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Etapy čítania
▪ predprípravné obdobie: jazyková príprava

▪ prípravné obdobie: spoznávanie písmen – slabikovanie

▪ nácvičné obdobie

▪ obdobie plynulého čítania



Čitateľská gramotnosť

Znamená schopnosť: 

▪ prečítať (text)

▪ vyhľadať (informáciu)

▪ porozumieť (jej)

▪ a použiť (ju)

(podľa Miklovičová, et al., 2017)



Séria Šlabikár LIPKA
Úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti:

▪ úlohy s voľnou tvorbou odpovede

▪ úlohy zatvorené, kde si žiaci vyberajú z ponúkaných odpovedí

Úlohy na porozumenie textu:

▪ vyhľadanie informácie priamo uvedenej v texte

▪ vyvodiť priame závery z textu prepojením informácií priamo 
uvedených v texte

▪ interpretovať myšlienky a informácie z textu na základe vlastných
skúseností
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Čo vedie a nevedie žiakov k čítaniu?

+ –
získavanie nových informácií nechce sa im

je to zábavná a zaujímavá aktivita knihy sú nudné

možnosť uniknúť z reality nebaví ich to



Benefity čítania
▪ lepšie výsledky vo verbálnej fluencii

▪ väčší rozsah slovnej zásoby

▪ schopnosť pracovať s textom

▪ lepšie študijné výsledky

▪ stimuluje fantáziu

▪ vplýva na intelekt



Kto je to čitateľ?
▪ číta z vlastnej iniciatívy

▪ čítanie považuje za zaujímavé a dôležité

▪ čítaním trávi veľa času 

▪ je zvedavý a neostáva pri jednom žánri

▪ sám si vyberá, čo bude čítať

▪ čítanie považuje za hodnotný spôsob trávenia voľného času

▪ dáva prednosť knihe v tlačenej podobe ako v tej digitálnej 

▪ vie využiť svoje vedomosti z čítania



Faktory ovplyvňujúce čítanie
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▪ jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich čítanie

▪ súbor osobných predstáv, hodnôt, potrieb a cieľov, ktoré jednotlivec  

má v súvislosti s textom určeným na čítanie, procesom čítania                

a jeho výsledkami  

▪ zohráva dôležitú úlohu pri vývine čítania 

▪ ovplyvňuje voľbu, množstvo a frekvenciu čítania
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Vonkajšia a vnútorná motivácia

Vonkajšia motivácia Vnútorná motivácia

nečíta pre čítanie samé číta pre čítanie samé

čítanie kvôli benefitom odmena je samotné čítanie

záujem o verejné ohodnotenie nezávisí na vonkajších okolnostiach

povrchne orientované stratégie vyššia miera sebaregulácie

problémy s čítaním s porozumením čítanie s porozumením
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▪ mestské knižnice
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▪ čítanie pre potešenie = norma pre všetkých

▪ tradície a spoločenské hodnoty

▪ vplyv rodiny – 49%, škola, knižnice – 19%
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▪ kratšie texty

▪ komiksy

▪ interaktívne knihy



Knihy pre prvočitateľov – primer

www.krajinacitatelov.sk

http://www.krajinacitatelov.sk/


Faktory motivácie - FOCUS

F                               
fantázia

O         
ocenenie

C               
ciele

U     
úspech

S                  
smysl (zmysel)



Aktivity vhodné ako efektívna motivácia
▪ mestské, školské, triedne knižnice

▪ hlasné predčítanie kníh dobrým čitateľom – vzorom (v škole, doma...)

▪ čítanie „primer“ kníh (veľa obrázkov, málo vzdušného textu)

▪ medzipredmetové vzťahy

▪ motivačné čitateľské hry

▪ putovné knihy...



Autorské okienko

Vlasta Pliešovská

Miroslav Belic



Šašovské čítanie 

a písanie –

písmeno š

Ranný kruh,

rozhovor o cirkuse, 

šašov čarovný box

Cesta Šaša Jaša 

do cirkusu – krokovanie              

v štvorcovej sieti

Pieseň Šašo, 

hra na cirkusantov

Cirkusová 

matematika –

vstupenky 

do cirkusu

Cirkusový 

pondelok

Vymaľovanie 

šaša na PC 

podľa čísel

Doplňujúce aktivity: Šašov palec, Zvieratá v manéži...









Guľko BOMBUĽKO

Prostriedok motivácie k čítaniu: 

▪ hlasné predčítanie knihy (učiteľom, dobrým čitateľom, rodičom)

▪ čítanie na dobrú noc – prostredníctvom online

▪ návšteva knižnice, doplnenie triednej knižnice...

▪ putovanie knihy a Guľka Bombuľka s denníkom po rodinách

▪ vyhlásenie hry o Guľka Bombuľka

▪ využívanie témy na všetkých predmetoch



Aktivity na čítaní a písaní
▪ vytváranie písmen z vlny

▪ dramatizácia https://www.youtube.com/watch?v=udhu4Bpmg4c

▪ čítanie knihy

▪ písanie knihy

▪ hra na koberci s klbkom vlny – hovorí ten, kto má klbko

▪ klbko vlny z kúskov starého trička, na ktoré píšeme dej pomocou fixky

▪ hra: Toto je klbko a toto je... Toto je vlna a toto je...

▪ Lapbook

https://www.youtube.com/watch?v=udhu4Bpmg4c


Aktivity na prvouke
▪ poznávanie zvierat podľa knihy

▪ návšteva hospodárskeho dvoru

▪ odkiaľ sa zobrala vlna

https://www.youtube.com/watch?v=UhAQvLCFX_Q

https://www.youtube.com/watch?v=UhAQvLCFX_Q


Aktivity na telesnej výchove

▪ hod klbkom na cieľ

▪ hod klbkom do diaľky

▪ gúľanie – kotúľanie 

▪ štafeta s klbkom

▪ klbková naháňačka



Aktivity na hudobnej výchove
▪ Smejko a Tanculienka Klbko ide do sveta

https://www.youtube.com/watch?v=S9KmqE5eF1s

▪ vymyslenie melódie na básničky v knihe

▪ notová osnova z vlny

▪ napodobňovanie zvukov zvierat...

https://www.youtube.com/watch?v=S9KmqE5eF1s


Aktivity na výtvarnej výchove
▪ viazanie mašličky

▪ vyrobenie Guľka Bombuľka

▪ motanie klbka

▪ výroba brmbolca z vlny

▪ obrázky z kúska vlny

▪ lepolero o Guľkovi Bombuľkovi

▪ pletenie na prstoch

▪ LAPBOOK



Lapbook Guľko Bombuľko



Aktivita – Putovný denník



GAMIFIKÁCIA



Meno:                                                                                                           Trieda:

Čítanie z čítanky – 1b 

Čítanie knihy – 1b

aitec offline – 1b

Knižnica – 3b

Denník – 5b

Požičanie knihy – 1b 

Čítanie na dobrú noc – 2b

Tvorivá úloha – 4b

Vlastná kniha – 5b

Spolupráca – 2b

Pomoc – 2b

Aktivita – 1b



Možnosti levelov

Dosiahnutý level: Získané body:

?
5               5              5

?
10            10            10

?
20            20            20



Tomáš

LukášViki

Peter Matej

Janka

VierkaMiško

NatálkaDianka

Šimon





Ďakujeme za pozornosť


