
Když si čtete se svým dítětem, můžete tak 
spolu strávit hezké chvíle, vašemu dítěti 
to pomáhá to rozvíjet jazykové dovednosti 
a představivost a vytváří se tím šťastné 
vzpomínky a celoživotní láska ke čtení.

Jak můžu svému dítěti pomáhat se čtením?

Vaše dítě si ze školy obvykle přinese domů 
dvě knížky. Jednu má číst vaše dítě vám. 
Učitel ji pečlivě vybral tak, aby vaše dítě 
bylo schopné přečíst všechna slova. To mu 
pomůže, aby se naučilo číst.

V druhé knížce určené ke čtení nahlas, jsou 
slova, která vaše dítě ještě nemusí být 
schopné přečíst. Je na vás, abyste ji dítěti 
četli, užili si ji a popovídali si o ní.

Jak svému  
dítěti pomáhat 
se čtením
Nejlepší tipy pro rodiče a opatrovníky 

Vašemu dítěti hodně pomůže to, jak 
příběh přečtete 

Pokud můžete, najděte si čas na to, abyste 
si knížku určenou ke čtení nahlas předem 
přečetli a zamysleli se nad tím, jak ji svému 
dítěti přečtete.

Čtěte a užívejte si své oblíbené příběhy 
znovu a znovu!

A…. nezapomeňte navštívit místní knihovnu, 
kde najdete spoustu knih pro děti a vzrušující 
program bezplatných akcí a aktivit pro 
každého. Knihovna poskytuje bezplatné 
služby; můžete se bezplatně zaregistrovat a 
vypůjčit si knihy a za pozdní vrácení knih se 
neúčtují žádné poplatky.



Snažte se, aby se vaše dítě cítilo příjemně 
a najděte si tiché místo; přitulte se, abyste 
knížku viděli oba dva.

Poprvé si celý přiběh přečtěte bez delšího 
zastavování. Nechte příběh, aby vytvářel 
své kouzlo.

Dejte najevo zvědavost ohledně toho, co 
budete číst: „Tahle knížka vypadá zajímavě... 
Je to o dítěti, které zapomíná. To jsem 
zvědavý, co zapomíná...“

Čtěte s potěšením. Pokud si to nebudete 
užívat vy, tak ani vaše dítě.

Až si budete knížku číst příště…

Když si knížku se svým dítětem čtete poprvé…

Nechte dítě, aby si udělalo přestávku, 
přemýšlejte a mluvte o obrázcích.

Spojte příběhy s jinými, které vaše dítě zná: 
„Jé! Pamatuješ si na draka v….?  
Pamatuješ si, co se s ním stalo?“

Povídejte si o příběhu a obrázcích:  
„To by mě zajímalo, proč to udělala?“;  
„To snad ne! Doufám, že nebude...“;  
„Já bych to neudělal, a co ty?“

Nepokládejte otázky, abyste dítě  
vyzkoušeli, co si pamatuje.

Pokud máte pocit, že vaše dítě něčemu 
nerozumí, zkuste mu to vysvětlit:  
„Hm, myslím, že vím, co se tady děje…“

Pobídněte své dítě, aby se zapojilo a 
doplnilo to, co zná.

Spojte příběhy s tím, co jste spolu zažili: 
„To mi připomíná, jak jsme...“

Neříkejte dětem, že čtení příběhů je pro 
ně dobré.

Chcete se dozvědět více? 
Naskenujte mě!
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