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Výslovnost di-ti-ni / dy-ty-ny

Charakteristika:

Cvičit rozlišování výslovnosti měkkých a tvrdých slabik di-ti-ni/dy-ty-ny.
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Cíl:
Cílem bylo CVIČENÍ, nikoli zvládnutí. Cíl cvičení byl naplněn.

Velikost skupiny, věk dětí:

jednotlivec nebo malá skupina 
žáků od 2. třídy ZŠ; podmínkou 
schopnost číst. 

Čas:

Po částech ve vyučovacích 
hodinách, stačí několik minut. 
Koncentrace nutná. 

Postup:
Popis: Každé dítě před sebou má pracovní list s výběrem slov obsahujících slabiky 
DI, TI, NI, DY, TY, NY. Slova jsou abecedně uspořádána ve dvou sloupcích na stranách 
A4. 

Vedle každého slova jsou tečkováním naznačeny části řádků, na které je možné 
psát nebo kreslit. Starší děti s OMJ si mohou slovo zapsat ve svém jazyce. 
Děti jsou vyzvány, aby se ptaly, když nebudou význam slova znát nebo si jím nebudou 
jisty. 

I když se neptají, učitelka některá důležitá slova ověří (dýchat, dívka...).

+

Pomůcky:

pracovní text, zvýrazňovače, psací potřeby
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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:
Část dětí rozdíl měkkých a tvrdých slabik ve výslovnosti neslyší. 
Psaná podoba jim v rozlišování o to víc pomáhá, i když výslovnost vázne. 
Když jde cvičení sluchu s kartičkami špatně, ukončit ho.    

Vyhodnocení aktivity:

Reakce dětí: Cvičení není lehké.  Některé děti nejsou schopné současně vnímat čtení 
a význam slova (tj. vyjde nastejno, když ho znají, i když ho neznají), některé děti chtějí 
vždy vědět, co slovo znamená; neznalost by je rozptylovala v další práci. Ačkoli se 
nejedná o atraktivní práci, děti cvičení přijímaly dobře a dobře se na něj soustředily. 
Připisuji částečně tomu, že izolovaná slova jsou jednodušší než celé věty. Pozitivně 
působí přehlednost (dostatečná velikost písma a čtení ve sloupcích).

Faktory úspěchu:
Poznámky a doporučení: Není nutné, aby dítě všechna čtená slova znalo. Když se 
plně soustředí na techniku čtení, může být vysvětlování významu každého slova 
kontraproduktivní. 
Odpovídám vždy, když dítě jeví zájem. Slova může kromě čtení psát nebo nakreslit. 
Na vhodných místech jednotvárnost úkolu podle potřeby „rozbít“ pohybovou změnou 
(pohodlný - posadit se na pohovku).

Překvapivé momenty: To, že děti cvičení neodmítají, i když je pro ně náročné.

Varianty a komentáře:

Možnosti použití:
a) Na začátek učitelka přečte slova sama, děti čtou s ní očima. 
b) Učitelka slova čte, děti ne. Mají kartičky se slabikami DI-TI-NI-DY-TY-NY a pokoušejí   
     se vybrat správnou kartičku, jakou slabiku slyšely. 
c) Slova používat ve větách nebo slovních spojeních.
d) Vyhledávat zadaný slovní druh. 
e) Vybrat slovo, každý se pokusí ho rozvinout; účastní se i učitelka, aby přidala 
    spojení, která děti pravděpodobně nenapadnou (divoký - sen). 
f) Zkusit vymýšlet slova, která obsahují zadanou slabiku, popř. zadat místo ve slově,      
   kde se má vyskytovat (-ty-, di-, -ny ...).


