


Učíme děti dobře mluvit
/Sikhľuvas le čhavoren lačhes te vakerel/

Instrukce pro rodiče:

Povzbuzujte dítě k tomu, aby mluvilo a pokládalo vám otázky. Vyvarujte se při tom rozkazů
a příkazů. Pokyny jako „Řekni!“ nebo „Zopakuj!“ dítě spíš odradí. Vaše odpovědi dodají dítěti 
potřebnou motivaci, protože uvidí váš zájem. Nepřerušujte dítě při mluvení a nevyčítejte mu, 
pokud mluví málo nebo špatně. Nespěchejte na něj. Důležité je dobře a s mírou pochválit za to, 
co dítě dokázalo, tedy ani nepřeceňovat, ani nepodceňovat jeho schopnosti.

Den lačho lav le čhavores kije kada, hoj te del duma pro lačhipen the te phučel tumendar. Na 
das rozkaza. Na phenas leske „Phen!“ alebo „Phen mek jekhvar!“ Oda hin nalačhes. Te odphenel 
pro phučibena hin nekfeder, bo kavka sikhavas, hoj amen pricirdel. Na chučkeras le čhavoreske 
andre duma the na vičitinas, hoj del čepo duma alebo nalačhes del duma. Ma siďaren pre leste. 
Angluno hin te ašarel les vaš kada, so čačes dokazinďas, na kampel tele te marel leskro džaniben.

I dítě, které se nestydí, nemá vždy náladu „předvádět se“ před ostatními. Nenuťte proto dítě k 
projevu před jinými lidmi, když se mu nechce. Může ho to odradit od dalšího učení. Nevystavuj-
te dítě situacím, o nichž víte, že si v nich nebude vědět rady, nebude umět odpovědět, vyslovit, 
říci.

The le čhavoren, so pes na ladžan, nane furt dzeka pes te presikhavel anglal buter džene. Te pes 
o čhavore ladžan, ma keren lenca dosilu, hoj pes te presikhaven. Kavka pes lenge šaj zdžungľol 
o sikhaviben. Te džanen, hoj o čhavoro na džanela te ophenel abo te phenel vareso, ta lestar aňi 
maškar aver džene na kamen.

Pro rozvoj řeči ani sluchu není dobré nechat dítě opakovat slova, kterým nerozumí. Povzbuzujte 
ho, aby se ptalo, když něco nezná či nechápe.

Nene lačheš te mukhel le čhavores te phenel mek jekhvar o lava, so lenge na achaľol. Nane 
lačhes aňi perdal o šuniben aňi perdal o vakeriben. Den lačho lav le čhavores kije kada, hoj te 
phučel tumendar, te vareso na džanel.

Pokud dítě mluví špatně, nevyčítejte mu to, nezesměšňujte je, nekritizujte ho a nenuťte ho pro-
ti jeho vůli opakovat slova správně.

Te o čhavoro del duma nalačhes, ma leperen leske, ma asan lestar, ma den pal leste duma the 
ma kamen, hoj o lava te phenel lačhes.

Pokud je dítě nemluvné, nechte mu dostatek času, aby se cítilo bezpečně, a oceňte jeho snahu, 
i pokud mluví špatně. Pochvalte dítě za jakýkoliv úspěch. Pokud k žádnému nedojde, pochvalte 
je za to, že to zkusilo.

Te o čhavoro na del duma, den les časos, hoj pes te čujinel lačhes. Ašaren les, the te del duma 
nalačhes. Vaš savoro le čhavores ašaren, the vaš kada, so na kampel, ašaren les vaš kada, hoj 
ča zkusinďas.



Instrukce pro pedagogy:

Všechny pracovní listy jsou jak v českém, tak i v romském jazyce, aby rozvíjely znalost romštiny 
jako mateřského jazyka dětí. Na každém pracovním listu je zároveň volné místo, pokud by bylo 
třeba doplnit instrukce jiným jazykem, který děti užívají.

V případě pracovních listů Učíme se hlásky / Sikhľuvas o hlaski dejte rodičům k dispozici vždy 
vybraný pracovní list a příslušný obrázek, který je určený dětem k vybarvení. U hlásky F a D se s 
obrázkem pracuje i při procvičování dýchání. U pracovního listu s hláskou Ž jsou zároveň uvede-
na k procvičení i slova s více sykavkami. Ta je možné začít procvičovat až po úspěšném zvládnutí 
všech znělých i neznělých sykavek.

Projděte s rodiči nejdříve celé zadání vybraného pracovního listu a ujistěte se, že mu rozumí. 
Ukažte jim u každé hlásky zvlášť, jak má správně vypadat pusa a jazyk (mluvidla). Zdůrazněte 
rodičům, že je důležité postupovat trpělivě a po jednotlivých krocích, tedy věnovat se procvi-
čování slabik a celých slov až po úplném zvládnutí jednotlivých hlásek. V případě procvičování 
celých slov mohou děti jednotlivá slova znázornit pomocí vlastní kresby nebo si vystřihnout 
příslušný obrázek z časopisu.

Rodiče určitě podpoří a zároveň dětem pomůže, když budete s dětmi pracovat obdobně i ve 
vašich hodinách a budete průběžně sledovat vývoj jejich výslovnosti.

Povzbuzujte rodiče, ať se určitě ptají, pokud doma zjistí, že něčemu nerozumí, nebo když si 
nebudou vědět rady s některým zadáním. Kdykoliv bude příležitost, ptejte se rodičů, jak jim 
cvičení jde a jestli nepotřebují s něčím poradit. Pro rodiče může být nepříjemné a v důsledku 
odrazující, pokud úkolům nebudou rozumět. I proto je důležité posilovat důvěru mezi vámi a 
rodiči, vhodně je podporovat, ukázat jim cvičení s dětmi v jejich přítomnosti, ptát se, co by jim 
pomohlo pro správný nácvik doma.

Nezapomeňte předat rodičům také pracovní listy Učíme děti dobře mluvit / Sikhľuvas lečha-
voren lačhes te vakerel. Projděte společně všechny body a vysvětlete jim, proč jsou při práci s 
dětmi důležité.

Přejeme vám, ať se vám spolupráce s rodiči a dětmi dobře daří.



2.
Pohádka o jazýčku / Paramisa pal e čhibori

Říkáme si společně / Vakeras jekhetane

Pracovní listy pro podporu předškolního vzdělávání

Pohádka o jazýčku
/Paramisi pal e čhibori/

Pracovní listy pro rodiče k procvičení
pusy a jazyka (mluvidel)

Instrukce pro rodiče:

Rozstříhejte společně s dítětem jednotlivé obrázky pohádky. Dítě může 
obrázky vymalovat, pokud je dostatečně velké a obrázek zcela nezamaluje. 
Během malování obrázku můžete dítěti začít postupně číst text pohádky, 
prozatím ale bez doprovodných instrukcí.

Přečtěte si sami pro sebe instrukce, jak je zapotřebí hýbat pusou a jazykem 
u jednotlivých obrázků. Vyzkoušejte si na sobě, jestli pokynům rozumíte. 
Případně to nejprve zkuste ve školce s paní učitelkou. Než začnete s pohád-
kou, ujistěte se, že dítě ví, kde je vpravo, vlevo, nahoře a dole.

Pohádku s dítětem čtěte tak, že budete držet papír před sebou, aby dítě 
vidělo na obrázky. Mezitím budete číst text pohádky na druhé straně. Spo-
lečně si budeme říkat pohádku a pohybovat pusou a jazykem podle obrázků. 
Pohádka je tak vlastně i o jazýčku vašeho dítěte. Ukažte dítěti, jak má pu-
sou a jazykem správně pohybovat, pokud si samo neví rady. Pohádku velmi 
zpestří, pokud si na pomoc vezmete zrcadlo, kam se vy i dítě můžete koukat, 
jestli jazýček dělá stejné pohyby jako v pohádce.

Když se dítě pohádku naučí, můžete například zamíchat obrázky a nechat 
ho, aby určilo jejich správné pořadí. Nebo můžete obrázky schovat po pokoji 
a nechat dítě, aby podle vašich pokynů (doprava, doleva, nahoru, dolů, ke 
skříni, pod postel atd.) hledalo jednotlivé kousky pohádky, a tak ji postupně 
složilo.

Hru je potřeba provádět v dobré náladě a pohodě, abyste si s dítětem přede-
vším užívali společně trávený čas. Cvičení by mělo být i pro vás spíše zábavou 
a hrou než povinností či nepříjemným úkolem.
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Pohádka o jazýčku / Paramisa pal e čhibori

Pohádka o jazýčku / Paramisa pal e čhibori

Říkáme si společně / Vakeras jekhetane

Říkáme si společně / Vakeras jekhetane

Pracovní listy pro podporu předškolního vzdělávání

Pracovní listy pro podporu předškolního vzdělávání

Jak se učit s pohádkou / Sar te sikhľol la paramisaha

Jak se učit s pohádkou / Sar te sikhľol la paramisaha
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Pracovní listy pro podporu předškolního vzdělávání
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Po takové dlouhé jízdě na koníkovi dostal jazýček chuť 
na něco sladkého, a tak se s chutí pustil do lízátka. /
Pal oda, so ajci phirelas pro grojoro, kamľa pes la čhibo-
rake te chal vareso gulo, ta chudňa te čarel o lizatkos. 

Jak se učit s pohádkou / Sar te sikhľol la paramisaha

Vypláznout jazyk a pohybovat s jeho špičkou nahoru dolů,
do stran, jako když se líže lízátko. /

Te del avri e čhib u čalavel la čhibakre agoreha upre tele the pro so 
duj seri, sar te bi čarďomas o lizatkos.

Jak se učit s pohádkou / Sar te sikhľol la paramisaha

Jak se učit s pohádkou / Sar te sikhľol la paramisaha
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Jak se učit s pohádkou / Sar te sikhľol la paramisaha

. /

Jak se učit s pohádkou / Sar te sikhľol la paramisaha
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