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Pro koho je metoda Sfumato vhodná
•
•
•

Sfumato je pro všechny děti, které mají zrak, hlas a sluch bez patologických projevů
umožňuje lepší integraci dětem s dysfázií, s naslouchátky, zrakovou vadou, dětem, které mají
problémy s výslovností i dětem se s níženým intelektem, dětem cizinců i dětem bilingvním

Proč je Sfumato preventivní metoda vzniku jakýchkoliv potíží při čtení, či dyslexie
•
•

základní stavební jednotka (písmeno-hláska) vychází z pomalého provedení a tím se u každého
jedince zohledňuje individuální rychlost zpracování CNS
rychlost čtení není ukazatel kvality

Jak metodika funguje
•
•
•

Sfumato je založeno na tónovém provedení, protože lidská řeč je zpívavá.
Žák se od prvního písmene (hlásky) učí správně intonovat, nesetrvává v deklamování
Sfumato, jako jediná metoda, vede dítě k perifernímu načítání písmen

Co metodika Sfumato řeší aneb ČTENÁŘSKÉ DESATERO
•
•

s čím se běžně potýkáme ve školách při výuce čtení
zcela zásadní je, že při správné aplikaci metodiky Sfumato nedochází ke dvojitému čtení,
které může být – a v mnoha případech je - problémem plynulého čtení a čtení s porozuměním

Sfumato v praxi
•
•
•

výborný nástroj pro učitele, ale vyžaduje praktický výcvik pedagoga
využívá řadu pomůcek a je připravena řada výukových materiálů
přináší radost z práce nejen žákům a rodičům, ale i učitelům
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Co lidé říkají
•
•
•

Každému dítěti vyhovuje jiná metoda – učitel by tedy měl učit metodou, která danému dítěti
vyhovuje. Dá se předem určit?
Chytré dítě se naučí číst jakoukoli metodou. Tento úkaz nikdy nenastal – v reedukačních
programech končí děti i geniální.
Kdy už bude číst naše dítě normálně a tolik nezpívat. Když má čtenář pomalejší čtení, je více
zpívající, protože se jedná o reprodukci delších tónů. K tzv. normálnímu čtení dojde u každého
jedince v jiném čase.

PaedDr. Mária Navrátilová, autorka metodiky
•
•

49 let praxe v oblasti reedukace špatně čtoucích dětí.
11 let praxe v první třídě ZŠ, kde aplikovala metodiku Splývavého čtení (Sfumato).
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Videoprojekce
•

výsledky reedukace

Orientační ceník:
Odvíjí se od počtu osob a km – dojezd lektorky.
PREZENTACE v jiných městech, místech na požádání (pronájem učebny bezplatně)
A: do 20 osob
- cena za skupinu: 6 000 Kč + doprava lektora
B: 21 - 30 osob
- cena za skupinu: 10 000 Kč + doprava lektora

