
Programy Vidět a naučit se  

Program Vidět a naučit se zahrnuje několik dílčích programů – každý z nich se 

zaměřuje na určitou oblast vývoje. 

Tři dílčí programy, na nichž právě pracujeme, jsou: 

 Vidět a naučit se mluvit a číst – cílem tohoto programu je pomoci dětem s Downovým 

syndromem naučit se mluvit a číst. Děti se učí číst první slůvka a používat krátké věty. První kroky 

tohoto programu jsou již volně ke stažení.  

 Vidět a naučit se čísla a počítat – cílem tohoto programu je pomoci dětem s Downovým 

syndromem naučit se počítat. Program prozatím není k dispozici, hledáme prostředky, abychom ho 

mohli zveřejnit.    

 Vidět a naučit se používat paměť – cílem tohoto programu je pomoci dětem s Downovým 

syndromem rozvinout svou paměť. Program prozatím není k dispozici, hledáme prostředky, abychom 

ho mohli zveřejnit. 

 Vidět a naučit se řeč – cílem tohoto programu je pomoci dětem s Downovým syndromem 

rozvinout své řečové dovednosti.  

Zdarma ke stažení 

Program Vidět a naučit se je volně ke stažení na stránkách Down Syndrome Education 

International (www.downsed.org). Kdokoli si ho může zdarma stáhnout. Pokud to budete považovat 

za užitečné, můžete naši další práci zaměřenou na zlepšení vzdělávání lidí s Downovým syndromem 

po celém světě finančně podpořit. Pokud ne, pošlete nám prosím zpětnou vazbu. 

 

O programu Vidět a naučit se  

Program Vidět a naučit se vyvinula společnost Down Syndrome Education 

International, aby umožnila rodičům, odborníkům a dalším zájemcům podpořit 

vzdělávání a rozvoj dětí s Downovým syndromem a ostatních žáků 

s převládající vizuální pamětí.   

Učení krok za krokem 

Program Vidět a naučit se se zaměřuje na rozvoj jazyka a čtení, počítání a paměti. Nabízí 

jednoduchá cvičení, v nichž si děti postupně osvojují jednotlivé kroky a rozvíjejí potřebné dovednosti. 

Specifické potřeby učení 

Program Vidět a naučit se je navržen tak, aby odpovídal potřebám dětí s Downovým syndromem. Je 

založen na vizuální paměti, která je jejich silnou stránkou. Program mohou využít i ostatní žáci 

s podobnými potřebami. 

Zábavná a poutavá výuka 

Program Vidět a naučit se nabízí zábavná a zajímavá cvičení, která lze pravidelně probírat doma. 

S minimální úpravou jsou vhodná i pro práci s malou skupinkou dětí nebo pro práci ve třídě. 
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Začněte ještě dnes 

Program Vidět a naučit se zahrnuje tři dílčí programy: 

 Vidět a naučit se mluvit a číst  

 Vidět a naučit se čísla a počítat  

 Vidět a naučit se používat paměť.  

Více o jednotlivých dílčích programech se dozvíte v našem stručném úvodu (zde). Podle něho si 

vyberte vhodný program pro své dítě. 

Volně ke stažení 

Program Vidět a naučit se je volně ke stažení na stránkách Down Syndrome Education 

International (www.downsed.org). Kdokoli si ho může zdarma stáhnout a používat. Pokud to budete 

považovat za užitečné, můžete naši další práci zaměřenou na zlepšení vzdělávání lidí s Downovým 

syndromem po celém světě finančně podpořit. Pokud ne, pošlete nám, prosím, zpětnou vazbu. 

Další zdroje 

Další užitečné zdroje týkající se výuky dětí s Downovým syndromem nabízí Down Syndrome 

Foundation of Orange County (DSFOC) – viz jejich Výukový program (Learning Program, 

http://www.dsfoc.org/learning_program.htm).  

DownsEd právě spolupracuje s DSFOC na propojení jejich Výukového programu s programem Vidět 

a naučit se, aby vytvořily srozumitelný a promyšlený soubor praktických námětů na zlepšení 

vzdělávání a rozvoje dětí s Downovým syndromem v oblasti jazyka a čtení, počítání a paměti.  

 

Vidět a naučit se mluvit a číst – úvod  

Cílem programu Vidět a naučit se mluvit a číst je pomoci dětem s Downovým 

syndromem naučit se mluvit a číst. Vychází z výzkumu, jenž prokázal, že děti 

s Downovým syndromem při učení využívají především vizuální paměti. 

Program mohou využít i ostatní žáci s podobným přístupem k učení.  

O programu 

Program Vidět a naučit se mluvit a číst se zaměřuje na dvě oblasti jazykového vývoje: 

 rozvoj slovní zásoby – počet slov, které dítě zná,  

 rozvoj mluvnice – schopnost dítěte spojovat slova do vět.  

Program vychází z každodenních aktivit dítěte. O vývoji jazyka u dětí s Downovým syndromem se 

dozvíte více zde.  

Program Vidět a naučit se mluvit a číst je jedním ze čtyř dílčích programů souboru Vidět a naučit se. 

Ostatní plánované programy se zaměří na paměť, počítání a řeč.  

O jednotlivých krocích 

Program Vidět a naučit se mluvit a číst sestává z pěti kroků rozdělených do tří fází. Každá fáze 

obsahuje krok zaměřený na rozvoj slovní zásoby. Druhá a třetí fáze zahrnují rovněž krok zaměřený na 

výuku čtení a rozvoj mluvnice. 

http://www.downsed.org/
http://www.downsed.org/
http://www.downsed.org/
http://www.downsed.org/
http://www.dsfoc.org/learning_program.htm


1. fáze 

 1. krok – Vidět a naučit se první obrázková slova  

Tento krok je určen pro děti, které se nacházejí v první fázi osvojování si jazyka. Obsahuje cvičení, 

která dětem pomohou naučit se pomocí obrázků 60 běžných slov. Tento krok děti rovněž připravuje na 

výuku čtení, protože rozvíjí jejich vizuální paměť.  

2. fáze 

 2. krok – Vidět a naučit se první psaná slova  

V tomto kroku se děti naučí číst 16 psaných slov vybraných z kroku Vidět a naučit se první obrázková 

slova. Když děti dosáhnou slovní zásoby čítající 50 a více slov, začínají slova kombinovat. Tento krok 

využívá čtení k tomu, aby pomohl dětem pochopit a používat dvouslovná spojení. Zároveň se pracuje i 

s krokem Vidět a naučit se další obrázková slova.  

 3. krok – Vidět a naučit se další obrázková slova  

V tomto kroku se dítě seznámí s dalšími 55 slovy. Cvičení se probírají zároveň se cvičeními 

předchozího kroku.  

3. fáze 

 4. krok – Vidět a naučit se první věty  

V tomto kroku se děti naučí číst dalších 16 psaných slov vybraných z kroku Vidět a naučit se další 

obrázková slova. Dítě je vedeno na základě čtení k pochopení a používání jednoduchých trojslovných 

spojení.  

 5. krok – Vidět a naučit se další věty  

V tomto kroku se dítě seznámí s dalšími přibližně 100 psanými slovy v jednoduchých větách. I nadále 

se zde využívá čtení k rozvoji mluvení. Děti se učí chápat a používat další trojslovná spojení.  

 

Vidět a naučit se první obrázková slova  

Vidět a naučit se první obrázková slova je prvním krokem programu Vidět a 

naučit se mluvit a číst.  

O tomto kroku 

Krok Vidět a naučit se první obrázková slova obsahuje cvičení, která pomohou dětem osvojit si 

pomocí obrázků 60 prvních běžných slov. Je určen pro děti, které se nacházejí v první fázi osvojování 

si jazyka a připravuje je na výuku čtení, protože rozvíjí jejich vizuální paměť.  

Kdy s tímto krokem začít 

Krok Vidět a naučit se první obrázková slova je určen pro děti, které jsou připraveny učit se první 

slova. Měly by ukázat, že znají věci kolem sebe a rozumí tomu, co dělají. Měly by se také snažit 

komunikovat žvatláním nebo pomocí jednoduchých gest. 

Dítě bude připraveno začít s tímto krokem, když projeví zájem o prohlížení fotografií a obrázků (třeba 

v knihách). 



Pokud dítě zatím nemá zájem prohlížet si obrázky, pojmenovávejte předměty, se kterými se denně 

setkává, hračky, obrázky a čtěte si s ním pohádkové knihy. 

Jak se děti učí svá první slůvka? 

Od narození s dětmi mluvíme o předmětech a událostech jejich světa. Děti postupně začínají chápat 

významy často opakovaných slov. Dříve než slova začnou používat, naučí se jejich významy. Děti 

s Downovým syndromem však mívají problém naučit se první slůvka poslechem, takže jim může 

pomoci přístup využívající vizuální paměť, jako např. program Vidět a naučit se.  

Více jazykovém vývoji zde...  

Cvičení 

Krok Vidět a naučit se první obrázková slova obsahuje čtyři cvičení: Prohlížení obrázků, Přiřazování 

obrázků, Vybírání obrázků a Pojmenování obrázků. Více o jednotlivých cvičeních zde...  

Slovní zásoba 

Krok Vidět a naučit se první obrázková slova nabízí sérii cvičení s obrázkovými kartičkami, díky nimž 

si děti osvojí 60 běžných slov.  

Začínáme 

Než začnete probírat kterékoli cvičení tohoto kroku 

 přečtěte si průvodce cvičeními,  

 připravte si potřebné pomůcky.  

 

Cvičení kroku první obrázková slova  
Krok Vidět a naučit se první obrázková slova zahrnuje 4 cvičení: 

1. Prohlížení prvních obrázkových slov  

V tomto cvičení se dítě seznámí s obrázkovými kartičkami, na jejichž základě si bude moci rozvíjet 

porozumění mluveným slovům/znakům. 

2. Přiřazování prvních obrázkových slov 

V tomto cvičení si dítě bude muset prohlížet obrázky důkladněji a ve skupině obrázků hledat dva 

stejné. Bude si rozvíjet pozornost a porozumění mluveným slovům/znakům. 

3. Vybírání prvních obrázkových slov  

V tomto cvičení dítě prokáže, že rozumí jednotlivým slovům/znakům. Bude vybírat správný obrázek 

z nabídky. 

4. Pojmenování prvních obrázkových slov 

V tomto cvičení bude dítě vybízeno říkat/znakovat slova, kterým rozumí. Na příkladu se naučí, jak 

slovo říci/znakovat a při interaktivní hře se ho naučí používat. 

Začínáme 

Než začnete pracovat s kterýmkoli cvičením tohoto kroku 

 přečtěte si průvodce ke cvičením,  



 připravte si potřebné pomůcky.  

Záznam o pokroku 

Zapište si datum, cvičení a procvičovaná slova na příslušné záznamové archy.  

 

Průvodce ke cvičením kroku Vidět a naučit se první 
obrázková slova  

Postup 

Začněte pracovat s první sadou čtyř obrázků uvedených na záznamovém archu. 

Když se dítě s obrázky seznámí (cvičení 1), může je začít přiřazovat (cvičení 2). Jakmile prokáže, že 

slovům rozumí (cvičení 3), můžete začít pracovat s další sadou obrázků (cvičení 1). Z toho vyplývá, že 

můžete s dítětem probírat ve stejnou dobu více cvičení. Při každém cvičení však používejte jinou sadu 

obrázků. 

Nechte se vést dítětem 

Vidět a naučit se mluvit a číst není pevně daný program – buďte přizpůsobiví a nechte se vést 

dítětem. Každé dítě je jiné a bude postupovat podle svého tempa. 

I když doporučujeme probrat všechna cvičení tak, jak je popisujeme, některé děti nemají rády 

přiřazování a od prvního cvičení přejdou ke třetímu – dokážou Vám, že se slova naučily tím, že je 

budou správně vybírat. Některé děti zase dobře rozumí, ale zatím nedokáží slovo vyslovit nebo 

znakovat (cvičení 4). Zatímco budete procvičovat podle cvičení 4 slova, kterým dítě ve cvičení 3 

porozumělo, můžete také přejít ke cvičením z další fáze (Vidět a naučit se první psaná slova a Vidět 

a naučit se další obrázková slova). Pro některé děti je mluvení obzvláště těžké, nechceme však 

potlačovat jejich schopnost učit se významům a/nebo číst další slova. 

Záznam o pokroku 

Používejte záznamové archy k zapisování pokroků dítěte a plánování další vyučovací hodiny. 

Obecné otázky 

Odpovědi na některé obecné otázky týkající se kroku Vidět a naučit se první obrázková slova  

Mám znakovat? 

Pro děti, které mají problémy porozumět mluvené řeči, jsou gesta nebo znaky často pomocí. Znaky lze 

používat zároveň s mluvenými slovy, a tak zesílit jejich význam. Znakovat můžete například podle 

systému Makaton. 

V návodech k práci se cvičeními proto najdete i pokyny týkající se znakování. Pokud s dítětem 

znakujete při běžné komunikaci, měli byste znaky používat i při cvičeních. Děti, které slovům rozumí, 

ale je pro ně příliš těžké je vyslovovat, by měly být schopny znakovat, než začnou mluvit. Cílem 

programu je vyvolat jakoukoli formu komunikace, ať už znakování nebo mluvení. 

Kde by měly vyučovací hodiny probíhat?  

Najděte si pohodlné, klidné místo, kde vás nebude nic rušit a rozptylovat. Sedněte si naproti dítěti na 

jeho úroveň, aby na Vás dobře vidělo. Může to být u stolu nebo na zemi, záleží na Vás, kde se vám 

bude lépe pracovat. 



Kdy by měla výuka probíhat?  

Zvolte si libovolnou denní dobu, kdy se oba – Vy i dítě – cítíte dobře. Dítě nesmí být příliš unavené a 

Vás by neměl nikdo a nic od práce vytrhovat. 

Jak dlouho by měla vyučovací hodina trvat?  

Dělejte jednotlivé vyučovací hodiny spíše kratší, abyste udrželi zájem dítěte. Zpočátku může jedna 

lekce trvat jen pár minut, pokud je pro dítě tento druh práce nový. Postupně délku vyučovacích hodin 

prodlužujte. Vždy končete pozitivně naladěni, lekce příliš neprotahujte. Všímejte si znamení, kterými 

Vám dítě dává na srozuměnou, že už ztrácí zájem. 

Jak často bychom se měli učit?  

Největšího pokroku dosáhnete, pokud budete pracovat krátce, ale často. Zásadní je opakování. 

Krátkou vyučovací hodinu byste měli dělat, jak nejčastěji to jen půjde. V ideálním případě se výuka 

stane jednou z vašich každodenních aktivit. 

Jak mám dítěti vysvětlit, co budeme dělat? 

Mluvte s dítětem, jako to děláte obvykle. Pokud mluvenou řeč doprovázíte znaky, pokračujte v tom i při 

vysvětlování lekce. Vyzvěte dítě, ať se na Vás dívá, když mluvíte (a znakujete). Možná zjistíte, že 

dítěti pomáhá, když držíte obrázek u svého obličeje a říkáte, co to je. Pokud znakujete, přesvědčte se, 

než začnete, že znáte znaky pro slova, se kterými budete při výuce pracovat. 

Jak udělat výuku pro dítě zajímavou? 

Během vyučovací hodiny můžete zájem dítěte vzbudit a udržovat různými způsoby. Můžete například 

místo hadrového pytlíku dávat pomůcky do krabice, kterou natřete oblíbenou barvou dítěte nebo ji 

polepíte obrázky postaviček z jeho oblíbeného televizního pořadu. (Krabici v době, kdy s ní 

nepracujete, uložte mimo dosah dítěte, aby pro něj zůstala „výjimečná“.) 

Při některých cvičení se pracuje s tzv. „dopisní schránkou“, která také pomůže dítě zaujmout. 

Můžete rovněž vymyslet nějakou vhodnou „odměnu“ na závěr každé vyučovací hodiny, například 

foukání bublin nebo si můžete zazpívat oblíbenou písničku. 

Jak pomoci dítěti, aby bylo při každé vyučovací hodině úspěšné? 

Je důležité, aby dítě prožilo úspěch při každé hodině. V pokynech k jednotlivým cvičením často 

najdete, že máte dítěti „pomoci“. To znamená, že máte dát dítěti čas, aby se pokusilo úkol zvládnout, 

ale pak ho veďte, jak bude nutné, aby úkol dokončilo správně. Postupně bude potřebovat stále méně 

pomoci a bude schopno pracovat čím dál tím samostatněji. 

Pokud je to možné, střídejte se při plnění úkolu s dítětem, abyste mu ukázali, co se od něj očekává. 

Například přiřadíte jeden obrázek Vy a pak přiřadí další obrázek dítě. 

Mohu probírat úkoly se skupinou dětí? 

Pokyny ke cvičením jsou formulovány pro práci s jedním dítětem. Můžete je však snadno přizpůsobit 

práci s více dětmi, a to tak, že se děti budou při jednotlivých krocích úkolu střídat. Můžete si stáhnout 

záznamové archy a sledovat pokrok každého dítěte zvlášť. 

 



Prohlížení prvních obrázkových slov  

Prohlížení prvních obrázkových slov je prvním cvičením kroku Vidět a naučit se 

první obrázková slova.  

Proč dělat toto cvičení? 

Toto cvičení: 

 pomůže dítěti zvyknout si na plnění úkolů, 

 seznámí dítě se všemi obrázky z kroku Vidět a naučit se první obrázková slova, 

 pomůže dítěti odhalit vztah mezi slovem, které říkáte/znakujete, a obrázkem, který si s Vámi 

prohlíží. 

Je toto cvičení vhodné pro mé dítě? 

Cvičení je pro dítě vhodné, pokud se rádo dívá na fotografie a obrázky a rádo si prohlíží knížky. 

Pokud dítě zatím o obrázky nejeví zájem, seznamte ho s potřebnými slůvky za použití předmětů, se 

kterými se denně setkává, hraček a obrázků a čtěte s ním pohádkové knihy. 

Nezapomeňte si pročíst průvodce ke kroku Vidět a naučit se první obrázková slova, než začnete 

cvičení probírat.     

Co budu potřebovat? 

Pomůcky 

 sada čtyř obrázkových kartiček z kroku Vidět a naučit se první obrázková slova (viz níže), 

 hadrový pytlík (nebo nějaká vhodná nádoba). 

Výběr slovní zásoby 

Obrázkové kartičky jsou seřazeny na záznamovém archu do sad po čtyřech slovech. Seznamujte dítě 

se skupinami slov podle uvedeného pořadí. Můžete pracovat s více než jednou sadou během jedné 

lekce, pokud se Vám podaří udržet zájem dítěte. 

Jak mám postupovat? 

1.  Položte sadu čtyř obrázkových kartiček popsanou 

stranou nahoru na stůl nebo na podlahu. 



2.  Otočte jednu kartičku a vyzvěte dítě, aby se podívalo 

na obrázek.  

3.  Řekněte/znakujte název předmětu nebo činnosti, 

zatímco se dítě dívá na Vás a na obrázek. 

4.  Pomozte dítěti vložit kartičku do pytlíku a řekněte 

mu, že obrázek je „pryč“. 

5. Řekněte dítěti, že máte „další“ a zopakujte kroky 2-4 s každým obrázkem. 

6. Až otočíte všechny čtyři obrázky, řekněte dítěti, že je „konec“. Pochvalte ho, že „dobře“ 

pracovalo.  

Slova navíc 

Kromě slov z obrázkových kartiček se při tomto cvičení dítě seznámí se slovy: podívej, další, pryč, 

konec, dobře. 



Co dalšího mohu dělat? 

 Prohlížejte si společně jednoduché obrázkové knížky, obrázky dítěti pojmenujte nebo 

znakujte. 

 Během každodenních činností pojmenovávejte předměty a obrázky, o které se dítě zajímá, a 

znakujte činnosti, které dítě vykonává, dívá se na ně nebo cítí. 

 Sežeňte si skutečné předměty a hračky, abyste je mohli dítěti ukazovat vedle obrázkových 

kartiček. Použijte například medvídka, abyste předvedli, že „spí“. „Pije“ můžete předvést 

pomocí hrnečku na hraní. Pokud se dítě teprve začíná zajímat o prohlížení obrázků, bude to 

pro ně velmi užitečné na udržení pozornosti. 

 Schovávejte jednu kartičku po druhé pod šátek. Ptejte se „co je to?“ a obrázek odkryjte. 

 Zkuste spolu s dítětem vyložit všechny kartičky na podlahu a pak ho požádejte, aby na ně 

hodilo např. míček. Podívejte se na obrázek, na který míček dopadl a znakujte nebo řekněte 

slovo. 

 Použijte kuželky nebo si vyrobte vlastní tak, že ozdobíte lepenkové trubičky. Položte pod 

každou kuželku jeden obrázek, a pak pomozte dítěti poslat na ně míček. Podívejte se na 

obrázek (obrázky) pod kuželkou (kuželkami), kterou jste míčkem srazili a znakujte/řekněte 

slovo (slova). 

 Opakujte první cvičení, ale pomozte dítěti odkládat obrázky do „dopisní schránky“ poté, co si 

je prohlédlo. 

 Poznamenejte si datum, cvičení a používaná slova během lekce na záznamový arch 

k vyučovacím hodinám. 

 Na záznamový arch si napište datum do kolonky „probíráno“ u sady slov, se kterou jste 

pracovali.  

Záznam pokroku dítěte  

 Poznamenejte si datum, cvičení a slova, s nimiž jste během vyučovací hodiny pracovali, na 

záznamový arch k vyučovacím hodinám. 

 Na záznamový arch ke cvičení si napište datum do kolonky „probíráno“ u sady slov, se kterou 

jste pracovali.  

Kdy mohu přejít k dalšímu cvičení? 

Jakmile dítě začne bavit prohlížení sady čtyř obrázků, můžete s touto sadou přejít k dalšímu cvičení – 

Přiřazování prvních obrázkových slov. Současně seznamte dítě s další sadou obrázkových slov. 

 

Přiřazování prvních obrázkových slov  

Přiřazování prvních obrázkových slov je druhým cvičením kroku Vidět a naučit se 

první obrázková slova.  

Proč dělat toto cvičení? 

Cvičení dítěti pomůže: 

 rozvinout paměť, pozorování a myšlení, 

 pochopit vztah mezi slovem, které říkáte/znakujete, a jeho významem. 



Je toto cvičení vhodné pro mé dítě?  

Cvičení je pro dítě vhodné, jestliže zvládlo cvičení Prohlížení prvních obrázkových slov s první sadou 

kartiček. 

Nezapomeňte si pročíst průvodce ke kroku Vidět a naučit se první obrázková slova, než začnete 

cvičení probírat. 

Co budu potřebovat?  

Pomůcky 

 tabulka s prvními obrázkovými slovy (viz níže),  

 odpovídající sada kartiček s obrázky. 

Výběr slovní zásoby 

Pracujte s tabulkami podle seznamu na záznamovém archu ke cvičení Přiřazování prvních 

obrázkových slov. Pokud udržíte pozornost a zájem dítěte, můžete pracovat během lekce s více než 

jednou tabulkou. Jestliže dítě dokáže přiřadit obrázky na tabulce s dvěma obrázky, přejděte k tabulce 

se čtyřmi obrázky. Není nutné, aby dítě dokázalo přiřadit všechny obrázky, než přejdete k další 

tabulce. 

Pracujte při jednotlivých lekcích s různými tabulkami, abyste udrželi zájem dítěte. 

Jak mám postupovat? 

1. Položte před dítě tabulku. 

2.  Ukažte dítěti první kartičku s obrázkem. 

Řekněte/znakujte název předmětu nebo činnosti, zatímco se dítě dívá na Vás a na obrázek.  



3.  Zeptejte se „kde je ....?“ a vyzvěte dítě, aby se 

„podívalo“ na tabulku a našlo odpovídající obrázek.  

4.  Vyzvěte dítě, aby našlo odpovídající obrázek a 

položilo kartičku na obrázek na tabulce. Pomozte mu podle jeho potřeby a nezapomeňte ho pochválit.  

5.  Opakujte kroky 2-4 se zbytkem kartiček. Pokaždé 

dítě pochvalte (např.„dobře jsi přiřadil“). 



6.  Když dítě umístí všechny kartičky na tabulku, 

pochvalte ho a dejte mu na srozuměnou, že je konec.  

Slova navíc 

Kromě slov z kartiček se při tomto cvičení děti seznámí se slovy: kde, podívej se, na, dobře, 

konec. 

Co dalšího mohu dělat? 

 Připravte svou vlastní hru na přiřazování. Použijte fotografie rodinných příslušníků, 

domácích mazlíčků, oblíbených hraček nebo obrázky vystřižené z časopisů. 

 Během každodenních činností upozorňujte na situace, kdy dáváte dohromady dva stejné 

předměty nebo obrázky, nebo vyzvěte dítě, aby přiřazovalo předměty (jako např. lžíce, 

boty, ovoce, atd.). 

 Pokud dítě prokázalo, že obrázky umí přiřazovat, ale ztratilo o toto cvičení zájem, 

pokračujte tím, že s obrázky budete pracovat v jiných cvičeních. 

Záznam o pokroku dítěte  

Poznamenejte si datum, cvičení a slova, s nimiž jste během vyučovací hodiny pracovali, na 

záznamový arch k vyučovacím hodinám. 

Na záznamový arch ke cvičení zapište: 

 do kolonky „poprvé procvičováno“ datum, kdy jste prvně pracovali s jednotlivými sadami slov a 

tabulkami, 

 do kolonky „přiřazeno bez pomoci“ datum, kdy dítě přiřadí všechny kartičky k obrázkům na 

tabulce bez Vaší pomoci.  

Kdy mohu přejít k dalšímu cvičení? 

Když je dítě schopno samostatně přiřadit sadu obrázků, můžete s touto sadou začít pracovat v dalším 

cvičení – Vybírání prvních obrázkových slov. 

Pokračujte v procvičování Přiřazování prvních obrázkových slov se zbývajícími sadami slov, dokud je 

dítě nebude všechny zvládat. Sadu, kterou již dokáže přiřadit, začněte používat ve Vybírání prvních 

obrázkových slov. 

 



Vybírání prvních obrázkových slov  

Vybírání prvních obrázkových slov je třetím cvičením kroku Vidět a naučit se první 

obrázková slova.  

Proč dělat toto cvičení? 

Cvičení dítěti pomůže: 

 rozvinout porozumění mluveným a/nebo znakovaným slovům, 

 ukázat, kterým slovům rozumí. 

Je toto cvičení vhodné pro mé dítě? 

Cvičení je pro dítě vhodné, jestliže se seznámilo s určitou sadou obrázků ve cvičení Prohlížení prvních 

obrázkových slov  a je schopno tyto obrázky přiřadit podle cvičení Přiřazování prvních obrázkových 

slov. 

Nezapomeňte si pročíst průvodce ke kroku Vidět a naučit se první obrázková slova, než začnete 

cvičení probírat. 

Co budu potřebovat? 

Pomůcky 

 sada 4 obrázkových kartiček kroku Vidět a naučit se první obrázková slova (viz níže), 

 „dopisní schránka“, 

 hadrový pytlík (nebo nějaká vhodná nádoba). 

Výběr slovní zásoby 

Záznamový arch k tomuto cvičení uvádí seznam obrázkových kartiček v sadách po čtyřech. 

Používejte pouze ty sady obrázků, které dítě umí přiřazovat. Pokud udržíte zájem dítěte, pracujte 

během lekce s více než jednou sadou. 

Nemusíte čekat, až dítě prokáže, že rozumí všem slovům, než začnete pracovat s další sadou. 

Pracujte při jednotlivých lekcích s různými sadami, abyste udrželi zájem dítěte. K jednotlivým sadám 

se můžete vracet v různém pořadí. 

Jak mám postupovat? 

1. Postavte schránku na podlahu nebo na stůl a dejte do pytlíku 4 obrázky. 

2.  Vyndejte z pytlíku kartičku, obrázek ukažte dítěti a 

řekněte/znakujte mu slovo. 



3. Položte kartičku obrázkem nahoru na podlahu/stůl. Pokud si ho dítě chce vzít, řekněte mu, 

aby počkalo. 

4.  Opakujte kroky 2-3 s ostatními kartičkami. 

5. Zeptejte se dítěte „kde je....?“  

6.  Pomozte dítěti správný obrázek najít a vložit ho do 

schránky. Komentujte slovy „dovnitř“, a „pá pá“ nebo „pryč“. Pomáhejte dítěti podle jeho 

potřeby a hodně ho chvalte. 

7.  Opakujte kroky 4-6 s ostatními kartičkami. 

8.  Ukažte dítěti prázdný pytlík. Řekněte mu, že obrázky jsou „pryč“ a je „konec“. Pochvalte dítě, 

že „dobře“ pracovalo. 

Slova navíc 

Kromě slov z obrázkových kartiček se dítě seznámí se slovy: počkej, kde, dovnitř, pá pá, pryč, 

konec, dobře. 



Co dalšího mohu dělat?  

 Pomáhejte dítěti při každodenních aktivitách prokázat, že rozumí slovům. Po jídle se ho 

například zeptejte, kde je lžíce, nebo ho vyzvěte, aby Vám podalo svou misku. 

 Rozložte obrázky na zem/stůl nebo je zavěšte na zeď. Posviťte na ně baterkou a pak se dítěte 

zeptejte kde je...? a pomozte mu posvítit na hledaný obrázek. 

 Pomozte dítěti rozvinout chápání sloves při hře s jeho hračkami. Vyzvěte ho například, aby 

umylo panenku, uložilo medvídka apod. 

Záznam o pokroku dítěte 

Poznamenejte si datum, cvičení a slova, s nimiž jste během vyučovací hodiny pracovali na záznamový 

arch k vyučovacím hodinám. 

Na záznamový arch ke cvičení: 

 zapište datum do kolonky „poprvé použito při cvičení“, pokud jste používali obrázkové kartičky 

poprvé,  

 zapište datum do kolonky „vybráno bez pomoci“, pokud dítě našlo obrázek bez pomoci. 

Vybízejte dítě, aby našlo správný obrázek jen u první, druhé a třetí kartičky. U čtvrté kartičky už není 

na výběr. Nedávejte dítěti příležitost ukázat, že to ví. Budete muset cvičení se stejnou sadou opakovat 

a nechat dítě hledat obrázky v různém pořadí, aby prokázalo, že rozumí všem čtyřem slovům. 

Kdy mohu přejít k dalšímu cvičení? 

Pokud dítě prokáže, že rozumí nejméně 16 slovům (našlo vícekrát každé slovo), je připraveno 

pracovat s těmito obrázkovými kartičkami ve cvičení Pojmenování prvních obrázkových slov. 

Pokračujte s Vybíráním prvních obrázkových slov. Jakmile si dítě osvojí další slova, začněte s nimi 

pracovat podle cvičení Pojmenování prvních obrázkových slov. 

 

Pojmenování prvních obrázkových slov  

Pojmenování prvních obrázkových slov je čtvrtým cvičením kroku Vidět a naučit 

se první obrázková slova.  

Proč dělat toto cvičení? 

Cvičení pomůže dítěti používat mluvená nebo znakovaná slova ke komunikaci.  

Je toto cvičení vhodné pro mé dítě? 

Cvičení je vhodné pro dítě, pokud ve cvičení Vybírání prvních obrázkových slov  prokázalo, že rozumí 

16 nebo více slovům. 

Pracujte se slovy, kterým dítě rozumí a zároveň pokračujte ve cvičení Vybírání prvních obrázkových 

slov s dalšími kartičkami. 

Nezapomeňte si pročíst průvodce ke kroku Vidět a naučit se první obrázková slova, než začnete 

cvičení probírat. 

Co budu potřebovat? 

Pomůcky 

 sada 4 obrázkových kartiček kroku Vidět a naučit se první obrázková slova (viz níže), 



 „dopisní schránka“, 

 hadrový pytlík (nebo nějaká vhodná nádoba). 

Výběr slovní zásoby 

Vyberte 4 kartičky se slovy, u kterých dítě ve cvičení Vybírání prvních obrázkových slov prokázalo, že 

jim rozumí. 

Když dítě ukáže, že rozumí více slovům, začněte s nimi v tomto cvičení také pracovat. 

Pracujte při každé lekci s různými slovy, abyste udrželi pozornost dítěte. 

Jak mám postupovat? 

1. Postavte na zem/stůl schránku a vložte 4 obrázky do pytlíku. 

2.  Vyndejte z pytlíku jednu kartičku, ukažte dítěti 

obrázek a řekněte/znakujte slovo. 

3. Položte kartičku obrázkem nahoru na podlahu/stůl. Pokud si ji chce dítě vzít, řekněte mu, ať 

počká. 

4.  Opakujte kroky 2-3 s ostatními kartičkami. 

5. Nyní vyzvěte dítě, aby vybralo jednu z kartiček. Zeptejte se například: „Kterou chceš – 

hrneček nebo kartáč?“ Zvedněte přitom obě kartičky a nechte dítě jednu vybrat. 



6.  Počkejte, aby mělo dítě čas: 

a) sáhnout po kartičce nebo na ni ukázat, 

b) pokusit se vyslovit slovo nebo 

c) pokusit se slovo znakovat. 

7.  Opakujte slovo/znak, např. „kartáč, chceš kartáč“, když 

mu podáváte kartičku s obrázkem. 

8. Znovu počkejte, aby dítě mohlo slovo nebo znak zopakovat. 

9.  Pomozte dítěti vložit kartičku do schránky. Řekněte 

přitom „dovnitř“ a „pá, pá“. 



10.  Zeptejte se dítěte, jestli chce další a opakujte kroky 4-

10 se zbývajícími kartičkami. Když na podlaze/stole zůstane poslední kartička, zeptejte se „co je to?“ 

11.  Nakonec ukažte dítěti prázdný pytlík a řekněte mu, že 

kartičky jsou pryč a je konec. Pochvalte dítě, že dobře pracovalo.  

Slova navíc 

Kromě slov z kartiček se v tomto cvičení dítě seznámí se slovy: počkej, dovnitř, pá pá, další, co, 

pryč, konec. 

Co dalšího mohu dělat?  

 V každodenních situacích podporujte veškeré snahy dítěte mluvit. Rozvádějte jeho slova do 

celých vět (například, když řekne „ta“ místo „táta“, můžete odpovědět „ano, tam je táta“). 

Zapisujte si slova, která dítě řekne nebo znakuje v každodenních situacích a která neobsahuje 

sada Vidět a naučit se první obrázková slova, na volné místo na záznamovém archu ke 

cvičení. 

 Pracujte s některou z obrázkových tabulek a kartičkami na přiřazování. Dejte dítěti vybrat si ze 

dvou obrázků a přiřadit je na tabulku. Zeptejte se ho „který chceš?“ Než mu kartičku podáte, 

nechte ho pokusit se slovo vyslovit nebo znakovat. 

 Položte na podlahu 4 kartičky obrázkem dolů. Ukažte na jednu kartičku a zeptejte: „Co je to?“ 

Pomozte dítěti kartičku obrátit a než mu řeknete nebo zaznakujete, co to je, dejte mu 

příležitost, aby se pokusilo slov říci nebo znakovat samo. 

 Pracujte podobně v každodenních situacích a při hrách. Můžete se například ptát: „Chceš 

medvídka nebo panenku? Opět dejte dítěti příležitost říci nebo znakovat odpověď, než mu 

hračku podáte. 



Záznam o pokroku dítěte 

Poznamenejte si datum, cvičení a slova, s nimiž jste během vyučovací hodiny pracovali na záznamový 

arch k vyučovacím hodinám. 

Na záznamový arch ke cvičení: 

 zapište datum do kolonky „prvně použito ve cvičení“, pokud jste se slovem pracovali prvně, 

 zapište datum do kolonky „vysloveno“ nebo „znakováno“, pokud dítě vysloví nebo znakuje 

nějaké slovo. 

Nezapomeňte zaznamenat i všechna slova navíc používaná v tomto cvičení, která dítě řekne nebo 

znakuje. 

Kdy mohu přejít k dalšímu cvičení? 

Pracujte podle tohoto cvičení, dokud dítě nebude umět říci nebo znakovat všechna slova ze sady 

Vidět a naučit se první obrázková slova. 

Přechod k další fázi 

Jakmile dítě dokáže říci nebo znakovat všechna slova, dokončilo Pojmenování prvních obrázkových 

slov a je připraveno přejít do další fáze programu – Vidět a naučit se první psaná slova. Tato fáze mu 

pomůže začít číst psaná slova a osvojit si další slovní zásobu. 

 

První obrázková slova – slovníček  

Krok Vidět a naučit se první obrázková slova pomůže dětem osvojit si pomocí 

obrázkových kartiček a práce s nimi slovní zásobu čítající 60 běžných slov. 

Tato slova zahrnují názvy lidí a předmětů (podstatná jména), činnosti (slovesa) a další slůvka důležitá 

pro každodenní situace (jako např. „pá pá“, „více“). 

48 obrázkových kartiček zobrazuje většinu těchto prvních slov. Zbylých 12 slov není ilustrováno, 

protože se uvádějí zvlášť při jednotlivých aktivitách.  

Nalepte, prosím, své vlastní fotografie na kartičky se slovy „máma“ a „táta“. 

Seznam slov 

Krok Vidět a naučit se první obrázková slova pomůže dětem osvojit si následující slovní zásobu: 

auto hrneček konec
*
 nos podívej

*
 stůl 

banán jablko kostky oči ponožky sušenka 

boty jde kráva ovce postel tam
*
 

bunda jí kytka pá pá
*
 prase taška 

co
*
 kachna lžíce panenka pryč

*
 táta 

čepice kartáč máma pes pták telefon 

češe  kde
*
 medvídek pije pusa v

*
 

                                                 
 

 

 

 

 
*
 Tato slova nejsou ilustrována na kartičkách – uvádějí se zvlášť během jednotlivých aktivit. 



další
*
 klíče míč pití ryba vana 

dítě knížka myje se pláče sedí vlasy 

dobře kočka na počkej
*
 spí židle 

  

Pomůcky ke kroku První obrázková slova  
Než začnete se cvičeními kroku Vidět a naučit se první obrázková slova, vytiskněte a připravte si 

všechny následující pomůcky: 

 instrukce ke cvičením,  

 5 záznamových archů,  

 48 obrázkových kartiček,  

 6 tabulek se dvěma obrázky, 

 9 tabulek se čtyřmi obrázky, 

 „dopisní schránku“.  

U některých cvičení budete rovněž potřebovat jednoduchý hadrový pytlík nebo nějakou vhodnou nádobu. 

 

První obrázková slova – obrázkové kartičky 
Výroba obrázkových kartiček 

Na každé kartičce je zepředu obrázek předmětu/činnosti a zezadu napsané slovo. 

Pokud budete kartičky tisknout na tiskárně, která tiskne pouze jednostranně, vytiskněte přední a zadní 

stranu odděleně, pak je slepte dohromady a kartičku vystřihněte.  

Na kartičky a tabulky se slovy „máma“ a „táta“ nalepte své vlastní fotografie.  

Kartičky doporučujeme zalaminovat, aby byly trvanlivější.  

Vytiskněte si také odpovídající tabulky k obrázkům, které budete potřebovat v některých cvičeních 

kroku První obrázková slova. 

V kroku Vidět a naučit se první obrázková slova se pracuje s následujícími 48 obrázky: 

 máma, dítě 

 zepředu  

 zezadu  

 táta, medvídek 

 zepředu  

 zezadu   

 míč, knížka 
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 zepředu  

 zezadu   

 panenka, auto 

 zepředu  

 zezadu   

 pták, pes 

 zepředu  

 zezadu   

 kočka, ryba 

 zepředu  

 zezadu   

 kytka, klíče, hrneček, kartáč  

 zepředu  

 zezadu   

 bunda, boty, čepice, ponožky  

 zepředu  

 zezadu 

 kachna, prase, ovce, kráva  

 zepředu  

 zezadu   

 jablko, banán, sušenka, pití  

 zepředu  

 zezadu   

 postel, židle, stůl, vana  

 zepředu  

 zezadu   

 oči, pusa, vlasy, nos  

 zepředu  

 zezadu   

 lžíce, taška, telefon, kostky  

 zepředu  

 zezadu   



 jí, spí, pije, češe  

 zepředu  

 zezadu   

 sedí, myje se, jde, pláče  

 zepředu  

 zezadu   

 

První obrázková slova – tabulky  
Výroba tabulek 

Na každé tabulce jsou 2 nebo 4 obrázky, které odpovídají kartičkám s obrázky. 

Na tabulku se slovy „máma“ a „táta“ nalepte své vlastní fotografie.  

Tabulky doporučujeme zalaminovat, aby byly trvanlivější.  

Vytiskněte a vystřihněte si také odpovídající kartičky s obrázky.  

Tabulky se dvěma obrázky 

V kroku První obrázková slova je šest tabulek se 2 obrázky: 

 máma, dítě  

 táta, medvídek  

 míč, knížka  

 panenka, auto  

 pták, pes  

 kočka, ryba  

Tabulky se čtyřmi obrázky 

V kroku První obrázková slova je devět tabulek se 4 obrázky:  

 kytka, klíče, hrneček, kartáč 

 bunda, boty, čepice, ponožky  

 kachna, prase, ovce, kráva  

 jablko, banán, sušenka, pití 

 postel, židle, stůl, vana 

 oči, pusa, vlasy, nos 

 lžíce, taška, telefon, kostky  

 jí, spí, pije, češe 

 sedí, myje se, jde, pláče  

 



„Dopisní schránka“ 

Jak si vyrobit „dopisní schránku“ 

Vyberte si jeden přebal na „dopisní schránku“ – můžete si vybrat kteroukoli ze čtyř různých barev: 

 Červený přebal  

 Modrý přebal  

 Žlutý přebal  

 Zelený přebal  

Nalepte přebal na přední stranu prázdné papírové krabice (např. od cereálií). 

Opatrně do krabice vystřihněte obdélníkový otvor, aby do ní dítě mohlo házet kartičky. Na dno vložte 

závaží, aby se schránka nepřevracela. 

 

Záznamové archy ke kroku první obrázková slova 
Pro sledování pokroku dítěte používejte následující záznamové archy: 

 Záznamový arch k vyučovacím hodinám  

 Záznamový arch ke cvičení Prohlížení prvních obrázkových slov  

 Záznamový arch ke cvičení Přiřazování prvních obrázkových slov  

 Záznamový arch ke cvičení Vybírání prvních obrázkových slov  

 Záznamový arch ke cvičení Pojmenování prvních obrázkových slov  

Používání záznamových archů 

Záznamový arch k vyučovacím hodinám 

Záznamový arch k vyučovacím hodinám Vám pomůže získat celkový přehled o pokroku při probírání 

jednotlivých cvičení. Pokaždé, když s dítětem skončíte vyučovací hodinu, zapište do archu datum, 

cvičení, které jste probírali a slova, s nimiž jste pracovali. 

Záznamové archy ke cvičením 

Každé cvičení má svůj vlastní záznamový arch určený pro zachycení podrobnějších poznámek 

ohledně pokroku dítěte a plánování další vyučovací hodiny. 

Na záznamový arch ke cvičení Pojmenování prvních obrázkových slov můžete rovněž zapisovat další 

slova, která dítě začne říkat nebo znakovat.  

  

Záznamový arch ke cvičení Prohlížení prvních 
obrázkových slov  
Vytiskněte si tento záznamový arch a zapisujte do něj pokroky dítěte při cvičení Prohlížení prvních 

obrázkových slov.  

 



sada slov  probíráno 

 
probíráno 

 
probíráno 

 
probíráno 

máma, dítě, táta, 

medvídek  
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

míč, knížka, panenka, 

auto  
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

pták, pes, kočka, ryba  datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

kytka, klíče, hrneček, 

kartáč  
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

bunda, boty, čepice, 

ponožky  
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

kachna, prase, ovce, 

kráva  
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

jablko, banán, 

sušenka, pití  
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

postel, židle, stůl, 

vana  
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

oči, pusa, vlasy, nos  datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

lžíce, taška, telefon, 

kostky  
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

jí, spí, pije, češe  datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

sedí, myje se, jde, 

pláče  
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

 



Záznamový arch ke cvičení Přiřazování prvních psaných 
slov  
Vytiskněte si tento záznamový arch a zapisujte do něj pokroky dítěte při cvičení Přiřazování prvních 

obrázkových slov.  

 

Tabulka  

poprvé 

procvičováno ve 

cvičení  

přiřazeno bez 

pomoci  

 
 
přiřazeno bez 
pomoci  

 
 
přiřazeno bez 
pomoci  

máma, dítě  datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

táta, 

medvídek  
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

míč, knížka  datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

panenka, auto  datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

pták, pes  datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

kočka, ryba  datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

kytka, klíče, 

hrneček, 

kartáč  

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

bunda, boty, 

čepice, 

ponožky  

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

kachna, 

prase, ovce, 

kráva  

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

jablko, banán, 

sušenka, pití  
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  



postel, židle, 

stůl, vana  
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

oči, pusa, 

vlasy, nos  
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

lžíce, taška, 

telefon, kostky  
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

jí, spí, pije, 

češe  
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

sedí, myje se, 

jde, pláče  
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

 

Záznamový arch ke cvičení Vybírání prvních 
obrázkových slov  
Vytiskněte si tento záznamový arch a zapisujte do něj pokroky dítěte při cvičení Vybírání prvních 

obrázkových slov.  

 

Sada Slovo  
poprvé použito při 

cvičení  

vybráno bez 

pomoci 

vybráno bez 

pomoci 

vybráno bez 

pomoci 

a  

máma  datum:________  

 
datum:________  

 
datum:________  

 
datum:________  

dítě 

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

táta  

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

medvídek  

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

b  

míč 

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

panenka  

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

knížka 

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  



auto 

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

c  

pták 

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

pes 

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

kočka 

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

ryba 

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

d   

kytka  

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

klíče 

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

hrníček 

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

kartáč 

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

e  

bunda 

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

boty  

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

čepice 

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

ponožky 

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

f  

kachna 

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

prase 

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

ovce  

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

kráva 

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

g  

jablko  

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

banán  

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  



sušenka  

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

pití 

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

h  

postel  

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

židle 

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

stůl  

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

vana  

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

i  

oči  

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

pusa  

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

vlasy 

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

nos  

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

j  

židle 

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

taška 

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

telefon  

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

kostky 

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

k  

jí 

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

pije  

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

spí  

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

češe  

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

l   sedí 

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  



myje se  

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

jde  

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

pláče  

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

 

Záznamový arch ke cvičení Pojmenování prvních 
obrázkových slov  
Vytiskněte si tento záznamový arch a zapisujte do něj pokroky dítěte při cvičení Pojmenování prvních 

obrázkových slov.  

 

slovo prvně použito ve cvičení znakováno vysloveno 

auto  

datum:________  datum:________  datum:________  

banán  

datum:________  datum:________  datum:________  

boty  

datum:________  datum:________  datum:________  

bunda 

datum:________  datum:________  datum:________  

co*  

datum:________  datum:________  datum:________  

čepice  

datum:________  datum:________  datum:________  

češe  

datum:________  datum:________  datum:________  

další*  

datum:________  datum:________  datum:________  

dobře*  

datum:________  datum:________  datum:________  

hrníček  

datum:________  datum:________  datum:________  

jablko  

datum:________  datum:________  datum:________  

jde  

datum:________  datum:________  datum:________  



jí  

datum:________  datum:________  datum:________  

kachna  

datum:________  datum:________  datum:________  

kartáč 

datum:________  datum:________  datum:________  

kde*  

datum:________  datum:________  datum:________  

klíče 

datum:________  datum:________  datum:________  

knížka 

datum:________  datum:________  datum:________  

kočka 

datum:________  datum:________  datum:________  

konec*  

datum:________  datum:________  datum:________  

kostky  

datum:________  datum:________  datum:________  

kráva 

datum:________  datum:________  datum:________  

kytka  

datum:________  datum:________  datum:________  

lžíce 

datum:________  datum:________  datum:________  

máma  

datum:________  datum:________  datum:________  

medvídek  

datum:________  datum:________  datum:________  

míč 

datum:________  datum:________  datum:________  

dítě 

datum:________  datum:________  datum:________  

myje se  

datum:________  datum:________  datum:________  

na*  

datum:________  datum:________  datum:________  

nos 

datum:________  datum:________  datum:________  



oči 

datum:________  datum:________  datum:________  

ovce  

datum:________  datum:________  datum:________  

pá pá*  

datum:________  datum:________  datum:________  

panenka  

datum:________  datum:________  datum:________  

pes 

datum:________  datum:________  datum:________  

pije  

datum:________  datum:________  datum:________  

pití  

datum:________  datum:________  datum:________  

pláče  

datum:________  datum:________  datum:________  

počkej*  

datum:________  datum:________  datum:________  

podívej*  

datum:________  datum:________  datum:________  

ponožky  

datum:________  datum:________  datum:________  

postel 

datum:________  datum:________  datum:________  

prase 

datum:________  datum:________  datum:________  

pryč*  

datum:________  datum:________  datum:________  

pták 

datum:________  datum:________  datum:________  

pusa  

datum:________  datum:________  datum:________  

ryba 

datum:________  datum:________  datum:________  

sedí 

datum:________  datum:________  datum:________  

spí  

datum:________  datum:________  datum:________  



stůl  

datum:________  datum:________  datum:________  

sušenka  

datum:________  datum:________  datum:________  

tam*  

datum:________  datum:________  datum:________  

taška  

datum:________  datum:________  datum:________  

táta 

datum:________  datum:________  datum:________  

telefon  

datum:________  datum:________  datum:________  

v*  

datum:________  datum:________  datum:________  

vana 

datum:________  datum:________  datum:________  

vlasy 

datum:________  datum:________  datum:________  

žídle 

datum:________  datum:________  datum:________  

* slova navíc používaná ve cvičení, ale bez obrázku 

Další slovní zásoba 

Do této tabulky zapisujte všechna další slova, která dítě říká nebo znakuje. 

slovo  znakováno vysloveno 

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  



   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  



 

Záznamový arch k vyučovacím hodinám  
Do archu si zaznamenávejte, kdy a co jste z kroku Vidět a naučit se první obrázková slova probírali. 

 

Datum  Probíraná cvičení 

Používaná slova 

Sem zapisujte slova, s nimiž jste v jednotlivých 

hodinách pracovali.  

datum:________  

[  ] Prohlížení prvních 

obrázkových slov 

[  ] Přiřazování prvních 

obrázkových slov 

[  ] Vybírání prvních 

obrázkových slov 

[  ] Pojmenování prvních 

obrázkových slov  

   

datum:________  

[  ] Prohlížení prvních 

obrázkových slov 

[  ] Přiřazování prvních 

obrázkových slov 

[  ] Vybírání prvních 

obrázkových slov 

[  ] Pojmenování prvních 

obrázkových slov  

 

datum:________  

[  ] Prohlížení prvních 

obrázkových slov 

[  ] Přiřazování prvních 

obrázkových slov 

[  ] Vybírání prvních 

obrázkových slov 

[  ] Pojmenování prvních 

obrázkových slov  

 

datum:________  

[  ] Prohlížení prvních 

obrázkových slov 

[  ] Přiřazování prvních 

obrázkových slov 

 



[  ] Vybírání prvních 

obrázkových slov 

[  ] Pojmenování prvních 

obrázkových slov  

datum:________  

[  ] Prohlížení prvních 

obrázkových slov 

[  ] Přiřazování prvních 

obrázkových slov 

[  ] Vybírání prvních 

obrázkových slov 

[  ] Pojmenování prvních 

obrázkových slov  

 

datum:________  

[  ] Prohlížení prvních 

obrázkových slov 

[  ] Přiřazování prvních 

obrázkových slov 

[  ] Vybírání prvních 

obrázkových slov 

[  ] Pojmenování prvních 

obrázkových slov  

 

datum:________  

[  ] Prohlížení prvních 

obrázkových slov 

[  ] Přiřazování prvních 

obrázkových slov 

[  ] Vybírání prvních 

obrázkových slov 

[  ] Pojmenování prvních 

obrázkových slov  

 

datum:________  

[  ] Prohlížení prvních 

obrázkových slov 

[  ] Přiřazování prvních 

obrázkových slov 

[  ] Vybírání prvních 

obrázkových slov 

[  ] Pojmenování prvních 

obrázkových slov  

 



datum:________  

[  ] Prohlížení prvních 

obrázkových slov 

[  ] Přiřazování prvních 

obrázkových slov 

[  ] Vybírání prvních 

obrázkových slov 

[  ] Pojmenování prvních 

obrázkových slov  

 

datum:________  

[  ] Prohlížení prvních 

obrázkových slov 

[  ] Přiřazování prvních 

obrázkových slov 

[  ] Vybírání prvních 

obrázkových slov 

[  ] Pojmenování prvních 

obrázkových slov  

 

datum:________  

[  ] Prohlížení prvních 

obrázkových slov 

[  ] Přiřazování prvních 

obrázkových slov 

[  ] Vybírání prvních 

obrázkových slov 

[  ] Pojmenování prvních 

obrázkových slov  

 

datum:________  

[  ] Prohlížení prvních 

obrázkových slov 

[  ] Přiřazování prvních 

obrázkových slov 

[  ] Vybírání prvních 

obrázkových slov 

[  ] Pojmenování prvních 

obrázkových slov  

 

datum:________  

[  ] Prohlížení prvních 

obrázkových slov 

[  ] Přiřazování prvních 

obrázkových slov 

 



[  ] Vybírání prvních 

obrázkových slov 

[  ] Pojmenování prvních 

obrázkových slov  

datum:________  

[  ] Prohlížení prvních 

obrázkových slov 

[  ] Přiřazování prvních 

obrázkových slov 

[  ] Vybírání prvních 

obrázkových slov 

[  ] Pojmenování prvních 

obrázkových slov  

 

  

Vidět a naučit se první psaná slova  

Vidět a naučit se první psaná slova je druhým krokem programu Vidět a naučit 

se mluvit a číst.  

O tomto kroku 

Krok Vidět a naučit se první psaná slova využívá čtení k rozvoji jazyka. Dítě se naučí číst 16 běžných 

slov a  porozumět a používat 34 vět obsahujících dvě „klíčová“ slova.  

Pozor! Tento krok probírejte zároveň s krokem Vidět a naučit se další obrázková slova, díky 

němuž si dítě bude rozšiřovat slovní zásobu.  

Kdy začít s tímto krokem 

Krok Vidět a naučit se první psaná slova je určen pro děti, které dokončily krok Vidět a naučit se 

první obrázková slova, to jest děti, které rozumí 50 a více slovům a jsou schopny přiřazovat stejné 

obrázky k sobě.   

Jak se děti naučí číst psaná slova? 

Krok Vidět a naučit se první psaná slova vychází z toho, co víme o způsobu, jak se děti učí psaná 

slova číst.  

Schopnost číst otevírá nové brány učení o světě a je pro děti obrovským zdrojem zábavy. Děti jsou na 

čtení lépe připraveny, pokud mají příjemné zkušenosti s knihami. Čtení knih s dospělými je důležité 

pro rozvoj pozornosti dítěte a pro jeho jazykový vývoj.  

Děti se obvykle učí číst psaná slova podle následujícího schématu: 

 Nejprve začnou rozpoznávat několik známých slov počínaje často jejich vlastním jménem. 

Slovo si zafixují jako celek podobně jako obrázek – tomu říkáme „globální“ čtení. Cvičení kroku Vidět 

a naučit se první psaná slova vede dítě ke „globálnímu“ čtení 16 slov.  

 Později si začnou uvědomovat jednotlivá písmena a skupiny písmen ve slovech a jakým 

zvukům odpovídají. Tuto dovednost pak mohou využít při čtení nových slov.  



Je také důležité, aby děti rozuměly významu slov a vět, které umí číst. Tomu říkáme „čtení 

s porozuměním“.  

Více o jazykovém vývoji zde... 

Cvičení 

Krok Vidět a naučit se první psaná slova sestává ze čtyř cvičení: Přiřazování prvních psaných slov, 

Vybírání prvních psaných slov, Pojmenování prvních psaných slov a Přiřazování prvních psaných vět 

k obrázkům. O jednotlivých cvičeních více zde... 

Slovní zásoba 

V kroku Vidět a naučit se první psaná slova se děti naučí číst 16 běžných slov. Pomůže jim při tom 

série cvičení založených na 34 větách obsahujících vždy dvě „klíčová“ slova. 

Začínáme 

Než začnete probírat kterékoli cvičení tohoto kroku 

 přečtěte si průvodce cvičeními,   

 připravte si potřebné pomůcky.  

První psaná slova – cvičení  
Krok Vidět a naučit se první psaná slova zahrnuje čtyři cvičení: 

1. Přiřazování prvních psaných slov 

V tomto cvičení se pracuje vždy se skupinou čtyř psaných slov. Jako hlavní pomůcky vám budou 

sloužit knihy. Cvičení povede dítě k tomu, aby si dobře prohlédlo slova a všimlo si rozdílů mezi nimi. 

Pomůže mu také naučit se rozpoznávat psaná slova. 

2. Vybírání prvních psaných slov 

Toto cvičení povede dítě k tomu, aby prokázalo, že psaná slova rozpozná a rozumí jejich významu. 

Pokračování ve společném čtení knížek je důležitou součástí cvičení. 

3.  Pojmenování prvních psaných slov  

Toto cvičení povede dítě k pojmenování nebo „hlasitému čtení“ psaných slov. Dítě je může vyslovovat 

nebo znakovat, nebo obojí. I nadále budete společně číst knížky. 

4. Přiřazování prvních psaných vět k obrázkům  

Až dítě dokončí předchozí tři cvičení se všemi čtyřmi sadami slov, přejdete k tomuto závěrečnému 

cvičení. Při přiřazování dítě prokáže, že rozumí dvěma klíčovým slovům ve větě. To znamená, že je 

schopné rozumět tomu, co čte a je připraveno přejít do další fáze programu, která zahrnuje kroky 

Vidět a naučit se první věty a Vidět a naučit se další věty. 

Postup  

Začněte prvním cvičením (Přiřazování prvních psaných slov) s první sadou čtyř slov. Projděte první tři 

cvičení s touto sadou slov, než začnete probírat první cvičení s dalšími čtyřmi slovy. Jakmile dokončíte 

první tři cvičení se všemi čtyřmi sadami slov, můžete přejít k poslednímu cvičení (Přiřazování prvních 

psaných vět k obrázkům). 



Začínáme 

Než začnete s jednotlivými cvičeními tohoto kroku: 

 přečtěte si průvodce cvičeními, 

 připravte si potřebné pomůcky. 

Záznam o pokroku 

Zapište si datum, cvičení a procvičovaná slova na příslušné záznamové archy.  

 

Průvodce cvičeními kroku Vidět a naučit se první psaná 
slova 

O cvičeních 

Krok Vidět a naučit se první psaná slova využívá čtení jako pomoc pro jazykový rozvoj. 

Naučit se číst psaná slova 

Dítě se naučí rozpoznat psanou formu 16 slov své slovní zásoby pomocí série cvičení, při nichž 

budete procvičovat čtení pomocí knih a dalších cvičení. U všech těchto slov dítě v kroku  Vidět a 

naučit se první obrázková slova prokázalo, že jim rozumí. 

Pomůcky ke kroku Vidět a naučit se první psaná slova představují těchto 16 slov v různých 

dvouslovných kombinacích. Devět knih obsahuje celkem 39 obrázků ilustrujících dvouslovné věty 

složené ze zmíněných 16 slov. Dvouslovné kombinace jsou typické pro tento stupeň jazykového 

vývoje. 

Psaná forma slov používaná ve cvičeních slouží dítěti jako vizuální pomoc při spojování dvou slov 

dohromady. Cvičení vždy zahrnují společné čtení knih, jehož cílem je věty dítěti předvést a pomoci mu 

dvouslovná spojení pochopit a tvořit. Přiřazování, vybírání a pojmenování slov dítěti také pomůže 

rozpoznávat psanou formu slov zrakem. Slova se učí ve skupinách po čtyřech za použití kartiček 

s nápisy a obrázky. 

Kombinování slov 

Když dítě dosáhne slovní zásoby 50 a více slov, začíná slova kombinovat. Krok Vidět a naučit se 

první psaná slova využívá čtení k tomu, aby dítě porozumělo 34 dvouslovným spojením a používalo 

je. 

Poslední cvičení (Přiřazování prvních psaných vět k obrázkům) povede dítě ke čtení dvouslovných 

spojení a čtení s porozuměním (to jest porozumění významu slov a vět, které umí přečíst). 

Postup 

Krok Vidět a naučit se první psaná slova navazuje na předchozí krok Vidět a naučit se první 

obrázková slova. 

Krok Vidět a naučit se první psaná slova se zaměřuje na výuku čtení, jejímž cílem je porozumění a 

používání dvouslovných spojení. Se všemi slovy používanými v tomto kroku se dítě seznámilo 

prostřednictvím obrázků v kroku Vidět a naučit se první obrázková slova. Dítě se tedy pouze naučí 

číst slova, kterým již rozumí. 



Cvičení začínají Přiřazováním prvních psaných slov. Slova se učí v sadách po čtyřech a postupuje se 

s nimi následovně: 

1. Přiřazování prvních psaných slov, potom  

2. Vybírání prvních psaných slov, potom  

3. Pojmenování prvních psaných slov. 

Když dokončíte tato tři cvičení s první sadou čtyř slov, budete je opakovat s další sadou. Slova, která 

už jste probírali, budete stále opakovat, aby si dítě jejich znalost upevnilo. Opakování je důležité pro 

rozvoj a udržení raného globálního čtení. 

Až proberete tímto způsobem všechna slova, ověříte si na základě posledního cvičení – Přiřazování 

prvních psaných vět k obrázkům, že dítě rozumí všem slovům v dvouslovných kombinacích. Budete 

při tom používat vedle slovních spojení z předchozích cvičení i některá nová. 

Tato cvičení by měla být dokončena zároveň s krokem Vidět a naučit se další obrázková slova, 

díky němuž se slovní zásoba dítěte rozšíří. Jakmile dokončíte oba tyto kroky, budete připraveni 

přejit k další fázi – Vidět a naučit se první věty. 

Nechte se vést dítětem 

Cvičení kroku Vidět a naučit se první psaná slova dítěti umožní naučit se samostatně číst. Některé 

děti si globální čtení osvojí rychle, jiné budou postupovat pomaleji. I když dítě potřebuje více času, aby 

si čtení osvojilo, bude mu stále k užitku čtení s pomocí, když mu budete předčítat a vybízet ho, aby 

vás napodobovalo. V tomto případě při prvních třech cvičeních pomáhejte dítěti, jak jen bude 

potřebovat a zaměřte se spíše než na rozvoj globálního čtení na předčítání knih dítěti. V posledním 

cvičení čtěte dítěti dvouslovná spojení, abyste si ověřili, jestli jim rozumí. Než přejdete ke čtení vět 

v dalším kroku, je důležité, aby dítě ukázalo, že dvouslovným kombinacím rozumí. 

O dvouslovných spojeních 

Když děti dosáhnou slovní zásoby 50 slov, začnou spojovat dvě slova dohromady, např. „táta šel“ 

nebo „pes jí“. Krok Vidět a naučit se první psaná slova seznamuje s 34 větami, které se skládají 

z takovýchto dvouslovných spojení, např. „na stole“ nebo „kočka spí“. Je možné, že dítě bude 

zpočátku dělat gramatické chyby (např. „táta šla“). V tom případě po něm jeho věty opakujte, ale 

mluvnicky správně („táta šel“). Pomůžete mu tak osvojit si správnou mluvnici. 

Vytvoření vlastních pomůcek 

Krok Vidět a naučit se první psaná slova neobsahuje pomůcky s vlastním jménem dítěte nebo se 

slovy „máma“ a „táta“. Doporučujeme Vám vytvořit si vlastní pomůcky, abyste dítě tato slova a jeho 

jméno naučili. Použijte fotografie a vytvořte si „osobní knížky“, v nichž rodinní příslušníci budou jíst, 

pít, spát atd. Pro dítě budou takové knihy velkou motivací. 

Záznamy o pokroku 

Používejte záznamové archy k zapisování pokroků dítěte a plánování další vyučovací hodiny. 

 

Obecné otázky 

Odpovědi na některé obecné otázky ke kroku Vidět a naučit se první psaná slova 



Mám znakovat? 

Pro děti, které mají problémy porozumět mluvené řeči, jsou gesta nebo znaky často pomocí. Znaky lze 

používat zároveň s mluvenými slovy a tak zesílit jejich význam. Znakovat můžete například podle 

systému Makaton. 

V návodech k práci se cvičeními proto najdete i pokyny týkající se znakování. Pokud s dítětem 

znakujete při běžné komunikaci, měli byste znaky používat i při cvičeních. Děti, které slovům rozumí, 

ale je pro ně příliš těžké je vyslovovat, by měly být schopny znakovat, než začnou mluvit. Cílem 

programu je vyvolat jakoukoli formu komunikace, ať už znakování nebo mluvení. 

Kde by měly vyučovací hodiny probíhat?  

Najděte si pohodlné, klidné místo, kde vás nebude nic rušit a rozptylovat. Sedněte si naproti dítěti na 

jeho úroveň, aby na Vás dobře vidělo. Může to být u stolu nebo na zemi, záleží na Vás, kde se vám 

bude lépe pracovat. 

Kdy by měla výuka probíhat?  

Zvolte si libovolnou denní dobu, kdy se oba – Vy i dítě – cítíte dobře. Dítě nesmí být příliš unavené a 

Vás by neměl nikdo a nic od práce vytrhovat. 

Jak dlouho by měla vyučovací hodina trvat?  

Dělejte jednotlivé vyučovací hodiny spíše kratší, abyste udrželi zájem dítěte. Zpočátku může jedna 

lekce trvat jen pár minut, pokud je pro dítě tento druh práce nový. Postupně délku vyučovacích hodin 

prodlužujte. Vždy končete pozitivně naladěni, lekce příliš neprotahujte. Všímejte si znamení, kterými 

Vám dítě dává na srozuměnou, že už ztrácí zájem. 

Jak často bychom se měli učit?  

Největšího pokroku dosáhnete, pokud budete pracovat krátce, ale často. Zásadní je opakování. 

Krátkou vyučovací hodinu byste měli dělat, jak nejčastěji to jen půjde. V ideálním případě se výuka 

stane jednou z vašich každodenních aktivit. 

Jak mám dítěti vysvětlit, co budeme dělat? 

Mluvte s dítětem, jako to děláte obvykle. Pokud mluvenou řeč doprovázíte znaky, pokračujte v tom i při 

vysvětlování lekce. Vyzvěte dítě, ať se na Vás dívá, když mluvíte (a znakujete). Možná zjistíte, že 

dítěti pomáhá, když držíte obrázek u svého obličeje a říkáte, co to je. Pokud znakujete, přesvědčte se, 

než začnete, že znáte znaky pro slova, se kterými budete při výuce pracovat. 

Jak udělat výuku pro dítě zajímavou? 

Během vyučovací hodiny můžete zájem dítěte vzbudit a udržovat různými způsoby. Můžete například 

místo hadrového pytlíku dávat pomůcky do krabice, kterou natřete oblíbenou barvou dítěte nebo ji 

polepíte obrázky postaviček z jeho oblíbeného televizního pořadu. (Krabici v době, kdy s ní 

nepracujete, uložte mimo dosah dítěte, aby pro něj zůstala „výjimečná“.) 

Při některých cvičení se pracuje s tzv. „dopisní schránkou“, která také pomůže dítě zaujmout. 

Můžete také vymyslet nějakou vhodnou „odměnu“ na závěr každé vyučovací hodiny, například foukání 

bublin nebo si můžete zazpívat oblíbenou písničku. 

Jak pomoci dítěti, aby bylo při každé vyučovací hodině úspěšné? 



Je důležité, aby dítě prožilo úspěch při každé hodině. V pokynech k jednotlivým cvičením často 

najdete, že máte dítěti „pomoci“. To znamená, že máte dát dítěti čas, aby se pokusilo úkol zvládnout, 

ale pak ho veďte, jak bude nutné, aby úkol dokončilo správně. Postupně bude potřebovat stále méně 

pomoci a bude schopno pracovat čím dál tím samostatněji. 

Pokud je to možné, střídejte se při plnění úkolu s dítětem, abyste mu ukázali, co se od něj očekává. 

Například přiřadíte jeden obrázek Vy, a pak přiřadí další obrázek dítě. 

Mohu probírat úkoly se skupinou dětí? 

Pokyny ke cvičením jsou formulovány pro práci s jedním dítětem. Můžete je však snadno přizpůsobit 

práci s více dětmi, a to tak, že se děti budou při jednotlivých krocích úkolu střídat. Můžete si stáhnout 

záznamové archy a sledovat pokrok každého dítěte zvlášť. 

Přiřazování prvních psaných slov 

Přiřazování prvních psaných slov je prvním cvičením kroku. 

Proč dělat toto cvičení? 

Přiřazování prvních psaných slov je prvním cvičením na čtení v kroku Vidět a naučit se první psaná 

slova. 

Cvičení 

 seznámí dítě s výběrem psaných slov – jak prostřednictvím obrázkové knihy, tak na 

jednotlivých kartičkách, 

 pomůže dítěti rozpoznat jednotlivá psaná slova. 

Je toto cvičení vhodné pro mé dítě? 

Cvičení je vhodné pro dítě, pokud dokončilo krok První obrázková slova nebo víte, že 

 rozumí 50 nebo více slovům/znakům, 

 dokáže přiřazovat obrázky ze sady 4 slov. 

Přečtěte si průvodce krokem Vidět a naučit se první psaná slova, než se cvičením začnete. 

Co budu potřebovat? 

Pomůcky 

 tabulka ke kroku První psaná slova, 

 sada čtyř odpovídajících kartiček s Prvními psanými slovy, 

 odpovídající kniha nebo knihy. 

Výběr slov 

Pracujte s knihami a sadami slov podle pořadí na záznamovém archu ke cvičení. 

Až dokončíte cvičení s první sadou slov, přejděte s touto sadou k dalšímu cvičení (Vybírání prvních 

psaných slov), a potom ke cvičení Pojmenování prvních psaných slov. Když zvládnete první tři cvičení 

s první sadou, začněte probírat první cvičení s další sadou a knihou (knihami) atd. 



Jak mám postupovat? 

1.  Přečtěte si společně knihu (knihy): 

 Prohlížejte si obrázky a předčítejte dítěti slova. 

 Vybídněte dítě, aby se také účastnilo např. tím, že bude otáčet stránky.  

2.  Položte před dítě tabulku.  

3.  Ukažte dítěti první kartičku se slovem. Ukažte na 

slovo a přečtěte ho. 

4. Zeptejte se „kde je....?“ a vybídněte dítě, aby našlo na tabulce stejné slovo.  

5.  Pomozte dítěti správné slovo najít.  



6.  Pomozte dítěti položit kartičku na správné místo na 

tabulce a přečtěte mu slovo znovu.  

7.  Opakujte kroky 3-6 s ostatními kartičkami.  

8. Když dítě přiřadí všechny kartičky, pochvalte ho.  

9. Zeptejte se dítěte, zda si chce znovu přečíst knihu (knihy).  

Co dalšího mohu dělat? 

 Při procvičování dávejte dítěti kartičky se slovy v různém pořadí.  

 Vytvořte si vlastní kartičky na přiřazování, na kterých budou jména rodinných příslušníků 

dítěte, např. jména sourozenců, jména domácích zvířátek apod.  

 Ukažte dítěti, jak přiřadit jednotlivá slova na kartičkách ke slovům v knihách – pokládejte 

kartičky ke slovům v knížce.  

 Vložte kartičky se slovy do pytlíku nebo je držte do vějíře a nechte dítě kartičky vybírat a 

přiřazovat.  

 Vyrobte si vlastní větší dvojice kartiček se slovy. Jednu skupinu kartiček připevněte na stěnu. 

Podejte dítěti vždy jednu kartičku z druhé skupiny a požádejte ho, aby ji připevnilo ke stejnému slovu 

na stěně, nebo aby ze stěny stejné slovo sundalo.  

 Pomozte dítěti přiřazovat První obrázkové kartičky (používané ve cvičení 2 a 3) na tabulky 

v tomto cvičení. 

Záznam o pokroku dítěte 

Poznamenejte si datum, cvičení a slova, se kterými jste pracovali, na záznamový arch k vyučovacím 

hodinám.  

Do záznamového archu ke cvičení: 



 zapište do kolonky „poprvé použito ve cvičení“ datum, kdy jste prvně pracovali s každou 

sadou slov a tabulkou, 

 zapište do kolonky „přiřazeno bez pomoci“ datum, kdy dítě přiřadí všechny kartičky na tabulku 

bez Vaší pomoci.  

Kdy mohu přejít k dalšímu cvičení? 

Když dítě umí samostatně přiřadit sadu slov, je připraveno pracovat s těmito slovy v dalším cvičení – 

Vybírání prvních psaných slov. 

Proberte první tři cvičení tohoto kroku (Přiřazování prvních psaných slov, Vybírání prvních psaných 

slov a Pojmenování prvních psaných slov) s touto sadou slov, než začnete pracovat s další. 

Až dítě zvládne první tři cvičení se všemi čtyřmi sadami slov, je připraveno přejít k poslednímu cvičení. 

Vybírání prvních psaných slov 

Vybírání prvních psaných slov je druhým cvičením kroku Vidět a naučit se první 

psaná slova. 

Proč dělat toto cvičení? 

Cvičení dítěti pomůže:  

 dále rozvíjet rozpoznávání slov,  

 ukázat, která slova rozpozná. 

Je toto cvičení vhodné pro mé dítě? 

Když proberete s dítětem s jednou sadou slov cvičení Přiřazování prvních psaných slov, přejděte 

s toutéž sadou slov k tomuto cvičení. 

Než cvičení začnete probírat, přečtěte si průvodce ke kroku Vidět a naučit se první psaná slova. 

Co budu potřebovat? 

Pomůcky 

 sada čtyř kartiček s Prvními psanými slovy, 

 odpovídající kniha nebo knihy.  

Výběr slovní zásoby 

Probírejte slova podle pořadí uvedeného na záznamovém archu ke cvičení. 

Až zvládnete Vybírání prvních psaných slov s první sadou slov, přejděte s toutéž sadou slov k dalšímu 

cvičení (Pojmenování prvních psaných slov). 

Když proberete první tři cvičení kroku První psaná slova s první sadou slov, začněte pracovat s další 

sadou slov a další knihou (knihami) opět od prvního cvičení (Přiřazování prvních psaných slov) atd. 



Jak mám postupovat? 

1.  Přečtěte si společně příslušnou knihu (knihy). 

Prohlížejte si obrázky a předčítejte dítěti slova. 

Vybídněte dítě, aby spolupracovalo. Může například ukazovat na slova, která čtete. 

2. Ukažte dítěti kartičku se slovem – nejprve si 

prohlédněte obrázek, pak kartičku otočte a přečtěte napsané slovo.  

3. Položte kartičky na stůl/podlahu textem nahoru.  

4. Vybídněte dítě, aby našlo .... Podle potřeby mu 

pomozte najít správné slovo.  



5. Vybídněte dítě, aby kartičku otočilo a podívalo se 

na obrázek.  

6. Opakujte kroky 4-5 se zbytkem kartiček. Vždy dítě 

pochvalte, když najde správnou kartičku.  

7. Nakonec si znovu společně přečtěte příslušnou knihu.  

Co dalšího mohu dělat?  

 Vyložte sadu kartiček se slovy a vybídněte dítě, aby určité slovo našlo a hodilo kartičku do 

krabice nebo plechovky. Opakujte postup se všemi slovy.  

 Nechte dítě přiřazovat psaná slova ke skutečným předmětům. 

Záznam o pokroku dítěte 

Zapište si datum, cvičení a probíraná slova na záznamový arch k vyučovacím hodinám.  

Na záznamový arch ke cvičení: 

 zapište do kolonky „poprvé použito ve cvičení“ datum, kdy jste poprvé v tomto cvičení použili 

kartičku se slovem, 

 zapište do kolonky „vybráno bez pomoci“ datum, kdy dítě vybere správnou kartičku se slovem 

bez Vaší pomoci.  

Vybízejte dítě vždy jen u první, druhé a třetí kartičky, aby našlo správné slovo. U čtvrté kartičky už 

nemá na výběr. Nedávejte proto dítěti příležitost, aby ukázalo, že tomu rozumí. Budete muset cvičení 

opakovat se stejnou sadou slov a nechat dítě slova vybírat v různém pořadí, abyste se ujistili, že všem 

čtyřem slovům rozumí. 



Kdy mohu přejít k dalšímu cvičení? 

Když dítě umí přiřadit samostatně sadu slov, je připraveno pracovat s touto sadou v dalším cvičení – 

Pojmenování prvních psaných slov. 

Proberte s touto sadou slov první tři cvičení kroku První psaná slova (Přiřazování prvních psaných 

slov, Vybírání prvních psaných slov a Pojmenování prvních psaných slov), než začnete pracovat 

s další sadou slov od prvního cvičení (Přiřazování prvních psaných slov). 

Jakmile dítě dokončí první tři cvičení se všemi čtyřmi sadami slov, je připraveno přejít k poslednímu 

cvičení (Přiřazování prvních psaných vět k obrázkům). 

 

Pojmenování prvních psaných slov 

Pojmenování prvních psaných slov je třetím cvičením kroku Vidět a naučit se první 

psaná slova. 

Proč dělat toto cvičení? 

Pojmenování prvních psaných slov je třetím cvičením kroku Vidět a naučit se první psaná slova. 

Cvičení dítěti pomůže:  

 procvičit si čtení jednotlivých slov,  

 procvičit si čtení dvouslovných kombinací.  

Je toto cvičení vhodné pro mé dítě? 

Když dítě zvládne s jednou sadou slov cvičení Vybírání prvních psaných slov, přejděte s toutéž sadou 

slov k tomuto cvičení. 

Než začnete procvičovat, přečtěte si průvodce ke kroku Vidět a naučit se první psaná slova. 

Co budu potřebovat? 

Pomůcky 

 sada čtyř kartiček se slovy, 

 odpovídající kniha nebo knihy.  

Výběr slovní zásoby 

Probírejte slova podle pořadí uvedeného na záznamovém archu ke cvičení.  

Až proberete cvičení Pojmenování prvních psaných slov s první sadou slov, začněte 

pracovat s další sadou slov opět od prvního cvičení (Přiřazování prvních psaných slov), atd. 



Jak mám postupovat? 

1. Přečtěte si společně příslušnou knihu (knihy):  

 Prohlížejte si obrázky a předčítejte dítěti slova.  

 Vybídněte dítě, aby ukazovalo jednotlivá slova a četlo je nebo znakovalo.  

 Možná budete muset dítěti jednotlivá slova nejprve přečíst vy.  

2. Položte na stůl/podlahu všechny kartičky textem 

nahoru.  

3. Ukažte na jedno slovo a vybídněte dítě, aby ho 

přečetlo (např. se zeptejte „co to je?“) Možná budete muset dítěti slov přečíst nejprve Vy. Počkejte, 

aby mělo dítě čas:  

a) buď sáhnout po kartičce nebo na ni ukázat, nebo  

b) pokusit se slovo říci, nebo  

c) pokusit se slovo znakovat.  



4. Otočte kartičku obrázkem nahoru a znovu 

řekněte/znakujte slovo. Opět počkejte, aby dítě mělo čas 

a) sáhnout po kartičce nebo na ni ukázat, nebo 

b) pokusit se slovo říci, nebo  

c) pokusit se slovo znakovat. 

5. Opakujte kroky 3-4 s ostatními kartičkami.  

6. Nakonec si znovu společně přečtěte příslušnou 

knihu.  

Co dalšího mohu dělat?  

 Vyrobte si vlastní knihu, ve které budou obrázky překryty psanými slovy. Přečtěte si 

vždy slovo, a pak odkryjte obrázek.  

 Ukazujte dítěti jednotlivé kartičky se slovy. Pomozte mu slova nahlas přečíst, a pak 

kartičku vložit do krabice nebo pytlíku.   



Záznam o pokroku 

Zapište si datum, cvičení a probíraná slova do záznamového archu k vyučovacím hodinám.  

Na záznamový arch ke cvičení: 

 zapište do kolonky „poprvé použito ve cvičení“ datum, kdy jste prvně v tomto cvičení se 

slovem pracovali,  

 zapište do kolonky „vysloveno“ nebo „znakováno“ datum, kdy dítě vysloví slovo, nebo ho 

zaznakuje.  

Na archu je volné místo, abyste si mohli zaznamenávat všechna další slova nebo znaky, která dítě 

řekne nebo použije.  

Kdy mohu přejít k dalšímu cvičení? 

Když dítě umí říci nebo znakovat všechna čtyři slova ze sady (to jest několikrát po sobě je přečetlo), je 

připraveno začít pracovat s další sadou slov opět od prvního cvičení (Přiřazování prvních psaných 

slov). 

Až dítě zvládne cvičení Pojmenování prvních psaných slov se všemi čtyřmi sadami slov, je připraveno 

přejít k poslednímu cvičení – Přiřazování prvních psaných vět k obrázkům. 

Přiřazování prvních psaných vět k obrázkům 

Přiřazování prvních psaných vět k obrázkům je čtvrtým a posledním cvičením 

kroku Vidět a naučit se první psaná slova.  

Proč dělat toto cvičení? 

Přiřazování prvních psaných vět k obrázkům je posledním cvičením kroku Vidět a naučit se první 

psaná slova. 

Cvičení dítěti pomůže:  

 ukázat Vám, že rozumí významu dvouslovných spojení, která čte. 

Cvičení je pojato tak, že dítě musí porozumět významu obou slov ve spojení, aby mohlo splnit úkol. 

Je toto cvičení vhodné pro mé dítě? 

Proberte nejprve předchozí tři cvičení (Přiřazování prvních psaných slov, Vybírání prvních psaných 

slov a Pojmenování prvních psaných slov) se všemi čtyřmi sadami slov. Teprve potom začněte 

pracovat s tímto cvičením. 

Než začnete procvičovat, přečtěte si průvodce ke kroku Vidět a naučit se první psaná slova. 

Co budu potřebovat? 

Pomůcky 

 sada čtyř tabulek s obrázky,  

 odpovídající sada prvních psaných vět. 

  



Výběr slovní zásoby 

Probírejte sady slov podle pořadí uvedeného na záznamovém archu ke cvičení Vybírání prvních 

psaných slov.  

Během vyučovací hodiny pracujte s více než jednou sadou, pokud budete schopni udržet zájem 

dítěte. Se sadami můžete pracovat v různém pořadí. 

Jak mám postupovat? 

1. Položte na stůl/podlahu všechny čtyři tabulky 

s obrázky.  

2. Podejte dítěti jednu z kartiček se slovy.  

3. Vyzvěte dítě, aby přečetlo slova na kartičce. Ukazujte na jednotlivá slova a pomozte mu, 

pokud bude potřeba.  

4. Jakmile dítě přečte větu na kartičce, zopakujte ji a zeptejte se „kde je...?“ nebo „kdo...?“  

5. Pomozte dítěti položit kartičku na volné místo pod 

obrázkem na příslušné tabulce. Zopakujte přitom větu a veďte ho ke správnému obrázku.  



6. Opakujte kroky 2-5 s ostatními kartičkami.  

  

[*Na fotkách se pracuje pouze se třemi tabulkami. Používali jsme je při pilotním projektu programu. Vy používejte 

sadu všech čtyř tabulek tak, jak je popsáno v návodu.] 

Co dalšího mohu dělat?  

 Hrajte s dítětem hru za použití kartiček s jednotlivými slovy z předchozích cvičení. Položte 

před dítě čtyři kartičky a vyzvěte ho, aby Vám dvě z nich podalo, např. „Podej mi, prosím, kočku a 

stůl.“  

 Připravte si dvě hračky, např. medvídka a panenku. Dejte dítěti kartičku s dvouslovným 

spojením, např. „panenka spí“ a vyzvěte ho, aby ji přiložilo ke správné hračce.  

Záznam o pokroku 

Zapište si datum, cvičení a procvičovaná slova na záznamový arch k vyučovacím hodinám.  

Na záznamový arch ke cvičení: 

 zapište do kolonky „poprvé použito ve cvičení“ datum, kdy jste v tomto cvičení prvně použili 

kartičku s větou a tabulku,  

 zapište do kolonky „vybráno bez pomoci“ datum, kdy dítě přiřadí kartičku s větou ke správné 

tabulce s obrázkem bez Vaší pomoci.  

Popsaným způsobem pracujte pouze s první, druhou a třetí kartičkou. Čtvrtá kartička zbude a dítě už 

nebude mít na výběr. Nedávejte mu příležitost ukázat, že tomu rozumí. Budete muset cvičení 

opakovat se stejnou sadou slov tak, aby dítě přiřazovalo věty v různém pořadí a prokázalo, že 

opravdu všem větám rozumí. 

Kdy mohu přejít k dalšímu cvičení? 

Dítě cvičení zvládlo, pokud prokáže, že rozumí všem dvouslovným větám (to jest dokáže najít 

samostatně správný obrázek). Nezapomeňte, že musíte pracovat s kartičkami v různém pořadí, 

abyste se ujistili, že dítě opravdu všem větám rozumí. 

Až dítě dokončí i krok Vidět a naučit se další obrázková slova, je připraveno přejít k další fázi 

programu, který zahrnuje kroky Vidět a naučit se první věty a Vidět a naučit se další věty. 



První psaná slova – slovní zásoba 

V kroku Vidět a naučit se první psaná slova se děti naučí číst 16 běžných slov. 

Pomůže jim k tomu série cvičení, která zahrnují i slovní spojení s dvěma „klíčovými“ 

slovy 

Seznam slovní zásoby 

V kroku Vidět a naučit se první psaná slova se děti naučí číst následujících 16 slov: 

sada 1  sada 2  sada 3  sada 4  

kočka 

pes 

medvídek 

míč 

dítě 

panenka 

jí 

spí  

stůl 

postel 

na 

židle  

pije 

myje  

sedí 

češe  

  

Krok Vidět a naučit se první psaná slova děti rovněž povede ke čtení následujících 34 slovních 

spojení: 

věty s „míčem“  věty se „spí“  věty s „jí“  věty s „na“  

medvídek má míč 

kočka má míč 

pes má míč 

panenka spí 

medvídek spí 

dítě spí 

kočka spí  

pes spí 

panenka jí 

medvídek jí 

dítě jí 

kočka jí 

pes jí  

na židli 

na posteli 

na stole 

věty s „myje se“  věty s „češe“ věty s „pije“  věty s „sedí“  

myje medvídka 

myje panenku 

myje dítě 

češe panenku 

češe medvídka 

češe dítě  

češe kočku 

češe psa  

panenka pije 

medvídek pije 

dítě pije 

kočka pije 

pes pije  

panenka sedí 

medvídek sedí 

dítě sedí 

kočka sedí 

pes sedí  

První psaná slova - pomůcky 
Než začnete se cvičeními kroku Vidět a naučit se první psaná slova, vytiskněte a připravte si všechny 

následující pomůcky: 

 instrukce ke cvičením,  

 5 záznamových archů,  

 9 knížek (používají se ve cvičení 1, 2 a 3), 



 16 kartiček se slovy (používají se ve cvičení 1),  

 16 tabulek s obrázky (používají se ve cvičení 1),  

 16 obrázkových kartiček (používají se ve cvičení 2 a 3),  

 20 tabulek s obrázky, k nimž se přiřazují věty (používají se ve cvičení 4),  

 20 kartiček s větami (používají se ve cvičení 4).  

U některých cvičení budete též potřebovat jednoduchý hadrový pytlík nebo nějakou vhodnou nádobu. 

 

Záznamové archy ke kroku první psaná slova 
Pro sledování pokroku dítěte používejte následující záznamové archy: 

 Záznamový arch k vyučovacím hodinám,  

 Přiřazování prvních psaných slov,  

 Vybírání prvních psaných slov,  

 Pojmenování prvních psaných slov,  

 Přiřazování prvních psaných vět k obrázkům.  

Používání záznamových archů 

Záznamový arch k vyučovacím hodinám 

Záznamový arch k vyučovacím hodinám Vám pomůže získat celkový přehled o pokroku při probírání 

jednotlivých cvičení. Pokaždé, když s dítětem skončíte vyučovací hodinu, zapište do archu datum, 

cvičení, které jste probírali, a slova, s nimiž jste pracovali. 

Záznamové archy ke cvičením 

Každé cvičení má svůj vlastní záznamový arch určený pro zachycení podrobnějších poznámek 

ohledně pokroku dítěte a plánování další vyučovací hodiny. 

Záznamový arch ke cvičení Přiřazování prvních psaných 
slov  
Vytiskněte si tento záznamový arch a zapisujte do něj pokroky dítěte při cvičení Přiřazování prvních 

psaných slov.  

sada  slovo 
poprvé použito 

ve cvičení 
přiřazeno bez pomoci přiřazeno bez pomoci přiřazeno bez pomoci 

1  

Přečtěte si knihu 1a „míč“  

kočka datum:________ datum:__________ datum:___________ datum:_____________ 



pes datum:________ datum:___________ datum:___________ datum:_____________ 

medvídek  datum:________ datum:___________ datum:___________ datum:_____________ 

míč datum:________ datum:___________ datum:___________ datum:_____________ 

Až dokončíte cvičení Přiřazování prvních psaných slov s 1. sadou, přejděte s toutéž sadou ke cvičení 

Vybírání prvních psaných slov.  

sada slovo  
poprvé použito 

ve cvičení 
přiřazeno bez pomoci přiřazeno bez pomoci přiřazeno bez pomoci 

2   

Přečtěte si knihu 2a „spí“ a 2b „jí“. 

dítě 

 
datum:________ 

 
datum:___________ 

 
datum:___________ 

 
datum:_____________ 

panenka 

 
datum:________ 

 
datum:___________ 

 
datum:___________ 

 
datum:_____________ 

jí  

 
datum:________ 

 
datum:___________ 

 
datum:___________ 

 
datum:_____________ 

spí  

 
datum:________ 

 
datum:___________ 

 
datum:___________ 

 
datum:_____________ 

Až dokončíte cvičení Přiřazování prvních psaných slov s 2. sadou, přejděte s toutéž sadou ke cvičení 

Vybírání prvních psaných slov. 

sada slovo  
poprvé použito 

ve cvičení 
přiřazeno bez pomoci přiřazeno bez pomoci přiřazeno bez pomoci 

3  

Přečtěte si knihu 3a: „kde je medvídek?“ a 3b: „kde je panenka?“ 

stůl  

 
datum:________ 

 
datum:___________ 

 
datum:___________ 

 
datum:_____________ 

postel  

 
datum:________ 

 
datum:___________ 

 
datum:___________ 

 
datum:_____________ 

na 

 
datum:________ 

 
datum:___________ 

 
datum:___________ 

 
datum:_____________ 

židle 

 
datum:________ 

 
datum:___________ 

 
datum:___________ 

 
datum:_____________ 



Až dokončíte cvičení Přiřazování prvních psaných slov s 3. sadou, přejděte s toutéž sadou ke cvičení 

Vybírání prvních psaných slov. 

sada slovo  
poprvé použito 

ve cvičení 
přiřazeno bez pomoci přiřazeno bez pomoci přiřazeno bez pomoci 

4  

Přečtěte si knihu 4a: „myje“, 4b: „češe“, 4c: „pije“ a 4d: „sedí“.  

pije  datum:________ datum:___________ datum:___________ datum:____________ 

myje se datum:________ datum:___________ datum:___________ datum:____________ 

sedí datum:________ datum:___________ datum:___________ datum:____________ 

češe  datum:________ datum:___________ datum:___________ datum:____________ 

Až dokončíte cvičení Přiřazování prvních psaných slov se 4. sadou, přejděte s toutéž sadou ke cvičení 

Vybírání prvních psaných slov. 

Záznamový arch ke cvičení Vybírání prvních psaných 
slov  
Vytiskněte si tento záznamový arch a zapisujte do něj pokroky dítěte při cvičení Vybírání prvních 

psaných slov.  

.  

sad

a  
slovo 

poprvé použito ve 

cvičení 

přiřazeno bez 

pomoci 

přiřazeno bez 

pomoci 

přiřazeno bez 

pomoci 

1  

Přečtěte si knihu 1a „... a míč“  

kočka 
datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

pes 
datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

medvíd

ek  

datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

datum:_________

____ 



míč 
datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

Až dokončíte cvičení Vybírání prvních psaných slov s 1. sadou, přejděte s toutéž sadou ke 

cvičení Pojmenování prvních psaných slov.  

sad

a 
slovo  

poprvé použito ve 

cvičení 

přiřazeno bez 

pomoci 

přiřazeno bez 

pomoci 

přiřazeno bez 

pomoci 

2   

Přečtěte si knihu 2a: „spí“ a 2b „jí“.  

dítě 
datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

panenk

a 

datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

jí  
datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

spí  
datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

Až dokončíte cvičení Vybírání prvních psaných slov s 2. sadou, přejděte s toutéž sadou ke 

cvičení Pojmenování prvních psaných slov. 

sad

a 
slovo  

poprvé použito ve 

cvičení 

přiřazeno bez 

pomoci 

přiřazeno bez 

pomoci 

přiřazeno bez 

pomoci 

3  

Přečtěte si knihu 3a: „kde je medvídek?“ a 3b „kde je panenka?“  

stůl  
datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

postel  
datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

na datum:_________ datum:_________ datum:_________ datum:_________



____ ____ ____ ____ 

židle 
datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

datum:_________

____ 

Až dokončíte cvičení Vybírání prvních psaných slov se 3. sadou, přejděte s toutéž sadou ke 

cvičení Pojmenování prvních psaných slov. 

sad

a 
slovo  

poprvé použito ve 

cvičení 

přiřazeno bez 

pomoci 

přiřazeno bez 

pomoci 

přiřazeno bez 

pomoci 

4  

Přečtěte si knihu 4a: „myje se“, 4b: „češe“, 4c: „pije“ a 4d: „sedí“.  

pije  
datum:_________

___ 

datum:_________

___ 

datum:_________

___ 

datum:_________

___ 

myje se 
datum:_________

___ 

datum:_________

___ 

datum:_________

___ 

datum:_________

___ 

sedí 
datum:_________

___ 

datum:_________

___ 

datum:_________

___ 

datum:_________

___ 

češe  
datum:_________

___ 

datum:_________

___ 

datum:_________

___ 

datum:_________

___ 

Až dokončíte cvičení Vybírání prvních psaných slov se 4. sadou, přejděte s toutéž sadou ke 

cvičení Pojmenování prvních psaných slov. 

Záznamový arch ke cvičení Pojmenování prvních 
psaných slov  
Vytiskněte si tento záznamový arch a zapisujte do něj pokroky dítěte při cvičení Pojmenování prvních 

psaných slov. 

sada  slovo poprvé použito ve cvičení znakováno vysloveno 

1  

Přečtěte si knihu 1a „... a míč“. 

kočka  datum:_________ 

 
datum:_________ 

 
datum:_________ 



pes  

 
datum:_________ 

 
datum:_________ 

 
datum:_________ 

medvídek 

 
datum:_________ 

 
datum:_________ 

 
datum:_________ 

míč 

 
datum:_________ 

 
datum:_________ 

 
datum:_________ 

Až dokončíte cvičení Pojmenování prvních psaných slov s 1. sadou, začněte cvičení probírat 

s 2. sadou.  

Sem zapisujte všechna dvouslovná spojení, která dítě čte: 

 

sada  slovo poprvé použito ve cvičení znakováno vysloveno 

2   

Přečtěte si knihu 2a: „spí“ a 2b „jí“  

dítě datum:_____________ datum:_____________ datum:_____________ 

panenka datum:_____________ datum:_____________ datum:_____________ 

jí  datum:_____________ datum:_____________ datum:_____________ 

spí  datum:_____________ datum:_____________ datum:_____________ 

Až dokončíte cvičení Pojmenování prvních psaných slov s 2. sadou, začněte cvičení probírat 

se 3. sadou. 

Sem zapisujte všechna dvouslovná spojení, která dítě čte: 

 

sada  slovo poprvé použito ve cvičení znakováno vysloveno 

3  

Přečtěte si knihu 3a: „kde je medvídek?“ a knihu 3b: „kde je panenka?“  

stůl  datum:_____________ datum:_____________ datum:_____________ 

postel  datum:_____________ datum:_____________ datum:_____________ 



na datum:_____________ datum:_____________ datum:_____________ 

židle datum:_____________ datum:_____________ datum:_____________ 

Až dokončíte cvičení Pojmenování prvních psaných slov se 3. sadou, začněte cvičení probírat 

se 4. sadou. 

Sem zapisujte všechna dvouslovná spojení, která dítě čte: 

 

sada  slovo poprvé použito ve cvičení znakováno vysloveno 

4  

Přečtěte si knihu 4a: „myje se“, 4b „češe“, 4c „pije“ a 4d „sedí“  

pije  datum:____________ datum:____________ datum:____________ 

myje  datum:____________ datum:____________ datum:____________ 

sedí datum:____________ datum:____________ datum:____________ 

češe  datum:____________ datum:____________ datum:____________ 

Až dokončíte cvičeni Pojmenování prvních psaných slov se 4. sadou, přejděte ke cvičení 

Přiřazování prvních vět k obrázkům.  

Sem zapisujte všechna dvouslovná spojení, která dítě čte: 

 

Záznamový arch ke cvičení Přiřazování prvních vět 
k obrázkům  

Vytiskněte si tento záznamový arch a zapisujte do něj pokroky dítěte při cvičení Přiřazování prvních 

vět k obrázkům.  

sada věta 
poprvé použito ve 

cvičení 

přiřazeno bez 

pomoci 

přiřazeno bez 

pomoci 

přiřazeno bez 

pomoci 

1 

     

medvídek datum:__________ datum:__________ datum:__________ datum:__________ 



má míč 

panenka 

má míč 
datum:__________ datum:__________ datum:__________ datum:__________ 

medvídek 

má židli 
datum:__________ datum:__________ datum:__________ datum:__________ 

panenka 

má židli 
datum:__________ datum:__________ datum:__________ datum:__________ 

sada věta 
poprvé použito ve 

cvičení 

přiřazeno bez 

pomoci 

přiřazeno bez 

pomoci 

přiřazeno bez 

pomoci 

2  

     

kočka jí 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

pes jí 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

kočka spí 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

pes spí 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

sada věta 
poprvé použito ve 

cvičení 

přiřazeno bez 

pomoci 

přiřazeno bez 

pomoci 

přiřazeno bez 

pomoci 

3 

     

dítě je na 

posteli 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

medvídek 

je na 

posteli 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

dítě je na 

židli 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

medvídek 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 



je na židli 

sada věta 
poprvé použito ve 

cvičení 

přiřazeno bez 

pomoci 

přiřazeno bez 

pomoci 

přiřazeno bez 

pomoci 

4 

     

medvídek 

sedí 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

panenka 

sedí 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

medvídek 

pije 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

panenka 

pije 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

sada věta 
poprvé použito ve 

cvičení 

přiřazeno bez 

pomoci 

přiřazeno bez 

pomoci 

přiřazeno bez 

pomoci 

5 

     

myje psa 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

myje 

kočku 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

češe psa 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

češe 

kočku 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

 
datum:__________ 

Záznamový arch k vyučovacím hodinám  
Do archu si zaznamenávejte, kdy a co jste z kroku Vidět a naučit se první psaná slova probírali. 

  

Datum  Probíraná cvičení 
Používaná slova 

Sem zapisujte slova, s nimiž jste v jednotlivých 



hodinách pracovali.  

datum:________  

[  ] Přiřazování prvních 

psaných slov 

[  ] Vybírání prvních psaných 

slov 

[  ] Pojmenování prvních 

psaných slov 

[  ] Přiřazování prvních vět k 

obrázkům  

   

datum:________  

[  ] Přiřazování prvních 

psaných slov 

[  ] Vybírání prvních psaných 

slov 

[  ] Pojmenování prvních 

psaných slov 

[  ] Přiřazování prvních vět k 

obrázkům  

 

datum:________  

[  ] Přiřazování prvních 

psaných slov 

[  ] Vybírání prvních psaných 

slov 

[  ] Pojmenování prvních 

psaných slov 

[  ] Přiřazování prvních vět k 

obrázkům  

 

datum:________  

[  ] Přiřazování prvních 

psaných slov 

[  ] Vybírání prvních psaných 

slov 

[  ] Pojmenování prvních 

psaných slov 

[  ] Přiřazování prvních vět k 

obrázkům  

 

datum:________  
[  ] Přiřazování prvních 

psaných slov 

 



[  ] Vybírání prvních psaných 

slov 

[  ] Pojmenování prvních 

psaných slov 

[  ] Přiřazování prvních vět k 

obrázkům  

datum:________  

[  ] Přiřazování prvních 

psaných slov 

[  ] Vybírání prvních psaných 

slov 

[  ] Pojmenování prvních 

psaných slov 

[  ] Přiřazování prvních vět k 

obrázkům  

 

datum:________  

[  ] Přiřazování prvních 

psaných slov 

[  ] Vybírání prvních psaných 

slov 

[  ] Pojmenování prvních 

psaných slov 

[  ] Přiřazování prvních vět k 

obrázkům  

 

datum:________  

[  ] Přiřazování prvních 

psaných slov 

[  ] Vybírání prvních psaných 

slov 

[  ] Pojmenování prvních 

psaných slov 

[  ] Přiřazování prvních vět k 

obrázkům  

 

datum:________  

[  ] Přiřazování prvních 

psaných slov 

[  ] Vybírání prvních psaných 

slov 

[  ] Pojmenování prvních 

psaných slov 

 



[  ] Přiřazování prvních vět k 

obrázkům  

datum:________  

[  ] Přiřazování prvních 

psaných slov 

[  ] Vybírání prvních psaných 

slov 

[  ] Pojmenování prvních 

psaných slov 

[  ] Přiřazování prvních vět k 

obrázkům  

 

datum:________  

[  ] Přiřazování prvních 

psaných slov 

[  ] Vybírání prvních psaných 

slov 

[  ] Pojmenování prvních 

psaných slov 

[  ] Přiřazování prvních vět k 

obrázkům  

 

datum:________  

[  ] Přiřazování prvních 

psaných slov 

[  ] Vybírání prvních psaných 

slov 

[  ] Pojmenování prvních 

psaných slov 

[  ] Přiřazování prvních vět k 

obrázkům  

 

datum:________  

[  ] Přiřazování prvních 

psaných slov 

[  ] Vybírání prvních psaných 

slov 

[  ] Pojmenování prvních 

psaných slov 

[  ] Přiřazování prvních vět k 

obrázkům  

 

datum:________  [  ] Přiřazování prvních  



psaných slov 

[  ] Vybírání prvních psaných 

slov 

[  ] Pojmenování prvních 

psaných slov 

[  ] Přiřazování prvních vět k 

obrázkům  

Knihy ke kroku První psaná slova  
Výroba knih 

Knihy si stáhněte, vytiskněte jednotlivé stránky (jednostranně) a svažte je. Stránky můžete 

zalaminovat, aby byly trvanlivější.  

Těchto devět knih se používá v prvních třech cvičeních kroku Vidět a naučit se první psaná slova. 

 kniha 1a: „míč“ 

Kniha obsahuje dvě slova z první sady:  

medvídek má míč,  

kočka má míč,  

pes má míč  

 kniha 2a: „spí“ 

Kniha obsahuje dvě slova z druhé sady:  

panenka spí,  

medvídek spí,  

dítě spí,  

kočka spí,  

pes spí  

 kniha 2b: „jí“  

Kniha obsahuje dvě „klíčová“ z druhé sady:  

panenka jí,  

medvídek jí,  

dítě jí,  

kočka jí,  

pes jí  

 kniha 3a: „kde je medvídek?“ 

Kniha obsahuje dvě slova ze třetí sady:   

na židli,  

na posteli,  

na stole  

 kniha 3b: „kde je panenka?“ 

Kniha obsahuje dvě slova ze třetí sady:  



na židli,  

na posteli,  

na stole 

 kniha 4a: „myje“  

Kniha obsahuje dvě slova ze čtvrté sady:  

myje medvídka,  

myje panenku,  

myje dítě  

 kniha 4b: „češe“ 

Kniha obsahuje dvě slova ze čtvrté sady: 

češe panenku,  

češe medvídka,  

češe dítě,  

češe kočku,  

češe psa  

 kniha 4c: „pije“ 

Kniha obsahuje dvě slova ze čtvrté sady:  

panenka pije,  

medvídek pije,  

dítě pije,  

kočka pije,  

pes pije  

 kniha 4d: „sedí“  

Kniha obsahuje dvě slova ze čtvrté sady:  

panenka sedí,  

medvídek sedí,  

dítě sedí,  

kočka sedí,  

pes sedí  

Kartičky se slovy ke kroku První psaná slova  
Výroba kartiček se slovy 

Kartičky si stáhněte a vytiskněte. Doporučujeme je zalaminovat, aby byly trvanlivější. 

Vytiskněte si také odpovídající tabulky, budete je potřebovat ve cvičení Přiřazování prvních psaných 

slov. 

Zde je 16 kartiček se slovy, s nimiž se pracuje v kroku Vidět a naučit se první psaná slova: 

 kočka, pes, medvídek, míč  

 dítě, panenka, jí, spí  

 stůl, postel, na, židle  



 pije, myje, sedí, češe  

Tabulky ke kroku První psaná slova  
Výroba tabulek 

Tabulky si stáhněte a vytiskněte.  

Na každé tabulce jsou 4 psaná slova odpovídající slovům na kartičkách se slovy. 

Tabulky doporučujeme zalaminovat, aby byly trvanlivější. 

Vytiskněte a vystřihněte si také odpovídající kartičky se slovy. 

V kroku První psaná slova se pracuje se čtyřmi tabulkami: 

 kočka, pes, medvídek, míč  

 dítě, panenka, jí, spí  

 stůl, postel, na, židle  

 pije, myje, sedí, češe  

Obrázkové kartičky ke kroku První psaná slova  
Výroba obrázkových kartiček 

Kartičky si stáhněte a vytiskněte. Doporučujeme je zalaminovat, aby byly trvanlivější. 

V kroku Vidět a naučit se první psaná slova se pracuje s 16 obrázkovými kartičkami: 

 kočka,pes, medvídek, míč  

 zepředu  

 zezadu  

 dítě, panenka, jí, spí  

 zepředu   

 zezadu   

 stůl, postel, na, židle  

 zepředu  

 zezadu  

 pije, myje, sedí, češe 

 zepředu  

 zezadu  

Kartičky s větami a tabulky s obrázky ke kroku První 
psaná slova  
Výroba kartiček s větami a obrázky  

Kartičky a tabulky si stáhněte a vytiskněte. Doporučujeme je zalaminovat, aby byly trvanlivější. 

S kartičkami a tabulkami se pracuje ve cvičení 4. 

 sada jedna   



 medvídek má míč 

 panenka má míč 

 medvídek má židli 

 panenka má židli 

 sada dvě  

 kočka jí 

 pes jí 

 kočka spí 

 pes spí 

 sada tři  

 dítě je na posteli 

 medvídek je na posteli 

 dítě je na židli 

 medvídek je na židli 

 sada čtyři   

 medvídek sedí 

 panenka sedí 

 medvídek pije 

 panenka pije 

 sada pět  

 myje psa 

 myje kočku 

 češe psa 

 češe kočku 

 

Vidět a naučit se další obrázková slova 

Vidět a naučit se další obrázková slova je třetím stupněm programu Vidět a 

naučit se mluvit a číst.  

O tomto kroku 

Cílem kroku Vidět a naučit se další obrázková slova je pomoci dítěti naučit se za pomoci cvičení 

založených na vizuální paměti 55 nových slov, se kterými se setkává v běžném životě. 



Kdy začít s tímto krokem? 

Krok Vidět a naučit se další obrázková slova je určen pro děti, které zvládly krok Vidět a naučit se 

první obrázková slova, to jest pro děti, které rozumí a používají něco kolem 50 jednotlivých slov. 

Cvičení tohoto kroku probírejte zároveň s krokem Vidět a naučit se první psaná slova, který 

dítěti pomůže naučit se číst psaná slova a věty. 

Jak se děti další slova naučí? 

Krok Vidět a naučit se další obrázková slova vychází z toho, co víme o rozvoji jazykových a řečových 

dovedností u dětí a o tom, jak se nová slova učí. 

Osvojování si nové slovní zásoby je v jazykovém vývoji velice důležité. Každé nové slovo, které se 

dítě naučí, je nástrojem myšlení a komunikace o jeho světě. Děti se učí nová slova při každodenních 

činnostech a hrách a učí se, že slova, která lidé kolem nich používají, se vztahují k věcem, jež slyší, 

vidí, dělají nebo cítí. Než slova dokáží vyslovit, učí se chápat jejich významy. 

Jakmile se děti naučí více slov (jejich slovní zásoba se rozroste), začnou rozvíjet mluvnici – své 

chápání, jak slova skládat do slovních spojení a vět. Nejprve pochopí význam dvou „klíčových“ slov a 

pak začnou používat jejich kombinace. Cílem kroku Vidět a naučit se další obrázková slova je rozšířit 

slovní zásobu dítěte natolik, aby se dostalo ve svém jazykovém vývoji na stupeň, kdy začne slova 

kombinovat. Krok Vidět a naučit se první obrázková slova zahrnuje cvičení, která dítě povedou 

k osvojování dvouslovných spojení. 

Více o jazykovém vývoji zde...  

Cvičení 

Krok Vidět a naučit se další obrázková slova sestává z těchto tří cvičení: Přiřazování dalších 

obrázkových slov, Vybírání dalších obrázkových slov a Pojmenování dalších obrázkových slov. Více o 

jednotlivých cvičeních zde... 

Slovní zásoba 

Krok Vidět a naučit se další obrázková slova pomůže dítěti osvojit si 55 nových slov. Pracuje se 

s obrázkovými kartičkami. Vybraná slova jsou typická pro toto stádium jazykového vývoje, protože je 

s dětmi dennodenně používáme. Děti se při cvičeních naučí významy těchto slov a jejich použití. Jsou 

mezi nimi názvy předmětů a zvířat (podstatná jména), názvy činností (slovesa) a další popisná slova, 

která jsou znázorněna za pomoci protikladů, např. „velký“ a „malý“. 

Sada zahrnuje 52 obrázkových kartiček, které slova ilustrují. Tři slova nejsou zobrazena, protože 

s nimi dítě seznámíte jako se slovy navíc během cvičení. Jak na to je vysvětleno v instrukcích ke 

cvičením. 

Než začnete 

Než začnete pracovat s kterýmkoli ze cvičení: 

 přečtěte si průvodce ke cvičením,  

 připravte si nezbytné pomůcky.  

Cvičení kroku Další obrázková slova 
Krok Vidět a naučit se další obrázková slova zahrnuje tři cvičení: 



1. Přiřazování dalších obrázkových slov 

V tomto cvičení se dítě seznámí s novými obrázkovými kartičkami. Bude mít příležitost pochopit 

vztahy mezi mluveným slovem/znakem a jeho významem, když mu řeknete, co je na obrázku. 

Přiřazování bude vyžadovat, aby se dítě na obrázky soustředilo. 

2. Vybírání dalších obrázkových slov 

Při tomto cvičení dítě prokáže, že rozumí jednotlivým slovům/znakům. Bude vybírat z nabídky správný 

obrázek. 

3. Pojmenování dalších obrázkových slov  

Při tomto cvičení bude dítě vybízeno říkat/znakovat slova, kterým rozumí. Na příkladu se naučí, jak 

slovo říci/znakovat a při interaktivní hře se ho naučí používat. 

Začínáme 

Než začnete pracovat s kterýmkoli cvičením 

 přečtěte si průvodce cvičeními,  

 připravte si potřebné pomůcky.  

Záznam o pokroku 
Zapište si datum, cvičení a procvičovaná slova na příslušné záznamové archy . 

Průvodce ke cvičením kroku Vidět a naučit se další 
obrázková slova  

Postup 

Krok Vidět a naučit se další obrázková slova seznámí dítě s další slovní zásobou. Krok obsahuje 

stejná cvičení jako krok Vidět a naučit se první obrázková slova – přiřazování, vybírání a pojmenování. 

Prvním cvičením je Přiřazování dalších obrázkových slov. Dítě se učí nová slova pomocí přiřazování 

stejných obrázků k sobě. Nová slova jsou seřazena po čtyřech na záznamovém archu ke cvičení. 

Začněte první sadou slov.  

Jakmile dítě zvládne přiřazování s první sadou slov, je připraveno přejít s touto sadou slov ke cvičení 

Vybírání dalších obrázkových slov. Zároveň pokračujte v prvním cvičení (Přiřazování dalších 

obrázkových slov) s dalšími sadami slov, dokud dítě nezvládne přiřadit všechny obrázky. Vždy, když si 

osvojí novou sadu slov, můžete ji začít používat ve cvičení Vybírání dalších obrázkových slov. 

Když dítě ve cvičení Vybírání dalších obrázkových slov prokáže, že rozumí jednotlivým slovům, může 

je začít používat v posledním cvičení, jímž je Pojmenování dalších obrázkových slov. Nadále budete 

pracovat podle cvičení Vybírání dalších obrázkových slov se zbývajícími sadami slov. Pokaždé, když 

procvičíte jednu sadu, můžete s ní přejít k poslednímu cvičení. 

Dítě se tedy bude zároveň zabývat více cvičeními najedou a přitom pracovat s různými sadami slov. 

Tento krok je navržen tak, aby byl probírán zároveň s krokem Vidět a naučit se první psaná 

slova, v němž se dítě naučí číst psaná slova a věty. Až dítě zvládne oba tyto kroky, můžete přejít 

k další fázi programu Vidět a naučit se, která zahrnuje kroky Vidět a naučit se první věty a Vidět 

a naučit se další věty. 



Obecné otázky 

Odpovědi na některé obecné otázky týkající se kroku Vidět a naučit se další obrázková slova.  

Mám znakovat? 

Pro děti, které mají problémy porozumět mluvené řeči, jsou gesta nebo znaky často pomocí. Znaky lze 

používat zároveň s mluvenými slovy a tak zesílit jejich význam. Znakovat můžete podle systému 

Makaton (více o vývoji řeči zde). 

V návodech k práci se cvičeními proto najdete i pokyny týkající se znakování. Pokud s dítětem 

znakujete při běžné komunikaci, měli byste znaky používat i při cvičeních. Děti, které slovům rozumí, 

ale je pro ně příliš těžké je vyslovovat, by měly být schopny znakovat, než začnou mluvit. Cílem 

programu je vyvolat jakoukoli formu komunikace, ať už znakování nebo mluvení. 

Kde by měly vyučovací hodiny probíhat?  

Najděte si pohodlné, klidné místo, kde vás nebude nic rušit a rozptylovat. Sedněte si naproti dítěti na 

jeho úroveň, aby na Vás dobře vidělo. Může to být u stolu nebo na zemi, záleží na Vás, kde se vám 

bude lépe pracovat. 

Kdy by měla výuka probíhat?  

Zvolte si libovolnou denní dobu, kdy se oba – Vy i dítě – cítíte dobře. Dítě nesmí být příliš unavené a 

Vás by neměl nikdo a nic od práce vytrhovat. 

Jak dlouho by měla vyučovací hodina trvat?  

Dělejte jednotlivé vyučovací hodiny spíše kratší, abyste udrželi zájem dítěte. Zpočátku může jedna 

lekce trvat jen pár minut, pokud je pro dítě tento druh práce nový. Postupně délku vyučovacích hodin 

prodlužujte. Vždy končete pozitivně naladěni, lekce příliš neprotahujte. Všímejte si znamení, kterými 

Vám dítě dává na srozuměnou, že už ztrácí zájem. 

Jak často bychom se měli učit?  

Největšího pokroku dosáhnete, pokud budete pracovat krátce, ale často. Zásadní je opakování. 

Krátkou vyučovací hodinu byste měli dělat, jak nejčastěji to jen půjde. V ideálním případě se výuka 

stane jednou z vašich každodenních aktivit. 

Jak mám dítěti vysvětlit, co budeme dělat? 

Mluvte s dítětem, jako to děláte obvykle. Pokud mluvenou řeč doprovázíte znaky, pokračujte v tom i při 

vysvětlování lekce. Vyzvěte dítě, ať se na Vás dívá, když mluvíte (a znakujete). Možná zjistíte, že 

dítěti pomáhá, když držíte obrázek u svého obličeje a říkáte dítěti, co to je. Pokud znakujete, 

přesvědčte se, než začnete, že znáte znaky pro slova, se kterými budete při výuce pracovat. 

Jak udělat výuku pro dítě zajímavou? 

Během vyučovací hodiny můžete zájem dítěte vzbudit a udržovat různými způsoby. Můžete například 

místo hadrového pytlíku dávat pomůcky do krabice, kterou natřete oblíbenou barvou dítěte nebo ji 

polepíte obrázky postaviček z jeho oblíbeného televizního pořadu. (Krabici v době, kdy s ní 

nepracujete, uložte mimo dosah dítěte, aby pro něj zůstala „zvláštní“.) 

Při některých cvičení se pracuje s tzv. „dopisní schránkou“, která také pomůže dítě zaujmout. 



Můžete také vymyslet nějakou vhodnou „odměnu“ na závěr každé vyučovací hodiny, například foukání 

bublin nebo si můžete zazpívat oblíbenou písničku. 

Jak pomoci dítěti, aby bylo při každé vyučovací hodině úspěšné? 

Je důležité, aby dítě prožilo úspěch při každé hodině. V pokynech k jednotlivým cvičením často 

najdete, že máte dítěti „pomoci“. To znamená, že máte dát dítěti čas, aby se pokusilo úkol zvládnout, 

ale pak ho veďte, jak bude nutné, aby úkol dokončilo správně. Postupně bude potřebovat stále méně 

pomoci a bude schopno pracovat čím dál tím samostatněji. 

Pokud je to možné, střídejte se při plnění úkolu s dítětem, abyste mu ukázali, co se od něj očekává. 

Například přiřaďte jeden obrázek Vy a pak přiřadí další obrázek dítě. 

Mohu probírat úkoly se skupinou dětí? 

Pokyny ke cvičením jsou formulovány pro práci s jedním dítětem. Můžete je však snadno přizpůsobit 

práci s více dětmi, a to tak, že se děti budou při jednotlivých krocích úkolu střídat. Můžete si stáhnout 

záznamové archy a sledovat pokrok každého dítěte zvlášť. 

Přiřazování dalších slov  

Přiřazování dalších slov je prvním cvičením kroku Vidět a naučit se další obrázková 

slova 

Proč dělat toto cvičení? 

Cvičení 

 seznámí dítě s novými obrázky, 

 pomůže dítěti rozvinout porozumění těmto slovům. 

Je toto cvičení vhodné pro mé dítě? 

Cvičení je vhodné pro dítě, jestliže dokončilo krok Vidět a naučit se první obrázková slova nebo 

porozumělo přibližně 50 mluveným či znakovaným slovům. 

Přečtěte si průvodce tímto krokem, než se cvičením začnete. 

Pokud dítě ještě nepoužívá aktivně 50 slov, měli byste procvičovat První obrázková slova, abyste mu 

pomohli rozvinout slovní zásobu. Pokud si nejste jisti, kolik slov z prvního kroku dítě ovládá, použijte 

cvičení Pojmenování prvních obrázkových slov, pomocí něhož to můžete zjistit. 

 

Co budu potřebovat? 

Pomůcky 

 tabulka s Dalšími obrázkovými slovy (viz níže), 

 sada čtyř odpovídajících obrázkových kartiček. 

Výběr slovní zásoby 

Pracujte s tabulkami podle pořadí uvedeného na záznamovém archu. 

Pokud udržíte pozornost dítěte, pracujte během jedné vyučovací hodiny s více tabulkami. 



Jak mám postupovat? 

1.  Položte tabulku před dítě. 

2.  Ukažte dítěti první kartičku. Řekněte nebo znakujte 

slovo, když se dítě na Vás dívá a prohlíží si obrázek. 

3. Zeptejte se „Kde je ...?“ a vyzvěte dítě, aby se podívalo na tabulku a našlo stejný obrázek. 

4.  Pomozte dítěti najít stejný obrázek na tabulce. 

5.  Pomozte dítěti umístit kartičku s obrázkem na 

odpovídající obrázek na tabulce a slovo znovu řekněte/znakujte. 



6.  Zopakujte kroky 2-5 s každou kartičkou. 

7.  Když dítě položí všechny obrázky na tabulku, pochvalte 

ho a řekněte mu, že je konec.  

Slova navíc 

Kromě slov na kartičkách se v tomto cvičení dítě seznámí se slovy: kde, konec. 

Co dalšího mohu dělat?  

 Při cvičení se střídejte v přiřazování kartiček. 

 Prohlížejte si společně obrázky na kartičkách, a pak je házejte do schránky. 

 Poschovávejte kartičky v místnosti a vybídněte dítě, aby šlo a hledalo je. Pak si kartičky 

společně prohlédněte a pojmenujte je. 

 Připevněte provizorně šest obrázků na strany malé čtverhranné krabičky, kutálejte ji a pak se 

podívejte, který obrázek je navrchu. Řekněte nebo znakujte slovo. 

 Vyfoťte si různé předměty a činnosti a vytvořte svou vlastní obrázkovou knihu. 

 Upozorňujte na předměty a činnosti, se kterými se setkáváte v každodenních situacích. 

 Používejte předměty, názvy a činnosti při hrách. Hrajte si například s balónem, oblečte 

medvídka do gumovek, šatů, svetru nebo kalhot a při hře stále opakujte slova, která si má dítě 

osvojit. 

Záznam o pokroku  

Poznamenejte si datum, cvičení a procvičovanou slovní zásobu na záznamový arch k vyučovacím 

hodinám. 

Na záznamový arch ke cvičení: 

 zapište do kolonky „poprvé probíráno“ datum, kdy jste poprvé pracovali s jednotlivými sadami 

slov a tabulkou, 



 zapište do kolonky „přiřazeno bez pomoci“ datum, kdy dítě samo bez pomoci přiloží všechny 

obrázky na tabulku. 

Kdy mohu přejít k dalšímu cvičení? 

Když dítě zvládne přiřadit jednu sadu 4 obrázků, můžete začít používat tuto sadu slov v dalším cvičení 

– Vybírání dalších obrázkových slov. 

Pokračujte v přiřazování obrázků se zbývajícími sadami slov, dokud je dítě nezvládne. Vždy, když je 

schopno přiřadit další sadu, začněte ji používat ve Vybírání dalších obrázkových slov. 

Vybírání dalších obrázkových slov  

Vybírání dalších obrázkových slov je druhým cvičením kroku Vidět a naučit se 

další obrázková slova 

Proč dělat toto cvičení? 

Cvičení: 

 dítěti pomůže rozvinout jeho porozumění dalším slovům/znakům, 

 ukáže, kterým slovům dítě rozumí. 

Je toto cvičení vhodné pro mé dítě? 

Cvičení je pro dítě vhodné, pokud zvládlo předchozí cvičení se sadou obrázků, s nimiž chcete 

pracovat nyní. 

Používejte slova, která dítě umí přiřazovat a zároveň pokračujte v přiřazování s dalšími sadami 

obrázků. 

Než se cvičením začnete, přečtěte si průvodce k tomuto kroku. 

Co budu potřebovat? 

Pomůcky 

 sada čtyř kartiček s obrázky z kroku Další obrázková slova, 

 „dopisní schránka“, 

 hadrový pytlík (nebo vhodná nádoba). 

Výběr slovní zásoby 

Pracujte se sadami obrázků v pořadí podle záznamového archu. Pokud udržíte zájem dítěte, pracujte 

v jedné vyučovací hodině s více sadami obrázků. Není třeba, abyste čekali, až dítě prokáže, že rozumí 

všem slovům jedné sady, než začnete pracovat s další. V každé hodině procvičujte různé sady 

obrázků, abyste udrželi zájem dítěte. Můžete je střídat v různém pořadí. 



Jak mám postupovat? 

1.  Položte na podlahu nebo na stůl „dopisní schránku“ a 

vložte do pytlíku kartičky s obrázky. 

2.  Vyndejte z pytlíku kartičku, ukažte dítěti obrázek a 

řekněte/znakujte slovo. 

3. Položte kartičku obrázkem nahoru na podlahu/stůl. Pokud si ji chce dítě vzít, řekněte mu, ať 

„počká“. 

4.  Opakujte kroky 2-3, dokud nebudou ležet všechny čtyři 

kartičky na podlaze/stole. 

5. Vyzvěte dítě, aby „našlo“ určitou kartičku („Najdi ...“). 

6.  Pomozte dítěti kartičku najít a hodit ji do „schránky“. 



7.  Opakujte kroky 5-6, až dítě najde všechny kartičky. 

8.  Ukažte dítěti prázdný pytlík. Řekněte mu, že je „konec“. 

Pochvalte ho, že „dobře“ pracovalo. 

9. Můžete se dítěte zeptat, zda chce cvičení udělat „znovu“. Nechte dítě vyhledávat obrázky v jiném 

pořadí.  

Slova navíc 

Kromě slov z kartiček se dítě seznámí také se slovy: najdi, znovu. 

Co dalšího mohu dělat?  

 Shromážděte si skutečné předměty podle obrázků z kartiček. Vyzvěte dítě, aby našlo jeden 

z předmětů a vložilo ho do pytlíku nebo do „dopisní schránky“. 

 Rozvíjejte chápání sloves u dítěte při hře s hračkami. Řekněte mu např., ať „dá pusu 

medvídkovi“. 

 Nechte dítě prokázat, že rozumí slovům, s nimiž pracujete, v každodenních situacích. Např. 

při oblékání ho vyzvěte, ať najde své kalhoty nebo svetr. 

Záznam o pokroku 

Poznamenejte si datum, cvičení a procvičovaná slova na záznamový arch k vyučovacím hodinám. 

Na záznamový arch ke cvičení 

 zapište datum do kolonky „prvně procvičováno“, pokud jste s kartičkami pracovali prvně, 

 zapište datum do kolonky „vybráno bez pomoci“, jestliže dítě našlo obrázek bez pomoci. 

Nechte dítě vybrat pouze první, druhou a třetí kartičku. U čtvrté kartičky už není na výběr. Nedávejte 

dítěti příležitost ukázat, že to ví. Zopakujte cvičení se stejnou sadou obrázků a vyzvěte dítě, aby 

obrázky hledalo v jiném pořadí. Tak si ověříte, že rozumí všem čtyřem slovům. 



Kdy mohu přejít k dalšímu kroku? 

Když dítě prokáže, že rozumí všem slovům z jedné sady (při trojím opakování vždy vybere správný 

obrázek), je připraveno používat tyto obrázky v dalším cvičení – Pojmenování dalších obrázkových 

slov. 

Pokračujte v tomto cvičení se zbývajícími sadami slov. Vždy, když dítě zvládne úkol s další sadou 

slov, začněte ji používat v následujícím cvičení (Pojmenování dalších obrázkových slov). 

Pojmenování dalších obrázkových slov  

Pojmenování dalších obrázkových slov je třetím a posledním cvičením kroku Vidět 

a naučit se další obrázková slova.  

Proč dělat toto cvičení? 

Cvičení dítěti pomůže 

 používat mluvená slova nebo znaky, aby požádalo o určitou kartičku. 

Je toto cvičení vhodné pro mé dítě? 

Cvičení je pro dítě vhodné, pokud v předchozím cvičení prokázalo, že rozumí čtyřem nebo více 

slovům. 

Pracujte se slovy, kterým dítě rozumí a zároveň pokračujte v předchozím cvičení s dalšími sadami 

obrázků. 

Co budu potřebovat? 

Pomůcky 

 sada čtyř obrázků z Dalších slov, 

 „dopisní schránka“, 

 hadrový pytlík (nebo vhodná nádoba). 

Výběr slovní zásoby 

Vyberte čtyři obrázky, u nichž dítě v předchozím cvičení prokázalo, že jim rozumí. 

Když dítě porozumí dalším slovům, zařaďte je do tohoto cvičení. 

Pracujte při každé vyučovací hodině s různými obrázky, abyste udrželi zájem dítěte. 

Jak mám postupovat? 

 

1. Postavte „dopisní schránku“ na zem/stůl a vložte čtyři kartičky s obrázky do pytlíku. 



2.  Vyndejte jednu kartičku z pytlíku, ukažte obrázek 

dítěti a řekněte/znakujte slovo. 

3. Položte kartičku obrázkem nahoru na zem/stůl. Pokud si ji chce dítě vzít, řekněte mu, ať 

„počká“. 

4.  Opakujte kroky 2-3 s další kartičkou. 

5.  Zeptejte se dítěte: „který obrázek chceš?“ Můžete 

oba zvednout, abyste dítě podnítili k odpovědi. 

6.  Počkejte, aby mělo dítě čas: 

a) sáhnout po jedné kartičce, nebo na ni ukázat nebo 

b) pokusit se vyslovit slovo nebo 

c) pokusit se znakovat. 



7. Zopakujte slovo/znak (např. „králík, chceš králíka?“), když mu budete obrázek podávat. 

8.  Pomozte dítěti vložit obrázek do „dopisní 

schránky“. 

9.  Zeptejte se dítěte, jestli chce pokračovat („Chceš 

další?“). Zopakujte kroky 4-10 se zbývajícími kartičkami. Nakonec ukažte dítěti prázdný pytlík 

a řekněte mu, že obrázky jsou „pryč“ a je „konec“.  

Slova navíc 

Kromě slov z kartiček se dítě seznámí se slovy: chceš, další. 

Co dalšího mohu dělat?  

 Možná si všimnete, že dítě používá nová slova, která jste ještě neprocvičovali. Využijte 

volného místa na konci záznamového archu a zaznamenávejte všechna slova, která dítě 

používá a nejsou mezi Dalšími slovy. 

 Pracujte s tabulkami k přiřazování slov a odpovídajícími kartičkami. Dejte dítěti vybrat ze dvou 

obrázků, aby jeden přiložilo na tabulku. Opět mu dejte čas, aby se pokusilo slovo vyslovit 

nebo znakovat. Teprve potom mu kartičku podejte. 

 Položte na zem čtyři kartičky obrázky dolů. Ukažte na jednu a zeptejte se „Co je to?“. 

Pomozte dítěti obrázek otočit a říct, co to je. 

 Využívejte každodenní situace a hry k tomu, aby si dítě mohlo vybírat, např. při mytí: „Mám ti 

umýt ruce nebo nohy?“ 

Záznam o pokroku 

Zapište si datum, cvičení a procvičovaná slova na záznamový arch k vyučovacím hodinám. 

Na záznamový arch ke cvičení: 

 zapište datum do kolonky „prvně procvičováno“, pokud jste se slovy pracovali v tomto cvičení 

prvně. 



 zapište datum do kolonky „vysloveno/znakováno“, pokud dítě vyslovilo nějaké slovo nebo ho 

znakovalo. 

Zapisujte všechna další slova, která dítě říká/znakuje. Využijte k tomu volné místo na konci 

záznamového archu. 

Kdy mohu přejít k další fázi? 

Pokračujte v tomto cvičení, dokud dítě spontánně neříká nebo neznakuje (bez vyzvání) všechna slova 

ze seznamu Dalších slov. 

Až dítě zvládne Pojmenování dalších slov, skončilo všechna cvičení z kroku Vidět a naučit se další 

slova. 

Přechod k další fázi 

Pokud dítě ještě nedokončilo krok Vidět a naučit se první psaná slova, mělo by tento krok procvičovat, 

aby se naučilo číst a rozpoznat dvouslovné věty. 

Pokud dítě zvládlo všechna cvičení z obou kroků (Vidět a naučit se další obrázková slova a Vidět a 

naučit se první psaná slova), je připraveno přejít k dalšímu stupni programu, který zahrnuje dva kroky: 

Vidět a naučit se první věty a Vidět a naučit se další věty. 

Další obrázková slova – slovní zásoba 

V tomto kroku se děti naučí za pomoci kartiček s obrázky dalších 55 běžných slov. 

Jedná se o názvy předmětů (podstatná jména), činností (slovesa) a další slova důležitá pro 

každodenní situace. 

52 kartiček ilustruje většinu těchto slov. Zbylá tři slova jsou uvedena jako zvláštní slova během cvičení 

a nejsou na kartičkách. Pokyny ke cvičením uvádějí, jak tato slova vysvětlit. 

Nalepte, prosím, své vlastní fotografie „mámy“ a „táty“ na prázdné kartičky. 

Seznam slov 
Krok Vidět a naučit se další obrázková slova pomůže dítěti naučit se následujících 55 slov: 

 

autobus hází kolo mýdlo šplouchá vlak 

balón horký krabice nahoru studený zahrada 

běží houpačka krájí najítChyba! 

Záložka není 

definována. 

lampa znovu
*
 

bubliny hraje si králík noha svetr zuby 

čte hvězda kůň opice šaty  

dává pusu chleba kohout pupík špinavý  

dolů jídlo letadlo ručník televize  

dům jogurt loď ruka tleská  

džus kalhoty malý skáče ucho  

gumovky kartáček  mokrý  strom velký  

                                                 
*
 Viz poznámka u kroku Vidět a naučit se první obrázková slova 



Pomůcky 
Než začnete pracovat se cvičeními kroku Vidět a naučit se další obrázková slova, vytiskněte a 

připravte si následující pomůcky: 

 instrukce ke cvičením, 

 4 záznamové archy,  

 52 obrázkových kartiček s dalšími slovy,  

 13 tabulek s dalšími slovy,  

 „dopisní schránku“.  

U některých cvičení budete též potřebovat jednoduchý hadrový pytlík nebo nějakou vhodnou nádobu. 

Další obrázková slova – tabulky  
Výroba tabulek 

Na každé tabulce jsou čtyři obrázky, které odpovídají obrázkovým kartičkám.  

Tabulky doporučujeme zalaminovat, aby byly trvanlivější.  

Vytiskněte si také odpovídající obrázkové kartičky.  

V kroku Další obrázková slova se pracuje se 13 tabulkami:  

 televize, lampa, balón, krabice 

 bubliny, velký, šplouchá, malý  

 zahrada, hvězda, dům, strom  

 skáče, hraje si, běží, dává pusu  

 tleská, čte, krájí, hází  

 ručník, mýdlo, kartáček, zuby  

 chleba, jídlo, džus, jogurt  

 kohout, opice, králík, kůň  

 šaty, svetr, gumovky, kalhoty  

 noha, pupík, ruka, ucho  

 nahoru, dolů, houpačka, kolo  

 loď, autobus, letadlo, vlak  

 mokrý, špinavý, horký, studený  

Další obrázková slova – kartičky  
Výroba obrázkových kartiček 

Na každé kartičce je zepředu obrázek předmětu/činnosti a zezadu napsané slovo. 

Pokud budete kartičky tisknout na tiskárně, která tiskne pouze jednostranně, vytiskněte přední a zadní 

stranu odděleně, pak je slepte dohromady a kartičku vystřihněte.  

Kartičky doporučujeme zalaminovat, aby byly trvanlivější.  



Vytiskněte si také odpovídající tabulky k obrázkům, které budete potřebovat v některých cvičeních 

kroku Další obrázková slova. 

Krok Další obrázková slova obsahuje 52 obrázkových kartiček: 

 televize, světlo, balón, krabice  

 zepředu  

 zezadu  

 bubliny, velký, šplouchá, malý  

 zepředu  

 zezadu 

 zahrada, hvězda, dům, strom  

 zepředu  

 zezadu  

 skáče, hraje si, běží, dává pusu  

 zepředu  

 zezadu  

 tleská, čte, krájí, hází  

 zepředu  

 zezadu   

 ručník, mýdlo, kartáček, zuby  

 zepředu  

 zezadu   

 chleba, jídlo, džus, jogurt  

 zepředu  

 zezadu  

 kohout, opice, králík, kůň  

 zepředu  

 zezadu  

 šaty, svetr, gumovky, kalhoty 

 zepředu  

 zezadu   

 noha, pupík, ruka, ucho  

 zepředu  

 zezadu   



 nahoru, dolů, houpačka, kolo 

 zepředu  

 zezadu   

 loď, autobus, letadlo, vlak  

 zepředu  

 zezadu   

 mokrý, špinavý, horký, studený  

 zepředu  

 zezadu   

„Dopisní schránka“ ke kroku Vidět a naučit se další 
obrázková slova  

Jak si vyrobit „dopisní schránku“ 

Vyberte si jeden přebal na „dopisní schránku“ – můžete si vybrat kteroukoli ze čtyř různých barev: 

 Červený přebal  

 Modrý přebal  

 Žlutý přebal  

 Zelený přebal  

Nalepte přebal na přední stranu prázdné papírové krabice (např. od cereálií). 

Opatrně do ní vystřihněte obdélníkový otvor, aby do ní dítě mohlo házet kartičky. Na dno vložte 

závaží, aby se schránka nepřevracela. 

Záznamové archy ke kroku Další obrázková slova 

Pro sledování pokroku dítěte používejte následující záznamové archy: 

 Záznamový arch k vyučovacím hodinám  

 Záznamový arch ke cvičení Přiřazování dalších obrázkových slov  

 Záznamový arch ke cvičení Vybírání dalších obrázkových slov  

 Záznamový arch ke cvičení Pojmenování dalších obrázkových slov  

Používání záznamových archů 

Záznamový arch k vyučovacím hodinám 

Používejte záznamový arch k vyučovacím hodinám pro získání celkového přehledu o pokroku dítěte 

při probírání jednotlivých cvičení tohoto kroku. Pokaždé, když s dítětem skončíte vyučovací hodinu, 

zapište do archu datum, cvičení, které jste probírali, a slova, s nimiž jste pracovali. 

Záznamové archy ke cvičením 



Každé cvičení má svůj vlastní záznamový arch určený pro podrobnější poznámky ohledně pokroku 

dítěte a plánování další vyučovací hodiny. 

Na záznamový arch ke cvičení Pojmenování dalších obrázkových slov můžete rovněž zapisovat další 

slova, která dítě začne říkat nebo znakovat.  

Záznamový arch ke cvičení Přiřazování dalších 
obrázkových slov 
Vytiskněte si tento záznamový arch a zapisujte do něj pokroky dítěte při cvičení Přiřazování dalších 

obrázkových slov.  

 

Tabulka  
prvně použito ve 

cvičení 

přiřazeno bez 

pomoci 

přiřazeno bez 

pomoci 

přiřazeno bez 

pomoci 

televize, světlo, 

balon, krabice  
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

bublina, velký, 

šplouchá, malý 
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

zahrada, 

hvězda, dům, 

strom 

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

skáče, hraje si, 

běží, dává pusu  
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

tleská, čte, 

krájí, hází 
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

ručník, mýdlo, 

kartáček, zuby 
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

chleba, jídlo, 

džus, jogurt 
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

kohout, opice, 

králík, kůň 
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  



šaty, svetr, 

gumovky, 

kalhoty 

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

noha, pupík, 

ruka, ucho 
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

nahoru, dolů, 

houpačka, kolo 
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

loď, autobus, 

letadlo, vlak 
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

mokrý, špinavý, 

horký, studený 
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

Záznamový arch ke cvičení Vybírání dalších 
obrázkových slov 
Vytiskněte si tento záznamový arch a zapisujte do něj pokroky dítěte při cvičení Vybírání dalších 

obrázkových slov.   

Tabulka  
prvně použito ve 

cvičení  

nalezeno bez 

pomoci  

nalezeno bez 

pomoci 

nalezeno bez 

pomoci 

televize, světlo, 

balon, krabice  
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

bublina, velký, 

šplouchá, malý 
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

zahrada, 

hvězda, dům, 

strom 

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

skáče, hraje si, 

běží, dává pusu  
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

tleská, čte, krájí, datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  



hází 

ručník, mýdlo, 

kartáček, zuby 
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

chleba, jídlo, 

džus, jogurt 
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

kohout, opice, 

králík, kůň 
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

šaty, svetr, 

gumovky, 

kalhoty 

datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

noha, pupík, 

ruka, ucho 
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

nahoru, dolů, 

houpačka, kolo 
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

loď, autobus, 

letadlo, vlak 
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

mokrý, špinavý, 

horký, studený 
datum:________  datum:________  datum:________  datum:________  

  

Záznamový arch ke cvičení Pojmenování dalších 
obrázkových slov 

Obrázková slovní zásoba ke kroku Vidět a naučit se dalších slova 

Vytiskněte si tento záznamový arch a zapisujte do něj pokroky dítěte při cvičení Pojmenování dalších 

obrázkových slov.   

slovo  
prvně použito ve 

cvičení 
znakováno vysloveno 

autobus datum:________  datum:________  datum:________  



balon datum:________  datum:________  datum:________  

běží datum:________  datum:________  datum:________  

bubliny  datum:________  datum:________  datum:________  

čte datum:________  datum:________  datum:________  

dává pusu datum:________  datum:________  datum:________  

dolů datum:________  datum:________  datum:________  

dům datum:________  datum:________  datum:________  

džus datum:________  datum:________  datum:________  

gumovky  datum:________  datum:________  datum:________  

hází datum:________  datum:________  datum:________  

horký datum:________  datum:________  datum:________  

houpačka datum:________  datum:________  datum:________  

hraje si datum:________  datum:________  datum:________  

hvězda datum:________  datum:________  datum:________  

chci*  datum:________  datum:________  datum:________  

chleba datum:________  datum:________  datum:________  

jídlo datum:________  datum:________  datum:________  

jogurt datum:________  datum:________  datum:________  

kalhoty datum:________  datum:________  datum:________  



kartáček  datum:________  datum:________  datum:________  

kolo datum:________  datum:________  datum:________  

krabice datum:________  datum:________  datum:________  

krájí datum:________  datum:________  datum:________  

králík datum:________  datum:________  datum:________  

kůň datum:________  datum:________  datum:________  

kohout  datum:________  datum:________  datum:________  

letadlo  datum:________  datum:________  datum:________  

loď  datum:________  datum:________  datum:________  

malý datum:________  datum:________  datum:________  

mokrý datum:________  datum:________  datum:________  

mýdlo datum:________  datum:________  datum:________  

nahoru datum:________  datum:________  datum:________  

najdi*  datum:________  datum:________  datum:________  

noha datum:________  datum:________  datum:________  

opice datum:________  datum:________  datum:________  

pupík datum:________  datum:________  datum:________  

ručník datum:________  datum:________  datum:________  

ruka datum:________  datum:________  datum:________  



skáče datum:________  datum:________  datum:________  

strom datum:________  datum:________  datum:________  

studený datum:________  datum:________  datum:________  

světlo datum:________  datum:________  datum:________  

svetr datum:________  datum:________  datum:________  

šaty datum:________  datum:________  datum:________  

špinavý datum:________  datum:________  datum:________  

šplouchá datum:________  datum:________  datum:________  

televize datum:________  datum:________  datum:________  

tleská datum:________  datum:________  datum:________  

ucho datum:________  datum:________  datum:________  

velký datum:________  datum:________  datum:________  

vlak datum:________  datum:________  datum:________  

zahrada datum:________  datum:________  datum:________  

znovu*  datum:________  datum:________  datum:________  

zuby datum:________  datum:________  datum:________  

* slova navíc, která se ve cvičení používají, ale nejsou zobrazena na kartičkách 

Další slova 

Do této tabulky zapisujte všechna další slova, která dítě říká nebo znakuje. 

slovo  znakováno vysloveno 



   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  



   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

   datum:________  datum:________  

Záznamový arch k vyučovacím hodinám 
Do archu si zaznamenávejte, kdy a co jste z kroku Vidět a naučit se další obrázková slova probírali. 

 

  

Datum  Probíraná cvičení  

Používaná slova 

Sem zapisujte slova, s nimiž jste v každé vyučovací 

hodině pracovali.  

datum:________  

[  ] Přiřazování dalších 

slov 

[  ] Vybírání dalších slov 

[  ] Pojmenování dalších 

slov  

   

datum:________  

[  ] Přiřazování dalších 

slov 

[  ] Vybírání dalších slov 

[  ] Pojmenování dalších 

slov  

 

datum:________  

[  ] Přiřazování dalších 

slov 
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Vidět a naučit se první věty  

Krok Vidět a naučit se první věty je čtvrtým krokem programu Vidět a naučit se 

mluvit a číst.  

O tomto kroku 

V tomto kroku se dítě naučí číst dalších 16 psaných slov vybraných z kroku Vidět a naučit se další 

obrázková slova. Čtení pomáhá dětem porozumět jednoduchým větám, které obsahují tři „klíčová“ 

slova a používat je. 

Tento krok zatím není k dispozici.  



Vidět a naučit se další věty  

Krok Vidět a naučit se další věty je pátým krokem programu Vidět a naučit se 

mluvit a číst.  

O tomto kroku 

Tento krok seznamuje s dalšími přibližně 100 psanými slovy v jednoduchých větách. Čtení je nadále 

využíváno jako vizuální podpora jazykového rozvoje. Děti se učí používat další trojslovné věty a 

porozumět jim.  

Tento krok zatím není k dispozici. 

Jazykový vývoj u dětí s Downovým syndromem 
Vývoj jazyka a řeči je u dětí s Downovým syndromem[1] jednou z problematických oblastí, a proto je 

třeba se mu věnovat od raného dětství. 

Děti se učí mluvit, když si s nimi lidé přirozeně během každodenních situací povídají. Tato přirozená 

interakce je základem pro komunikaci a rozvoj řeči a jazyka. Kromě toho lze vývoj jazyka podpořit 

dalšími cílenými aktivitami.  

Podpora jazykového vývoje 

Materiály programu Vidět a naučit se mluvit a číst vznikly jako odpověď na potřebu rodičů pomoci 

dětem rozvíjet jazykové schopnosti.  

Cvičení programu Vidět a naučit se mluvit a číst doplňují informace a doporučení publikace vydané 

společností DownsEd „Speech and language development for infants with Down syndrome, and 

Reading and writing development for infants with Down syndrome“. Ve většině kroků programu se 

postupuje od přiřazování přes vybírání k pojmenování. Děti se tímto postupem učí nová slova a 

prokazují, že jim rozumí.  

Cvičení programu Vidět a naučit se mluvit a číst jsou založena na následujících principech 

vycházejících z výzkumu:  

 Pro děti s Downovým syndromem je těžké naučit se jazyk pouze poslechem[2].  

 Zdá se, že dětem s Downovým syndromem pomůže v osvojování si jazyka kromě přirozené 

cesty i cílená výuka, která dává možnost opakování. Z výsledků výzkumu vyplývá, že výrazové 

schopnosti sledované skupiny dětí s Downovým syndromem se zlepšily, když si děti osvojovaná slova 

opakovaly pomocí různých cvičení a her..[2]  

 Silnou stránkou dětí s Downovým syndromem je jejich vizuální paměť a často jsou schopny 

naučit se číst v raném věku. Hry a cvičení využívají čtení k osvojování si jednotlivých slov, spojování 

slov, procvičování mluvnice a rozlišování hlásek ve slovech. [3]  

 Vhodným pojetím výuky pro děti s Downovým syndromem je tzv. „bezchybné učení“, které jim 

poskytuje dostatek pomoci, aby postupně zvládaly těžší a těžší úkoly. Děti jsou vedeny k tomu, aby 

pracovaly čím dál tím samostatněji. Tento způsob práce jim umožňuje prožívat úspěch a zároveň 

postupně přebírat zodpovědnost, což je současně motivuje k dalšímu učení. [4]  

http://www.see-and-learn.org/language-reading/language-development/#1_Chapman#1_Chapman
http://www.see-and-learn.org/language-reading/language-development/#2_Girolametto#2_Girolametto
http://www.see-and-learn.org/language-reading/language-development/#3_Buckley#3_Buckley
http://www.see-and-learn.org/language-reading/language-development/#4_Wishart#4_Wishart


I když program Vidět a naučit se mluvit a číst vychází z výzkumu a praxe týkající se dětí s Downovým 

syndromem, může být pomocí i pro ostatní děti, které mají problémy s osvojováním si jazyka a dávají 

přednost učení využívajícímu vizuální paměť.  

Další zdroje  

Následující články a publikace nabízejí další informace o vývoji mluvení a čtení u dětí s Downovým 

syndromem: 

 Buckley, S. and Bird, G. (2000). Speech and language development for individuals with Down 

syndrome - an overview. Portsmouth, UK: The Down Syndrome Educational Trust. Available online: 

http://www.down-syndrome.org/information/language/overview/  

 Buckley, S. and Bird, G. (2001). Speech and language development for infants with Down 

syndrome (0-5 years). Portsmouth, UK: The Down Syndrome Educational Trust. Available online: 

http://www.down-syndrome.org/information/language/early/  

 Bird, G. and Buckley, S. (2001). Reading and writing for infants with Down syndrome (0-5 

years). Portsmouth, UK: Down Syndrome Education International. Available online: http://www.down-

syndrome.org/information/reading/early/  

 Buckley, S. and Le Prevost, P. (2002). Speech and language therapy for children with Down 

syndrome. Down Syndrome News and Update, 2(2), 70-76. Available online: http://www.down-

syndrome.org/practice/171/  

 Buckley, S.J. (1999). Promoting the development of children with Down syndrome: The 

practical implications of recent research, pp. 99-110. In J.A. Rondal, J. Perera and L. Nadel (Eds.). 

Down syndrome: A review of current knowledge. London, England: Whurr.  

See also: 

 Down Syndrome Education International's web sites: http://www.downsed.org/  and 

http://www.down-syndrome.org/  

 Makaton Vocabulary Development Project, 31 Firwood Drive, Camberley, Surrey, GU15 3QD. 

Tel: 01276 61390. E-mail: mvdp@makaton.org Web site: www.makaton.org  

 The Signalong Group, Stratford House, Waterside Court, Neptune Way, Rochester, Kent, 

ME2 4NZ. Tel: 08707 743752. E-mail: mkennard@signalong.org.uk Web site: www.signalong.org.uk  

Odkazy 

1. Chapman, R.S. and Hesketh L.J. (2001). Language, cognition, and short-term memory in 

individuals with Down syndrome. Down Syndrome Research and Practice, 7(1), 1-7. Available online: 

http://www.down-syndrome.org/reviews/108/  

2. Girolametto, L., Weitzman, E. and Clements-Baartman, J. (1998). Vocabulary intervention for 

children with Down syndrome: parent training using focused stimulation. Infant Toddler Intervention, 

8(2), 109-125.  

http://www.down-syndrome.org/information/language/overview/
http://www.down-syndrome.org/information/language/early/
http://www.down-syndrome.org/information/reading/early/
http://www.down-syndrome.org/information/reading/early/
http://www.down-syndrome.org/practice/171/
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3. Buckley, S. (1995). Teaching children with Down syndrome to read and write, pp. 158-169. In 

L. Nadel and D. Rosenthal (Eds.). Down syndrome: Living and learning in the community. New York: 

Wiley-Liss.  

4. Wishart, J. (2001). Motivation and learning styles in young children with Down syndrome. 
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