
Podpora psaní – domácí procvičování

Vzhledem k současné situaci, kdy se děti vzdělávají doma a nemají psaní procvičené tak, jak by 
tomu bylo při běžné výuce, nabízím několik tipů, jak na to.

Nejprve si ujasněme pojmy.
Opis – dítě opisuje text psaný psacím písmem.
Přepis – dítě přepisuje text psaný tiskacím písmem do psacího.
Diktát – dítě píše psacím to, co slyší.
Autodiktát – dítě píše podle obrázku nebo podle svého (samo si musí nadiktovat, co bude psát).

• Nejdůležitější je psát každý den po malých částech. Délka psaní by neměla přesáhnout 10 
minut.

• Pokud je potřeba, je vhodné procvičování rozdělit na dopolední a odpolední část.
• Je dobré střídat diktát slov, přepis, diktát vět, opis …
• Tipy na diktáty viz Zásobník diktátů.
• Děti by měly mít k dispozici přehled psacího písma. V případě, že zapomenou tvar, mohou 

nahlédnout. Tuto možnost dětem NEBERTE. (Připevněte např. na nástěnku nebo mimo 
přímý dosah, abyste zabránili nadužívání.)

• Při psaní vět začněte na dvou větách. Teprve časem přidávejte.
• Trvejte na kontrole. Děti si po sobě musí přečíst (i polohlasem) a zkontrolovat. U některých 

se osvědčilo tzv. čtení do skříně. Dítě si svůj sešit a pero vezme, odejde si číst a kontrolovat 
polohlasem ke zdi nebo ke skříni. Některým toto odpojení pomáhá lépe se soustředit
a následně psát bez chyb.

Doporučení pro rodiče:
• Při kontrole dětem označte chybně napsaná písmena nebo chybná napojení.
• Pokud chybí v textu interpunkce nebo diakritika, můžete dětem říct, kolik mají hledat chyb 

nebo na začátku řádku udělejte barevně tolik teček, kolik je tam chyb. Ať se samy snaží 
chyby najít.

• Pokud již nic nenajdou, chyby jim ukažte nebo označte.
• Chybná slova děti píší znovu bez chyb.

Pro ty, kteří to chtějí zábavně:
• Diktujte dětem „srandičky“, vymýšlejte věty, které je rozesmějí.
• Nechte děti, až si vymyslí větu, kde začínají všechna slova stejným písmenem. Tuto větu 

můžete pak nadiktovat nebo napsat tiskacím a děti musí přepsat do psacího.
• Diktujte nebo předepisujte dětem to, co je baví. Jména postav z jejich oblíbené hry, značky 

aut nebo jiných dopravních prostředků, druhy sladkostí nebo ovoce, stromy, ptáky …
• Napište dlouhou větu (např. Kdo dnes napíše tuto větu bez chyby, najde pod zeleným 

polštářem poklad.) Každé slovo bude na zvláštním papírku a bude u něj číslo vyjadřující 
pořadí slova ve větě. Papírky nalepíte po celém bytě. Dítě běhá a hledá postupně slova od 1 
do konce. Psát smí jen u stolu a psacím písmem. Po napsání věty si zkontroluje. Takto 
můžete dětem psát různé vzkazy nebo úkoly, které mají udělat.

Zde jsem našla nějaké listy pro docvičení psaní ke stažení: http://pisanka.cz/
Pro procvičování je možné zakoupit i různé písanky pro vázané písmo z jiných nakladatelství než 
Didaktis (tu používáme my). Krátké diktáty a přepisy osobně považuji za smysluplnější a 
praktičtější.

http://pisanka.cz/

