
 

10 TIPOV PRE RODIČOV AKO S DEŤMI ČÍTAŤ 

1. Čítajte nahlas svojmu dieťaťu každý deň, 

čítajte bábätku, hoci ešte nevie hovoriť, nechajte, aby si dieťa mohlo knižku, ktorú mu čítate, 
pozerať  a chytať, hrajte sa s vašou intonáciou hlasu a so slovami ako znejú. 

2. Vytvorte doma bohaté čítacie prostredie, 

majte množstvo kníh pre deti, podporujte dieťa, aby si  aj samo pozeralo knižky, zvoľte si 
pravidelný čas na čítanie a na to vyhradený rodinný čítací kútik. 

3. Čítajte a píšte, 

používajte rodinný čítací kútik, aj keď si čítate sama pre seba, nech vás deti vidia, keď niečo 
čítate alebo študujete do práce, nech vás vidia, že čítate aj vo voľnom čase. 

4. Využite potravinové nákupy na podporu  čítania, 

nech vám vaše dieťa pomáha v obchode hľadať nejaký konkrétny produkt alebo značku, 
zbierajte kupóny alebo reklamné letáčiky, nech vaše dieťa podľa označenia oddelení 
v potravinách nájde to, čo hľadáte. 

5. Varte a pečte s vaším dieťaťom, aby sa zdokonalilo v čítaní, 

ukážte mu, ako čítať recept, čítajte si spolu nálepky na koreniach alebo iných prísadách, 
spravte si rodinnú kuchárku z vašich najobľúbenejších receptov. 

6. Objavujte spolu knihy, 

počas čítania poukážte na dôležité črty príbehu, klaďte otázky, vysvetľujte nové slovíčka. 

7. Rozprávajte si spolu príbehy, 

rozprávajte sa spolu o rodine, prezerajte si fotky z dovolenky a spomínajte, čo ste tam zažili, 
nahrávajte si vaše rozprávanie. 

8. Spievajte a rýmujte s vaším dieťaťom, 

vyberte pesničku, kde je veľa rýmov a slovných hračiek, hrajte sa hru na rýmovačku typu – 
aké slovo sa rýmuje so slovom opica? (škorica) , spievajte a rýmujte s vaším dieťaťom. 

9. Píšte s vaším dieťaťom, 

majte vždy dostatok písacích potrieb, pasteliek, ceruziek, fixiek, atď., povzbuďte dieťa, nech 
si píše a kreslí aj vo voľnom čase, nechajte vaše dieťa, nech vám napíše zoznam na nákup, 
list  starým rodičom, atď. 

10. Navštevujte často knižnicu, 

vyberte sa spolu raz do týždňa do knižnice, nechajte, nech si vaše dieťa vybaví čitateľský 
preukaz, využívajte a zapájajte sa do rôznych aktivít a akcií knižnice ako súčasti vášho 
členstva v knižnici. 
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DROBNOSTI, KTORÉ MOŽU Z VÁŠHO DIEŤAŤA SPRAVIŤ 
ČITATEĽA 

 

1. Čítajte dieťaťu a s dieťaťom každý deň 30 minút. Je veľmi dôležité čítať 

dieťaťu nahlas predtým, než začne chodiť do školy. 

2. Rozprávajte sa s deťmi, kým sa naučia čítať. Rozprávajte sa so svojimi 

dieťaťom celý deň. Používajte krátke a jednoduché vety. Rozprávanie ešte predtým, 
než sa naučí rozprávať, mu pomôžte neskôr, keď sa bude učiť čítať a písať. 

3. Ak vaše dieťa trošku zaostáva vo vývoji, čítanie ho môže frustrovať. 

Kúpte nahraté rozprávky na magnetofónovej páske. Ak nenájdete obľúbenú 
rozprávku alebo knižku vášho dieťatka na kazete, nahrajte seba alebo niekoho iného 
z rodiny, ak túto knižku číta. Vaše dieťa ju bude môcť počúvať a sledovať dej 
a obrázky v knižke. 

4. Pomôžte vášmu dieťaťu pochopiť, že čítanie je dôležité. Zaveďte čítanie 

v rámci domáceho oddychu. Uistite sa, že vaše dieťa má cez deň čas na čítanie. 
Buďte mu príkladom. Čítajte mu noviny, časopisy alebo knihu. 

5. Dajte dieťaťu písacie potreby. Dieťa sa chce naučiť  písať a cvičiť písanie. 
Pomôžte mu tým, že mu dáte pero, papier, ceruzky, pastelky. Pomáhajte mu písať, 
keď vás o to poprosí. 

6. Poproste vaše dieťa, nech vám porozpráva a opíše nejaký zážitok zo 
života. Rozprávanie o svojich zážitkoch vyvoláva u detí potrebu rozmýšľať o sebe. 

Keď vám rozprávajú svoj zážitok, ktorý presne opíšu, pomôže im to v porozumení 
toho, ako sa príbeh píše, a čo prečítané príbehy znamenajú. 

7. Obmedzte čas strávený pred televízorom a dohliadnite na výber 
programu, na ktorý sa vaše dieťa pozerá. Pozerajte náučné programy s vaším 

dieťaťom. Pre nich môže získať nielen nové poznatky zo sveta vedy a prírody, ale 
môžete ho upozorniť aj na niektoré písmená alebo slová, ako sa vyslovujú, alebo čo 
znamenajú. 

8. Kontrolujte, ako vaše dieťa napreduje v škole. Navštívte školu a triedu vášho 

dieťaťa a zaistite, ako môžete pomôcť, aby sa z neho stal ešte lepší žiak. Opýtajte sa 
v škole na ich čítací program a informujte sa, s čím potrebuje  vaše dieťa v učení 
pomôcť 
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