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SO STREDNÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA  
V STARŠOM ŠKOLSKOM VEKU
Modification of stimulating programme HYPO for strengthening 
of perceptual-cognitive functions in the pupils of older school age 
with moderate degree of mental disability
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Abstrakt
Príspevok sa zaoberá eliminovaním deficitov žiakov so stredným stupňom mentál-
neho postihnutia v  staršom školskom veku v  percepčno-kognitívnych funkciách pro-
stredníctvom aplikácie stimulačného programu. Prezentuje modifikáciu stimulačného 
programu HYPO (Cvičenia pre žiakov v predškolskom a mladšom školskom veku na posil-
nenie percepčno-motorických a kognitívnych funkcií), ktorý je v Českej republike využíva-
ný u detí/žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pričom zohľadňuje 
percepčno-kognitívne špecifiká žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia 
v staršom školskom veku. Príspevok zdôrazňuje význam aplikácie modifikovaného sti-
mulačného programu HYPO  v špeciálnopedagogickej praxi v rámci zvyšovania úrovne 
školskej úspešnosti týchto žiakov, edukovaných na špeciálnej základnej škole vo varian-
te B alebo v podmienkach školskej integrácie/inklúzie na základnej škole. 

Kľúčové slová: žiak so stredným stupňom mentálneho postihnutia, percepčno-
kognitívne funkcie, modifikovaný stimulačný program HYPO, školská úspešnosť, 
školská integrácia/inklúzia

Abstract
The paper focuses on elimination of deficits in perceptual-cognitive functions by means 
of stimulating programme application in the pupils with moderate degree of men-
tal disability. It presents modification of stimulating programme HYPO (Exercises for 
strengthening of perceptual-motor and cognitive functions in the pupils of pre-school and 
early school age), which is used in Czech Republic for children/pupils with special edu-
cational needs, while it considers perceptual-cognitive particularities in the pupils of 
older school age with moderate degree of mental disability. The paper emphasises the 
importance of modified stimulating programme HYPO application in special-pedagogi-
cal practise within the frame of increasing the level of school achievement of the pupils 
educated at special primary school in B variant or under the conditions of school inte-
gration/inclusion in primary schools.

Keywords: pupils with moderate degree of mental disability, perceptual-cognitive 
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gration/inclusion



427

Špeciálna edukácia žiakov s mentálnym postihnutím by mala vychádzať z ich 
individuálnych percepčno-kognitívnych a motorických schopností a edukačných 
potrieb. Mala by v nej byť komplexne rešpektovaná osobnosť žiakov v záujme 
zvyšovania ich školského výkonu. Preto podľa Vančovej (2005) je potrebné 
obsah edukácie žiakov s mentálnym postihnutím orientovať na zmysluplnosť 
a  využiteľnosť v  konkrétnych situáciách ich reálneho života, tiež vytvárať 
podmienky na recipročnú komunikáciu jedinca s  okolím, dbať na intenzívnu 
spätnú väzbu, edukačné aktivity dopĺňať stimulačnými, kompenzačnými, 
korekčnými, reedukačnými, relaxačnými a terapeutickými aktivitami a edukáciu 
chápať ako proces, ktorého hlavným cieľom je socializácia žiakov. V súčasnosti 
sa pre žiaka s  mentálnym postihnutím vymedzuje pojem jednotlivec (žiak) so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, kde sa pod špeciálnymi výchovno- 
-vzdelávacími potrebami myslia prostriedky potrebné na to, aby žiak na prime-
ranej úrovni zvládal požiadavky školy (školský zákon, č. 245/2008 Z. z.), tento 
pojem je v  súčasnosti v  zahraničí nahrádzaný humanisticky orientovaným 
termínom – osoby so špecifickou mierou podpory (Valenta a kol. 2012). 

Autori ako napr. Bajo, Vašek (1994), Černá (2009), Gaňo (1962), Jakabčic 
(2017), Jakabčic, Požár (1995), Slowík (2007), Valenta, Michalík, Lečbych a kol. 
(2012), Vančová (2005), Vašek (2006) definujú pojem mentálne postihnutie/men-
tálna retardácia spoločným atribútom ako stav oneskoreného psychického vý-
vinu, ktorý môže mať dvojaký charakter oneskoreného a nerovnomerného vý-
vinu, ako stav trvalý a nemenný, z ktorého sa „nevyrastá.“ Pri vymedzení pojmu 
mentálne postihnutie môžeme uplatniť hľadisko diferencovaného obmedzenia 
intelektových funkcií, sociálnych spôsobilostí, adaptívneho správania, hľadisko 
osobnosti a klinického stavu (Jakabčic 2017). Medzinárodná klasifikácia chorôb 
(MKCH, 10. revízia, 2016) opisuje mentálne postihnutie ako zastavenie alebo ne-
dokončenie vývinu intelektu, ktorého porucha sa prejavuje v oblasti vývinovej 
periódy. Charakterizuje ho hlavne poškodenie schopností patriacich do celkovej 
úrovne inteligencie, kde zaraďujeme úroveň poznávacích, jazykových, pohybo-
vých a sociálnych schopností, v dôsledku čoho je výrazne oneskorený vývin už 
v detstve. Avšak je potrebné poznamenať, že väčšina žiakov s mentálnym pos- 
tihnutím je schopná docieliť istý stupeň socializácie, nezávislosti a schopnosti 
adekvátne komunikovať s okolím či nadobudnúť školské zručnosti. 

V  príspevku v  centre našej pozornosti sú žiaci so stredným stupňom 
mentálneho postihnutia v  staršom školskom veku, ktorým zodpovedá kogni-
tívna úroveň IQ 35 – 49, a kategória F71 ako stredne ťažká duševná zaostalosť 



428

(MKCH–10, 10. revízia, 2016). V oblasti vzdelávania sa u týchto žiakov vyskytujú 
podstatné rozdiely nielen v dosiahnutom výkone, ale  tiež v procese učenia sa. 
Autori, ako napr. Černá (2009), Jakabčic (2017), Slowík (2007), Vančová (1999), 
Žovinec, Krejčová, Pospíšilová (2013), vymedzujú všeobecne platné charakteris-
tiky a diferenciačné znaky prejavujúce sa v procese učenia sa žiakov so stredným 
stupňom mentálneho postihnutia, ku ktorým patrí najmä neschopnosť realizá-
cie všeobecných inštrukcií pri úlohe (nedostatočné spracovanie požiadavky ob-
siahnutej v inštrukcii, čo spôsobuje odchýlenie sa od cieľa vzdelávania), značne 
predĺžená prvá – orientačná fáza procesu učenia sa (súvisiaca s inštrukciou a s jej 
pochopením), zvýšená tendencia vytvárať si stereotypné reakcie, neschopnosť vy-
tvorenia spojov medzi faktami a  udalosťami spojenými v  čase a  priestore, nízka 
schopnosť uchovať vzniknuté spoje v pamäti, znížená motivácia v oblasti učenia sa 
novým veciam, potrebná podpora v oblasti adaptívnych schopností (komunikácia, 
sebaobsluha, zdravie a bezpečnosť, sociálne schopnosti, základné trívium – čí-
tanie, písanie a počítanie). 

Príspevok je zameraný na analýzu modifikovaného stimulačného programu 
HYPO – Cvičenia pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia v star-
šom školskom veku na posilnenie percepčno-kognitívnych funkcií a možnosti jeho 
využitia v edukačnom procese týchto žiakov nielen na špeciálnej základnej škole 
vo vzdelávacom variante B, ale aj v podmienkach školskej integrácie/inklúzie na 
základnej škole. Pri jeho spracovaní sme vychádzali z kognitívnej teórie Feuer- 
steina (z  prekladu Pokornej, 2014), podľa ktorého kognitívne funkcie žiakov 
môžu byť ovplyvňované intervenciou/stimuláciou, tzn. že sú modifikovateľné. 

Problematikou rozvíjania kognitívnych funkcií žiakov s mentálnym postihnu-
tím sa už zaoberali mnohí autori, ako napr. Bendová, Zikl (2011), Černá (2009), 
Hučík (In: Lechta 2016), Jakabčic (2017), Jakabčic, Požár (1995), Končeková (2005), 
Pipeková, Vítková et al. (2014), Zápotočná (2013), ktorí zdôrazňovali v edukač-
nom/reedukačnom procese najmä rozvíjanie pamäti, pozornosti, vnímania (vi-
zuálne, auditívne, taktilné, olfaktorické, degustatívne a koenestetické), predsta-
vivosti, reči, ako aj citového prežívania, vôľového konania, motivácie, regulácie 
a sebaregulácie. Vágnerová (2002) uvádza, že na rozvoji kognitívnych schopností 
žiakov sa podieľajú geneticky podmienené dispozície. Dedičné sú predpoklady, 
ale ďalší rozvoj týchto schopností už závisí od spôsobov, akými je dieťa stimulo-
vané, t. j. od kvality a primeranosti podnetov. Autorka (ibid.) tiež konštatuje, že 
adekvátny vývoj jednotlivých mozgových štruktúr a s nimi spojených funkcií je 
dôležitým predpokladom na rozvoj rôznych schopností a zručností dieťaťa. Vý-
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voj mozgu sa prejavuje vzrastom jeho organizačného komplexu a vzájomného 
prepojenia jednotlivých oblastí. Je závislý na zrení, ale môže byť ovplyvnený aj 
rôznymi exogénnymi faktormi. Vývoj centrálneho nervového systému sa preja-
vuje rastom celého mozgu, zmenami v štruktúre mozgu, tiež zmenami neurónov 
a  ich vzájomného prepájania. Takáto vývojová zmena sa prejavuje myelinizá-
ciou a vzájomným prepojením jednotlivých neurónov, čo je podstatným pred-
pokladom rozvoja schopností prenosu značného množstva informácií, ktoré by 
bez komplexného prepojenia všetkých oblastí nebolo možné. Tieto spojenia nie 
sú definitívne, ale môžu sa v závislosti na exogénnych vplyvoch (napr. učenia 
sa) meniť. V tejto súvislosti sa stotožňujeme s konštatovaním autorov, ako napr. 
Bendová, Zikl (2011), Blažek, Olmrová (1985), Končeková (2005), Kvapilík, Černá 
(1990), Pipeková, Vítková et. al (2014), Rubinštejnová (1973), Vašek (1994), Ze-
zulková (2011, 2013), podľa ktorých si žiaci so stredným stupňom mentálneho 
postihnutia dokážu osvojiť základy sebaobsluhy, jednoduché pracovné zručnosti, 
avšak nedokážu pracovať samostatne, preto sú odkázaní na neustále usmerňova-
nie a permanentnú kontrolu. Autori súčasne konštatujú, že títo žiaci sú na úrov-
ni predškolského veku, ich verbálny prejav je chudobný, agramatický, prítomná 
je nedostatočná artikulácia, prejavuje sa oneskoreným vývojom v receptívnej aj 
expresívnej zložke reči, pamäť je mechanická, zväčša na praktickej úrovni, žia-
ci si dokážu osvojiť sebaobslužné návyky, myslenie je u nich konkrétne s níz-
kou mierou diferencovanosti a rigidity, je stereotypné, nedôsledné, žiaci sú ľah-
ko ovplyvniteľní, charakteristický je pre nich nedostatočný proces podráždenia 
a útlmu, tiež rozvoj druhej signálnej sústavy, nedostatočná poznávacia aktivita, 
slabá orientačná činnosť, odchýlky v úrovni motorických schopností, prítomná 
je u  nich sugestibilita, neadekvátne prejavy citov, labilita, impulzívnosť, slabé 
vôľové vlastnosti, ale sú schopní osvojiť si základy trívia. 

Znížená úroveň rozumových schopností môže vyvolávať predsudok, že 
vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím nie je práve efektívne a zmyslupl-
né. V určitom zmysle to nie je pravdivé hodnotenie, pretože vzhľadom na defi-
city v rozumových schopnostiach sa človek s hendikepom musí učiť usilovnejšie 
aj to, čo sa ostatní naučia spontánne a prirodzene (Švarcová 2000).

Do oblasti percepčno-kognitívnych funkcií patrí zrakové, sluchové a priesto-
rové vnímanie (Michalová 2015). Oblasť zrakového vnímania bližšie špecifikuje 
Sindelarová (2008), a to ako vizuálne členenie (diferenciácia figúry a pozadia), 
vizuálna diferenciácia, vizuálna pamäť; oblasť sluchového vnímania ako auditív-
ne členenie (diferenciácia figúry a pozadia), auditívna diferenciácia, auditívna 
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pamäť; oblasť priestorového vnímania ako intermodálne vzťahy, vnímanie časo-
vého sledu (serialita), taktilno-kinestetické vnímanie, schéma tela a orientácia 
v  priestore. Zmyslová percepcia, pamäťové fixovanie a  aktivácia pamäťových 
stôp je obsahom prvej signálnej sústavy. Zabezpečuje ho sústava analyzátorov 
proprioreceptívnych, extrospektívnych a introspektívnych. U intaktného žiaka 
je proces utvárania skúseností rýchly, ale u  žiakov s  mentálnym postihnutím 
je tento proces spomalený a prebieha s určitými odchýlkami (Končeková 2005).  
V tejto súvislosti Rubinštejnová (1973) uvádza, že základom vnímania je vytvá-
ranie slovnej zásoby podmienených reflexov, ktoré u žiakov s mentálnym po-
stihnutím absentujú. Do kategórie zmyslového vnímania autorka (ibid.) zaraďu-
je odchýlky od intaktných žiakov, ako napr. znížený a spomalený rozsah zrakového 
vnímania – žiaci s mentálnym postihnutím majú sťaženú orientáciu v priestore, 
pri vnímaní obrazu žiak nie je schopný pochopiť perspektívu, nerozlišuje odtie-
ne; slabá diferenciácia – tvarov, farieb a predmetov, silne narušená diskriminácia 
rozlišovania figúry a pozadia; nedostatočne rozvinuté priestorové vnímanie; zní-
žená citlivosť hmatových vnemov – žiaci s mentálnym postihnutím majú prob-
lém rozlíšiť materiál, objem, teplotu predmetov; nedostatočný proces analýzy 
v kôrovej časti proprioceptívneho analyzátora vedie k zlej koordinácii pohybov; 
pre akustický – auditívny analyzátor je charakteristická spomalená diferenciácia 
foném a ich skreslenie; nedostatky vo vnímaní času a priestoru.

Vnímanie je predpokladom vzájomného kontaktu žiaka a učiteľa, prostred-
níctvom ktorého žiak získava informácie v rámci výučby. Aby túto funkciu moh-
lo plniť, musí dosiahnuť určitú vývojovú úroveň. Dostatočná kvalita percepcie 
je súčasťou školskej zrelosti. Vnímanie je poznaním prítomnosti, založené na 
aktuálnom kontakte s vnímanými podnetmi. Žiak prijíma informácie z okoli-
tého prostredia, spracováva ich a  nejakým spôsobom na ne reaguje. Spôsob, 
akým rôzne podnety žiak vníma a ako ich interpretuje, sa v priebehu jeho vý-
vinu mení. Vnímanie sa postupne stáva diferencovanejším a  integrovanejším. 
Stratégie vnímania sa rozvíjajú v interakcii s vývojom rozumových schopností. 
Ich interpretácia sa mení v závislosti od skúseností a schopností daného jedinca 
(Vágnerová 2002). Autori Chmelárová, Sawicki, Kováč (2010) uvádzajú, že per-
cepčno-motorické učenie je základným druhom učenia na jednoduchej úrovni. 
Ide o motorické odpovede, ktoré sú osvojené v súvislosti so senzorickými javmi. 
Objasňujú, že motorické reakcie sa spájajú do jednotlivých pohybových prvkov 
a funkčných celkov, napr. pri písaní, čítaní, čo umožňuje prepojenie percepčno-
-kognitívnych funkcií s motorickými.
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Pozitívny vplyv kognitívnej stimulácie v edukačnom procese žiakov s men-
tálnym postihnutím potvrdzujú aj domáci i zahraniční autori, ako napr. Arbit-
man, Haywood 1980, Feurstein 1995 (preklad Pokorná 2014), Hlebová 2012, 
Hlebová, Ďorďovičová, Palková 2015, Hlebová, Vojteková 2017, 2018, Kovalčí-
ková (ed.) 2010, Leeber 2006, Zezulková 2013, 2011, Žovinec 2014, s čím kore-
šponduje aj opodstatnenosť nášho uvažovania – modifikovať program HYPO –  
Cvičenia pre deti predškolského veku a mladšieho školského veku na posilnenie per-
cepčne-motorických a kognitívnych funkcií vrátane pozornosti (Michalová 2015) 
na edukačné ciele pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia 
v  staršom školskom veku v  zmysle zvyšovania ich školskej úspešnosti. Podľa 
nášho názoru učiteľ by mal v  procese edukácie žiakov so stredným stupňom 
mentálneho postihnutia zohľadniť skutočnosť, že ich výkon v  školských 
zručnostiach ovplyvňujú najmä percepčno-kognitívne funkcie, čomu by mal 
prispôsobiť aj výber edukačných metód a  foriem práce v kontexte zvyšovania 
úrovne ich školskej úspešnosti. 

Pri modifikácii kognitívneho stimulačného programu HYPO pre žiakov so 
stredným stupňom mentálneho postihnutia sme vychádzali z metodiky progra-
mu HYPO – Cvičenia pre deti predškolského veku a  mladšieho školského veku 
na  posilnenie percepčne-motorických a  kognitívnych funkcií vrátane pozornosti 
(2015), ktorú vytvorila PhDr. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D, na základe dlho-
ročných pedagogických skúseností v  centrách špeciálnopedagogických pora-
denstiev, na špeciálnych základných školách, ako aj skúseností z individuálnej 
školskej integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na 
základných školách. Tento program HYPO je v Českej republike veľmi často vy-
užívaný u detí predškolského veku a mladšieho školského veku, u žiakov s poru-
chami správania, príp. u detí/žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 
v mladšom a staršom školskom veku.  

V programe HYPO sme modifikovali vybrané úlohy, pričom sme vychádzali 
z potenciálnych percepčno-kognitívnych schopností žiakov so stredným stup-
ňom mentálneho postihnutia v  staršom školskom veku, a  to na základe ich 
edukácie podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu, vypracovaných 
kazuistík, ako aj s rešpektovaním metodiky pôvodného programu HYPO a indi-
viduálneho intenzívneho prístupu k žiakom. Pri modifikácii jednotlivých úloh 
pre žiakov sme využili aj tvorivý prístup pre učiteľa a žiaka. Zameriavali sme sa 
v ňom primárne na tvorbu úloh podporujúcich percepčno-kognitívne funkcie: 
vizuálne vnímanie, vizuálne členenie (diferenciácia figúry a pozadia), vizuálna 
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diferenciácia, vizuálna pamäť, auditívne vnímanie, auditívne členenie (diferen-
ciácia figúry a pozadia), auditívna diferenciácia, auditívna pamäť; intermodál-
ne vzťahy, vnímanie časového sledu (serialita), taktilno-kinestetické vnímanie, 
schéma tela, orientáciu v priestore a vizuomotorickú koordináciu, ďalej na po-
zornosť, myslenie, tvorivosť, ako aj na podporu komunikácie a sociálnej interak-
cie v kolektíve, sebaobslužných činností, samostatnosti a sebadôvery, ktoré sú 
veľmi dôležitým faktorom komplexného rozvoja žiakov so stredným stupňom 
mentálneho postihnutia.

V rámci podpory percepčno-kognitívnych funkcií žiakov so stredným stup-
ňom mentálneho postihnutia sme sa pri modifikácii úloh v stimulačnom pro-
grame HYPO opierali o odbornú literatúru, ktorou sme sa inšpirovali pri tvorbe 
jednotlivých cvičení, napr. od autorov Bednářová, Šmardová (2011), Horecká 
(2008), Kašparová (2016), Podhájecká (2011), Pokorná (2000), Pružinská (2006), 
Sindelarová (2007), Strapcová (2016), Štanclová (2016); tiež sme vychádzali 
z vlastných námetov. Proces stimulácie sme obohatili o prácu s interaktívnou 
tabuľou, o rôzne didaktické pomôcky a  pracovné listy pre žiakov, ktoré sme mu-
seli adekvátne upraviť vzhľadom na percepčno-kognitívne schopnosti žiakov so 
stredným stupňom mentálneho postihnutia v staršom školskom veku (11 – 15 
rokov). 

Modifikovaný kognitívny stimulačný program HYPO bol zameraný na roz-
víjanie percepčno-kognitívnych (aj motorických) funkcií, ako aj na zvyšovanie 
úrovne motivácie k učeniu sa žiakov, na relaxáciu, v dôsledku čoho boli žiaci 
schopní učiť sa dlhšiu dobu. Väčšina cvičení bola podporená množstvom fa-
rebných materiálov, možnosťami ich kreativity, čo bolo pre žiakov motivujúce. 
Modifikovaný stimulačný program HYPO sme overovali v špeciálnopedagogic-
kej praxi, kde sa nám z hľadiska formy práce osvedčila skupinová i individuálna 
práca so žiakmi so stredným stupňom mentálneho postihnutia v staršom škol-
skom veku. Stretnutia so žiakmi prebiehali  v  pozitívnej atmosfére a  pre nich 
v známom školskom prostredí, kde sa cítili bezpečne a mohli sa vzájomne pod-
porovať, pomáhať si a tým vytvárať medzi sebou pozitívne vzťahy. 

Modifikovaný kognitívny stimulačný program HYPO bol zostavený podľa 
metodiky vstupnej/výstupnej diagnostiky s názvom Stav percepčno-kognitívnych 
funkcií pred a po cvičeniach HYPO (10. sekcií). Každá sekcia je označená prísluš-
ným poradovým číslom (napr. HYPO 1, HYPO 2). Jednotlivé cvičenia a aktivity 
napr. v  sekcii HYPO 1 sú označené od 1/1 – do 1/7 podľa počtu plánovaných 
stretnutí, sekcie programu HYPO obsahujú cvičenia na realizáciu počas 6 alebo 
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7 stretnutí. Z toho dôvodu sme rešpektovali obsah programu tak, ako bol pôvod-
ne zostavený do 10 sekcií. Našou úlohou bolo pozorovať prácu žiakov indivi-
duálne aj skupinovo, ktoré cvičenia a aktivity zvládajú, sú pre nich motivujúce, 
cieľovo dosiahnuteľné a na základe toho sme program HYPO doplnili o dve nové 
sekcie (HYPO 11 a HYPO 12) podľa vlastných námetov, čiže celý modifikovaný 
stimulačný program HYPO obsahoval 12 sekcií. 

Odporúčaná práca so stimulačným programom HYPO bola autorkou (Mi-
chalová 2015) stanovená na 20 minút denne, ale nakoľko sme program využívali 
v intenzívnej forme, kde sme ho prepájali s obsahom edukačného procesu, so 
žiakmi sme pracovali v rozsahu 2 – 3 hodiny 3 – 4-krát do týždňa. Naše stretnutia 
boli doplňované telovýchovnými chvíľkami, motorickými cvičeniami a hrami, 
oddychovými činnosťami, aby žiaci neboli neprimerane zaťažovaní, aby mali čas 
na odpočinok, nakoľko ich pracovné tempo a psychické osobitosti spolu s inten-
zitou stimulovania percepčno-kognitívnych funkcií mohli im spôsobiť rýchlu 
unaviteľnosť a neochotu spolupracovať, čo sa v našom prípade nevyskytlo.  

Pri práci s  modifikovaným stimulačným programom HYPO sme rozvíjali 
percepčno-kognitívne (aj motorické) funkcie žiakov so stredným stupňom men-
tálneho postihnutia v staršom školskom veku (11 – 15 rokov). Program HYPO 
obsahoval také úlohy a  aktivity, ktorých cieľom bolo rozvíjanie spomínaných 
funkcií, úlohou žiakov bolo napr.: vymenovať číselný rad od 1 do 10; zaspievať 
vopred dohodnutú pieseň; povedať svoje meno a  adresu; vyhľadávať rozdiely 
medzi dvoma obrázkami; naučiť sa krátku báseň; pomenovať veci jedným slo-
vom (nadradené pojmy); priraďovať jednotlivé obrázky k sebe podľa významu; 
vyhľadávať logické chyby v čítanom texte; vymýšľať dokončenie príbehu; ana-
lyzovať a spájať hlásky, slabiky a slová; triediť predmety podľa kategórií; hľa-
dať cesty v labyrinte; napodobňovať predvedené pohyby; dokresľovať chýbajú-
ce tvary a podobne. Všetky úlohy boli vytvorené zábavnou formou, primerane 
záujmom a  potrebám žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia 
v staršom školskom veku. Intenzívna stimulácia rozvíjala u žiakov nielen per-
cepčno-kognitívne (aj motorické) funkcie, ale aj potrebné školské návyky súvi-
siace s dokončením úlohy, upevňovaním sebaobslužných činností a kooperač-
ných vzťahov.

V  príspevku ponúkame prehľad úloh, ktoré sú súčasťou prvej sekcie mo-
difikovaného stimulačného programu HYPO 1 s analýzou činnosti pre žiakov, 
cielenou stimuláciou percepčno-kognitívnych funkcií a modifikáciou vybraných 
úloh. 
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HYPO 1

1/1 

Prvé cvičenie spočívalo v zapamätaní si pokynu: Keď zazvoní budík, spoloč-
ne si zaspievame pieseň: Pec nám spadla. Riešeniu úlohy predchádzala dohoda 
so žiakmi, akú pieseň si vyberú a budú spievať, keď po troch minútach zazvoní 
budík. Na každé stretnutie sme si určili jednu pieseň, ktorú žiaci dobre poznajú 
a  z  výchovno-vzdelávacej oblasti korešpondovala s  obsahom ich vzdelávania. 
Po zazvonení budíka po troch minútach mali žiaci začať spoločne spievať pie-
seň dohodnutú na dané stretnutie Pre jednotlivé stretnutia sme mali pripravené 
nasledujúce piesne, ktoré žiaci dobre poznali. 1. stretnutie: Pec nám spadla, pec 
nám spadla, 2. stretnutie: Maličká som, húsky pasiem, 3. stretnutie: Bola babka,  
4. stretnutie: Kohútik jarabý, 5. stretnutie: Červené jabĺčko, 6. stretnutie: Čížiček, 
čížiček, 7. stretnutie: Čierne oči choďte spať.

Medzitým, ako nám budík zazvonil, pripravili sme si rytmické hudobné ná-
stroje z Orffovho inštrumentára, s ktorými sme manipulovali a slovne ich opiso-
vali (paličky, rumba gule, bubon, triangel, rolničky), potom žiaci postupne ma-
nipulovali s hudobnými nástrojmi, diferencovali zvuky nástrojov a šetrne s nimi 
manipulovali. Odmenou pre žiakov bolo to, že si zahrali na hudobných nástro-
joch, spoločne si zaspievali a pri niektorých piesňach si aj zatancovali, keďže 
všetci obľubujú hudbu, spev a tanec. 

Cieľom úlohy bolo rozvíjanie percepčno-kognitívnych funkcií: pozornosť, mys-
lenie, auditívne vnímanie, auditívna pamäť, auditívna diferenciácia, vizuálne 
vnímanie, vizuálna pamäť, vizuálna diferenciácia, hudobná pozornosť, hudobné 
vnímanie, hudobná pamäť (rytmus), motorické zručnosti jemnej a hrubej mo-
toriky. 

Modifikácia úlohy spočívala v zmene zoznamu piesní, ktoré boli pôvodne ur-
čené pre deti predškolského a mladšieho školského veku, piesne sme vyberali na 
základe obsahu vzdelávacieho variantu B. Ďalšia zmena spočívala v manipulácii 
s hudobnými nástrojmi Orffovho inštrumentára, a to pri diferencovaní jednot-
livých zvukov hudobných nástrojov a vytváraní kladného vzťahu k hudobným 
nástrojom a hudobným činnostiam. 
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1/2

Súčasťou druhej aktivity bol obrázok trojhlavého draka, ktorý sme zvýraznili 
na tabuli vo zväčšenom formáte. Úlohou žiakov bolo vymyslieť meno pre draka 
po vzájomnej dohode (na každé cvičenie iné meno), zapamätať si ho, ako aj ob-
rázok draka. Obrázok bol zámerne čierno-biely, aby si žiaci trénovali pamäť, aj 
keď nemajú k dispozícii farebné obrázky. Potom sme obrázok odložili a pracovali 
sme so žiakmi až po cvičenie 1/6. Po ukončení aktivity 1/6 sme žiakom ukázali 
obrázok draka a opýtali sa: Ako sa volá? Pri práci sme dbali aj na správnu výslov-
nosť a na to, aby každý žiak vedel povedať meno draka samostatne a správne.  

Cieľom úlohy bolo rozvíjanie percepčno-kognitívnych funkcií: pozornosť, mys-
lenie, vizuálne vnímanie, vizuálna pamäť, vizuálna diferenciácia, auditívne vní-
manie, auditívna pamäť, auditívna diferenciácia, intermodálne vzťahy.

Modifikácia úlohy spočívala v umožnení kreativity pre žiakov. Úlohou žiakov 
bolo skupinovo sa dohodnúť na pomenovaní draka na danom stretnutí, zapa-
mätať si  ho a vedieť ho v závere povedať; vymyslené meno draka malo byť pre 
každé stretnutie iné. 

1/3

V rámci tretej aktivity mali žiaci pozorne počúvať slová (pomenovania zvie-
rat), ktoré sme im prečítali z prílohy. Postupne sme každé prečítané slovo vy-
hláskovali a vytlieskali jeho slabiky. Dbali sme pri tom na správnu artikuláciu. 
Počas 3 stretnutí sme pracovali s prvou polovicou slov a od 4. stretnutia sme 
pracovali s celým súborom ponúkaných slov. Na jednotlivé slová (pomenovania 
zvierat) sme tvorili jednoduché vety, v ktorých každý žiak mal povedať jednu 
vetu a vytvoriť krátky príbeh tak, aby nadväzoval na predchádzajúce vety spolu-
žiakov. Bola to pre žiakov náročná a spočiatku neúspešná úloha, ale po stimulá-
cii ju  dokázali vyriešiť.  

1/3 a) 
K  tejto úlohe sme zaradili počas posledného stretnutia aj čítanie krátke-

ho textu O motýľovi (Javorská  2016, s. 83). Úlohou žiakov bolo zreprodukovať 
príbeh po jeho prečítaní. Každý žiak prečítal jednu vetu. Dbali sme na správnu 
techniku a spôsob čítania, po prečítaní sme sa rozprávali o obsahu textu. Žiaci 
túto úlohu zvládli s pomocou otázok, ale text samostatne nedokázali zrepro-
dukovať. Po jeho prečítaní sme sa so žiakmi rozprávali aj o tom, z akých častí 
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sa skladá telo motýľa a na čo mu slúžia napr. krídla (aby mohol lietať). Text bol 
zameraný na stručný opis toho, kde motýľ lieta (na lúke), čo používa na lietanie 
a z akých častí sa skladá jeho telo.

Cieľom úlohy bolo rozvíjanie percepčno-kognitívnych funkcií: pozornosť, mys-
lenie, auditívne vnímanie, auditívna pamäť, auditívna diferenciácia, auditívna 
analýza a syntéza reči, vizuálne vnímanie, vizuálna pamäť, vizuálna diferenciá-
cia, vizuálna analýza a syntéza, intermodálne vzťahy. 

Modifikácia úlohy spočívala v počte slov (pomenovania zvierat), ktoré boli 
v ponuke úlohy (v originálnej verzii programu bolo 20 slov, v modifikovanej ver-
zii 17 slov – ich úprava súvisela s výberom takých pomenovaní zvierat, ktoré 
žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia poznali).  

1/4

Úlohou žiakov bolo pomenovať obrázky v  prílohe (uhorka, opica, ovocie, 
osol, auto, autobus, anténa, umývadlo, ucho, oko, umývadlo, kôň, anténa) 
a roztriediť ich do skupín podľa toho, na akú hlásku/fonému sa začínali jednotlivé 
slová. Obrázky potom mohli vymaľovať či rozstrihať na časti (a  znovu zložiť 
obrázok) podľa toho, ktorý obrázok sa im páčil. Úlohou žiakov bolo povedať aj 
to, čo sa im na obrázku páčilo.

Cieľom úlohy bolo rozvíjanie percepčno-kognitívnych funkcií: pozornosť, mys-
lenie, vizuálne vnímanie, vizuálna diferenciácia, vizuálna pamäť, auditívna di-
ferenciácia, auditívne vnímanie, auditívna pamäť, intermodálne vzťahy, priesto-
rová orientácia, motorické zručnosti jemnej motoriky. 

Modifikácia úlohy spočívala v umožnení žiakom vyfarbiť obrázok, ktorý sa 
im najviac páčil; tiež vedieť povedať, čo sa im na obrázku páčilo.

1/5 

Z obrázkov (z prílohy 1/4, ktoré si vyfarbili a rozstrihali) si žiaci každý deň 
vytiahli nejaký obrázok. Úlohou žiakov bolo vytvoriť krátke rozprávanie o ob-
rázku. Každý žiak si počas jednotlivých stretnutí vybral jeden až dva obrázky, 
podľa toho, akým tempom pracoval. Úloha bola náročná, ale s pomocou učiteľa 
vedeli vytvoriť podľa obrázkov slovné spojenia či jednoduché vety.

Cieľom úlohy bolo rozvíjanie percepčno-kognitívnych funkcií: pozornosť, mys-
lenie, vizuálne vnímanie, vizuálna pamäť, vizuálna diferenciácia, auditívne vní-
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manie, auditívna pamäť, auditívna diferenciácia reči, myslenie, intermodálne 
vzťahy, priestorová orientácia.

Táto úloha nebola modifikovaná oproti originálnej verzii programu HYPO, 
pretože bola dostatočne náročná pre žiakov so stredným stupňom mentálneho 
postihnutia.

1/6 
Úlohou žiaka bolo podľa pokynov učiteľa rozstrihať obrázok na puzzle 

a potom ho zložiť. Príloha k tejto úlohe bola rozdelená do dvoch častí: a) a b). 
Na prvom stretnutí sme  pracovali s obrázkom 1/6 a) – prasiatko; na druhom 
stretnutí s obrázkom 1/6 b) – motýľ. Náročnosť skladania puzzle obrázkov sa 
na každom stretnutí stupňovala, a to počtom puzzle v obrázku (1. stretnutie: 
žiak skladal obrázok z 2 častí, 2. stretnutie: zo 4 častí atď.). Jednotlivé puzzle 
obrázky žiaci najprv vyfarbili a ďalej pracovali podľa našich pokynov. Obrázok 
rozstrihali podľa vopred naznačených línií a následne ich lepili na hárok papiera 
(počas posledného stretnutia skladali puzzle zo 14 častí). Táto úloha bola pre 
žiakov náročná, vyžadovala individuálnu intervenciu od učiteľa. 

Cieľom úlohy bolo rozvíjanie percepčno-kognitívnych funkcií: pozornosť, mys-
lenie, vizuálna pamäť, vizuálne vnímanie, vizuálna diferenciácia, serialita, in-
termodálne vzťahy, priestorová orientácia, motorické schopnosti jemnej a hru-
bej motoriky. 

Modifikácia úlohy v  tomto prípade spočívala vo výbere jednoduchších 
a väčších obrázkov (prasiatka, motýľa).

1/7

V úlohách 1/7 žiaci pracovali podľa pokynov uvedených pri každom stret-
nutí. Jej súčasťou bola práca žiakov na interaktívnej tabuli (príloha 1/7a) ), kde 
mali do farebných kruhov dokresľovať tváre podľa pokynov: Nakresli do kru-
hu veselú tváričku, smutnú, nahnevanú, šťastnú. Úlohou žiakov bolo rozlišovať 
prežívané emócie človeka podľa obrázkov a  vedieť ich opísať alebo uviesť 
príklad z vlastného života. Pri tvorbe úlohy 1/7a) sme sa inšpirovali odbornou 
literatúrou podľa autorky Pružinskej (2006). 

Doplnková úloha – na poslednom stretnutí HYPO 1 bola pre všetkých šikov-
ných žiakov (na obrázku bola nakreslená časť predmetu, ktorý mali žiaci uhád-
nuť). Úloha pre žiakov znela: Určite spoznáš, čo je nakreslené na tomto obrázku. 
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Vystrihni obrázok spoločne s učiteľom, daj ho na veľký formát papiera a skús ho 
dokresliť. Určite sa ti to podarí. Čo je na obrázku? Žiaci bez problémov identifiko-
vali, že na obrázku je telefón.

Cieľom úlohy bolo rozvíjanie percepčno-kognitívnych funkcií: pozornosť, mys-
lenie, vizuálna pamäť, vizuálne vnímanie, vizuálna diferenciácia, auditívne vní-
manie, auditívna pamäť, auditívna diferenciácia, serialita, intermodálne vzťahy, 
priestorová orientácia, motorické schopnosti hrubej a jemnej motoriky, kines-
tetické vnímanie. 

Modifikácia v  úlohe spočívala v  spracovaní jednoduchších geometrických 
tvarov v pracovných listoch, s ktorými žiaci pracovali počas každého stretnutia. 

Modifikovaný kognitívny stimulačný program HYPO pozostával z 12 sekcií 
(HYPO 1 – HYPO 12), pričom jednotlivé cvičenia a aktivity v sekciách boli rea- 
lizované so žiakmi so stredným stupňom mentálneho postihnutia v  staršom 
školskom veku (11 – 15 rokov) na špeciálnej základnej škole vo vzdelávacom 
variante B. Aplikácia modifikovaného stimulačného programu HYPO na posil-
nenie percepčno-kognitívnych funkcií žiakov prebiehala počas 80 intenzívnych 
stretnutí so žiakmi, a to 3 – 4-krát do týždňa v rámci 2 – 3 vyučovacích hodín 
slovenského jazyka a literatúry po dobu piatich mesiacov (december 2017 – apríl 
2018). Počas jednotlivých stretnutí so žiakmi sme mohli pozorovať, ako sa zvy-
šoval ich záujem o túto formu učenia sa, ako aj individuálne pokroky v učení sa 
u jednotlivých žiakov. V dôsledku toho sa domnievame, že využívanie modifiko-
vaného stimulačného programu HYPO v špeciálnej edukácii žiakov s mentálnym 
postihnutím môže prispieť k posilneniu percepčno-kognitívnych funkcií, a tým 
aj k zvyšovaniu ich školskej úspešnosti vo všetkých vyučovacích predmetoch.

Poznámka: Príspevok je čiastkovým výstupom z grantového projektu APVV-
15-0071 Človek s hendikepom v literature pre deti a mládež.
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