť. Pri riešení úloh v pracovnom zošite môžu (ak zo zadania
konkrétnej úlohy nevyplynie inak) používať typ písma podľa vlastného
výberu.
Sebahodnotenie

Spôsob sebahodnotenia žiakov v pracovnom zošite je rovnaký ako
v zošitoch k písaniu. Námety na jeho špecifikáciu sa nachádzajú
v metodických komentároch.
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Zdokonaľovacie – čítankové obdobie
V tejto časti autori opäť zvolili čo najtesnejšie prepojenie s realitou
a svetom okolo žiaka. Čítanka je rozčlenená na niekoľko častí, vždy ide
o čítanie o niečom alebo o niekom (o škole, o prírode, o rodine...).
Týmto spôsobom žiaci priamo alebo podvedome získavajú informáciu
o tom, že proces čítania nie je formálnym cieľom, ale prostriedkom na
získanie, resp. odovzdanie informácií. Žiaci sa stretávajú s rôznymi
druhmi literárnych textov. Čítanka je spracovaná ako antológia. Výber
textov je prierezom modernej i klasickej literatúry pre deti.
Ukážka koncepcie strán šlabikára pre zdokonaľovacie obdobie
s podrobným metodickým opisom
Náhľad strany 72

Záhlavie strán

V zdokonaľovacom (čítankovom) období už žiaci poznajú všetky
hlásky aj písmená. V časti šlabikára k tomuto obdobiu sa nachádzajú
texty, ktorých čítaním sa zlepšujú čitateľské kompetencie žiakov nielen
v rovine porozumenia textu, ale aj techniky čítania.
V záhlaví každej strany sa nachádzajú farebné plôšky s názvami tém.
Pri každej z nich je prázdne políčko, do ktorého žiaci po prečítaní textu
vyznačia, ktoré námety boli v texte rozpracované (o čom čítali).
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Pri niektorých textoch môžu žiaci o priradení témy diskutovať, pretože
k nemu možno priradiť viac tém. Texty tohto typu boli do šlabikára
zaradené zámerne. Problematické zaradenie k téme, prípadne diskusia,
významne podporia procesy vedúce k porozumeniu daného textu.
Odporúčame, aby žiaci políčka pri témach označili vždy až po prečítaní
textu, vypracovaní jednotlivých úloh a realizácii všetkých aktivít, ktoré
s ním súvisia.
Texty v zdokonaľovacom období

Texty pre zdokonaľovacie obdobie sú veľmi rôznorodé. Naším zámerom
bolo poskytnúť žiakom rozličné texty, ktoré im umožnia využiť rozličné
čitateľské stratégie pri čítaní a porozumení textov. Do šlabikárovej časti
k tomuto obdobiu sme preto zaradili aj rôzne nesúvislé texty, návody
na použitie, komiks a pod. Text Šteniatko a kuriatko je tvorený sériou
obrázkov, podľa ktorých žiaci porozprávajú príbeh. Pri tvorbe textu si
precvičia vnímanie, porozumenie a analýzu ilustrácie a pri rozprávaní
tvorbu viet a komunikačné zručnosti.

Niektoré texty zaradené v čítanke na seba nadväzujú a spoločne
upozorňujú na niektoré zo špecifických vlastností textov. Napríklad na
tejto strane sú texty tematicky aj obsahovo veľmi podobné.
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Žiaci obidva texty po prečítaní porovnávajú z obsahového (O čom bol
text? Čo sa udialo?) aj formálneho (Ako je text napísaný? Čo je na texte
zaujímavé? Čím sa texty odlišujú?) hľadiska.
Po prečítaní textov k nim žiaci priradia témy (v políčkach pri názvoch
tém). V prípade textov na tejto strane sú to témy Čítanie o prírode aj
Čítanie o rodine.
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Ukážka koncepcie strán pracovného zošita pre zdokonaľovacie
obdobie s podrobným metodickým opisom
Náhľad strany 53

Texty v pracovnom zošite

V pracovnom zošite je pre zdokonaľovacie obdobie zaradených niekoľko
textov, ktoré nie sú rovnaké s textami v šlabikári.
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Súbor úloh

Žiaci po prečítaní textov vypracujú súbor úloh, ktoré sa zameriavajú
na techniku čítania, identifikáciu rôznych jazykových alebo literárnych
prvkov a čítanie s porozumením. Uprednostňujeme samostatnú prácu
žiakov, v závislostí od ich individuálnych schopností.
S textami na jednotlivých stranách nie je potrebné pracovať
systematicky podľa ich radenia v šlabikári. Taktiež nie je potrebné
čakať s čítaním textov a vypracovávaním úloh až na ukončenie
šlabikárového obdobia. Tieto činnosti odporúčame zaradiť už na
koniec tohto obdobia, aby sa zvýšila rôznorodosť aktivít žiakov.
Predpokladáme, že aj oni budú silne motivovaní poznaním, že vedia sami
čítať básne a iné texty skutočných básnikov a spisovateľov.
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Diagnostika

v prvom

ročníku

–

východiská,

ciele,

postupy
Schopnosť osvojiť si písanú formu reči vyžaduje od žiaka zrelosť
viacerých funkcií, ktoré sa na tomto procese zúčastňujú. Určiť príčinu
ťažkostí, s ktorými sa žiak počas nácviku čítania a písania môže stretnúť,
nie je jednoduché. Odborníci, zaoberajúci sa teóriou nácviku čítania
a písania, v súčasnosti preferujú najmä dve platformy, z ktorých
odvodzujú diagnostické postupy.
Podľa staršieho konceptu sú rané čítanie a písanie činnosti, ktoré
vyžadujú súhru percepčných a motorických schopností, dobrej orientácie
v priestore, rozvinutú zrakovú a sluchovú percepciu a diskrimináciu,
vizuomotorické a grafomotorické schopnosti, ako i kognitívne schopnosti.
Na základe skúseností z praxe je zrejmé, že žiaci, ktorí majú ťažkosti
s čítaním, prípadne i s písaním, často preukazujú zníženú úroveň
jednotlivých percepčno-kognitívnych schopností. Terapia zameraná len na
rozvoj týchto funkcií môže znamenať ich zlepšenie, ale zvyčajne sa
neprejaví i v radikálnom zlepšení čítania, respektíve písania.
V súčasnosti sa postupne začína i v praxi presadzovať kvalitne
teoreticky vypracovaný druhý koncept, ktorý sa zaoberá najmä procesmi
jazykovej povahy. Za kľúčové v tejto koncepcii sa považujú fonologické
schopnosti, ktoré zahŕňajú fonematické uvedomovanie, t. j. uvedomovanie
hláskovej štruktúry slov, krátkodobú verbálnu pamäť a rýchle vybavovanie
slov z dlhodobej pamäti. Podľa niekoľkoročných výskumov žiaci
s narušeným vývinom reči tvoria podstatnú časť populácie detí so ŠPU.
Na základe uvedeného sa pri ranej diagnostike žiakov na začiatku
prvého ročníka odporúča primárne zamerať na úroveň jazykových
zručností žiaka. Je vhodné posudzovať nielen čistotu výslovnosti
jednotlivých hlások, ale i porozumenie reči (napr. porozumenie
inštrukciám), úroveň verbálnej krátkodobej pamäti (zopakovanie
zložitejšej vety, krátkej básničky, riekanky a pod.), tzv. naratívne
schopnosti (prerozprávanie známej rozprávky alebo svojho zážitku)
a, samozrejme,
posúdenie
úrovne
fonematického
uvedomovania.
V prípade, že sa nám ťažkosti žiaka v oblasti komunikačných schopností
javia ako závažné, odporúčame navštíviť logopedickú poradňu. Ak už žiak
je v starostlivosti logopéda, je vhodné podporiť rodičov, aby pokračovali
v stanovenej terapii a venovali sa i domácemu nácviku zručností podľa
odporúčaní logopéda. Môžu tak predísť, resp. zmierniť mnohé ťažkosti s
učením, ktoré ich dieťa môžu postretnúť.
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Predčasná snaha o diagnostiku pri prvých neúspechoch žiaka môže
byť viac na škodu ako na úžitok. Prváčik sa môže ťažšie „rozbiehať“
z rôznych dôvodov. Môže ísť o dieťa, ktoré sa horšie adaptuje na zmeny,
môže sa vyrovnávať s komplikovanou situáciou v rodine. Žiaka môžu
ovplyvňovať
zdravotné
problémy,
o ktorých
nás
rodičia
zatiaľ
neinformovali, znížené kognitívne alebo percepčné schopnosti a pod. Príčin
môže byť veľa a dopátrať sa tej pravej hneď na začiatku školskej
dochádzky nemusí byť jednoduché. Zo strany učiteľa je dôležité získanie
dôvery rodičov i dieťaťa, ako aj ich povzbudenie a vyjadrenie podpory.
Dieťa sa môže rozvíjať len vtedy, ak rodičia i učitelia oceňujú jeho
schopnosti, podporujú ho, systematicky sa mu venujú a vyzdvihujú
i drobné úspechy.
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Štruktúrne komponenty strán v didaktických textoch
šlabikára
Obsahové, výtvarné aj grafické spracovanie šlabikára v plnej miere
zodpovedá špecifikám žiaka na začiatku mladšieho školského veku.
Jednotlivé strany obsahujú štruktúrne komponenty (verbálne aj
neverbálne), ktoré sú nositeľmi obsahovej a predovšetkým didaktickej
roviny učebnice a sú v jednotlivých tituloch usporiadané do zmysluplných
viac-menej pravidelných celkov. Pravidelnosť ich usporiadania podmieňuje
kvalitu plnenia funkcií učebnice, predovšetkým motivačnú, komunikačnú,
inovačnú, integračnú, kontrolnú a výchovnú.
Štruktúra 1. časti šlabikára
V prípravnom období sú na lepšiu orientáciu učiteľa a rodiča úlohy podľa
svojich špecifických didaktických funkcií farebne odlíšené:

V nácvičnom období (s. 32 – 80) majú strany k jednotlivým písmenám
špecifickú štruktúru:

1
5

2

3

4
1 nápovedný obrázok,
2 súbory obrázkov vhodné na fonematické uvedomovanie danej hlásky
na začiatku, vo vnútri a na konci slova,
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3 text určený na počúvanie, číta učiteľ (rodič) alebo žiak, ktorý už vie
čítať, cieľom textu je motivovať na učenie a čítanie s porozumením,
aktívnu prácu a analýzu textu (úloha je označená ikonou Hupsa),
4 úloha nadväzujúca na motivačný text, ilustráciu alebo novú hlásku,
ktorej cieľom je rozvíjať slovnú zásobu so špecifickým zameraním na
slová obsahujúce danú hlásku (úloha je označená modrým krúžkom),
5 súbor úloh, ktorých cieľom je prirodzene a efektívne si osvojiť čítanie
a písanie.
Ďalším prvkom uľahčujúcim orientáciu v šlabikári sú pre žiakov dobre
čitateľné piktogramy:
úloha na nácvik písania tlačených tvarov písmen

úloha na dotváranie písmena dokresľovaním

Hupsova úloha – úloha zameraná na písanie slov s novým
písmenom
RU (rozširujúce učivo) – platí pre prípravné i nácvičné obdobie: Úlohy
označené touto skratkou sú v súlade s požiadavkami Štátneho
vzdelávacieho programu ISCED 1 pre prvý ročník. V danom období
školského roka je úloha alebo jej časť nad rámec minimálneho
obsahového a výkonového štandardu a žiak ju v danej chvíli nemusí
úspešne vyriešiť.
Jednotlivé úlohy sú aj v nácvičnom období odlíšené podľa špecifickej
didaktickej funkcie:
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Štruktúra 2. časti šlabikára
Druhý diel šlabikára sa delí na dve časti – pokračovanie nácvičnej
(šlabikárovej) časti a zdokonaľovacia (čítanková) časť. Zvyšuje sa
požiadavka na kvalitu čítania – techniku čítania a porozumenie textu. Táto
skutočnosť sa výrazne odráža aj na celkovom spracovaní – štruktúre častí
zameraných na jednotlivé písmená, výber štruktúrnych komponentov atď.
V strede druhého dielu šlabikára je dvojstrana s nápovednými obrázkami
ku všetkým písmenám, s ktorými sa žiaci oboznamujú v oboch častiach
šlabikára.
Nácvičná (šlabikárová) časť je členená na samostatné, na seba
nadväzujúce časti venované jednotlivým písmenám. V každej z nich si
žiaci precvičia fonematické uvedomovanie danej hlásky a zdokonalia si
techniku čítania literárnych textov s cieľom porozumenia a estetického
prežívania. Spočiatku je didaktický materiál k písmenám spracovaný na
troch stranách, neskôr na dvojstrane.
1
2
6

3

7

4
8

5

1 Úlohy v šlabikári sú farebne odlíšené podľa didaktického cieľa.

2 Nápovedný obrázok a tri série obrázkov na fonematické
uvedomovanie danej hlásky.
3 Cieľom úvodného textu o Hupsovi je motivovať žiakov na čítanie
a vytvárať ich vzťah k literatúre. Nachádza sa v ňom veľa slov s daným
písmenom. Text číta učiteľ. Po prebratí všetkých písmen môžu tieto texty
43

určené na počúvanie čítať žiaci samostatne. V texte sú zvýraznené
neznáme slová alebo slovné spojenia. Sú vysvetlené v Hupsovom
slovníku, ktorý je na multimediálnom disku k šlabikáru.
4 Úloha zameraná na porozumenie úvodného textu.
5 Slová na precvičenie techniky čítania sú členené podľa počtu písmen,
slabík, výskytu špecifického javu (napr. spoluhláskových skupín).
6 Úloha zameraná na čítanie s porozumením, na samostatné zapísanie
informácie, aktívne písanie, precvičenie techniky čítania, precvičenie
niektorého zo špecifických javov súvisiaceho s daným písmenom (napr.
čítanie rôznych tvarov slovies, uvedomenie nemeniaceho sa slovotvorného
základu).
7 Text určený na čítanie. Často býva dokončením úvodného textu. Pri
práci s textom treba dosiahnuť čo najvyššiu úroveň jeho porozumenia.
8 Pri riešení úlohy sa žiaci naučia správne písať tlačené tvary daného
písmena a precvičia si písanie aj iných tlačených písmen v slovách.
Štruktúra čítankovej časti šlabikára
Zdokonaľovacia (čítanková) časť šlabikára obsahuje literárne texty
rôznych autorov. Texty majú rôznorodú náročnosť a sú zoskupené do
piatich tematických celkov. Výber tematického zamerania sme
podriadili vývinovým špecifikám žiakov v tomto období a ich aktuálnym
záujmom. Zaradenie do blokov podľa tém je významné aj pre čítanie
s porozumením a uvedomovanie tematických
súvislostí medzi textami. Cielene sme sa
1
zamerali aj na rozvoj slovnej zásoby ako
2
základného
predpokladu
na
čítanie
s porozumením.
Jednotlivé
texty
v tematických celkoch majú rozličný rozsah
a náročnosť. Vďaka inovatívnej koncepcii
šlabikára môžu žiaci čítať literárne a náučné
texty primerané ich veku.

3

1 Texty sú rozdelené do piatich tematických
celkov. Majú rozdielnu náročnosť z hľadiska
techniky čítania aj porozumenia textu. Po
prečítaní textu žiaci k nemu priradia témy.
2
Hups
vysvetľuje
pojmy,
ktoré
sa
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nachádzajú v texte alebo súvisia s obsahom textu. Na stranách sú použité
rôzne druhy a farby písma. Pri písanom písme sú použité štandardizované
a digitalizované tvary písmen (okrem otáznikov a výkričníkov).
3 Úlohy sú zamerané na porozumenie textu na rôznych úrovniach
(napr. informácie uvedené v texte priamo, nepriamo, súvislosti s inými
skutočnosťami...).
Didaktický materiál k písmenám T – X je
doplnený o texty v prílohe. Ich obsah je
zámerne
jednoduchý,
nenáročný
na
porozumenie. Sú určené na zdokonaľovanie
techniky čítania.
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Štruktúra pracovného zošita
Pracovný zošit pre 1. ročník základných škôl k šlabikáru je neoddeliteľnou
súčasťou súboru titulov tvoriacich didaktický materiál k šlabikáru.
Jednotlivé strany pracovného zošita majú ustálenú a pravidelnú štruktúru,
vďaka ktorej je riešenie úloh jednoduché.

1

1 Ukážka všetkých tvarov daného písmena
s nápovedným obrázkom, ktorý žiaci poznajú zo
šlabikára a z predpisových zošitov, im pomôže pri
triedení poznatkov, uvedomení si časti učiva, ktoré si
budú na danej strane precvičovať.
2 Ku každému písmenu je priradený živočích, ktorého
3
pomenovanie sa daným písmenom začína (alebo sa
v názve nachádza). V texte je opísaná krátka
zaujímavosť o živočíchovi. Zámerne sme vybrali
živočíchy, ktoré žiaci pravdepodobne nepoznajú.
Predpokladáme, že sa tak zvýši atraktívnosť čítania
a žiaci budú motivovaní zaoberať sa textami, pokúsia
sa ich samostatne prečítať. Texty dopĺňajú ilustrácie,
4
ktoré informáciu vtipne vysvetľujú.
3 V pracovnom zošite sú zaradené rôzne typy úloh,
ktoré sa venujú používaniu nielen písaného, ale aj
tlačeného písma. Úlohy sú zábavné, podporujú
5
čítanie s porozumením, tvorivosť. Riešenie krížoviek,
rébusov a doplňovačiek je pre žiakov veľmi
atraktívne. Úlohy tohto typu sú preto v pracovnom
zošite zaradené veľmi často.
4 V pracovnom zošite je použitý rovnaký prvok na
sebahodnotenie žiaka ako v predpisových zošitoch.
Žiak vyfarbí krúžky podľa toho, ako vníma svoju
úspešnosť. Odporúčame striedať oblasti, ktoré žiak
bude hodnotiť (dôslednosť vypracovania, správnosť
tvarov použitých písmen, úspešnosť v riešení úloh
podľa zadania a pod.).
Okrem strán zameraných na jednotlivé písmená sa
v pracovnom zošite nachádzajú aj strany obsahujúce úlohy na
precvičovanie, zopakovanie jednotlivých častí učiva.
5 Záverečná časť pracovného zošita je venovaná aktívnej práci
s textom. Úlohy sú zamerané na porozumenie prečítaného textu (čítanie
s porozumením).
2
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Didaktické materiály a pomôcky podporujúce prácu so
šlabikárom
Šlabikár a pracovný zošit k šlabikáru sú doplnené o ďalšie didaktické
materiály, ktoré umožňujú čo najefektívnejší postup žiaka v procese
osvojovania písanej reči.
Mimoriadne dôležitý je súbor predpisových zošitov, ktoré ponúkajú
podklady na prácu v prípravnom, nácvičnom i zdokonaľovacom období.

V prípravnom období sa práca zameriava na rozcvičenie a uvoľnenie
ruky, na prípravu na samotný písací akt, nácvik prvkov a tvarov,
z ktorých sú zložené písmená slovenskej abecedy.
V nácvičnej časti sa žiaci stretávajú s úlohami na nácvik a zdokonalenie
písaných tvarov písmen.
V zdokonaľovacom období sa práca zameriava na prácu s textom, zápis
informácií z textu, prepis textu a prácu s prediktabilnými textami. Práca
s prediktabilným textom podporuje aktívne využívanie písanej reči.
Séria predpisových zošitov je doplnená o kartičky, ktoré učiteľ v súlade
s individuálnymi schopnosťami žiakov používa na vyučovaní, aby čo
najefektívnejšie podporil schopnosť žiakov čítať.

Súčasťou
série
sú
nápovedné
tabule,
ktoré
korešpondujú s predloženou sériou učebných textov.

Významným doplnkom je aj
interaktívny
disk,
ktorý
obsahuje zväčšené náhľady
strán a úloh. Náhľady sú
doplnené
o úlohy
rôzneho
typu, najmä však tie, ktoré
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podporujú okrem techniky čítania aj čítanie s porozumením a tiež
čítanie so zapojením oboch mozgových hemisfér. Interaktívne hry sú
doplnené o sériu úloh na očné pohyby, digitálnu ukážku písania
písmen slovenskej abecedy, maľovanky a iné materiály na tlačenie.
Súčasťou disku je aj séria listov na zábavnú prácu s tvarmi písanej
a tlačenej abecedy.
Súčasťou celej série sú aj komplexné a podrobné metodické komentáre,
doplnené o spracovanie teoretických východísk, o námety, návody
a upozornenia odborníkov, učiteľov z praxe a tiež inovačným prvkom
– pojmovou mapou ku každej skupine strán tak, aby učiteľ pri práci
rozumel súvislostiam a vzťahom jednotlivých kategórií požiadaviek
v príslušnej časti šlabikára.
Novinkou je aj maňuška na ruku (bábka Hupsa – hlavného
hrdinu príbehov), ktorá dovolí učiteľovi silnejšie vtiahnuť
žiaka do deja príbehov. Maňušku možno používať aj na iných
hodinách,
resp.
pri
aplikovaní
prierezových
tém
a medzipredmetových vzťahov.
Opísaná séria aj všetky doplnkové materiály dôsledne vychádzajú
z dlhodobo najefektívnejšej metódy používanej
v didaktike – z analyticko-syntetickej metódy. Didaktický postup,
spôsob realizácie základných krokov a metodika práce sú a boli obsahom
odbornej prípravy pedagogických fakúlt Slovenskej republiky, a preto túto
metódu a tento učebný materiál môžu používať všetci učitelia
s aprobáciou pre elementárne vzdelávanie. Obsah metodických
komentárov im spresní spôsoby a iné možnosti aplikácie metódy pomocou
tohto materiálu.
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Podporný multimediálny disk k HUPSOVMU šlabikáru LIPKA ®
Multimediálny disk k HUPSOVMU šlabikáru LIPKA® pre 1. ročník
základných škôl je výbornou pomôckou najmä pre učiteľov 1. ročníka.
DVD obsahuje vybrané učivo pre 1. ročník základných škôl
spracované vo forme prezentácií.
Obsahuje:
 úlohy zo šlabikára,
 rozširujúce úlohy,
 zrakovú rozcvičku,
 didaktické a interaktívne hry,
 pracovné listy,
 maľovanky,
 audiopríbeh,
 postup správneho písania.
Štruktúra multimediálneho disku
Hlavné menu (1) je rozdelené na prípravné obdobie (2), nácvičné
obdobie (3) a zdokonaľovacie obdobie (4).
2

1

3

4
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V prípravnom období (1) si učiteľ nájde zrakovú rozcvičku (2),
didaktické a interaktívne hry (3) zamerané na rozvoj pozornosti a
slovnej zásoby, úlohy na tvorbu viet, úlohy na vyvodenie prvej hlásky,
dvojice hlások, úlohy na vyvodenie hlásky na konci slova, zábavné úlohy
na spoznávanie jednotlivých písmen. Práca so šlabikárom (4) poskytuje
rozpracované úlohy zo šlabikára. Súčasťou prípravného obdobia je aj
prezentácia Ako sa narodil HUPS s audiopríbehom, ktorý si môže učiteľ
so žiakmi vypočuť.

2

1

4

3
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V nácvičnom období (1) učiteľ nájde zoradené jednotlivé písmená
podľa toho, ako sa preberajú v šlabikári. Ku každému písmenu sú
spracované prezentácie s vyvodzovacími obrázkami (2), ktoré sú pre
učiteľa veľmi dôležitou pomôckou, pracovné listy (3) na utvrdzovanie
tvaru daných písmen, didaktické a interaktívne hry (4) na rozvoj
pozornosti a slovnej zásoby, hry na vyvodenie hlásky na začiatku slova,
na utvrdzovanie tvarov písmen a takisto na utvrdzovanie a opakovanie
jednotlivých slov. Pri každom písmene je aj postup správneho písania
(5) jednotlivých písmen a maľovanky (6), ktoré u žiaka podporujú rozvoj
motoriky. Učiteľ tak má možnosť premietnuť žiakom nielen správny tvar
jednotlivých písmen, ale aj správny postup pri ich písaní. Ako pomôcka
slúži učiteľovi aj prezentácia s riadkami s pomocnou liniatúrou (7).
Po premietnutí na interaktívnu tabuľu môže pomocou interaktívneho pera
so žiakmi realizovať nácvik písania písmen, slov a viet. Práca so
šlabikárom (8) poskytuje rozpracované úlohy zo šlabikára.
1

2

3

5

4

8
7

6
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Súčasťou každého písmena v druhej časti šlabikára je HUPSOV
slovník (1). Učiteľ v ňom nájde slová a výrazy z niektorých textov
v šlabikári, ktoré môže využiť na čítanie, prácu s jednotlivými slovami, ale
najmä na vysvetlenie významov jednotlivých slov a výrazov.

c

1
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V zdokonaľovacom
období
(1)
učiteľ
nájde
didaktické,
interaktívne (2) a zábavné hry (3) zamerané na rozvoj slovnej zásoby,
pozornosti, zdokonaľovanie čitateľskej gramotnosti a takisto úlohy na
rozvoj a zdokonaľovanie orientácie a prácu s textom.
3

3

3

3

1

3

2

3

2

Na prácu s podporným multimediálnym diskom je potrebné
materiálne
a technické
vybavenie:
počítač
alebo
notebook,
dataprojektor, premietacie plátno alebo biela keramická tabuľa či
interaktívna tabuľa s interaktívnym perom.
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Prípravné obdobie
Strany 4 – 5
Pojmová mapa

Náhľady strán zo šlabikára
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Motivačné zameranie úvodných strán šlabikára
Motivačné zameranie úvodných strán
na školské prostredie, s ktorým sa
Prostredníctvom aktivít v šlabikári
spôsobom sprostredkovať informácie
pravidlách správania v škole.
Motivačné zameranie strán 4 – 5

šlabikára (s. 4 – 11) sa sústreďuje
žiaci v tomto období oboznamujú.
tak možno žiakom prirodzeným
o školskom prostredí a základných

Škola. Prvý deň v škole. Trieda a predmety v nej. Povolania ľudí
Tematické zameranie strán 4 – 5
Rozprávanie podľa obrázka. Tvorba viet. Veta.
Pomenovanie predmetov
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 1
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 2
Medzipredmetové vzťahy
Matematika
Prierezové témy
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Strana 4
Riešenie úloh na strane nadväzuje na prácu s ilustráciou. Okrem úlohy
formulovanej v zadaní odporúčame realizovať aj ďalšie aktivity. Na strane
sa nachádza ilustrácia, na ktorej je znázornená situácia, ktorú žiaci
dôverne poznajú a zažívajú ju od prvého školského dňa ráno pred školou.
Pri rozprávaní o tejto situácii žiaci disponujú dostatočnou slovnou zásobou,
poznajú súvislosti medzi postavami na obrázku a jednotlivými časťami
obrázka. Na spestrenie rozprávania je na strane použitý i rozprávkový
motív – slimáčiky, ktoré idú do školy rovnako ako žiaci.
Odporúčaný didaktický postup
 Rozprávanie podľa obrázka (vymenovanie postáv, predmetov a
postáv tvoriacich dvojice).
 Riešenie úlohy 1 a)
Cieľom úlohy je tvoriť vety, ktoré sa skladajú z viac ako 3 slov. Za
nežiaduce formulácie považujeme tie,
ktoré sa začínajú
konštrukciou: Na obrázku vidím... Upozorníme žiakov, aby sa snažili
vytvárať vety podľa vzoru. Ak žiak utvorí vetu s nežiaducou
konštrukciou, vyzveme ho, aby sa pokúsil vetu preformulovať.
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Tvorba viet s využitím vzoru pomáha žiakom učiť sa tvoriť
zmysluplné vety, v ktorých sa nebudú vyskytovať nesprávne
stereotypy.
Vnímanie a pomenovávanie detailov na obrázku vo vertikálnej aj v
horizontálnej línii.
Aktivita
Odporúčame aktivitu s papierom, ktorý má šírku šlabikárovej strany
a je určený na zakrývanie častí obrázka. Žiaci položia papier na
obrázok (vymedzia tak menšiu časť obrázka) a pomenujú všetky
predmety, zvieratá a postavy, ktoré na ňom vidia v smere zľava
doprava, zhora nadol. Týmto spôsobom si precvičujú vnímanie
detailov aj ľavo-pravú orientáciu, ktorá je dôležitá počas prípravy na
čítanie. Odporúčame, aby žiaci zdôvodňovali zaradenie danej časti
obrázka (Prečo ju tam ilustrátor nakreslil? Ako to s ránom pred
školou súvisí?).
Vhodným doplnením úlohy je znázornenie situácií. Žiaci si rozdelia
úlohy dvojíc na obrázku a pripravia dialóg (o čom sa asi postavy na
obrázku rozprávajú), poskytneme im primeraný čas na prípravu. Pri
prezentácii žiakom sprostredkujeme informáciu o ich úspešnosti
(primeranosť obsahu, výraznosť reči, schopnosť zaujať, vtip a pod.).
Porovnanie situácie na obrázku s každodennou situáciou pred
školou, ktorú žiaci navštevujú (porovnať tvar budovy, počet žiakov,
rastliny pred školou a pod.). Pri rozprávaní o detailoch na obrázku
môžu žiaci pomenovať rozdiely (napr. Nachádza sa štátny znak aj na
stene našej školy?).
Riešenie úlohy 1 b)
Žiaci dokresľujú obrázok podľa vlastnej fantázie. Úlohu riešia
samostatne. Odporúčame žiakov upozorniť na detaily, podľa ktorých
rozoznáme, či ide niekto do školy (napr. má aktovku, slušné
oblečenie, kvety na začiatku školského roka...). Oceníme, ak žiaci
tieto detaily použijú vo svojich kresbách. Samostatné riešenie tejto
úlohy vytvára pedagógovi priestor na individuálnu prácu so žiakmi
počas riešenia, dosiahnutie cieľov formulovaných pre úlohu 1 a)
a prácu s obrázkom tejto úlohy.

Písanie
Písanie, 1. zošit, strana 2
Hľadanie cesty bludiskom je pre žiakov veľmi atraktívne. Úlohy tohto typu
sú zvyknutí riešiť ešte z predškolského obdobia, preto predpokladáme, že
formálne spracovanie úlohy pozitívne ovplyvní ich záujem. Pri riešení
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úlohy si precvičia kreslenie krivej čiary, ktorú cielene vedú cestičkami
v bludisku. Jednotlivé čiary (cesty k školským potrebám) môžu kresliť
farbičkami rôznych farieb. Oceníme ich snahu a úspešnosť pri kreslení čiar
vo vymedzenom priestore. Po nakreslení čiary žiaci pozorujú obrázok,
identifikujú časti, ktoré nie sú dokončené, a dokreslia ich. Napokon
obrázky vyfarbia. Počas kreslenia čiar aj pri dokresľovaní obrázkov
diagnostikujeme spôsob držania ceruzky a dbáme na jeho správnosť.
Osobitnú pozornosť venujeme žiakom, ktorí píšu ľavou rukou.
Nápovedné obrázky (v hornej časti dvojstrany)
Žiaci pomenujú nápovedné obrázky. Bodkou môžu označiť obrázok
vyjadrujúci písmeno, ktorým sa začína ich meno.
Strana 5
 Riešenie úlohy 2
Na obrázku je znázornená reálna situácia v bežnej triede. Žiaci
pozorujú obrázok a pomenúvajú jednotlivé predmety. O každom
povedia 2 informácie – 2 vety, prípadne súvetie. Určia miesto, kde
sa predmet nachádza, a povedia, na čo sa v škole používa. Môžeme
im opäť poskytnúť vzor (Štetec je položený na poslednej lavici.
Používame ho na maľovanie.). V porovnaní s úlohou na strane 4 je
náročnosť zvýšená požiadavkou formulovať dve informácie.
Predmety v triede nie sú poupratované, je tu pracovný neporiadok.
Odporúčame prediskutovať so žiakmi odpovede na otázky:
Prečo veci v triede nie sú upratané?
Kde sú žiaci?
Kde majú byť upratané písacie potreby?
Ako majú byť upratané učebnice?
Ako majú byť upratané aktovky?
Prípadne odpovede na ďalšie otázky, ktoré vyplývajú zo situácie vo
vašej triede. Vhodnou nadväzujúcou aktivitou je formulovanie
pravidiel dodržiavania poriadku v triede.
 Riešenie úlohy 3
Žiaci si postupne prezrú obrázky ľudí. Postupujú po riadkoch zľava
doprava. Takéto zrakové vnímanie je prípravou na čítanie
v riadkoch. Podľa detailov na obrázkoch určia povolanie zobrazených
ľudí a či môžu pracovať v škole. Svoje zistenia formulujú ústne.
Postupne spresňujeme informácie.
Úlohou žiakov je nielen určiť povolanie ľudí na obrázkoch, ale
povedať, podľa čoho povolanie určili (každá postava má predmet/-y,
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ktoré sú indíciami pri určovaní druhu povolania – hrniec, zástera,
kominárska štetka...). Riešenie úlohy im poskytuje priestor
uvedomiť si, akí rôzni ľudia v škole pracujú. Žiaci ich väčšinou
nepoznajú a je dôležité, aby sa s nimi oboznámili, pochopili, prečo
sú dôležití a kedy ich majú vyhľadať.
Odporúčame riešenie úlohy rozšíriť o určovanie, ktoré povolania sú
potrebné na chod školy, prípadne doplniť aj ďalších ľudí pracujúcich
v škole.
Didaktické hry
Hádaj, na čo myslím
Cieľ hry: Precvičiť pozornosť žiakov, rozvíjať slovnú zásobu žiakov.
Postup: Jeden žiak (zo začiatku učiteľ) si vyberie predmet, zviera alebo
osobu na obrázku. Cieľom je uhádnuť, na čo žiak (učiteľ) myslí. Žiaci
formulujú otázky tak, aby na ne bolo možné odpovedať len áno alebo nie.
Žiak, ktorý uhádne, pokračuje v hre tak, že si vyberie ďalší predmet,
osobu alebo zviera a odpovedá na otázky spolužiakov.
Tichá
Cieľ hry: Precvičiť logické myslenie, pozornosť žiakov.
Postup: Žiaci sedia v laviciach a počúvajú otázky učiteľa. Odpovedajú na
ne kývaním hlavy. Nikto neodpovedá nahlas. Učiteľ kladie otázky: Máme
v triede tabuľu? Sú pred našou školou stromy? Stretli sme dnes v škole
kominára?...
Drep – skok
Cieľ hry: Rozvíjať logické myslenie, pozornosť žiakov.
Postup: Žiaci sa postavia vedľa lavíc a počúvajú otázky učiteľa. Namiesto
odpovede áno spravia drep, namiesto odpovede nie vyskočia.
Učiteľ kladie otázky: Máme v triede počítač (tri okná, nástenku, strom...)?
Je na obrázku v šlabikári kôš na smeti?...
Písanie
Písanie, 1. zošit, strana 3
Na strane sa nachádzajú dvojice farebne a tvarovo rovnakých útvarov
(kruhy, štvorce, trojuholníky a hviezdy).
Úlohou žiakov je nájsť dvojice rovnakých útvarov, pomenovať ich a spojiť
krivou čiarou. Pri spájaní každej dvojice môžu použiť farbičky inej farby.
Upozorníme žiakov na to, aby kreslili čiary podobné čiare spájajúcej kruhy
(vzoru).
Nápovedné obrázky
Žiaci pomenujú všetky nápovedné obrázky.
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Strany 6 – 7
Pojmová mapa

Náhľady strán zo šlabikára
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Motivačné zameranie strán 6 – 7
Školské pomôcky. Osoby a predmety v škole a v obchode
Tematické zameranie strán
Pomenovanie predmetov. Slovo. Vzťah veta – slovo
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 3
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 4
Medzipredmetové vzťahy
Matematika
Prírodoveda
Prierezové témy
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Strana 6
6/1
Hlavnými činnosťami žiakov pri riešení tejto úlohy je pomenovať predmety
a vysvetliť, na čo ich používame. Pomenovaním obrázkov žiaci vytvoria
skupiny slov, ktoré pomenúvajú školské pomôcky, a uvedomia si významy
slov (samotné pomenovanie nie je nositeľom myšlienky). Pri tvorbe viet,
v ktorých opisujú využitie predmetov, zistia, aký je vzťah medzi vetou
a slovom. Pochopia, že veta vyjadruje myšlienku. Môžeme ňou vyjadriť
napríklad to, ako používame predmety. Zdôrazníme im, že slová
používame vo vetách. V inštrukciách zámerne používame pojmy slovo
a veta. Formuláciu vety postupne so žiakmi zdokonaľujeme. Vhodným
rozšírením úlohy je pomenovanie ďalších školských pomôcok a použitie
týchto pomenovaní vo vetách.
6/2
Úloha nadväzuje na predchádzajúcu úlohu. Pri jej riešení si žiaci upevnia
význam pojmov slovo a veta. Žiaci vytvoria vetu a povedia ju nahlas.
Potom uvedú, ktorý názov obrázka vo vete použili. Vety tvoria podľa
uvedených vzorov. Podporujeme ich v tvorbe vtipných viet.
6/3
Cieľom úlohy je precvičiť ľavo-pravú orientáciu ako prípravu na čítanie
a písanie. Farby na farbičkách sa opakujú v jednoduchých postupnostiach.
Ak žiaci nevedia pravidlo opakovania odhaliť (čo možno považovať za
významné diagnostické zistenie), môžeme im poradiť, ako majú farby
striedať. Dbáme však na to, aby farbičky vyfarbovali zľava doprava.
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Táto úloha nabáda žiakov k správnej orientácii v riadku. Pomáha učiteľovi
zistiť, kto už má nejaké skúsenosti s písaným textom a kto ešte nevníma,
že písmená, prípadne aj obrázky, čítame, pomenúvame zľava doprava.
Písanie
Písanie, 1. zošit, strana 4
Rozčlenením plochy peračníka vodorovnými čiarami žiaci vytvoria vzor.
Vodorovné čiary kreslia v smere šípky – zľava doprava. Oceníme ich snahu
a schopnosť kresliť rovnobežné čiary. Po nakreslení čiar môžu vymedzené
plochy vyfarbiť farbičkami rôznych farieb.
Pri riešení úlohy neustále diagnostikujeme správnosť držania ceruzky.
Nápovedné obrázky
Žiaci pomenujú všetky nápovedné obrázky. Bodkou alebo inou značkou
označia obrázok vyjadrujúci písmeno, ktorým sa začína slovo peračník.
Strana 7
7/4
Úloha je ilustráciou rozdelená na tri časti predstavujúce dva domy
(základnú školu – dve časti a obchodný dom). V úlohe a) žiaci pomenujú
osoby na obrázku a určia miesto, kde sa nachádzajú. V úlohe b)
pomenujú obrázky v každej časti ilustrácie a určia dvojice predmetov,
ktoré k sebe patria. Svoje riešenie zdôvodnia. Úloha je vhodná na
diagnostikovanie. Môže poukázať na úroveň kognitívnych schopností
žiakov podľa vytvorených dvojíc, na zvládnutú orientáciu na ploche, ako aj
na komunikačné zručnosti žiaka (najmä výslovnosť a slovnú zásobu).
Úlohy viažuce sa k prvej časti ilustrácie riešime spoločne so žiakmi,
dôkladne im vysvetlíme zadanie. Potom žiaci pracujú samostatne, po
vyriešení úlohy formulujú vety aj zdôvodnenia. Úloha k poslednej časti
ilustrácie je vhodná na diagnostikovanie. Meriame schopnosť žiakov
pomenovať predmety a priradiť ich do dvojíc podľa spoločnej vlastnosti,
ale aj schopnosť pracovať samostatne podľa zadania.
V prípade, že žiak vytvorí dvojicu, ktorú nepokladáme za správne riešenie,
opýtame sa ho na dôvod – kľúč riešenia. V prípade, že žiak vie svoje
riešenie primerane zdôvodniť, považujeme jeho riešenie za správne.
Didaktické hry
Vláčik
Cieľ hry: Rozvíjať slovnú zásobu a komunikačné zručnosti.
Postup: Všetci žiaci sa postavia vedľa lavíc. Lavica predstavuje vláčik,
ktorý všetkých zavezie do Krajiny múdrych detí. Nasadnúť do vláčika
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môže ten, kto splní zadanie. Učiteľ povie, že pocestuje ten, kto povie vetu
o danom predmete v triede (alebo na obrázku v šlabikári). Žiak, ktorý
povie správnu vetu, si sadne – cestuje vláčikom do Krajiny múdrych detí.
Hľadaj dvojicu
Cieľ hry: Precvičiť logické myslenie, pozornosť žiakov, nájsť súvislosti
medzi pomenovaniami.
Postup: Učiteľ (neskôr žiak) povie niekoľko slov, medzi ktorými budú aj
také, ktoré tvoria dvojicu. Žiaci povedia dvojicu slov a zdôvodnia. Napr. zo
slov mačka, auto, slnko, pes tvorí dvojicu mačka a pes, lebo sú to
zvieratá.
Tichá
Cieľ hry: Precvičiť logické myslenie, pozornosť žiakov.
Postup: Žiaci sedia v laviciach a počúvajú otázky učiteľa. Odpovedajú na
ne kývaním hlavy. Nikto neodpovedá nahlas. Učiteľ kladie otázky: Máme
v triede nástenku? Potrebujeme na čítanie šlabikár? Potrebujeme na
písanie štetec? Potrebujeme na písanie ceruzku alebo pero?...
Písanie
Písanie, 1. zošit, strana 5
Pri riešení úlohy žiaci pokračujú v tréningu kreslenia vodorovných čiar.
Jednotlivé čiary kreslia farbičkami rôznych farieb. Postupne zadávame
žiakom farby, ktorými majú čiaru nakresliť. Žiaci najprv danou farbou
vyfarbia obrázok farbičky na začiatku riadka a potom farbičkou rovnakej
farby nakreslia aj čiaru.
Okrem precvičenia kreslenia čiar a rozlišovania farieb si precvičia aj
pozornosť, pozorné počúvanie učiteľa pri zadávaní úloh a dodržiavanie
primeraného pracovného tempa.
Nápovedné obrázky
Žiaci pomenujú všetky nápovedné obrázky. Hviezdičkou alebo inou
značkou označia obrázky, na ktorých sú znázornené zvieratá. Napokon
označené obrázky opätovne pomenujú.
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Strany 8 – 9
Pojmová mapa

Náhľady strán zo šlabikára
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Motivačné zameranie strán 8 – 9
Školské pomôcky
Tematické zameranie strán
Slovo. Fonematické uvedomovanie prvej hlásky slova
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 5
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 6
Medzipredmetové vzťahy
Matematika
Prierezové témy
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Strana 8
8/1
Pri riešení úlohy a) žiaci pracujú so slovami – pomenovaniami predmetov.
Uvedomujú si, že predmety nepomenúvame vetami, že „stačí“ slovo.
Tento poznatok je dôležitý pre proces osvojovania si čítania. Začínajú si
uvedomovať systém pojmov text – veta – slovo – slabika – hláska. Pri
opise účelu používania predmetov žiaci formulujú vety. Triedenie
predmetov podľa toho, či ich používame v škole, vytvára priestor na
zdôvodňovanie názorov a diskusiu. Podporujeme žiakov v tom, aby si
svoje rozhodnutie zdôvodnili. Nie je potrebné dospieť k jednoznačnému
riešeniu, dôležité je zdôvodnenie a obhájenie názoru žiaka.
b) Najmenšou jednotkou reči je hláska. Na úspešné osvojenie čítania je
veľmi dôležité, aby si žiak uvedomil, z ktorých hlások sa slová skladajú. Je
to základný predpoklad na uvedomenie si vzťahu hláska – písmeno.
Schopnosť identifikácie hlások v slovách nazývame fonematické
uvedomovanie. Už počas predškolského vzdelávania si žiaci osvojovali
fonematické uvedomovanie a majú s ním skúsenosti. Úlohu preto možno
využiť na diagnostikovanie miery schopnosti fonematického uvedomovania
hlások. Pojem hláska nepoužívame, žiaci hovoria, aký zvuk počujú na
začiatku slova. Pri určovaní prvej hlásky je možné, že niektorí žiaci uvedú
prvú slabiku. Uvedenú slabiku rozdelíme na hlásky, vysvetlíme žiakom, že
slabika sa skladá z hlások – zvukov. Fonematické uvedomovanie
hlások je dlhodobý proces, nie je potrebné, aby všetci žiaci vedeli
úlohu vyriešiť. Predpokladáme, že sa v tejto schopnosti budú
postupne zdokonaľovať.
c) Riešenie úlohy tematicky nadväzuje na úlohu b). Žiaci triedia
predmety, ktoré treba nosiť do školy. Svoje zaradenie zdôvodnia. Cieľom
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úlohy je formulovať myšlienky, nie jednoznačne označiť predmety, ktoré
v škole potrebujeme.
Strana 9
9/2
Pri riešení úlohy si žiaci hrovou formou precvičia analýzu obrázka a
identifikovanie detailov. Vnímanie detailov je jedným zo základných
predpokladov na rozlišovanie tlačených a písaných tvarov písmen.
Písanie
Písanie, 1. zošit, strana 6
Dokresľovaním slnečných lúčov si žiaci uvedomia priamosť a smer čiar.
Čiary – lúče žiaci kreslia len jednou (žltou) farbou. Dbáme na dodržanie
postupu kreslenia v smere šípky a ukončenie čiary na vyznačenom mieste.
Po nakreslení čiar žiaci obrázok slniečka vyfarbia. Pri práci neustále dbáme
na správne držanie ceruzky.
Nápovedné obrázky
Žiaci pomenujú jednotlivé nápovedné obrázky. Bodkou alebo inou značkou
označia obrázok, ktorý vyjadruje písmeno, ktorým sa začína slovo slnko
(S).
9/3
Pri riešení úlohy žiaci zamerajú svoju pozornosť na geometrické útvary
a rozdiely medzi nimi. Geometrické útvary pripomínajú tvary, z ktorých sa
skladajú písmená. Žiaci si precvičia schopnosť vnímať rozdiely medzi
detailmi, pokračujú v príprave na vnímanie tvarov písmen.
9/4
Úloha je vhodná na diagnostikovanie. Pri samostatnej práci má pedagóg
možnosť individuálne komunikovať so žiakmi a diagnostikovať ich
schopnosť pomenovať obrázky a určiť začiatočné písmeno.
9/5
Úlohy s obrázkom klávesnice k počítaču sú v šlabikári zaradené
systematicky. Žiaci pri každej z nich riešia úlohu formulovanú v zadaní.
Cieľom týchto úloh je motivovať žiakov na prácu s nápovednými
obrázkami, prípadne s inými pomôckami na zapamätanie tvarov písmen
a, samozrejme, na diagnostikovanie počtu tvarov, ktoré si už osvojili.
V tomto prípade žiaci vyfarbujú na klávesnici písmená tvoriace ich meno,
keďže predpokladáme, že väčšina z nich ho už vie napísať.
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Didaktické hry
Bystré ušká
Cieľ hry: Precvičiť sluchovú analýzu slov, určiť prvú hlásku v slove.
Postup: Žiaci sa postavia vedľa lavice. Učiteľ povie: Ak počuješ na začiatku
slova n, vyskoč. Učiteľ hovorí rôzne slová, najviac však s určenou hláskou
na začiatku. Žiaci reagujú podľa toho, či počujú na začiatku slova danú
hlásku. Začiatočné hlásky slov môžu vyberať žiaci, neskôr aj tvoriť slová
(nahradia učiteľa). Tento typ didaktickej hry je použitý prvýkrát, preto sa
môže stať, že niektorí žiaci budú mať problém pri analyzovaní prvej hlásky
slova. Častejším opakovaním hry na hodinách dosiahneme zvýšenie
zručnosti žiakov vo fonematickom uvedomovaní hlások v slove.
Vláčik
Cieľ hry: Precvičiť sluchovú analýzu slov, určiť prvú hlásku v slove, rozvíjať
slovnú zásobu.
Postup: Všetci žiaci sa postavia vedľa lavíc. Lavica predstavuje vláčik,
ktorý všetkých zavezie do Krajiny múdrych detí. Nasadnúť do vláčika
môže ten, kto splní zadanie. Učiteľ povie, že pocestuje ten, kto povie slovo
začínajúce na danú hlásku. Žiak, ktorý povie správne slovo, si sadne –
cestuje vláčikom do Krajiny múdrych detí. Podobne ako v predchádzajúcej
didaktickej hre sa môže stať, že nie všetci žiaci budú pohotovo tvoriť slová
s danou hláskou na začiatku. Systematickým opakovaním hry žiaci získajú
zručnosť pri tvorení slov podľa zadania.
Drep – skok
Cieľ hry: Precvičiť logické myslenie, pozornosť žiakov, zopakovať rozlíšenie
slova a vety.
Postup: Žiaci sa postavia vedľa lavíc a počúvajú slová alebo vety, ktoré
povie učiteľ. Ak počujú slovo, vyskočia. Ak počujú vetu, spravia drep.
Slová alebo vety môžu hovoriť aj vybraní žiaci.
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Písanie
Písanie, 1. zošit, s. 7
Po úvodnom nácviku písania sklonovej čiary na predchádzajúcej strane
žiaci pokračujú v cielenom nácviku tohto tvaru. Po prvý raz píšu tvary do
riadkov. Dôkladne im vysvetlíme pojem riadok, predovšetkým základné
pravidlá využívania riadkov (veľkosť tvarov, pomocné čiary a pod.).
Osobitnú pozornosť treba venovať rozstupu nakreslených tvarov. V prvom
riadku sú bodkami označené optimálne vzdialenosti medzi čiarami. Na
strane sa nachádza päť riadkov. Nie je potrebné vypísať ich všetky počas
jednej vyučovacej hodiny, naopak, písanie odporúčame rozdeliť na viac
menších časových úsekov.
Nápovedné obrázky
Žiaci pomenujú jednotlivé nápovedné obrázky. Krížikom alebo inou
značkou označia obrázky zobrazujúce ovocie.
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Strany 10 – 11
Pojmová mapa

Náhľady strán zo šlabikára
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Motivačné zameranie strán 10 – 11
V telocvični
Tematické zameranie strán
Rozprávanie podľa obrázka. Vzťah rozprávanie – veta – slovo.
Fonematické uvedomovanie prvej hlásky slova
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 7
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 8
Medzipredmetové vzťahy
Matematika
Telesná výchova
Prierezové témy
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Strana 10
10/1
Obrázok sa tematicky viaže k školskému prostrediu. Riešenie úlohy je
vhodné doplniť o charakteristiku prostredia telocvične a spojiť ju s jej
návštevou. Pre žiakov je veľmi dôležité spoznať jednotlivé priestory školy.
Analýza činností znázornených na obrázku umožní, aby sa sformulovali
pravidlá správania v telocvični.
a) Pri riešení úlohy žiaci pracujú so slovami (pri pomenovávaní
predmetov) a s vetami (pri rozprávaní o činnostiach). Uvedomia si
a upevnia svoje predstavy o rozdieloch v použití slova a vety. Pri
pomenovaní predmetov a činností, keď žiaci používajú slová, odporúčame
rozšíriť riešenie úlohy o použitie synoným (napr. skákať – hopsať,
skackať..., hojdať sa – hompáľať sa, kývať sa..., učiteľ – tréner...). Pri
riešení časti úlohy zameranej na triedenie činností vhodných/nevhodných
do telocvične žiaci používajú vety. Môžeme zadať kritériá na tvorbu viet
(napr. 5 slov vo vete). Žiakom umožňujeme postupne zdokonaľovať
formulácie viet.
b) Úlohu odporúčame riešiť až po formulovaní viet pri riešení časti a).
Žiaci sami rozhodnú o tom, ktoré z činností sú/nie sú vhodné na
realizovanie v telocvični. Svoj názor zdôvodnia.
Písanie
Písanie, 1. zošit, s. 8
Sklonové čiary sa v tvaroch písmen používajú v dvoch podobách – písané
zdola nahor alebo zhora nadol. Krátke čiary znázorňujúce dažďové kvapky
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padajúce smerom na zem žiakom umožnia dobre si zapamätať smer
písania čiar. Žiaci dokreslia čo najviac čiar (dažďových kvapiek) v smere
zhora nadol. Po nakreslení čiar vyfarbia obrázok. Neustále dbáme na
správne držanie ceruzky.
Nápovedné obrázky
Žiaci pomenujú jednotlivé nápovedné obrázky. Bodkou alebo inou značkou
označia obrázky podľa zadania (postupne vyberieme 5 ľubovoľných
obrázkov, ktoré žiaci označia).
Strana 11
11/2
Pred riešením úlohy odporúčame realizovať riadený rozhovor, pri ktorom si
žiaci spomenú na telesnú výchovu v materskej škole. Dbáme na
formulácie viet, snažíme sa eliminovať nežiaduce prejavy v reči, napr.
opakovanie slov, neúčelné používanie ukazovacích zámen (toto, tento,
táto...). Po ukončení rozhovoru žiaci samostatne nakreslia obrázky podľa
zadania.
11/3
a) Žiaci pomenujú predmety na obrázkoch. Je vhodné, aby sa ich pokúsili
pomenovať aj viacerými slovami – synonymami (auto – vozidlo, autíčko,
limuzína, lopta – futbalka, volejbalka, loptička, iglú – obydlie, dom, kruhy
– hojdačka...). Je dôležité neustále rozširovať slovnú zásobu žiakov. Po
vyslovení každého slova žiaci určia, ktorú hlásku počujú na začiatku.
Úlohu možno rozšíriť o vymenovanie ďalších slov, ktoré sa danou hláskou
začínajú (napr. auto – Alenka, autobus...). Cieľom týchto aktivít je okrem
rozširovania slovnej zásoby a fonematického uvedomovania aj
uvedomovanie slova a jeho vlastností z hľadiska jazyka – skladá sa
z hlások, zo slabík a pod.
Diagnosticky je úloha zameraná na úroveň fonematického uvedomovania
– určenie prvej hlásky. Žiaci, ktorí sa s úlohami podobného typu ešte
nestretli, môžu mať s jej správnym riešením ťažkosti. Po dlhodobejšom
nácviku by úlohy tohto typu mali zvládať.
b) Túto časť môžu žiaci riešiť samostatne. Počas práce treba kontrolovať
ich úspešnosť a individuálne s nimi komunikovať o riešení.
11/4
Úloha je zameraná na podporu schopnosti žiaka vnímať drobné rozdiely na
obrázkoch. Táto schopnosť je dôležitá pre rozlišovanie tvarov písmen.
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Písanie
Písanie, 1. zošit, s. 9
V jednotlivých riadkoch si žiaci precvičujú tvar sklonovej čiary písanej
zhora nadol. Pred začatím písania čiar si s nimi zopakujeme informácie
o písaní do riadkov. Bodky v prvom riadku zabezpečujú primerané
rozstupy medzi čiarami. Vypísanie jednotlivých riadkov odporúčame
rozdeliť do dvoch časových jednotiek.
Nápovedné obrázky
Po pomenovaní nápovedných obrázkov odporúčame zopakovať aktivitu
s označením obrázkov podľa diktátu učiteľa.
Didaktické hry
Tichá
Cieľ hry: Precvičiť logické myslenie, pozornosť žiakov.
Postup: Žiaci sedia v laviciach a počúvajú otázky učiteľa. Odpovedajú na
ne kývaním hlavy. Nikto neodpovedá nahlas. Učiteľ kladie otázky: Môžeme
v telocvični behať? Môžeme v telocvični variť?...
Drep – skok
Cieľ hry: Precvičiť logické myslenie, pozornosť žiakov.
Postup: Žiaci sa postavia vedľa lavíc a počúvajú otázky učiteľa. Namiesto
odpovede áno spravia drep, namiesto odpovede nie vyskočia.
Učiteľ kladie otázky: Máme v našej telocvični basketbalový kôš (lopty,
žinenky, bazén...)? Môžeme v telocvični skákať na švihadle?...
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Strany 12 – 15
Pojmová mapa
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Náhľady strán zo šlabikára

Motivačné zameranie strán 12 – 15
Hráme sa na písmenká. Zvieratá v prírode. Zvieratá v zoo
Tematické zameranie strán
Fonematické uvedomovanie hlások A, I, E, O, U.
Písanie tvarov veľkých tlačených písmen A, I, E, O, U.
Dopisovanie písmen do slov
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 9
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 10
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 11
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 12
Medzipredmetové vzťahy
Prírodoveda
Telesná výchova
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Strany 12, 13, 14 a 15
Na týchto stranách sa žiaci oboznámia s tvarmi veľkých tlačených
samohlások. Pri zostavovaní úloh sme vychádzali z nasledujúcich stratégií
formulovaných v didaktike elementárneho čítania a písania:
– počiatočné znázornenie tvaru písmena pomocou iných obrázkov,
predmetov a pod.,
– postupné odstraňovanie častí, ktoré k tvaru písmena nepatria,
– postupné zmenšovanie tvaru písmena.
Pre konkrétne vyvodenie tvaru tlačených písmen na týchto stranách to
znamená:
– znázornenie tvaru písmena telom, postavením v pozícii podľa obrázka
(pri takomto znázornení si žiaci uvedomia tvar jednotlivých častí
písmena),
– doplnenie tvaru písmena o časti konkrétnych predmetov, z ktorých by sa
dal tvar písmena vymodelovať – túto časť možno doplniť aj o reálne
vytvorenie takéhoto modelu,
– odstránenie „doplnených“ častí písmena, vyvodenie reálneho tvaru
písmena,
– postupný prechod od reálneho znázornenia rôznymi spôsobmi až po
reálny tvar písmena bez pomocných častí, obrázkov,
– samotné písanie daného písmena.
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Písanie
Písanie, 1. zošit, s. 10
Pri dokresľovaní trávy si žiaci precvičia písanie vratného ťahu, ktorý sa
v písmenách slovenskej abecedy často používa. V úlohe sme využili tvar
listov trávy, ktorý žiakov dobre upozorňuje na vratnosť ťahu (list je na
konci veľmi tenký, ostrý). Pred začatím písania je vhodné pozorovať listy
trávy a porovnať ich s predpísanými tvarmi. Pri písaní dbáme na správne
držanie ceruzky. Tvary môžu žiaci písať zelenou farbičkou.
Nápovedné obrázky
Po pomenovaní nápovedných obrázkov sa žiaci pokúsia pomenovať
zvieratká nakreslené v tráve (mucha, motýľ, mravec, lienka, koník, roháč,
cifruša). K písmenám, ktorými sa pomenovania začínajú, nakreslia bodku.
K písmenu M nakreslia teda až tri bodky.
12/1, 13/4, 14/7
Žiaci pozorujú deti predstavujúce sochy z písmen. Pokúsia sa ich
napodobniť. Navzájom sa pozorujú a vzájomne si korigujú postavenie tela.
Pomocou nápovedných obrázkov alebo spamäti určia, ktoré písmená
znázorňujú.
12/2, 13/5, 14/9
Pri riešení úloh žiaci pozorujú postupné „vyabstrahovanie“ tvaru písmena
z rôznych zobrazení (modelov). Pozorujú tvary jednotlivých písmen a
pokúšajú sa ich napísať. Riešenie úlohy odporúčame doplniť o ďalšie
možnosti modelovania tvarov písmen z rôznych tvarovo modifikovateľných
materiálov (špagát, drôtik a pod.). Počas modelovania a analyzovania
využitia rôznych predmetov si žiaci veľmi dôkladne uvedomia špecifiká
tvaru konkrétneho písmena.
12/3
Na základe zrakovej analýzy žiaci označia písmená A a I. Odporúčame
samostatnú prácu a diagnostikovanie. Učiteľ môže sledovať systematickosť
práce (postup zľava doprava), rýchlosť vypracovania, chybovosť, ako aj
úroveň koncentrácie pozornosti žiaka. V prípade potreby môže zadať
žiakom, aby označili ďalšie písmená.
13/6
Pri riešení úlohy si žiaci precvičia písanie písmen. Úloha je vhodná aj na
diagnostikovanie. Odhaľuje nám orientáciu na ploche i schopnosť presne
odpísať vzorový tvar – úroveň vizuomotoriky žiaka.
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Písanie
Písanie, 1. zošit, s. 11
Žiaci si v riadkoch precvičujú vratný ťah. Primeraný rozstup v prvých
riadkoch zabezpečujú vyznačené body. V treťom riadku žiaci píšu tvar
v dvoch veľkostiach. Uvedomenie si rozdielu vo veľkosti ich pripraví na
rozlišovanie veľkých a malých písmen. Prácu na strane odporúčame
rozdeliť aspoň do dvoch časových úsekov. Pred začatím písania si so
žiakmi zopakujeme pravidlá písania do riadkov.
Nápovedné obrázky
Po pomenovaní nápovedných obrázkov žiaci povedia, pri ktorých
obrázkoch urobili bodky pri riešení úlohy na predchádzajúcej strane.
Hviezdičku nakreslia pri obrázku, ku ktorému nakreslili viac bodiek.
Povedia slová, ktoré sa týmto písmenom začínajú.
14/8
Na predchádzajúcej strane sa žiaci naučili čítať aj písať samohlásky A, E,
I a O. Pri riešení tejto úlohy si precvičia písanie týchto písmen. Je veľmi
dôležité najskôr diagnostikovať kvalitu poznatkov žiakov a až po skutočne
kvalitnom osvojení predchádzajúcich poznatkov ich oboznámiť s ďalším
písmenom, ktoré sa na tejto strane prezentuje. K žiakom s rozdielnymi
schopnosťami odporúčame pristupovať individuálne.
14/10
Pomenovaním predmetov na obrázkoch si žiaci precvičia fonematické
uvedomovanie prvej hlásky v slove. Ku každému slovu priradia správne
písmeno. Na riešenie tejto časti úlohy musia žiaci poznať tvar písmena,
zároveň disponovať schopnosťou zrakovo odlíšiť jednotlivé písmená a
vedieť ich správne priradiť k obrázku. Správnosť riešenia skontrolujeme.
Zistenia sú dôležitým diagnostickým ukazovateľom.
Písanie
Písanie, 1. zošit, s. 12
Dokresľovanie vĺn je veľmi prirodzenou činnosťou na vyvodenie písania
tvaru dolného zátrhu. Žiaci si tvar veľmi dobre uvedomia. Vnímajú
jednoznačne určený smer pohybu a predovšetkým orientáciu tvaru.
Zdôrazníme, že písať začíname zhora nadol a pohyb orientujeme doprava.
Nápovedné obrázky
Po pomenovaní nápovedných obrázkov žiaci bodkou označia niekoľko
obrázkov (predstavujúcich písmená) podľa diktátu učiteľa (cca 7
obrázkov).
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15/11
Obrázky zvierat sú s obrázkami stôp spojené cestou vyznačenou jedným
písmenom. Pri riešení úlohy musia žiaci rozlišovať jednotlivé tvary písmen.
Odporúčame, aby písmená aj prečítali. Riešenie úlohy môžeme doplniť
rozprávaním o obrázku (napr. o živote lesných zvierat).
15/12
Obrázky sa líšia len chýbajúcimi písmenami v textoch na tabuliach v zoo.
Žiaci po zistení rozdielu písmená doplnia. Obrázky a tabule na nich sú
zámerne radené zľava doprava, čo pripravuje žiakov na reálne čítanie
v riadkoch. Riešenie úlohy simuluje reálne využívanie čítania v konkrétnej
situácii. Žiaci získajú pozitívnu informáciu o vlastnej skúsenosti. Úloha má
aj veľký diagnostický význam. Je opäť zameraná na rozvoj vizuomotoriky,
t. j. spolupráce oko – ruka. Žiak pozorne sleduje predtlačený vzor a
dopĺňa chýbajúce tvary písmen do neúplného obrázka. Úroveň
vypracovania úlohy môže učiteľovi naznačiť ťažkosti žiaka nielen v oblasti
vizuomotoriky, ale aj pozornosti.
Didaktické hry
Urči písmeno
Cieľ hry: Zopakovať tvary písmen.
Postup: Učiteľ vpisuje do štvorcovej siete bodky. Postupným vpisovaním
bodiek do štvorčekov vytvára tvar písmena. Bodky nemusia byť
umiestňované vedľa seba. Žiaci sa snažia čo najrýchlejšie určiť, ktoré
písmeno im to pripomína.

Uhádni písmeno
Cieľ hry: Zopakovať tvary písmen znázorňovaním.
Postup: Žiaci vytvoria skupinky, v ktorých budú znázorňovať písmená
z drobného materiálu (gombíky, kocky, ceruzky, drôtik, plastelína...).
Po skončení práce sa skupiny vymenia a hádajú, ktoré písmená spolužiaci
znázornili. Môžu si pomôcť nápovednými obrázkami.
Bystré ušká
Cieľ hry: Precvičiť sluchovú analýzu slov, určiť prvú hlásku v slove.
Postup: Žiaci sa postavia vedľa lavice. Učiteľ povie: Ak počuješ na začiatku
slova A, zdvihni ruku. Učiteľ hovorí rôzne slová (napr. auto, angína,
77

motorka, lietadlo, ihrisko...), najviac však s určenou hláskou na začiatku.
Žiaci reagujú podľa toho, či počujú na začiatku slova danú hlásku.
Hru zopakujeme, začiatočnou hláskou, ktorú určujeme, je I. Zdvihnutie
ruky môžeme zameniť napríklad za tlesknutie.
Telefón
Cieľ hry: Zopakovať identifikáciu známych písmen.
Postup: Na tabuľu napíšeme tvary veľkých tlačených písmen A, I, E, O, U.
Žiakov rozdelíme do dvoch skupín, ktoré sa postavia do zástupu chrbtom
k tabuli. Posledný z každého zástupu je rovnako vzdialený od tabule – asi
1 m. K prvým žiakom v zástupoch sa postaví učiteľ a každému pošepká do
ucha názov písmena, napr. U. Žiaci na povel začnú šepkať názov písmena
spolužiakovi, ktorý stojí za nimi (klasická hra na telefón). Posledný žiak,
keď sa dozvie názov písmena, podíde k tabuli a priloží ruku k písmenu,
ktoré sa „dozvedel z telefónu“.
Vyhráva skupina, ktorá skôr a správne označí dané písmeno. Posledný
žiak sa premiestni na začiatok (k učiteľovi) a hra pokračuje.
Písanie
Písanie, 1. zošit, s. 13
Dolný zátrh je v písmenách slovenskej abecedy veľmi častým prvkom.
Jeho nácviku je dôležité venovať dostatočnú pozornosť. Upozorníme
žiakov na rozdiel v tvare, ktorý dokresľovali do obrázka ako vlnky, a tvar
dolného zátrhu, ktorý je v dolnej časti zúžený a ktorého protiľahlé línie nie
sú rovnobežné. Pri písaní tvaru si žiaci precvičia aj rozdiel v ich veľkosti.
Riadky sú doplnené o pomocné linajky. Vysvetlíme žiakom ich funkciu
a opíšeme, ako ich majú používať. Odporúčame rozdeliť prácu na strane
do dvoch časových úsekov.
Nápovedné obrázky
Po pomenovaní nápovedných obrázkov žiaci zakrúžkujú obrázky
písmenami, ktoré sú na začiatku ich rodného mena a priezviska.
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Strany 16 – 18
Pojmová mapa

Náhľady strán zo šlabikára
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Motivačné zameranie strán 16 – 18
V kuchyni. Ovocie a zelenina. Na lúke
Tematické zameranie strán
Fonematické uvedomovanie hlások H, P, S. Písanie tvarov
veľkých tlačených písmen H, P, S
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 13
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 14
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 15
Medzipredmetové vzťahy
Prírodoveda
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Strana 16
16/1
Príprava jedla z rôznych potravín je téma blízka žiakom. Možno ju rozšíriť
rozhovorom o tom, kto a kde pripravuje žiakom jedlo v škole. Kuchári na
ilustrácii pripravujú jedlá len z potravín, ktorých pomenovania sa začínajú
hláskami, ktoré už žiaci poznajú.
a) Žiaci pomenujú potraviny a určia prvú hlásku v slovách. Počas riešenia
úlohy je vhodné diagnostikovať kvalitu fonematického uvedomovania.
b) Kombinácie surovín, z ktorých kuchári pripravili polievky, sú
neštandardné. Žiaci opíšu, z ktorých surovín sú polievky pripravené,
a rozprávajú o tom, či by im chutili. Poskytneme im dostatok priestoru na
komunikáciu, formulovanie myšlienok a názorov.
c) Žiaci môžu vymyslieť kuchárom akékoľvek mená. Je vhodné obmedziť
výber mien tak, aby sa začínali určitými písmenami. Riešením úlohy sa
precvičia vo fonematickom uvedomovaní.
16/2
Žiakom opíšeme postup pri písaní tvaru veľkého tlačeného H. Pred písaním
do šlabikára odporúčame precvičenie na tabuli, veľkom papieri,
modelovaním z vhodného materiálu a pod. Žiaci si týmito činnosťami
lepšie zapamätajú tvar písmena. Písmeno H môžeme písať dvoma
spôsobmi. Môžeme najprv napísať dve vertikálne čiary a nakoniec
horizontálnu čiaru (I, I, –) alebo napísať prvú vertikálnu čiaru, potom
horizontálnu a nakoniec druhú vertikálnu čiaru (I, –, I). My sme zvolili
prvý spôsob.
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16/3
Potraviny na obrázkoch už žiaci pomenovali pri riešení úlohy 1. Je vhodné
vysvetliť im zadanie úlohy a dať im ju riešiť ako samostatnú prácu.
Riešenie úlohy treba skontrolovať. Úspešnosť žiaka je dôležitým
diagnostickým zistením. Vzhľadom na to, že písanie začiatočných písmen
slova nemusí v danom období zvládnuť každý žiak, úlohu sme označili ako
rozširujúcu a žiaci ju môžu riešiť pomocou nápovedných obrázkov.
16/4
Žiaci opíšu, ako sú pri tanieroch prichystané príbory. Dbáme na presné
formulácie, zameriame sa predovšetkým na určenie pravej a ľavej strany.
Pri kreslení obľúbeného jedla odporúčame individuálne konzultácie podľa
potrieb žiakov.
Písanie
Písanie, 1. zošit, s. 14
Pri dokresľovaní torty si žiaci nacvičia smer a orientáciu písania horného
zátrhu. V obrázku sa nachádzajú aj tvary dolného zátrhu. Žiaci si
uvedomia rozdiel medzi týmito tvarmi. Horný a dolný zátrh môžu písať
odlišnými farbami, zvýrazní sa tým rozdiel medzi tvarmi. Sviečky vyfarbia
rôznymi farbami.
Nápovedné obrázky
Žiaci pomenujú všetky nápovedné obrázky. Krúžkom označia tie, ktorých
pomenovania sa začínajú rovnakými hláskami ako názvy farieb, ktoré sa
použili na vyfarbenie sviečok na torte.
Strana 17
17/5
Žiaci rozprávajú podľa obrázka, opisujú zobrazenú situáciu. Pokúsia sa
povedať, čo sa mohlo udiať pred touto situáciou a krátko po nej. Dbáme
na čo najpresnejšie formulácie, bez zbytočného opakovania slov,
neúčelného opakovania zámen a pod. Pri označovaní miest, kde sa
nachádza tvar písmena P, žiaci pracujú samostatne.
17/6
Žiakom opíšeme postup pri písaní tvaru veľkého tlačeného P. Pred písaním
do šlabikára odporúčame precvičenie na tabuli, veľkom papieri,
modelovaním z vhodného materiálu a pod. Žiaci si týmito činnosťami
lepšie zapamätajú tvar písmena.
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17/7
Podobnú úlohu už žiaci riešili niekoľkokrát. Môžu ju riešiť samostatne
(podľa ich individuálnych schopností). Dôležitá je kontrola správnosti
riešenia a diagnostikovanie všetkých žiakov. Pomenovania obrázkov sa
začínajú aj na iné písmená ako tie, ktoré vedia písať, preto je úloha
označená ako rozširujúca. Pri jej riešení si môžu pomáhať nápovednými
obrázkami.
Didaktické hry
Drep – skok
Cieľ hry: Precvičiť fonematické uvedomovanie hlásky P ako prvej hlásky
slova.
Postup: Žiaci sa postavia vedľa lavíc a počúvajú slová, ktoré povie učiteľ.
Ak počujú slovo, ktoré sa začína hláskou P, vyskočia. Ak nepočujú na
začiatku slova hlásku P, spravia drep.
Písanie
Písanie, 1. zošit, s. 15
Pred začatím písania horného zátrhu je potrebné vysvetliť žiakom špecifiká
tohto tvaru – zúženie v spodnej časti, sklon a rôznobežnosť protiľahlých
priamok. Pri písaní žiaci využívajú aj pomocné linajky a precvičia si aj
striedanie tvarov rôznej veľkosti. Prácu na strane odporúčame rozdeliť do
dvoch časových úsekov.
Nápovedné obrázky
Po pomenovaní nápovedných obrázkov žiaci niektoré podčiarknu podľa
diktátu učiteľa.
Strana 18
18/1
Písanie tlačeného písmena S býva pre žiakov náročné. Časté je zrkadlové
otočenie tvaru písmena pri písaní. Riešením úlohy si žiaci uvedomia tvar
písmena S. Upozorníme ich na správnu orientáciu tohto tvaru.
18/2
Žiakom opíšeme postup pri písaní písmena S. Zdôrazníme predovšetkým
orientáciu písmena. Pred samotným písaním písmena je dôležité
precvičenie tvaru písmena na tabuli, veľkom papieri či modelovaním tvaru
písmena z rôznych materiálov. Pri písaní neustále kontrolujeme správnosť
napísaných tvarov.
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18/3
Pred samotným riešením úlohy odporúčame vymenovať viaceré slová,
ktoré sa začínajú hláskou s. Žiaci hovoria slová a určujú, ktorá hláska je
na začiatku. Riešenie úlohy potom môžu vypracovať samostatne.
Dopisovanie začiatočného písmena slova znázorneného obrázkom je
rozširujúca úloha. Žiaci si môžu pomôcť nápovednými obrázkami. Počas
samostatnej práce treba kontrolovať ich úspešnosť a poskytnúť im
individuálne konzultácie.
18/4
Na klávesnici žiaci vyfarbia písmená H, U, P, S a písmená, ktoré vedia
prečítať. Môžu si pomôcť nápovednými obrázkami. Tento typ úlohy už
riešili, je vhodné využiť ju na diagnostikovanie. Pri diagnostikovaní je
dôležité porovnať úspešnosť žiakov v podobnej úlohe na s. 9. Porovnaním
zistíme osobný progres žiaka pri poznávaní písmen. Dôležitý je
individuálny prístup a motivácia. Neporovnávame výsledky žiakov
navzájom.
Didaktické hry
Dážď z písmen
Cieľ hry: Zopakovať tvary známych písmen.
Postup: Učiteľ má pripravené kartičky so všetkými tvarmi písmen, ktoré sa
žiaci doteraz naučili (A, I, E, O, U, H, P, S). Každé písmeno je na
samostatnej kartičke (každé písmeno je na viacerých kartičkách). Ak budú
žiaci pracovať v skupinách, je vhodné, aby mala každá skupina rovnaké
kartičky. Žiaci pracujú na zemi. Učiteľ z výšky spustí každej skupine
kartičky na zem – kartičky s písmenami „napršia“ a žiaci hľadajú rovnaké
písmená alebo všetky tvary konkrétneho písmena podľa zadania učiteľa.
Potom všetky písmená prečítajú.
Hľadaj dvojicu
Cieľ hry: Zopakovať tvary známych písmen, precvičiť sluchovú analýzu
slov.
Postup: Učiteľ pripraví obrázky rôznych predmetov (potraviny, športové
náradie, školské pomôcky...) a kartičky so známymi písmenami.
Rozložené môžu byť na zemi pre všetkých žiakov (skupinky) alebo ich
učiteľ rozdelí dvojiciam žiakov v laviciach. Žiaci priraďujú písmená
k obrázkom podľa prvej hlásky slova.
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Písanie
Písanie, 1. zošit, s. 16
Pri dokresľovaní ihličiek na vetvičky si žiaci dobre uvedomia tvar pravého
oblúka. Okrem nich dokresľujú aj niekoľko tvarov dolných zátrhov.
Uvedomia si rozdiely v týchto tvaroch, ktoré sa môžu pokúsiť vysvetliť.
Tvar pravých oblúkov si precvičia aj pri písaní do riadkov. Zdôrazníme
špecifiká tohto tvaru, smer kreslenia, mierne „prehnutie“ a podobne.
Nápovedné obrázky
Po pomenovaní nápovedných obrázkov žiaci označia bodkami tie, ktoré
vedia prečítať. Riešenie úlohy má pre učiteľa diagnostický význam.
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Strany 19 – 20
Pojmová mapa

Náhľady strán zo šlabikára
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Motivačné zameranie strán 19 – 20
Ukryté písmená. Zvieratá okolo nás
Tematické zameranie strán
Opakovanie písania tvarov písmen. Dopisovanie písmen do slov. (s. 19)
Fonematické uvedomovanie prvej hlásky slova (s. 20)
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 16
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 17
Medzipredmetové vzťahy
Prírodoveda
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Strana 19
19/5
Z dôvodu náročnosti písania tvaru tlačeného písmena S sme na stranu
zaradili úlohu zameranú na zrakové vnímanie (vnímanie detailov). V prvej
časti úlohy žiaci určia, ktoré dvojice častí obrázkov patria k sebe. Druhá
časť úlohy je takmer totožná s prvou časťou, žiaci však nespájajú časti
obrázkov zvierat, ale písmen. Dvojice častí obrázkov a písmen žiaci
vyfarbia rovnakou farbou. Pri určovaní tvarov písmen si žiaci pomáhajú
nápovednými obrázkami. Je to rozširujúca úloha. Vyfarbovanie je tiež
významným predmetom diagnostikovania. Sledujeme precíznosť a
rýchlosť práce žiaka, ale i prítlak na podložku a správne držanie pastelky.
19/6
V úlohe sa nachádzajú štyri splete písmen, v každej sú tri písmená. Žiaci
analyzujú každú spleť a píšu písmená, ktoré v nej našli. Písanie a čítanie
nájdených písmen je rozširujúca úloha, žiaci si môžu pomôcť nápovednými
obrázkami.
19/7
Úloha je veľmi podobná úlohe na strane 15/12. Žiaci porovnávajú obrázky
a tabule so slovami v dvoch riadkoch. Pri porovnávaní zistia, ktoré
písmená na tabuliach chýbajú, a dopíšu ich. Vhodným rozšírením úlohy je
prečítanie týchto mien. To je rozširujúca úloha. Po vyriešení úlohy možno
žiakov vyzvať, aby na tabuľu napísali svoje rodné mená. Ostatní žiaci
mená prečítajú. Pri čítaní i písaní môžu žiaci používať nápovedné obrázky.
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Písanie
Písanie, 1. zošit, s. 17
Pri riešení úloh na tejto strane si žiaci precvičia rôzne tvary, ktoré poznajú
z predchádzajúcich strán, a tvary už známych písmen. Na obrázku sa
nachádzajú časti, ktoré sú rovnaké ako tvary písmen, ktoré sa v šlabikári
naučili písať (A, E, I, O, U). Žiaci tieto časti identifikujú a farebne ich
zvýraznia.
V riadkoch sú predpísané tvary vratného ťahu, dolného a horného zátrhu.
Do voľných riadkov žiakom vpíšeme tvar, ktorý potrebujú docvičiť.
Do lístočka vpíšu žiaci svoje rodné meno. Schopnosť napísať svoje rodné
meno je významných diagnostickým zistením.
Nápovedné obrázky
Po pomenovaní jednotlivých nápovedných obrázkov žiaci označia bodkou
obrázky s písmenami, ktoré sa nachádzajú v slove mravec.
Strana 20
20/1
Žiaci pomenujú zvieratá na obrázkoch. Po vyslovení pomenovania
povedia, ktorou hláskou sa začína. Úlohu možno rozšíriť o vyslovovanie
ďalších slov, ktoré sa danou hláskou začínajú. Napríklad: somár, slimák,
sova, slnko, sánky...
V rámci rozširujúcej úlohy môžu žiaci ku každému obrázku napísať prvé
písmeno pomenovania. Zdôrazňujeme potrebu individuálneho prístupu pri
diagnostikovaní a hodnotení tejto úlohy. Žiaci môžu pri riešení používať
nápovedné obrázky.
20/2
Obsahom úlohy je rozširujúce učivo. Ako sme už zdôraznili, žiaci na
začiatku školskej dochádzky disponujú významnými poznatkami o písanej
reči. Pri riešení úlohy preukážu svoje poznatky o tvaroch veľkých
tlačených písmen. Ich úspešnosť je potrebné diagnostikovať. Pri
komunikácii o úspešnosti je dôležité k žiakom pristupovať individuálne,
pozitívne oceniť každé riešenie a zdôrazniť každé napredovanie.
20/3
Úloha tohto typu sa počas prípravného obdobia cyklicky opakuje.
Dôvodom
opakovania
je
dynamické
diagnostikovanie,
teda
diagnostikovanie postupných zmien v kvalite poznatkov žiakov. Keďže
žiaci úlohu tohto typu riešili už dvakrát (v tejto podobe na strane 18/4),
odporúčame, aby pracovali samostatne. Nesmieme zabudnúť, že
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hodnotíme osobný progres žiaka, nie jeho úspešnosť v porovnaní
s ostatnými.
Didaktické hry
Čo máme v triede
Cieľ hry: Zopakovať známe tvary písmen, precvičiť sluchovú analýzu slov.
Postup: Učiteľ ukáže kartičku s tlačeným tvarom písmena, ktoré žiaci
poznajú z prípravného obdobia. Žiaci písmeno pomenujú – prečítajú
a hľadajú v triede predmety, ktoré sa na danú hlásku začínajú. Ak sa
predmety dajú zobrať, položia ich na jednu kôpku spolu s písmenom
na kartičke.
Vláčik
Cieľ hry: Precvičiť sluchovú analýzu slov, určiť prvú hlásku v slove, rozvíjať
slovnú zásobu.
Postup: Všetci žiaci sa postavia vedľa lavíc. Lavica predstavuje vláčik,
ktorý všetkých zavezie do Krajiny múdrych detí. Nasadnúť do vláčika
môže ten, kto splní zadanie. Učiteľ povie, že pocestuje ten, kto povie slovo
začínajúce na danú hlásku. Žiak, ktorý povie správne slovo, si sadne –
cestuje vláčikom do Krajiny múdrych detí.
Puzzle
Cieľ hry: Precvičiť zrakové vnímanie, vnímanie detailov. Ak zvolíme
obrázky s rovnakou témou, môžeme ich využiť ako prierezovú tému alebo
medzipredmetové vzťahy.
Postup: Žiaci sa rozdelia na dve skupiny. Učiteľ pripraví pre prvú skupinu
do obálky na dve časti rozstrihnuté obrázky s ľubovoľnou témou,
najvhodnejšie sú také, ktoré sa začínajú na hlásku známu z prípravného
obdobia. Pre druhú skupinu pripraví do obálky na dve časti nastrihané
písmená, s ktorými sa žiaci oboznámili v prípravnom období. Obe skupiny
správne zložia obrázky i písmená. Potom svoju prácu predstavia
spolužiakom (prečítajú písmená, pomenujú obrázky) a priradia písmená
k obrázkom.
Písanie
Písanie, 1. zošit, s. 18
Písanie hornej slučky je v porovnaní s inými tvarmi náročné. Nácviku jej
písania treba venovať dostatočnú pozornosť. Pred samotným písaním je
nevyhnutné vysvetliť žiakom presný postup pri písaní tohto tvaru,
poukázať na zloženie tohto tvaru z iných už známych prvkov, sklon,
miesto prekríženia a pod.
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Nápovedné obrázky
Po pomenovaní obrázkov žiaci môžu podčiarknuť písmená podľa diktátu
učiteľa.
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Strana 21
Pojmová mapa

Náhľad strany zo šlabikára
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Motivačné zameranie strany 21
Prečo sa učíme rozprávať, čítať a písať
Tematické zameranie strany
Rozprávanie podľa série obrázkov. Využívanie hovorenej a písanej reči
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 18
Medzipredmetové vzťahy
Prírodoveda
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Tvorba projektu
Strana 21
21/4
a) Všetci žiaci vedia, že v škole sa naučia čítať a písať. Uvedomujú si, že
hovorenú reč môžeme zapísať písmom. Na sérii obrázkov je znázornený
postup osvojovania hovorenej a písanej reči žiakom. Žiaci si uvedomia,
ako sa mení ich schopnosť používať materinskú reč. Súčasťou úlohy je
text, v ktorom sú jednotlivé obrázky opísané. Text žiakom prečítame
a vyzveme ich, aby príbeh zreprodukovali podľa obrázkov.
Odporúčame zadať žiakom úlohu porozprávať sa o osvojovaní reči doma s
rodičmi.
b) Riešenie tejto úlohy realizujeme vo vzájomnej diskusii. Žiaci formulujú
svoje predstavy o význame osvojenia jazyka a jeho používaní. Zároveň ich
podporujeme v hodnotení výpovedí ostatných žiakov a v postupnom
spresňovaní formulácií.
Didaktická hra
Tichá
Cieľ hry: Precvičiť logické myslenie, pozornosť žiakov.
Postup: Žiaci sedia v laviciach a počúvajú otázky učiteľa. Odpovedajú na
ne kývaním hlavy. Nikto neodpovedá nahlas. Učiteľ kladie otázky
vyplývajúce z predchádzajúceho rozhovoru.
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Písanie
Písanie, 1. zošit, s. 19
Žiaci si v úlohe ešte viac precvičia písanie hornej slučky. Pri dokresľovaní
robota si precvičia rôzne, už známe tvary. Pri dokresľovaní môžu použiť
rôzne farbičky. Pred samotným písaním je nevyhnutné zopakovať žiakom
presný postup pri písaní tohto tvaru. V treťom riadku si uvedomia rozdiel
medzi tvarmi hornej slučky a horného zátrhu.
Nápovedné obrázky
Po pomenovaní obrázkov žiaci bodkou označia tie, ktoré sa začínajú
písmenom nachádzajúcim sa v slove robot.
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Strana 22
Pojmová mapa

Náhľad strany zo šlabikára

93

Motivačné zameranie strany
Čarovné slovíčka
Tematické zameranie strany
Rozprávanie podľa obrázka. Využívanie hovorenej a písanej reči
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 19
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Tvorba projektu
Strana 22
22/1
Úloha nadväzuje na úlohu na strane 21/4. V procese osvojovania písanej
reči je pre žiakov veľmi dôležité, aby si uvedomili význam a dôležitosť
používania písanej reči. Pri riešení úlohy si uvedomia, aké efektívne je
použitie reči pri opísaní nejakej potreby, vyžiadania pomoci. Na obrázku
sú v bublinách zakreslené rôzne možnosti, ako požiadať napríklad
o farbičky (napísať – povedať – ukázať). V diskusii sa žiaci vyjadria, kedy
je vhodné jednotlivé spôsoby použiť. Úloha nemá jednoznačné riešenie.
Každý spôsob možno vo vhodnej chvíli použiť. Žiaci formulujú svoje
myšlienky a navzájom diskutujú.
22/2
Úloha je takmer totožná s predchádzajúcou úlohou. Odlišuje sa tým, že
nie je zrejmé, o aký predmet chce chlapec požiadať. Žiaci tento predmet
najprv dokreslia na poličku. Odporúčame, aby úlohu riešili počas domácej
prípravy s rodičmi. Ukážu im, ako sa v škole naučili rozprávať, tvoriť vety
a rozumieť jazyku.
Písanie
Písanie, 1. zošit, s. 20
Pri riešení úloh si žiaci ďalej precvičujú písanie tvaru hornej slučky
a horného zátrhu. Dokreslenie šnúrky na koráliky ich dobre upozorňuje na
tvarové špecifiká tvaru horného zátrhu. Pri kreslení môžu žiaci pracovať
individuálnym tempom.
Nápovedné obrázky
Po pomenovaní nápovedných obrázkov môžu žiaci bodkou označiť tie, na
ktorých sú zobrazené písmená vyjadrujúce hlásky, ktoré počujú pri
vyslovení slova pero.
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Strana 23
Pojmová mapa

Náhľad strany zo šlabikára
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Tematické zameranie strany
Čítanie citosloviec. Čítanie slabík
Motivačné zameranie strany
Zvuky okolo nás
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 20
Medzipredmetové vzťahy
Prírodoveda
Matematika
Prierezové témy
Environmentálna výchova
Strana 23
23/3
a) Žiaci pomenujú predmety a zvieratá na obrázkoch. Napodobnia zvuky,
ktoré zvieratá a predmety vydávajú. V bublinách sú vpísané citoslovcia,
ktorými sa zvuky napodobňujú. Nie je potrebné, aby žiaci slová prečítali.
Predpokladáme, že všetci priradia prvú hlásku pomenovania k prvému
písmenu slova v bubline na základe fonematického uvedomenia. Podľa
individuálnych schopností žiakov môžeme úlohu rozšíriť aj o prečítanie
slov.
b) O papagájovi je známe, že dokáže napodobniť slová aj zvuky. Žiaci
o tejto jeho schopnosti nepochybne vedia. Do bubliny teda môžu vpísať
akékoľvek slovo, ktoré by mohol papagáj vysloviť. Žiakov povzbudíme,
aby nejaké slovo vpísali (vhodným slovom je aj meno žiaka). Riešenie
úlohy má významnú diagnostickú hodnotu.
Didaktické hry
Hádaj, ktoré zviera napodobňujem
Cieľ hry: Zopakovať názvy zvierat a zvuky, ktoré vydávajú, precvičiť
sluchovú analýzu slov.
Postup: Jeden žiak napodobňuje pohyb alebo zvuk zvieraťa. Ostatní
hádajú, ktoré zviera napodobňuje.
Bystré očká
Cieľ hry: precvičiť zrakové vnímanie detailov, čítať jednoslabičné slová
(citoslovcia).
Postup: Učiteľ pripraví obrázky predmetov a zvierat, ktoré sú nakreslené
v šlabikári na str. 23. Na kartičky napíše citoslovcia vyjadrujúce zvuky
daných predmetov a zvierat. Na zem (magnetickú tabuľu, lavicu) rozloží
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obrázky i kartičky. Žiakom povie, že hľadá bystré očká, ktoré nájdu
správnu dvojicu obrázok – slovo. Po vytvorení dvojíc žiaci spoločne
pomenujú predmet alebo zviera na obrázku a prečítajú slovo vyjadrujúce
priradený zvuk (citoslovce).
Písanie
Písanie, 1. zošit, s. 21
S tvarmi tlačených písmen A, E, I, O, U sa žiaci oboznámili už v šlabikári.
Po niekoľkých dňoch si ich písanie zopakujú, pričom dbáme na správne
držanie ceruzky. Tvary písmen v riadkoch majú optimálnu veľkosť,
dodržanie správnej veľkosti zabezpečujú pomocné riadky.
V úlohe označenej lupou žiaci vo vete vyhľadajú samohlásky a zakrúžkujú
ich. Predpokladáme, že niektorí žiaci budú vedieť prečítať celú vetu.
Povzbudíme ich, aby sa ju pokúsili prečítať nahlas spolužiakom. Ich snahu
veľmi oceníme.
Úloha označená ružovými nožničkami a ceruzkou je variantom diktátu.
Žiaci vystrihnú písmená z okraja strany a podľa pokynov (diktátu) učiteľa
ich postupne nalepujú do štvorčekov. Po nalepení písmen je nevyhnutné
skontrolovať správnosť záznamu. Počas kontroly môžu žiaci obrázky
vyfarbovať.
Nápovedné obrázky
Po pomenovaní nápovedných obrázkov môžu žiaci bodkou označiť obrázky
s písmenami, ktoré potrebujeme na napísanie prvého slova (SAMI) z vety
v úlohe označenej lupou.
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Strany 24 – 25
Pojmová mapa

Náhľady strán zo šlabikára
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Motivačné zameranie strán 24 – 25
Zvuky zvierat. Svet okolo nás
Tematické zameranie strán
Čítanie a písanie slabík. Odpisovanie jednoslabičných slov
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 21
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 22
Medzipredmetové vzťahy
Prírodoveda (živočíchy)
Prierezové témy
Environmentálna výchova
Strana 24
24/1
a) Pri pomenovaní zvierat na obrázku a tvorbe viet si žiaci pripomenú
rozdiel vo funkcii slova a vety. Oceníme vety s originálnou myšlienkou
a väčším počtom slov. Žiakom môžeme poskytnúť vzor: ovečka – Ovečka
so zaujatím hľadí na hada.
O každom zvierati možno vytvoriť aj viac viet. Úlohu možno rozšíriť
o pomenovanie predmetov a rastlín na obrázku a ďalšiu tvorbu viet.
b) Táto časť úlohy nadväzuje na úlohu na strane 23/3. Žiaci už videli
napísané slová znázorňujúce zvuky, ktoré vydávajú zvieratá, a pokúsili sa
ich aj prečítať. Predpokladáme, že to zvládnu a úspech pozitívne ovplyvní
aj ich sebavedomie a radosť z učenia.
24/2
a) Úloha nadväzuje na predchádzajúcu úlohu. Žiaci opäť pomenujú
zvieratá a vyslovia slová, ktoré napodobňujú zvuky, ktoré zvieratá
vydávajú. Všetky slová sa už vyskytli v predchádzajúcich úlohách, čo
ovplyvní
úspešnosť
žiakov.
Pri
riešení
môžu
použiť
riešenia
z predchádzajúcich úloh. Úloha je veľmi vhodná na diagnostikovanie.
Zistíme úspešnosť žiakov pri písaní slov v závislosti od ich významu (žiak
neprepisuje, ale píše slová podľa kontextu, významu). Ide v podstate o
prvý diktát (resp. autodiktát), ktorý žiaci samostatne píšu.
b) Pri riešení úlohy zistíme okrem schopnosti žiakov písať slová aj mieru
ich kreativity. Aj táto úloha je vhodná na domácu prípravu. Je však
potrebné rodičov upozorniť na to, ako treba realizovať domácu prípravu.
24/3
Jednotlivé písmená žiaci poznajú a vedia ich už písať. Pri riešení úlohy po
prvý raz píšu písmená v slabikách. Upozorníme ich na primeranosť
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medzier medzi písmenami. Pred riešením odporúčame, aby žiaci úlohu
robili najprv na tabuli, papieri, inom veľkom formáte, prípadne aby
písmená modelovali z vhodného materiálu. Písanie slabík môžu žiaci robiť
samostatne. Napísané slabiky treba dôkladne skontrolovať.
Písanie
Písanie, 1. zošit, s. 22
Dolná slučka je taktiež frekventovaným tvarovým prvkom v písmenách.
Jej tvar je pre žiakov pomerne náročný. Nácviku písania dolnej slučky
preto venujeme dostatočnú pozornosť. Tvar dolnej slučky je obsiahnutý vo
viacerých častiach obrázka (lastovičky, koruna stromov, listy na
čerešniach a podobne). Ich identifikovaním a obkreslením sa žiaci
oboznámia so základnými charakteristikami tohto tvaru. Obrázok si môžu
aj vyfarbiť.
Pri písaní tvarov do riadkov žiaci využívajú pomocné linajky. Precvičia si aj
striedanie tvarov rôznych veľkostí. Optimálne rozstupy tvarov spočiatku
zabezpečujú bodky s klesajúcou farebnou intenzitou. Po ich vymiznutí by
mali žiaci vedieť rozstupy dodržiavať sami.
Nápovedné obrázky
Po pomenovaní jednotlivých obrázkov žiaci bodkou označia tie, na ktorých
sú zobrazené dopravné prostriedky.
Strana 25
25/4
Úloha sa zameriava na fonematické uvedomovanie. Žiaci budú po prvý raz
identifikovať prvú dvojicu hlások slov. V jednotlivých farebných plôškach
sú vždy dva obrázky, ktorých pomenovania sa začínajú na rovnakú
dvojicu hlások. Žiaci pomenujú každý obrázok a povedia, čo počujú na
začiatku slova. Potom vymýšľajú ďalšie slovo, ktoré sa začína rovnakou
dvojicou hlások a dá sa znázorniť obrázkom. Obrázok vyjadrujúci vhodné
slovo dokreslia do prázdnej plôšky. Fonematické uvedomovanie prvej
dvojice hlások slova je pre žiakov pomerne náročné. Veľmi oceníme
správne vyriešenie úlohy.
25/5
Úloha sa opäť zameriava na fonematické uvedomovanie prvej dvojice
hlások v slovách. V jednotlivých farebných plôškach sú len obrázky,
ktorých pomenovania sa začínajú na rovnakú dvojicu hlások. Žiakom sa
tým zjednodušuje riešenie úlohy. Fonematické uvedomovanie prvej
dvojice hlások slova je pre žiakov pomerne náročné. Veľmi oceníme
správne vyriešenie úlohy. Žiaci pomenujú obrázky a povedia, čo počujú na
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začiatku každého pomenovania. Potom vyfarbia dvojicu písmen
vyjadrujúcu hlásky, ktoré sa nachádzajú na začiatku pomenovaní
obrázkov v danej farebnej plôške. Je to rozširujúca úloha, preto nie je
potrebné, aby všetci žiaci dosiahli stopercentnú úspešnosť. Úlohy tohto
typu budú riešiť aj na nasledujúcich stranách, ich úspešnosť to
nepochybne ovplyvní.
25/6
Na obrázku sa prekrývajú tvary písmen aj geometrických útvarov. Žiaci
rozličnými farbičkami vyfarbia písmená, geometrické útvary nechajú
nevyfarbené. Úloha je náročná na zrakové vnímanie. Neúspešnosť
v riešení je dôležitá na diagnostikovanie, môže signalizovať nedostatočnú
schopnosť žiaka odlišovať tvary písmen a detaily, čo môže spôsobiť
následné problémy pri osvojovaní tvarov písmen.
25/7
Riešením tejto rozširujúcej úlohy je napísanie slov HUS a PES. Písmená,
z ktorých sa tieto slová skladajú, už žiaci vedia písať. Prvýkrát budú písať
(nie prepisovať) slová, ktoré majú plný význam.
Správnosť
riešenia je významným
diagnostickým
ukazovateľom
o schopnostiach žiaka rozumieť vzťahu medzi hláskou a písmenom či
napísať slovo s daným významom. Žiak musí zvládnuť sluchovú analýzu a
syntézu slova, aby úlohu vypracoval správne. Ide o vyššiu úroveň
fonematického uvedomovania, nevyhnutnú na úspešné zvládnutie písanej
formy jazyka.
Didaktické hry
Drep a skok
Cieľ hry: Precvičiť rozlíšenie pojmov slovo a veta.
Postup: Žiaci stoja vedľa lavíc, počúvajú učiteľa. Ak učiteľ povie slovo,
vyskočia, ak povie vetu, spravia drep. Napríklad: ovečka (výskok)
Ovečka so zaujatím hľadí na hada. (drep)
Slová alebo vety môžu vymýšľať aj žiaci.
Vláčik
Cieľ hry: Precvičiť rozlíšenie pojmov slovo a veta, rozvíjať slovnú zásobu.
Postup: Všetci žiaci sa postavia vedľa lavíc. Lavica predstavuje vláčik,
ktorý všetkých zavezie do Krajiny múdrych detí. Nasadnúť do vláčika
môže ten, kto splní zadanie. Učiteľ povie, že pocestuje ten, kto povie
slovo, ktoré pomenúva niečo v triede (zviera, ovocie, zeleninu...), a hneď
aj vetu, v ktorej slovo použije. Žiak, ktorý povie správne slovo i vetu, si
sadne – cestuje vláčikom do Krajiny múdrych detí.
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Písanie
Písanie, 1. zošit, s. 23
Cieľom úloh na tejto strane je precvičenie písania tvarov dolnej a hornej
slučky. Je dôležité, aby sme pred samotným písaním spoločne so žiakmi
opísali rozdiely medzi týmito tvarmi.
Dbáme na správny postup pri písaní, na správnosť a veľkosť tvaru.
Odporúčame, aby žiaci úlohu realizovali v dvoch časových úsekoch.
Pri dokreslení obrázka v úlohe označenej ružovou ceruzkou si žiaci
dôkladne uvedomia tvar dolnej slučky. Oceníme ich fantáziu a dôslednosť
pri riešení úlohy.
Nápovedné obrázky
Po pomenovaní nápovedných obrázkov žiaci bodkou označia obrázky s
písmenami, ktoré sa nachádzajú v slovách hus a pes.
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Strany 26 – 28
Pojmová mapa

Náhľady strán zo šlabikára
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Motivačné zameranie strán 26 – 28
Moji kamaráti. Režim dňa. Školský klub
Tematické zameranie strán
Fonematické uvedomovanie prvej a poslednej hlásky slova.
Čítanie a písanie slov
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 23
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 24
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 25
Medzipredmetové vzťahy
Telesná výchova
Prierezové témy
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Osobnostný a sociálny rozvoj
Strana 26
26/1
Žiaci pomenujú obrázky. Po vyslovení pomenovania povedia aj prvú
dvojicu hlások slova. Vhodným rozšírením učiva, ktoré zaradíme podľa
individuálnych schopností žiaka, je aj pomenovanie prvých dvoch hlások,
ktoré počujú na začiatku slov.
Napríklad: pohár – p – o
Úlohu môžeme doplniť aj o ďalšie obrázky a ich pomenovania.
Upozorňujeme na to, že slová by sa mali začínať otvorenou slabikou
(slabikou zloženou zo spoluhlásky a samohlásky). Uzavreté slabiky žiaci
ešte nemusia správne oddeliť. Snažíme sa nepoužívať pojem slabika,
pretože žiaci nemusia vždy korektne slabiku odlíšiť. Vyhneme sa tak
vzniku nesprávnych predstáv o slabike.
Príklad nevhodného slova na fonematické uvedomovanie prvej slabiky:
posteľ – žiak určí ako prvú slabiku po-. Prvou slabikou je však slabika
pos-. Zdôrazňujeme, že žiaci by sa v škole nemali dozvedať nepravdivé
informácie, napriek tomu, že v danom období ešte nedisponujú
poznatkami, ktoré by im umožnili túto skutočnosť odhaliť. Nepoužívame
teda pojem slabika a snažíme sa neizolovať prvú slabiku slov, ktoré sa
začínajú uzavretou slabikou.
Rozširujúca úloha: Po pomenovaní prvej dvojice hlások sa žiaci pokúsia
prečítať písmená v kruhoch a priradiť ich k obrázkom. Žiaci môžu pracovať
podľa svojich vedomostí alebo pomocou nápovedných obrázkov. Oceníme
ich úspešnosť, zameriame sa predovšetkým na progres, ktorý postupne
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pri riešení úloh tohto typu nepochybne nastáva (žiaci riešia čoraz väčšiu
časť úloh spamäti, bez použitia nápovedných obrázkov).
26/2
Dvojicami písmen uvedenými v úlohe sa začína viacero rodných mien.
Pred samotným riešením odporúčame, aby žiaci povedali čo najviac
takýchto mien. Opäť nepoužívame pojem slabika, pretože pri riešení tejto
úlohy sa môže stať, že žiaci povedia aj mená, ktoré sa začínajú uzavretou
slabikou. Za správne považujeme chlapčenské aj dievčenské mená.
Oceníme aktivitu žiakov pri tvorení slov. Podľa ich individuálnych
schopností môžeme riešenie úlohy rozšíriť aj o napísanie mien.
So – Soňa, Sofia
Ma – Martin, Martina, Majka, Matúš, Marek, Marián, Marcel, Marcela,
Markéta
Mi – Michal, Miloš, Milan, Milada, Milica
Pe – Peter, Petra, Petronela, Perla
26/3
Žiaci vyfarbia obrázok tak, aby plôšky, v ktorých sú slová začínajúce na
rovnaké písmená, boli vyfarbené rovnakou farbou. Na úspešné riešenie
úlohy žiaci nemusia čítať celé slová. Predpokladáme však, že to niektorí
z nich spontánne urobia. Dáme im príležitosť, aby slová prečítali. Oceníme
ich snahu a úspešnosť. Diagnosticky je dôležité postrehnúť, či žiak pracuje
bez chýb, či nedochádza k zámenám tvarovo podobných písmen,
prípadne, či nezlyháva jeho pozornosť.
Písanie
Písanie, 1. zošit, s. 24
Tvar poloválu bude žiakom pripomínať tvar písaného a. Tento tvar
nacvičujeme v kombinácii so sklonovou čiarou, aby sa zefektívnila
propedeutika k písaniu písaného a. Pri písaní žiakov upozorníme na
požiadavku začať a skončiť v jednom bode a predovšetkým na
jednoťažnosť písma. Pri písaní do riadkov žiaci využívajú pomocné linajky
a bodky označujúce optimálny rozstup medzi tvarmi. Pri riešení úlohy
dbáme na správne držanie ceruzky, správnosť opisu postupu pri písaní
tohto tvaru a dodržiavanie správnosti tvaru.
Tvar čiapok škriatkov sa veľmi podobá na tvar poloválu. Pri ich
dokresľovaní si žiaci precvičia predovšetkým dodržiavanie požiadavky, aby
sa písanie tvaru začalo aj skončilo v jednom bode.
Nápovedné obrázky
Po pomenovaní obrázkov žiaci bodkou označia niekoľko obrázkov
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s písmenami podľa diktátu učiteľa. Je nevyhnutné skontrolovať správnosť
zápisu – označenia obrázkov.
Strana 27
27/4
Úloha obsahuje dve série obrázkov – postavy detí a rad predmetov. Žiaci
povedia (prečítajú) mená detí (môže ich prečítať aj učiteľ). Po pomenovaní
predmetov žiaci čiarou priradia mená detí k obrázkom predmetov tak, aby
spojili tie, ktorých pomenovania sa začínajú rovnakými hláskami
(písmenami).
27/5
Pri riešení úlohy si žiaci uvedomia, ako postupujeme pri písaní slov.
Pozorujú, ako dievčatko na obrázku píše svoje meno, ako ho hláskuje. Na
každom obrázku je o jedno písmeno viac. Žiaci rozprávajú o obrázkoch,
opisujú postup, akým dievčatko píše svoje meno. Úlohu odporúčame
rozšíriť o zapisovanie mien žiakov na tabuľu. Pri zapisovaní žiaci opisujú,
akým spôsobom postupujú pri písaní. Oceníme všetkých žiakov, ktorí
dokážu svoje mená správne napísať.
27/6
Úloha s klávesnicou sa tentoraz rieši iným spôsobom. Žiaci vyfarbia
klávesy, ktoré by použili pri písaní mena TEREZA. Riešenie možno rozšíriť
o štandardné vyfarbenie všetkých písmen, ktoré žiaci poznajú.
Písanie
Písanie, 1. zošit, s. 25
Pri kreslení predpísaných tvarov v riadkoch žiaci pokračujú v propedeutike
k písaniu písaných tvarov písmen, predovšetkým písaného a, ktoré sa
začínajú učiť ako prvé. Precvičeniu a propedeutike treba venovať
dostatočný čas. Pri písaní tvarov v riadkoch si žiaci precvičia písanie tvaru
poloválu, horného a dolného zátrhu, dolnej slučky a iných. Pri písaní
využívajú pomocné linajky. Dbáme na dodržiavanie správnych tvarov,
držanie ceruzky a odporúčame skontrolovať správnosť kreslenia tvarov.
Nápovedné obrázky
Po pomenovaní nápovedných obrázkov žiaci označia krížikom písmená,
ktoré vedia prečítať. Riešenie úlohy je veľmi významné na dynamické
diagnostikovanie žiaka.
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Strana 28
28/1
Žiaci pomenujú ovocie na obrázku. Povedia, ktorú hlásku vyslovili ako
prvú. Úlohu možno doplniť o vymenovanie ďalších druhov ovocia
a označenie prvej hlásky (jablko, hrozno, broskyňa, marhuľa, hruška...).
Rozširujúca úloha: Žiaci vpíšu do vyznačených plôšok prvé dve písmená
slov. Opäť zdôrazňujeme, že nie je vhodné používať pojem slabika. Ak
žiaci nevedia úlohu riešiť, môžu použiť nápovedné obrázky. Oceníme ich
snahu a úspešnosť.
28/2
Úloha sa zameriava na fonematické uvedomovanie poslednej hlásky slova,
ktorou je bez ohľadu na príchuť zmrzliny hláska á. Nie je dôležité, aby
žiaci odlíšili dĺžku samohlásky. Oceníme však, ak ju niektorí označia ako
dlhú. Úlohu môžeme rozšíriť o vymenovanie ďalších príchutí, prípadne
vyslovenie iných vlastností vo forme prídavných mien k zmrzline (studená,
dobrá, roztopená...). Žiaci si uvedomia, že všetky vymenované slová sa
končia na rovnakú hlásku.
28/3
Úlohu sme zaradili medzi rozširujúce učivo. Predpokladáme, že pri
intenzívnom používaní nápovedných obrázkov bude vedieť väčšina žiakov
úlohu vyriešiť. Počas riešenia úlohy komunikujeme so žiakmi veľmi citlivo,
oceníme každý úspech aj snahu o vyriešenie. V jednotlivých dielikoch sú
vpísané slabiky. Ak žiak prečíta slabiky v spojených dielikoch za sebou,
prečíta slovo. Žiaci budú prekvapení vlastnou úspešnosťou v čítaní, keď
zistia, že vedia prečítať celé slová. Je potrebné ich veľmi oceniť.
Didaktické hry
Vláčik
Cieľ hry: Precvičiť sluchovú analýzu slov, určiť prvú slabiku v slove,
rozvíjať slovnú zásobu.
Postup: Všetci žiaci sa postavia vedľa lavíc. Lavica predstavuje vláčik,
ktorý všetkých zavezie do Krajiny múdrych detí. Nasadnúť do vláčika
môže ten, kto splní zadanie. Učiteľ povie, že pocestuje ten, kto vymyslí
slovo začínajúce na dané hlásky (určí učiteľ, prípadne žiaci). Napr.: mo –
motyka, motorka, Monika...
Hádaj, na čo myslím
Cieľ hry: Precvičiť sluchovú analýzu slov, rozvíjať slovnú zásobu.
Postup: Učiteľ pripraví na tabuľu (magnetickú tabuľu, zem...) obrázky,
ktoré môžu byť tematicky zjednotené (napr. dopravné prostriedky, ovocie,
školské pomôcky). Jeden žiak (zo začiatku učiteľ) si vyberie predmet,
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zviera alebo osobu z obrázka. Povie základný opis a prvé písmeno
(slabiku) pomenovania. Cieľom je uhádnuť, na čo žiak (učiteľ) myslí. Žiaci
formulujú otázky tak, aby na ne bolo možné odpovedať len áno alebo nie.
Žiak, ktorý uhádne, pokračuje v hre tak, že si vyberá ďalší predmet,
osobu alebo zviera a odpovedá na otázky spolužiakov.
Písanie
Písanie, 1. zošit, s. 26
Keďže kreslenie tvaru poloválu je pomerne náročné a je základným
tvarovým prvkom v písanom tvare písmena a, jeho nácviku je dôležité
venovať dôkladnú pozornosť. Na tejto strane sa zameriame na nácvik
tohto tvaru v rôznych veľkostiach a precvičenie dolného zátrhu.
Lístky štvorlístka majú tvar poloválu. Pri ich dokresľovaní si žiaci zopakujú
špecifiká tohto tvaru a uvoľnia svaly na ruke. Počas práce dbáme na
správne držanie ceruzky. Po jej skončení môžu žiaci štvorlístky vyfarbiť.
Pri písaní do riadkov dodržiavajú aj pomocné linajky. Optimálne rozstupy
medzi tvarmi by mali dodržiavať už bez pomocných bodiek, upozorníme
ich na túto požiadavku. Vypísať riadky môžu aj v jednom časovom úseku.
Dbáme na dodržiavanie správneho tvaru.
Nápovedné obrázky
Po pomenovaní nápovedných obrázkov žiaci k písmenám A, E, I, O, U, H,
P a S napíšu ich písané tvary.
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Strany 29 – 30
Pojmová mapa

Náhľady strán zo šlabikára
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Motivačné zameranie strán 29 – 30
Staráme sa o záhradku
Tematické zameranie strán
Písanie slabík a slov. Čítanie slov
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 26
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 27
Medzipredmetové vzťahy
Prírodoveda
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Strana 29
29/4
Žiaci v obrázku obtiahnu tvary tlačených písmen U, P a S. Písmená vpíšu
aj do vyznačených priestorov. Úloha je jednoduchá na riešenie, vhodné je
doplniť ju o vyfarbenie obrázka. Počas samostatného riešenia úlohy sa
pedagóg môže individuálne venovať žiakom pri dokončovaní riešenia úlohy
na strane 28/3.
29/5
Pred písaním odporúčame slabiky prečítať. Úlohu môžu žiaci riešiť
samostatne. Možno ju rozšíriť o slová, ktoré sa týmito písmenami
začínajú.
29/6
Úspešnosť žiakov v riešení úlohy má diagnostický význam. Žiaci, ktorí túto
úlohu zvládnu samostatne a bez väčších ťažkostí, už majú zvládnutú
sluchovú analýzu a syntézu slov. Predpokladá sa, že so zvládaním písania
nebudú mať výraznejšie ťažkosti. Nebolo by však správne zatiaľ
usudzovať, že žiaci, ktorí úlohu nezvládnu, budú ťažšie zvládať nácvik
písania slov.
Žiaci nakreslia troch ľudí, ktorých dobre poznajú. Po nakreslení obrázkov
sa v rozširujúcej úlohe pokúsia napísať mená týchto ľudí. Väčšina žiakov
na začiatku školského roka vedela napísať len svoje rodné meno.
Predpokladáme, že dôsledným a systematickým usporiadaním úloh
v prípravnej časti šlabikára sa schopnosť žiakov písať slová významne
zlepšila. Pri písaní mien môžu žiaci používať nápovedné obrázky. Veľmi
oceníme ich úspešnosť aj snahu pri riešení.
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Písanie
Písanie, 1. zošit, s. 27
Ide o poslednú stranu, na ktorej sú úlohy zamerané na nácvik tvaru
poloválu. Žiaci po prvý raz píšu do riadkov, ktorých vzdialenosť je rovnaká
ako v ďalších zošitoch pre prvý ročník. V zošite 1 sa riadky postupne
zmenšovali, aby sa žiaci učili písať tvary a neskôr písmená v tejto veľkosti.
V úlohe označenej farebnými ceruzkami sa podľa postupných krokov
naučia kresliť lienku. Kreslenie podľa postupnosti je dobrou prípravou na
písanie písmen, pri ktorom tiež možno každý tvar písmena rozložiť na
niekoľko tvarov, ktoré píšeme v danej postupnosti. Pri kreslení lienky si
žiaci precvičia aj tvar poloválu. Lienku môžu nakresliť aj viackrát na
papier, prípadne na tabuľu.
V riadkoch sú predkreslené tvary poloválu, dolného zátrhu a dolnej slučky.
Každý z týchto tvarov už žiaci poznajú. Pozornosť zameriame
predovšetkým na písanie tvarov v správnej veľkosti. Ak by niektorý žiak
nedokázal zmenšenú veľkosť dodržať, odporúčame predpísať mu tieto
tvary na papier s väčšími riadkami. Po dopísaní úlohy žiaci napíšu na
riadok svoje meno.
Nápovedné obrázky
Po pomenovaní nápovedných obrázkov môžu žiaci k písmenám dopísať
písaný tvar písmen. Oceníme ich za snahu a počet písmen, ktoré napíšu.
Strana 30
30/1
Po vyslovení slov – pomenovaní obrázkov žiaci povedia, ktorými dvomi
hláskami sa slová začínajú. V komunikácii so žiakmi v žiadnom prípade
nepoužívame pojem slabika. Vo farebných plochách sú dvojice písmen,
ktorými sa slová začínajú. Úlohu možno rozšíriť o identifikovanie prvých
hlások ďalších slov a použitie týchto slov vo vetách. Uprednostňujeme
slová, ktoré sa začínajú otvorenými slabikami. Odporúčame pripomenúť
žiakom rozdiel medzi slovom a vetou.
Napríklad:
PE – pero, peňaženka, pekár, pekáreň, pera, pelerína, Peter, pecivál,
peha, peniaze
MA – mama, mapa, mafiny, maják, malý, majetok, Marika, Maroš, Matúš,
matematika
HO – hody, hodiť, hokejista, hojiť, horár, horák, hora, hotovosť, horúčka,
hotel
Rozširujúca úloha: K obrázkom žiaci priradia písmená, ktorými sa začínajú
ich názvy. Úlohu riešia podľa svojich individuálnych schopností. Pri riešení
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môžu použiť nápovedné obrázky. Zdôrazňujeme, že treba oceniť snahu
a úspešnosť žiakov pri riešení.
30/2
Úloha sa zameriava na fonematické uvedomovanie poslednej hlásky slova.
Žiaci pomenujú obrázky a určia, ktorú hlásku počujú na konci slova.
Rovnakou farbou zakrúžkujú slová, ktoré sú rovnako zakončené. Úlohu
možno rozšíriť o vyslovenie ďalších slov, ktoré sú zakončené danou
hláskou (je samozrejmé, že sa nemusia rýmovať).
Napríklad:
strom – dom, hrom, v ňom, vtom, som, trom, dvom, lom, film, zem,
vnem, zjem...
banán – salón, melón, paplón, pavilón, včelín, klin
auto – cesto, leto, zrno, Brno, mesto, miesto, čisto, tristo, často, čisto
30/3
V tejto rozširujúcej úlohe si žiaci uvedomujú, z akých častí sa skladajú
slová. Niektoré časti sú v skupinách slov rovnaké. V slovenčine sú slová,
v ktorých sú časti, ktoré majú podobu plnovýznamového slova (napr.
lienka – polienka, hrad – záhrada, les – pleso a pod.). Pre žiakov je
zaujímavé pracovať s takýmito skupinami slov, v ktorých je rovnaká časť
nahradená obrázkom. Žiaci prečítajú písmená a doplnia ich slovom lienka.
Prečítajú tak slová polienka, kolienka a plienka. Úlohu odporúčame doplniť
ďalšími takýmito slovami.
Napríklad: okolo, sokol, pokoj...
30/4
Žiaci na klávesnici vyfarbia písmená, ktoré používajú pri písaní mena
svojho kamaráta/svojej kamarátky. Pri riešení úlohy používajú nápovedné
obrázky. Úspešnosť žiakov porovnáme s predchádzajúcimi úlohami tohto
typu. Takéto dynamické diagnostikovanie má veľký význam pre
komplexný obraz o postupnom zdokonaľovaní žiaka a jeho celkovej
úspešnosti.
Didaktické hry
Vláčik
Cieľ hry: Precvičiť sluchovú analýzu slov, určiť prvú slabiku slova, rozvíjať
slovnú zásobu.
Postup: Všetci žiaci sa postavia vedľa lavíc. Lavica predstavuje vláčik,
ktorý všetkých zavezie do Krajiny múdrych detí. Nasadnúť do vláčika
môže ten, kto splní zadanie. Učiteľ povie, že pocestuje ten, kto vymyslí
slovo začínajúce na dané písmená (určí učiteľ, prípadne žiaci).
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Hľadaj dvojicu
Cieľ hry: Zopakovať tvary známych písmen, precvičiť sluchovú analýzu
slov.
Postup: Učiteľ pripraví obrázky rôznych predmetov (potraviny, športové
náradie, školské pomôcky...) a kartičky so známymi písmenami.
Rozložené môžu byť na zemi pre všetkých žiakov (skupinky) alebo ich
učiteľ rozdelí dvojiciam žiakov v laviciach. Žiaci priraďujú písmená
k obrázkom podľa prvej hlásky slova.
Písanie
Písanie, 1. zošit, s. 28
Zložený zátrh je posledným tvarovým prvkom písmen, ktorý sa žiaci
naučia písať. Pri jeho písaní je najnáročnejšie dodržanie správneho sklonu.
V úlohe označenej ružovou ceruzkou budú žiaci pracovať so šiestimi
ceruzkami rôznych farieb. Obrázky ceruziek najskôr vyfarbia a postupne
obtiahnu prvé tri tvary zloženého zátrhu. Potom pokračujú v písaní ďalších
tvarov, postupne striedajú farby. Predpokladáme, že toto opakované
písanie zabezpečí primerané osvojenie tohto tvaru. Žiaci si precvičia
písanie tohto tvaru v menších riadkoch a v rôznych veľkostiach.
Nápovedné obrázky
Po pomenovaní nápovedných obrázkov žiaci označia bodkou niekoľko
obrázkov (odporúčame 10) podľa diktátu učiteľa.
Písanie
Písanie, 1. zošit, s. 29
Písanie známych tvarových prvkov treba neustále precvičovať. Jednotlivé
tvary žiaci použijú aj pri ozdobovaní medovníčkov, pri riešení úlohy
označenej ružovou ceruzkou.
V riadkoch sú predpísané jednotlivé tvarové prvky, niektoré v rôznych
veľkostiach. Žiaci pri ich písaní môžu pracovať samostatne, v jednom
časovom úseku. Dbáme na dodržanie správnych tvarov, veľkosti a držanie
ceruzky. Po skončení práce žiaci napíšu svoje meno na menovku
k darčeku. Menovku aj tvary písmen môžu ozdobiť.
Nápovedné obrázky
Po pomenovaní nápovedných obrázkov sa žiaci pokúsia označiť bodkou
písmená, ktoré použijú pri písaní svojho priezviska.
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Strana 31
Pojmová mapa

Náhľad strany zo šlabikára
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Motivačné zameranie strany 31
Hráme sa na básnikov. Kde sa vzal Hups
Tematické zameranie strán
Rozprávanie podľa série obrázkov
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 28
Strana 31
31/5
Ústrednou postavou sprevádzajúcou žiakov v šlabikárovej a čítankovej
časti je škriatok Hups. V obrázkoch je zakreslený príbeh, ako Hups
vznikol. Text príbehu je nahovorený na MMD, ktorý je prílohou šlabikára.
Na MMD sa nachádza celý text aj samostatné časti textu viažuce sa
k jednotlivým obrázkom.
Odporúčaný metodický postup:
 Žiaci si vypočujú príbeh a pokúsia sa ho zreprodukovať – vysvetliť,
ako škriatok vznikol. Pri počúvaní sledujú obrázky.
 Žiaci si vypočujú časť príbehu a určia, ktorý obrázok patrí k textu.
 Po vypočutí všetkých častí textu a priradení k jednotlivým obrázkom
odporúčame záverečné vypočutie celého textu, pri ktorom žiaci
vyfarbia škriatka na obrázku.
 V obrázkoch je zámerne zaradených aj niekoľko slov napísaných
veľkými tlačenými písmenami. Žiaci sa v súlade so svojimi
individuálnymi schopnosťami pokúsia slová nájsť a prečítať ich.
Oceníme ich úspešnosť.
 Rozširujúca úloha: Pri výbere písmen, ktoré sa počas prípravného
obdobia cielene žiakom prezentovali, sme okrem samohlások
zámerne vybrali aj spoluhlásky, ktoré sa nachádzajú v mene
škriatka. Predpokladáme preto, že takmer všetci žiaci budú vedieť
slovo HUPS napísať. Ich úspešnosť pri riešení úlohy oceníme.
 Odporúčame, aby žiaci doma porozprávali rodičom príbeh o tom,
ako Hups vznikol. Upozornite rodičov, že text aj s nahrávkou je
zverejnený na stránke vydavateľstva. Vyžiadajte si od rodičov
informáciu o kvalite prezentovaného textu.
Napr.: Do akej miery bol text zrozumiteľný? Dokázalo dieťa
zreprodukovať príbeh bez vašej pomoci?
 V prípade, že máte k dispozícii bábku škriatka Hupsa, odporúčame
ju žiakom po skončení aktivít k tejto strane predstaviť.
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Didaktická hra
Rozhlasový večerníček
Cieľ hry: Prerozprávať príbeh, rozvíjať slovnú zásobu
výslovnosť.
Postup: Žiaci prerozprávajú príbeh ako rozhlasovú rozprávku.

a spisovnú

Písanie
Písanie, 1. zošit, s. 30
Pri dokresľovaní obrázka lode si žiaci precvičia písanie rôznych tvarových
prvkov. Po dokreslení tvarov obrázok vyfarbia. Oceníme ich dôslednosť.
Do riadkov píšu už známe tvarové prvky. Dbáme na správnosť tvarov,
veľkosť, rozstupy a držanie ceruzky. Úlohu môžu žiaci vypracovať
v jednom časovom úseku.
Nápovedné obrázky
Po pomenovaní nápovedných obrázkov žiaci označia bodkou obrázky podľa
diktátu učiteľa (odporúčame 10 slov, obrázkov).
Písanie, 1. zošit, s. 31
Po vyriešení úloh na strane žiaci napíšu meno škriatka Hupsa, o ktorom si
vypočuli príbeh v šlabikári.
V úlohe označenej ružovou ceruzkou, spojením čísel rovnakej farby podľa
postupnosti, napíšu písmená H, U, P, S.
V riadkoch si postupne precvičia písanie týchto písmen. V poslednom
riadku napíšu slovo HUPS – meno škriatka z príbehu. Po napísaní slova
porozprávajú o tom, čie je to meno a prečo má škriatok práve takéto
meno. Do riadka v obrázku lízanky vpíšu svoje meno.
Nápovedné obrázky
Po pomenovaní nápovedných
obrázkov písmená HUPS.

obrázkov

žiaci

dopíšu

do

správnych

Písanie, 1. zošit, s. 32
Záverečná strana zošita 1 sa zameriava na písanie (už nie na kreslenie).
Upozorníme na to žiakov a oceníme množstvo poznatkov a zručností,
ktoré si od začiatku školského roka osvojili. Úlohy môžu vypracovať
samostatne. Pred vyfarbovaním obrázka so škriatkom podľa pokynov
učiteľa vyfarbia štvorčeky s písmenami, legendu k maľovanke. Pri práci
s touto stranou odporúčame používať bábku škriatka.
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Nácvičné obdobie (šlabikárové obdobie)
Strany 32 – 35
Pojmová mapa
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Náhľady strán zo šlabikára

Motivačné zameranie strán
Obľúbené rozprávky. Dopravné prostriedky. Prechádzky v prírode
Tematické zameranie strán
Hláska a písmená A, a
Metodická podpora
Návrh
Návrh
Návrh
Návrh

prípravy
prípravy
prípravy
prípravy

na
na
na
na

vyučovaciu
vyučovaciu
vyučovaciu
vyučovaciu

hodinu
hodinu
hodinu
hodinu

29
30
31
32
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Medzipredmetové vzťahy
Prírodoveda
A
Strana 32
Nápovedný obrázok a tvary písmena
S nápovednými obrázkami žiaci pracujú od začiatku prípravného obdobia.
Nie je preto potrebné pomenovať obrázok, prípadne vysvetľovať jeho
význam. Žiaci určia a izolujú prvú hlásku v názve obrázka. Po prezentácii
nápovedného obrázka a súboru obrázkov k fonematickému uvedomovaniu
učiteľ pomenuje, opíše jednotlivé tvary písmen.
V záhlaví sa nachádzajú tri skupiny obrázkov. V pomenovaní každého
z nich sa nachádza nová hláska na rôznom mieste (na začiatku, vo vnútri
a na konci slova).
Žiakom treba dôkladne prezentovať umiestnenie hlásky, prípadne ich
vyzvať, aby sami označili, kde sa hláska nachádza. Riešenie tejto časti má
výrazný diagnostický potenciál. Informuje učiteľa o úrovni sluchovej
analýzy slov žiaka.
V prípade, že niektorí žiaci nebudú úspešní pri riešení tejto úlohy, je
potrebné ovplyvniť ich fonematické uvedomovanie zaradením vhodných
aktivít. Série slov môžu žiaci doplniť o ďalšie slová.
Ako sa HUPS hral s tvarmi písmena A
Text je určený na počúvanie. Opisuje jednoduchú hru škriatka Hupsa,
ktorý sa pokúša postavením tela napodobniť tvary písmen A, a. Po
vypočutí textu sa žiaci môžu pokúsiť Hupsa napodobniť. V texte sa
nachádza slovo ofučal. Odporúčame zistiť, či žiaci jeho významu
rozumejú. Žiaci môžu v texte vyhľadať a zakrúžkovať alebo farebne
označiť písmená A, a. Je dôležité overiť si, či textu dobre porozumeli.
Strana 33
33/1
Hláska A má v textoch k tejto úlohe výnimočné postavenie, nachádza sa
v úlohe spojky. Žiaci pomenujú postavy a živočíchy na obrázkoch
a pomenovania priraďujú spojkou a. Vhodným rozšírením úlohy je
pomenovanie
rôznych
rozprávkových
postáv
a priraďovanie
ich
pomenovaní spojkou a (napr. Bob a Bobek, Mach a Šebestová, Maťko
a Kubko). Žiaci si uvedomia, aké významné úlohy môže mať táto hláska
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v reči. Z diagnostického hľadiska úloha umožňuje preveriť komunikačné
zručnosti žiakov. Podľa vzoru zostavia jednoduché vety, príp. ich postupne
rozširujú podľa nápovedy učiteľa (Čo robí Hups a ovečka? Kde sú?).
33/2
Žiaci do vyznačeného priestoru nakreslia seba s Hupsom (vzhľadom
na veľkosť priestoru stačí nakresliť iba hlavy). Rozširujúcou úlohou je
napísanie mena žiaka a slova HUPS. Slovo HUPS už žiaci vedia napísať
z prípravného obdobia. Predpokladáme, že väčšina z nich bude vedieť
napísať aj svoje meno. Ak nie, môžu si pomôcť opísaním svojho mena zo
zošita alebo ho napísať s pomocou učiteľa.
Tvar tlačeného písmena
Cieľom úlohy je, aby sa žiaci naučili správne písať písmená A a a. V pravej
časti strany vyfarbia obrázok, v ktorom je ukryté písmeno A. Vyzveme ich,
aby si obrázok pozorne pozreli a písmeno v ňom identifikovali.
Strana 34
34/3
Úloha je zameraná na fonematické uvedomovanie. Žiaci, ktorí majú túto
schopnosť menej rozvinutú, a preto nie sú úplne úspešní pri riešení úloh
podobného typu, si ju môžu v úlohe precvičiť ešte intenzívnejšie.
V obrázkoch obláčikov sa nachádzajú súbory obrázkov. Súbory sa odlišujú
rozdielnym umiestnením hlásky a v pomenovaniach daných obrázkov.
Niektorý súbor sa môžu žiaci pokúsiť riešiť samostatne.
34/4
V úlohe sa nachádzajú dva rady veľkých a malých tlačených písmen. Žiaci
nemusia všetky dokonale ovládať. Porovnávajú tvary písmen A, a s tvarmi
ostatných písmen. Písmená rovnaké ako tie, ktoré držia húseničky (A
alebo a), vyfarbia rovnakou farbou.
Riešenie podobných úloh má významný vplyv na kompetencie žiakov
súvisiace so zrakovým vnímaním.
34/5
Úloha sa opäť zameriava na fonematické uvedomovanie. Keďže podobnú
úlohu už žiaci opakovane riešili, odporúčame ju využiť na diagnostikovanie
auditívnej analýzy slov.
35/6
Aj táto úloha sa zameriava na fonematické uvedomovanie. Tentoraz sa
pozornosť žiakov zameria na identifikáciu prvých dvoch hlások slov.
V zadaní zámerne nepoužívame pojem prvá slabika, pretože sa môže stať,
že prvá dvojica hlások netvorí slabiku. Vtedy by sme pojem slabika
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nepoužívali korektne (napríklad slovo panvica: prvá slabika je pan, nie
pa). Žiaci pomenujú obrázky a priradia ich ku grafickej podobe danej
dvojice hlások.
35/7
Pri riešení úlohy si žiaci zopakujú špecifickú možnosť použitia hlásky a ako
spojky. Úlohu možno doplniť o označenie ďalších rôznych dvojíc, ktoré
patria k sebe. Vhodné je tiež zaradenie didaktických pohybových hier.
Napríklad môžeme modifikovať obľúbenú hru Kubo velí. „Kubo“ bude
zadávať pokyny typu: Kubo velí, urobte skok a drep! Kubo velí sed a kľak!
(vždy dva názvy označujúce rôzne druhy pohybu, spojené spojkou a).
35/8
Od prípravného obdobia môžu žiaci používať nápovedné obrázky, preto
väčšina z nich má už predstavu o viacerých písmenách. Tento typ úlohy
má významnú diagnostickú funkciu – môžeme si preveriť, ktoré tvary
tlačených písmen (a ako) žiaci ovládajú.
35/9
Cieľom úlohy je, aby žiaci prečítali slabiky. Vytvoríme im také podmienky,
aby mohli preukázať svoju schopnosť čítať ich. Úloha má výrazný
diagnostický význam. Ak má žiak pri čítaní výraznejšie ťažkosti,
sledujeme, ako efektívne využíva nápovedné obrázky.
Čítanie slabík je náročné. Pri prečítaní samotných hlások S, A vzniká
odlišný zvuk ako pri prečítaní slabiky SA. Žiaci majú často ťažkosti s
pochopením tohto rozdielu a potrebujú dlhší nácvik, kým začnú slabiky
správne čítať. Zvládnutie čítania otvorených slabík je preto významným
medzníkom v nácviku čítania. Ak žiak nezvláda prečítať slabiku ani po
dlhodobejšom nácviku, je vhodné zvážiť individuálnu pomoc zo strany
učiteľa.
Hupsova úloha
Úloha je zameraná na písanie slov s novým písmenom. Odporúčame, aby
žiaci písali svoje mená (mená spolužiakov).
Didaktické hry
Bystré ušká
Cieľ hry: Precvičiť sluchovú analýzu slov, určiť novú hlásku v slove.
Postup: Žiaci sa postavia vedľa lavice. Učiteľ im povie pokyn: Ak počujete
na začiatku slova a, vyskočte! Potom im hovorí rôzne slová, v ktorých sa
hláska a nachádza na rôznych pozíciách, najmä však na začiatku slova.
Žiaci reagujú podľa toho, či počujú na začiatku slova danú hlásku. Ak áno,
vyskočia, ak nie, zostanú stáť. Po osvojení si pravidiel hry môžu slová
vymýšľať aj žiaci (nahradia učiteľa).
121

Vláčik
Cieľ hry: Rozvíjať slovnú zásobu a komunikačné zručnosti žiakov.
Postup: Všetci žiaci sa postavia vedľa lavíc. Lavica predstavuje vláčik,
ktorý vozí žiakov do Krajiny múdrych detí. Nasadnúť do vláčika môže ten,
kto splní zadanie učiteľa. Napríklad učiteľ povie, že vláčikom pocestuje
ten, kto vymyslí slovo s písmenom a na začiatku alebo na konci slova.
Každý, kto povie správne slovo (vyhovujúce zadaniu), sa posadí do lavice
(vláčika), cestuje vláčikom do Krajiny múdrych detí.
Bystré očká
Cieľ: Precvičiť grafickú podobu písmena.
Postup: Na tabuli sú v riadkoch napísané ľubovoľné písmená, najmä tie,
ktoré žiaci poznajú len z prípravného obdobia. Najviac písmen tvoria tvary
písmena A (malé, veľké, tlačené, písané). Písmená v každom riadku sú
napísané inou farbou. Žiaci hľadajú tvary písmen podľa zadania učiteľa.
Napríklad: Bystré očká má ten, kto prvý nájde v červenom riadku písmeno
malé tlačené a.
Pri každej hre použijeme maňušku Hupsa – Hups pomáha žiakom
vymýšľať slová, posiela ich sadnúť si do vláčika...
Písanie
Písanie, 2. zošit, strany 2 – 5
Strana 2
Na okraji strany sa nachádzajú všetky písané tvary písmena A. Žiaci sa s
nimi oboznámili už v šlabikári. Najprv tvary pozorujú a potom ich
prečítajú. Písmeno, ktoré sa na dvojstrane 2 – 3 učia písať, je farebne
odlíšené.
V hornej časti strany sa nachádza obrázok motýľa. Žiaci ho dokreslia, čím
si uvoľnia a rozcvičia svaly jemnej motoriky. Po dokreslení tvarov
v obrázku si môžu motýľa vyfarbiť. Oceníme ich dôslednosť. Počas práce
dbáme na správne držanie ceruzky.
V ľavej spodnej časti strany sa nachádza tvar písmena veľkého písaného
A, ktorý je doplnený šípkami vyjadrujúcimi postupnosť pri jeho písaní.
Jednotlivé tvary, z ktorých sa písmeno skladá, sa žiaci naučili kresliť
na písaní (v 1. zošite). Pri opise postupnosti pri písaní odporúčame použiť
pomenovania týchto tvarov primerané veku žiakov: slzička, jamka, čiarka
a podobne.
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V pravej dolnej časti strany sa nachádza mriežka, v ktorej sú okrem
písmena A vpísané rôzne písmená zložené z podobných tvarových prvkov
ako písmeno A. Žiaci pozorujú písmená, identifikujú medzi nimi písmená
A a plôšky s každým z nich vyfarbia. Pri riešení úlohy si precvičujú
vnímanie detailov medzi tvarovými prvkami, tvarmi písmen. Odlíšenie
písmena A od ostatných písmen je dôležité pre pamäťovú fixáciu tvaru
písmena.
Strana 3
Na strane 3 si žiaci nacvičujú písanie tvaru písmena A. Vo väčších riadkoch
sa sústreďujú na dodržanie správnej postupnosti pri písaní. Pred písaním
im odporúčame pripomenúť túto postupnosť, zobrazenú na strane 2,
prípadne tvar precvičiť napísaním na tabuľu, použiť prezentáciu
z multimediálneho disku a podobne.
Tvary písmena môžu žiaci písať aj farebnými ceruzkami – postupne
prepísať tvar písmena žltou, červenou a modrou ceruzkou. Dbáme na
správne držanie ceruzky.
V riadkoch so štandardnou šírkou žiaci pokračujú v nácviku písania
písmena A. Vysvetlíme im funkciu pomocných riadkov a pri písaní dbáme
na ich dodržiavanie.
Optimálny rozstup medzi písmenami zabezpečujú bodky na mieste, kde sa
písmená začínajú písať.
V dolnej časti strany sa nachádza priestor na sebahodnotenie žiakov – 5
kruhov určených na vyfarbenie. Žiaci ich vyfarbujú podľa svojej
úspešnosti, podľa inštrukcie učiteľa. Napríklad môžu hodnotiť svoju
úspešnosť pri písaní písmen v správnej veľkosti podľa pomocných linajok.
Spôsob hodnotenia si môže určiť učiteľ sám. Jedným zo spôsobov je
vyfarbenie počtu kruhov podľa úspešnosti (všetky vyfarbené kruhy –
najväčšia úspešnosť). Ďalším zo spôsobov je ten, že každý z kruhov bude
predstavovať iné kritérium práce na strane. Učiteľ v tom prípade riadi
proces sebahodnotenia zadávaním pokynov. Napríklad:
Všetci, ktorým sa darilo napísať všetky písmenká správne, si vyfarbia prvý
krúžok žltou farbou, tým, ktorým sa to menej darilo modrou farbou a tým,
ktorým sa nedarilo, sivou farbou. Všetci, ktorí nemajú na strane žiadnu
machuľu, si vyfarbia druhý krúžok žltou farbou... Všetci, ktorí nezabudli
napísať dĺžeň (bodku, mäkčeň) nad každé písmenko, si vyfarbia tretí
krúžok žltou farbou... Všetci, ktorí mali počas písania dobrú náladu, si
vyfarbia štvrtý krúžok červenou farbou...
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Strana 4
Žiaci pomenujú písmená na okraji strany, prečítajú ich a povedia, ktoré
z nich sa na dvojstrane budú učiť písať.
Potom pozorujú obrázkový postup, podľa ktorého nakreslia do rámčeka
slniečko. Odporúčame kreslenie doplniť o ústny opis činností pri kreslení.
Rozfázované kreslenie podľa návodu je prípravou a precvičením písania
písmen podľa daného postupu.
V ľavej spodnej časti strany sa nachádza tvar písmena malého písaného a,
ktorý je doplnený šípkami vyjadrujúcimi postupnosť pri jeho písaní.
Žiaci si podľa vyznačeného postupu niekoľkokrát napíšu farebnými
ceruzkami tvar písmena a (obtiahnu predpísaný tvar písmena).
V pravej časti strany sa opäť nachádza mriežka
s písmenami. Žiaci sa pri práci s ňou naučia odlíšiť tvar
písmena A od a.
Po vyfarbení všetkých správnych políčok (v ktorých sa
nachádza malé písané a) žiakom vznikne obrázok klobúka.
Strana 5
V postupne sa zužujúcich riadkoch si žiaci osvojujú písaný tvar písmena a.
Po skončení práce na strane vypracujú sebahodnotenie podľa inštrukcií
učiteľa (pozri s. 29 a 123 metodických komentárov).
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Pracovný zošit
Strana 2
Nápovedný obrázok a zviera ARA
Po pomenovaní nápovedného obrázka si
žiaci prezrú obrázok papagája. Tí, ktorí už
vedia čítať, prečítajú jeho názov a krátku
informáciu o ňom. Napokon si všetci
obrázok papagája vyfarbia.
2/1
V úlohe sa nachádza obrázok štyroch
autíčok. V každom z nich je vpísaný jeden
tlačený alebo písaný tvar A, a. Žiaci
hľadajú dvojice – písaný a tlačený tvar
toho istého písmena. Dvojice písmen k sebe priradia vyfarbením autíčok
rovnakou farbou. Okrem správneho priradenia písmen dbáme aj na
dôslednosť pri vyfarbovaní.
2/2
Pri riešení úlohy si žiaci precvičia fonematické uvedomovanie hlásky a, jej
frekvenciu v slovách. Bodkou neoznačia obrázok maliny a jahody,
v pomenovaní ktorých sa nachádzajú až dve hlásky a.
2/3
V šlabikári sme kládli osobitný dôraz na to, aby si žiaci uvedomili význam
písmena a ako priraďovacej spojky. Pri riešení úlohy si žiaci túto špecifickú
vlastnosť hlásky a opäť precvičia. Do každého z dvoch vyznačených
priestorov, medzi ktorými je spojka a, nakreslia jednu hračku, ktorú by si
chceli priniesť do školy. Po nakreslení obrázkov vzniknuté slovné spojenia
prečítajú.
2/4
Žiaci si už osvojili písanie tlačených (riešením úloh v šlabikári) aj písaných
(riešením úloh v Písaní, 2. zošit) tvarov písmena A.
Úloha v pracovnom zošite je zameraná na precvičenie všetkých tvarov
tohto písmena a ich odlíšenie.
Sebahodnotenie
Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie podľa
inštrukcií učiteľa (pozri s. 29 a 123 metodických komentárov). Môžu
hodnotiť svoju úspešnosť pri odlíšení písaných a tlačených tvarov písmena
A.
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Strany 36 – 39
Pojmová mapa
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Náhľady strán zo šlabikára

Tematické zameranie strán
Hláska a písmená Á, á
Motivačné zameranie strán
Rozhádzané hračky. Detské hry. Zvieratá. Bludisko
Metodická podpora
Návrh
Návrh
Návrh
Návrh

prípravy
prípravy
prípravy
prípravy

na
na
na
na

vyučovaciu
vyučovaciu
vyučovaciu
vyučovaciu

hodinu
hodinu
hodinu
hodinu

33
34
35
36
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Á
Samohláska Á je jedinou dlhou samohláskou, ktorá sa v šlabikári
vyvodzuje samostatne. Zvyšné dlhé samohlásky sú priradené k časti
venovanej príslušnej krátkej samohláske. Výnimka pri samohláske Á je
opodstatnená, pretože sa tak vytvára priestor na dôkladnejšie upevnenie
tvaru prvého písmena pri čítaní a písaní a predovšetkým vyvodenie vzťahu
dlhej a krátkej samohlásky.
K samohláske Á nie je priradený žiadny nápovedný obrázok. V slovenčine
takmer neexistujú slová, ktoré sa touto hláskou začínajú. Používame len
niekoľko slov cudzieho pôvodu (Ázia, Ábel, átrium, árijec, ár, ária, Áron).
Žiadne z týchto slov nie je vhodné pre nápovedný obrázok a máloktoré
z nich majú žiaci v aktívnej slovnej zásobe.
Žiaci už poznajú tvar písmena A. Vysvetlíme im zmenu, ktorú spôsobí
pridanie dĺžňa k samohláske – rozdiel v čase, počas ktorého samohlásku
vyslovujeme.
Pri fonematickom uvedomovaní im pripomenieme, prečo sa v súbore slov
(vyjadrených obrázkami) nenachádza skupina slov, ktoré sa začínajú
dlhou samohláskou Á. Jednoznačné je pomenovanie obrázkov s Á vo
vnútri slova (váza, závoj a páv). Slová s Á na konci sa opäť v slovenčine
nachádzajú len obmedzene, frekventované sú však prídavné mená. Tretiu
skupinu obrázkov/slov teda tvoria farby – prídavné mená pomenúvajúce
farbu. V tejto etape vyučovania veľmi dôsledne dbáme na správnu
výslovnosť.
Hľadaj A
Žiakom prečítame báseň o Hupsovi, dbáme na správnu výslovnosť. Po
prečítaní básne ich vyzveme, aby sa pokúsili povedať, ktorú hru sa asi
škriatok hral (napríklad stavanie kociek, zostavenie písmena z hračiek...).
Potom žiaci pozorujú obrázok a pomenúvajú zobrazené hračky v Hupsovej
izbe. Po pomenovaní každej hračky rozhodnú, či sa v slove
nachádza/nenachádza samohláska Á, prípadne aj A.
Obrázky, ktoré majú v názve Á, označia podľa zadania.
Strana 37
37/1
Úloha nadväzuje na predchádzajúcu úlohu k textu. Fonematické
uvedomovanie hlásky Á a jej odlišnosti od A treba dôkladne vysvetliť,
precvičiť a overiť mieru jeho zvládnutia. Táto úloha je vhodná aj na
diagnostikovanie. Pri riešení úlohy si žiaci uvedomia prítomnosť
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samohlásky Á v slovách a navyše rozdiel medzi Á a A. Jednotlivé hračky
označia podľa zadania. Úlohu môžu podľa svojich individuálnych
schopností a po dôkladnom vysvetlení zadania riešiť samostatne.
Poznámka: Pozor na slovo vešiak, ktoré je znázornené na obrázku. Aby
sme nemuseli v slove riešiť výskyt dvojhlásky ia, pomenujeme ho ako
háčiky (použijeme á).
37/2
V úlohe sa nachádza viacero otvorených slabík obsahujúcich samohlásky
A/Á. Úloha je zaradená ako rozširujúce učivo. Žiaci spoluhlásky
v slabikách nemusia vedieť prečítať. Napriek tomu predpokladáme, že
niektorí z nich to budú vedieť. Počas prípravného obdobia sa prirodzenou
a nenásilnou formou oboznamovali s jednotlivými hláskami. Z toho
usudzujeme, že v triede bude viacero žiakov, ktorí budú vedieť slabiky
prečítať. Pred samotným riešením úlohy žiakom dôkladne vysvetlíme
zadanie. Úlohu môžu riešiť samostatne. Oceníme každé vypracovanie
a predovšetkým osobné napredovanie a snahu žiakov.
Tvar tlačeného písmena
Cieľom úlohy je naučiť žiakov správne písať písmená á, Á. V pravej časti je
ich úlohou dokresliť tvar písmena á tak, aby vznikol obrázok. Odporúčame
porovnať obrázky žiakov a oceniť ich tvorivosť. Pri riešení úlohy je vhodné
poskytnúť žiakom informáciu o tom, ktoré ďalšie druhy samohlások
poznáme.
Strana 38
38/3
Pri riešení úlohy žiaci odlíšia slová so samohláskou A a samohláskou Á.
Slová (pomenovania niektorých obrázkov) v úlohe majú samohlásku Á na
konci, resp. v poslednej slabike. Žiaci sa pokúsia tieto slová identifikovať
a označiť podľa zadania.
Riešenie: chrobák, maják, ňufák, Eskimák, padák, zobák
38/4
Žiaci pomenujú obrázky a vyfarbia tie, ktoré majú v názve á (papagáj,
páv, komár). Pri hodnotení úlohy sa zameriame nielen na správnosť
výberu obrázkov, ale aj na dôslednosť pri práci a mieru rozvoja jemnej
motoriky žiakov pri vyfarbovaní obrázkov. Môžeme tiež diagnostikovať
schopnosť fonematického uvedomovania žiakov: diferencovanie hlásky
podľa dĺžky.
38/5
Úloha je zaradená ako rozširujúce učivo. Žiaci vyfarbia políčko so slabikou,
ktorú vedia prečítať. V súvislosti s koncepciou prípravného obdobia
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predpokladáme, že niektorí žiaci budú mať vysokú úspešnosť a zvyšní
budú veľmi rýchlo napredovať. Pri riešení úlohy môžu používať nápovedné
obrázky.
Strana 39
39/6
Predpokladom úspešného riešenia úlohy je dobrá schopnosť odlíšiť tvary
písmen A, a. Žiaci môžu úlohu riešiť aj samostatne. Opis riešenia (odkiaľ
kam cesty vedú) však robíme spoločne so žiakmi.
Oceníme žiakov, ktorí dokázali prečítať aj mená detí v rozširujúcej úlohe.
39/7
Pri riešení úlohy žiaci priraďujú k obrázkom samohlásku a alebo á podľa
toho, ktorá z nich sa v pomenovaní obrázka nachádza. Podobné úlohy už
riešili, môžu sa teda pokúsiť (po vysvetlení zadania) úlohu vyriešiť
samostatne. Úloha je vhodná aj na diagnostikovanie. Zisťujeme, či žiak
dokáže auditívne diferencovať krátke a dlhé samohlásky.
39/8
Úlohu odporúčame zadať ako domácu úlohu. Zo zadania vyplýva, že by ju
žiak mal riešiť v spolupráci s rodičom (alebo iným príbuzným). Oceníme
úspešnosť žiakov aj spoluprácu s rodičmi (alebo príbuznými).
Hupsova úloha
Úloha je zameraná na písanie slov s novým písmenom. Odporúčame, aby
žiaci pracovali spoločne (slová budú písať aj na tabuľu).
Didaktické hry
Bystré ušká
Cieľ hry: Precvičiť sluchovú analýzu slov, určiť novú hlásku v slove.
Postup: Žiaci sa postavia vedľa lavice. Učiteľ im povie pokyn: Ak počujete
vo vnútri slova á, vyskočte! Potom im hovorí rôzne slová, v ktorých sa
hláska á nachádza na rôznych pozíciách, najmä však vo vnútri slova. Žiaci
reagujú podľa toho, či počujú vo vnútri slova danú hlásku. Ak áno,
vyskočia, ak nie, zostanú stáť. Po osvojení si pravidiel hry môžu slová
vymýšľať aj žiaci (nahradia učiteľa).
Vláčik
Cieľ hry: Rozvíjať slovnú zásobu a komunikačné zručnosti žiakov.
Postup: Všetci žiaci sa postavia vedľa lavíc. Lavica predstavuje vláčik,
ktorý vozí žiakov do Krajiny múdrych detí. Nasadnúť do vláčika môže ten,
kto splní zadanie učiteľa. Napríklad učiteľ povie, že vláčikom pocestuje
ten, kto vymyslí slovo s písmenom á vo vnútri alebo na konci slova.
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Každý, kto povie správne slovo (vyhovujúce zadaniu), sa posadí do lavice
(vláčika), cestuje vláčikom do Krajiny múdrych detí.
Dážď z písmen
Cieľ: Zopakovať si tvary známych písmen.
Postup: Učiteľ má pripravené kartičky s rôznymi tvarmi písmen A, Á.
Každý tvar písmena je na samostatnej kartičke (a na viacerých
kartičkách). Ak budú žiaci pracovať v skupinách, je vhodné, aby mala
každá skupina rovnaké kartičky. Žiaci pracujú na zemi. Učiteľ z výšky
spustí každej skupine kartičky na zem – kartičky s písmenami „napršia“
a žiaci hľadajú rovnaké písmená alebo všetky tvary konkrétneho písmena
podľa zadania učiteľa. Potom všetky písmená prečítajú.
Pri každej hre použijeme maňušku Hupsa – Hups sa učí spolu so
žiakmi čítať a vyhľadávať písmená...
Písanie
Písanie, 2. zošit, strany 6 – 7
Strana 6
Pred samotnou prácou na strane (začatím písania) je dôležité vysvetliť
žiakom spôsob písania dĺžňa (zhora nadol, mierny sklon, primeraná výška
a dĺžka). Písanie tvaru samohlásky Á a á si žiaci precvičujú v dvoch
štvorriadkových blokoch, ktoré vypracujú oddelene. Môžu pracovať
samostatne, počas práce dbáme na správne držanie ceruzky, tvar písmen,
sklon a rozstupy.
Sebahodnotenie
Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie podľa
inštrukcií učiteľa (pozri s. 29 a 123 metodických komentárov). Môžu
hodnotiť svoju úspešnosť pri správnom písaní dĺžňa.
Strana 7
V štvorriadkovom bloku si žiaci precvičia písanie tvaru písmen dlhej
a krátkej samohlásky A, a. Upozorníme ich, aby písali dĺžne vždy ihneď po
napísaní písmena. Správnosť zápisu dĺžňa oceníme.
V spodnej časti strany sa nachádza ilustrácia motýľa, z ktorej časť chýba.
Žiaci sa snažia dokresliť motýľu symetrické krídla (tak ako majú živé
motýle v prírode).
Sebahodnotenie
Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie podľa
inštrukcií učiteľa (pozri s. 29 a 123 metodických komentárov). Môžu
hodnotiť svoju úspešnosť pri písaní písmen na riadok.
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Pracovný zošit
Strana 3
Nápovedný obrázok a zviera LEGUÁN
Po pomenovaní nápovedného obrázka si žiaci
prezrú obrázok leguána. Tí, ktorí už vedia čítať,
prečítajú jeho názov a krátku informáciu o ňom.
Opíšu, kde sa v slove leguán nachádza hláska á.
Napokon si všetci obrázok leguána vyfarbia.
3/1
Fonematické odlíšenie hlások a a á je pre žiakov
pomerne náročné. Po pomenovaní každého obrázka
určia, ktorá z týchto hlások sa v slove nachádza
a podľa toho čiarou priradia obrázok k písmenu a alebo á. Obrázok práčky
bude spojený s oboma písmenami, pretože v slove práčka sa nachádza a
aj á (podobne ako v šlabikári na strane 39/7 – zástera).
3/2
a) Pri riešení úlohy si žiaci precvičujú odlíšenie dlhej a krátkej samohlásky
A a jej fonematické uvedomovanie. Úloha nadväzuje na predchádzajúcu
úlohu. Po vysvetlení zadania môžu žiaci pracovať samostatne.
b) Po nakreslení obrázka ho žiaci pomenujú a určia, či sa v pomenovaní
nachádza dlhá alebo krátka samohláska A.
3/3
Žiaci si už osvojili písanie tlačených (riešením úloh v šlabikári) aj písaných
(riešením úloh v Písaní, 2. zošit) tvarov písmena Á.
Úloha v pracovnom zošite je zameraná na precvičenie všetkých tvarov
tohto písmena a ich odlíšenie.
Sebahodnotenie
Sebahodnotenie je zámerne zaradené pred rozširujúcou úlohou.
Žiaci si ho vypracujú podľa inštrukcií učiteľa (pozri s. 29 a 123
metodických komentárov). Môžu hodnotiť svoju úspešnosť pri prepise
tvarov písmen.
3/4
Pri riešení úlohy žiaci využijú svoju, postupne sa zdokonaľujúcu schopnosť
čítania veľkých tlačených písmen. Po pomenovaní hračiek na obrázkoch sa
pokúsia prečítať slová (názvy hračiek) a čiarou ich priradiť k obrázkom.
Nie je dôležité, aby prečítali celé slová. Priraďovať slová k obrázkom môžu
aj po prečítaní len prvého písmena.
Oceníme úspešnosť žiakov pri riešení úlohy bez ohľadu na stratégiu, ktorú
použili. Do prázdnej plôšky sa pokúsia vpísať niektoré slová.
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Strany 40 – 43
Pojmová mapa
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Náhľady strán zo šlabikára

Tematické zameranie strán
Hláska a písmená S, s, slabiky
Motivačné zameranie strán
Hups a písmená. Domáce zvieratá. Kalendár
Metodická podpora
Návrh
Návrh
Návrh
Návrh

prípravy
prípravy
prípravy
prípravy

na
na
na
na

vyučovaciu
vyučovaciu
vyučovaciu
vyučovaciu

hodinu
hodinu
hodinu
hodinu

37
38
39
40
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Medzipredmetové vzťahy
Prírodoveda
Prierezové témy
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
S
Strana 40
Nápovedný obrázok a tvary písmena
Nápovedný obrázok pre hlásku S je slimák. Keďže žiaci už obrázok
poznajú, môžeme sa viac venovať tvaru písmena S a fonematickému
uvedomeniu tejto hlásky. Po prezentácii nápovedného obrázka a súboru
obrázkov k fonematickému uvedomovaniu ukážeme žiakom všetky tvary
písmena S.
Súbor obrázkov poskytuje slovný materiál vhodný pre fonematické
uvedomovanie tejto hlásky. Žiaci si postupne uvedomujú, na ktorom
mieste sa hláska S nachádza. Obrázky sú jednoznačné, identifikácia
hlásky by nemala byť pre žiakov príliš náročná.
Písmená
Žiaci si vypočujú báseň. Po prediskutovaní obsahu básne si môžu text
znova vypočuť. Pokúsia sa zapamätať, ktoré slová s hláskou S v básni
počuli. Oceníme ich snahu o zapamätanie si čo najväčšieho počtu slov.
Na záver pomenujú obrázky a označia podľa zadania tie, ktoré majú
v pomenovaní hlásku S.
Strana 41
41/1
Na obrázku sa nachádza množstvo objektov, ktoré možno pomenovať
slovom, v ktorom sa nachádza spoluhláska S. Žiaci pomenúvajú všetko,
čo
je
na
obrázku
zobrazené,
a určujú,
či
sa
v slovách
nachádza/nenachádza spoluhláska S. S obrázkom odporúčame pracovať
tak, ako sme pracovali s niektorými obrázkami v prípravnom období
(napr. pomenúvať jeho časti v líniách, akoby po riadkoch). Žiaci si môžu
obrázky, ktoré už pomenovali, označiť priamo v šlabikári ľubovoľnou
značkou.
Riešenie: napr. slnko, sýkorka, stodola, seno, slivka, sliepka, prasa, cesta,
hus, kosa, list
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41/2
Pri riešení úlohy žiaci preukážu svoju schopnosť čítať slabiky. Červeným
písmom sú odlíšené slabiky, ktoré nemusia vedieť prečítať (slabiky SI, SE,
SO, SU). Táto časť úlohy je rozširujúca.
Tvar tlačeného písmena
Žiaci sa naučia písať písmená S, s identicky s predpisovým zošitom na
písanie. Dôraz kladieme na eliminovanie zrkadlového zápisu, zaradíme
vhodné didaktické hry alebo iné aktivity.
Strana 42
42/3
Táto úloha sa zameriava na schopnosť fonematického uvedomovania celej
slabiky. Žiaci po pomenovaní obrázkov určia, ktorá z uvedených slabík sa
v slovách nachádza. Dvojice (obrázok – slabika) spoja podľa vzoru.
42/4
Odlíšenie tlačeného a písaného písma je pre žiakov niekedy veľmi
náročné. Preto sú úlohy tohto typu v šlabikári zaradené častejšie.
42/5
Cieľom úlohy je precvičiť si čítanie slabík s hláskou S. Žiaci prečítajú túto
skupinu slov. Podľa ich individuálnych schopností čítajú slabiky aj viackrát.
Červenou farbou sú napísané slabiky a slová, v ktorých sú písmená, ktoré
žiaci poznajú len z prípravného obdobia. Ich čítanie je preto zaradené ako
rozširujúca úloha.
42/6
Pri riešení rozširujúcej úlohy si žiaci precvičia písanie tlačených písmen.
K obrázkom píšu prvú slabiku slova (pomenovania obrázka). Úloha je
vhodná aj na diagnostikovanie.
Strana 43
43/7
Žiaci pomenujú obrázky a určia, koľkokrát sa v slovách nachádza hláska
S. Počet znázornia čiarkami, prípadne iným jednoduchým spôsobom.
Úlohu sa môžu pokúsiť vyriešiť samostatne.
43/8
Písmená v úlohe sú zámerne napísané veľkými tlačenými písmenami,
s ktorými
sa
žiaci
oboznamujú
už
od
prípravného
obdobia.
Predpokladáme, že v triede bude početná skupina žiakov, ktorí budú
vedieť slová prečítať. Úlohu možno rozšíriť o použitie slov vo vetách,
prípadne o prepísanie slov do zošita.
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43/9
Úlohu žiaci riešia prostredníctvom reálnej situácie. Kalendár je predmet,
s ktorým sa dennodenne stretávajú. Uvedomujú si významnosť textovej
zložky tohto dokumentu. Prostredníctvom tejto úlohy si žiaci uvedomia,
koľko slov z kalendára už vedia sami prečítať. Aj keď prečítanie všetkých
slov a vysvetlenie ich významu nie je v zadaní, predpokladáme, že sa ich
pokúsia prečítať. Oceníme ich snahu a iniciatívu. Okrem prečítania slov
žiaci vyfarbia slová, ktoré obsahujú spoluhlásku S. Riešenie úlohy možno
rozšíriť o ukážky iných kalendárov a o použitie slov vo vetách.
Z hľadiska diagnostiky môže úloha poukazovať na úroveň zrakovej
diferenciácie, zrakovej pamäti, ale aj koncentrácie pozornosti.
Hupsova úloha
Úloha je zameraná na písanie slov s novým písmenom. Žiaci môžu odpísať
slová zo šlabikára.
Didaktické hry
Bystré ušká
Cieľ hry: Precvičiť sluchovú analýzu slov, určiť novú hlásku v slove.
Postup: Žiaci sa postavia vedľa lavice. Učiteľ im povie pokyn: Ak počujete
na začiatku slova s, vyskočte! Potom im hovorí rôzne slová, v ktorých sa
hláska s nachádza na rôznych pozíciách, najmä však na začiatku slova.
Žiaci reagujú podľa toho, či počujú na začiatku slova danú hlásku. Ak áno,
vyskočia, ak nie, zostanú stáť. Po osvojení si pravidiel hry môžu slová
vymýšľať aj žiaci (nahradia učiteľa).
Hľadaj dvojicu
Cieľ hry: Zopakovať tvary známych písmen, precvičiť sluchovú analýzu
slov.
Postup: Učiteľ pripraví kartičky so všetkými tvarmi písmen a, á, s.
Môže ich rozložiť na zem pre všetkých (prípadne skupinky alebo dvojice)
žiakov. Ich úlohou je určiť a priradiť správne dvojice (tlačený a písaný tvar
toho istého písmena).
Pri každej hre použijeme maňušku Hupsa – Hups sa učí spolu so
žiakmi čítať a vyhľadávať písmená, kontroluje ich prácu...
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Písanie
Písanie, 2. zošit, strany 8 – 13
Strana 8
Žiaci prečítajú tvary písmena S na okraji strany. Pomenujú písmeno, ktoré
sa na tejto dvojstrane naučia písať.
V hornej časti strany sa podľa znázorneného postupu učia kresliť kačku.
Pri kreslení dbáme na dodržiavanie zakresleného postupu a správne
držanie ceruzky.
V ľavej spodnej časti strany sa nachádza tvar písmena veľkého písaného
S, ktorý je doplnený šípkami vyjadrujúcimi postupnosť pri jeho písaní.
Najprv žiakom dôkladne vysvetlíme jeho zápis, postupnosť radenia
jednotlivých tvarových prvkov tak, ako sú očíslované. Potom tvar písmena
postupne obťahujú ceruzkami rôznych farieb.
V pravej časti strany sa opäť nachádza mriežka
s písmenami. Žiaci vyfarbia plôšky, v ktorých sú tvary
písmena S. Pri riešení ich musia odlíšiť od iných písmen,
pri zápise ktorých sú použité podobné tvarové prvky.
Strana 9
Na strane sa nachádzajú dva uzavreté celky oddelené riadkom na
vyfarbenie. Odporúčame, aby ich žiaci vypísali v dvoch časových úsekoch.
V prvom, užšom riadku žiaci obťahujú/píšu tvar písmena S farebnými
ceruzkami. Odporúčame, aby každý tvar obtiahli/prepísali aspoň dvomi
farbami.
Optimálnu veľkosť písmen dodržiavajú podľa pomocných riadkov
a rozstupy medzi písmenami podľa vyznačených bodiek.
Sebahodnotenie
Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie podľa
inštrukcií učiteľa (pozri s. 29 a 123 metodických komentárov). Môžu
hodnotiť svoju úspešnosť na základe dodržiavania správnej veľkosti
písmen.
Strana 10
Žiaci prečítajú tvary písmena S na okraji strany. Pomenujú písmeno, ktoré
sa na tejto dvojstrane naučia písať.
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V hornej časti strany sa podľa znázorneného postupu učia kresliť list. Pri
kreslení dbáme na dodržiavanie zakresleného postupu a správne držanie
ceruzky.
V ľavej spodnej časti strany sa nachádza tvar malého písaného písmena s,
ktorý je doplnený šípkami vyjadrujúcimi postupnosť pri jeho písaní.
Okrem obtiahnutia tvaru písmena ceruzkami rôznych farieb odporúčame
aj iné spôsoby fixácie pri písaní písmena s.
V pravej časti strany sa opäť nachádza mriežka s písmenami. Žiaci
vyfarbia plôšky, v ktorých sú tvary písmena s. Pri riešení ich musia odlíšiť
od iných písmen, pri zápise ktorých sú použité podobné tvarové prvky.
Strana 11
Nacvičenie písania písmena s a precvičenie písania písmen S, a, á je
cieľom dvoch súborov riadkov s predpísanými tvarmi, oddelenými
farebným riadkom. Odporúčame, aby ich žiaci vypísali v dvoch rozdielnych
časových úsekoch.
Sebahodnotenie
Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie podľa
inštrukcií učiteľa (pozri s. 29 a 123 metodických komentárov). Môžu
hodnotiť svoju úspešnosť na základe dodržiavania správneho sklonu
písmen.
Strana 12
V šlabikári sa žiaci naučili čítať slabiky zložené zo spoluhlásky S
a samohlásky. V zošite na písanie sa naučia tieto slabiky aj napísať.
Osobitnú pozornosť treba venovať spojeniu spoluhlásky S/s a samohlásky
a, ktoré je vyznačené červenou farbou.
Žiakov treba upozorniť na zakrivenie tejto „spojovacej“ čiary, prípadne jej
zakrivenie nacvičiť na väčšej ploche (tabuľa, výkres a podobne). Jeden
blok riadkov je zameraný na nácvik písania slabiky sa a druhý na nácvik
písania slabiky Sa.
Odporúčame, aby žiaci riadky vypísali v dvoch odlišných časových
úsekoch.
Sebahodnotenie
Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie podľa
inštrukcií učiteľa (pozri s. 29 a 123 metodických komentárov). Môžu
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hodnotiť svoju úspešnosť na základe dodržiavania správneho zakrivenia
„spojovacej“ čiary.
Strana 13
V dvoch štvorriadkových blokoch si žiaci precvičujú písanie slabík sa a Sa.
Odporúčame, aby riadky nevypisovali v jednom časovom úseku. Dbáme
na správne pripojenie písmena s a S k samohláskam a správne držanie
ceruzky.
Sebahodnotenie
Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie podľa
inštrukcií učiteľa (pozri s. 29 a 123 metodických komentárov). Môžu
hodnotiť svoju úspešnosť na základe dodržiavania správnej veľkosti
písmen.
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Pracovný zošit
Strana 4
Nápovedný obrázok a zviera SOB
Po pomenovaní nápovedného obrázka si žiaci prezrú
obrázok
soba.
Podľa
svojich
individuálnych
schopností prečítajú názov zvieraťa a informáciu
o ňom. Obrázok soba si môžu vyfarbiť.
4/1
Pri riešení úlohy žiaci triedia slová (pomenovania
obrázkov) podľa dvoch kritérií – identifikácie hlásky
na začiatku alebo vo vnútri slova. Slová vyfarbujú modrou alebo červenou
farbou. Úlohu odporúčame riešiť spoločne, pri každom pomenovaní treba
určiť pozíciu hlásky v slove a priradiť mu správnu farbu. Žiaci môžu podľa
svojich individuálnych schopností pracovať aj samostatne.
4/2
Žiaci pomenúvajú obrázky. Každé pomenovanie povedia po slabikách
(môžu určovať aj ich počet) a po prečítaní slabík pod obrázkom vyfarbia
tú, ktorou sa dané pomenovanie začína.
Úlohu možno rozšíriť o určenie prvej slabiky ďalších slov, napríklad: soliť,
Soňa, sadiť, sedel, sedem, sekať, sivý, sila.
4/3
Žiaci si už osvojili písanie tlačených (riešením úloh v šlabikári) aj písaných
(riešením úloh v Písaní, 2. zošit) tvarov písmena S.
Úloha v pracovnom zošite je zameraná na precvičenie všetkých tvarov
tohto písmena a ich odlíšenie.
Sebahodnotenie
Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie podľa
inštrukcií učiteľa (pozri s. 29 a 123 metodických komentárov). Môžu
hodnotiť svoju úspešnosť na základe určovania prvej slabiky v slove.
4/4
Úloha je svojím zadaním totožná s úlohou 2, ale je označená ako
rozširujúca. Vyššia náročnosť je ovplyvnená výberom slov, ktoré sa
začínajú slabikami so spoluhláskou, ktorú sa žiaci zatiaľ v šlabikári neučili
(samohlásky i, o, e). S týmito samohláskami sa však oboznámili
v prípravnom období. Preto predpokladáme, že riešenie úlohy väčšina
žiakov zvládne. Po vysvetlení zadania, prípadne ústnom vyriešení, môžu
žiaci pracovať samostatne. Úspešnosť pri riešení je diagnosticky
významná.
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Strany 44 – 47
Pojmová mapa
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Náhľady strán zo šlabikára

Motivačné zameranie strán
Neporiadny Hups. Hračky. Kamaráti. Myší orchester
Tematické zameranie strán
Hlásky a písmená I, i, Í, í, slabiky a slová
Metodická podpora
Návrh
Návrh
Návrh
Návrh

prípravy
prípravy
prípravy
prípravy

na
na
na
na

vyučovaciu
vyučovaciu
vyučovaciu
vyučovaciu

hodinu
hodinu
hodinu
hodinu

41
42
43
44
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Medzipredmetové vzťahy
Matematika
I, Í
Strana 44
Nápovedný obrázok a tvary písmena
Nápovedným obrázkom pre samohlásky I aj Í je ihla. Po zopakovaní názvu
obrázka ukážeme žiakom grafickú podobu písmena. Zdôrazníme, že
I používame v slovenčine ako krátku aj dlhú samohlásku. V trojiciach
obrázkov k fonematickému uvedomovaniu je čiarou oddelený posledný
obrázok, ktorý sa zameriava na dlhú samohlásku. Do prvej trojice sme
však žiadny obrázok nezaradili. Dlhou samohláskou Í sa v slovenčine
začína len slovo ísť, Ír, íver a íl. Žiadne z týchto slov pravdepodobne nie je
v aktívnej lexike žiakov a nedá sa ani jednoznačne nakresliť. V tretej
trojici sú dve ilustrácie zobrazujúce povolania ľudí. Každé povolanie
predstavujú dvaja ľudia, aby žiaci povedali tvar v množnom čísle (murári,
poštári). Tretí obrázok zobrazuje dieťa na stupienku pre víťazov. Obrázok
vyjadruje prídavné meno tretí.
Ak by bolo pre žiakov náročné obrázky pomenovať, slová povie učiteľ.
Odporúčame slová s odstupom času zopakovať.
Ako HUPS hľadal mikinu
Text prečíta učiteľ. Hláska Í je pre žiakov pútavo zastúpená v slove –
citoslovci PÍ. Odporúčame, aby si text vypočuli viackrát a pokúsili sa
zreprodukovať dej. Prácu s textom možno rozšíriť o rozhovor o potrebe
udržiavania poriadku.
Obrázok ponúka široké možnosti využitia. Žiaci si ním môžu pomôcť pri
reprodukcii textu, môžu pomenovávať všetko, čo je na ňom zobrazené,
hovoriť, ktoré slová z textu sú na ňom zobrazené a podobne.
Strana 45
45/1
Žiaci si precvičujú čítanie slabík. Červenou farbou sú napísané slabiky,
ktoré žiaci poznajú len z prípravného obdobia. Čítanie týchto slabík
nemusia ovládať, preto je úloha označená ako rozširujúca. Napriek tomu
problém pri ich čítaní má pre učiteľa diagnostický význam.
45/2
Na začiatku riešenia úlohy odporúčame dôkladné rozprávanie podľa
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obrázka. Žiaci opíšu, aké hračky má Hups, prečo nie sú upratané, ktorú
hru sa asi hral, kde sa práve nachádza a pod. Dbáme na kvalitu
utvorených viet. Po skončení rozprávania žiaci vymenujú čo najviac
predmetov
zakreslených
na
obrázku.
Povedia,
či
sa
v slove
nachádza/nenachádza hláska I, Í. Slová (obrázky predmetov) s týmito
hláskami označia napr. šípkou.
45/3
Slová PÍ a PÍP sú zaujímavé a pre žiakov atraktívne. Do bublín pri každom
obrázku vpíšu jedno z týchto slov. Spoluhlásku P by mali poznať
z prípravného obdobia. Počas tohto obdobia sa cielene zaoberali
postupným oboznamovaním s jednotlivými písmenami a prirodzeným
spôsobom dospeli až k čítaniu a písaniu slabík. Prvými boli slabiky, ktoré
tvorili slovo s významom (napríklad citoslovcia). Riešenie úlohy nadväzuje
na tieto aktivity. Je potrebné žiakom dôkladne vysvetliť zadanie úlohy.
Úspešnosť v riešení má významnú diagnostickú hodnotu.
Tvar tlačeného písmena
Cieľom úlohy je, aby sa žiaci naučili správne písať písmená i, í, I, Í.
V pravej časti strany je úlohou žiakov dokresliť tvar písmena tak, aby
vznikol obrázok. Odporúčame porovnať obrázky žiakov a oceniť ich
tvorivosť.
Strana 46
46/4
Žiaci pomenujú obrázky a povedia, ktorými písmenami sa slová začínajú.
Zámerne nepoužívame pojem slabika, pretože nie všetky dvojice písmen
v slovách v úlohe sú slabikami. Po ústnom vyriešení úlohy sa žiaci môžu
pokúsiť o písomný zápis samostatne. Je nevyhnutné dôkladne
skontrolovať správnosť riešenia (sirup, sídlisko, silák, sito/sitko).
46/5
Úloha sa skladá z dvoch častí. V prvej časti žiaci prečítajú slabiky
v bublinách. Nachádzajú sa v nich aj písmená, ktoré poznajú len
z prípravného obdobia. Oceníme úspešnosť žiakov pri čítaní. Cieľom druhej
časti je vysloviť čo najväčší počet mien začínajúcich na hlásku I (Ivana,
Ivan, Iľja, Ignác, Iveta, Ivica, Ivona, Izabela, Izák). Štyri mená žiaci
napíšu do vyčleneného priestoru. Postačujúce riešenie je vpísanie prvého
písmena I. Predpokladáme, že v nadväznosti na prípravné obdobie budú
mať žiaci tendenciu napísať celé slová. Podporujeme ich v tejto snahe
a pripomenieme im, že môžu používať nápovedné obrázky. Úspešnosť
žiakov aj snahu o riešenie oceníme.
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46/6
Úloha je obzvlášť vhodná na domácu prípravu žiakov. Jej riešenie je
podmienené spoluprácou s dospelými. Podobnú úlohu už žiaci s dospelými
riešili. Dospelí napíšu svoje priezviská a žiaci v nich identifikujú písmená
I alebo Í a zakrúžkujú ich.
46/7
Cieľom úlohy je opätovne precvičiť čítanie slabík, jednoslabičných slov
a jedného dvojslabičného slova. Červenou farbou sú označené slová, ktoré
obsahujú aj písmená, ktoré žiaci poznajú len z prípravného obdobia. Ich
čítanie je označené ako rozširujúca úloha.
Pri riešení úlohy odporúčame diagnostikovanie kvality čítania slabík.
Strana 47
47/8
V úlohe sa nachádzajú slovné spojenia a krátka veta, ktorých čítanie bude
pre žiakov zaujímavé, pretože sú už nositeľom konkrétneho významu.
Niektoré slová sú nahradené obrázkom, čím sa čítanie zrýchli a žiaci obsah
rýchlejšie identifikujú. Odporúčame úlohu dôkladne vyriešiť, v prípade
menšej úspešnosti žiakov sa k jej riešeniu vrátiť.
HUPSOV jazykolam
 Text nadväzuje na text na s. 44. Tvorí ho len jedna veta. Žiaci si
vetu vypočujú a naučia sa ju naspamäť. Pokúšajú sa ju vyslovovať
čo najrýchlejšie.
 Žiaci povedia o každej myške jednu vetu. Dbáme na kvalitu
formulovaných viet, upozorníme ich na konkrétne nedostatky (napr.
príliš krátke vety, opakujúce sa slová, menej funkčné slová a slovné
spojenia, ako Je tam..., Na obrázku je..., nefunkčné používanie
ukazovacích zámen a pod.) a vytvoríme priestor na zlepšenie
formulácie týchto viet. Žiaci nájdu rovnaké myši a ich oblečenie
vyfarbia rovnako.
47/9
Predpokladom správneho riešenia úlohy je fonematické uvedomovanie
hlásky na vysokej úrovni. Žiaci pomenujú obrázky a čiarkami
zaznamenajú počet hlások I a Í, ktoré sa v slove nachádzajú. Úloha je
obzvlášť vhodná na diagnostikovanie.
Hupsova úloha
V úlohe žiaci napíšu, čo robí Hups na obrázku – SPÍ. Slovo je použité
v predchádzajúcich úlohách.
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Didaktické hry
Na detektíva
Cieľ hry: Precvičiť čítanie známych slabík.
Postup: Na tabuli sú v riadkoch napísané všetky tvary známych slabík.
Slabiky v každom riadku sú napísané inou farbou a v riadku sa neopakujú.
Žiaci najskôr všetky slabiky prečítajú. Potom im učiteľ kladie rôzne otázky.
Napríklad: Kto z vás je šikovný detektív a zistí, v ktorom riadku sa
nachádza slabika sá napísaná písaným písmom? Koľkokrát je na tabuli
napísaná slabika Sa tlačeným písmom? Na ktorom mieste v zelenom
riadku je slabika, ktorú počujeme na začiatku slova sito?
Hľadaj dvojicu
Cieľ hry: Zopakovať tvary známych písmen, precvičiť sluchovú analýzu
slov.
Postup: Učiteľ pripraví kartičky so všetkými tvarmi písmen A, Á, S.
Môže ich rozložiť na zem pre všetkých (prípadne skupinky alebo dvojice)
žiakov. Ich úlohou je určiť a priradiť správne dvojice (tlačený a písaný tvar
toho istého písmena).
Pri každej hre použijeme maňušku Hupsa – Hups je pomocným
detektívom, kontroluje prácu žiakov...
Písanie
Písanie, 2. zošit, strany 14 – 19
Strana 14
Žiaci prečítajú tvary písmena I na okraji strany a určia (podľa farebného
odlíšenia), ktorý tvar budú na dvojstrane písať.
V hornej časti strany sa podľa znázorneného postupu učia kresliť dáždnik.
Pri kreslení dbáme na dodržiavanie zakresleného postupu, dôslednosť
a správne držanie ceruzky.
V ľavej spodnej časti strany sa nachádza tvar veľkého písaného písmena I,
ktorý je doplnený šípkami vyjadrujúcimi postupnosť pri jeho písaní. Tvar
písmena I je jednoduchý, najnáročnejšie je dodržanie správneho sklonu
jednotlivých častí.
Žiakom podrobne opíšeme postupnosť pri písaní tvarových prvkov tohto
písmena. Potom tvar písmena postupne obťahujú ceruzkami rôznych
farieb.
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V pravej časti strany sa opäť nachádza mriežka
s písmenami. Žiaci vyfarbia plôšky, v ktorých sú tvary
písmena I. Pri riešení ich musia odlíšiť od iných
písmen.
Strana 15
Písanie tvaru písmena I si žiaci nacvičia v dvoch samostatných blokoch
oddelených riadkom na vyfarbenie. Optimálnu veľkosť a rozstupy
zabezpečujú pomocné linajky a bodky.
Žiaci najprv píšu tvar písmena v prvom, širšom riadku. Tvary môžu písať
farebnými ceruzkami.
Okrem tvarov písmena I píšu už aj skôr osvojené tvary písmen. Popri
precvičení a fixácii tvaru si pri písaní dôkladne uvedomia rozdiely medzi
jednotlivými tvarmi.
Sebahodnotenie
Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie podľa
inštrukcií učiteľa (pozri s. 29 a 123 metodických komentárov). Môžu
hodnotiť svoju úspešnosť na základe dodržiavania správneho sklonu
písmen.
Strana 16
Žiaci prečítajú tvary písmena I na okraji strany a určia (podľa farebného
odlíšenia), ktorý tvarov sa budú na dvojstrane učiť písať.
V hornej časti strany sa podľa znázorneného postupu učia kresliť ježka. Pri
kreslení dbáme na dodržiavanie zakresleného postupu, dôslednosť
a správne držanie ceruzky.
V ľavej spodnej časti strany sa nachádza tvar písmena malého písaného i,
ktorý je doplnený šípkami vyjadrujúcimi postupnosť pri jeho písaní.
Písanie tvaru písmena i (í) je veľmi jednoduché.
Žiakom podrobne vysvetlíme postupnosť pri písaní tvarových prvkov tohto
písmena. Potom tvar písmena postupne obťahujú ceruzkami rôznych
farieb.
Osobitnú pozornosť venujeme písaniu bodky. Žiakom najmä vysvetlíme,
v akej vzdialenosti bodku píšeme.
V pravej časti strany sa opäť nachádza mriežka s písmenami. V plôškach
žiaci identifikujú a vyfarbia písmená i a í. Vo zvýšenej frekvencii sa
v plôškach nachádzajú písmená, ktoré sa skladajú z podobných tvarových
prvkov.
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Strana 17
Tvar písmena i si žiaci osvoja pri vypísaní dvoch blokov riadkov
oddelených riadkom určeným na vyfarbenie. Dbáme predovšetkým na
správne písanie bodky a dĺžňa.
Sebahodnotenie
Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie podľa
inštrukcií učiteľa (pozri s. 29 a 123 metodických komentárov). Môžu
hodnotiť svoju úspešnosť na základe dodržiavania správneho tvaru a
sklonu dĺžňa.
Strana 18
V bloku 8 riadkov si žiaci precvičujú tvary veľkého aj malého písmena
s v slabikách so samohláskou i. Vysvetlíme im spôsob prepojenia písmen
v slabikách. Dbáme na správne pripojenie písmen a dodržiavanie veľkosti
písmen.
Sebahodnotenie
Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie podľa
inštrukcií učiteľa (pozri s. 29 a 123 metodických komentárov). Môžu
hodnotiť svoju úspešnosť na základe dodržiavania správnej veľkosti
písmen.
Strana 19
V dvoch štvorriadkových blokoch oddelených riadkom na vyfarbenie si
žiaci precvičia písanie slabík sa a si. Tieto slabiky už písali, po vysvetlení
zadania preto môžu pracovať samostatne. Každý z blokov odporúčame
vypísať v samostatnom čase.
Sebahodnotenie
Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie podľa
inštrukcií učiteľa (pozri s. 29 a 123 metodických komentárov). Môžu
hodnotiť schopnosť pracovať samostatne.
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Pracovný zošit
Strana 5
Nápovedný obrázok a zviera IRBIS
Po pomenovaní nápovedného obrázka si žiaci
prezrú
obrázok
irbisa.
Podľa
svojich
individuálnych schopností prečítajú názov
zvieraťa a informáciu o ňom. Obrázok irbisa si
môžu vyfarbiť.
5/1
Žiaci určujú dvojice písmen (tlačený a písaný
tvar toho istého písmena) a vyfarbujú ich
rovnako.
V počiatočných etapách osvojovania si písmen
a ich tvarov je precvičovanie tohto typu veľmi dôležité. Opakovaná
neúspešnosť žiakov pri úlohách tohto typu môže upozorniť na možný
výskyt porúch učenia.
5/2
Pri riešení úlohy žiaci označujú postavenie samohlásky i v slove. Spôsob
vyfarbenia bodky na línii poznajú zo šlabikára. Napriek tomu odporúčame
úlohu riešiť spoločne, prípadne aj s riešením na tabuli. Úlohu je možné
rozšíriť o určovanie pozície samohlásky i v ďalších slovách (napríklad:
písanka, kino, medvedík, poštári, deti...).
5/3
V každom z troch radov rôznych tvarov písmen (zapisujúcich jednu
hlásku) sa nachádza jedno písmeno, ktoré medzi ne nepatrí (zapisuje inú
hlásku). Po prečítaní písmen v radoch žiaci vyfarbia políčka s tými, ktoré
medzi ne nepatria. Pri prefarbovaní písmen použijú také farby, ktoré
dôkladne písmeno prefarbia – majú rovnakú farbu ako písmená v danom
rade (modrú, oranžovú, hnedú).
5/4
Žiaci si už osvojili písanie tlačených (riešením úloh v šlabikári) aj písaných
(riešením úloh v Písaní, 2. zošite) tvarov písmena I.
Úloha v pracovnom zošite je zameraná na precvičenie všetkých tvarov
tohto písmena a ich odlíšenie.
Sebahodnotenie
Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie podľa
inštrukcií učiteľa (pozri s. 29 a 123 metodických komentárov). Môžu
hodnotiť dôslednosť pri vyfarbovaní.
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Strany 48 – 51
Pojmová mapa
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Náhľady strán zo šlabikára

Tematické zameranie strán
Hláska a písmená M, m
Motivačné zameranie strán
Maliari. Moja rodina. Farby okolo nás
Metodická podpora
Návrh
Návrh
Návrh
Návrh

prípravy
prípravy
prípravy
prípravy

na
na
na
na

vyučovaciu
vyučovaciu
vyučovaciu
vyučovaciu

hodinu
hodinu
hodinu
hodinu

45
46
47
48
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Medzipredmetové vzťahy
Výtvarná výchova
Prierezové témy
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
M
Strana 48
Nápovedný obrázok a tvary písmena
Nápovedným obrázkom pre hlásku M je mravec. Zámerne sme zvolili
slovo, v ktorom sa za hláskou M nachádza ďalšia spoluhláska. Pre žiakov
je jednoduchšia izolácia prvej hlásky. Nápovedné obrázky bolo možné
jednoznačne zvoliť pre všetky skupiny (na začiatku, vo vnútri aj na konci
slova). Po prezentácii nápovedného obrázka a súboru obrázkov
k fonematickému uvedomovaniu ukážeme žiakom všetky tvary písmena
M.
Maľovanie škriatka Hupsa
Po obsahovej stránke text vytvára priestor na rozhovor zameraný na
tvorivosť, fantáziu a hru. Žiaci si ho vypočujú a pokúsia sa zreprodukovať
dej. Text je veršovaný a obsahuje viacero možností pre didaktické
využite:
 V texte sa nachádzajú slová, pri ktorých možno precvičiť
fonematické uvedomovanie hlásky m (na začiatku slova – myš,
mačka, maľovať, machuľa, motýľ, mrak, vo vnútri slova – namaľuje,
komín, na konci slova – strom, dom, ňom, navzájom, bum). Pri
počúvaní textu môžu žiaci pohybom (zdvihnutím ruky, tlesknutím)
vyjadriť, že počuli hlásku podľa zadania učiteľa.
 Zaujímavé je upozorniť žiakov na to, že sa slová na konci veršov
podobajú, že sú zakončené rovnako (dom, v ňom, navzájom) alebo
veľmi podobne (mrak, naopak).
a) Žiaci prečítajú slabiky vpísané do plechoviek. Bielou farbou sú vpísané
slabiky, v ktorých sú aj písmená, ktoré poznajú iba z prípravného obdobia.
Žiakov podporujeme v snahe prečítať tieto slabiky a oceníme ich
úspešnosť. Pri čítaní môžu používať nápovedné obrázky.
b) Žiaci povedia, čomu sa machule podobajú. Určia prvé dve hlásky,
ktorými sa začínajú pomenovania obrázkov z machúľ. Nakoniec spoja
obrázky so správnymi dvojicami písmen.
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Strana 49
49/1
Úloha je zameraná na precvičenie techniky čítania. Červenou farbou sú
opäť napísané slabiky, v ktorých sú písmená, ktoré žiaci poznajú len
z prípravného obdobia. Ich čítanie je označené ako rozširujúca úloha.
Slabiky odporúčame čítať opakovane podľa individuálnych schopností
žiakov.
49/2
Cieľom úlohy je príprava žiakov na čítanie slov. Žiaci prečítajú slabiky na
škatuľkách a slabiky vedľa nich. Po prečítaní sa pokúsia zistiť, spojením
ktorých slabík vznikne slovo. Tie slabiky vyfarbia a slová prepíšu veľkými
tlačenými písmenami na riadok. Všetky slová je dôležité opäť prečítať,
v súlade s individuálnymi schopnosťami žiakov aj opakovane.
V slabikách napísaných zelenou a oranžovou farbou sú aj písmená, ktoré
žiaci poznajú iba z prípravného obdobia.
Riešenie: sama, misa, sami, Samo, musí
Tvar tlačeného písmena
Cieľom úlohy je, aby sa žiaci naučili správne písať písmená m a M.
V pravej časti strany je úlohou žiakov dokresliť tvar písmena tak, aby
vznikol obrázok. Odporúčame porovnať obrázky žiakov a oceniť ich
tvorivosť.
Strana 50
50/3
Slovo mama je pre žiakov známe a atraktívne na čítanie. Cieľom úlohy je
prečítať toto slovo a precvičiť poznatok, že spojením dvoch slabík môže
vzniknúť slovo. Pri riešení úlohy žiaci nielen nakreslia obrázok mamy,
prečítajú a prepíšu slovo mama, ale treba, aby toto slovo aj analyzovali na
hlásky a slabiky. Vhodné je tiež vytvoriť žiakom priestor na rozprávanie
o mame, o rodine. Dbáme na kvalitu viet.
50/4
Žiaci skladajú slová zo slabík napísaných na kockách. Najskôr prečítajú
slabiky. Červenou farbou sú opäť odlíšené slabiky s písmenami, ktoré žiaci
zatiaľ poznajú len z prípravného obdobia. Po prečítaní slabík pomenujú
obrázky. Zistia, či pomenovania možno zložiť zo slabík na kockách. Kocky
môžu vyfarbiť tak, aby bolo slovo na kockách vyfarbené rovnakou farbou.
Slová priradia čiarou k obrázku. Po vyriešení úlohy odporúčame slová
znova aj opakovane prečítať.
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Rozširujúca úloha: Slová HUS a SUP sú jednoslabičné slová, ktoré sú na
čítanie pre žiakov jednoduché. Pred čítaním odporúčame urobiť analýzu
slova na hlásky a slabiky. Oceníme žiakov za prečítanie týchto slov.
50/5
Úloha je zameraná na precvičenie techniky čítania. Červenou farbou sú
opäť napísané slová, v ktorých sú písmená, ktoré žiaci poznajú len
z prípravného obdobia. Ich čítanie je označené ako rozširujúca úloha.
Slová odporúčame čítať opakovane podľa individuálnych schopností
žiakov.
Strana 51
Hupsovo maľovanie
 Veršovaný text nadväzuje na text na s. 48. Po obsahovej analýze
textu je potrebné pracovať s jazykovým materiálom v básni –
identifikovať slová s M, trénovať fonematické uvedomovanie,
identifikovať slová, ktoré sa rýmujú.
51/6
a) Žiaci pomenujú obrázky prekryté machuľkami. Povedia, či sa v slovách
nachádza hláska M a na ktorom mieste v slove.
b) Slová z úlohy a) žiaci použijú vo vetách. Dbáme na kvalitu viet (napr.
minimálny počet slov 5, nepoužívanie ukazovacích zámen a pod.).
51/7
Žiaci pomenujú/prečítajú názov farby. Do plechoviek nakreslia obrázok
podľa zadania. Úlohu možno rozšíriť o čítanie slov ZELENÁ, HNEDÁ
a MODRÁ, ktoré napíšeme na tabuľu. Veľmi oceníme, ak žiaci dokážu slová
prečítať. Úspešnosť žiakov pri čítaní týchto slov má veľký diagnostický
význam.
Hupsova úloha
Úloha je zameraná na písanie slov s novým písmenom. Žiaci môžu písať
slová spamäti alebo ich odpísať zo šlabikára.
Didaktické hry
Rybník
Cieľ hry: Precvičiť čítanie známych slabík.
Postup: Na spodnú časť magnetickej tabule nakreslíme rybník (modrý
ovál), pripevníme doň kartičky so známymi slovami (mama, sama, misa,
sami, sám, mám, sama). Každé slovo je napísané inou farbou
a rozstrihané na jednotlivé písmená. Nad rybníkom sú slová napísané
písaným písmom. Žiaci vyberú písmená z rybníka podľa farby, zostavia
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z nich slovo a pripnú ho na magnetickú tabuľu vedľa písaného tvaru slova
nad rybníkom.
Na detektíva
Cieľ hry: Precvičiť čítanie známych slov.
Postup: Na tabuli sú v riadkoch napísané slová. Slová v každom riadku sú
napísané inou farbou a v riadku sa neopakujú. Žiaci najskôr všetky slová
prečítajú. Potom im učiteľ kladie rôzne otázky.
Napríklad: Kto z vás je šikovný detektív a zistí, v ktorom riadku sa
nachádza slovo misa? Koľkokrát je na tabuli napísané slovo mama? Na
ktorom mieste v červenom riadku je slovo, ktoré počuješ vo vete: Malá
misa je zelená?
Pri každej hre použijeme maňušku Hupsa – Hups je pomocným
detektívom, kontroluje prácu žiakov...
Písanie
Písanie, 2. zošit, strany 20 – 26
Strana 20
Na okraji strany sa nachádzajú všetky tvary písmena M. Žiaci ich prečítajú
a určia (podľa farebného odlíšenia), ktorý tvar sa budú na dvojstrane učiť
písať.
V hornej časti strany sa podľa znázorneného postupu učia kresliť vtáčika.
Pri kreslení dbáme na dodržiavanie zakresleného postupu, dôslednosť
a správne držanie ceruzky.
V ľavej spodnej časti strany sa nachádza tvar veľkého písaného písmena
M, ktorý je doplnený šípkami vyjadrujúcimi postupnosť pri jeho písaní.
V tvare písmena M sa niekoľkokrát opakuje tvarový prvok horný zátrh.
Žiaci si musia uvedomiť, koľkokrát tento prvok pri písaní písmena
zopakujú. Dôkladne im preto vysvetlíme postupnosť pri písaní. Žiaci
predpísaný tvar niekoľkokrát prepíšu (obtiahnu) farebnými ceruzkami.
Dbáme predovšetkým na presnosť návratu po línii pri opakovaní horného
zátrhu.
V pravej časti strany sa opäť nachádza mriežka
s písmenami. V plôškach sú predovšetkým písmená,
v tvaroch ktorých sa nachádza tvarový prvok horný zátrh.
Žiaci odlíšia tvary písmena M a plôšky vyfarbia.
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Strana 21
Nácvik písania písmena M je obsahom dvoch blokov riadkov oddelených
riadkom určeným na vyfarbenie. Pri nácviku dbáme predovšetkým na
správny počet opakovaní horného zátrhu, sklon a správnu veľkosť.
V druhom bloku riadkov si žiaci okrem písania tvaru písmena M precvičia
aj iné tvary veľkých písmen. Dbáme na dodržiavanie správnej veľkosti
týchto písmen.
Sebahodnotenie
Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie podľa
inštrukcií učiteľa (pozri s. 29 a 123 metodických komentárov). Môžu
hodnotiť svoju úspešnosť na základe dodržiavania správnej veľkosti.
Strana 22
Na okraji sa nachádzajú všetky tvary písmena m. Žiaci ich prečítajú
a určia (podľa farebného odlíšenia), ktorý tvar sa budú na dvojstrane učiť
písať.
V hornej časti strany sa podľa znázorneného postupu učia kresliť vtáčika.
Pri kreslení dbáme na dodržiavanie zakresleného postupu, dôslednosť
a správne držanie ceruzky. Po nakreslení obrázka opíšu rozdiel medzi
vtáčikom, ktorého sa naučili kresliť na predchádzajúcej dvojstrane.
V ľavej spodnej časti strany sa nachádza tvar malého písaného písmena
m, ktorý je doplnený šípkami vyjadrujúcimi postupnosť pri jeho písaní. Aj
pri písaní tvaru písmena m dbáme predovšetkým na dodržanie postupnosti
a počet opakovaní tvaru horného zátrhu. Žiaci predpísaný tvar
niekoľkokrát prepíšu (obtiahnu) farebnými ceruzkami.
V pravej časti strany sa opäť nachádza mriežka s písmenami. V plôškach
sú okrem písmena m predovšetkým písmená, v tvaroch ktorých sa
nachádza tvarový prvok horný zátrh. Žiaci odlíšia tvar písmena m a plôšky
vyfarbia.
Strana 23
Nácvik písania písmena m je obsahom dvoch samostatných blokov
oddelených riadkom určeným na vyfarbenie Odporúčame ich vypísanie
v samostatných časoch. Pri písaní dbáme na správny tvar písmena m
a veľkosť veľkých a malých tvarov písmen.
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Sebahodnotenie
Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie podľa
inštrukcií učiteľa (pozri s. 29 a 123 metodických komentárov). Môžu
hodnotiť svoju úspešnosť na základe dodržiavania správnych rozstupov
medzi písmenami.
Strana 24
V dvoch samostatných blokoch oddelených riadkom určeným na
vyfarbenie si žiaci precvičujú tvary veľkého aj malého písmena M
v slabikách so samohláskami a a i. Vysvetlíme im spôsob pripojenia
písmen v slabikách. Dbáme na správne pripojenie písmen a dodržiavanie
veľkosti písmen.
Sebahodnotenie
Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie podľa
inštrukcií učiteľa (pozri s. 29 a 123 metodických komentárov). Môžu
hodnotiť svoju úspešnosť na základe dodržiavania správnej veľkosti
písmen.
Strana 25
V dvoch štvorriadkových blokoch oddelených riadkom na vyfarbenie si
žiaci precvičia písanie slabík zložených z písmen M/m v spojení so
samohláskami a, i, á, í. Každý z blokov odporúčame vypísať
v samostatnom čase.
Sebahodnotenie
Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie podľa
inštrukcií učiteľa (pozri s. 29 a 123 metodických komentárov). Môžu
hodnotiť svoju úspešnosť na základe správneho napísania a umiestnenia
dĺžňov nad samohláskami.
Strana 26
V dvoch štvorriadkových blokoch sa žiaci naučia písať dvojslabičné slová.
Sú to prvé plnovýznamové slová, ktoré budú vedieť napísať písaným
písmom. Je dôležité dodržať metodický postup podľa riadkov: nácvik
písania slabík daného slova – písanie slova ako spojenia týchto slabík.
Písanie slov je pre žiakov novou a pomerne náročnou činnosťou.
Odporúčame preto úlohu vypracovať spoločne a priebežne kontrolovať
úspešnosť žiakov.
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Pracovný zošit
Strana 6
Nápovedný obrázok a zviera MAKAK
Po pomenovaní nápovedného obrázka si žiaci
prezrú obrázok makaka. Podľa svojich
individuálnych schopností prečítajú názov
zvieraťa a informáciu o ňom. Obrázok makaka
si môžu vyfarbiť.
6/1
Pred riešením úlohy je dôležité prečítať nahlas
všetky slabiky na obrázkoch – na medvedích
bruškách aj na miskách. Žiaci určia a povedia, aký je rozdiel v zápise
slabík (tlačené a písané písmo). Potom spoja zápisy rovnakých slabík
čiarou podľa vzoru. Podľa svojich individuálnych schopností môžu pracovať
aj samostatne.
6/2
Po pomenovaní obrázkov žiaci určia, ktorou slabikou sa slová začínajú. Ku
každému obrázku napíšu danú slabiku. Úlohu odporúčame vypracovať
spoločne. Riešenie úlohy možno rozšíriť o vymenovanie ďalších slov
začínajúcich na tieto slabiky (ma – maliny, majetok, mama, malinovka,
Matej; mi – Milan, mihalnice, Mišo, milý; si – Simona, silák; sa – salónka,
salón, Samo, samota).
6/3
Žiaci si už osvojili písanie tlačených (riešením úloh v šlabikári) aj písaných
(riešením úloh v Písaní, 2. zošit) tvarov písmena M.
Úloha v pracovnom zošite je zameraná na precvičenie všetkých tvarov
tohto písmena a ich odlíšenie.
Sebahodnotenie
Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie podľa
inštrukcií učiteľa (pozri s. 29 a 123 metodických komentárov). Môžu
hodnotiť svoju úspešnosť pri čítaní vety o makakovi.
6/4
Úloha je rozširujúca. Žiaci zložia z písmen slovo mamut. Je možné, že
niektoré z nich sa budú snažiť vytvoriť slovo slon, čo však nie je možné,
pretože v ponuke písmen nemajú žiadne písmeno nachádzajúce sa
v tomto slove. Oceníme ich úspešnosť pri riešení úlohy.
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Strany 52 – 53
Pojmová mapa

Náhľady strán zo šlabikára
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Motivačné zameranie strán
Na detskom ihrisku. Hupsov pes
Tematické zameranie strán
Hláska a písmená M, m, čítanie oznamovacích a opytovacích viet
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 49
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 50
Prierezové témy
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Čítanie viet
Strana 52
Čítanie viet
Už v prípravnom období si žiaci osvojili rozdiel medzi slovom a vetou.
Dokážu odlíšiť slovo a vetu, zistiť, z koľkých slov sa skladá veta. Na
niekoľkých miestach sa v šlabikári objavila krátka veta napísaná
maľovaným čítaním ako upevnenie tohto poznatku a príprava na
skutočnosť, že vety zapisujeme aj v písanej podobe. Cieľom tejto
dvojstrany je čítanie viet a porozumenie spôsobu ich zápisu (veľké
písmeno na začiatku viet, bodka, otáznik na konci vety).
52/1
Stranu dopĺňa veľká ilustrácia, na ktorej je znázornená situácia na
detskom ihrisku s množstvom postáv. Každá postava vykonáva nejakú
činnosť a používa pri tom konkrétny predmet. Pred riešením úlohy
odporúčame dôkladné rozprávanie o obrázku, pri ktorom budú žiaci
najskôr tvoriť vety – odpovedať na otázky o činnostiach ľudí (napríklad:
Čo robí dievčatko na piesku?, Čo robí chlapec v žltom tričku? Čo má Hups
v ruke?) a o predmetoch, ktoré používajú (napríklad: Čím naberá
dievčatko piesok? Čo si odložila mamička na lavičku?). Možným rozšírením
úlohy je zistenie, koľko slov žiaci pri odpovediach použili. Cieľom
rozprávania je upevnenie predstavy o vete a slove a ich funkciách
v jazyku.
Úloha 1 úzko nadväzuje na realizované rozprávanie. Žiaci prečítajú vety
o Hupsovi a podčiarknu tú, ktorá je pravdivá. Okrem tejto obsahovej
roviny úlohy žiakom vysvetlíme, že veta je zakončená bodkou. Bodku za
vetou si môžu farebne zvýrazniť.
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52/2
Aj táto úloha nadväzuje na úvodné rozprávanie o obrázku. Nie je preto
potrebné zaoberať sa významom viet, identifikáciou ich významu na
obrázku. Zámerne sme zvolili tento postup, aby sa pozornosť žiakov už
neodpútavala od jazykovej dimenzie úlohy – zápisu vety. Pri riešení časti
a) žiaci zopakujú, čo robia konkrétne deti a každému vymyslia meno
(napríklad: chlapec s kolobežkou sa volá Miško, chlapec s loptou sa volá
Matúš, dievča s kočíkom sa volá Majka a dievča s vedierkom sa volá
Mirka). Po formulovaní viet môžu riešiť časť b). Postupne čítajú vety,
určia, z koľkých slov sa skladajú, a pomenujú znamienka na konci vety.
Nacvičujeme správnu intonáciu čítania viet. Žiaci začínajú spájať slabiky
do slov, čo je v nácviku čítania významný medzník. Zatiaľ nevyžadujeme
plynulosť, pre väčšinu žiakov je výhodnejšie slabikovanie.
52/3
a) Riešením úlohy je utvorenie, dokončenie vety. Pred dokreslením slov
do vety odporúčame vyriešiť úlohu ústne. Dokončené vety žiaci prečítajú.
b) Pri riešení úlohy musia žiaci navzájom komunikovať, zistiť, čo má
spolužiak na desiatu. Odporúčame upozorniť žiakov na niektoré pravidlá
komunikácie (napr. osloviť ho menom, použiť primerane silný hlas,
premyslieť si formuláciu, pozerať sa do očí). V úlohe je zapísaná otázka,
na ktorú majú zistiť odpoveď. Pozornosť žiakov upriamime na zakončenie
opytovacej vety otáznikom. Môžu ho aj farebne zvýrazniť.
Strana 53
53/4
V úlohe sú oznamovacie aj opytovacie vety zapísané písaným písmom.
Žiaci ich prečítajú, všímajú si znamienka na konci viet. Upozorníme ich aj
na veľké písmeno na začiatku prvého slova vety. Farebne zvýraznia
bodku/otáznik aj začiatočné písmeno. Vhodným doplnením úlohy je
prepísanie viet na tabuľu, prípadne do písaniek. Prepis na tabuľu je
výhodnejší pre možnosť dôslednej a okamžitej kontroly.
53/5
Pri riešení úlohy si žiaci dôkladne uvedomia, že vety obsahujú nejakú
informáciu. Vety prečítajú a čiarou ich priradia k obrázku s rovnakým
významom. Vhodným rozšírením úlohy je aj v tomto prípade prepis viet
na tabuľu, prípadne do písanky.
53/6
S rozprávaním podľa série obrázkov už majú žiaci skúsenosť. Dej komiksu
je zaznamenaný aj v krátkom texte. Žiaci prečítajú vety a pokúsia sa
zreprodukovať dej podľa obrázkov. Upriamime ich pozornosť na pointu
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textu – psík od radosti tak rýchlo vrtel chvostíkom, až mu začal horieť a
Hups ho musel hasiť. Odporúčame, aby žiaci čítali text opakovane.
53/7
Z vyznačených písmen na klávesnici žiaci utvoria slová a niektoré z nich
zapíšu do riadkov. Nemusia použiť všetky vyznačené písmená. Úspešnosť
žiakov je významným diagnostickým zistením.
Riešenie: misa, sami, Sima. Úlohu možno rozšíriť doplnením, vyfarbením
ďalšieho písmena na klávesnici.
Didaktické hry
Živé slová
Cieľ hry: Precvičiť čítanie slov.
Postup: Učiteľ má pripravené kartičky s písmenami, ktoré tvoria známe
slová. Každé slovo je napísané inou farbou alebo iným typom písma.
Kartičky rozdá žiakom. Hups (maňuška) vyvolá niektorého žiaka, aby
predstavil spolužiakom svoje písmeno na kartičke a zavolal ostatné
písmená zo slova (podľa farby a typu písma). Všetci žiaci, ktorí majú
kartičky s písmenami tohto slova (napr. S, i, m, a), sa zoradia a vytvoria
slovo. Kartičky s písmenami držia tak, aby ich ostatní spolužiaci mohli
prečítať ako jedno slovo.
Čierny Peter
Cieľ hry: Pozorne sledovať čítaný text a rozlišovať jednotlivé vety.
Postup: Učiteľ sa vopred dohodne so žiakmi, koľko viet bude každý čítať
(zo začiatku je vhodné čítať iba jednu vetu), a určí poradie čítajúcich
(napr. postupne ako sedia za sebou). Potom žiaci samostatne čítajú vety
zo šlabikára na strane 52/2. Kto sa „stratí“ pri čítaní viet, je Čierny Peter.
Spolužiaci mu ukážu, ktorú vetu má prečítať. Na lavicu dostane maňušku
Hupsa – pomocníka. Pri hre je dôležité, aby každý čítal aspoň dvakrát. Tak
dáme šancu každému zažiť pocit úspechu a radosti z čítania.
Písanie
Písanie, 2. zošit, strana 27
Strana 27
Žiaci prečítajú vetu a určia jej pravdivosť podľa obrázka. Prečítajú aj
druhú vetu a dokreslia ju (prípadne dopíšu) podľa obrázka. Dokončenú
vetu prepíšu. Pred prepisom vety žiakom zopakujeme pravidlá pri zápise
vety – veľké písmeno na začiatku prvého slova a znamienko (v tomto
prípade bodka) na konci vety.
Poslednú vetu žiaci prečítajú a určia jej pravdivosť.
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Cieľom druhého štvorriadkového bloku je precvičenie písania tvarov
známych písmen v spojení do slabík a slov. Pred písaním do písanky
odporúčame napísať ich spoločne na tabuľu. Úspešnosť žiakov pri písaní je
dôležitá pri diagnostikovaní.
Sebahodnotenie
Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie podľa
inštrukcií učiteľa (pozri s. 29 a 123 metodických komentárov). Môžu
hodnotiť svoju úspešnosť pri písaní všetkých bodiek nad písmenom i.
Pracovný zošit
Strana 7
7/5
Žiaci postupne čítajú slabiky napísané na obrázkoch
kníh a priraďujú ich k slabike napísanej vedľa.
Zisťujú, spojením ktorých slabík vznikne slovo.
Kruhy so slabikami, ktoré tvoria slovo, vyfarbia
rovnakou farbou.
Pri riešení úlohy dbáme na dôslednosť žiakov.
Napríklad slabiky si a ma tvoria slovo (meno) len
vtedy, ak je na začiatku slabiky si veľké písmeno,
teda v poslednej časti úlohy. Slovo sima nemá
význam, ak sa nezačína veľkým písmenom.
7/6
Žiaci pozorujú obrázok a povedia o každom niekoľko viet. Usmerníme ich,
aby tvorili len trojslovné vety a použili mená dievčat. Po ústnom
sformulovaní viet žiaci dopíšu do nedokončených viet mená podľa
obrázkov.
Sebahodnotenie
Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie podľa
inštrukcií učiteľa (pozri s. 29 a 123 metodických komentárov). Môžu
hodnotiť svoju úspešnosť na základe dodržiavania písania prvých slov do
viet s veľkým písmenom.
7/7
Po pomenovaní obrázkov žiaci prečítajú slabiky v krúžkoch. Čiarou ich
priradia k obrázkom, v pomenovaniach ktorých dané slabiky počujú.
Úlohu sa môžu pokúsiť žiaci vypracovať aj samostatne.
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Strany 54 – 57
Pojmová mapa
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Náhľady strán zo šlabikára

Motivačné zameranie strán
Hra na ostrovy. Vodné živočíchy. Knihy. Lego
Tematické zameranie strán
Hlásky a písmená O, o, Ó, ó, čítanie slov a viet
Metodická podpora
Návrh
Návrh
Návrh
Návrh

prípravy
prípravy
prípravy
prípravy

na
na
na
na

vyučovaciu
vyučovaciu
vyučovaciu
vyučovaciu

hodinu
hodinu
hodinu
hodinu

51
52
53
54
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Medzipredmetové vzťahy
Matematika
O, Ó
Strana 54
Nápovedný obrázok a tvary písmen
Nápovedný obrázok vyjadruje slovo okuliare. Po jeho predstavení
oboznámime žiakov so všetkými tvarmi písmena O. Trojice nápovedných
obrázkov sú opäť rozdelené na dve časti (dva obrázky pre krátku
samohlásku a jeden obrázok pre dlhú samohlásku). Obrázok pre Ó na
začiatku slova sme vynechali, v slovenčine neexistuje vhodné slovo.
HUPS na ostrovoch
Text je v tomto prípade nesúvislým textom, návodom na hranie
jednoduchej spoločenskej hry. Žiaci počúvajú inštrukcie a hrajú hru. Pred
prečítaním prvej úlohy si položia prst na ostrov označený 1. Pre možný
postup na ďalší ostrov musia povedať riešenie úlohy v inštrukcii. Z ostrova
na ostrov skáču po predmetoch vo vode. Dbáme na kvalitu viet, v ktorých
sú sformulované riešenia úloh. Odporúčame úlohu zadať na opätovné
vypracovanie na domácu úlohu.
Strana 55
55/1
Cieľom úlohy je čítať a písať slabiky, v ktorých sa nachádza hláska O.
Slabiky sú zároveň prvými slabikami slov – názvov obrázkov. Zobrazenie
slabiky obrázkom môže prechodne pomôcť žiakom, ktorí majú problém
s čítaním slabík. Pokiaľ je v triede žiak, ktorý číta slabiky s ťažkosťami
a zobrazenie obrázka mu pomáha, odporúčame prechodne využívať tento
spôsob.
55/2
Slabiky čítame so žiakmi opakovane, podľa ich individuálnych schopností.
Zakrúžkovanie slabík s O urobia samostatne, pri tichom čítaní.
55/3
Po vysvetlení zadania žiaci odpíšu slabiky tlačeným písmom. Podľa kvality
odpisu doplníme úlohu o ďalšie aktivity.
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Tvar tlačeného písmena
Cieľom úlohy je, aby sa žiaci naučili správne písať písmená O, o, Ó a ó.
V pravej časti strany je úlohou žiakov dokresliť tvar písmena tak, aby
vznikol obrázok. Odporúčame porovnať obrázky žiakov a oceniť ich
tvorivosť.
Strana 56
56/4
a) Pri tvorbe viet o knihách budú žiaci používať predložku o, samostatné
slovo zložené len z hlásky o. Dbáme na kvalitu formulovaných viet.
b) Žiaci samostatne nakreslia svoju obľúbenú knihu a povedia, o čom sa
v nej píše. Potom sa spoločne rozprávajú o svojich obľúbených knihách.
Odporúčame, aby sa do rozhovoru zapojil aj učiteľ a porozprával žiakom
o knihe, ktorú má obľúbenú.
56/5
V úlohe sa nachádza séria slov na precvičenie techniky čítania. Slová,
v ktorých sú písmená známe len z prípravného obdobia, sú zapísané
červenou farbou. Oceníme žiakov za ich prečítanie. Slová čítajú
opakovane. Úlohu odporúčame rozšíriť o vyfarbenie kociek. Žiaci si pri
vyfarbovaní zrakovo zapamätajú tvary písmen v slove. Po vyfarbení môžu
čítať len slová v zelených kockách, len slová na menších kockách, len
slová na červených kockách a pod.
56/6
Cieľom úlohy je fonematické uvedomovanie polohy slabiky v slove. Žiaci
pomenujú obrázky a určia, na ktorom mieste sa v nich nachádza slabika
so alebo mo. Umiestnenie označia vyfarbením guľôčky a zapísaním slabiky
na dané miesto. Ak sa v triede nachádzajú žiaci, ktorí už vedia písať,
môžu napísať celé slová.
56/7
Žiaci pomenujú drobné stavby z kociek (mačka, most, stôl/stolík, stolička,
strom) a určia, či sa v ich pomenovaní nachádza samohláska o. Úlohu
možno rozšíriť na ďalšej vyučovacej hodine skladaním podobných stavieb
z kociek a určovaním hlások, ktoré sa v pomenovaniach nachádzajú,
prípadne zadať hlásku, ktorá sa má v pomenovaní budúcej stavby
nachádzať.
 Postav stavbu. Nachádza sa v jej pomenovaní hláska o?
 Postav stavbu, ktorá bude mať v názve hlásku m.
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Strana 57
Text LEGO
Žiaci si vypočujú text. Nájdu v ňom slovo LEGO a zakrúžkujú ho.
Predpokladáme, že napriek tomu, že písmená L a G ešte nepoznajú, budú
poznať jeho grafickú podobu a slovo identifikujú. Týmto spôsobom sa učia
čítať pred začatím školskej dochádzky, je im preto blízky. Vhodným
rozšírením časti úlohy b) je vysvetlenie postupu stavby a určenie počtu
kociek, ktoré Hups potreboval.
57/8
Žiaci určia, ktoré písmená sú z kociek poskladané,
Odporúčame, aby z kociek poskladali aj iné písmená.
57/9

a napíšu

ich.

Žiaci prečítajú vety. Je vhodné, aby ich čítali opakovane. V časti úlohy b)
overíme čítanie s porozumením. Po ústnom vyriešení úlohy (identifikovaní
mien detí v texte) žiaci napíšu mená do riadkov. Kvalita písania je
významným diagnostickým ukazovateľom.
Hupsova úloha
Úloha je zameraná na písanie slov s novým písmenom. Žiaci môžu písať
slová spamäti alebo ich odpísať zo šlabikára.
Didaktické hry
Nezbedný vietor
Cieľ hry: Precvičiť čítanie slov napísaných tlačeným i písaným písmom.
Postup: Na magnetickú tabuľu pripevníme kartičky, na ktorých budú
napísané slová tlačeným i písaným písmom. Uložíme ich tak, aby tvorili
dvojice (rovnaké slovo napísané oboma typmi písma vedľa seba). Ak
nemáme dostatočne veľkú magnetickú tabuľu, slová môžeme uložiť aj na
zem. Dvojice slov prečítame.
Potom Hups (maňuška) povie žiakom, aby sa otočili chrbtom k textu.
Učiteľ (neskôr niektorý žiak) povymieňa dvojice slov – nezbedný vietor
rozfúkal slová. Žiaci hľadajú a priraďujú slová tak, aby znova tvorili
dvojice (tlačený a písaný tvar toho istého slova).
Vláčik
Cieľ hry: Precvičiť rozlíšenie medzi slovom a vetou, rozvíjať slovnú zásobu
a komunikačné zručnosti žiakov.
Postup: Všetci žiaci sa postavia vedľa lavíc. Lavica predstavuje vláčik,
ktorý žiakov zavezie do Krajiny múdrych detí. Nasadnúť do vláčika môže
ten, kto splní zadanie. Učiteľ povie žiakom, že pocestuje ten, kto vymyslí
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slovo a vetu, v ktorej dané slovo použije. Žiak, ktorý povie správne slovo
i vetu, si sadne – cestuje vláčikom do Krajiny múdrych detí.
Písanie
Písanie, 2. zošit, strany 28 – 32
Strana 28
Na okraji strany sa nachádzajú všetky tvary písmena O. Žiaci ich prečítajú
a určia (podľa farebného odlíšenia), ktorý tvar sa budú na dvojstrane učiť.
V hornej časti strany sa podľa znázorneného postupu učia kresliť žabku.
Pri kreslení dbáme na dodržiavanie zakresleného postupu, dôslednosť
a správne držanie ceruzky. Úlohu možno rozšíriť o ústny opis činností pri
kreslení, postupne zdokonaľovať presnosť formulácií.
V ľavej spodnej časti strany sa nachádza tvar písmena veľkého písaného
O, ktorý je doplnený šípkami vyjadrujúcimi postupnosť pri jeho písaní.
Písanie tvaru písmena O nie je pre žiakov náročné. Skladá sa len z dvoch
tvarových prvkov. Napriek tomu treba žiakom opísať postupnosť pri jeho
písaní. Žiaci predpísaný tvar niekoľkokrát prepíšu (obtiahnu) farebnými
ceruzkami.
V pravej
časti
strany
sa
opäť
nachádza
mriežka
s písmenami. V plôškach sú predovšetkým písmená,
v tvaroch ktorých sa nachádza tvarový prvok polovál. Žiaci
odlíšia tvary písmena O a plôšky vyfarbia.
Strana 29
Písanie tvaru O si žiaci osvoja v dvoch blokoch riadkov oddelených
riadkom určeným na vyfarbenie. Odporúčame ich vypísať v samostatných
časoch. V druhom bloku si žiaci okrem písania tvaru písmena O precvičia
aj iné tvary veľkých písaných písmen. Písanie odporúčame doplniť aj
o prečítanie týchto písmen.
Sebahodnotenie
Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie podľa
inštrukcií učiteľa (pozri s. 29 a 123 metodických komentárov). Môžu
hodnotiť svoju úspešnosť na základe dodržiavania správneho sklonu
písmen.
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Strana 30
Na okraji strany sa nachádzajú všetky tvary písmena O. Žiaci ich prečítajú
a určia (podľa farebného odlíšenia), ktorý z tvarov sa budú na dvojstrane
učiť.
V hornej časti strany sa podľa znázorneného postupu učia kresliť
skákajúcu žabku. Pri kreslení dbáme na dodržiavanie zakresleného
postupu, dôslednosť a správne držanie ceruzky. Úlohu možno rozšíriť
o ústny opis činností pri kreslení (postupne zdokonaľovať presnosť
formulácií) a opísanie rozdielov medzi žabkou, ktorú sa naučili kresliť na
predchádzajúcej dvojstrane.
V ľavej spodnej časti strany sa nachádza tvar malého písaného písmena o,
ktorý je doplnený šípkami vyjadrujúcimi postupnosť pri jeho písaní.
Písanie tvaru písmena o nie je pre žiakov náročné. Skladá sa len z dvoch
tvarových prvkov. Napriek tomu treba žiakom opísať postupnosť pri jeho
písaní a zdôrazniť rozdiely medzi tvarom veľkého a malého písaného O.
V pravej časti strany sa opäť nachádza mriežka s písmenami. V plôškach
sú predovšetkým písmená, v tvaroch ktorých sa nachádza tvarový prvok
polovál. Žiaci odlíšia tvary písmena o a plôšky vyfarbia.
Strana 31
Nácvik písania tvaru o je obsiahnutý v dvoch súboroch riadkov
oddelených riadkom určeným na vyfarbenie. V prvom súbore dbáme
predovšetkým na dodržanie správneho tvaru, veľkosti a odlíšenie od tvaru
veľkého O. Pripomenieme aj pravidlá písania dĺžňa pri dlhej samohláske.
V druhom súbore si žiaci precvičia písanie tvaru písmena o v slabikách,
v spojení s už známymi spoluhláskami.
Sebahodnotenie
Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie podľa
inštrukcií učiteľa (pozri s. 29 a 123 metodických komentárov). Môžu
hodnotiť svoju úspešnosť pri odlíšení tvaru veľkého a malého písaného O.
Strana 32
V dvoch súboroch riadkov oddelených riadkom určeným na vyfarbenie si
žiaci precvičia písanie písmena o v slabikách a slove. Odporúčame súbory
vypracovať v osobitných časoch a postupne zvyšovať podiel samostatnej
práce žiakov.
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Sebahodnotenie
Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie podľa
inštrukcií učiteľa (pozri s. 29 a 123 metodických komentárov). Môžu
hodnotiť
svoju
úspešnosť
pri
písaní
dĺžňa
so správnym sklonom a veľkosťou.
Pracovný zošit
Strana 8
Nápovedný obrázok a zviera OSTRANKA
Po pomenovaní nápovedného obrázka si žiaci prezrú
obrázok ostranky. Podľa svojich individuálnych
schopností prečítajú názov zvieraťa a informáciu
o ňom. Obrázok ostranky si môžu vyfarbiť.
8/1
Pri riešení úlohy si žiaci precvičia vnímanie detailov
a schopnosť identifikácie tvaru v obrázkoch. Žiaci
pomenujú všetky obrázky a určia, v ktorých sa
nachádza tvar písmena O. Vyfarbia obrázok kolesa, sitka, lopty, slnka,
koláča, kolesa na plávanie, jablka a korálika.
8/2
Po prečítaní všetkých slov z jednotlivých trojíc žiaci zakrúžkujú to, ktoré je
pomenovaním
obrázka.
Úlohu
možno
rozšíriť
o vyhláskovanie
a vyslabikovanie slov, prípadne ich použitím vo vetách.
8/3
Žiaci si už osvojili písanie tlačených (riešením úloh v šlabikári) aj písaných
(riešením úloh v Písaní, 2. zošit) tvarov písmen O (Ó).
Úloha v pracovnom zošite je zameraná na precvičenie všetkých tvarov
týchto písmen a ich odlíšenie.
Sebahodnotenie
Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie podľa
inštrukcií učiteľa (pozri s. 29 a 123 metodických komentárov). Môžu
hodnotiť svoju úspešnosť pri zapamätaní si opisu tela ostranky.
8/4
Úloha je rozširujúca. Žiaci prečítajú všetky mená a čiarou ich priradia
k obrázkom podľa rodu. Predpokladáme, že triedenie mien by malo byť
pre žiakov jednoznačné, neúspešnosť pri riešení bude spôsobená skôr
nedostatkami v schopnosti žiakov čítať. Úspešnosť v riešení má však veľký
diagnostický význam.
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Strany 58 – 61
Pojmová mapa
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Náhľady strán zo šlabikára

Motivačné zameranie strán
Visiaci Hups. Kto kde spí. V školskom klube. Hups a sova
Tematické zameranie strán
Hláska a písmená V, v
Metodická podpora
Návrh
Návrh
Návrh
Návrh

prípravy
prípravy
prípravy
prípravy

na
na
na
na

vyučovaciu
vyučovaciu
vyučovaciu
vyučovaciu

hodinu
hodinu
hodinu
hodinu

55
56
57
58
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Medzipredmetové vzťahy
Prírodoveda
Prierezové témy
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
V
Strana 58
Nápovedný obrázok a tvary písmen
Pre nápovedný obrázok k hláske V sme vybrali vlak. Uprednostnili sme
slovo, v ktorom sa za hláskou v nachádza ďalšia spoluhláska a zároveň sa
toto slovo nachádza v aktívnej lexike žiakov. Trojice obrázkov
k fonematickému uvedomovaniu danej hlásky na začiatku a vo vnútri
slova sú úplné, obsahujú slová, ktoré žiaci dobre poznajú. Fonematické
uvedomovanie hlásky V na konci slov je problematické, pretože pri ich
výslovnosti nastáva spodobovanie a písmeno V vyslovíme ako hlásku F.
Z tohto dôvodu sme k fonematickému uvedomovaniu hlásky V na konci
slova nezaradili žiaden obrázok. Ak by sa žiaci pýtali na dôvod,
primeraným spôsobom, poukázaním na odlišnú výslovnosť, im absenciu
obrázkov vysvetlíme. Po prezentácii nápovedného obrázka a súboru
obrázkov k fonematickému uvedomovaniu ukážeme žiakom všetky tvary
písmena V.
Ako HUPS visel
Text opisuje vtipnú situáciu a netradičný, originálny spôsob Hupsovho
myslenia. Žiaci si vypočujú text a pokúsia sa ho zreprodukovať. Pri riešení
časti úlohy b) je potrebné spracovať informácie uvedené v texte implicitne
(nepriamo). Ak žiaci porozumeli textu na tejto úrovni, nakreslia obrázok
tulipánu podľa zadania tak, že bude „dolu hlavou“. Pokúste sa organizovať
riešenie úlohy tak, aby ste diagnostikovali porozumenie textu na tejto
úrovni. Po vyriešení úlohy žiaci pomenujú hračky, ktoré mohol vrabec
nájsť vo vreci (hračky s názvami začínajúcimi hláskou v).
Strana 59
59/1
Cieľom úlohy je precvičiť techniku čítania slabík. Podľa individuálnych
schopností žiakov riešime úlohu opakovane. Môžeme ju rozšíriť
o prepísanie slabík do písanky alebo na tabuľu.
59/2
Pri riešení prvej časti úlohy žiaci pomenujú zvieratká na obrázkoch.
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Zjednotia sa tak v pomenovaniach a precvičia si fonematické
uvedomovanie označením slov, v ktorých sa nachádza hláska V (sova,
veverička a vrana), a označia ich napr. krúžkom.
V druhej časti úlohy si precvičia čítanie viet. Všetky vety sú o tom, kde
zvieratká a Hups spia – majú totožné časti (obrázok zvieratka, sloveso spí
a obrázok s miestom spania). Učiteľ kladie žiakom otázky tak, aby
odpovedali uvedenými vetami. Napríklad: Kde spí kuriatko? Kde spí
jašterička? a podobne. Pravidelná štruktúra vety žiakom pomôže pri čítaní,
využíva sa tu prediktabilita, predvídateľnosť textu. Podľa individuálnych
schopností žiakov čítame vety opakovane.
Tvar tlačeného písmena
Cieľom úlohy je, aby sa žiaci naučili správne písať písmená v a V.
V pravej časti strany je úlohou žiakov dokresliť tvar písmena tak, aby
vznikol obrázok. Odporúčame porovnať obrázky žiakov a oceniť ich
tvorivosť.
Strana 60
60/3
a) Cieľom úlohy je čítať jednoslabičné a dvojslabičné slová. Podľa potreby
čítame slová napísané na školskej tabuli opakovane. Keďže treba zistiť, či
žiaci rozumejú významu jednotlivých slov, odporúčame doplniť riešenie
úlohy o tvorbu viet s danými slovami.
b) Žiaci vymýšľajú a hovoria vety o deťoch na obrázkoch.
60/4
Žiaci čítajú vety, v ktorých sú niektoré slová nahradené obrázkom.
Zopakujeme s nimi pravidlá zápisu viet (veľké písmeno na začiatku prvého
slova a písanie znamienka na konci vety). Vety prečítame niekoľkokrát.
V úlohe diagnostikujeme čítanie viet, posudzujeme techniku, intonáciu a
porozumenie.
60/5
Po dôkladnom prečítaní viet sa žiaci pokúsia napísať do rámikov vedľa
obrázkov detí ich mená, ktoré sú uvedené vo vetách. Úlohu vyriešime
najskôr ústne, písomne ju žiaci vypracujú samostatne. V závislosti od
individuálnych schopností žiakov môžu niektorí riešiť úlohu samostatne už
od začiatku. Veľmi oceníme správnosť riešenia.
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Strana 61
61/6
Úloha sa zameriava na techniku čítania slov napísaných písaným písmom.
Úlohu riešime opakovane, slová čítame viackrát. Úlohu možno rozšíriť
o odpísanie aj prepísanie slov.
61/7
Text o Hupsovi obsahovo nadväzuje na text na s. 58. Žiaci sa ho pokúsia
prečítať sami. Nenachádzajú sa v ňom neznáme písmená. Niektoré slová
sú nahradené obrázkami. Veľmi oceníme správnosť čítania a porozumenie
textu. (Pre jednoznačnosť sa plné znenie textu nachádza vo farebnej
plôške.)
61/8
V tomto období sa žiaci postupne zdokonaľujú v čítaní a písaní viet. Cieľom
tejto úlohy je nakresliť obrázok podľa informácií vo vete. Diagnostická
hodnota správnosti riešenia je veľmi významná. Žiaci môžu úlohu riešiť aj
samostatne. Prečítajú vetu a nakreslia podľa nej obrázok.
Hupsova úloha
Úloha je zameraná na písanie slov s novým písmenom. Žiaci môžu písať
slová spamäti alebo odpísať zo šlabikára.
Didaktické hry
Hľadaj dvojice
Cieľ hry: Precvičiť čítanie slov, určiť význam slova – priradiť slovo
k obrázku, ktorý ho znázorňuje.
Postup: Učiteľ pripraví kartičky, na ktorých sú napísané známe slová
a obrázky, ktoré ich znázorňujú (mama, misa, sova, osa, visí, máva, sivá
(farba), Ivo (chlapec), Iva (dievča), Hups). Kartičky rozloží na zem alebo
pripne na magnetickú tabuľu. Žiaci priraďujú slová k správnym obrázkom.
Slová opakovane čítajú, prípadne ich použijú vo vetách.
Na detektíva
Cieľ hry: Precvičiť čítanie s porozumením, orientovať sa v krátkom texte.
Postup: Na hru použijeme text v šlabikári na strane 60/4. Vety najskôr
spoločne prečítame. Vhodné je podčiarknuť každú vetu inou farbou. Potom
učiteľ kladie žiakom rôzne otázky, napríklad: Kto z vás je šikovný detektív
a zistí, z ktorej vety sa dozvieme, čo má Iva?... Otázky môžu tvoriť aj
žiaci.
Pri každej hre použijeme maňušku Hupsa – Hups je pomocným
detektívom, kontroluje prácu žiakov...
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Písanie
Písanie, 3. zošit, strany 1 – 7
Strana 1
Žiaci v bludisku vyznačia cestu, po ktorej musí Hups prejsť tak, aby
vyzbieral všetky jablká. Úlohu vyriešia samostatne. Môžeme ju rozšíriť
o spočítanie jabĺk, ktoré Hups vyzbieral.
Strana 2
Na okraji strany sa nachádzajú všetky tvary písmena V. Žiaci ich prečítajú
a určia (podľa farebného odlíšenia), ktorý tvar sa budú na dvojstrane učiť
písať.
V hornej časti strany sa podľa znázorneného postupu učia kresliť páva. Pri
kreslení dbáme na dodržiavanie zakresleného postupu, dôslednosť
a správne držanie ceruzky. Úlohu možno rozšíriť o ústny opis činností pri
kreslení, postupne zdokonaľovať presnosť formulácií.
V ľavej spodnej časti strany sa nachádza tvar veľkého písaného písmena
V, ktorý je doplnený šípkami vyjadrujúcimi postupnosť pri jeho písaní.
Písanie tvaru písmena V nie je pre žiakov náročné, skladá sa z menšieho
počtu jednoduchých tvarových prvkov. Napriek tomu je potrebné
podrobne žiakom opísať postupnosť pri jeho písaní. Žiaci predpísaný tvar
niekoľkokrát prepíšu (obtiahnu) farebnými ceruzkami.
V pravej časti strany sa opäť nachádza mriežka
s písmenami. V plôškach sú predovšetkým písmená,
v tvaroch ktorých sa nachádzajú podobné tvarové prvky
ako prvky písmena V. Žiaci odlíšia tvary písmena V
a plôšky vyfarbia.
Strana 3
Prvý súbor riadkov obsahuje tvary písmena V, žiaci si precvičia jeho
písanie. Písmeno I sa začína rovnakým tvarovým prvkom – horným
zátrhom. Striedanie týchto dvoch písmen dobre precvičí uvedomenie si
rozdielov medzi týmito písmenami.
Druhý súbor riadkov je oddelený riadkom určeným na vyfarbenie. Žiaci sa
v ňom naučia pripájanie písmena V do slabiky. Po prvý raz sa oboznámia
s možnosťou porušenia jednoťažnosti písaného písma. Je potrebné
upozorniť ich na túto skutočnosť a dôkladne tento jav nacvičiť. V slabikách
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sa nachádza pripájacia čiara, ktorá nepatrí k žiadnemu tvaru písmen. Je
vyznačená červenou farbou. Nácviku písania týchto slabík treba venovať
osobitnú pozornosť.
Sebahodnotenie
Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie podľa
inštrukcií učiteľa (pozri s. 29 a 123 metodických komentárov). Môžu
hodnotiť svoju úspešnosť pri písaní slabík v druhom bloku riadkov.
Strana 4
Na okraji strany sa nachádzajú všetky tvary písmena V. Žiaci ich prečítajú
a určia (podľa farebného odlíšenia), ktorý tvar sa budú na dvojstrane učiť
písať.
V hornej časti strany sa podľa znázorneného postupu učia kresliť leva. Pri
kreslení dbáme na dodržiavanie zakresleného postupu, dôslednosť
a správne držanie ceruzky. Úlohu možno rozšíriť o ústny opis činností pri
kreslení, postupne zdokonaľovať presnosť formulácií.
V ľavej spodnej časti strany sa nachádza tvar písmena malého písaného v,
ktorý je doplnený šípkami vyjadrujúcimi postupnosť pri jeho písaní.
Písanie tvaru písmena v nie je pre žiakov náročné, skladá sa z menšieho
počtu jednoduchých tvarových prvkov a je veľmi podobné už osvojenému
tvaru písmena V. Napriek tomu je potrebné podrobne žiakom opísať
postupnosť pri jeho písaní. Žiaci predpísaný tvar niekoľkokrát prepíšu
(obtiahnu) farebnými ceruzkami a opíšu rozdiely medzi veľkým a malým
písaným V.
V pravej časti strany sa opäť nachádza mriežka s písmenami. V plôškach
sú predovšetkým písmená, v tvaroch ktorých sa nachádzajú podobné
tvarové prvky ako prvky písmena v. Žiaci odlíšia tvary písmena v a plôšky
vyfarbia.
Strana 5
Prvý blok riadkov sa zameriava na nácvik písania tvaru písmena v. Dbáme
na dodržiavanie správneho tvaru a odlíšenie od tvaru písmena V.
V druhom bloku, oddelenom riadkom určeným na vyfarbenie, sa žiaci
naučia písať slabiky, pripájať tvar písmena v k samohláskam. Spôsob
pripojenia je jednoduchší ako pri písmene V, napriek tomu je potrebné ho
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žiakom ukázať a dôkladne vysvetliť. Najnáročnejšie je písanie slabiky vi,
keď sa skracuje tvar písmena i.
Sebahodnotenie
Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie podľa
inštrukcií učiteľa (pozri s. 29 a 123 metodických komentárov). Môžu
hodnotiť svoju úspešnosť na základe dodržiavania správneho sklonu
písmen.
Strana 6
V dvoch samostatných súboroch riadkov oddelených riadkom určeným na
vyfarbenie si žiaci precvičia písanie slabík začínajúcich písmenami v a V.
Pred písaním je dôležité slabiky prečítať. Odporúčame riadky vypísať
v dvoch samostatných časových úsekoch.
Sebahodnotenie
Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie podľa
inštrukcií učiteľa (pozri s. 29 a 123 metodických komentárov). Môžu
hodnotiť svoju úspešnosť na základe dodržiavania správnych rozstupov
medzi slabikami.
Strana 7
V prvom súbore riadkov sa žiaci naučia písať dvojslabičné slová. Je
dôležité dodržať metodický postup podľa predpisu v riadkoch (rozdelenie
slova na slabiky – napísanie oddelených slabík – napísanie slova). Už pred
písaním izolovaných slabík odporúčame upozorniť žiakov, že z týchto
slabík bude v nasledujúcom riadku zložené slovo. Osobitnú pozornosť
venujeme vysvetleniu spôsobu pripojenia slabík do slova. V predpise je
zvýraznený červenou farbou. Náročnejšie je pripojenie slabík so a va,
pretože v pripojení sa skracuje tvar písmena v. S týmto javom sa už žiaci
stretli pri pripájaní písmen v slabike vi.
V druhom súbore riadkov žiaci pokračujú v nácviku písania dvojslabičných
slov zložených z dvoch otvorených slabík a písaní mien zložených z troch
písmen. Osobitnú pozornosť venujeme spôsobu pripojenia slabík vi a sí,
keď sa tvarový prvok pravý oblúk stáva spoločný pre písmeno i a s. Pri
písaní mien dôkladne vysvetlíme spôsob pripojenia písmen za písmeno I.
Sebahodnotenie
Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie podľa
inštrukcií učiteľa (pozri s. 29 a 123 metodických komentárov). Môžu
hodnotiť svoju úspešnosť pri písaní slov a pripájaní slabík do slov.
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Pracovný zošit
Strana 9
Nápovedný obrázok a zviera VRETENICA
Po pomenovaní nápovedného obrázka si žiaci prezrú
obrázok vretenice. Podľa svojich individuálnych
schopností prečítajú názov zvieraťa a informáciu
o ňom. Obrázok vretenice si môžu vyfarbiť.
9/1
Žiaci
postupne
obťahujú
a čítajú
jednotlivé
prekrývajúce sa písmená. Riešenie tejto úlohy je
významným zrakovým cvičením, pri ktorom musia
oddeliť tvar písmena od pozadia. Jednotlivé tvary
písmena V žiaci obťahujú rôznymi farbami. Pri kreslení obrázka môžu
kresliť akékoľvek písmená, ktoré poznajú. Nevyžadujeme, aby používali
rôzne typy písma. Odporúčame viac špecifikovať zadanie – napríklad
v obrázku použiť 10 písmen.
9/2
Úlohu odporúčame riešiť najskôr spoločne, ústne. Po pomenovaní každého
zvieraťa žiaci určia počet spoluhlásky v v jeho názve. Po ústnom vyriešení
úlohy žiaci vyfarbia obrázok veveričky.
9/3
Žiaci si dôkladne prezrú obrázok a prečítajú napísanú vetu. Určia, či je
veta pravdivá. Potom spoločne vytvoria čo najviac podobných
(trojslovných) viet o obrázku. Niektoré z nich odporúčame napísať na
tabuľu (niektoré slová možno nahradiť obrázkom). Dve vety napíšu
samostatne do riadkov. Oceníme tvorivosť žiakov, použitie písmen, ktoré
sa doteraz neučili písať. Upozorníme ich, že môžu písať aj tlačeným
písmom. Možné riešenie: Sova visí. Ivo máva. Tieto vety vedia žiaci
napísať aj písaným písmom.
9/4
Žiaci si už osvojili písanie tlačených (riešením úloh v šlabikári) aj písaných
(riešením úloh v Písaní, 3. zošit) tvarov písmena V.
Úloha v pracovnom zošite je zameraná na precvičenie všetkých tvarov
tohto písmena a ich odlíšenie.
Sebahodnotenie
Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie podľa
inštrukcií učiteľa (pozri s. 29 a 123 metodických komentárov). Môžu
hodnotiť svoju samostatnosť pri vypracovaní riešenia úloh na strane.
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