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Grafomotorika

▪ zložitá psychická činnosť

▪ komplexná schopnosť

▪ kombinácia kognitívnych schopností, perceptuality

a motorických zručností
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Prepojenia pri písaní 

▪ porozumenie písanému slovu 

Oz – z – Z – I (čítanie potichu)

▪ písanie diktátu 

Os – s – S/W – B/M – m – Op

▪ zápis vlastných myšlienok 

I – B/M – m – Op (pri kontrole I – W – B)



Problémy s písaním 

▪ nedostatočné prepojenie pamäťových schopností s prstami

▪ motorické

▪ nespárovaná kinestetická spätná väzba

▪ nedostatok pozornosti







Etapy písania 

▪ zvuková analýza písaného slova

▪ transformácia foném do zrakovej a následne grafomotorickej

organizácie písanej reči

▪ zautomatizovanie
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Prípravné obdobie



Šlabikár LIPKA



HUPSOV šlabikár 





Aktivity na posilnenie písania 
▪ Aké aktivity na posilnenie používate?



Ako pomôcť žiakom 

▪ trpezlivosť, empatia, podpora

▪ akceptácia

▪ neporovnávanie

▪ spájanie písania s posilnením (motivácia)



Aktivity na posilnenie 

▪ písanie prípravných cvikov prstami do rôznych materiálov 

(pena na holenie, piesok, múka, ryža...)

▪ písanie na chrbát a hádanie napísaného

▪ písanie fixkou

▪ písanie na brúsny papier



Aktivity na posilnenie 

▪ pinzetový úchop – hry s použitím klieští, pinzety

▪ prítlak – tlačenie osoby dlaňami, písanie na servítku

▪ jemná motorika – tvorba mozaiky, zapichovanie hríbikov, 

strihanie, navliekanie korálikov

▪ básničky podporujúce správnu techniku písania



Aktivity na posilnenie 

Pozor, žiaci prváci, 

už sadáme ku práci.

Zošit pekne nakloníme

a rovno sa posadíme. 

A čo hlava, kam ju dáš? 

Hlavu pekne narovnáš. 

Nohy opri do podlahy,

nech máš pekné rovné ťahy. 

A s ľahkosťou motýľa

oblúčik (písmenko) je čochvíľa.



Šlabikárové obdobie



Šlabikár LIPKA



HUPSOV šlabikár 



Aktivity na posilnenie 

▪ písanie písmen prstami do rôznych materiálov (pena na 

holenie, piesok, múka, ryža, brúsny papier, chrbát...)

▪ písanie fixkou, mokrým štetcom na tabuľu

▪ písanie na brúsny papier

▪ modelovanie (plastelína, drôt, vlna, obťahovanie tvarov 
z kartónu)



Aktivity na posilnenie 

▪ možnosť výberu (podľa preferujúcej inteligencie)

▪ vizuálne posilnenie (hry Dobble, Domino, Pexeso...)

▪ didaktické hry







Hra KOCKY 
Pravidlá hry:

1. Hráči hádžu obidvomi kockami (viď. obr.) naraz,
v hádzaní sa striedajú.

2. Prečítajú to, čo vznikne spojením písmena a slabiky.

3. Ak má vzniknuté slovo význam, pokúsia sa ho napísať.

4. Vyhráva ten hráč, ktorý napíše viac slov.





mrak drak prak vrak brak lrak

mar dar par var bar lar

mes des pes ves bes les

mak dak pak vak bak lak

much duch puch vuch buch luch

mám dám pám vám bám lám



aitec offline



Čítankové obdobie



bez pomocnej liniatúry

pomocná liniatúra



Čítanka LIPKA



HUPSOV šlabikár 



Hra NAPÍŠ VETU 
Pravidlá hry:

1. Hráč hádže kockou 3-krát, prípadne naraz tromi kockami.

2. Z každého stĺpca prečíta slovo, ktoré prislúcha danej hodnote na 
kocke.

3. Zo slov hráč zloží vetu, ktorú napíše.

4. Vyhráva ten hráč, ktorý za daný čas vytvorí najviac viet. 

5. Vety nemusia dávať logický zmysel, môžu byť vtipné.







BEHAČKA – alternatíva hry 
Pravidlá hry:

1. Žiaci sa rozdelia do skupín.

2. Učiteľ si pripraví do rohov triedy kartičky so slovami.

3. Z každého rohu triedy prinesie určený hráč jedno slovo.

4. Zo slov hráči v skupine zložia a napíšu vetu. Použité slová vrátia na 
pôvodné miesto.

5. Vyhráva skupina, ktorá za daný čas vytvorí najviac viet. 

6. Vety nemusia dávať logický zmysel, môžu byť vtipné.



Písmo v histórii 

▪ odráža pokrok i úpadok spoločnosti

▪ nástroj moci

▪ symbol odboja a slobody



Písané spojité písmo 

▪ rýchlejšie, menej namáhavé

▪ rozvíja jemnú motoriku

▪ vidíme lepšie, čo patrí k sebe

▪ slovo sa stáva silnejšou jednotkou

▪ buduje neurologické prepojenia v mozgu



Písané spojité písmo 

▪ pohyb nie je izolovaným pohybom

prstov a ruky

▪ dáva koordinačnú istotu

▪ zodpovedá ľudskému pohybu

▪ dáva človeku identitu 

▪ odovzdáva emóciu a estetický zážitok



Písané nespojité písmo 
▪ motivačné

▪ je určené pre deti, ktoré majú 
objektívnu diagnózu

▪ okamžitý zápis rozlišovacích 
znamienok 

▪ menej plynulé 

▪ žiaci neovládajú spojité 
písmo

▪ neobsiahne slovo v jeho význame

https://www.comenia-script.com/sk/informace-o-pismu/



Hra BYSTRÉ OČKÁ
Pravidlá hry:

1. Dvaja hráči na hraciu plochu umiestňujú naraz po jednej karte lícom 
(slovami) nahor. 

2. Hráč, ktorý ako prvý nájde/pomenuje rovnaké slová 
na oboch kartách, karty získa a položí si ich pred 
seba. 

3. Po minutí všetkých kariet z balíčka, si každý hráč 
spočíta počet kariet v kôpke pred sebou. 

4. Hráč s najväčším počtom kariet vyhráva.

Princíp hry DOBBLE







Ďakujeme za pozornosť!
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