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Abstrakt  

Príspevok informuje o cieľoch a  výsledkoch pedagogického experimentu súvisiaceho s vyuţívaním 

hry ako diagnostickej metódy u ţiakov s ľahkým mentálnym postihnutím vo vyučovacom predmete 

vecné učenie. Jedným z cieľov vyučovacieho predmetu vecné učenie je poznávať prírodné javy a 

zmeny v prírode počas roka spojené s činnosťou ľudí. Rozvíjať zmyslové vnímanie ţiakov s ľahkým 

stupňom mentálneho postihnutia o význame dejov, predmetov v prírode a chápať vzťahy medzi nimi 

umoţňuje aplikácia hier do edukačného procesu. V príspevku sú analyzované prejavy ţiakov s 

 ľahkým mentálnym postihnutím v oblasti kognitívnej, afektívnej a  psychomotorickej pri realizácii 

štyroch hier aplikovaných do edukačného procesu tematického celku Orientácia v čase. 

 

Kľúčové slová  

Diagnostická metóda. Hra. Diagnostika pri hre. Ţiak s ľahkým mentálnym postihnutím. 

 

Abstract  

Objectives and results of educational experiments focused on using a play as a diagnostic method 

for pupils with mild intellectual disability in factual education are discussed in the paper. One of 

the goals of factual education is to explore natural phenomenon and changes in nature during the 

year associated with human activity. Development of sensory perception of pupils with mild 

intellectual disabilities about the importance of storylines, objects in nature and understand the 

relationships between them enables application of games in the educational process. Cognitive, 

affective and psychomotor domains - reactions of pupils with mild developmental disability are 

analyzed in four plays that were implemented in teaching a thematic unit Orientation in Time.  
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Hru laici vnímajú ako dôvod k zábave či relaxácií. Pre odborníkov je hra objektom 

vedeckého skúmania z rôznych hľadísk v odboroch pedagogiky, ńpeciálnej pedagogiky 

a psychológie. 

Odpoveď na otázku Čo znamená pojem hra?, vymedzujú viacerí autori. Uvádzame 

formuláciu Podhájeckej, ktorá sa dlhodobo venuje výskumu hry. Podľa Podhájeckej (2006, s. 7) 

„hra je špecifickou formou činnosti vykonávanou človekom od najútlejšieho veku aţ po starobu;  

formou výchovy a vzdelávania, edukovania;  modelovou situáciou pre dieťa.“ 

Hra je najprirodzenejńou činnosťou detí a vyuņíva sa na aktivizáciu ich osobnostných 

kompetencií v období predńkolskej edukácie. Postihnutie alebo retardácia majú vńak vplyv na to 

ako sa dieťa hrá. Ńtvartáková - Podhájecká (2011, s. 431) uvádzajú, ņe „deti s postihnutím 

potrebujú sa naučiť hrať sa ešte predtým, ako sa začnú učiť prostredníctvom hry.“ S autorkami 

zdieľame rovnaké presvedčenie, ņe vytváranie príleņitostí k hrám by malo byť neoddeliteľnou 

súčasťou predprimárnej edukácie detí s mentálnym postihnutím a nástrojom nielen na pozorovanie 

činnosti detí, ale aj na učenie sa a nadobúdanie nových vedomostí, zručností a postojov. 

Je dôleņité, aby príleņitosť k hrám mali ņiaci aj v edukačnom procese primárneho 

vzdelávania na ńpeciálnej základnej ńkole, najmä v prípravnom/nultom ročníku a v nasledujúcich 

ďalńích troch ročníkoch. Ņiaci navńtevujúci tieto ročníky sú v mladńom ńkolskom veku a aj keď 

majú svoje ńpecifické črty vyplývajúce z mentálneho postihnutia, sú ochotné prijať príleņitosť hrať 

sa, prejaviť svoje emócie. V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť, ņe hra zaradená do 

edukačného procesu vzdelávania ņiakov s ľahkým mentálnym postihnutím, nemusí byť 

dominantnou činnosťou a pre uplatnenie hry v procese vyučovania platia isté časové, obsahové 

i metodické poņiadavky, ktoré pedagóg musí reńpektovať. Ńpeciálny pedagóg, ktorý v danom 

období prichádza do kontaktu so ņiakmi s mentálnym postihnutím a uvedomuje si vývinové 

ńpecifiká ņiaka z hľadiska jeho kognitívnych i percepčno-motorických schopností, emocionality 

a sociability, mal by sa snaņiť nielen  o poznávanie potrieb ņiaka, ale aj o hľadanie spôsobov 

realizácie ńpecifických cieľov edukácie. 

 Jedným z moņných prostriedkov splnenia ńpecifických cieľov edukácie je vyuņitie hry. 

Podľa Svetlíkovej (2008) sa hra vyuņíva v edukácií ako prostriedok uľahčenia učenia a rozvoja 

myslenia, na rozvoj emocionality i sociálnych vzťahov. Pre pozíciu ńpeciálneho pedagóga 

v edukačnom procese na primárnom stupni je pouņitie hry príleņitosťou k rozvinutiu partnerskej 

spolupráci, k moņnosti aktívnej interakcie a spoluúčasti (ņiak – pedagóg, ņiak – ņiak). Pre pozíciu 

ņiaka s mentálnym postihnutím je hra príleņitosťou k uplatneniu svojich citov aj pocitov, k 



ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II, 15. – 16. máj 2013  
Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 

 

 

379 

 

moņnosti sa rozprávať, pohybovať sa, získať vzťah k sebe a aj k ostatným, je príleņitosťou hrať sa 

na niekoho, nadobudnúť vedomosti a zručnosti (Hermonochová, 1994).  

 Pri vyuņívaní hry ako jednej z metód vyučovania je potrebné voliť hry na základe 

ńpecifického cieľa formulovaného pre konkrétnu vyučovaciu hodinu, poznať časové trvanie hry, 

vedieť etapu vyučovacej hodiny, kde bude hra za istým didaktickým účelom zaradená 

a v neposlednom rade vychádzať z úrovne jednotlivých stránok osobnosti ņiakov, ktorú aktuálne 

dosiahli. Vedieť vyuņiť hry v edukačnom procese primárneho vzdelávania ņiakov s mentálnym 

postihnutím vyņaduje od ńpeciálneho pedagóga profesionálne vedomostí z teórie a metodiky hier, 

ńpeciálnej didaktiky vyučovacieho predmetu i zvládnutie celého radu činností, ktoré vyplývajú pre 

pedagóga z role v hre (poradca, pozorovateľ, facilitátor a pod.).  

 Úspech vyučovacej metódy ako píńe Czerkawski (2003) závisí vo veľkej miere od toho, či 

má ńpeciálny pedagóg nevyhnutné informácie o ņiakovi, včítane pochopenia reakcií ņiaka na 

pouņívaný systém odmien a známosť jeho záujmov, schopností, obáv, sociálnych zvykov, 

symptomatických foriem správania. 

 Ńpeciálna edukácia je proces, ktorý je spojený nielen s prípravou vyučovania a podmienok na 

získavanie poznatkov, ale aj s moņnosťou vyuņitia hry pre diagnostické účely. Na moņnosti 

diagnostiky hrou upozorņujú viacerí autori, napr. Vańek (2004), Přinosilová (2007), Spáčilová 

(2009) a i. Hru navrhujú hodnotiť z hľadiska prevládajúcej činnosti, z hľadiska úrovne 

kognitívneho vývoja i z hľadiska sociálneho významu. V rámci diagnostiky odporúča Přinosilová 

(2007) vyuņívať hru pre rôzne diagnostické účely, napr. pre zistenie úrovne pohybových 

schopností, k vyńetreniu laterality a oblasti percepcie, tieņ k vyńetreniu úrovne komunikačných 

schopností, kvality pozornosti, stability emócií, sociálneho správania i oblasti záujmov. 

V odborných publikáciách existuje mnoho klasifikácií a prístupov ku deleniu hier. Podstatné je 

uvedomiť si, ņe ani jedna hra sa nevyskytuje v úplne čistej forme. Prvky jedných sa prelínajú do 

druhých (Vańek, 2004).  

Dôleņitý pre formovanie rôznych aspektov osobnosti s mentálnym postihnutím a následne 

ich diagnostikovanie je typ hry. Kaņdý typ hry má svoju charakteristiku a rysy, na ktoré sa pri 

hodnotení diagnostik môņeme zamerať. Z mnohých typov hier, ktoré Pipeková (1998) a Spáčilová 

(2009)  uvádzajú, vyberáme len niektoré, a to:  

- manipulačné hry – zisťujeme primeranosť manipulácie s hračkami a správne pouņívanie 

predmetov na kaņdodenné pouņitie; 

- konštrukčné hry – sledujeme celkovú schopnosť manipulácie s materiálom a zhotovovanie 

podľa postupu, resp. podľa vlastného návrhu; 
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- tematické hry – sledujeme schopnosť stvárniť v hre rôzne úlohy, spôsoby napodobņovania, 

slovnú zásobu, tvorivosť; 

- intelektové hry – zisťujeme schopnosť nájsť rozdiely a zhody na základe určitých kritérií, 

schopnosť triediť, priradiť, klasifikovať, tieto hry učia zúčastnených reńpektovať pravidlá;  

- senzorické hry – zisťujeme schopnosť rozlíńiť vonkajńiu stránku vecí, senzorické hry dávajú 

moņnosť odhaliť prípadné zmyslové ťaņkosti;   

- slovné hry – slúņia na diagnostiku reči, na zisťovanie formálnych a obsahových nedostatkov 

rečového prejavu; 

- rytmicko-hudobné hry – sú zamerané na zisťovanie schopnosti reprodukcie rytmu, melódie, 

zapamätania si hudobných a rytmických celkov; 

- dramatické hry – sú vhodné na zisťovanie emócií a preņívania, v hre sú prejavované city, 

vzťahy k ostatným, záujmy, priania a túņby.  

 

Pri vyuņívaní hry ako diagnostickej metódy je súčasťou pozorovanie. Pri pozorovaní 

hrajúceho sa ņiaka pozoruje pedagóg schopnosti ņiaka napr. pri triedení, priradzovaní, porovnávaní 

farieb, tvarov a veľkosti, pri poznávaní predmetov a symbolov, pri identifikácií súvislosti príčiny 

a účinku, pri vyuņití skôr získaných poznatkov, pri aplikovaní poznatkov na rieńenie nových 

problémov i  pri rozvíjaní manuálnych činnosti. Rovnako dôleņité je, ņe pedagóg má moņnosť 

získať istý pohľad na osobnosť a sociálny vývoja ņiaka. Ņiak, ktorý sa neustále hrá sám, 

stereotypne,  ktorý vykazuje deńtruktivitu či agresivitu, alebo nie je schopný sa o niečo podeliť, či 

počkať aņ na neho príde poradie, neustále sa domáha pozornosti dospelého a nedokáņe znáńať 

menńie frustrácie, vyņaduje zistiť príčiny týchto problémov a ńpeciálnu pomoc (Fontana, 1997).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Realizácia diagnostiky metódou hry predstavuje pre ńpeciálneho pedagóga jednu 

z moņností ako dôkladnejńie poznať osobnosť ņiaka s mentálnym postihnutím. My sme diagnostiku 

realizovali prostredníctvom hier zaradených do obsahu vyučovacieho predmetu vecné učenie. 

Ďalej v príspevku stručne charakterizujeme obsah a ciele spomínaného predmetu. 

 

Stručná charakteristika cieľov a  obsahu predmetu vecné učenie a tematického celku Orientácia v 

čase 

Vecné učenie je jedným z vyučovacích predmetov primárneho vzdelávania ņiakov s ľahkým 

stupņom mentálneho postihnutia. Predmet vecné učenie je v Ńtátnom vzdelávacom programe pre 

ņiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 – primárne vzdelávanie (2009) zaradený do vzdelávacej 

oblasti Príroda a spoločnosť a vyučuje sa od  prípravného aņ po 3. ročník ńpeciálnej základnej 
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ńkoly. Časová týņdenná dotácia vyučovania je jedna vyučovacia hodina. Obsah predmetu je 

syntézou najjednoduchńích prírodovedných a spoločenskovedných poznatkov, ktoré ņiaci získavajú 

na základe pozorovania prírodných zmien počas roka a vzťahov medzi človekom a prírodou. V 

jednotlivých ročníkoch je obsah vecného učenia rozdelený do niekoľkých tematických celkov. 

Cieľom predmetu je dať ņiakom najzákladnejńie vedomostí o prírode a spoločnosti. Z cieľa 

vyplývajú predovńetkým úlohy rozumovej výchovy zamerané na rozvíjanie myslenia ņiakov na 

základe zmyslového poznávania a prechodu k jednoduchým konkrétnym myńlienkovým 

operáciám. V rámci vecného učenia majú moņnosť ņiaci manipulovať s jednoduchými 

prírodninami alebo s ich modelmi a s vyobrazenými materiálmi sa učia chápať význam vecí, ich 

vlastností, vzájomné vzťahy a súvislosti medzi nimi. Učiteľ volí primerané ńpeciálno-pedagogické 

metódy, ktoré sa opierajú o zmyslové poznávanie ņiakov. Uplatņuje sa výchova ņiakov k 

spolupráci, ktorá sa chápe ako príprava ņiaka s mentálnym postihnutím na ņivot v spoločnosti a ako 

prostriedok socializácie ņiakovej osobnosti. 

Jedným z tematických celkov predmetu vecné učenie v 3. ročníku ńpeciálnej základnej ńkoly 

(ŃZŃ) je Orientácia v čase. Cieľom tematického celku je porozumieť časovým údajom - deņ, noc, 

ráno, poludnie, večer, teraz, potom, neskôr, dnes, zajtra a určovať dni v týņdni – pracovné dni, 

voľné dni. Tematický celok Orientácia v čase obsahom nadväzuje na poznatky uņ z prípravného 

ročníka, kde sa ņiaci s ľahkým stupņom mentálneho postihnutia učia porozumieť najjednoduchńím 

časovým údajom a vzťahom: deņ – noc, svetlo – tma. V prvom ročníku poznávajú názvy ročných 

období, mesiacov a dni v týņdni, v druhom ročníku pomenovať mesiace v ročných obdobiach 

a zaznamenávať udalosti do kalendára. Tematický celok sme si vybrali z toho dôvodu, ņe svojím 

obsahom zabezpečuje tie poznatky a činnosti, ktoré sú pre jedinca s mentálnym postihnutím veľmi 

dôleņite v praktických ņivotných situáciách.  

Pre realizáciu výučby opísaného tematického celku Orientácia v čase stručne opisujeme 

návrh na zaradenie ńtyroch hier do ńtruktúry vyučovacích hodín. Hru 1 Prechádzka rokom sme 

vybrali z časopisu Adamko č. 12/1 (2008/2009), autorom pre hru 2 Kedy to je, hru 3 Dni v týţdni 

a hru 4 Tik, tak je Podhájecká (2006). Hry sme zaradili buď do hlavnej etapy hodiny a alebo etapy 

na opakovanie. Vyučovacie hodiny boli realizované podľa tematického výchovno-vzdelávacieho 

plánu ńpeciálnej základnej ńkoly v mesiacoch september aņ október 2012 a mali nasledujúce názvy, 

ciele a zaradené hry: 

▪ vyučovacia  hodina 1 Mesiace v roku  - cieľ: pomenovať názvy mesiacov v roku, zaradená 

hra 1 Prechádzka rokom; 
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▪ vyučovacia hodina 2 Ročné obdobia - cieľ: vymenovať ročné obdobia, priradiť mesiace k 

 ročným obdobiam, opísať znaky jednotlivých ročných období na základe obrázkov, 

zaradená hra 2 Kedy to je; 

▪ vyučovacia hodina 3 Pán Týţdeň - cieľ: vymenovať dni v týņdni, rozdeliť dni v týņdni na 

pracovné a víkendové dni, zaradená hra 3 Dni v týņdni; 

▪ vyučovacia hodina 4 Jednotky času - cieľ: určiť a nastaviť správny čas na hodinách, 

pomenovať jednotlivé časti dņa, opísať činnosti v jednotlivých častiach dņa, zaradené hra 4 

Tik, tak. 

▪ vyučovacia hodina 5 Ako plynie čas – cieľ: opakovať učivo celého tematického celku, 

písomne rieńiť úlohy vo vedomostnom teste Orientácia v čase. 

 

Hra ako diagnostická metóda pre zisťovanie vybraných aspektov osobnosti ţiaka s ľahkým 

stupňom mentálneho postihnutia pri hre v predmete Vecné učenie 

Hru ako diagnostickú metódu sme vyuņili v predmete Vecné učenie v 3. ročníku ńpeciálnej 

základnej ńkoly u ņiakov s ľahkým stupņom mentálneho postihnutia. K téme učiva Orientácia 

v čase  sme vybrali ńtyri hry: a)  hra 1 Prechádzka rokom, b)  hra 2 Kedy to je, c)  hra 3 Dni 

v týņdni, d)  hra 4 Tik, tak. Nami vybraté hry sú  typu  senzorického, intelektuálneho 

a konńtrukčného.  

 

Hry mali nasledujúce cieľové zameranie: 

a) Hra 1 Prechádzka rokom je  zameraná na zisťovanie schopnosti  nájsť rozdiely a zhody na 

základe určitých kritérií pri pomenovaní mesiacov v roku. Hru hrá skupina, ale hráči hrajú 

individuálne za seba. Dĺņka trvania hry pre pozorovanie je určená časom tak, aby kaņdý ņiak hodil 

tri hody. 

b) Hra 2 Kedy to je, je zameraná na zisťovanie schopnosti priradiť názvy mesiacov do ročných 

období. V hre vystupujú dvojice hráčov. Dĺņka trvania hry pre pozorovanie je určená časom tak, 

aby kaņdý ņiak pripol po dvoch názvoch mesiaca v roku na pomôcku a troch obrázkov s typickým 

znakom pre ročné obdobie.  

c) Hra 3 Dni v týţdni je zameraná na zisťovanie schopnosti pomenovať dni v týņdni v správnom 

poradí a pohotovo reagovať na dej hry.  Hru hrajú hráči individuálne. Dĺņka trvania hry pre 

pozorovanie je určená časom tak, aby kaņdý ņiak pokračoval vo vyrátavaní dní keď bude trikrát na 

rade.  
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d)  Hra 4 Tik, tak je zameraná na zisťovanie schopnosti pohybovať sa podľa tempa piesne, 

upevnenie priestorovej orientácie a vyuņitie manipulácie s predmetmi. Hru hrajú hráči v pároch. 

Dĺņka trvania hry pre pozorovanie je určená časom tak, aby kaņdý ņiak realizoval tri uloņenia 

tyčiek podľa zadania. 

 Pri posudzovaní úrovne schopnosti ņiaka s ľahkým stupņom mentálneho postihnutia sme sa 

pri kaņdej hre zamerali na prejavy ņiakov v troch oblastiach rozvoja osobnosti: kognitívnej oblasti, 

afektívnej oblasti a psychomotorickej oblasti.  

          V kognitívnej oblasti (KO) sme hodnotili kognitívne schopnosti ņiaka s ľahkým stupņom 

mentálneho postihnutia úspeńnosťou rieńenia úloh v hre bodmi. Za správne rieńenie sme 

započítavali 1 bod, za nesprávne rieńenie 0 bodov. Údaje sme zaznamenávali do záznamových 

hárkov. Cieľom diagnostickej situácie je zistiť, akú úroveņ vedomostí dosiahli  pri hre. 

         V afektívnej oblasti (AFO) sme hodnotili afektívne prejavy správania  ņiaka s ľahkým 

stupņom mentálneho postihnutia vo vzťahu ku kolektívu. Pre pozorovanie sme navrhli systém 

ńtyroch kategórií: asociálny, antisociálny, pasívne sociálny a aktívne sociálny.  

          V psychomotorickej oblasti (PSO) sme pri pozorovaní posudzovali niektoré 

psychomotorické  zručnosti ņiaka s ľahkým stupņom mentálneho postihnutia pri nami vybraných 

hrách. Pri hrách ide o rôzne zručnosti, preto sme ich určili pre kaņdú hru zvláńť. Cieľom 

diagnostickej situácie pri hre je hodnotiť zručnosť manipulácie s pomôckami pouņívanými pri hre. 

Pre posúdenie "ńikovnosti" pri vykonávanej zručnosti sme vyuņili ńkálu: stále – veľmi často – často 

–občas – nikdy  - N. 

Počas realizovaných hier sme pozorované prejavy  správania a určitých charakteristík pri 

rieńení úlohy ņiakov s ľahkým stupņom mentálneho postihnutia zaznamenávali dvakrát 

prostredníctvom nami vypracovaných pozorovacích hárkov. Pozorované prejavy pri hre počas 

pedagogického experimentu v edukácii zaznamenali dvaja pozorovatelia. Prvým pozorovateľom 

bola autorka príspevku Viktorová, druhým pozorovateľom bola Vančińínová, kolegyni chceme 

touto cestou poďakovať za poskytnutú moņnosť realizovať pedagogický experiment 

s respondentmi jej triedy.  

Výberový súbor náńho pedagogického experimentu tvorili ņiaci s ľahkým mentálnym 

postihnutím navńtevujúci 3. ročník ńpeciálnej základnej ńkoly v počte sedem. 

Pre ńtatistické spracovanie výsledkov potrebuje výskumník poznať hodnotenie rieńenia úloh. 

Hodnotenia pre jednotlivé pozorované oblasti uvádzame následne v príspevku. Hodnotenia boli 

zapisované do nami navrhnutých pozorovacích hárkov a tvorili prílohu magisterskej práce 

Viktorovej. 
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Hodnotenie riešenia úloh pri hre pre kognitívne schopnosti 

a) Hra 1 Prechádzka rokom 

Ako materiál slúņi hrací plán hry 1 Prechádzka rokom. Na hracom pláne je zobrazených 45 políčok 

v tvare bielych kruhov, 12 políčok v tvare ńtvorcov so zobrazením symbolov mesiacov a 12 

políčok v tvare elipsy s názvom mesiaca.  

Inštrukcia 

Pred začatím hry dáme ņiakom moņnosť oboznámiť sa so vńetkými prvkami (pomôckami), 

z ktorých sa skladá  hra (farebné figúrky, hracia kocky, hrací plán). Potom vyučujúci poloņí na stôl 

hrací plán. Vysvetli ņiakom pravidlá hry.  Pre posudzovanie kognitívnej úrovne schopnosti ņiaka 

s ľahkým stupņom mentálneho postihnutia sa hra realizuje tak, aby kaņdý ņiak realizoval tri hody. 

V prípade záujmu, hru môņu ņiaci dohrať do konca. 

Úspešnosť riešenia úloh pri hre 1 Prechádzka rokom sme hodnotili takto: 

Úloha 1:  Hoď kockou a povedz počet bodiek, čo ukazuje kocka.  

Úloha 2:  Postupuj vpred o toľko políčok, koľko kocka ukazuje. 

Úloha 3:  Priraď názov mesiaca, ak si zastal na políčku s obrázkom. 

Úloha 4:  Presuņ sa na obrázok mesiaca, ak si zastal na poličku s názvom mesiaca. 

Úloha 5:   Presuņ sa späť na najbliņńí ńtvorec, ak si sa dostal na políčko, kde stojí iný hráč. 

Za správne rieńenie kaņdej úlohy sa započítava 1 bod, za nesprávne rieńenie 0 bodov. Úspeńnosť 

rieńenia sme hodnotili na tri hody pre kaņdého ņiaka. Maximálny počet bodov pre ņiaka je 15, 

minimálny 0.  Nańa experimentálna skupina mala 7 respondentov takņe maximálny počet bodov 

ES je 105, minimálny 0. Údaje sme zaznamenali do pozorovacieho hárku. 

 

 b) Hra 2 Kedy to je 

Ako hrací materiál, k hre Kedy to je, slúņi nami vyrobená pomôcka v tvare domu. Na vyrobenej 

pomôcke sú zobrazené ńtyri okná, kaņdé pre jedno ročné obdobie. Sú farebne rozlíńené a pod 

kaņdým oknom je znázornený typický znak pre dané ročné obdobie: jar – zelená a kvety, leto – 

ruņová a slnko, jeseņ – hnedá a listy, zima – modrá a cencúle.  

 

Inštrukcia 

Pred začatím hry dáme ņiakom moņnosť oboznámiť sa s pomôckou a so vńetkými prvkami, 

z ktorých sa skladá hra (obrázky so znakmi jednotlivých ročných období a názvami jednotlivých 

mesiacov). Potom vyučujúci poloņí pomôcku pred tabuľu. Vysvetli ņiakom pravidlá hry. Pre 

posudzovanie kognitívnej úrovne schopnosti ņiaka s ľahkým stupņom mentálneho postihnutia sa 
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hra realizuje tak, aby kaņdý ņiak pripol aspoņ dva názvy mesiacov v roku na pomôcku a tri obrázky 

s typickým znakom pre ročné obdobie. 

 

Úspešnosť riešenia úloh pri hre 2 Kedy to je sme hodnotili takto: 

Úloha 1:  Povedz názvy ročných období v poradí za sebou. 

Úloha 2:  Porozprávaj o obrázkoch, ktoré máń pred sebou.  

Úloha 3:  Uhádni ročné obdobie podľa popisu obrázkov spoluņiakom. 

Úloha 4:  Prečítaj názov mesiaca na kartičke a pripni k správnemu ročnému obdobiu. 

Úloha 5:  Pripni obrázky k správnemu ročnému obdobiu. 

Za správne rieńenie úlohy sa započítava 1 bod, za nesprávne rieńenie 0 bodov. Úspeńnosť rieńenia 

sme hodnotili na doplnenie dvoch názvov mesiacov a pripnutia troch obrázkov pre kaņdého ņiaka. 

Maximálny počet bodov pre ņiaka je 12, minimálny 0. Nańa experimentálna skupina mala 7 

respondentov takņe maximálny počet bodov ES je 84, minimálny 0. Údaje sme zaznamenali do 

pozorovacieho hárku.  

 

c) Hra 3 Dni v týţdni 

K hre budeme potrebovať ńkatuľku pre kaņdého ņiaka, misku a ńtyri guľky pre kaņdého ņiaka.  

Inštrukcia 

Pred začatím hry vyučujúci rozdá ņiakom po jednej ńkatuľke a ńtyri guľky. Do stredu stola dá 

misku na guľky. Ņiakom vysvetlí pravidlá hry. Pre posudzovanie kognitívnej úrovne schopnosti 

ņiaka s ľahkým stupņom mentálneho postihnutia sa hra realizuje tak, aby kaņdý ņiak pokračoval vo 

vyrátavaní dní keď bude trikrát na rade, povedal vńetky dni v týņdni, spočítal si zvyńné guľky, 

ktoré mu ostali na vyzvanie vyučujúcim. Hru ņiaci dohrajú do konca, t.j. kým neostane iba jeden, 

ktorý bude mať guľôčky. 

Úspešnosť riešenia úloh pri hre 3 Dni v týţdni sme hodnotili takto: 

Úloha 1:  Povedz správny názov dņa po spoluņiakovi. 

Úloha 2:  Ak si povedal nesprávny názov, hoď guľku do misky. 

Úloha 3:  Spočítaj guľky, ktoré ti ostali. 

Úloha 4:  Povedz dni v týņdni tak, ako idú za sebou. 

Za správne rieńenie úlohy sa započítava 1 bod, za nesprávne rieńenie 0 bodov. Úspeńnosť rieńenia 

sme hodnotili: či vedel ņiak pokračovať a hodil guľku do misky, - na trikrát, spočítal guľky, – 

kaņdý ņiak raz a po skončení hry vymenoval dni v týņdni za sebou. Maximálny počet bodov pre 
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ņiaka je 8, minimálny 0. Nańa experimentálna skupina mala 7 respondentov takņe maximálny počet 

bodov ES je 56, minimálny 0. Údaje sme zaznamenali do pozorovacieho hárku. 

 

d) Hra 4 Tik, tak 

Ako materiál slúņi zostavený ciferník hodín pomocou ńpagátu a papierových číslic. Na hodinách je 

znázornených 12 číslic od čísla 1 po 12. V strede je umiestnený predmet, aby ņiaci vedeli kde je 

stred kruhu. 

Inštrukcia 

Pred začatím hry vyučujúci upraví ńpagát a číslice do tvaru ciferníka na stôl. Ņiakom dá moņnosť 

oboznámiť sa so vńetkými prvkami (pomôckami), z ktorých sa skladá hra (číslice, stred kruhu). 

Vysvetli ņiakom pravidlá hry. Pre posudzovanie kognitívnej úrovne schopnosti ņiaka s ľahkým 

stupņom mentálneho postihnutia sa hra realizuje tak, ņe pieseņ pri hre zaspievame toľkokrát, aby 

kaņdý ņiak realizoval tri uloņenia tyčiek podľa zadania.  

 

Úspešnosť riešenia úloh pri hre 4 Tik, tak sme hodnotili takto: 

Úloha 1:  Vyťukaj rytmus piesne podľa spevu.  

Úloha 2:  Reaguj na farbu tyče, ktorá zaznela. 

Úloha 3: Uloņ tyčku, ktorú máń na číslicu podľa dĺņky tyčky – dlhńiu na pol alebo celé hodiny 

a kratńiu na číslicu, ktorá vyjadruje poņadovaný čas.  

Úloha 4:  Vo dvojiciach uloņte tyčky tak, aby znázorņovali správny čas. 

Za správne rieńenie úlohy sa započítava 1 bod, za nesprávne rieńenie 0 bodov. Úspeńnosť rieńenia 

sme hodnotili na tri uloņenia tyčí pre kaņdého ņiaka. Maximálny počet bodov pre ņiaka je 12, 

minimálny 0. Nańa experimentálna skupina mala 7 respondentov takņe maximálny počet bodov ES 

je 84, minimálny 0. Údaje sme zaznamenali do pozorovacieho hárku. 

 

Hodnotenie afektívnych prejavov pri hrách 

         V afektívnej oblasti (AFO) sme hodnotili afektívne prejavy správania ņiaka s ľahkým 

stupņom mentálneho postihnutia v kolektíve, kde sa hra realizovala. Pre pozorovanie sme navrhli 

systém ńtyroch kategórií (asociálny, antisociálny, pasívne sociálny a aktívne sociálny) a opísali 

prejavy niektorých vlastností ņiaka (Tabuľka 1). Kategóriám sme prisúdili koeficienty od 1 

(najmenej priaznivé) po 4 (najviac priaznivé) správanie. Čísla v ńkále zodpovedali rôznym mieram 

posudzovanej vlastnosti, s tým, ņe jednu mieru pozorovateľ označil. Pri vńetkých nami vybraných 
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hrách sme navrhnuté kategórie ponechali tie isté. Úroveņ správania sme zaznamenali na konci 

pozorovania.  

Údaje sme zaznamenávali do záznamových hárkov. Cieľom diagnostickej situácie je 

pozorovať a posúdiť úroveņ správania skupiny ņiakov s ľahkým stupņom mentálneho postihnutia 

pri jednotlivých hrách.  

 

Hodnotenie psychomotorických zručnosti pri hrách 

          V psychomotorickej oblasti (PSO) sme pri pozorovaní posudzovali niektoré 

psychomotorické  zručnosti ņiaka s ľahkým stupņom mentálneho postihnutia pri nami vybraných 

hrách. Pri hrách ide o rôzne zručnosti, preto sme ich určili pre kaņdú hru zvláńť. V Tabuľke 2 sú 

vymenované zručnosti, ktoré sme zvolili pre jednotlivé hry. Cieľom diagnostickej situácie pri hre 

je hodnotiť zručnosť manipulácie s pomôckami (predmetmi) pouņívanými pri hre. Pre posúdenie 

„ńikovnosti― pri vykonávanej zručnosti sme vyuņili ńkálu: stále – veľmi často – často – občas – 

nikdy - 0. Jednotlivým polohám na ńkále sme prisúdili koeficienty od 1 (najmenej priaznivé) po 5 

(najviac priaznivé) pre vykonávanú zručnosť a to nasledovne: stále = 5, veľmi často = 4, často = 3, 

občas = 2, nikdy = 1, zručnosť nevykonal = 0. Údaje sme zaznamenávali do pozorovacích hárkov. 

 
Tabuľka 1 Pozorovateľné kategórie afektívnych prejavov 
 

Kategória Symbol 

Prisúdený 

koeficient 

na škále 

Opis správania 

asociálny ASOS 1 
odvracia sa od hry, je veľmi apatický, nezapája sa, je 

obńtruktívny (uzatvárajúci sa), je zakríknutý 

antisociálny ANTS 2 

ničí hru, berie pomôcky, naháņa sa, bije 

spoluhráčov, agresívny ku spoluņiakom, vyhráņa sa, 

nadáva  

pasívne 

sociálny 
PASS 3 

pridáva sa k hre, snaņí sa ovládať, plní úlohy hry 

kľudne, snaņí sa o komunikáciu 

aktívne 

asociálny 
AKAS 4 

ukazuje postup pri hre, nabáda k spolupráci, pomáha 

spoluhráčom, je veľmi iniciatívny, spolupracujúci, 

kritizuje 

Legenda: ASOS - asociálny, ANTS - antisociálny, PASS - pasívne sociálny, AKAS - aktívne sociálny 

 

 

 

 



ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II, 15. – 16. máj 2013  
Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 

 

 

388 

 

Tabuľka 2 Zručnosť pri manipulácii s predmetom pri hre 

Hra 

Číslo a 

označenie 

zručnosti 

Pozorované zručnosti  

1. 
1.FK Figúrky kladie na správne miesto. 

2.KH  Kocku hádņe tak, aby nezhodil figúrky na hracej ploche. 

2. 
1.KM Kartičku s názvom alebo obrázok pripol na správne miesto. 

2.ŃS Pri manipulácii so ńpendlíkom mu vypadol. 

3. 
1.GŃ Guľôčku zo ńkatuľky vybral bez problémov. 

2.GT Guľôčkou trafil do pripravenej misky. 

4. 
1.TR Tyč mu vypadla z ruky. 

2.SC Pri zmene smeru chôdze vedel pokračovať. 

Legenda: FK – figúrku kladie, KH – kocku hádņe, KM – kartička miesto, ŃS – ńpendlík spadol, GŃ – 

guľôčku zo ńkatuľky, GT – guľôčku trafil, TR – tyč spadla, SC – smer chôdze 

 

VÝSLEDKY VÝSKUMU  

Cieľom diagnostiky metódou hry u ņiakov s ľahkým stupņom mentálneho postihnutia 3. 

ročníka ńpeciálnej základnej ńkoly v predmete vecné učenie bolo nasledovné: 

Zistiť a analyzovať prejavy ņiakov v troch oblastiach rozvoja osobnosti ņiaka s ľahkým stupņom 

mentálneho postihnutia: v oblasti kognitívnej, v oblasti afektívnej a v oblasti psychomotorickej pri 

realizácii hier v edukačnom procese predmetu vecné učenie v ńpeciálnej základnej ńkole. 

V príspevku sme sa zamerali na vyhodnotenie pozorovaní.  

 

Výsledky pri diagnostike hier pre kognitívne schopnosti 

V Grafe 1 znázorņuje percentuálnu úspeńnosť rieńenia jednotlivých hier zaradených do 

náńho pedagogického experimentu. 

 
Graf 1 Percentuálna úspeńnosť rieńenia jednotlivých hier 
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V Grafe 1 vidíme, ņe najvyńńiu percentuálnu úspeńnosť 86,9% ņiaci dosiahli v druhej hre 

Kedy to je, pri priradzovaní znakov a názvov mesiacov k jednotlivým ročným obdobiam. V hre 

Dni v týņdni, pri ktorej ņiaci vymenúvali dni v týņdni v poradí za sebou, dosiahli ņiaci 78,57%, čo 

predstavuje druhú najvyńńiu percentuálnu úspeńnosť. Tretia v poradí v percentách je hra Tik - tak 

a to so 75%, pri ktorej úlohou ņiakov bolo určovanie času na ciferníku hodín. Najniņńiu 

percentuálnu úspeńnosť dosiahli ņiaci v hre Prechádzka rokom, čo bolo 69,04%. Pri tejto hre ņiaci 

pracovali s figúrkami a názvami jednotlivých mesiacov v roku.  

 

 

 
 

Graf 2 Percentuálna úspeńnosť rieńenia hier respondentmi 

 

V Grafe 2 vidíme, ņe najviac sa darilo ņiakovi P. Č. v hre Dni v týņdni a ņiakovi M. Č. v hre Tik, 

tak. Obaja ņiaci dosiahli 100%-nú úspeńnosť. Naopak najmenej sa darilo ņiakovi K. B. vo ńtvrtej 

hre Tik, tak, v ktorej ņiak dosiahol úspeńnosť 41,66%. 

 

Výsledky afektívnych prejavov pri hrách 

 V afektívnej oblasti sme hodnotili afektívne prejavy správania siedmich ņiakov s ľahkým 

stupņom mentálneho postihnutia v kolektíve, v ktorom sme hry realizovali. Kategóriám sme 

prisúdili koeficienty od 1 (najmenej priaznivé) po 4 (najviac priaznivé) správanie. Úroveņ 

správania sme zaznamenali na konci pozorovania. Údaje sme zapisovali do pozorovacích hárkov 

a vypočítali priemernú hodnotu správania sa pozorovanej skupiny. Zistenú priemernú hodnotu 

správania sa skupiny, ktorú pozorovali jednotliví pozorovatelia sme zostavili do Tabuľky 4. 
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Tabuľka 3 Priemerné hodnoty pre prejavy správania sa pri hrách 

 Pozorovateľ 

E.V. 

Pozorovateľ 

J.V. 

 Priemerná 

hodnota 

Priemerná 

hodnota 

Hra 1 2,71 2,85 

Hra 2 2,71 2,71 

Hra 3 2,85 2,57 

Hra 4 3,00 2,71 

 

 

Hodnoty v Tabuľke 4 vyjadrujú, ņe účastníci hier sa pribliņovali k ńkále PASS, čo 

znamená, ņe sa k hrám pridávali, snaņili sa ovládať a úlohy plnili pokojne, komunikovali medzi 

sebou. U niektorých ņiakov sa pri niektorých hrách vyskytli prejavy agresivity k jedincom, alebo aj 

k celej skupine. Naopak niektorí jedinci sa snaņili pri hre pomáhať spoluņiakom, spolupracovať, 

ukazovať postup a boli iniciatívny. Vo vńeobecnosti vńak správanie ņiakov pri hrách bolo na 

pokojnej a vyrovnanej úrovni. 

 

Výsledky psychomotorických zručností pri hrách 

  V psychomotorickej oblasti (PSO) sme pri pozorovaní posudzovali niektoré 

psychomotorické  zručnosti ņiaka s ľahkým stupņom mentálneho postihnutia pri nami vybraných 

hrách. Pre posúdenie „ńikovnosti― pri vykonávanej zručnosti sme vyuņili ńkálu: stále – veľmi často 

– často – občas – nikdy. Úroveņ zručností sme zaznamenali na konci pozorovania. Údaje sme 

zapisovali do pozorovacích hárkov a vypočítali sme priemernú hodnotu úrovne niektorých 

zručností ņiakov s ľahkým stupņom mentálneho postihnutia pri jednotlivých hrách.  

  Zistenú priemernú hodnotu úrovne zručností, ktorú pozorovali jednotliví pozorovatelia sme 

zostavili do tabuľky 5. Hodnoty v tabuľke 5 vyjadrujú, ņe účastníci hier sa svojimi zručnosťami 

pribliņovali k hodnote 3, čo znamená, ņe sa im pri zručnostiach často darilo viac ako nedarilo. 

Niektorí ņiaci nemali so zručnosťami ņiaden problém, no u niektorých sa „neńikovnosť― prejavila 

vo viacerých hrách a zručnostiach. 
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Tabuľka 4 Priemerné hodnoty pre prejavy úrovne zručností pri hrách 

Hra 
Pozorované zručnosti 

Pozorovateľ 

E.V. (PH) 

Pozorovateľ 

J.V. (PH) 

1 

 

1. FK Figúrky kladie na správne miesto. 

2,85 3,14 2. KH Kocku hádņe tak, aby nezhodil figúrky na  

hracej ploche. 

2 

 

1. KM Kartičku s názvom alebo obrázok pripol na  

správne miesto. 2,92 2,07 

2.ŃS  Pri manipulácii so ńpendlíkom mu vypadol. 

3 
1.GŃ Guľôčku zo ńkatuľky vybral bez problémov. 

4,00 4,00 
2. GT Guľôčkou trafil do pripravenej misky. 

4 

 

1.TR Tyč mu vypadla z ruky. 
2,42 2,21 

2. SC Pri zmene smeru chôdze vedel pokračovať. 

          Legenda: PH – priemerná hodnota  

 

DISKUSIA  

Ńpeciálnopedagogická diagnostika je dôleņitá v kaņdom ńpeciálnom edukačnom procese a 

 je potrebnou kompetenciou ńpeciálneho pedagóga. Pri ńpeciálnopedagogickom diagnostikovaní, 

čiņe zisťovaní, identifikovaní a hodnotení úrovne rozvoja ņiaka s mentálnym postihnutím, ide 

o súbor činností, ktorých výsledkom sú poznatky potrebné nielen ku komplexnej diagnostike ņiaka, 

ale aj ku správnemu odhaleniu problémov daného jedinca a príčin jeho neúspechu. Tieņ vedú k 

zisteniu momentálnej vývinovej úrovne, i pre vhodnú intervenciu na podporu rozvoja jedinca. 

Z vlastnej pedagogickej praxe vieme, ņe je problém v edukačnom procese úspeńne diagnostikovať 

momentálnu kognitívnu, sociálnu i emocionálnu úroveņ jedinca s mentálnym postihnutím. 

Dôvodov môņe byť viacero, napr. nízky počet rokov pedagogickej praxe, čím pedagógovi chýba 

diagnostická kompetencia získaná kaņdodennou praxou alebo dôvodom sú nízke teoretické 

vedomosti pedagóga o problematike adekvátneho diagnostikovania, či neochota pripraviť si 

podrobný (ako naznačujeme aj v príspevku) projekt výskumnej činnosti.  

 V pedagogickom experimente sme vedomosti ņiakov merali aj pomocou 

neńtandardizovaných vedomostných testov, zostavených z učiva vecného učenia. Ņiakov sme 

testovali na začiatku a na konci náńho pedagogického experimentu. Na základe vstupných testov 

sme z dvoch skupín ņiakov 3. ročníka vybrali experimentálnu skupinu ņiakov, kde sme uplatnili 

experimentálny zásah v podobe aplikácie hry do vyučovania vecného učenia. Konńtatujeme, ņe 

u ņiakov experimentálnej skupiny sa vedomosti po experimentálnom zásahu zlepńili. Počas 

pozorovania sa nám potvrdilo, ņe hra je v období primárneho vzdelávania u ņiakov s ľahkým 
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stupņom mentálneho postihnutia vhodná pre výučbu nových poznatkov a aj ich opakovanie 

v predmete vecné učenie.  

  Na základe zistení z náńho experimentu si dovolíme konńtatovať, ņe by sme nemali 

podceņovať význam a dôleņitosť hry. Ņiaci by mali dostať mnoņstvo príleņitostí, aby mohli svet 

okolo seba adekvátne spoznávať, preciťovať, zaņívať a pohybovať sa v ņom. Hra je dobrou 

metódou diagnostiky nielen na pozorovanie a hodnotenie činností ņiakov s ľahkým mentálnym 

postihnutím, ale tieņ ju môņeme vyuņiť ako prostriedok na učenie sa a nadobúdanie nových 

zručností, schopností, vedomostí a postojov.  

V nańom príspevku sme sa viac sústredili na vyuņívanie hry ako diagnostickej metódy, ale 

je viac ako samozrejmé, ņe pre spoľahlivé zistenia sa pouņívajú aj iné metódy diagnostiky ako 

napr. pozorovanie, rozhovor, anamnestické metódy, analýza výsledkov činnosti jedinca pri 

činnostiach v oblasti písomných prác, výtvarných a pracovných činností, vyuņitie ktorých umoņní 

utvoriť ucelený obraz o diagnostikovanej osobe. 

 

ZHRNUTIE 

Vývin u ņiakov s ľahkým mentálnym postihnutím prebieha individuálnym spôsobom a to je 

dôvod pre ńpeciálneho pedagóga, aby moņnosť diagnostiky hrou posúdil a zváņil jej pouņitie. 

Cieľom ńpeciálnopedagogickej diagnostiky je zachytenie profilu ņiaka s ľahkým mentálnym 

postihnutím, k poznaniu silných a slabých stránok jedinca a tieņ vytýčenie cesty pedagogickej 

intervencie. 
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