
  

 

JAK ROZVÍJET SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ? 

ZAMĚŘÍME SE NA ANALÝZU A SYNTÉZU  

Poznávejte počet slov ve větě, nejprve se zaměřte na věty bez předložek a zvratných 

zájmen, např. Kočka pije. - 2 slova, postupně věty prodlužujte, Kočka pije mléko. - 3 

slova. Naše kočka pije mléko. - 4 slova atd. Abychom spojili zrakové a sluchové 

vnímání, procvičujeme to tak, že za každé slovo dá dítě před sebe na stůl knoflík (PET 

víčko). Dítě může dávat knoflík přesně tam, kam se další slovo přidalo. 

Nyní udělejte to samé s různě dlouhými slovy a slova rozkládejte na slabiky a určujte 

jejich počet. Např. RU-KA – 2 slabiky, KO-LO-TOČ – 3 slabiky, RU-KA-VI-CE – 4 

slabiky. Využijte obrázky a různé předměty k určení počtu hlásek. Zkoušejte hledat 

slova, která mají stejný počet slabik např. KOČKA – 2 slabiky – další slova kolo, pero, 

zajíc. 

Vyzkoušejte, zda dítě slyší rozdíl mezi slovy např.: lyže – líže, páni – paní, vila – víla, 

žila – žíla, lak – lák, kára – kárá, pára - párá (dětem slova, která neznají, vysvětlete). 

Nadále procvičujte délku slabik. Připravte si knoflíky a párátka. Za každou krátkou 

slabiku dáme knoflík a za každou dlouhou slabiku dáme párátko, např. má – ma  (― o), 

po – hád- ka (o ─ o), lokomotiva ( ― ― ― ― ―). Vzpomeňte si na Morseovu abecedu 
 

Zkuste, aby dítě určilo, zda slovo obsahuje danou hlásku např. L – list, kolo, kal, palma, 

stůl (hláska je pokaždé na jiném místě). 

Těžší varianta. Hledejte všechna slova, ve kterých je např. hláska R a určujte místo 

postavení hlásky ve slově (na začátku slova, uprostřed slova, na konci slova) např. 

ručník – na začátku, mrak – uprostřed, svetr – na konci. Využijte různé vystřihané 

nebo nakreslené obrázky.  

Na závěr si dávejte hádanky typu: Je to malé šedé zvíře a začíná na hlásku M. (myš) 

Které další zvíře začíná na hlásku M? (medvěd, mýval, morče atd.) 

 


