
 

DESATORO ČITANIA S DEŤMI 

 

      

KEĎ SI SPOLU ČITATE, NECH JE TO 
JEDINÁ VEC, KTORÚ ROBÍTE 

NIKDY DIEŤA NETRESTAJTE TÝM, 
ŽE ZRUŠITE VÁŠ SPOLOČNÝ ČAS 

DÁVAJTE SI SMIEŠNE MALÉ CIELE 

VYTVÁRAJTE NÁVYK 

MAJTE SPRÁVNE OČAKÁVANIA 

MAJTE KNIHY PORUKE (A 
SCHOVÁVAJTE OVLÁDAČ :) )  

KNIHY OPAKUJTE 

KNIHY STRIEDAJTE 

MAJTE KNIHY NA OČIACH 

PAMӒTAJTE NA NAJDÔLEŽITEJŠÍ DÔVOD, PRE KTORÝ TOTO VŠETKO ROBÍTE: 
VZŤAH S VAŠIM DIEŤAŤOM 

Zabudnite na maily, telefonáty, nepozmývanú kúpeľňu ...Buďte pri 

deťoch svojou mysľou, nielen telom. 

15 minút denne umožní dieťaťom zaspávať  v harmónií s vedomím 

bezpečia vo vzťahu s rodičom. Preto im to neodopierajte, aj keď nemáte 

Vy či ony svoj deň  

Na začiatok si dajte ciele, ktoré môžeme nazvať smiešne malými – päť 

minút denne   Ak po piatich minútach ešte budete mať Vy či Vaše  deti 

chuť čítať ďalej, nech sa páči  

Päť minút každý jeden deň v týždni má vyššiu hodnotu ako jedna hodina 

v sobotu dopoludnia. Okrem toho tento návyk pôsobí dlhodobo 

intelektuálne aj vzťahovo  

Nečakajte, že čítanie z deťmi bude ideálne  Malé deti sa môžu  mrviť, 

budú chcieť knihy ožužlávať, budú chcieť preskakovať strany, väčšie 

Vás naopak môžu  prerušovať a klásť otázky. Všetko z toho je však 

úplne v poriadku  

Tak bude pre Vás aj deti podstatne ľahšie rozhodnúť sa pre ne 

rozhodnúť a dať im prednosť pre televízorom. 

Opakovanie na úrovni vety a na úrovni príbehu je pre dieťa veľmi 

dôležité. Pomáha upevňovať vetné väzby, nové slová, pomáha chápať 
ako vlastne funguje príbeh. 

Známe knihy dieťaťu zabezpečujú známe podnety, avšak nové knihy jeho 

svet rozvíjajú. Platí pravidlo troch príbehov: jeden veľmi dobre známy 

(ten, ktorý dieťa pozná naspamäť), jeden známy (ktorého dej pozná) a 

jeden úplne nový. 

 
Knihy štandardne vložené do police len ťažko zaujmú dieťa, je to len 

séria vedľa seba uložených chrbtov kníh s nadpismi. Miesto toho 

využite parapety, košíky, prípadne vytvorte čítací kútik  Možností je 

neúrekom  

 

 


