METODICKÝ  LIST

Usmernenia vytvorené metodickým orgánom pri OŠaM   MsÚ Žilina pre potreby MZ a učiteľov 1. stupňa 

Téma: Čítanie v 1. ročníku

Cieľ:  Poukázať na činitele podmieňujúce úroveň a rozvoj čítania v 1. ročníku a na chyby v čítaní.

Čitateľské zručnosti sa vyvíjajú od hláskovania (m + a = ma), cez slabikovanie ( ma + ma = mama ) ku globálnemu čítaniu ( čítanie slova alebo skupiny slov ako celok), ktoré je cieľom čítania na 1. stupni.
Prvý polrok 1. ročníka sa spravidla u priemerných a podpriemerných žiakov spája s trojitým, dvojitým čítaním a čítaním slabikovaním.
Trojité čítanie sa v praxi prejavuje čítaním vždy dvoch písmen, ich spojením do slabík a až potom prečítaním slova ako celku:
     v + o = vo  –  z+ í = zí – vo + zí = vozí
Trojité čítanie možno v tomto období považovať za prechodný vývinový stupeň čítania.
Dvojité čítanie hláskovaním sa prejavuje čítaním izolovaných písmen ticho - pre seba a nahlas prečítaním slova ako celku (z + a + j+ a + c = zajac ). Táto technika čítania informuje učiteľa o potrebe rozšíriť čitateľské zorné pole aspoň na dve písmená a viesť žiaka k čítaniu slabikovaním. Techniku dvojitého čítania hláskovaním alebo slabikovaním si však môže pedagóg vytvoriť umelo, a to vtedy, keď bez ohľadu na vývinový stupeň dieťaťa a bez rozvíjajúcich cvičení percepcie nie je ešte na to pripravená, zrelá. Preto je vhodnejšie v týchto prípadoch žiadať čítanie slabikovaním  a postupným predlžovaním výslovnosti, artikulácie poslednej hlásky v slabike naviesť žiaka na globálne čítanie.
Slabikovanie ako techniku čítania považujeme za fyziologickú v 1. ročníku a začiatkom 2. ročníka.
Globálne čítanie je technika, pri ktorej sú čítané slová (Zuza) a slovné spojenia (Zuza vozí) ako celok.
Technika čítania ovplyvňuje rýchlosť (kvantitu) čítania a porozumenie čítaného textu.
DRUHY ČÍTANIA
Hlasné čítanie- čítanie výrazné, zahrňujúce v sebe ďalšie čiastkové kvality hlasného čítania a vytvárajúce samostatný pojem. K jeho jednotlivým kvalitám (znakom) patrí  správnosť, porozumenie, plynulosť a rýchlosť. Za splnenie cieľov čítania v 1. ročníku je považované správne, uvedomelé a plynulé čítanie jednoduchých viet, krátkych a primeraných textov po slovách. Základnou jednotkou čítania je teda slovo.
Výrazné čítanie- je kvalitou hlasného čítania, pristupujú k nemu intonácia, slovný a vetný prízvuk, členenie vety podľa zmyslu, artikulácia a výslovnosť, sila, tempo, výška a farba hlasu. K jeho rozvoju prispieva v 1. ročníku práca s literatúrou i pestovanie kultúry v súvislosti s jazykovou výchovou a začiatočným čítaním.
Tiché čítanie- iným názvom „čítanie pre seba“, sa vývojovo utvára na základe hlasného čítania. Technická stránka ( správnosť a plynulosť) je vylúčená, nedá sa kontrolovať, jedinými merateľnými znakmi sú rýchlosť a predovšetkým porozumenie. Jeho kvalita je ovplyvnená stupňom kvality čítania hlasného. Začína sa uplatňovať samostatnej práci už v 1. ročníku pri čítaní krátkych viet, jednoduchých a zaujímavých textov. 
Študijné čítanie- sa uskutočňuje na 1.stupni spočiatku prevažne na základe hlasného čítania, neskôr na základe čítania tichého. Jeho cieľom je samostatná práca čitateľa s textom. Primeranou jednoduchou metódou, ktorá prispieva k lepšiemu zvládnutiu textu, je práca s osnovou. Prípravou na ňu je už od 1. ročníka práca s obrázkovou osnovou rozprávkových i reálnych príbehov. 
CHYBY ČÍTANIA
    Príčinou  nesprávneho čítania býva zo začiatku nedostatočná znalosť písmena ako grafického vyjadrenia príslušnej hlásky a neupevnená slabika určitého typu, neskoršie nepozorné čítanie písmen, neuvedomelé čítanie a nesprávny dohad podľa zmyslu vetného kontextu, ale tiež chybná artikulácia a výslovnosť hlások a ich skupín, zdravotný stav, vývojová porucha čítania a pod. 
   Za chyby správnosti sa považujú: v slovách zámena písmen podobných alebo zrkadlových.
     Odstraňovanie: 
	zadávať cvičenia upevňujúce znalosť príslušných písmen v slabikách a v slovách, cvičenia diferencujúce obtiažne zvládnuteľné písmená od písmen podobných

  K zámene slabík dochádza pri čítaní žiakov obvykle v predponách alebo koncovkách slov (napr .namiesto priskočil čítajú vyskočil).
     Odstraňovanie:
	pomalé a vnímavé čítanie s dôrazom na kontrolu porozumenia obsahu čítaných slov vo vetnom kontexte

  K zámene slov dochádza zväčša vo vyšších ročníkoch, môže signalizovať dyslexiu.
      Odstraňovanie:
	pomalšie čítanie, sústredené vnímanie neznámeho textu a posilňovanie kontroly správnosti čítania jeho porozumením

Vynechávanie písmena (hlásky) alebo slabiky v čítanom texte.
       Odstraňovanie:
	cvičenia vyžadujúce pozorné čítanie, zreteľnú artikuláciu a správnu výslovnosť

Pridávanie jednotlivých hlások, prípadne slabík a slov do čítaného textu. 
 Vo vetách  tiež vynechávanie, prehadzovanie, zámena slov.
Plynulosť čítania - pri čítaní slova je chybou plynulosti hláskovanie a slabikovanie. Pri čítaní vety je chybou plynulosti používanie nefunkčných prestávok. Za neplynulé sa pokladá tiež opakované čítanie časti slova alebo slova celého, nelogické a nezdôvodnené zmeny tempa čítania a pod.
Rýchlosť ako kvalita hlasného čítania má pre čitateľský výkon význam vtedy, ak je spojená s plným porozumením, keď je text čítaný správne a plynule. Príliš rýchle čítanie býva často mechanické, t.j. bez adekvátneho porozumenia. Príliš pomalé čítanie môže byť príznakom čitárskeho zaostávania.
      Medzi základné prostriedky rozvoja správneho čítania 1. ročníka patrí:
prípravné čítanie orientované na nácvik slov s obtiažnou hláskovou štruktúrou,
manipulácia so skladanou abecedou a s nástennými tabuľami so slabikami a slovami rôznych typov,
opakované čítanie slov, vetných úsekov a celkov,
	výklad a objasňovanie neznámych výrazov,
	kontrola porozumenia s využitím didaktických hier.

   Literatúra, ktorú môžete použiť v 1. ročníku:
M. Ďuríčková: Nie je škola ako škola, /Malá/ Zlatá brána, Niet krajšieho mena, O Guľkovi  Bombuľkovi,      Mária Rusňáčková: Našim deťom,    Ján Smrek: Maľovaná abeceda
Zdena Effová:  Škola na prázdninách pre 1. triedu,    Libuša Friedová: Maľované čítanie
Eleonóra Gašparová: Živý koník,      Judita Levická: Didaktické hry pre 1. stupeň
Zdenka Macková: Hravé čítanie,    Hilda Rosslerová-Sláviková: Práca s umeleckým textom
Ján Navrátil: Prvák z najmenšej lavice,    Božena  Nemcová: O dvanástich mesiačikoch
Kliment Ondrejka: Poďte, deti, medzi nás,      Jozef Pavlovič: Veselí prváci,  Z košíčka
Toňa Revajová: Pol prázdnin s tetou Kolieskovou,   Masaryková /zostavila /: Detský rok

