Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie
Ul. Kollárova č. 49,

036 01 Martin

t. č. 043/430 20 20, 430 20 21, 423 91 11, 0948 070 412, cpppapmartin@gaya.sk,www.cpppapmartin.sk

Dysortografia

Definícia:
Dysortografia je špecifická porucha pravopisu často sprevádzaná s dyslexiou.
 auditívna dysortografia– narušenie procesov sluchovej diferenciácie a oslabenie
bezprostrednej sluchovej pamäti
 vizuálna dysortografia– zníţená kvalita vizuálnej pamäti, nepamätá si grafémy
(písmená)
 motorická dysortografia– namáhavosť písania, porušenie jemnej motoriky alebo
vývinová dyspraxia
Špecifické chyby:
vynechanie, pridanie, zámena diakritických znamienok
vynechanie, pridanie, zámena písmena, slabiky, slova
v mäkkých slabikách – di, ti, ni, li
v znelosti P-B, T-D, K-G, S-Z, Š-Ţ
spájanie slov
malé písmená na začiatku vety u beţných obvyklých mien – Maja, Evka...
nevybavenie si písanej formy písmena – nahradzuje tlačenou formou
Nešpecifické chyby:
v ostatných tvrdých a mäkkých slabikách – bazálne ťaţkosti nevyplývajú z auditívnej
diferenciácie
v koncovkách podstatných mien
vo vybraných a odvodených slovách
v zhode podmetu a prísudku
v prídavných menách
vo vetnej interpunkcii
nesprávne rozdeľovanie slov
neosvojenie si gramatiky
neochota spolupracovať, choroba
Diktát – potrebné schopnosti ţiaka:
 vedieť sústredene načúvať, vyčleniť hlas učiteľky z ostatných zvukov v triede
 diktovanú vetu krátko podrţať v pamäti, aby zachytil diktované slová
 sluchom písané slovo analyzovať na jednotlivé hlásky















rozlišovať jednotlivé hlásky, najmä podobne znejúce napr. b - p, d - t
musí v pamäti vyhľadať správne písané tvary počutej hlásky
pri písaní správneho tvaru nesmie zameniť tvary písmen, ktoré vyzerajú podobne
prepájanie dvoch zmyslových oblastí, spája počuté s vizuálnym obrazom písmen
má ovládať svoju ruku a prsty, aby urobil správny pohyb pri písaní a spojil obraz
písmen s pohybom
musí postihnúť sled hlások a písmen, dodrţať postupnosť a nesmie zabudnúť ţiadnu z
činností
umiestňuje písmená na papier na správne miesto v správnej polohe, teda usporadúva v
priestore (podľa Brigitte Sindelárovej)
správna sebakontrola napísaného textu
dostatočne rozvinuté grafomotorické zručnosti
práca s chybou
sústavné nadobúdanie vedomostí o gramatických pravidlách a ich praktické pouţitie
momentálny duševný zdravotný stav dieťaťa
vplyv okolia ako napr. počasie, nálada v triede, udalosti v rodine...

Ukáţka – rôzne príčiny chyby:
papagáj – pabagáj
1. ţiak nepočul jemný rozdiel medzi p – b
2. dobre počuje, ale nerozlišuje dostatočne obe písmená tvarovo
3. nevie, či vyslovené p patrí k tvaru p alebo b (problém v spojení 2 zmyslov dohromady,
prevod počutého na videné)
4. odlišnosť priestorového usporiadania – problém v priestorovej orientácii
Druhy diktátov:
I.
podľa cieľa:
II.

III.

1. nácvičné
2. kontrolné
podľa obsahu: 1. hlásky – písmená
2. slabiky
3. slová
4. vety
5. kombinované
podľa postupu: 1. komentované
2. cvičné
3. po zrakovej príprave
4. po sluchovej príprave
5. kombinácia 3. a 4.
6. autodiktát
7. tvorivý diktát
8. výberový diktát
9. s obmenami

IV.

podľa zdroja obsahu: 1. zvukové
2. autodiktát:
a) vlastné myšlienky
b) naučený text naspamäť (tvaropisný/rýchlostný)
c) obrázkový

Príprava pred diktátom:
 grafomotorická
 zraková
 sluchová
 ortografická (pravopisná)
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