
Genetická metoda čtení 

 

Naše škola učí číst děti tzv. genetickou metodou, která vychází z intuitivního čtení po hláskách, které si 

osvojují už předškoláci. Za autora této metody je považován spisovatel a pedagog Josef Kožíšek, který ji použil 

v čítance Poupata již v roce 1913. Takže nic převratného. Ale také to není metoda „samospasitelná“, každé 

učení vyžaduje poctivost, trpělivost a pravidelnost. 

Genetická metoda umožňuje dětem rychlejší čtení s porozuměním, rodiče s dětmi neslabikují, děti se učí číst 

po hláskách. Hned od počátku děti zapisují slova - později věty - hůlkovým písmem (klasické psaní do písanek 

je odsunuto zhruba na měsíc prosinec). Toto období je využíváno k procvičování jemné motoriky. Žádná jiná 

metoda neumožňuje, aby si žáci větu přečetli a hned zapsali. Psaní silně podporuje čtení, děti se naučí dobře 

číst, rychleji si zapamatují písmena, získávají průpravu pro psaní. Po celý školní rok jsou do výuky zařazovány 

cviky na rozvoj sluchového vnímání, zejména na hláskovou syntézu slov. 

Při učení čtení a psaní pomůže dětem pravidelné procvičování sluchu. Denně si s nimi můžete hrát některé 

z her, můžete činnosti i kombinovat. Dětem pomáhá, když pracují pravidelně (denně 5 – 10 minut). 

HRA NA ROBOTY  

• rodič dělá robota – říká slovo rozložené – dítě slovo „překládá“ N – O – S = NOS. Pokud neví hned, 

pomáhejte nápovědou – mám to v obličeji..., ukažte... 

slova MĚĎ..., říkejte tak, jak slyšíte M – Ň – E – Ť , Ň  - I – T... – dítě se učí rozlišovat sluchem 

• robota dělá dítě a vy hádáte 

• dítě říká, které písmenko je na začátku slova, na konci slova, uprostřed slova 

• mohou to být i hádanky – začíná to na L a rostou tam stromy, co je to? 

• dítě čte slova a podtrhává si, která už umí přečíst, nebo ta, která slyší 

• dítě zapisuje slova tak, jak umí – N, NS, NOS 

• rodič čte slovo a dítě hledá slovo na řádku 

 

Procvičování jemné motoriky 

navlékání korálků 

zavazování tkaniček 

zapínání knoflíků 

stříhání 

kreslení 

malování 

stavění kostek 

utírání prachu a jiné domácí práce..... 

 

Od počátku je třeba dbát na správné sezení a správný úchop tužky! Pokud si dítě cokoliv zafixuje špatně, 

už se to většinou nepřeučí! 

 


