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Vyjádření k     provádění reedukace  metodou Sfumato   

Učení metodou „Splývavého čtení“ má nejlepší předpoklady dát všem dětem šanci dosáhnout úspěchu, protože 
metody nácviku vycházejí z vědeckých poznatků a zásad, ale zároveň jsou dětem velmi blízké a přirozené

Cílem uvedené  metody  je  prevence  a  reedukace  špatně  čtoucích  dětí.  Metodika  Sfumato  (Splývavé  čtení)  
odstraní  špatné  návyky  a  vytvoří  základy  pro  bezchybné  čtení.  Metoda  je  snadno  osvojitelná,  realizuje  se 
zábavnou formou, zohledňuje výslovnost dětí. Zabraňuje dvojitému čtení a vynechávání či záměně písmen. Učí 
děti číst plynule, se správnou intonací a s porozuměním.

Z poznatků poradenské reedukační péče:

Obtíže před reedukací:

- dyslektické obtíže při čtení a psaní – vynechávání hlásek a interpunkce ve slovech, obtíže při diktátech, psací  
tempo pomalé, většinu tvarů písmen izolovaně píše bez obtíží, čtení je pomalé, komolí slova, vymýšlí si, čte bez  
porozumění. I v řeči často slova komolí, nedokáže tvořit věty a slova skloňovat, měnit správně tvar slov.

Po reedukaci:

- při psaní a přepise provádí automatiky okamžitou kontrolu napsaného doplní interpunkci, hlásky nevynechává.  
Při psaní také vše komentuje – splývavě. Tedy dochází k propojení splývavého čtení a psaní.

-  při  čtení dobře načítá slova, nevrací se a čte plynule, lépe čte v pomalejším tempu; před čtením textu je  
zásadní probrat smysl slov, mít slova načtená – pak nechybuje a text chápe a dokáže s ním dále pracovat, také se 
zlepšuje orientace v textu.

- psaní diktátů zvládá bez větších obtíží, slova si postupně „splývavě“ při psaní říká a hned provádí kontrolu; 
jednotlivá slova píše bez obtíží – hlásky ani interpunkci nevynechává; ve větách ( o 3– 5ti slovech) - na začátku  
věty píše velké písmeno a na konci znaménko. Občas chybuje při psaní vlastních jmen - je ještě nutné upevnit.

Celkově dochází k postupnému zvyšování sebedůvěry a osamostatňování. Manifestace obtíží ustupují. 

Dále je ale nutná pomoc druhé osoby – ujišťuje se, že pracuje správně. Někdy je stále zapotřebí zopakovat  
zadání práce.
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