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Ucelený súbor učebníc, písaniek a iných podporných 
didaktických materiálov 



Moderná aplikácia analyticko-syntetickej metódy, využívané 
prvky aj iných metód 

Metodické 

komentáre

Návrhy 

príprav



Unikátne autorské texty Gabriely Futovej



Súbor troch na seba nadväzujúcich seminárov sprevádzajúcich 
učiteľov celým ročníkom



porozumenie

reprodukcia

technika

technika

Čítanie v 1. ročníku
Šlabikárové obdobie                              Čítankové obdobie



Čitateľská gramotnosť PIRLS – 1.ročník
Schopnosť identifikovať informácie explicitne 
formulované v texte

Schopnosť dedukovať z textu 

Schopnosť interpretovať a integrovať informácie                        
z textu

Schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text

Podľa Liptáková, Sochovičová, 2008, s. 4



Základná 

orientácia                    

k tematickému 

zaradeniu textu

Ilustrácie 

napomáhajúce 

porozumeniu textu, 

aktívna práca                   

s ilustráciou

Úlohy 

sprevádzajúce 

kognitívne procesy 

pri porozumení 

textu 

Motivačná 

postavička 

prináša nové 

informácie



Autorské okienko – Gabika Futová



Hra ako vyučovacia metóda 
▪ sociálna interakcia

▪ rozvoj kreativity

▪ rozširovanie slovnej zásoby

▪ prevencia pred poruchami učenia



Hra                 rozvíja                 

sústredenie
logické

myslenie
stratégia postreh

pozornosťspoluprácakomunikácia

vedomosti
verbálne

myslenie

pamäť



Skôr ako sa začneme hrať
▪ poznanie hry

▪ cieľ hry: 

▪ rozvoj čítania s porozumením

▪ nácvik techniky čítania

▪ rozvoj slovnej zásoby

▪ precvičenie slovnej zásoby

▪ zvýšenie motivácie k čítaniu

▪ aplikovanie hry na zvládnutie didaktického cieľa...

VEK ČAS
DIDAKTICKÝ 

CIEĽ
NÁROČNOSŤ



Skôr ako sa začneme hrať
▪ ... správne načasovanie

▪ pravidlá hry

▪ priebežná motivácia (Nehráme sa preto, aby sme vyhrali, ale 

preto, aby dieťa zabudlo, že sa učí!)

▪ vyhodnotenie – víťaz nie je jeden 

VEK ČAS
DIDAKTICKÝ 

CIEĽ
NÁROČNOSŤ



Hra v čítankovom období
▪ balansujeme medzi technikou a porozumením 

▪ zaradenie hry na začiatok hodiny 

▪ technika – ľahšie vybavenie slova pri čítaní – sústredenie na čítanie 

s porozumením 



Šlabikár str. 69
Prezentácia 

zostavovanie slov



Hra HODINA KRESLENIA
Pravidlá hry:

1. Hráči hádžu obidvomi kockami naraz, v hádzaní sa striedajú.

2. Prečítajú to, čo vznikne spojením písmena a slabiky.

3. Ak má vzniknuté slovo význam, pokúsia sa ho nakresliť, prípadne 
napísať.

4. Vyhráva ten hráč, ktorý nakreslí/napíše viac slov.





mrak drak prak vrak brak trak

mar dar par var bar tar

mes des pes ves bes tes

mak dak pak vak bak tak

much duch puch vuch buch tuch

mám dám pám vám bám tám



Šlabikár str. 70
Prezentácia 

Skladanie viet



Hra NEVIDITEĽNÝ DOM
Pravidlá hry:

1. Hráč hádže kockou 4-krát, prípadne naraz štyrmi kockami.

2. Z každého stĺpca prečíta slovo, ktoré prislúcha danej hodnote na 
kocke.

3. Zo slov hráč zloží vetu, ktorú napíše.

4. Vyhráva ten hráč, ktorý za daný čas vytvorí najviac viet. 

5. Vety nemusia dávať logický zmysel, môžu byť vtipné.



1 2 3 4

Dominik hĺbi veľký tunel.

Mama varí dobrý obed.

Dominik hľadá svoj domov.

Otec opravuje pokazený televízor.

Dominik nechce neviditeľný dom.

Mama maľuje pekný obraz.



Šlabikár str. 78



Hra DOMÁCI ORCHESTER
Pravidlá hry (2 a viac žiakov):

▪ Hráči hádžu kockou, v hádzaní sa striedajú.

▪ Prečítajú ľubovoľné slovo alebo slovné spojenie, ktoré sa 
nachádza pod daným číslom.

▪ Ak slovo správne prečítali, vyfarbia ho. 

▪ Vyhráva ten hráč, ktorý prvý vyfarbí 
riadok, viac slov ako súper...                                          stĺpec, 



mixér rádio počítač kanvica mobil kladivo

kávový 

mlynček

práčka šijací stroj žehlička tablet vŕtačka

kávovar umývačka klávesnica odšťavovač zvonček hodiny

čajník šľahač mlynček na 

mak

rúra hrniec hriankovač

sušič 

vlasov

strojček varecha mikrovlnka strúhadlo digestor

televízor kefka vysávač ventilátor skriňa metla





Šlabikár str. 80
Prezentácia 
Nájdi rozdiel



Hra TAJOMSTVO HRAČIEK
Pravidlá hry (2 a viac žiakov):

▪ Hráči hádžu naraz dvoma kockami, v hádzaní sa striedajú

▪ Prečítajú slovo, ktoré sa nachádza v danom riadku a stĺpci 
a vznikne ako prienik oboch čísel

▪ Ak slovo správne prečítali, vyfarbia ho 

▪ Vyhráva ten hráč, ktorý prvý vyfarbí stĺpec, 
riadok, viac slov...



auto bicykel lietadlo balón píšťalka báger

bábika kocky kniha koleso žabka vláčik

lego robot formičky bránka pumpa zajačik

macko loď kýblik telefón kolobežka korčule

kočík koník pexeso švihadlo posteľ trúbka

lopta bubon lopatka vrtuľník víla korálky



Ďakujeme za pozornosť!


