Rozvíjení čtenářské gramotnosti
1.
Analýza úrovně čtení s porozuměním žáků s kochleárním implantátem /
Kateřina Hádková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy
In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN
1211-2720 -- Roč. 25, č. 2 (2015), s. 135-146.
Příspěvek se zabývá problematikou čtení s porozuměním žáků s kochleárním
implantátem. Ke zjištění stavu v základních školách i v základních školách pro
sluchově postižené byl použit neverbální Kaufmanův subtest 16
Čtení/porozumění, který je standardizován pro populaci 7-12,5 letých žáků. Z
analýzy vyplynulo, že tři čtvrtiny žáků s kochleárním implantátem vykazují určitý
deficit ve čtení s porozuměním oproti jejich slyšícím vrstevníkům. Tato zjištění
jsou ekvivalentní s mnohými zahraničními výzkumy, které navíc poukazují na
rostoucí problémy s náročností textů na středních školách.
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2.
Čítam, čítaš, čítame : osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe výťah / Jana Humeníková -- slo
In: Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis -- ISSN 1335-0404 -Roč. 23, č. 5 (2014), s. 10-13.
Náměty na interaktivní cvičení, testy, prezentace a předváděcí sešity vytvořené v
programech MS Word, Excel, Hot Potatoes a ActivInspire, které slouží k
rozvíjení čtenářských dovedností a čtenářské gramotnosti žáků prvního stupně
základní školy. Zkušenosti s jejich využitím při práci žáků 4. ročníku.
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3.
Gramotnostní dovednosti u dětí s rizikem dyslexie navštěvujících 3. třídu ZŠ
= Grammar Skills in 3rd Graders at Risk of Dyslexia / Anna Kucharská,
Tereza Medřická, Veronika Bláhová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy
In: Didaktické studie -- ISSN 1804-1221 -- Roč. 1, č. 1 (2014), s. 118-132.

Rizikové skupiny, ve kterých je ohrožen rozvoj čtenářských dovedností - jedná se
o děti s deficity v kognitivních, jazykových a dalších dílčích funkcích a děti s
osobnostními či motivačními charakteristikami, které tento vývoj negativně
ovlivňují. Studie mapuje variabilitu vývoje počáteční gramotnosti u dětí s rizikem
vzniku specifických poruch učení, jedné z nejrizikovějších skupin v rozvoji
gramotnosti. Rozložení dětí z výzkumného vzorku do sledovaných skupin podle
vývoje a stupně ohrožení a rozložení výkonů dětí ze sledovaných skupin v
tabulkách. Výsledky studie, závěry.
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4.
Metodou splývavého čtení (Sfumato) se dá vyučovat i na základní škole
praktické / Alžběta Krchová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy
In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN
1211-2720 -- Roč. 25, č. 2 (2015), s. 147-154.
Cílem článku je výčet základních aktuálních metod výuky čtení v České republice
s detailním popisem metody splývavého čtení - Sfumato. Autorka, učitelka na
základní škole praktické, popisuje metodu jak z teoretického, tak z praktického
hlediska. Detailně rozpracovává postup nácviku čtení, zmiňuje také korelaci s
výukou psaní. Doporučuje výukové materiály a poukazuje na prolínání metodiky
Sfumato do ostatních vyučovacích předmětů. Zmiňuje se o výhodách i úskalích
metody Sfumato a poskytuje své četné zkušenosti z výuky na základní škole
praktické.
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