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Písmenka

Navrhuji vám, abyste podle 
našeho vzoru s dětmi kreslili 
písmenka a slova, které v nich 
vyvolávají emoce.

Např.: jméno, se kterým si 
doma hraje; rodinné příslušníky; 
oblíbené hračky atd.

Pokud děti čtou s obtížemi, tak 
je nenuťte, aby kreslily obrázky 
ke všem písmenkům v daném 
slově.

Začínejte od krátkých slov  
a vyhrajte si s touto technikou.
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Začínáme číst 1

Mnoho dětí se obtížně učí proto, 
že jsme je nenaučili, jak správně 
přistupovat k textům. Dítě  
v duchu nebo nahlas předčítá 
texty, ale často neví, co čte,  
a proto si skoro nic nepamatuje.

Náš pokyn „SOUSTŘEĎ SE na 
to, co čteš“ dítěti nepomůže.

STRUKTURA TECHNIKY

• Položte jednu otázku před 
čtením článku.

• Dítě (nebo vy) přečte krátký 
článek.

• Chtějte znát odpověď na vaši 
otázku.
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ZAČÍNÁME ČÍST 2

Pokud předchozí postup 
zafungoval, můžete k němu 
doplnit ještě jeden krok:

Ptejte se dítěte na základní 
otázky z mapičky:

Co, kdo, kde, kdy, jak, proč,  
s kým, jak dlouho...

STRUKTURA TECHNIKY

• Položte otázku před čtením 
článku.

• Dítě (nebo vy) přečte článek.

• Chtějte znát odpověď na vaši 
otázku.

• Pak se doptávejte: kdo, kdy, 
jak...
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DLOUHÉ STUDIJNÍ 
TEXTY

V této metodě se vyhýbáme 

standardnímu postupu. NEČTEME 

knihu slovo za slovem od začátku do 

konce.

PODSTATA METODY:

Celou knihu čtěte 3–5krát podle toho, 

zda chcete do hlavy dostat mikro 

detaily nebo jen důležité informace.

První čtení celé knihy by mělo trvat jen 

pár minut. 

Každé následující čtení je delší než to 

předchozí. (Pusťte si video.)

CELÝ POSTUP ČTENÍ (pět fází) VIDÍTE 

V MAPĚ.

POUŽÍVEJTE BUDÍK

Pro každou fázi si vyhraďte konkrétní 

čas. Měli byste mít pocit, že musíte 

trochu spěchat, abyste to v daném 

čase stihli. Já používám budík. Ten mě 

aktivuje.
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VYJMENOVANÁ 
SLOVA

STRUKTURA TECHNIKY

• Vyjmenovaná slova 
překreslete do obrázkové 
formy. Slovo „lyže“ změníte na 
obrázek lyží.

• Připravte pro dítě mapu, která 
obsahuje maximálně  
6 kategorií (větví).

• Nyní dítě přiřazuje jednotlivá 
vyjmenovaná slova (obrázky)  
k jednotlivým kategoriím 
(větvím).

SUPER TIP:

Vytvořte kategorie, u kterých 
dítě bude muset přemýšlet. Díky 
tomu si vyjmenovaná slova lépe 
zapamatuje. 
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UČÍME SE BÁSNIČKU

Jabloň v létě dává plody

Jabloň v létě dává plody, 
na podzim pak listí shodí. 
Celou zimu drží půst, 
na jaře se učí růst.

Každý řádek básně má v naší 
mapě svou větev. 
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ČESKÝ JAZYK – PÁDY Zde je důležité, aby si dítě s vaší podporou vytvořilo svoji vlastní 
mapu pádů.
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ABSTRAKTNÍ POJMY

Pokud si chcete být jistí, že dítě 
pojmům rozumí, tak si je nechte 
od nich nakreslit. Nespokojte se 
s tím, že by doslovně opakovalo 
vaši definici.
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PÁD EGYPTA

Když se chcete ujistit, že děti 
porozuměli vašemu výkladu, 
tak je nechte nakreslit mapu. 
Dělejte to už v průběhu výkladu.

Dokud dítě nerozumí podstatě  
a příčinám, tak od nich 
nežádejte data a detailní fakta. 
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ANGLICKÝ JAZYK Možná, že vy jste se angličtinu naučili snadno nebo pomocí 
memorování. Pravděpodobně dětem nabídnete svůj ověřený postup.

Některé děti se přes veškerou vaši i jejich snahu nechytnou.  
V takovém případě zvolte některou z alternativních metod.

My jsme v našem příkladu zkombinovali dvě techniky:

Mentální mapy a rýmování. 



11 KALISMAN.CZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jsou děti, pro které jsou číslovky abstraktní 
pojem i přesto, že počítání na prstech  
1–9 zvládají.

Místo neustálého mechanického opakování 
(tedy znechucování) naučte dítě, že každá 
číslice vyjadřuje svoji hodnotu pomoci úhlů, 
do kterých kreslíme kuličky.

POSTUP:

• Naučte dítě kreslit čísla s kuličkami.

• Vypočítejte pomocí kuliček v číslicích 
několik příkladů na plus i mínus.

• Vynechejte kuličky, ale zatím zachovejte 
stejný tvar číslic jako dosud.

• Přejděte k našemu současnému tvaru 
číslic.
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HRA S ČÍSLY

Ukažte dětem, že čísla  
se nacházejí všude.

Třeba v žehlícím prkně, v kytaře 
nebo v brýlích.
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NÁSOBILKA TŘÍ

Jeden trojúhelník má tři úhly.

Dva trojúhelníky mají 
dohromady šest úhlů.

Tři trojúhelníky mají...

Když k tomu přidáte hravost  
a fantasii, může vzniknout něco 
zajímavého...
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ČÍSLA JAKO 
SOUHLÁSKY

Pusťte si video a objevíte 
techniku, kterou používáme 
my profesionální trenéři 
paměti kdykoliv si chceme, 
potřebujeme zapamatovat  
velké množství nudných čísel.



A CO DÁL?

Veškeré vzdělávací kurzy, které 
Kalman vytvořil pro: 

• rodiče 

• jejich děti

• pedagogy

• asistenty učitele

• vzdělávací poradce

DALŠÍ KURZY

Kalman Horvát natočil se svým 
týmem stovky videí, v nichž 
ukazuje učitelům a rodičům, 
jak pracovat s dětmi, které mají 
„slabší logiku a paměť“.

Veškeré jeho kurzy najdete zde:

kalisman.cz
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https://kalisman.cz/

