
      Nácvik načúvania: 

 poznávanie predmetov podľa zvuku – štrnganie kľúčov, trhanie papiera, zvuky 

dopravných prostriedkov, zvuky zvierat, zvuky pri činnostiach;  

 určovanie dĺžky zvuku – vnímanie 2-3 tónov hudobného nástroja s rozličnou dĺžkou;  

 určovanie intenzity zvuku – slabé a silné tóny;  

 určovanie kvality zvuku;  

 poznávanie piesne podľa melódie;  

 počúvanie rozprávok  

  

        Cvičenia sluchovej pamäte:  

  nácvik riekaniek, básničiek, pesničiek;  

 čítanie príbehu, kde sa opakujú určené slová, pri ich počutí dieťa zatlieska, ťukne 

ceruzou;  

 zapamätanie si hlások, slabík, slov, číslic;  

 rozvíjanie viet – vyslovíme vetu, dieťa ju zopakuje a pridá jedno slovo;  

 zapamätanie si melódie  a určenie zmeneného tónu v tej istej melódii;  

  

      Cvičenia sluchovej diferenciácie (sluchového rozlišovania): 

 rozlišovanie slabík, určovanie, či sú rovnaké alebo nie (ide o slabiky dlhé – krátke, 

mäkké - tvrdé, znelé – neznelé, nosové – nenosové);    

 rozlišovanie slov – nezmyselných (klaš - kleš) a zmysluplných (nos - noc) – len 

určenie zhodnosti a rozdielu;  

 presné určenie hlásky, ktorou sa slová od seba odlišujú, slová sa líšia hláskami na 

začiatku, v prostriedku a na konci slova;  

 určenie hlásky, ktorou môžeme zmeniť dané slovo na iné(pec – pes – zmena c na s)  

 tvorenie viet zo slov, ktoré sa líšia jednou hláskou.  

   

  



        Sluchová analýza a syntéza:  

Postupujeme v poradí  veta - slovo - slabika - hlás ka    

určovanie počtu slov vo vete;  

určovanie poradia slov vo vete;  

tvorenie viet z daných slov;  

delenie slov na slabiky  

poznávanie danej slabiky  v slove;  

vyhľadávanie slov s danou slabikou na začiatku slova;  

určenie prvej, poslednej prostrednej slabiky v slove;  

určovanie rovnakých slabík v slovách;  

slovný futbal – určovanie slova, ktoré začína na slabiku, ktorou sa končilo 

predchádzajúce slovo;  

skladanie slov zo slabík;  

tvorenie nových slov zámenou slabík;  

tvorenie slov z poprehadzovaných slabík;  

poznávanie hlásky v slove; vyhľadávanie slov, ktoré obsahujú danú hlásku na 

začiatku, v prostriedku a na konci slova;  

rozklad slov na hlásky – postupujeme od najjednoduchších slov k ťažším a dlhším 

slovám;  

skladanie slov z hlások;  

skladanie slov z hlások prešmyčkou;  

rozklad slov na hlásky a tvorenie nových slov;  

tvorenie nových slov – pridaním a odobratím hlásky, zámenou hlásky;  

tvorenie slov z pomiešaných písmen  

 

 

 

 


