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Čtení dvojic podobných slov

Charakteristika:

Cvičení je zaměření na rozvíjení slovní zásoby a jazykového citu. 
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Cíl:
Cvičit přesnost čtení; poznávat, že malá změna ve slově může jeho význam úplně 
změnit; rozvíjení slovní zásoby.

Naplnění cíle: Přesnost čtení hodně odráží vnitřní trpělivost učitele. Oč je úkol pro 
dítě těžší, o to víc potřebuje cítit spoluúčast a klid. Pozitivní vliv na rozvoj jazyka se 
projevuje při dlouhodobé práci.

Velikost skupiny, věk dětí:

Český jazyk; jednotlivec nebo 
malá skupina žáků 2. - 5. třídy ZŠ 
schopných číst v latince.

Čas:

Pracovní text využívat po 
částech ve vyučovacích 
hodinách, orientačně 10 - 15 
minut.

Postup:
Každé dítě má před sebou pracovní list s dvojicemi slov.
Každá část dvojic je sestavena vždy podle stejného principu, v těchto variantách:
a) druhé slovo má o jedno písmeno víc (tablet - tableta),
b) ve druhém slově je jedno písmeno jiné (mouka - moucha), 
c) ve druhém slově je o slabiku víc (lev - levák, hradní - náhradní),  
d) druhé slovo trochu jinak začíná nebo končí (jídlo - mýdlo, silný - silnice).

Varianty a komentáře:

Varianty čtení:
a) Vlastní tiché čtení - zvýraznit, čemu nerozumím. 
b) Hlasité čtení - střídání po dvojicích nebo po úsecích. 
V tomto cvičení má být všechna slovní zásoba objasněna, aby dvojice slov pro dítě 
vyzněly vtipně.
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Zdroj: Pro výuku dětí s OMJ připravila Jana Lejdarová, učitelka podpůrné výuky. Základní škola a 
mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí. 

Rizika:
Úskalí: Pokud se text použije pro dítě, které má příliš malou slovní zásobu, přitažlivý 
prvek hry se slovy nefunguje. Dítě musí aspoň jedno slovo z dvojice znát. Může se 
řešit také tak, že dítě z textu podle svého uvážení vyškrtá dvojice, které ho neoslovují.

Překvapivé momenty: Neodhadnutelnost slov, která jednotlivé děti znají, a které ne. 
Někdy dítě nezná slovo, se kterým se přitom nutně musí setkávat, někdy zná - často 
z knížky nebo TV pohádky - slovo, které je frekventované mnohem méně.

Vyhodnocení aktivity:

Reakce dětí: Hra se slovy dítě baví tím víc, čím lepší má výchozí slovní zásobu. Když 
je pro dítě příliš těžká, rychle ztratí zájem. V tom případě někdy zafunguje, když dítě 
nechám, aby si samo vybralo, kterou dvojicí se chce zabývat.

Faktory úspěchu:
Poznámky a doporučení: Věřit, že podobná cvičení jsou přínosná (projeví se až po 
delší době). Velmi dobrá zkušenost s vlivem na slovní zásobu s romskými dětmi, 
které takto byly vedeny po dobu tří let. Když se děti ve hrách se slovy naučily vnímat 
jejich stavbu (kořen - předpony), aniž by ji nutně musely umět pojmenovat, pomáhalo 
jim to při osvojování pravopisných pravidel.


