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Čo  robiť a čo nerobiť pri poruchách čítania a písania 

 

 Prebudovať negatívne postoje dieťaťa ku čítaniu a písaniu. Väčšinou to 
znamená začať sám u seba, prebudovať svoje postoje k dieťaťu a k jeho 
poruche. Prejaviť mu dôveru, že je schopné ťažkosti prekonať.  

 

 Aby dieťa malo možnosť zabudnúť na svoje neúspechy a nepríjemnosti 
spojené s čítaním a písaním, pred  začiatkom nácviku ho nejaký čas (2-4 
týždne) k týmto činnostiam nenútime. Túto dobu môžeme venovať na 
precvičovanie narušených funkcií ( zrakové a sluchové vnímanie, priestorová 
orientácia a pod.)  

 

 Každý úspech podmieňuje ďalší. Podporujeme preto dieťa v činnostiach, 
v ktorých má predpoklady byť úspešné. Nepoužívajme zakazovanie týchto 
činností ako trest. Aby sme posilnili jeho sebavedomie, zdôrazňujeme jeho 
klady.  

 

 Pred dieťa kladieme reálne ciele. Dávame mu úlohy splniteľné, primerané 
stupňu jeho poruchy. Nároky zvyšujeme postupne.  

 
 Rešpektujeme osobné pracovné tempo dieťaťa. Nepožadujeme kvantitu na 

úkor kvality.  
 

 Dieťa pochválime za každý čo i len malý úspech pri čítaní a pravopise, 
prípadne i za snahu. Za neúspechy ho nekarháme, neprejavujeme svoju 
nechuť.  

 
 K nácviku nenútime dieťa nikdy násilím. Nácvik má prebiehať v radostnom 

a pokojnom ovzduší.  
 

 Zachovávame zásadu „radšej menej a častejšie“. Nácvik rozdelíme do troch 
alebo štyroch častí po 5 minútach. Je to oveľa účinnejšie ako jedno dlhé 
cvičenie.  

 
 Nestrácajme optimizmus, prejaviť pochybnosti o možnosti nápravy. Sami sa 

nemôžeme vzdávať ak nechceme, aby sa vzdalo dieťa.  
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Má Vaše dieťa ťažkosti s čítaním? 
 
Jeho čítanie je pomalé, komolí slová, pridáva alebo vynecháva hlásky, slabiky, 
zamieňa písmená (b-d, m-n, k-h, a-e), nerozumie textu, ktorý prečíta? 
 

Má problémy s písaním? 
 

 písmo je nečitateľné, tvary písmen nesprávne – kostrbaté, 
 drží nesprávne – kŕčovite pero 

 prehadzuje hlásky 
 nerozlišuje dlhé, krátke slabiky – vynecháva dĺžne v diktáte 
 nerozlišuje mäkké, tvrdé slabiky – nesprávne píše y – i 
 vynecháva časti slov alebo viet 

 

Má problémy s počítaním? 
 

 nepamätá si násobilku, 
 nedokáže správne spočítať alebo odčítať čísla, 
 má problémy s prechodom cez 10 –ku, 
 nesprávne číta číslice: 12 – 21 
 zamieňa x za + 

 zamieňa číslice, píše ich zrkadlovo 3 -     
 nechápe pojmy väčší – menší, prvý – posledný 
 s ťažkosťami sa orientuje v priestore – hore – dole, vpredu – vzadu, vpravo – 

vľavo 
 

 Nedokáže sa dostatočne sústrediť na činnosť, 
 je neisté 
 má strach zo školy, je utiahnuté, alebo naopak upozorňuje na seba 

šaškovaním, agresívnym správaním? 
 
 
 
 
Ak sa niektorý z uvedených problémov u Vášho dieťaťa objavuje, neváhajte 
a navštívte Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva na Komenského ulici 
2740, v Kysuckom Novom Meste. 
 
 


