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Tale as a motivating factor in the education of students with mental disabilities in the B 

variant of a special primary school 
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Abstrakt 

Príspevok poskytuje pohľad na rozprávku ako jednu z foriem motivácie žiakov 

s mentálnym postihnutím vo vyučovaní v B variante špeciálnych základných škôl. Zaoberá sa 

aj odpoveďou na otázku, ako možno rozprávku použiť vo vyučovaní žiakov s mentálnym 

postihnutím v B variante špeciálnych základných škôl tak, aby ich podnietila k učeniu 

a požadovaným činnostiam na vyučovaní.  
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Abstract 

The article provides an insight into the issue of a fairy tale as a form of motivation for 

pupils with mental disability in education in the B variant of special schools. It also deals 

with an answer to the question of using a fairy tale in education of students with mental 

disability in the B variant of special elementary schools to encourage them to learn and to 

carry out activities required in the classes. 
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Rozprávka je snáď najznámejším a najobľúbenejším žánrom na svete. Jej hodnotu 

poznali už pred stáročiami. Klasické ľudové rozprávky, ale ani umelé teda autorské 

rozprávky, časom zo svojej potrebnosti, užitočnosti a aktuálnosti nič nestratili. Žiaci 

s mentálnym postihnutím, rovnako ako všetky deti rozprávky milujú. Rozprávky totiž 

uspokojujú ich potreby a túžby, ale taktiež im umožňujú poznávať svet okolo seba1. Blízkosť 

rozprávky žiakom s mentálnym postihnutím vychádza okrem iného aj z podmienok, v ktorých 

pôvodne ľudové rozprávky vznikali. Kedysi ľud nemal školské vzdelanie a rozvinuté 

abstraktné myslenie v takej miere ako je tomu dnes, preto myslel čo najkonkrétnejšie, čo sa 

odrážalo aj v jeho tvorbe, rozprávky nevynímajúc. Veľký význam má pre žiakov s mentálnym 

postihnutím pre svoju stručnosť a konkrétnu obraznosť, ktorá je primeraná ich psychike, ale 

taktiež aj vďaka svojmu zaujímavému deju, humoru či vtipu. Pôsobí na citovú stránku a 

pamäť žiakov s mentálnym postihnutím a ako vieme žiaci ľahšie si zapamätávajú to čo v nich 

vyvolalo emócie a aktivizovalo ich.2 

„Špecifickým druhom rozprávok sú didaktické rozprávky. Tieto učitelia vnímajú ako 

súčasť didaktických hier, herných aktivít so žiakmi, inovačných prístupov, či netradičných 

postupov vo vyučovaní.“(Halajčík, Ľ. 2004, s. 5). Ich príbeh odvodený od rozprávkového 

vzoru, do ktorého je vložené výchovné ponaučenie s výchovným zámerom. Cieľom týchto 

rozprávok je viesť žiaka k samostatnému konaniu, ku  schopnosti rozoznať nebezpečenstvo 

a obrániť sa vlastným rozumom a týmto spôsobom obrániť žiaka a pripraviť ho na život 

(napr.: O kozliatkach, O Červenej Čiapočke, O medovníkovom domčeku).3 Didaktickú 

rozprávku je možné uplatniť v každej fáze vyučovacieho procesu od motivácie, cez výklad 

učiva až po praktické osvojenie si vedomostí žiakmi. Sú na ňu kladené určité nároky, v prvom 

rade to je požiadavka, aby bola ľahko pochopiteľná a v podobe problému riešiteľná 

a požiadavka, že reálne učivo nesmie byť obrazným jazykom skreslené či deformované.4 

Veľmi dôležitá je aj správna interpretácia rozprávky pedagóga žiakom s mentálnym 

postihnutím. Pri interpretácií rozprávok je podstatné dodržiavať zásady názornosti, 

primeranosti a aktivity. Zásadu primeranosti uplatňujeme v tom zmysle, že rozprávku 

nečítame z knihy, ale prerozprávame ju. To nám umožní voliť také slová, ktoré sú pre žiakov 

                                                            
1 Porov. Labusová, E. 2009. Potřebují deti pohádky?. In Eva Labusová –rodičovství, psychologie, zdraví.[on-
line] Dostupné na : ˂ http://www.evalabusova.cz/clanky/pohadky.php˃ [cit. 13.2.2012].  
2 Porov. Obert, V.: Rozvíjanie literárnej kultúry žiakov. Bratislava : Vydavateľstvo Poľana, 2003, s. 246-249. 
3 Porov. Obert, V.: Výchovné tendencie detskej literatúry. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Filozofická fakulta, 1999, s. 152. 
4 Porov. Halajčík, Ľ. Didaktická rozprávka vo vyučovacom procese. In Učiteľské noviny. Roč. 52. 2002. č.4. s. 9.  
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s mentálnym postihnutím zrozumiteľné. Ak sa v texte objavia neznáme slová, máme možnosť 

ich hneď vysvetliť a ilustrujeme ich vhodným obrázkom či predmetom, čím zároveň 

rešpektujeme aj zásadu názornosti. Žiakov sa snažíme vtiahnuť do deja kladením rôznych 

otázok a snažíme sa aby sa do rozprávky vcítili. Postupne môžeme zmeniť spôsob 

rozprávania rozprávky a to tak, že do reprodukcie viac zapájame žiakov, ktorí odpovedajú na 

kladené otázky, prípadne reprodukujú repliky, ktoré sa v rozprávke opakujú1. Žiakom 

s mentálnym postihnutím musíme poskytnúť čas, aby rozprávku pochopili. Vymodelovanie, 

či nakreslenie niektorých námetov z rozprávky im umožňuje vniknúť do nej hlbšie a lepšie ju 

pochopiť2. 

Pri rozprávaní o rozprávke nemôžeme obísť ani otázku didaktizmu a pedagogizmu, 

teda výchovnú a poznávaciu funkciu literatúry ako druhu umenia (Kopál, J. 1982).Rozprávka 

nám napomáha pri napĺňaní nie len výchovných, ale aj vzdelávacích cieľov žiakov so 

stredným stupňom mentálneho postihnutia, vzdelávaných v B variante špeciálnych 

základných škôl. Podporuje rozširovanie nie len aktívnej, ale aj pasívnej slovnej 

zásoby žiakov s mentálnym postihnutím, keďže v rozprávke sa nachádzajú nové slová, 

ktorým sa učia žiaci porozumieť a zároveň sa učia aj ich používaniu v bežnej komunikácií, 

pritom sa zdokonaľuje aj gramatická stránka hovorenej reči a intonácia vety. Vytváraním 

odpovedí na otázky rozvíjame schopnosť súvislej komunikácie. Taktiež nám ponúka aj 

možnosti rozvíjania zmyslov. Fonematický sluch rozprávka rozvíja tým najprirodzenejším 

spôsobom, teda počúvaním hovoreného slova. Rozvíjanie zraku je zamerané na zrakovú 

analýzu a syntézu, rozlišovanie, poznávanie farieb a cvičenie zrakovej pamäti, rôznymi 

úlohami a didaktickými hrami, ktoré vychádzajú z rozprávky. Súčasne s rozvojom zraku 

rozvíjame aj hmat. Práve rozvoj týchto zmyslov vytvára predpoklady pre tvorbu 

matematických predstáv. Motívy z rozprávok môžeme používať na intuitívne pochopenie 

matematických pojmov, v rozprávkach počítame všetko čo sa počítať dá. Niektoré rozprávky 

už samé navádzajú k počítaniu (O troch prasiatkach, Snehulienka a sedem trpaslíkov.). Žiaci 

s mentálnym postihnutím si prostredníctvom rozprávky osvojujú aj poznatky o javoch 

okolitého sveta, stimuluje sa rozvíjanie myšlienkových operácií, zovšeobecňovania, príčino-

následných vzťahov, ale aj analýzy a syntézy3. Rozprávka je významným prostriedkom 

rozvíjania estetického vnímania žiakov s mentálnym postihnutím, čo je cieľom výtvarnej 

                                                            
1 Porov. Páleniková, A. Suchoźová, E.Využitie rozprávky v nultom ročníku. Prešov : Metodicko-pedagogické 
centrum Bratislava alokované pracovisko Prešov, 2008, s. 16-17. 
2 Porov. Kudláčková, V. Prečo deti potrebujú rozprávky? InPredškolská výchova. Roč. 58. 2003/2004. č.5. s. 34.  
3 Porov. Páleniková, A., Suchoźová, E. Využitie rozprávky v nultom ročníku. Prešov : Metodicko-pedagogické 
centrum Bratislava alokované pracovisko Prešov. 2008, s. 18-19. 
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výchovy a ilustrácie rozprávok nám k tomu vytvárajú vhodné príležitosti. Súčasne sú aj 

vhodnými prostriedkami, ako ho posilňovať (Obert, V. 2009).  

Rozprávky sú jedinečné nielen ako literárny útvar, ale taktiež ako umelecké dielo, 

ktoré deti dokážu úplne pochopiť. Najhlbší význam rozprávky je pre každého iný a vychádza 

z toho, čo konkrétny poslucháč v danom momente prežíva, preto z rovnakej rozprávky si 

jednotliví žiaci vyberú niečo iné čo ich zaujalo a to na základe ich aktuálnych potrieb 

(Bettelheim, B. 2000). Rozprávkové príbehy intenzívne pôsobia na emocionálnu stránku detí 

a žiakov ešte skôr ako dokážu rozumom pochopiť celú ich symboliku. Vzťah detí a žiakov 

s mentálnym postihnutím k rozprávke je tak silný, že práve rozprávky sa môžu stať dôležitým 

pomocníkom pri edukácií žiakov s mentálnym postihnutím (Páleniková, A., Suchozová, E. 

2008). 

 

METÓDY VÝSKUMU 

Výskum bol realizovaný formou dotazníka určeného pre učiteľov venujúcich sa 

výchove a vzdelávaniu žiakov s mentálnym postihnutím v B variante špeciálnych základných 

škôl. Výber oslovených špeciálnych pedagógov ako aj špeciálnych základných škôl ktorý sa 

zúčastnili výskumu, bol náhodný. Vo výskume boli zastúpené školy, teda aj pedagógovia 

z celej Slovenskej republiky. 

 

CIELE VÝSKUMU 

Hlavnýmcieľom výskumu bolo zistiť mieru využívania rozprávky ako motivačného 

faktora vo výchovno-vzdelávacom procese v B variante špeciálnych základných škôl, teda  či 

sa rozprávka pri vyučovaní žiakov v B variante používa, v akých predmetoch, v ktorých 

ročníkoch a v akej frekvencii a aké formy práce s rozprávkou špeciálni pedagógovia 

najčastejšie volia, aby žiakov s mentálnym postihnutím podnietila k aktivite a práci na 

vyučovacej hodine. Na základe získaných výsledkov navrhnúť možnosti používania 

rozprávky v edukačnom procese žiakov v B variante špeciálnych základných škôl. 

 

ÚLOHY VÝSKUMU 

1. štúdium a teoretická analýza dostupných materiálov o rozprávke a možnostiach jej využitia 

vo vyučovacom procese nie len žiakov s mentálnym postihnutím a teoretické spracovanie 

získaných poznatkov. 

2. realizácia výskumu: 
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- tvorba dotazníka, použitého na zber empirických údajov, 

-výber výskumnej vzorky, oslovenie a nadviazanie kontaktu s vybranými špeciálnymi 

základnými školami a vybranými špeciálnymi pedagógmi, 

- zber a spracovanie výskumných dát, 

- sumarizácia výsledkov výskumu, 

- vyvodenie záverečných odporúčaní pre prax. 

 

HYPOTÉZY VÝSKUMU 

 Hypotéza 1 

Rozprávka ako motivačný faktor sa na vyučovacích hodinách v B variante špeciálnych 

základných škôl  používa v menšej miere  ako iné druhy motivácie, pričom sa rozprávka 

využíva viac v nižších ročníkoch, teda v nultom až piatom ročníku B variantu špeciálnych 

základných škôl,  

 Hypotéza 2  

Rozprávka sa viac používa v predmetoch vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia ako 

v predmetoch iných vzdelávacích oblastí.  

 Hypotéza 3  

Učitelia si častejšie volia prerozprávanie rozprávky, ako jej doslovnú interpretáciu prečítaním 

z knihy, alebo iného zdroja,na tovo väčšej miere používajú ľudové, klasické rozprávkyako 

autorské a moderné rozprávky, uprednostňujú výchovný vplyv rozprávky pred inými faktormi 

ovplyvňujúcimi výber rozprávky. 

 Hypotéza 4 

Používanie rozprávky na vyučovacích hodinách zlepšuje vzťah žiakov k učeniu, učitelia 

uprednostňujú vyhľadávanie vhodnej rozprávky z rôznych zdrojov pred tvorením vlastných 

rozprávok. 
 

VÝSLEDKY VÝSKUMU 

V špeciálnych základných školách sa rozprávka ako motivačný faktor využíva menej 

ako iné druhy motivácie. Najčastejšie špeciálni pedagógovia k aktivizácií žiakov so stredným 

stupňom mentálneho postihnutia vzdelávaných v B variante špeciálnych základných škôl 

používajú motivačné rozprávanie a motivačný rozhovor. Rozprávka bola medzi menej 

používanými formami motivácie ako aj rozprávanie príbehov zo života. 
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Špeciálni pedagógovia, ktorí používajú rozprávku na vyučovaní, aby žiakov 

s mentálnym postihnutím motivovali k práci, ju najčastejšie zaraďujú do hodín vzdelávacej 

oblasti Jazyk a komunikácia a to konkrétne najviac v predmete rozvíjanie komunikačných 

schopností, lebo sa vo veľkej miere podieľa na obohacovaní slovnej zásoby, podnecuje žiakov 

s mentálnym postihnutím ku komunikácií, ale aj nenápadným spôsobom koriguje 

agramatizmus u žiakov s mentálnym postihnutím. Taktiež ju využívajú na hodinách 

slovenského jazyka, aj keď nie v takej miere ako v predmete rozvíjanie komunikačných 

schopností. Učitelia rozprávku používajú na hodinách slovenského jazyka, lebo vyplýva 

z jeho tematických plánov, prostredníctvom rozprávky žiaci s mentálnym postihnutím lepšie 

chápu čítaný text a okrem toho rozvíja aj psychické procesy týchto žiakov. Najmenej v rámci 

tejto vzdelávacej oblasti sa rozprávka používa na hodinách vyučovacieho predmetu rozvíjanie 

grafomotorických zručností. Na týchto hodinách ju vyučujúci používajú v pracovných listoch, 

alebo pri opakovaní tvarov písmen, či ich základných ťahoch (napr. vyliezol chrobáčik na 

kopec a šmykol sa dole). V iných vyučovacích predmetoch sa s rozprávkou stretneme 

v menšej miere. Najmenej je učiteľmi využívaná na hodinách náboženskej a etickej výchovy. 

Žiaci s mentálnym postihnutím v B variante špeciálnych základných škôl sa na 

vyučovaní s rozprávkou stretávajú hlavne v nižších ročníkoch. Špeciálni pedagógovia ju 

používajú hlavne v nultom až piatom ročníku, najviac v prvom ročníku špeciálnych 

základných škôl. Učitelia ju používajú hlavne preto, že je blízka žiakom, odbúrava napätie 

a stres a pre jej výchovný charakter. Máme však možnosť sa s ňou stretnúť aj vo vyšších 

ročníkoch, keďže ako uvádzajú respondenti žiaci s mentálnym postihnutím rozprávky priam 

milujú a vo vyšších ročníkoch žiaci viac chápu obsah rozprávky a umožňujú im pochopiť nie 

len svoje pocity, ale aj pocity iných. 

Rozprávka sa na vyučovaní dá použiť v rôznych častiach vyučovacej hodiny a ponúka 

široké možnosti práce s ňou, aby žiakov s mentálnym postihnutím aktivizovala k požadovanej 

činnosti na vyučovacej hodine. Pedagógovia, ktorí sa venujú vo svojej práci žiakom so 

stredným stupňom mentálneho postihnutia rozprávku v najväčšej miere vkladajú do úvodnej 

časti vyučovacej hodiny, pomenej do expozičnej, najmenej je používaná v diagnostickej fáze 

hodiny. Formu akou učitelia  podávajú rozprávku žiakom, si volia podľa jej zložitosti – 

náročnosti a deja rozprávky. Najčastejšie to však je prerozprávaním deja rozprávky alebo jej 

čítanie z knihy či časopisu. Najmenej je používané čítanie rozprávky samotnými žiakmi, 

keďže podľa vyjadrení špeciálnych pedagógov, žiaci v B variante čítajú s porozumením až od 

6. ročníka. Rozprávku vyučujúci najviac používajú pri práci s obrázkami, ale aj učebnicou 

a najmenej pri práci s rôznymi druhmi bábok. 
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Súčasťou nášho výskumu bolo aj zistiť aké rozprávky sa na vyučovacích hodinách 

v špeciálnej základnej škole v B variante používajú. Učitelia si vo častejšie vyberú ľudovú 

rozprávku ako autorskú, klasickú  uprednostňujú pred modernou, realistickú pred fantazijnou. 

Ak chcú žiakov s mentálnym postihnutím motivovať k práci na vyučovaní,  používajú hlavne 

v dramatickú formu rozprávky. Na vyučovaní sa stretáme s rôznymi známymi aj menej 

známymi rozprávkami. Rozšírená sú hlavne klasické rozprávky ako Červená čiapočka, Ťahal 

dedko repu, či rozprávka O medovníkovom domčeku. v edukačnom procese nájde uplatnenie 

však aj mnoho iných známejších, či menej známych rozprávok.   

Na výber rozprávky vplýva množstvo faktorov. Učitelia si volia rozprávku hlavne na 

základe jej výchovného vplyvu, ale aj na základe témy vyučovacej hodiny. Dnešná  doba nám 

ponúka široké možnosti, odkiaľ môžeme čerpať námety, alebo aj celé rozprávky. Špeciálny 

pedagógovia si ich  vyberajú hlavne z detských kníh, ale nájdeme aj učiteľov, ktorí si 

rozprávky vymýšľajú, no tých je pomenej.  

Učitelia, ktorí rozprávku počas vyučovania používajú uvádzajú, že rozprávka zlepšuje 

vzťah žiakov s mentálnym postihnutím k danému vyučovaciemu predmetu. Väčšina 

pedagógov uvádza, že sa im rozprávka ako motivačný faktor osvedčila, lebo dokáže zaujať 

pozornosť žiakov, zlepšuje ich sústredenosť na prácu, je pre nich zrozumiteľná, uľahčuje 

pochopenie a zapamätanie učiva a okrem toho má ešte množstvo iných funkcií, ktoré 

pozitívne vplývajú na vyučovací proces, ale aj na vývin žiaka s mentálnym postihnutím. 

Rozprávku učitelia zaraďujú do vyučovacieho procesu hlavne kvôli jej informačno–edukačnej 

funkcií, ktorú považujú za najdôležitejšiu. Najmenej dôležitá, aj keď nie nepodstatná je jej 

estetická funkcia.  Niektorým sa rozprávka neosvedčila, lebo je podľa nich pre žiakov so 

stredným stupňom mentálneho postihnutia náročná na pochopenie, je náročná na pozornosť 

a žiaci sa od nej len ťažko odpútavajú a prechádzajú na inú pracovnú činnosť 

 

ZHRNUTIE  

Rozprávka zastáva vo vyučovacom procese žiakov s mentálnym postihnutím v B 

variante špeciálnych základných škôl veľmi dôležité miesto, nie len ako motivačný faktor, ale 

aj ako nenahraditeľný prvok výchovy žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 

Poznatky z okolitého sveta približuje hravou formou, nenásilne a primerane napomáha 

formovaniu a odstraňovaniu nedostatkov reči žiakov ako po stránke formálnej, tak aj 

obsahovej.  
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Žiaci s mentálnym postihnutím majú rozprávku veľmi radi, dokáže zaujať ich 

pozornosť, aktivizuje ich k práci, uľahčuje pochopenie a zapamätanie učiva a tým vedie 

k zefektívneniu výchovno-vzdelávacieho procesu. Aby rozprávka pôsobila na žiakov 

motivačne musíme ju prispôsobiť ich osobitostiam vyplývajúcim z druhu a stupňa 

postihnutia. Rozprávky ponúkané žiakom s mentálnym postihnutím musia byť kratšie, keďže 

sústredenie pozornosti je pre nich veľmi náročnou činnosťou. Dôležité je voliť rozprávky 

s jasnou polarizáciou postáv, kde dobrí sú dobrými a zlí zlými. Nie sú vhodné rozprávky, 

v ktorých má zlá postava dobré vlastnosti, napr. dobrý čert, lebo to môže u žiakov 

s mentálnym postihnutím spôsobiť zmätok. Pred zaradením rozprávky do vyučovacej hodiny, 

je vhodné zvážiť výber metódy podania rozprávky špeciálnym pedagógom, teda či je lepšie 

rozprávku prerozprávať, alebo ju priamo čítať z knihy, či časopisu. Je známe, že rozprávanie 

bolo v minulosti jediným spôsobom podávania rozprávky. Aj dnes sa javí ako výhodnejšie. 

Dokáže žiaka s mentálnym postihnutím ľahšie vtiahnuť do svojho deja, rýchlejšie ho zaujme 

a umožňuje priamu interakciu medzi žiakom a učiteľom, ktorý môže prispôsobovať svoje 

rozprávanie podľa správania, reakcií, ale aj potrieb žiakov so stredným stupňom mentálneho 

postihnutia. Potrebné je taktiež prispôsobiť aj slovník, ktorý je v rozprávke použitý, nové 

slová, ktoré žiaci nepoznajú je nevyhnutné hneď vysvetliť. Často sa používa aj podkladanie 

čítaného textu rozprávky obrázkami, čo podnecuje predstavivosť žiaka, ale zároveň mu 

uľahčuje zapamätanie si textu, a tak po vypočutí rozprávky je pre žiaka reprodukcia textu 

jednoduchšia. Rozprávka by mala byť do vyučovacej hodiny vložená nenásilne a taktiež by 

prechod od rozprávky k preberanému učivu mal byť postupný, pozvoľný, až nebadateľný, aby 

si žiaci s mentálnym postihnutím neuvedomovali prechod od rozprávky k učeniu. Ak sa nám 

toto podarí, učenie pre žiakov bude hrou. Bude uskutočňované v radostnej atmosfére, žiaci si 

budú osvojovať nové poznatky, či schopnosti rýchlejšie a po ich naučení budú trvalejšie. 
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