POROZUMĚNÍ – ČTENÍ
(AKTIVITY)
konkrétní aktivity
1. pro začátečníky – žáci čtou:
nápisy na potravinách
propustku z nemocnice, z tábora
základní dotazníky
nápisy na veřejných prostranstvích (např. Přijdu hned)
názvy obchodů, institucí
titulky, podtitulky z novin a časopisů
jídelní lístek
počasí
letáky k lékům (zákl. informace „neužívat vnitřně“, kontraindikace)
jízdní řády
pozvánky, oznámení
letáky různého druhu
reklamy
programy
upoutávky
krátké dialogy
komiksy, doplňují bubliny do komiksu
texty k obrázkům a přiřazují je k obrázkům
text a skládají ho
text a rozdělují ho (dva smíchané texty)
text a doplňují do něj slova nebo věty
text a dokončují ho
text a rozhodují, které výroky o textu jsou pravdivé a které ne
text a odpovídají na otázky tzv. multiple choice
text a odpovídají na otázky
2. pro mírně pokročilé – žáci čtou:
text, orientují se v něm a hledají v něm informace
text s podpůrným obrázkem
dotazníky
inzeráty
výluky, změny tras městské hromadné dopravy
oznámení – odečet plynu, výtah nejede, omluvenky, zápisy v žákovské knížce,
esemesky
text v jiném grafickém kódu (dešifrují např. ručně psaný text)
3. text pro žáky, kteří ještě nemají fixovanou výslovnost
• čtěte texty se žáky nahlas (zároveň se procvičuje i výslovnost)
• předčítejte text žákům, žáci opakují
• nechte žáky číst nahlas dialogy
• uvědomte si, že čtení nahlas pomáhá k lepšímu mluvení (pomáhá získat jistotu
v mluveném projevu)
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4. multifunkční text (tj. 1 text pro více úrovní)
• připravte úkoly k textu - některé mohou být společné pro různé úrovně, všichni
žáci by měli být zaměstnáni
• připravte víc úkolů, které můžete zadávat různým skupinám, úkoly na sebe
nemusejí navazovat
• k některým úkolům vypracujte klíč – žáci si pak mohou cvičení sami
zkontrolovat

(volně upraveno podle příručky Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince)
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