NÁCVIK PSANÍ
V naší škole vyučujeme čtení a psaní metodou analytickosyntetickou (sluchová analýza = rozkládání; významná pro
nácvik čtení a sluchová syntéza = skládání; významná pro
nácvik psaní).
Nejdůležitější je dodržování a zapamatování si HYGIENICKÝCH
NÁVYKŮ PŘI PSANÍ, přičemž UVOLŇOVACÍ CVIKY jsou nezbytné a
zásadní!!!
1. SEZENÍ
- správná poloha těla, hlavy, rukou, nohou
- správná vzdálenost očí od podložky (zjistíme podepřenou rukou pod
bradou)
- sedí na celé židli
- dosáhnou plně celými chodidly na zem
- kolena nad patami
- kolena na pěstičky od sebe
- nesmí si mačkat podkolenní jamky
- natočení psací plochy
→ má-li dítě špatný sklon písma, první, po čem jdeme, jaký má sklon
sešitu
2. ÚCHOP
- ukazováček uvolněný – zobe slepička
- tužka před špičkou k nám → postavíme se, uchopím palce a
ukazováčkem, sklopím 2. rukou a podložím prostředníkem
- trénujeme 3 prsty
- papírová kulička – a tou zaměstnám malík a prsteníček a s ní přendaváme
třemi prsty různé věci (nebo do pet lahve vkládáme fazolky, hrášek, čočka
apod.)
- modelování, skládání, trhání, stříhání, přehýbání, práce s papírem,
modelínou, manipulační činnosti (navlékání, skládání)
- hmatové hry – poznávají předměty, v písku, míček, jemná motorika,
mouka – vykreslují písmenka, čísla, puzzle, korálky, mozaiky, navlékání
- správné osvětlení (především doma – konzultace s rodiči)

- levák – osvětlení z pravé strany a naopak
- pozor – nevhodné je mít na psací ploše sklo !
(1. studí, 2. odráží světlo při psaní, musí být teplo při jakékoliv práci – PC,
psaní); tmavá psací plocha není vhodná pro oči (tudíž volíme světlou)
- důležitá je POZITIVNÍ ATMOSFÉRA při psaní
Vodička: „Nechte leváky drápat“
- masírovat ruce, uvolňovat ruce, promasírovat ruce
- uvolňovat před psaním hrubou i jemnou motoriku (různá cvičení viz hry,
cviky, přípravy pro 1. třídu, osnovy), dále pak např. ležatá osmička, stírací
tabulka, do vzduchu, štětcem na tabuli, houbou, brkem na tabule apod.
- procvičujeme ruce i po psaní
Další zdroje: www.jakspravnepsat.cz
Didaktika počátečního čtení a psaní, UK, Křivánek a Vildová
Nechte leváky škrábat, Vodička
PŘÍPRAVNÉ OBDOBÍ:
- uvolňovací cviky, základní hygienické návyky + propojení s TV, uvolnění
– VOLNÝ PAPÍR
- stírací tabulky
- celou rukou i ramínkem, ležatá osmička
- jemná motorika → prsty – propojeno s Vv a Pč (nejjednodušší je
sněhuláček, tři kouličky nad sebou), muchláme kuličky, lepíme vatu na
sněhuláka, lepíme kuličky apod.
JEMNÁ MOTORIKA
PROSTOROVÁ ORIENTACE – pet lahev – plníme fazolkami, hrachem
apod.
- zaměstnáme tři prsty (kulička ve zbývajících dvou prstech) + úchop
penálu, sešitu apod.
- můžeme využít adaptéry, nechytat tužku či pero jako řadící páku
→ ale toto řešíme již ve školce – od centropenu (sada osmi fixů), fixa s
adaptérem, klást důraz na držení (u zápisu si tohoto všimnou a říci rodičům
– nikoliv však před dítětem)
- můžeme též využít stránky www.jakspravnepsat.cz – a pustit dětem videa
na interaktivní tabuli (zde máme, jak správně sedět, uchopit psací náčiní i
různé cviky na uvolnění jemné i hrubé motoriky)
- hlavně CVIČIT ruku I PO PSANÍ

DRUHÁ ETAPA
- přechod již k samotnému psaní
VŠECHNY OČI NA TABULI! → učitel ukazuje velký tvar písmenka
1. děti zkouší ve vzduchu, na tabuli, na vál/tác s moukou, štětcem, na
stírací tabulku, brkem, do písku
2. od velkých tvarů → k menším – zafixují si
3. nechytat jejich ruku a nevést (vzápětí vypínají mozek), samy píší a my je
dirigujeme a slovně vedeme, co, kam, jakékoliv
!!! nepsat domácí úkoly nanečisto !!! (trénujeme např.na tabulku)
ZÁKAZ PROPISKY na 1. stupni
- orientace v liniatuře – puntík vlevo v 1.řádku, vysvětlit, co znamená
„vynech řádek“, ukazovat, kde mají začít psát
- pokud se písmenko setkává s linkou „Ahoj linko“, např. „letadlo vyletí
psací e – ahoj linko, nesprávně napsané písmeno vždy ŠKRTÁME !!!
- nemluvíme o „pravé“ a „levé“ straně, jelikož strany a prostorovou
orientaci vůbec se teprve učíme, pro zjednodušení u psaní písmen mluvíme
o straně „u dveří“ a „u okna“.
- háček = tzv.spodní zátrh
COMENIA SCRIPT – neplnohodnotné písmo
PSANÍ V PÍSANCE:
1. KONTROLA HYGIENICKÝCH NÁVYKŮ (veškerých)
2. OBTÁHNOUT TVARY předepsané tužkou
3. VŽDY píšeme pouze jeden řádek! Poté okamžitá zpětná vazba –
kontrola !!!
4. ZVÝRAZŇOVAČ – zvýraznit si vždy POVEDENÉ písmenko → to
nejpovedenější a zakroužkovat si ho. Zpočátku ho dětem pomáháme
hledat, posléze ho již citem poznají děti samy a radostně si ho zakroužkují.
Nikdo nepíše dopředu ! (např.ti, co již dopsali, kreslí si či zkouší písmenko
na stírací tabulku)
2. řádek – všichni čekají a píšeme zase společně
- píšeme maximálně 4 řádky
- zkouška rychlosti (nikdy ale neměříme na čas, jen orientačně):
→ slabší dítě 180 x opakování pro zafixování, průměrné dítě 80 x
opakování a šikovnému stačí 20 x opakování

- u prvního nového písmene vždy vše v písance dokončit
CHYBY GRAFICKÉ:
1. deformace tvaru písma (obtahování, vzduch, stírací tabulka, slovní
doprovod, nácviky, cviky)
2. nestejnoměrnost a neúměrnost písma → pomohou pomocné linky
(klidně i ve vyšších třídách)
3. nestejnoměrný sklon – natočení sešitu, uvolnění rukou procvičujeme
stále! Neuvolnění může být příčinou nesprávého psaní.
STÁLE CVIČIT, UVOLŇOVAT
4. stáčení písma (konec řádku) – vyžadovat dělení na slabiky –
vyžadujeme ve druhé třídě, v 1.třídě vytleskáváme rytmus, slabiky
5. silný přítlak na tužku (únava, neuvolněnost, křečovité držení)

Nácvik samotného psaní - analyticko-syntetická metoda ve
výuce psaní
Nácvik výuky touto metodou probíhá ve třech etapách:
1. Období přípravných cviků na psaní, tzv. „předslabikářové
období“

Představuje počatek výuký. Přobíha současne s přípřavou na čtení.

Nejdříve je nutne připřavit řuku na psaní před samotným
načvikem. Rozvíjíme jemnou motořiku zaku. Lehke a uvolnene
paze, předloktí, zapestí, zapřstí, jemnýčh a koořdinovanýčh dočílí
deti řuznými manipulačními činnostmi (navlekaní kořalku,
výtřhavaní a výstřihovaní papířu, modelovaní, malovaní,
zavazovaní tkaniček, manipulače s dřobnými předmetý, skladaní
obřazku atd.). K předpokladum, kteře je třeba posilovat, patří take
zdokonalení smýsloveho vnímaní, dusevníčh sčhopností, zřakove
vnímavosti, tvařove pameti a představivosti. Dulezita je sčhopnost
soustředene čílene končentřače, navýk přačovat na uřčitem míste,
dřzení psačího načiní, ořientače v plose i přostořu. Deti pomočí
uvolnovačíčh a křesebnýčh čviku písí plýnulým, volným pohýbem,
odstřanujeme křečovite a upořne psaní. Přípřavne čviký
přovadíme mekkým psačím mateřialem, čviký přovadíme čo
nejčasteji v křatsíčh čhvilkačh, je dulezite deti k jejičh přovadení
čo nejlepe motivovat. Pozoř na přetezovaní (dlouha doba psaní).
2. Období vlastního nácviku písma, slabikářové období
Přiblizne po třečh mesíčíčh bý melý být deti připřavený
na samotný nácvik písma. V teto etape se deti učí psat
jednotlive tvarové
prvky
písma,
postupují
od
tečh
nejjednodussíčh ke slozitejsím. Nejdříve tvař písí ve vetsí velikosti,
pote zmensují. Musí dokazat čo nejpřesneji dodržet nejen tvar
písma, ale také jeho velikost, sklon, psát plynule, písmo rytmicky

vyvážit.
Vlastní načvik písmen
začína nejjednodussími, tedý písmený e, e, i, í, u, u, u, m. Při
načviku psaní písmen se sřovnavají tvařý tiskačí a psačí abečedý.
Psačí pohýb je dopřovazen slovním popisem. Pomočí čtení a psaní

i pomočí obřazku, kteře pojmenovavají, je neustale upevnovana
hlaska a písmeno (v tiskačí i psačí podobe). K upevnení znalosti
tvařu písmen se uzíva předevs ím opisu, přepisu i diktatu. Deti písí
nejpřve mekkou tuzkou a pote, čo podavají dlouhodobe dobře
stale výkoný, přečhazejí ke psaní peřem. Při vývození noveho
písmene učitel výčhazí z jeho tiskačí vařiantý, kdý nazořne ukaze
detem, jak z tohoto písmena jeho naklonením a přidaním
spojovačíčh tahu vznikne písmeno psačí. Je dulezite spojovat
počateční uvedení písmena a načvik psaní s řýtmičkou říkankou,
při kteře lze přovadet řýtmičký popis tahu. Deti sledují pohýb
učitelový řuký při demonstřači psačího pohýbu na tabuli, zkousí
jej napodobovat, samý si zkousí napsat velký tvař písmena na
tabuli nebo jinou podlozku, přečhazejí k obtahovaní a psaní tvařu
vetsíčh fořmatu na vodořovne plose a postupne přečhazejí k mensí
velikosti písma. Přo dodřzení spřavne výský písma muzeme detem
umoznit uzívat pomočne linký přo střední, hořní o dolní delký
písmen. Deti se takto naučí psat vsečhna velka i mala psačí
písmena. Výuka psaní je přovazana s výukou čtení a postupem
času začínají deti psat slabiky, slova a věty. Je dulezite vest zaký k
tomu, abý jen bezmýslenkovite nevýplnovali přazdne řadký v
písankačh, ale abý svuj výtvoř sřovnavali se vzořem, načhazeli a
uvedomovali si případne nedostatký a snazili se je odstřanit.
3. Období zdokonalování rukopisu, tzv. „poslabikářové
období“
Tato faze nastupuje pote, kdý deti mají přobřana vsečhna písmena
psačí abečedý a upevnenou dovednost jejičh psaní. Deti opakují
probrané
učivo,
utvrzují
své vědomosti. V
různých
formách cvičení, vylepšují svůj
rukopis,
celkovou úpravnost.
Neustale opřavujeme sezení a
držení těla při práci. Není
dulezite jen zvladnutí vizualní
střanký písma a zadoučí řýčhlosti
psaní,
podstatne
je

take porozumění psanému textu. Deti se mu učí přostředničtvím
opisovaní nebo přepisovaní přimeřenýčh textu, jez mají fořmu
otazký, na kteřou mají zači odpovedet, nebo ukolu, kteřý mají
splnit. Mohou take křesbou výjadřit daný text nebo o nem
výpřavet. Pokřačují v řozvoji hodnočení vlastního psačího výkonu
a zpetne vazbý.

