
Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. EĽKONINA  

Šlabikár č.1.  

Predprimárne vzdelávanie 

Školský rok 2018/2019 

Učiteľ: Bc. Zuzana Hanobíková 

Hlavný cieľ: naučiť deti orientovať sa sluchom v hláskovej štruktúre slova. 

Jednotlivé témy a ich konkrétne ciele:  

1. Slabičná štruktúra slova:  

Ciele: 

- delenie slov na slabiky pomocou tlieskania, používaním slabičných schém:  

 U- jednoslabičné slová,  UU – dvojslabičné slová, UUU- trojslabičné slová, UUUU – 
štvorslabičné slová 

- zoznamovanie sa s dlhou a krátkou slabikou v slove  

2. Hlásková štruktúra slova 

Ciele: 

- určovanie prvej hlásky v slove 

- porovnávanie prvých hlások v slovách 

- určovanie poslednej hlásky v slovách 

-  analýza a syntéza slov 

- počet hlások v slovách  

3. Samohlásky, spoluhlásky a dvojhlásky  

Ciele: 

- vyhľadávanie samohlások a spoluhlások v slovách 

- porovnávanie počtu  slabík a počtu samohlások v slove 

- porovnávanie dvojhlások a dlhých samohlások 

4. Upevňovanie poznatkov 

Ciele:  

- opakovanie učiva: slabiky, hlásky, samohlásky, spoluhlásky, dvojhlásky 

  



Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. EĽKONINA  

 Šlabikár č.2. 

Predprimárne vzdelávanie 

Učiteľ: Bc. Zuzana Hanobíková 

 

Hlavný cieľ: naučiť deti čítať s porozumením a písať krátke slová a texty.  

 

Jednotlivé témy a ich konkrétne ciele:  

1. Samohlásky 

Cieľ:  

Postupne spoznávať a vedieť v texte vyhľadať samohlásky A, Á; O, Ó; U, Ú; E, É, Ä; I, Í; Y, 
Ý. 

2. Dvojhlásky 

Ciele: 

- postupne spoznávať a vedieť vyhľadať v texte dvojhlásky: IA; IE; IU; Ô 

- zopakovanie dvojhlások pomocou rozprávky o  škriatkovi Hláskojedovi 

3. Tvrdé spoluhlásky  

Ciele: 

- poznávanie tvrdých spoluhlások: G, K CH, H, D, T, N, L, Ĺ  a ich vizuálna diskriminácia v 
texte 

-  opakovanie tvrdých spoluhlások pomocou rozprávky o tom, ako sa chudobný Dano stal 
kráľom  

4.Mäkké spoluhlásky  

Ciele: 

- poznávanie mäkkých spoluhlások: Č, Ž, Š, DŽ, C, DZ, J, Ď, Ť, Ň, Ľ a ich vizuálna 
diskriminácia v texte 

- zoznamovanie sa s pravidlami písania Ď, Ť, Ň, Ľ pred E a I. 

 



 

5. Obojaké spoluhlásky  

Ciele: 

- poznávanie obojakých spoluhlások: B, P, V, Z, S, F, M, R, Ŕ  

6. Ostatné spoluhlásky  

Ciele: 

- písmená X, Q, W  

- základné znaky spodobovania spoluhlások  

7. Čítanie: 

Ciele: 

- čítanie slov pomocou slabikovania 

- plynulé čítanie slov 

- tvorba viet 

- tvorenie rýmov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Zuzana Hanobíková  


