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ZRUČNOSTÍ DIEŤAŤA S DIAGNÓZOU DETSKÁ MOZGOVÁ OBRNA 

Digital technologies as a resource of development manual skills of children diagnosed 

with cerebral palsy 

 

Ivana FEŠČÁKOVÁ
22

, Hedviga KOCHOVÁ
23

  

 

Abstrakt: Rok 2008 priniesol materským školám nielen zaradenie do sústavy škôl a potvrdenie ich dôležitého 

postavenia v slovenskom vzdelávacom systéme, ale aj zaradenie informačno-komunikačných technológií ako 

prierezovej témy do štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0. Tento krok modernizácie predprimárneho 

vzdelávania si vyžadoval splnenie nevyhnutých podmienok – dodanie moderných prostriedkov a bezpodmienečné 

vzdelávanie pedagogických pracovníkov na ich využívanie. Opatrné začiatky sa v posledných rokoch menia na 

isté postavenie vo výchovno-vzdelávacom procese materskej školy. Hlavným cieľom aplikovania digitálnych 

technológií nie je zatraktívnenie vzdelávacieho prostredia materských škôl, ale hlavne rozšírenie možností 

komplexného rozvoja dieťaťa. Súčasťou vzdelávania v materských školách sú aj deti so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. Ich zaradenie do vzdelávania v materskej škole si vyžaduje využívanie špecifických 

prostriedkov, metód, postupov. Príspevok prezentuje prípadovú štúdiu, v ktorej popisujeme možnosti rozvoja 

dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prostredníctvom digitálnych technológií. Objektom 

štúdie je dieťa so stredným stupňom detskej mozgovej obrny, ktoré je schopné s pomocou alebo samostatne 

ovládať vybrané typy digitálnych technológií. Analyzujeme možnosti vzdelávania dieťaťa  pri práci  s digitálnymi 

technológiami a ich vplyv na rozvoj manuálnych zručností dieťaťa s diagnózou detská mozgová obrna. 

Kľúčové slová: Predprimárne vzdelávanie. Digitálne technológie. Detská mozgová obrna. Dieťa. Manuálne 

zručnosti 

 

Abstract: In 2008 Pre-School Education has been delivered inside the formal education system in Slovakia as its 

main part and IT has been brought in as one of the key areas of the national curriculum, part ISCED 0. 

Modernization in Pre-School Education needs to fulfil the necessary requirements as new modern teaching 

resources are introduced and teacher training for their use.  Changes made at the beginning are now a stable 

part of the education process in pre-school level. The main aim of using IT in Pre-School Education is to extend 

the possibility of comprehensive child development, not making the school environment more attractive. 

Teachers need to use special teaching resources and methods to work with special needs children as they are a 

part of the Pre-School Education. The paper presents a case study which describes the potential for development 

of a child with special needs through the use of digital technology. The object of the study is that a child with 

moderate cerebral palsy will be able to use special digital technology with or without help. We are analyzing the 

possibility of using digital technology and its influences for the development of manual skills of a child 

diagnosed with cerebral palsy. 

Key words: Pre-school education. Digital technology. Cerebral palsa. Child. Manual skills 

 

Teoretické východiská 

V súčasnosti žijeme v pretechnizovanom svete a digitálne technológie sa čoraz 

častejšie implementujú do výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách. Pod 

vedením erudovaných učiteliek jednotlivé činnosti s digitálnymi technológiami prispievajú 

k celkovému rozvoju osobnosti dieťaťa po všetkých vývinových oblastiach. Integrácia detí so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je výzva v školskom prostredí pre všetky 
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zainteresované strany (učiteľov, deti/žiakov, rodičov, odborných pracovníkov). Pedagógovia 

si právom kladú otázku, či integrované dieťa zvládne vo výchovno-vzdelávacom procese aj 

tie najmodernejšie edukačné pomôcky, akými digitálne technológie sú. Digitálne technológie 

prenikajú do života nielen intaktného dieťaťa, ale aj do života dieťaťa so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami a majú mu napomôcť k celostnému rozvoju 

a eliminovaniu hendikepu, s ktorým do školského prostredia prichádza.  

 

Cieľ kvalitatívneho výskumu  

Cieľom výskumu bolo analyzovanie možnosti vzdelávania vybraného dieťaťa 

s diagnózou detská mozgová obrna pri práci s digitálnymi technológiami a ich vplyv na 

rozvoj jeho manuálnych zručností. 

Výskumná vzorka 

Pre plnenie cieľa sme si rozhodli vybrať jedno dieťa s detskou mozgovou obrnou 

(DMO), ktoré je integrované do kolektívu detí v triede bežného typu v materskej škole (MŠ) 

od roku 2009. Ide o dieťa, ktoré malo v čase nášho výskumu 7 rokov a 8 mesiacov so 

zdravotnou anamnézou DMO – spastická kvadruparéza s prevahou na dolné končatiny, 

parciálna sekundárna generalizovaná epilepsia, strabizmus – nosí okuliare, dyslália multiplex, 

hraničné pásmo až pásmo ľahkého mentálneho postihnutia, prekonal bežné detské ochorenia.  

Metódy a organizácia pedagogického výskumu 

Hlavnou výskumnou metódou bola prípadová štúdia.  

Pre spracovanie prípadovej štúdie boli použité nasledovné metódy: 

 pološtruktúrované interview s rodičom; 

 štúdium a analýza pedagogickej dokumentácie; 

 štúdium a analýza správ zo špeciálnopedagogického a psychologického vyšetrenia 

 participačné pozorovanie. 

 Pri pološtrukúrovanom interview s matkou sme mali pripravený základný okruh 

otázok, ktoré sa priebežne dopĺňali. Otázky boli zamerané predovšetkým na 

prenatálne a postnatálne obdobie, následný telesný, zdravotný a mentálny vývin 

participanta, adaptáciu na prostredie MŠ. Interview nebolo nahrávané ani inak 

zaznamenávané. Priebežne sme uskutočňovali aj spätnú verifikáciu zistení, ktoré nám 

slúžilo na overenie, či sme správne pochopili údaje, informácie, ktoré nám boli 

poskytnuté. 
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Počas pozorovania sme sledovali viacero oblastí: 

 záujem dieťaťa o jednotlivé digitálne technológie (ďalej DT) – pozorovateľ 

zaznamenáva okolnosti, dôvody, kedy dieťa siaha po jednotlivých DT, pri ponúknutí 

pozorovateľom, opätovné vyžiadanie dieťaťom; 

 reakcie na jednotlivé digitálne technológie – pozorovateľ zaznamenáva postoj dieťaťa, 

„prijatie“, odmietnutie DT dieťaťom pri prvotnom, ale aj následnom používaní; 

 prácu s nami vybranými digitálnymi technológiami – v tejto položke pozorovateľ si robí 

zápisky počas samotnej realizácie aktivít s prácou  konkrétnej DT, jej manipuláciou; 

 pochopenie jednotlivých inštrukcií – táto položka je zameraná na porozumenie 

konkrétnych inštrukcií pri vykonávaní činnosti s DT, pozorovateľ zaznamenáva počet 

opakovaní inštrukcií pred začatím práce, ale aj počas jej priebehu; 

 vytrvalosť pri práci – pozorovateľ zaznamenáva sústredenie a venovanie určitého času 

počas realizácie aktivít; 

 rozvíjanie nami stanovených oblastí – zaznamenávanie, či dochádza k rozvoju alebo 

naopak k stagnácii konkrétnych zručností a schopností. 

 

Priebeh výskumu 

Pri vstupe do terénu sme využili možnosť pracovať v utajení, pričom participiant 

nevedel, že je predmetom výskumu. Veľkou výhodou pre nás bola predovšetkým dôvera 

participianta v pozorovateľa z dôvodu niekoľkoročného osobného poznania, ako aj 

skutočnosť, že pozorovateľ s vybraným participiantom pracoval ako pedagóg, zúčastňoval sa 

na spoločných aktivitách v materskej škole (MŠ) a zároveň aj aktivitách realizovaných 

v domácom prostredí.  

Výskum sa realizoval v období od apríla 2014 do decembra 2015. Aktivity potrebné 

pre výskum sme realizovali počas výchovno-vzdelávacieho procesu v prostredí MŠ. 

S ohľadom na dobré vzťahy s matkou dieťaťa sme mohli výskum realizovať aj v domácom 

prostredí, ktoré bolo pre výskum dostatočne podnetné. Jednotlivé DT sme pre naše potreby 

mali vlastné, ale aj zapožičané z inej MŠ. Súčasne sme niektoré DT poskytli aj do domáceho 

prostredia, kde sa výskum uskutočňoval, pričom jednotlivé aktivity sme mierne modifikovali 

vzhľadom k možnostiam využívania jednotlivých DT. V prostredí MŠ sa nami navrhnuté 

jednotlivé aktivity realizovali zámerne v súlade s učebnými osnovami, ale aj nezámerne. 

V domácom prostredí ich realizácia prebiehala zväčša mimovoľne formou hry. Periodicita 
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jednotlivých aktivít bola jeden až štyrikrát mesačne v MŠ a v domácom prostredí podľa 

situácie. Aktivity boli v oboch prípadoch spočiatku ponúkané zámerne. 

 

Súbor aktivít na rozvoj manuálnych zručností dieťaťa s detskou mozgovou obrnou (DMO) 

Prvá aktivita - Letí včielka sem a tam  

Výchovno-vzdelávací cieľ: osvojiť si základné kroky pri ovládaní hračky – pohyb dopredu, 

spustenie pohybu „GO“, pracovať s pomocou učiteľky 

Čiastkové ciele: orientovať sa v priestore – na podlahe. Komunikovať jednoduchými vetami. 

Správna výslovnosť jednotlivých hlások (v rámci možností)  

Predpokladané zručnosti: rozozná tlačidlo „vpred“ a „go“ 

Technické vybavenie: robotická hračka Bee-bot 

Formy práce: individuálna práca 

Časová požiadavka: 10 minút a viac 

Motivácia: Priletela k nám malá včielka, ktorá našu triedu nepozná. Veľa vecí sa jej u nás 

páči, preto sa rozhodla ich postupne spoznávať. No potrebuje tvoju pomoc, aby sa 

k jednotlivým hračkám dostala.  

Priebeh aktivity: Dieťaťu sa ponúkne už aktivovaná včielka Bee-Bot. Pred jej samotným 

naprogramovaním je dôležité zistiť, či dieťa chápe požiadavky na splnenie úlohy.  Úlohou 

dieťaťa je čo najzrozumiteľnejšie povedať, odkiaľ včielka poletí (štart) a kam – konkretizovať 

miesto (cieľ). Následne ľubovoľným prstom ľavej ruky naprogramuje jednotlivé kroky 

pohybu včielky Bee-Bot dopredu a dá pokyn k pohybu. Najskôr jedným (jeden krok), 

postupne početnejším (viac krokov naraz) stlačením tlačidla „krok vpred“ programuje včielku 

k vybranému „cieľu“.  Dieťaťu pri chybnom kroku pomáhame stlačením modrého tlačidla 

„Clear“. 

 

Druhá aktivita – Triedne tablo 

Výchovno-vzdelávací cieľ: plánovanie dlhšej trasy, orientovať sa dopredu a dozadu na základe 

kartičiek vertikálnym smerom vzhľadom k vlastnej osobe 

Čiastkové ciele: slovne reagovať na jednotlivé pokyny. Plánovať si hru podľa predlohy 

Predpokladané zručnosti: pozná základné farby. Rozozná jednotlivé fotky a priradí mená detí 

 Technické vybavenie a pomôcky: robotická hračka Bee-Bot, kartičky so znakom tlačidla 

dopredu a dozadu (10 ks), štvorcová sieť, fotky detí z triedy (6 ks) 

Formy práce: individuálna práca 
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Motivácia: Podľa opisu jednotlivých detí na fotografiách má dieťa uhádnuť meno 

konkrétneho dieťaťa. Napr. Má krátke čierne vlasy, modré tričko, zelené nohavice.  

Priebeh aktivity: Bee-Bot položíme na štvorcovú sieť na fotku dieťaťa. Vertikálne položíme 

fotku dieťaťa, ktorého meno uhádol. Vedľa siete položíme taký počet kartičiek so šípkou 

dopredu, koľko stlačení musí urobiť, aby sa k nej včielka dostala. Úlohou dieťaťa je 

zopakovať meno konkrétneho dieťaťa, opísať ho podľa fotky, naprogramovať podľa kartičiek 

súvislý potrebný počet „krok vpred“ a dá pokyn k pohybu. Po úspešnom zvládnutí je jeho 

ďalšou úlohou vrátiť hračku späť na jeho vlastnú fotku bez toho, aby ju otočil a opätovne 

použil „krok vpred“, ale aby použil tlačidlo „krok vzad“. Pomôckou mu budú opäť kartičky 

so smerom šípky. 

 

Tretia aktivita – Kde bolo, tam bolo 

Výchovno-vzdelávací cieľ: rozvíjať jemnú motoriku pri manipulácii s Bee-Botom, zaradiť do 

programovania tlačidla na otáčanie  

Čiastkové ciele: orientovať sa na štvorcovej ploche. Správne vyslovovať jednotlivé hlásky  

(v rámci možností). Využívať pri manipulácii len „ukazovák“. Rozvoj matematickej 

gramotnosti – počítať do 5  

Predpokladané zručnosti: vie použiť ukazovák pri stlačení konkrétneho tlačidla. Rozozná  

všetky tlačidlá. Dokáže aktivovať robotickú hračku Bee-Bot. Používa číselný rad do 5. 

Pomenuje obrázky z rozprávky  

Technické vybavenie a pomôcky: robotická hračka Bee-Bot, priesvitná podložka, obrázky 

z jednotlivých známych rozprávok, predlohy  

Formy práce: individuálna práca 

Motivácia: Prečítame krátku veršovanú rozprávku. Po jej prečítaní kladieme otázky napr. 

O čom bola rozprávka? Kto bol v rozprávke? atď. 

Priebeh aktivity: Po rozhovore o konkrétnej rozprávke dieťaťu ponúkneme deaktivovanú 

hračku Bee-Bot. Úlohou dieťaťa je samostatne aktivovať činnosť včielky (umožníme viacero 

pokusov) a naprogramovať ju tak, aby po podložke postupne prešla od jedného obrázku 

k inému obrázku na základe vybranej predlohy. Pri programovaní má využiť všetky smerové  

tlačidlá, ktoré má k dispozícii. Ukazovákom ľavej ruky stláča jednotlivé tlačidlá. Jednotlivé 

kroky bude popisovať. Dbáme na to, aby jednotlivé kroky programoval postupne. Najskôr 

kroky dopredu, štart a až potom kroky do strán. Pri konkrétnych obrázkoch, na ktorých sa 

Bee-Bot zastaví, dieťa sa pokúsi správne opísať daný obrázok čo najobšírnejšie.  
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Štvrtá aktivita - Kreslím, kreslím, maľujem  

Výchovno-vzdelávací cieľ: kresliť rozličné tvary na interaktívnu tabuľu – prstom 

Čiastkové ciele: rozvíjať fantáziu dieťaťa. Používať primeranú intenzitu tlaku na dotykovú 

plochu  

Predpokladané zručnosti: pomenuje a rozozná základné farby. Ovláda základy grafomotoriky 

– kývanie, navíjanie, vertikálne a horizontálne línie 

Technické vybavenie a pomôcky: interaktívna tabuľa 

Formy práce: individuálna práca 

Motivácia: Text riekanky: 

Čáry, máry, čáry, máry, 

nech sa mi pri kreslení darí.  

Nakreslím si slnko a aj mraky,  

nech je zo mňa maliar dáky. 

Priebeh aktivity: V programe tabule si otvoríme prázdnu stranu v predvádzacom zošite, 

vyberiem vhodnú hrúbku pera a reálne farby. Prstom nakreslím slnko a mraky podľa textu 

riekanky. Následne vyzvem dieťa, aby mi niečo dokreslilo podľa vlastnej fantázie k môjmu 

obrázku. Dieťa kreslí čokoľvek, čo uzná za vhodné. Kreslí pomocou „ukazováka“. Počas 

kreslenia nám dieťa hovorí, čo kreslí, prípadne mu meníme jednotlivé farby, ako si od nás 

vyžiada. Postupne si môže farby meniť sám.  

 

Piata aktivita - Pexeso 

Výchovno-vzdelávací cieľ: nájsť zhodnú dvojicu – pár 

Čiastkové ciele: orientovať sa vo vymedzenom priestore. Správne držať grafický nástroj – 

„pero“. Rozvíjať svalovú činnosť ruky. Rozvíjať vizuomotoriku  

Predpokladané zručnosti: používa primeranú intenzitu tlaku na dotykovú plochu. Nastaví si 

farbu v hlavnom paneli nástrojov 

Technické vybavenie a pomôcky: interaktívna tabuľa, obrázky pexesa – domáce zvieratká 

Formy práce: skupinová, individuálna forma 

Motivácia: Na ploche tabule je obrázok zo známej rozprávky Maťko a Kubko. Okolo nich sú 

obrázky rôznych domácich zvierat. Podľa zvuku si spoločne zvieratká pomenujeme, 

napodobníme ich zvuk. No naše zvieratká sú smutné, lebo nie sú pri nich ich súrodenci.  

Priebeh aktivity: Na dotykovej ploche sa nám zobrazia obrázky pexesa. Dieťa si ich poprezerá 

a po chvíli ich otočíme. Úlohou dieťaťa je nájsť správne páry zvieratiek a pomenuje ich.  
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Šiesta aktivita – Maťko a Kubko 

Výchovno-vzdelávací cieľ: dotykom na ploche interaktívnej tabule (IT) presunúť do ohrádky 

zvieratko  

Čiastkové ciele: orientovať sa v číselnom rade od 1 do 10. Upevniť názvy domácich zvierat. 

Rozvíjať jemnú motoriku  

Predpokladané zručnosti: počíta do 10 – s pomocou prstov. Poznanie názvov domácich 

zvierat 

Technické vybavenie a pomôcky: text rozprávky Maťko a Kubko, interaktívna tabuľa 

Metódy a formy práce: skupinová, individuálna 

Motivácia: Prečítame úryvok z knihy Maťko a Kubko – Pásli ovce valasi. Po prečítaní úryvku 

sa  s deťmi rozprávame o čom bola rozprávka.  

Priebeh aktivity: „Náš Kubko a Maťko jedného dňa zabudli, koľko domácich zvierat 

z každého druhu mali. Neustále sa hašterili, kto z nich má pravdu. Keďže sa nevedeli 

dohodnúť, kto má pravdu, vybrali zo skrinky svoju kocku. Kockou hodia a aký počet kocka 

ukáže, taký počet jednotlivého druhu zvierat mali.“ Dieťa sa dotkne „perom“  flash kocky a 

následne „hodí“, pričom sa mu ukáže počet bodiek. Povie počet bodiek, ktorý je znázornený 

na kocke. Úlohou dieťaťa je pomenovať konkrétne zviera a presunúť ho do ohrádky v takom 

počte, aký padol na kocke.  

 

Overenie aktivít v pedagogickej praxi  

Aktivity sme realizovali postupne, aby sme zachovali postupnosť  od najjednoduchšej 

po najzložitejšiu. Jednotlivé aktivity na seba nadväzujú a  niektoré z nich sú aplikovateľné aj 

v domácom prostredí. Činnosti dieťa vykonávalo spočiatku s pomocou učiteľky, asistentky, 

rodiča alebo súrodencov a až po určitom období začal realizáciu vykonávať samostatne. Počas 

všetkých aktivít sme využívali metódu pozorovania, pričom naše poznatky sme si postupne 

zaznamenávali, aby sme ich mohli postupne rozanalyzovať. 

 

Práca s Bee-Botom – aktivity Letí včielka sem a tam, Triedne tablo, Kde bolo, tam bolo 

Spoznávanie sa s Bee-Bootom prebiehalo dosť komplikovane. K realizácii prvej 

aktivity sme pred dieťa  predložili zapnutú hračku a ako vzor sme zadali jednotlivé kroky, aby 

sa včielka dostala do pohybu a pohybovala sa  priamo k dieťaťu. Predpokladali sme, že dieťa 

sa „hračke“ poteší, že je to niečo nové, čo ešte nevidelo. Pomalým približovaním hračky 

k dieťaťu sme spozorovali jeho chvenie a plač, čo ho viedlo až k jeho odvráteniu od smeru 
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včielky a chcel odísť. Aj napriek našej intervencii, že nemusí mať žiadne obavy, dieťa sa 

hračky bálo. To nás v daný deň viedlo k prerušeniu realizácie, pokiaľ nezistíme príčinu jeho 

obáv. Ako prvým obmedzením sa prejavil hlasový signál. Až po vypnutí zvuku sa pre neho 

stala táto hračka atraktívnou. Po týždni sme mu aktivitu opäť ponúkli. Reakcia bola rovnaká 

ako u intaktných detí, ktoré si tiež novú hračku najskôr obzerajú a až po jej „analýze“ sa s ňou 

začnú hrať. Následne sme mu vysvetlili, ako hračka funguje. Nechceli sme ho zbytočne 

zaťažovať viacerými informáciami, tak mu boli vysvetlené len základné funkcie. A to „krok 

vpred“ a „choď“. Spočiatku naším pokynom vôbec nerozumel. Začal stláčať všetky tlačidlá, 

ktoré sa nachádzajú na včielke. Včielka má však tlačidlá na chrbte a nie sú veľmi výrazné. 

 Zrakový problém dieťaťu neumožnil správne dešifrovať tlačidlá, čo viedlo k tomu, že ich 

funkciu dieťa nepochopilo. Výhodou hračky je, že má farebné rozlíšenie jednotlivých 

tlačidiel. Naším zámerom v danej aktivite nebolo, aby dieťa pochopilo všetky funkcie včielky. 

Pre dosiahnutie cieľa sme využili jeho znalosti farieb, ktoré nám bez problémov opísal.  Preto 

sme z kartónu vystrihli tlačidlá „vpred“ a „choď“ o niečo väčšie, výraznejšie, pričom som 

ponechali ich tvar a farebné rozlíšenie. Tieto „zväčšené“ tlačidlá sme jemne prilepili na 

včielku tak, aby bolo možné zadať jednotlivé pokyny. Úlohou dieťaťa bolo naprogramovať 

včielku z jedného miesta na ním vybrané iné miesto. Realizácia tejto úlohy prebiehala 

s pomocou učiteľky, prostredníctvom ukazováka dieťaťa sme stláčali potrebné tlačidlá. Celá 

realizácia prebiehala v podobe pokusu a omylu. Cieľom nebolo to, aby presne nasmeroval 

včielku a zadefinoval jednotlivé kroky, ale oboznámenie sa s jej funkciami a pokus 

o premiestnenie z jedného miesta na iné. Druhou úlohou bolo, aby dieťa naprogramovalo 

hračku na nami zadané miesto. Dbali sme na to, aby daná vzdialenosť nebola príliš dlhá 

(maximálne na päť krokov) a aby došlo z jeho strany k pochopeniu inštrukcií. Inštrukcie boli 

stručné a jasné. Dieťa slovne zopakovalo, kam má včielka dôjsť. Pri tejto úlohe bolo 

evidentné, že chce čo najrýchlejšie premiestniť včielku podľa zadaného pokynu, preto 

dochádzalo k neustálemu stláčaniu tlačidiel. Z tohto dôvodu sme opäť zasiahli do realizácie 

aktivity. Znova sme mu vysvetlili pokyn a pomáhali s realizáciou, po istej chvíli však došlo 

k samostatnému programovaniu hračky. Po viacerých opakovaniach sa začali jednotlivé trasy 

postupne predlžovať.  

Cieľom aktivity bolo oboznámiť sa a zvládnuť naprogramovať včielku z jedného 

miesta na iné miesto. Daný cieľ považujeme za reálne splnený aj napriek tomu, že pred 

aktivitou aj počas nej sa vyskytli určité problémy, ktoré sme eliminovali na minimum. Pri 

realizovaní aktivity došlo k rozvoju manuálnej zručnosti – zobrať včielku do ruky, používať 
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prsty na jej programovanie. Čiastkový cieľ bol zameraný aj na komunikáciu. Komunikáciu 

a reč sme rozvíjali priebežne počas celej aktivity tým, že sme vyžadovali odpovede na otázku, 

kam včielka pôjde. Išlo však len o jednoslovné odpovede.  

Po troch mesiacoch používania sme začali hračku používať aj s hlasovým signálom. 

Novou úlohou pre dieťa bolo pokúsiť sa zapnúť Bee-Bot. Vzhľadom k tomu, že u dieťaťa je 

dominantná ľavá ruka, očakávali sme problém pri je zapínaní. Vyskúšali sme mnohé 

alternatívy a ako prvou vhodnou sa nám javila tá, že mu Bee-Bot otočíme, položíme na zem 

a pomocnými radami ho navedieme, ako ju má zapnúť. Viacerými opakovaniami sa mu to 

začalo dariť aj napriek tomu, že tlačidlo na zapnutie je podstatne menšie ako tlačidlá na Bee-

Bote samotnom. Po predchádzajúcej skúsenosti s veľkosťou tlačidiel sme si tým istým 

spôsobom upravili všetky potrebné tlačidlá, ktoré budeme počas aktivity používať. Pri tejto 

aktivite došlo k ťažkostiam pri manipulácii s hračkou. Ako prvú sme uviedli zapnutie Bee-

Bot, druhou bolo použitie tlačidla „krok späť“ a treťou použitie priesvitnej štvorcovej siete.  

V prvej aktivite včielku dieťa programovalo len smerom dopredu, no v tejto aktivite 

má včielka vykonať aj pohyb vzad. Ako pomôcku s ohľadom na jeho priestorovú orientáciu 

a lepšie pochopenie úlohy sme vytvorili dostatočne veľké obrázky „šípky“ ukazujúce smer. 

Najskôr sme vyskúšali smer dopredu, čo po predchádzajúcej skúsenosti nemal byť problém. 

No pri zadaní ďalšieho kroku, t. j. krok späť, opäť došlo k problému, ktorý skôr vnímame ako 

nepochopenie úlohy než problém pri manipulácii. Po dôkladnejšom vysvetlení sme 

nezaznamenali ďalšie problémové situácie pri plnení stanoveného cieľa. Využitie štvorcovej 

siete z nášho pohľadu neprinieslo nejaké výrazné obmedzenie. S upravenými pomôckami sa 

mu pracovalo jednoznačne ľahšie, čím konštatujeme, že je potrebné každú aktivitu dôsledne 

pripraviť vrátane vhodných pomôcok. Touto činnosťou sme mu rozvinuli obratnosť zápästia 

ruky, ako aj úchop Bee-Botu do dlane s využitím všetkých prstov.  

Vyššie sme opísali problémy pri zapínaní Bee-Botu, no súčasnosť je iná. Vziať hračku 

do ľavej ruky, preložiť ju do pravej ruky, otočiť a samostatne si ju ľavou rukou zapnúť – tieto 

aktivity dieťa zvláda bez problémov. Dosiahli sme aj aktívnejšie využívanie pravej ruky, 

ktorú doposiaľ využíval len ojedinele alebo pri určitých činnostiach.  

Po tejto aktivite sme sa po vzájomnej dohode s matkou rozhodli zapožičať Bee-Bot aj 

do domáceho prostredia. Matku sme inštruovali, ako má pri realizácii rôznych činností 

postupovať.  

Treťou aktivitou Kde bolo, tam bolo sme chceli docieliť celostné využívanie 

a ovládanie Bee-Botu. Tým, že nadväzuje na predchádzajúce dve aktivity, nepredpokladali 
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sme žiadne problémové situácie. Pri programovaní do strán sme dieťaťu nezadávali pokyny 

„doprava a doľava“, ale sme ho navádzali slovnou inštrukciou typu „k dverám“, „k oknu“. Pri 

programovaní opäť dochádzalo z jeho strany predovšetkým k pokusom a omylom, ale 

správnou motiváciou dochádzalo k postupnému plneniu aj tohto cieľu.  

Pri dosahovaní cieľa v tejto aktivite došlo k pokroku nielen čo sa týka priestorovej 

orientácie na ploche, ale aj využívanie ďalšieho prsta pri zadávaní jednotlivých krokov. Ako 

vyplýva zo správ zo špeciálno-pedagogického centra, priestorová orientácia je na nízkej 

úrovni a to, že dieťa začína chápať ďalšie smery pohybu, je pre nás veľký úspech.  

 

Práca s interaktívnou tabuľou – aktivity Kreslím, kreslím, maľujem, Pexeso, Maťko a Kubko 

Ďalšie nami ponúkané aktivity sa realizovali využitím ďalšej DT, a to interaktívnou 

tabuľou. Zoznámenie sa s prostredím IT prebehlo pod inštruktážou triednej učiteľky. Pre 

dieťa s DMO predstavuje interaktívna plocha niečo ako veľký „monitor“ s tým rozdielom, že 

na tejto ploche pracuje rukou alebo „perom“ a nemusí používať „myš“, ako je to v prípade 

počítača.  

Prvá aktivita bola zameraná na kreslenie. Vychádzali sme opäť z jeho dosiahnutých 

znalostí, a to predovšetkým z poznania farieb a nástroja „pero“. Aktivita je zameraná na 

kreslenie, ktorého zámerom je rozcvičiť, uvoľniť zápästie a prsty. Úvodom sme IT len zapli 

a dieťa nám opisovalo, čo na ploche vidí. Postupne sme dieťa vyzvali, aby sa pokúsilo niečo 

nakresliť. Názorne sme mu ukázali, ako má kresliť „prstom“. Najskôr si vyskúšalo kresliť 

prstom, predpokladali sme, vzhľadom na jednoduchosť inštrukcie, že ju dieťa ľahko pochopí. 

No hneď v úvode sa nám daný predpoklad vyvrátil, pretože dieťa začalo kresliť celou dlaňou. 

Vznikala nepravidelná „stopa“, a to nebolo naším cieľom. Chceli sme dosiahnuť manipuláciu 

na ploche len jedným prstom. Najskôr sme spoločne viedli „stopu“ na ploche ako vzor, aby 

došlo z jeho strany k pochopeniu úlohy. No aj napriek nášmu úsiliu sa nám to nepodarilo. 

Preto sme využili možnosť „pero“. S prihliadnutím na pravidelné kreslenie ceruzou pri 

vypracovávaní rôznych papierových pracovných listov sme vychádzali z predpokladu, že mu 

to pôjde ľahšie. Úchop „pera“ síce nie je správny, ale s jeho využitím pri kreslení na tabuli sa 

dieťa rýchlo stotožnilo.  

Výrazným problémom pre dieťa bol jednoznačne tlak na plochu. Vzhľadom k tomu, 

že IT ponúka veľkú pracovnú plochu, nebol problém pri vyfarbovaní obrázka s dodržaním 

danej plochy na vyfarbovanie. S našou pomocou si mohlo dieťa na lište meniť aj jednotlivé 

farby. Pred akoukoľvek zmenou farby nám povedalo, akú farbu chce použiť a zároveň sa 
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snažil aj zdôvodniť jej potrebu. Na obrázkoch si môžeme všimnúť, že počas kreslenia 

nevyužíval len prsty a zápästie, ale do činnosti bol zapojený aj ramenný kĺb, čo pri kreslení na 

malý pracovný list nie je možné.  Pre lepšiu pohyblivosť pri využívaní IT sme mu po celý čas 

pomáhali.  

Druhá aktivita bola zameraná na vyhľadanie páru k jednotlivým obrázkom (pexeso). 

Tým, že túto hru pozná v papierovej podobe, nebol problém pochopiť pravidlá hry. Na naše 

prekvapenie činnosť s perom sa mu na IT v tejto aktivite nedarila. Používal príliš silný tlak na 

pero, čo v určitých prípadoch viedlo k nesprávnemu reagovaniu vytvorenej aplikácie. Preto 

sme mu navrhli vypracovať aktivitu prostredníctvom „prsta“. Tu už bol tlak na jednotlivé 

obrázky primeranejší, čo viedlo k úspešnému splneniu úlohy. V tejto aktivite opäť dochádzalo 

k rozvoju predovšetkým jemnej motoriky, pričom opäť bol zapojený aj ramenný kĺb, keďže 

obrázky boli rozmiestnené na celej ploche tabule.  

Tretia aktivita je zameraná na presun obrázkov. Úlohou dieťaťa bolo dotykom „pera“ 

na flash kocku „hodiť“, spočítať bodky a uvedený počet zvieratiek presunúť do ohrádky. 

Najskôr sme názornou ukážkou ukázali činnosť flash kocky, čím sme zároveň overovali jeho 

poznatky o číselnom rade. Pri tejto aktivite spočiatku vznikol problém opätovne s tlakom na 

plochu tabule, teda na kocku. Pri pohybe s flash kockou dieťa využívalo „pero“, ktoré sme mu 

ponúkli po skúsenosti z predchádzajúcich aktivít. Ďalším krokom v aktivite bolo premiestniť 

jednotlivé zvieratká do ohrádky. S „perom“ bola realizácia opäť problematická. Presun 

prstom bol už pre dieťa prirodzenejší a následne sa mu v aktivite viac darilo. Pri presune 

vzdialenejšieho obrázku však nedokázalo jedným ťahom presunúť konkrétny obrázok. 

Presúvalo ho viacerými ťahmi a počas presúvania sa mu triasla ruka, čo mohlo mať za 

následok samovoľné otáčanie obrázku, no nepovažujeme to za závažný problém pri ďalších 

podobných aktivitách.  

Z vykonaných aktivít sme zistili, že pre kreslenie na ploche je vhodnejšie využívať 

„pero“, no pri manipulácii s obrázkami je primeranejšie využívať „prst“. Tým, že sme 

jednotlivé aktivity realizovali s určitou postupnosťou náročnosti, dochádzalo zo strany dieťaťa 

k postupnému vyhľadávaniu podobných aktivít s využitím IT.  

 

Zhrnutie 

Dieťa s DMO zvládlo všetky činnosti s vybranými digitálnymi prostriedkami ako 

intaktné deti, hoci práca s hračkou si vyžadovala menšiu úpravu hračky, práca s interaktívnou 

tabuľou nájdenie vhodného ovládania/vykonávania činností na tabuli. Ciele jednotlivých 
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aktivít boli splnené, dochádzalo ku komplexnému rozvoju osobnosti dieťaťa, pričom 

dominantnejšie sme rozvíjali manuálne zručnosti. Ako sme predpokladali, počas výskumu sa 

vyskytli rôzne obmedzenia pri manipulácii s vybranými DT, ktoré sme v rámci možnosti a 

schopnosti participanta čo najviac eliminovali. Táto eliminácia mala postupne vplyv na 

jednotlivé reakcie participanta a viedla k opakovaniu rôznorodých činností s niektorými DT. 

Po realizácii samotného výskumu sa nám potvrdil pozitívny vplyv DT na rozvoj manuálnych 

zručností u participanta s DMO, aj keď s určitými odchýlkami, ktoré môžeme postupne a 

pravidelným používaním DT minimalizovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


