
 

 
   

Námety pre prácu s deťmi s vývinovými poruchami učenia   
  

metodický materiál nielen pre učiteľov ...  
  
  

  
  

  

  
 
 
  

  
  
Vážení pedagógovia/pedagogičky,  

  
určite sa vo vašich triedach stretávate s deťmi, ktoré majú ťažkosti v učení alebo s deťmi s 
poruchami učenia. Na nasledujúcich stránkach vám ponúkame niekoľko námetov, 
metodických postupov, ktoré môžete využiť pri práci s týmito deťmi. Nie všetky ťažkosti 
spojené s čítaním, písaním a počítaním spadajú do kategórie špecifických porúch učenia. 
No aj pri práci s deťmi, u ktorých môžme hovoriť o rysoch, prejavoch, príznakoch porúch 
učenia, je možné používať uvedené postupy a cvičenia. Metódy a postupy sa stávajú účinné 
len pre tých, ktorí ich používajú, doplňujú, oživujú svojou vlastnou skúsenosťou a 
individuálnymi charakteristikami, ktorí ich  modifikujú tak, aby pomohli dieťaťu, ktoré našu 
pomoc potrebuje.  
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Druhy ŠPU, s ktorými sa najčastejšie stretávate  
  
Dyslexia – F 81.0 – Špecifická porucha čítania - porucha čítania môže postihovať rýchlosť 
čítania (dieťa číta pomaly alebo len slabikuje), správnosť (dieťa zamieňa písmená, domýšľa 
si text), porozumenie čítaného textu, reprodukcia prečítaného textu je veľmi slabá.  

  
Čo patrí medzi typické dyslektické prejavy:  

- ťažkosti s rozlišovaním tvarov písmen,  

- znížená schopnosť spájať písanú a zvukovú podobu hlásky,  

- ťažkosti v rozlišovaní tvarovo podobných písmen,  

- nerozlišovanie zvukovo podobných hlások,  

- nedodržiavanie správneho poradia písmen v slabikách, slovách, tzv. inverzie,  

- pridávanie písmen, slabík do slov,  

- vynechávanie písmen, slabík v slovách,  

- domýšľanie si koncov slov,  

- nedodržiavanie dĺžok samohlások,  

- neschopnosť čítať s intonáciou,  

- nesprávne čítanie predložkových väzieb,  

- čítanie bez porozumenia,  

- dvojité čítanie – dieťa prečíta najprv slovo, či slabiku potichu pre seba, a až potom 
nahlas  

  
Dysortografia – F 81.1 špecifická porucha hláskovania – porucha pravopisu, prejavuje 
sa tzv. špecifickými dysortografickými chybami.  

  
Čo patrí medzi špecifické dysortografické chyby:  

- zámeny zvukovo podobných hlások (b-d, z-s, h-ch)  

- sťažené vybavovanie si naučeného tvaru písmena v písomnej podobe, znížená 
schopnosť spojenia písanej a počutej podoby hlásky,  

- zámeny tvarovo podobných písmen v písanej podobe,  

- chyby z artikulačnej neobratnosti,  

- chyby v mäkčení na akustickom podklade,  

- chyby v dôsledku sykavkových asimilácii,  

- neschopnosť dodržiavať poradie písmen, slabík v slove,  

- pridávanie písmen a slabík do slov,  

- nerozlišovanie slabík dy-di, ty-ti, ny-ni,  

- neschopnosť dodržiavať dĺžky samohlások,  

- neschopnosť rozlišovať hranice slov vo vete,  

- ťažkosti v slabikách a slovách so slabikotvorným r,l  

  
Dysgrafia – F 81.1 Špecifická porucha hláskovania – porucha písania postihuje úpravu 
písomného prejavu aj osvojovanie jednotlivých písmen a prevedenie hlások do písanej 
podoby.  

  
Čo patrí medzi typické dysgrafické prejavy:  

- nečitateľné písmo a to aj pri dostatočnom čase a pozornosti venovanej danej úlohe,  
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- tendencia k zmenšovanie písaného aj tlačeného písma, nepravidelná veľkosť, 
rozličnosť tvarov, nerovnosť línií, nerovnomerný sklon, neschopnosť dodržiavať 
riadky pri písaní,  

- nedokončené slová či písmená, vynechávanie slov v súvislom texte,  

- nepravidelné usporiadanie na stránke vzhľadom na riadky a okraje,  

- nepravidelná hustota medzi slovami a písmenami,  

- často atypický úchop písacieho nástroja či kŕčovitý úchop prstov,  

- zvláštne držanie tela pri písaní,  

- predriekavanie písmen, starostlivé pozorovanie píšucej ruky,  

- výrazné pomalé tempo písania, veľká námaha pri akomkoľvek písomnom prejave,  

- obsah napísaného v časovom tlaku nekoreluje s jazykovými schopnosťami a 
zručnosťami,  

  
Dyskalkúlia – F 81.2 Špecifická porucha aritmetických schopností – postihuje 
operácie s číslami, matematické predstavy, priestorové predstavy pri práci s číslami aj 
pri geometrii.  

  
Čo patrí medzi typické prejavy dyskalkúlie:  

- ťažkosti s orientáciou na číselnej osi,  

- zámena tvarovo podobných číslic napr. 6-9,  

- neschopnosť vykonávať matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, 
delenie), -  poruchy priestorovej a pravo-ľavej orientácie.  

  
 
Cvičenia zamerané na prácu s deťmi s dyslexiou:  

  

Osvojovanie písmen:  
• Modelovanie písmen, maľovanie, vytrhávanie z papiera, kreslenie do piesku atď.  

• Poznávanie textilných písmen pomocou hmatu a následne vyslovenie hlásky.  

• Práca s písmenami z polystyrénu, z drôtu, s písmenami vymodelovanými z plastelíny a 
pod.  

• Vytváranie obrázkov z písmen, napr. z veľkého tlačeného O dieťa vytvorí tvár alebo 
pavučinu, z písmena M motýlika, vytváranie obrázkov spojením niekoľkých písmen.  

• Tabuľky s písmenami, okrem klasickej abecedy existujú tabuľky farebných písmen, v 
ktorých sa vyhľadávajú a spájajú písmená podľa určitého systému, napr. všetky písmená 
e – malé , veľké, písané, tlačené.  

• Dokresľovanie neúplných či nedokončených tvarov písmen – zo začiatku chýba len malá 
časť, potom väčšia.  

• Skladanie písmen napr. z papierových častí.  

• Písmenové pexeso.  

  

Zámeny tvarovo podobných písmen: 
Rozlišovanie písmen b-d-p:  
• Znovuvyvodzovanie písmena b pomocou spojenia s obrázkami, citoslovcami, napr. bu, 

bu, bu; bim, bam.  

• Rovnaký postup dodržíme aj pri vyvodzovaní písmena d.  

• Porovnávanie oboch písmen b-d, obťahovanie písmen na tabuli, obťahovanie tvarov 
písmen z polystyrénu, z drôtu a pod., so zatvorenými aj otvorenými očami, porovnávanie 
slovným komentárom, farebným rozlíšením.  
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• Vyhľadávanie a farebné krúžkovanie písmen v texte, podčiarkovanie slov, ktoré obsahujú 
tieto písmená.  

• Čítanie slov, ktoré obsahujú najskôr jedno, potom druhé písmeno. Po dostatočnom 
zafixovaní oboch písmen nasleduje práca so slovami, ktoré obsahujú obe písmená.  

• Zelinková, O.: Cvičenia pre dyslektikov IV. (Rozlišovanie b-d-p). Praha, DYS 1995 
Rozlišovanie písmen m-n:  

• Spájanie precvičovaných tvarov písmen s názorným obrázkom, napr. m- mačka, n – noha.  

• Obúvaním písmen, písmeno m má obuté tri topánky, písmeno n len dve.  

• Papierový model písmen, ktorý preložíme na polovicu zvislo, preložením tlačeného tvaru 
písmena m vznikne n.  

• Krúžkovanie, dokresľovanie, skladanie, modelovanie, obťahovanie atď.  

  

  

Spájanie hlások a písmen do slabík:  
• Zvolíme si najpoužívanejšie samohlásku a, dieťa sa ju snaží spájať s rôznymi 

spoluhláskami, napr. ra, na, la, pa...  

• Vysvetlíme deťom princíp, opakovane vyslovujeme jednotlivé hlásky danej slabiky, napr. 
m, a, ma, a dieťa po nás opakuje, je vhodné podporovať túto  činnosť aj názornými 
pomôckami.  

• Práca s kockami s písmenami, modely písmen (papierové plastové, textilné), gorálky s 
písmenami, deti sa snažia vytvoriť slabiku a prečítať ju, neskôr aj naopak, napr. ma – am.  

• Spájanie slabík s predmetom alebo obrázkom, napr. la – lastovička.  

• Technika pri ktorej prečítame prvú hlásku a druhú mierne preťahujeme, ako keby sme 
spievali, napr. m –áá, má.  

• Dieťa vysloví nahlas prvé písmeno, zároveň sa pri vyslovovaní pozrie aj na nasledujúce 
a to prilepí.  

• Spojenie s pohybom, predpažíme jednu ruku a zároveň vyslovíme prvú hlásku v slabike, 
predpažíme druhú ruku a povieme druhú hlásku v slabike, vzápätí obe ruky spojíme a 
vyslovíme celú slabiku  

• Dyslektické okienko, pomocou ktorého skladáme slabiku.  

  

Spájanie slabík do slov, čítanie slov:  
• Špeciálne domino alebo pexeso so slabikami, kartičky a pod.  

• Čitateľské tabuľky, čítacie okienka.  

• Jednoduché ukazovanie prstom práve čítaného úseku.  

• Vyznačovanie oblúčikov.  

• Podčiarkovanie práve čítaného úseku hrubou fixkou.  

• Dyslektické okienko, u ktorého je odkrytá vždy len časť slova, posúvaním okienka 
postupne dieťa prečíta celé slovo.  

  

Námety pre prácu s textom:  
Predpokladom na zvládnutie čítania je dostatočný rozvoj psychických funkcií v uvedených 
oblastiach:  

Sluchová percepcia:  
• Sluchová pozornosť, učiteľ číta text a žiaci reagujú napríklad tlesknutím na vopred 

dohodnuté slovo.  

• Sluchová analýza, syntéza, diferenciácia:  

- učiteľ prečíta text, žiaci počítajú vety, slová vo vetách,  

- urči počet slabík v slovách, napr. odpísaná, veterno,  
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- urči prvú, poslednú hlásku v slove,  

- rozlož na hlásky slovo traktorista,  

- ktoré slovo z textu vznikne zložením hlások n-e-p-r-š-í,  

- rozlož slovo na hlásky a utvor z nich iné slová, napr. lastovička, l-a-s-t-o-v-i-č-k-a, 
vytvorené slová – sto, stolička, oči...,  

- urči, ktorými hláskami sa slová rozlišujú, napr. nebojí –nehojí. Zraková percepcia:  

• Označ v každej vete začiatok aj koniec, použi rôzne farby.  

• Spočítaj koľkokrát je v texte slovo pes (globálne vnímanie tvarov, žiak nečíta celý text).  

• Čítaj len prvé písmená alebo prvé slabiky v slovách.  

• Vyhľadaj najdlhšie, najkratšie slovo. Pravo-ľavá a priestorová orientácia:  

• Na ktorej strane je článok?  

• Koľko má odstavcov?  

• Spočítaj slová v prvom odstavci.  

• Ukáž prstom zľava – doprava.  

• Prečítaj prvé slovo v druhom riadku a pod.  

• Na začiatku ktorého riadku je slovo mohol.  

• Nájdi v texte vetu: Vonku pršalo. Nájdi slovo auto.  

Reč, slovná zásoba, gramatické kategórie, artikulácia:  
• Tvorba zdrobnenín, napr. pes – psíček.  

• Tvorba opozít, napr. mäkký – tvrdý.  

• Aká môže myš ( malá, šedá, nebojácna), mačka, dom...,  

• Povedz iným slovom, napr. pekný – krásny.  

• Gramatické kategórie:  

- vyhľadaj podstatné mená, slovesá,  

- určovanie slovných druhov (úlohy zaraďujeme podľa úrovne dieťaťa, nie podľa 
požadovaných osnov),  

- vytvor z podstatných mien prídavné mená, napr. vták – vtáčí, les – lesný, vytvor zo 
slovies podstatné mená, napr. prísť – príchod, kresliť – kresba. Práca s textom v 
učebnici:  

• Úlohy zamerané na pochopenie obsahu:  

- vymysli koniec príbehu,  

- nakresli obrázok, podľa obsahu čítaného textu,  

- vymysli iný názov textu,  

• Úlohy zamerané na čítanie ťažších slov:  

- podčiarkni najťažšie slová, poskladaj slová z písmen, slová napíš,  

- učiteľ vyberie ťažké slová a následne s nimi so žiakom pracuje, napr. nástenka,  

- vytvor slovo zo slabík, napr. sten – ka- ná,  

- doplň chýbajúce písmená, napr. n_ste_ka,  

- napíš písmená v správnom poradí, napr. a n s e k t á n, -  ťažké slová píše na 
tabuľu.  

Ďalšie námety:  

• Čítaj, ako keby si čítal tajomný príbeh.  

• Čítaj tak, ako keby si komentoval športový zápas.  

• Prečítaj čo najviac slov na jedno nadýchnutie.  

  

Porozumenie čítaného textu:  
• Mali by sme deti viesť aj k ústnemu vyjadreniu. Okrem rozvoja slovnej zásoby prispievame 

ku zdokonaľovaniu jeho vyjadrovacích schopností.  
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• Pri výrazných ťažkostiach začíname s porozumením obsahu izolovaných slov, dieťa má 
prečítať slovo na kartičke, napr. názov zvieraťa lebo predmetu, a vyhľadať príslušný 
obrázok, predmet alebo ho nakresliť. N prúžkoch papiera je vždy uvedená jedna 
jednoduchá veta, ktorú dieťa prečíta, priradí k nej odpovedajúci obrázok, vykoná príslušný 
pokyn, povie vlastnými slovami obsah vety alebo vyjadrí vlastným obrázkom.  

• Prekryjeme jedno slovo vo vete, dieťa vetu prečíta a podľa významu vyvodí chýbajúce 
slovo, napr. Na oblohe svieti......  

• Pracujeme s textom, v ktorom sú niektoré slová vynechané, sú uvedené oddelene od 
textu, napr. vedľa neho, pod textom, dieťa si najprv prečíta uvedené slová, až potom číta 
text, do ktorého slová doplňuje.  

• V texte sa uvádza niekoľko slov navyše, dieťa podľa významu určuje, ktoré slová do textu 
nepatria.  

• Na prúžkoch papiera sú rozpísané jednotlivé vety. Dieťa má prúžky s vetami poukladať 
podľa deja do správneho poradia.  

• Využívanie kombinácie počúvania s vlastným čítaním, dieťa si časť textu vypočuje, potom 
porozpráva obsah, ďalšiu časť dočíta samo a porozpráva zvyšok deja.  

• Dokončovanie príbehov, vymýšľanie vhodných nadpisov, a pod.  

  
  

Cvičenia zamerané na prácu s deťmi s dysortografiou: 
  

Rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások:  
Príčinou je nedostatočne rozvinuté sluchové vnímanie a ťažkosti pri vnímaní a reprodukcii 
rytmu, ale aj chýbajúci návyk sebakontroly, nesústredenosť, ponáhľanie.  

  
• Urči, či sú tieto vymyslené slová rovnaké alebo nie. Napr. pis – pís, kolak – kolak  

• Znázorňovaním slov krátkymi a dlhými samohláskami pomocou stavebnice, žiak 
vyznačuje slabiku s dlhou samohláskou dlhým tvarom, krátku krátkym tvarom, možno 
použiť aj tvary vystrihnuté z papiera.                   

   
 

• Grafické znázorňovanie dĺžok samohlások. Napr. slovo komín rozdelíme na slabiky, 
slabiku obsahujúcu dlhú samohlásku označíme zvislou alebo vodorovnou čiarou, krátku 
samohlásku bodkou                              komín                  ●  ▬  

   pravítko               ● ▬ ●  
• Ku grafickému znázorneniu žiaci vyhľadávajú slová z textu. Napr. ● ▬      sedí, volá 

                                                                                                              ▬ ● ●    výlety, nápady 

• Učiteľ diktuje slová, žiaci si zapisujú len grafické znázornenie.  

• Doplňovanie krátkych a dlhých samohlások do textu. Napr. Kon_ky sa pas_ na l_ke.  

• Podčiarkovanie dlhých samohlások v texte. Napr. Slnečné lúče sa odrážajú na hladine 
jazera.  

• Tvorenie slov ktoré sa odlišujú dĺžkou samohlások. Napr. vila – víla, dráha – drahá.  

• Časovo úsporné sú cvičenia, v ktorých žiaci zapisujú len samohlásky, popr. len dlhé 
samohlásky zo slov, ktoré učiteľ diktuje. Napr. U: Váha, prosí, beží, haló  

                                              Ž: á,a,o,í,e,í,a,ó  

  

Rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások pomocou bzučiaku:  
• Rytmické cvičenia bez slov. Učiteľ vyťuká rytmus, žiaci počítajú, koľko zvukov počuli, 

potom napodobňujú rytmus vytlieskávaním alebo vyťukávaním.  

• Učiteľ predriekava slová a žiak ich prehráva pomocou bzučiaku.  
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• Učiteľ prehráva rytmické štruktúry a žiaci vyhľadávajú odpovedajúce slová.  

Napr. U:  ▬ ●  Ž: ráno, číta, píše...  

• Používať bzučiak aj pri pravopisných cvičeniach a diktátoch. Učiteľ doprevádza diktované 
slová zvukom bzučiaku alebo individuálne pomáha žiakom si uvedomiť dĺžku samohlások. 
Cieľom je predchádzať chybám a zdôrazňovať vnímanie dĺžky.  

  

Rozlišovanie slabík dy-di, ty-ti, ny-ni:  
Chyby sú najčastejšie spôsobené nedostatkami v oblasti sluchového rozlišovania, ďalšími 
príčinami môžu byť znížená schopnosť aplikovať učivo o tvrdých a mäkkých slabikách, 
nedostatočné zafixovanie tohto učiva, aj príčiny prameniace z psychických vlastností žiaka.  

  
• Farebne odlíšené karty s i/y (y – čierne, tvrdé ako uhlie, i – žlté mäkké ako púpava), učiteľ 

hovorí slová napr. dynamo, ďatelina, ticho..., žiaci dvíhajú a ukazujú kartičky podľa toho, 
ktorá slabika sa v danom slove nachádza.  

• Drevené a textilné písmená.  

• Farebné označovanie, vyškrtávanie, podčiarkovanie, krúžkovanie mäkkých a tvrdých 
slabík v texte, ich doplňovanie do textu.  

• Zoraďovanie slov podľa slabík, ktoré obsahujú, do stĺpcov. Napr. rodina, lodička, vadí, 
vždy, chudý, pády...  

  
DI                                 DÍ                           DY                       DÝ  

rodina          vadí                          vždy                     chudý 
lodička                                                           pády  
  
• Priraďovanie mäkkých a tvrdých slabík k slovám. Napr.  ty         __ká  

                                                                                              ti           de__  , po__chu                                                                                                        

  
Rozlišovanie mäkkých a tvrdých slabík pomocou kociek (tvrdé kocky so slabikami dy, ty, ny, 
a mäkké kocky so slabikami di, ti, ni), môžu byť aj loptičky (tvrdá - pinpongová loptička, 
mäkká penová loptička)  

• Učiteľ hovorí dvojice slabík, žiak ich opakuje, ohmatáva príslušnú tvrdú či mäkkú kocku.  

• Vyhľadávanie slov s danou slabikou. Žiak ohmatáva napr. tvrdú kocku s dy , súčasne 
slabiku vyslovuje a vyhľadáva slová s touto slabikou, napr. dym, dýchať, ľady.  

• Určovanie slabík v slovách. Začíname slovami, kde je sledovaná slabika na začiatku 
potom na konci a na záver uprostred slova. Učiteľ vysloví slovo, žiak ho zopakuje a 
súčasne ohmatáva odpovedajúcu kocku.  

• Rozlišovanie slov, ktoré sa líšia tvrdosťou slabík. Napr. doplňovaním slov do vety: Na 
stole tiká – tyká budík.  

• Zelinková, O.: Cvičenia pre dyslektikov II. (Rozlišovanie slabík dy-di, ty-ti, ny-ni a 
rozlišovanie sykaviek). Praha, DYS 2002  

  

Rozlišovanie sykaviek s, c, z, š, č, ž:  
Chyby bývajú podmienené nesprávnou výslovnosťou a nedostatočne rozvinutým sluchovým 
vnímaním.  

  
• Rozlišovanie sykaviek v slabikách. Žiaci majú na kartách napísané sykavky, učiteľ 

vyslovuje slabiky, žiaci zdvíhajú karty s príslušným písmenom.  

• Rozlišovanie sykaviek v slovách ( rovnako ako pri slabikách).  

• Vyhľadávanie slov so sykavkami. Učiteľ vysloví hlásku, žiak hlásku zopakuje a ukáže 
odpovedajúce písmeno v slove.  
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• Rozlišovanie sykaviek, ktoré menia zmysel slova. Napr. U: sem-zem, Ž: opakuje dvojice 
slov, ukazuje príslušné písmená. Rozlišujeme postupne hlásky s-š, z-ž, c-č.  

• Rozlišovanie viac sykaviek v jednom slove. Napr. rozcvička..., postup je rovnaký ako v 
predchádzajúcich cvičeniach ( vyslovovanie po učiteľovi, ukazovanie písmen na kartách, 
popr.  

uvedomenie si spôsobu artikulácie).  

  

Vynechávanie, pridávanie písmen alebo slabík:  
Príčinou bývajú nedostatky v sluchovej analýze a syntéze, znížená schopnosť vybavovať si 
písmená, poruchy koncentrácie pozornosti, grafomotorické ťažkosti, ponáhľanie, nesprávna 
výslovnosť.  

• Písomná analýza a syntéza slov. Napr. U: utorok, Ž: utorok zopakuje, píše u-t-o-r-o-k, U: 
s-t-r-om, Ž: s-t-r-o-m zopakuje, strom napíše.  

• Tvorenie slov z poprehadzovaných  písmen. Napr. k-i-n-a-h – kniha.  

• Podčiarkovanie správne napísaných slov. Napr. vreča – včera – včare.  

• Písanie na stroji alebo nápodoba písania na stroji na klávesnici zobrazenej na papieri.  

  

Hranice slov v písme:  
Žiak píše dve aj viac slov dohromady, spája predložky so slovami, nerozlišuje začiatok a 
koniec vety. Tieto ťažkosti sa často spájajú s vynechávaním a pridávaním písmen či slabík. 
Príčinou sú ťažkosti v sluchovej analýze a syntéze, v chápaní obsahovej stránky toho, čo 
dieťa píše, ťažkosti v grafomotorike.  

• Vyznačovanie slov časťami zo stavebnice alebo písomne dohodnutými znakmi. Napr. 
Maminka pečie buchty.  ●▬●  

• Určovaním počtu slov vo vete. Napr. U: Dnes ráno snežilo. Ž: opakuje vetu, počíta slová.  

• Čítanie slov s predložkami s pomocou obrázkov. Učiteľ ukáže obrázok, napr. stoličky a 
žiak spája zobrazený predmet s predložkami na kartách, napr. na stoličke, pod stoličkou, 
pri stoličke....Pritom si uvedomuje, že slovo stôl zostáva stále rovnakým pojmom s 
konkrétnym obsahom a predložka sa mení.  

• Grafické znázorňovanie náročnejších viet obsahujúcich predložky, zámena a ďalšie 
krátke slová. Učiteľ vysloví vetu: Už som o tom hovoril. Žiak vetu zopakuje a namiesto 
slov píše len čiarky alebo ukladá predmety ( pastelky, gombíky).  

• Papierové prúžky s dohromady napísanými slovami. Napr. žiak má prúžok rozstrihnúť 
podľa jednotlivých slov (rozstrihané prúžky sa môžu použiť aj na skladanie viet.  

• Vkladanie pomocných slov medzi predložku a podstatné meno. Napr. na zelenom strome, 
v širokom okne. Napomáha ku zlepšeniu vnímaniu a rozlišovania slov s predložkami aj 
so zvratnými zámenami.  

• Popletené vety napísané spojením niektorých alebo všetkých slov dohromady. Napr. 
Pesšteká na cudziehočloveka. Je  vhodnejšie predpisovať vety písaným písmom, žiak sa 
hrá na učiteľa a slová od seba oddeľuje čiarami, alebo vedľa napíše vety správne. Pri 
veľkých ťažkostiach začíname slovnými spojeniami. Napr. veľkámačka, padádážď.  

  

Osvojovanie gramatických pravidiel:  
Pri osvojovaní učiva sluchovou cestou, kladie učiteľ požiadavky, ktoré je žiak schopný 
zvládnuť, no nie vždy vie použiť gramatické pravidlá aj v praxi. Ťažkosti sa prejavujú najmä 
u detí s nedostatočne rozvinutým jazykovým citom alebo s malou slovnou zásobou.  

• Vyhľadávanie príbuzných slov. Napr. U: myš, Ž: myška, myší, poprípade naopak: učiteľ 
hovorí slová a žiak vyhľadáva a hovorí slovo zo základnej rady vymenovaných slov.  

• Doplňovanie y/i ústne. Učiteľ hovorí slová a žiaci zdvíhajú kartičky so správnymi 
písmenami.  
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Cieľom je prvotné precvičovanie učiva zameraného na rozlišovanie i-y.  

• Zápis len precvičovaného javu. Napr. y-ý-i-í U: mydlo, Ž: píše len y.   

• Doplňovacie cvičenia. Napr. Kam_l  sťahoval preb_točn_  nab_tok.  

• Zápis len tých slov, ktoré obsahujú precvičovaný jav. Napr. učiteľ diktuje vetu: Cesta bola 
lemovaná lipami. Žiak píše len lipami.  

• Mechanické odpisovanie slov, ktoré žiak napíše chybne. Slová, ktoré napísal nesprávne, 
môže dieťa 3-5 krát odpísať. Cvičenie nie je vhodné zaraďovať príliš často. Dieťa sa môže 
so slovami pohrať – farebne vyznačiť, zložiť z písmen, napísať kriedou, vodovými 
farbičkami a pod. Cvičenie je vhodné pre deti s dobrou zrakovou pamäťou.  

  
  

Cvičenia zamerané na prácu s deťmi s dysgrafiou:  
  
Dysgrafia je spôsobená deficitmi predovšetkým v nasledujúcich oblastiach – jemná a hrubá 
motorika, pohybová koordinácia, pozornosť, priestorová orientácia, porucha koordinácie 
systému – spojenie foném a grafém a pod.  

  

Jemná motorika:  
Cvičenia vykonávame v rámci iných predmetov:  
• Rôzne drobné ručné práce.  

• Dieťa má na niekoľkých prstoch jednej ruky udržať list popiera napr. formát A4, prsty na 
ktorých dieťa papier drží môžeme obmieňať.  

• Vlepovanie kúskov farebného papiera do predkresleného obrysu.  

• Vytváranie tieňových obrazcov pomocou prstov a dlaní.  

• Navliekanie rôznych materiálov, modelovanie, vytrhávanie z papiera, skladanie z papiera, 
viazanie rôznych uzlov.  

• Sypanie rôznych materiálov do nádob s rôzne širokými hrdlami.  

Cvičenia, ktoré vykonávame pred písaním aj v priebehu písania:  
• Pohyby prstov – dotýkanie prstov oboch rúk, dotýkanie palca s ďalšími prstami, 

odďaľovanie a približovanie prstov (nožničky), a pod.  

• Cvičenie pohybovej pamäti – opakovanie cvikov predvedených učiteľom, spájanie cvikov 
do krátkych zostav, sledovanie cvikov a ich opakovanie z pamäti.  

   
  

  

Hrubá motorika:  
• Pohyby paží, napr. mávanie, krúženie – let vtáka, sekanie kosou, plávanie kraulom, 

striedavé upaženie a vzpaženie, krúženie predlaktím – navíjanie klbka  

• Pohyby dlaní, vpred, vzad, vpravo, vľavo, krúženie dlaňami (mávanie, kývanie), tlačenie 
dlaní oproti sebe a následné uvoľňovanie, zavieranie dlaní do pästí a otváranie, striedanie 
úderov dlaní a pästí o podložku  

  

Písanie písmen a spojov medzi písmenami:  
Jednotlivé písmená majú viac alebo menej oporných bodov a ich zapamätanie môže byť pre 
dieťa veľmi náročné. Preto je vhodné používať pomocné linajky bez ohľadu na vek. Niektoré 
deti majú ťažkosť s vybavovaním si tvarov písmen. Nutná pomôcka je prehľad písmen – je 
lepšie ak si dieťa pomôže keď si nie je isté ako keby by malo strácať čas vybavovaním si 
správneho tvaru z pamäti.  
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Cvičenia zamerané na prácu s deťmi s dyskalkúliou:  
  

Utváranie pojmu číslo:  
• Manipulácia s predmetmi spolu s verbalizáciou, dieťa berie predmety po jednom do ruky 

a počíta.  

• Počítanie s názornými pomôckami bez manipulácie len so zrakovou oporou.  

• Počítanie z pamäti.  

• Doplňovanie čísel v číselných radoch, napr. 12, 13,   , 15.  

• Trénovanie orientácie na číselnej osi:  

- ukáž číslo 98, 54 – dieťa má číslo ukázať bez odpočítavania jednotlivých dielikov od 
nuly,  

- ukáž číslo hneď pred číslom 34, číslo o tri väčšie, menšie a pod.,  

- prečítaj číslo na karte a ukáž ho na číselnej osi,  

- porovnávanie čísel,  

- zoraďovanie čísel podľa veľkosti,  

- rozklad čísel pomocou názorného materiálu aj z pamäti,  

- čítanie a potom vymenovávanie čísloviek vzostupne a j zostupne  

- zaokrúhľovanie čísel, môžme vykonávať spolu s orientáciou  na čísel nej osi,  

- grafické znázornenie čísel do mriežky 10x10, dieťa buď vyfarbuje alebo ukladá prúžky 
z papiera s rôznym počtom dielikov na mriežku,  

  

Základné matematické operácie:  
• Dieťa sa učí rozumieť základom sčitovania, odčítavania s pomocou predmetov, obrázkov, 

pričom počítanie do 10 je východiskom úspechu,  

• Urči, ktorý znak použiješ, učiteľ hovorí slovné príklady a žiak ukazuje, ktoré matematické 
znaky by použil.  

• Vymysli slovný príklad, kde použiješ nasledujúci znak, napr. +.  

• Dvojice žiakov majú kocky s číslami, napr. +1,+2,-1,-2 a nádobky s gombíkmi, hádžu 
kockou a komentujú: priberám, dostávam, zbavujem sa, strácam..., prehráva ten kto 
nemá žiadny gombík, cieľom je uvedomenie si spojenia znamienka a jeho významom.  

• Doplň chýbajúce znamienko: 2   3 = 5  

• Doplň chýbajúce číslo: 8 :   = 2  

• Tvorenie štyroch typov príkladov z daných čísel, napr. 3, 2, 5:  

3+2 = 5  

2+3 = 5  

5-2 = 3  

5-3 = 2  

• J, Novák: Dyskalkúlia. Špecifické poruchy počítania. Metodika rozvíjania počtových 
predstáv a s prílohou Pracovné listy, Tobiáš, 2000  

  

  
Slovné úlohy:  
Žiak s dyskalkúliou môže riešiť podobné úlohy ako jeho spolužiaci, ale používa nižšie čísla, 
ktoré zodpovedajú jeho vedomostiam:  

• Prečítajte s dieťaťom text a pomocou otázok vyčleňte dôležité údaje, len prečítať text 
nestačí.  

• Využitie herných situácii pri tvorení príkladu.  

• Tvorenie slovných úloh k danému príkladu, napr. 3x4 = 12, vymysli na tento príklad slovnú 
úlohu.  
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• Riešenie numerických veľmi ľahkých úloh, aby dieťa pochopilo princíp bežných situácií. 
Napr. 15 minút píšeš úlohu zo slovenského jazyka a 15 minút z matematiky. Ako dlho 
píšeš obe úlohy?  

• Riešenie slovných úloh pomocou manipulácie s predmetmi.  

• Využívanie bežných situácií zo života na tvorenie príkladov.  

• http://www.volny.cz/dyskalkulie/REEDUKACE.htm  

• http://dyskalkulie.webgarden.cz/pracovni-listy  

• http://www.dyskalkulia.wbl.sk/Hry-.html  

  

  

Priestorová orientácia:  
• Dieťaťu ukazujeme obrázky a pýtame sa, čo je hore, dole, vpravo, uprostred, vpredu, 

vzadu a pod., pýtame sa na vzťahy medzi predmetmi  na obrázku, na vzájomné 
umiestnenie obrázkov.  

• Urobíme zasadací poriadok detí v triede, dieťa určuje, kto sedí vedľa koho po pravej 
strane, po ľavej strane, ktorí sedia za sebou, potom sa otočí pravým bokom, ľavým bokom 
a chrbtom k tabuli, dieťa zisťuje ako sa pozície zmenili.  

• Nakreslíme na papier rôzne geometrické tvary, rozstriháme ich a necháme dieťa skladať 
dohromady.  

  

Postupnosti, číselné rady:  
• Dieťaťu hovoríme rad čísel, ktorý má opakovať, začíname so štyrmi jednomiestnymi 

číslami. Postupne sa počet čísel zvyšuje.  

• Hra s predmetmi -  pred dieťa položíme do radu niekoľko predmetov napr. ceruzku, gumu, 
nožnice, pero, dieťa si má predmety zapamätať. Potom predmety zakryjeme, dieťa 
predmety vymenováva pričom musí zachovať ich poradie, začíname so štyrmi predmetmi, 
počet postupne zvyšujeme do desať. Rovnakým spôsobom môžme pred dieťa poukladať 
obrázky z pexesa, kartičky s geometrickými tvarmi, kartičky s písmenami alebo číslami.  

• Predkladáme pred dieťa predmety alebo kartičky rovnakým spôsobom, po ich zakrytí však 
niektoré z nich ukážeme dieťaťu. Dieťa má určiť, na ktorom mieste alebo medzi ktorými 
predmetmi vec alebo kartička ležala.  

• Menujeme deň v týždni, napríklad piatok, dieťa má povedať ktorý deň je pred piatkom a 
ktorý deň nasleduje, podobne sa môžme pýtať aj na postavenie mesiacov v roku.  

• Dieťa doplňuje číslo väčšie alebo menšie od daného čísla, napr. __5__, __35__,__258__, 
náročnosť cvičenia určujeme podľa matematických vedomostí dieťaťa.   

• Dieťa doplňuje desiatky, medzi ktorými číslo stojí, napr. 10-14-20, __37__,__546__, 
môžme zvoliť aj opačný postup, dieťa vyhľadáva číslo, ktoré stojí medzi dvoma 
desiatkami, napr. 50__60.  

• Podobné cvičenie môžme vytvoriť aj pri učení násobilky, napr. ktorý násobok čísla 5  je 
medzi číslami 21__ 29.  

  
Cvičenia na rozvoj slovnej zásoby  

  
Chudobná slovná zásoba môže byť  príčinou množstva ťažkostí, od neporozumenia výkladu 
učiteľa, čítanému textu  a ž po neschopnosť vyjadriť svoje myšlienky, vedomosti.  

  
• Vyhľadávanie slov v slovníku s cieľom precvičiť abecedu  

• Zadáme 5 slov, na ktoré musia deti vymyslieť príbeh,  

• Zadáme slovo a deti musia vymýšľať, aké ďalšie slová sa k nemu hodia, odôvodňovať 
prečo, • Predložíme dieťaťu obrázok a musí povedať, čo mu ten obrázok asociuje,  
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• Vymýšľať príbeh na obrázok.  

• Vytváranie príbehu – každé dieťa doplní jedno slovo tak, aby vznikol zmysluplný príbeh.  

• Jedno dieťa povie polovicu vety a druhé ho doplní.  

• Predložíme dieťaťu slovo, v ktorom sú poprehadzované písmenká, dieťa má identifikovať 
dané slovo.  

• Vytvoriť vetu z dvoch určených slov.  

• Vymenovať charakteristické rysy napr. nejakého konkrétneho zvieraťa, ročného obdobia.  

• Vymyslieť čo najviac napr. slovies na písmeno S (rôzne variácie).  

• Vyhľadávanie zámerných chýb v slovách.  

• Predložíme dieťaťu zoznam slov, ktoré má zatriediť do určených kategórií, napr. podľa 
slovných druhov,    

• Pexeso – slová, obrázky, vybrané slová, na angličtine párovanie slov s obrázkom,  

• Kvarteto – jednotlivé sady budú tvoriť slová alebo obrázky, ktoré majú niečo spoločné, 
napr. na prírodovede sady ako cicavce, plazy,...  

• Vety z kociek -  Pomôcky: drevené detské kocky - na každej strane sú nalepené ľubovoľné 
slová napr.: Mirka, kvety, misa, Iveta, košík, kúpila. Postup: Ak máme väčšie množstvo 
takto pripravených kociek, môžu žiaci (dvojica) pracovať s jednou kockou. Ak ich je menej, 
tak aspoň jedna kocka pre jeden rad. Úlohou žiaka je hodiť tri krát kockou a tvoriť vety z 
tých slov, ktoré mu padli na kocke. Samozrejme, môžu sa použiť okrem týchto slov aj iné, 
len sa musí dodržať zásada, aby sa tie tri slová vo vete vyskytovali. S deťmi sa hráme kto 
vytvorí najkrajšiu, najzaujímavejšiu vetu. Tieto vety si môžeme spoločne napísať na 
tabuľu, prípadne do zošita.  

• Kto nájde viac: Pomôcky: rôzne predmety v triede. Postup: Je to súťaživá hra. Deti súťažia 
v družstvách (v troch radoch). Každému radu určíme hlásku a všetky deti musia hľadať v 
triede nejaký predmet, ktorý sa začína na príslušnú hlásku. Ak nájde, položí predmet na 
prvú lavicu vo svojom rade.  

- Napr.: 1. rad - hláska „K“  (koník, kniha, krieda, kvet ....),  

- 2. rad - hláska „S“  (sveter, strúhadlo, servítka ....),  

- 3. rad - hláska „P“  (pohár, pečiatka, pastelky ....),  

• Počet nájdených predmetov hodnotí spoločne celá trieda a vyhráva družstvo, ktoré našlo 
najviac.  

• Iná forma hry: Táto hra je veľmi variabilná. Môžu sa meniť začiatočné hlásky hľadaných 
predmetov. Môžeme vyberať slová s dvojhláskami, tvrdými spoluhláskami a pod. Do hry 
môžeme zakomponovať aj písanie, teda každý rad píše ako skupina na veľký papier slová 
(predmety, ktoré sú v triede). Taktiež môžeme využiť tabuľu rozdelenú na tri časti, na 
ktorú zapisujú slová.  

  
  

Cvičenia zamerané na rozvoj pamäte a pozornosti, podnecovanie zapamätávania  
  

• Žiak povie rad čísiel (počet čísiel závisí od veku a môže sa zvyšovať), druhý žiak ho musí 
zopakovať (po prípade aj v opačnom poradí),  

• Dieťa má spamäti opísať alebo nakresliť trasu, ako sa dostane do školy, čo všetko môže 
počas cesty vidieť,  

• Pri učení sa slovíčok z cudzieho jazyka je vhodné kategorizovať slovíčka (napr. druhy 
nábytku), ku každému slovíčku priradiť obrázok, na každé slovíčko vymyslieť vetu, ktorá 
bude napr, vtipná alebo inak zaujímavá,  

• Farebné označovanie dôležitých bodov v texte,  

• Využitie mnemotechnických pomôcok, napr. vymyslieť vetu, v ktorej budú spomenuté 
všetky diela daného spisovateľa,   
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• Pri zapamätávaní si učiva postupovať pomocou KČKKAZP – kto, čo, kde, kedy, ako, za 
akým účelom, prečo.   

• Zapamätávanie predmetov - Pomôcky: asi 30 kusov rôznych predmetov, veľká šatka. 
Postup:  

Žiaci stoja v kruhu okolo lavice. Na 2 - 3 minúty im ukážem predmety schované pod 
šatkou. Ich úlohou je zapamätať si čo najviac predmetov. Predmety treba vyberať podľa 
toho, aký gramatický jav sa preberá. Napr.: mäkké spoluhlásky - zošit, čítanka, autíčko. 

Úlohou detí je po zapamätaní si, vrátiť sa na svoje miesto a napísať do zošita čo najviac 
predmetov, ktoré videli.Iná forma hry: Žiakom môžeme úlohu sťažiť tým, že po opätovnom 

zakrytí šatky im oznámime, že napísať majú iba tie predmety, v ktorých sa nachádzala 
napr. iba dvojhláska a pod.  

• Učiteľ číta slová v dvojsekundových intervaloch (10 – 15 slov), keď ich dočíta, deti majú 
písomne zreprodukovať, čo si zapamätali, tento postup môže opakovať viackrát,  

• Učiteľ predloží deťom papier, na ktorom bude 30 rôznych obrázkov, po uplynutí jednej 
minúty ich vyzve, aby papier otočili a napísali názvy predmetov, ktoré si zapamätali,  

• Hra ,,balím si batoh“: žiak povie: ,,balím si batoh a dám do neho baterku.“, druhý žiak 
povie: ,,balím si batoh a dám do neho baterku a deku.“, tretí žiak postupuje tým istým 
spôsobom, z hry vypadáva ten, kto sa pomýli, nevymenuje všetky veci, alebo si zmýli 
poradie slov.  

• Učiteľ predloží deťom text, zadá im inštrukciu, aby najrýchlejšie ako vedia dali do krúžku 
všetky samohlásky a tvrdé spoluhlásky podčiarkli (rôzne variácie),  

• Žiaci majú porovnávať dvojicu čísiel, ak budú zhodné, dajú medzi ne krížik, ak nebudú 
zhodné, rozdiel vyznačia,   

• Žiaci majú vyhľadať a poznačiť si názvy všetkých guľatých predmetov, ktoré sa 
nachádzajú v miestnosti.  

• www.jozefsabol.sk/.../02_didakticke_a_zabavne_hry_v_skd.doc  
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