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Účel materiálu  
Cieľom tejto brožúry je poskytnúť učiteľom a špeciálnym pedagógom 
súhrn materiálov pre prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami. 
 

Pre deti s PAS  

 
Komix 
 
Tento komiks opisuje dieťaťa s PAS - jeho reč, myslenie, vnímanie, 
prežívanie, osobnostné črty.  
Môžu ho využívať učitelia pre svoju vnútornú potrebu, na 
triednických hodinách, v diskusiách. 
Nájdete na: https://spektrum.life/komiksovy-adam-ruca-stereotypy-
o-autistickom-spektre/ 

 
 

 

 

https://spektrum.life/komiksovy-adam-ruca-stereotypy-o-autistickom-spektre/
https://spektrum.life/komiksovy-adam-ruca-stereotypy-o-autistickom-spektre/
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Autizmus, Čo a ako robiť s deťmi a žiakmi 
v škole  
 
Obsahuje 
Sprievodcu: (poznať, aby sme mohli zasiahnúť, modely a stratégie 
a didaktická prax),  
Pracovný zošit 1: (Stratégia intervencie a didaktických činností pre 
deti a mládež s nízkou úrovňou funkčnosti),  
Pracovný zošit 2: (Stratégia intervencie a didaktických činností pre 
deti a mládež So stredne ťažkým stupňom funkčnosti) 
 
Nájdete na: https://www.noxi.sk/autizmus/, kde si môžete túto 
metodiku zakúpiť: https://www.noxi.sk/autizmus-sprievodca-2-
pracovne-zosity/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ukážka: komunikačno-jazyková oblasť 
 
 

https://www.noxi.sk/autizmus/
https://www.noxi.sk/autizmus-sprievodca-2-pracovne-zosity/
https://www.noxi.sk/autizmus-sprievodca-2-pracovne-zosity/
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Rozvoj sociálnych zručností 
 
Publikácia je spracovaná ako metodika práce pre ľudí s PAS, ktorá 
obsahuje pracovné listy zoradené do 4 tematických celkov - 
emócie, neverbálna a verbálna komunikácia, vzťahy s druhými 
ľuďmi. 
Jedná sa o štyri základné oblasti, v ktorých majú žiaci s PAS 
najväčšie problémy. Cieľom publikácie je prostredníctvom 
terapeuta(učiteľa) naučiť žiaka riešiť situácie iným spôsobom ako 
tým, ktorý používali doteraz a kvôli ktorým mohlo byť ich správanie 
považované za sociálne neprijateľné. Tak klient môže dospieť 
k tomu, že si uvedomí ako riešiť situácie: 
 aby mu prinášali osoh a aby sa v nich cítil lepšie (napr. získať 
priateľstvo s rovesníkmi) 

 pri nevhodných spôsoboch správania, čo môže stratiť. 
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Na rozvoj komunikačných schopností 
a sociálnych zručností: 
 
 
Schubi kartičky – sú sekvenčné kartičky s príbehom. Dostupné sú 
na internete na rôzne témy. 
https://www.vnimavedeti.sk/p/1151/slusne-
spravanie?pp=03c6b069,  
https://www.vnimavedeti.sk/p/327/bud-ohladuplny-a-starostlivy-
schubi 

 

https://www.vnimavedeti.sk/p/1151/slusne-spravanie?pp=03c6b069
https://www.vnimavedeti.sk/p/1151/slusne-spravanie?pp=03c6b069
https://www.vnimavedeti.sk/p/327/bud-ohladuplny-a-starostlivy-schubi
https://www.vnimavedeti.sk/p/327/bud-ohladuplny-a-starostlivy-schubi
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Pre  deti, žiakov s VPU 

PAVUČINKA 

Cvičenia sluchového vnímania a rozlišovania dĺžky samohlások, 
slabík di-dy, ti-ty, ni-ny a sykaviek. 

  

 

 

 

 

 

 

DYSPRO   

 

Špecializovaný program pre výučbu slovenského jazyka na I. stupni 

ZŠ vhodný pre deti aj pri špecifických poruchách učenia.
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DysCom  

 

Multimediálny vzdelávací program pre deti so špeciálnymi výchovno 

- vzdelávacími potrebami, ale aj pre deti bez špeciálnych potrieb v 

slovenskom jazyku. Program DysCom SK je  odborne 

a profesionálne spracovaný program, určený  všetkým deťom, ktoré 

majú z najrôznejších dôvodov ťažkosti pri osvojovaní čítania, písania 

a pri získavaní jazykových vedomostí, pre potreby úspešnej 

komunikácie v našom kultúrnom prostredí. Program vychádza 

v ústrety deťom,  ktoré potrebujú dlhodobo alebo krátkodobo 

špeciálnu vyučovaciu či vzdelávaciu podporu. Program slúži ako 

vynikajúci a nevyhnutný pomocník pre prácu každého pedagóga, 

špeciálneho pedagóga, výchovného poradcu, psychológa, ale 

i rodiča pre prácu s deťmi doma. 

Audiovizuálny program ponúka štyri základné oblasti podpory: 

1.  ORIENTÁCIA - v týchto častiach sa rozvíja a precvičuje: pravo - 

ľavá a priestorová orientácia, orientácia v rovine, v rade 

(poradie),orientácia v čase,  určovanie smeru.  

2. ČÍTANIE - od prvého zoznamovania sa s písmenami 

v predškolskom veku v MŠ alebo v prípravných ročníkoch ZŠ až po 

texty pre žiakov vyšších ročníkov na 2. stupni ZŠ, či žiakov 

špeciálnych škôl ŠZŠ. 

3. PÍSANIE - rozvíjanie gramatickej, obsahovej stránky jazyka 

a fonematického uvedomovania so zameraním na jazykové 

zručnosti, ktoré sú náplňou vzdelávacích programov základnej školy 

na 1. stupni a programov pre špeciálne školy. 

4. ROZVOJ ZRAKOVÉHO VNÍMANIA - má za úlohu cielené 

rozvíjanie a reedukáciu zrakového vnímania, pravo-ľavej orientácie, 
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priestorového vnímania a vizuomotoriky detí od predškolského 

veku až po 2. stupeň ZŠ a  špeciálnych škôl. 

V programe je možné nastaviť si stupeň obťažnosti vzhľadom 

k veku, vedomostiam, ale i rôzne stupne rýchlosti prispôsobujúce sa 

schopnostiam dieťaťa. Je tu veľa ďalších iných možností, ktoré si 

môžeme prispôsobiť podľa individuálnej potreby dieťaťu. Program 

obsahuje i texty v rómčine. Program je pestro ilustračne obohatený 

/počtom asi 1 500 obrázkov/. DysCom Sk je komplexný a so svojou 

variabilitou použiteľný pre širokú škálu jak vekovú, tak rôznej úrovne 

rozvoja mentálnych schopností, znalostí a vedomostí detí. Tým, že 

je program variabilný, umožňuje individuálnu prácu pre každé 

jednotlivé dieťa, čo je pri reedukácii s týmito deťmi to najdôležitejšie.  

http:/www.dyscom.sk/index.php?option=com_content&view=article

&id=49&Itemid=56 

http://www.dyscom.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=56
http://www.dyscom.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=56
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Tablexia  

 
Je aplikácia na tréning kognitívnych schopností detí a mladých ľudí 
s VPU. 
Tablexiu tvorí v súčasnej dobe 10 hier z nich sa každá zaždá 
zameriava primárne na tréning jednej kognitívnej schopnosti. 
V jednotlivých hrách si hráč precvičí pracovnú pamäť, sluchové 
vnímanie, priestorovú orientáciu, zrakovú pamäť, pozornosť, 
zrakovú a sluchovú serialitu, zrakové rozlišovanie, sluchovú pamäť 
a verbálne schopnosti.  
Hry sú prepojené atraktívnou detektívnou tématikou a prostredie 
aplikácie navodzuje atmosféru 30. Rokov minulého storočia. Hráč 
vystupuje v roli mladého detektíva, ktorý za dohľadu svojho staršieho 
kolegu trénuje schopnosti potrebné pre toto náročné povolanie. 
https://www.tablexia.cz/sk/o-tablexii/ 

Rozvoj dielčích funkcií podľa Dr. Sindelar: 
(možnosť absolvovať vzdelávanie) 
 
Tréning deficitov čiastkových funkcií:  Na základe výsledkov testu 
-  metódy zachytenia deficitov čiastkových funkcií pani Univ. prof. Dr. 
Brigitte Sindelar budú posilňované oblasti, v ktorých sú prítomné 
oslabenia čiastkového výkonu. 
Deti môžu cvičiť pomocou tréningových zošitov v domácom 
prostredí. Deti cvičia doma po jednotlivých častiach denne 10 minút 
a v Centre Dr. Sindelar budú pravidelne podporované a preverované 
ich pokroky cvičným programom. 
Efektívna kontrola sa koná spravidla raz do mesiaca 
v poobedňajších hodinách a trvá približne 30 - 45 minút. V rámci 
konzultácie je možné zodpovedať prípadné otázky, ktoré sa vyskytnú 
počas trénovania doma. Ukončené tréningové cvičenia sa kontrolujú 
krátkou medzikontrolou a stanoví sa ďalší postup príp. ďalší krok, 
pokiaľ je ešte nutné trénovať ďalšiu oblasť. 

http://sindelar.sk/ 

 

https://www.tablexia.cz/sk/o-tablexii/
http://sindelar.sk/
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ROPRATEM 

(možnosť absolvovať vzdelávanie) 
 

 

 

Program na ROzvoj PRAcovného 

TEMpa vznikol na základe dlhoročnej 

praxe v pedagogicko-psychologickej 

poradni pri hľadaní možností ako 

pomôcť deťom/žiakom s pomalým 

pracovným tempom, ktoré 

ovplyvňovalo ich školské výkony. 

Autorkami programu sú Mgr. Iva 

Kopecká a Mgr. Dagmar Ženková. 
Program je určený na každodenný 
individuálny nácvik dieťaťa/žiaka. 
Cieľom nácviku je zrýchliť pracovné 
tempo, podporiť jeho schopnosti, 
oslabené oblasti a upevňovanie jeho 
vedomostí. 
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Tréning Fonematického uvedomovania 

podľa D. B. Eľkonina  

(možnosť absolvovať vzdelávanie) 
 

Fonematické uvedomovanie je jedna z jazykových "metaschopností" 
dôležitých pre čítanie. Ide o uvedomovanie si hláskovej štruktúry 
slova v mysli. Je to teda schopnosť vedome narábať s hláskami, 
skladať z nich slová a spätne ich rozkladať, pomenovať prvú, 
poslednú či niektorú inú hlásku v poradí, ako nasledujú v slove, 
povedať slovo s vynechaním alebo pridaním hlások, povedať slovo 
odzadu atď. Jednotlivé dielčie schopnosti fonematického 
uvedomovania majú svoje vývinové zákonitosti, neobjavujú sa 
všetky naraz. Fonematickému uvedomovaniu vývinovo predchádza 
cit pre rým, vnímanie melódie riekaniek a taktiež schopnosť deliť 
slová na slabiky.   
Metodika je rozpracovaná do 30 lekcií, každá v trvaní okolo 45 minút. 
Tréning vedie logopédka alebo vyškolený špeciálny pedagóg. Deti 
dostanú svoje šlabikáre, do ktorých aj kreslia a vyfarbujú obrázky. 
Pracuje sa tiež pri tabuli, používajú sa grafické schémy slov a 
farebné žetóny na označovanie jednotlivých skupín hlások. Všetko 
prebieha formou hier a súťaží v malých 5 – 6 členných skupinkách. 
Výkon každého je však hodnotený osobitne. 
30 lekcií je tematicky rozdelených nasledovne: 
I. Predstava o slove, slabiková analýza slov (5 lekcií)  
II. Hlásková analýza slov (10 lekcií)  
III. Samohlásky a spoluhlásky, krátke a dlhé samohlásky (9 lekcií)  
IV. Mäkké a tvrdé spoluhlásky (6 hodín)  

Ku koncu tréningu sa deti naučia deliť slová na slabiky, rozlišovať 
hlásky v slovách, poznajú čím sa líšia samohlásky a spoluhlásky, a 
taktiež odlišujú tvrdé a mäkké spoluhlásky. Naučia sa, že zmena 
jednej hlásky v slove môže napríklad zmeniť jeho význam (pes – les) 
či vyjadriť iné množstvo vecí (mesto – mestá). Môžeme povedať, že 
deti nadobúdajú celkom nové znalosti o jazyku a rozvíjajú svoj 
jazykový cit.  
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FIE: Feuersteinovo inštrumentálne 

obohacovanie (viazané na vzdelávanie)  

 
Podstatou metódy je rozvoj kognitívnych (poznávacích) funkcií. 

Predpokladá to naučiť sa metóde duševnej práce. Úlohy si 

naplánovať, vedome si stanoviť stratégiu a vedieť ju meniť. Neučiť 

sa drilom, ale s plným porozumením. Vedieť organizovať informácie, 

vytvárať ich systémy, vedieť, kedy určitú informáciu použiť a ako ju 

v bežnom živote využívať.  

Zásadným predpokladom metódy je „Skúsenosť sprostredkovaného 

učenia“. Je to prístup, ako jedincom nielen informácie podávať, ale 

spolu s nimi ich vyvodzovať, triediť, dávať im význam, hodnotiť ich 
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podľa dôležitosti v danom kontextu a vytvárať si k nim i emočný 

vzťah.  

Ide o prístup, ktorý sa zásadne líši od nášho školského systému, 

pretože sa pestuje úcta k tomu, kto má poznávať nové veci a 

prichádza sa k nemu s dôverou, že úlohy postupne zvládne, 

spočiatku možno s pomocou, neskoršie už samostatne.  

Cieľom metódy je vychovať autentickú osobnosť, ktorá má poznatky, 

metodické vedomosti, rozumie svojim emóciám a je voči druhým 

ľuďom empatická. 

Bližšie informácie nájdete na http://www.centrum-
cogito.cz/index.php?stranka=uvod&lang=cz 

 

http://www.centrum-cogito.cz/index.php?stranka=uvod&lang=cz
http://www.centrum-cogito.cz/index.php?stranka=uvod&lang=cz
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MAXÍK (viazané na vzdelávanie)  
 

Stimulačný program pre predškolákov a pre deti s odloženou 

povinnou školskou dochádzkou 

Cieľom stimulačných cvičení tohto programu „nie je redukcia 

prejavov, ale zmena podmienok, v ktorých môže dieťa podávať lepší 

výkon“. 

Jeho zameranie sa sústreďuje najmä na získanie predpisateľských 

zručností a návykov  v 

príprave na budúce písanie v školských podmienkach. 

Program prebieha individuálne v interakci rodič - dieťa 15 týždňov 

pod odborným vedením, približne jedenkrát týždenne.  Všetko však 

záleží od individuality dieťaťa, takže program  sa môže predĺžiť. Celý 

program je koncipovaný tak, aby bola rovnomerne posilňovaná 

zložka motorická, grafomotorická a percepčná. 

Program je rozdelený do 15 lekcií v ktorých sú opakujúce sa úlohy 

zostavené nasledovne: 

1. časť motorická – cviky na posilnenie motorickej koordinácie 

2. nácvik grafomotorických zručností -  pracovné listy 

3. rozvoj percepčného vnímania – kartičky s obrázkami, hry, 

aktivity  a pod. 

Činnosti počas programu sú zamerané na: 

I. Nácvik nových pohybových stereotypov – stabilný postoj 

– zvládnutie rovnováhy, správneho sedenia a zdravého  

dýchania, správny úchop písacieho nástroja – fixa, pastelka 

ceruzka, pero. 

II. Rozvoj komunikačných zručností – všeobecný rozvoj 

pojmového myslenia a reči – správnej výslovnosti a tvorenie 

viet, porozumenie počutého obsahu – čo, kedy, kde, ako... 

má dieťa urobiť, všeobecné informácie o sebe, rodine, 

záujmoch ( téma úvodného rozhovoru). 
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III. Zároveň posilňujeme dielčie funkcie v týchto 

oblastiach: (zraková, sluchová, oblasť  priestorová 

orientácia, intermodalita, serialita) 

IV. Grafomotorické zručnosti  

V. Koncentrácia pozornosti 

http://www.prodys-bubenickova.cz/kurzy.htm 

 

Splývavé čítanie  

(možnosť absolvovať vzdelávanie) 
 

Sfumato je splývavé čítanie. Je to spôsob, akým je možné učiť deti 
čítať s porozumením. Naučia sa čítať hneď tak, že rozumejú tomu, 
čo čítajú. Predchádza sa tak dvojitému čítaniu, tichému či 
sekanému čítaniu. Je to veľmi hravý a tvorivý spôsob učenia, a to 
predovšetkým na začiatku školského roka. Prváčikovia veľa kreslia, 
maľujú, cvičia, tancujú, spievajú a hrajú divadlo. Čítanie je pre nich 
zábava. Najdôležitejšou výhodou splývavého čítania je, že ide o 
čítanie s porozumením. Ďalšou jeho dôležitou črtou  je aj to, že je 
veľmi vhodné pre deti so špecifickými poruchami učenia. 
Táto metodika je založená na hlasnom prejave. Dieťa prechádza 
hlasovým výcvikom, najskôr v spoločnom – hromadnom čítaní, pri 
ktorom dieťa naberie dostatočnú odvahu, jasnosť a zrozumiteľnosť v 
čítaní. Plynulé čítanie je založené na viazanom napájaní hlásky na 
hlásku. Využívajú sa pri tom zmyslové orgány, ktoré nadväzujú na 
seba v určenom poradí: zrak – hlas – sluch. Metóda sa používa aj 
pri náprave čítania a deti dosahujú veľmi dobré výsledky aj vo 
vyššom veku. 
Pri procese učenia sú zapojené jednotlivé orgány, ktoré na seba 
nadväzujú v presnej postupnosti ZRAK – HLAS – SLUCH. Je to 
súhra zraku, sluchu a aj hlasu, pri ktorej dochádza k vedomému 
spracovaniu, k vytvoreniu bezchybného, pravidelného stereotypu. 
Pri čítaní sa pracuje na systéme od jednoduchého k zložitejšiemu na 
základe jednoznačnosti predkladaného nielen z hľadiska zraku a 
sluchu, ale aj z hľadiska hlasového aparátu. Tomu je dôležité 

http://www.prodys-bubenickova.cz/kurzy.htm
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venovať tiež veľkú pozornosť. Veľký dôraz  sa pri výučbe čítania 
kladie aj na správne tvorenie hlások s dlhou expozíciou a správnou 
intonáciou. Pracuje sa po krokoch, pričom je dôležité dokonalé 
zvládnutie každého kroku, kým sa prejde na ďalší krok v poradí: 
Najprv sa vyvodí písmeno (hláska) > potom slabika > jednoslabičné 
slovo > dvojslabičné slovo > slovo vo vete > napokon viac slov vo 
vete. 
Jednotlivé prvky sa využívajú pri práci na rôznych predmetoch, t. 
j. s metódou sa pracuje v rámci využitia medzipredmetových 
vzťahov, aby boli vytvorené dokonalé sluchové aj zrakové obrazy. 
Vo veľkej miere deti na zapamätanie vykonávajú rôzne práce či už 
individuálne, alebo po skupinách. Využíva sa napríklad 
zanechávanie stopy v piesku, modelovanie z hliny, z plastelíny, 
učiteľ pracuje s handrovými písmenkami, deti skladajú rozstrihané 
písmenká, dokresľujú veľké písmená, obťahujú, vyfarbujú... Docieli 
sa tým to, že deti už vizuálne a aj hmatom písmenká poznajú. O to 
ľahšie sa im potom píšu, nakoľko už s nimi majú určitú skúsenosť. 
https://www.narnia.sk/data/files/SFUMATO.pdf 

 

Korekčný program pre žiakov s ADHD  

(možnosť absolvovať vzdelávanie) 

 
Jedná sa o ucelený program zameraný na terapiu porúch správania, 
ktorý Je koncipovaný na princípe integratívneho prístupu k terapii 
porúch správania. Kurz sa skladá z ôsmych krokov, ktoré si jeho 
účastníci osvoja zážitkovou formou. Tento program kombinuje a 
využíva východiská, metódy a prvky rôznych terapeutických smerov 
– predovšetkým  kognitívne-behaviorálnej terapie (KBT), 
Rogeriánskej terapie, dynamicky orientovanej terapie, arteterapie, 
muzikoterapie, relaxačnej a imaginačnej terapie, nácviku asertivity 
a sociálnych zručností. Ponúka psychoterapeutické hry a využíva 
špeciálno-pedagogické metódy výchovy zamerané na modifikáciu 
správania dieťaťa. Taktiež uplatňuje princípy a stratégie krízovej 
intervencie.   

https://www.narnia.sk/data/files/SFUMATO.pdf
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V didaktickom bloku 

 bude predstavený klinický obraz  hyperkinetickej poruchy (ADHD); 
 účastníci získajú informácie o možných súvislostiach medzi ADHD, 

poruchami správania, disharmonickom vývoji osobnosti dieťaťa a 
poruchami osobnosti v dospelom veku; 

 zaznejú odporúčania, ktoré sú vhodné pre reflektujúcu komunikáciu 
nielen s deťmi, ale v interpersonálnej komunikácii vôbec; 

 účastníci sa zoznámia s metódou monitorovania správania detí ako 
s jednou z možností výchovnej intervencie. 

Praktický nácvik sa bude realizovať predovšetkým využitím 
hier na sebapoznávanie, komunikáciu a spätnú väzbu, techník 
asertivity a komunikačných metód Schulze von Thuna. Poslucháči 
sa naučia aj krátke relaxácie uplatniteľné vo vyučovacom, 
výchovnom a terapeutickom procese. Účastníci si precvičia 
modelovanie problémových situácií doma a v škole a ich 
profesionálne zvládnutie. V praktickej časti bude priestor na 
kazuistiky a diskusiu.  

 

ABA, Aplikovaná behaviorálna analýza (ABA) 
(viazané na vzdelávanie) 
 

Predstavuje intenzívny tréning, ktorým sa zameriavame na učenie 

komunikácie, poznávacích a sociálnych zručností, hry, 

samoobslužných zručností rozdelených do malých a postupných 

krokov. 

Metóda ABA vychádza vedeckých poznatkov o tom, ako 

je správanie ovplyvňované prostredím (napríklad ak isté 

správanie odmeníme, toto správanie sa pravdepodobne bude 

opakovať). 

Prostredníctvom ABA  metódy pozorujeme a hodnotíme 

správanie a učíme správanie nové. Správaniu možno porozumieť, 

ak podrobne posúdime súbor okolností pred a po sledovaní 

správania.  
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Základom je individuálny program vypracovaný pre konkrétne dieťa 

vychádzajúci z jeho hodnotenia, pričom rešpektuje jeho schopnosti, 

potreby, záujmy, či situáciu rodiny. 

Vedieme o terapii záznamy, ktoré sú dôležitým zdrojom informácií o 

pokroku dieťaťa alebo o akejkoľvek oblasti s ťažkosťami. 

Všetky nové zručnosti (nové správanie)  nacvičujeme v rámci 

postupného nácviku, pričom sa činnosť napr. umývanie 

zubov  rozdelí na malé úlohy, ktoré dieťa postupne učíme. Tieto 

úlohy dieťa učíme v postupnosti: 

 1. pokyn (odšraubuj uzáver) 

2. reakcia (dieťa odšraubuje uzáver)   

3. posilnenie (odmena) 

Neoddeliteľnou súčasťou nácviku je tzv. pobádanie, kedy pedagóg 

pobáda dieťa, ak je jeho reakcia na podnet nesprávna. Jeho cieľom 

je napomôcť dieťaťu reagovať správne.  
http://andreas.sk/index.php?www=metodikaaba 
 

 

Fono 3  
 
Online programy – použiteľné na všetkých zariadeniach s 

internetovým prehliadačom: notebooky, tablety, mobilné telefóny. 

Ich používanie nie je formou licencie, ale predplatného 

odstupňovaného na 3, 6, 9 a 12 mesiacov. Pri zakúpení 12 

mesačného predplatného je zľava 15%. 

Možnosť vytvorenia profilov pre rôznych klientov resp. diagnózy. 

Programy sú rozdelené do 5 okruhov – čítanie, písanie, reč, 

myslenie, pamäť. 

Stále pracujeme na rozširovaní množiny programov. 

https://www.fono3.com/sk 
 
 
 
 

http://andreas.sk/index.php?www=metodikaaba
https://www.fono3.com/sk
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KUPREV, KUPOZ, KUPUB, KUMOT   

(viazané na vzdelávanie) 
 
Programy KUPOZ a KUPREV sú individuálne terapeutické 

programy, ktoré vyžadujú vedenie preškoleným odborníkom. 

Program KUMOT využíva spoluprácu preškoleného odborníka a 

koterapeuta, ktorý špecifické vzdelanie nepotrebuje. Absolvovaním 

školenia je samozrejme veľkou výhodou. 

Program KUPUB môžu využívať psychológovia a špeciálni 

pedagógovia. 

https://www.kuprog.cz 

 

CVIČENIA NA VŠESTRANNÝ ROZVOJ  

(ZRAKOVÁ, SLUCHOVÁ, PRIESTOROVÁ 

PERCEPCIA, LOGIKA, MATEMATICKÉ ÚLOHY....) 
 

 

BAMBINOLÜK  

 
Žiaci sú schopní samostatnej hry 
s bambinoLük i samostatnej kontroly 
správnosti riešenia. BambinoLük tak 
môžeme vo výchovno-vzdelávacej 
činnosti využiť v akejkoľvek 
organizačnej forme. Dieťa môže 
pracovať samostatne, no bambinoLük 
môžeme využiť aj v skupinových 
výchovno-vzdelávacích hrách 
a s rôznorodým tematickým 
zameraním. Riešenie úloh nám 

http://www.kuprog.cz/index.php/kupoz/
http://www.kuprog.cz/index.php/kuprev/
http://www.kuprog.cz/index.php/kumot/
http://www.kuprog.cz/index.php/kupub/
https://www.kuprog.cz/
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pomáha dosahovať vzdelávacie štandardy najmä zo vzdelávacej 
oblasti. 

 Matematika a práca s informáciami (zisťovanie počtu, opis 
a určenie polohy, identifikácia geometrických útvarov, triedenie, 
usporiadanie, porovnávanie, postupnosť, tvorenie dvojice na 
základe logickej súvislosti) 

 Jazyk a komunikácia (pomenovanie predmetov a činnosti na 
obrázku, tvorenie jednoduchých a zložitých viet, tvorenie príbehu 
v úlohách zameraných na serialitu, využitie kreslených objektov 
k stimulácii fonematického uvedomovania, sociálna komunikácia 
v skupinovej činnosti) 

 ostatné vzdelávacie oblasti z hľadiska tematického zamerania 
jednotlivých úloh (napr. domáce zvieratá, zvieratá v lese, časové 
vzťahy, huby, rastliny, sviatky, ročné obdobia atď.). 

Ak chcete vedieť o vzdelávacej pomôcke bambinoLük viac, čítajte tu: 
https://www.vnimavedeti.sk/n/vzdelava-zabava-a-vydrzi-vasmu-
dietatu-roky-spoznajte-hru-bambinoluek 

Autokorektívny domček 
 
Inšpiratívna a zábavná autokorektívna pomôcka vhodná na 
aktivizujúcu výučbu: 

 vedie a motivuje k spontánnemu učeniu 
 prináša radosť z hry a zvládnutia úloh 
 eliminuje strach z chýb  

http://www.stiefel-eurocart.sk/autokorektivne-pomocky/1229-moj-
prvy-domcek.html  

https://www.vnimavedeti.sk/n/vzdelava-zabava-a-vydrzi-vasmu-dietatu-roky-spoznajte-hru-bambinoluek
https://www.vnimavedeti.sk/n/vzdelava-zabava-a-vydrzi-vasmu-dietatu-roky-spoznajte-hru-bambinoluek
http://www.stiefel-eurocart.sk/autokorektivne-pomocky/1229-moj-prvy-domcek.html
http://www.stiefel-eurocart.sk/autokorektivne-pomocky/1229-moj-prvy-domcek.html
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LOGICO 
 
LOGICO je inovačný 
vzdelávací systém určený 
deťom od 3 do 10 
rokov. LOGICO vzdeláva, 
zabáva, odhaľuje, 
inšpiruje a rozvíja. 

 získalo ocenenia 
za inovatívnosť, kreativitu 
a didaktický aspekt v 
oblasti vzdelávania    

 je preložené do 32 
svetových jazykov 
             zabáva a vzdeláva vo viac ako 52 krajinách sveta 

 je držiteľom odporúčacej doložky, ktorú vydalo MŠVVa  Š SR 
a LOGICO zaradilo do zoznamu odporúčaných materiálnych 
didaktických prostriedkov určených na využitie v oblasti 
predprimárneho a primárneho vzdelávania 
 
Je ideálnou kombináciou zábavy, hry a učenia sa zároveň. Pre 
deti/žiakov je to veľmi významný moment, lebo pri riešení úloh z 
jednotlivých kariet zažívajú zábavu a neuvedomene rozvíjajú svoju 
osobnosť. Autokorektívna pomôcka a karta v sebe obsahuje spätnú 
väzbu, ktorá je okamžitým zdrojom sebakontroly a sebahodnotenia 
dieťaťa/žiaka. 

Širokým obsahovým zameraním na rôzne aktivity ponúka veľa 
možností na realizovanie efektívnej edukačnej činnosti. Formulácia 
úloh je veľmi jednoduchá, preto LOGICO otvára dieťaťu/žiakovi 
možnosť riešiť úlohy individuálne, ale zároveň ponúka aj možnosť 
hrať sa s rodičmi, pre ktorých sa jednotlivé riešenia stávajú tiež veľmi 
zaujímavé. Stupňujúca sa náročnosť 16 kariet každého súboru je 
jedným z viacerých prínosov tejto učebnej pomôcky. 

 

https://www.logico.sk/resize/e:0c389/800/800/files/didaktika.jpg
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Pri riešení úlohy deti/žiaci využívajú svoje už získané poznatky, 
vedomosti, alebo v činnosti získavajú nové, pre nich ešte neobjavené 
informácie a súvislosti medzi nimi, a zároveň nachádzajú odpoveď 
presúvaním gombíkov k správnemu obrázku. Práve pre tento 
moment je ich motivácia obrovská, deti/žiaci sú angažované k 
rozvíjaniu svojho ďalšieho poznatkového sveta. Vedia si pri tejto 
činnosti plánovať svoj postup, posilňujú si sebaovládanie, učia 
sa sebakontrole a vedia samé zhodnotiť svoj výsledok. Sú to 
veľmi dôležité procesy pre ich budúci úspešný život. 
https://www.logico.sk/ 
  

https://www.logico.sk/
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Metodické materiály k stiahnutiu,  
Pracovné listy  a didaktické pomôcky, 

 

http://www.cpppap.svsbb.sk/files/metmat.html#.WSwciLjiyCk   

http://www.csppno.sk/ucitelom.html 

http://www.pastelka.sk/ucitelia_rozlicnevselico.html 

http://www.zsibrezolupy.biznisweb.sk/pracovne-listy/ 

http://www.raabe.sk/p/224/kuliferdo 

https://www.preskoly.sk/k/ucebnice-slovniky/zakladne-
skoly/matematika/pomocky-k-matematike/tabulky-k-matematike/ 

http://www.edushop.sk/menu_center.php?menu=50 

http://tomiova.webnode.sk/deti-a-ziaci-so-zrakovym-
postihnutim/kompenzacne-a-specialne-ucebne-pomocky-pre-deti-a-
ziakov-so-zrakovym-postihnutim/  

http://www.eshop-rychle.cz/dyscentrum/eshop/1 

https://www.logico.sk/?view_style=grid&id=product-list-
b676&view_count=60&view_sort=age  

Josef  Novak –dyskalkulie: kniha a pracovné listy 

 

Cvičenia na internete:  
 
www.gamesforthebrain.com  : Je tam tréning :  pamäte - pexeso, 
poradovník, miešanica,  pozornosti- retuš (hladanie rozdielov), 
postrehu a postupnosť - výsluch, hra s farbami, plánovanie - 
predpoklad - logika: colored lines , sudoku, šach a dáma (chess, 
checkers), orientácie - rotácie (Rotate I., II.,)   
AJ - English word games > na toto treba kliknúť a tam je 15 cvičení 

http://www.zsibrezolupy.biznisweb.sk/ 

https://www.pinfhry.sk 

www.tablexia.sk 

https://www.gramar.in/sk/ 

http://www.cpppap.svsbb.sk/files/metmat.html#.WSwciLjiyCk
http://www.csppno.sk/ucitelom.html
http://www.pastelka.sk/ucitelia_rozlicnevselico.html
http://www.raabe.sk/p/224/kuliferdo
https://www.preskoly.sk/k/ucebnice-slovniky/zakladne-skoly/matematika/pomocky-k-matematike/tabulky-k-matematike/
https://www.preskoly.sk/k/ucebnice-slovniky/zakladne-skoly/matematika/pomocky-k-matematike/tabulky-k-matematike/
http://www.edushop.sk/menu_center.php?menu=50
http://tomiova.webnode.sk/deti-a-ziaci-so-zrakovym-postihnutim/kompenzacne-a-specialne-ucebne-pomocky-pre-deti-a-ziakov-so-zrakovym-postihnutim/
http://tomiova.webnode.sk/deti-a-ziaci-so-zrakovym-postihnutim/kompenzacne-a-specialne-ucebne-pomocky-pre-deti-a-ziakov-so-zrakovym-postihnutim/
http://tomiova.webnode.sk/deti-a-ziaci-so-zrakovym-postihnutim/kompenzacne-a-specialne-ucebne-pomocky-pre-deti-a-ziakov-so-zrakovym-postihnutim/
http://www.eshop-rychle.cz/dyscentrum/eshop/1-1-VYDALI-JSME/0/5/652-Test-zrakoveho-vnimani-a-Soubor-pracovnich-listu-pro-rozvoj-zrakoveho-vnimani
https://www.logico.sk/?view_style=grid&id=product-list-b676&view_count=60&view_sort=age
https://www.logico.sk/?view_style=grid&id=product-list-b676&view_count=60&view_sort=age
http://www.gamesforthebrain.com/
http://www.zsibrezolupy.biznisweb.sk/
https://www.pinfhry.sk/
http://www.tablexia.sk/


  

24 

https://www.matika.in/sk/ 

 

 

HRY A VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE ZŠ 
 
Vzdelávací portál pre prváčikov a učiteľov. Matematika, nemčina, 
angličtina (cz) 
http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/prvni-trida 
Interaktívne hry pre I. stupeň ZŠ - puzzle, krížovky, pexeso, 
sudoku, kvíz 
http://www.ekofond.sk/skoly/ekofond-pre-skoly/interaktivne-hry-pre-
i-stupen-zs/3444?ref=nase_aktivity 
Veľa odkazov na web stránky, ktoré sú vhodné pre žiakov 
najnižších ročníkov ZŠ 
http://www.wstranka.szm.com/index.htm 
Omaľovánky, hádanky, abeceda, hodiny, rozprávkové knižky online 
(cz) 
http://alik.idnes.cz/herna.asp 
Matematika pre 1., 2. a 3.ročník (cz) 
http://www.naucsepocitat.cz 
Matematika pre najmenších (cz) 
http://matematika.danielmacek.cz 
Zábavná matematika - online hry (cz) 
http://pertoldova.webzdarma.cz/vyuka/matematika/zaci/mat01.htm 
Škola hrou - Mgr. Tímea Matušeková. Učivo, testy a cvičenia pre 
žiakov ZŠ 
http://timi.wbl.sk 
Zábavné aj poučné hry pre deti a najmenších zatriedené do 
prehľadných  
kategórií aj s popismi. Matematické, zemepisné, logické hry, 
angličtina 
http://www.detskehry.sk 
Vedomostné kvízy 
http://www.kvizy.eu/vedomostne-kvizy 
Omaľovánky, rozprávky, hry, abeceda (cz) 
http://www.smejo.info 
Angličtina, hry, pamäť, kreslenie - odkazy na weby 

https://www.matika.in/sk/
http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/prvni-trida
http://www.ekofond.sk/skoly/ekofond-pre-skoly/interaktivne-hry-pre-i-stupen-zs/3444?ref=nase_aktivity
http://www.ekofond.sk/skoly/ekofond-pre-skoly/interaktivne-hry-pre-i-stupen-zs/3444?ref=nase_aktivity
http://www.wstranka.szm.com/index.htm
http://alik.idnes.cz/herna.asp
http://www.naucsepocitat.cz/
http://matematika.danielmacek.cz/
http://pertoldova.webzdarma.cz/vyuka/matematika/zaci/mat01.htm
http://timi.wbl.sk/
http://www.detskehry.sk/
http://www.kvizy.eu/vedomostne-kvizy
http://www.smejo.info/
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http://www.detskeprogramy.szm.com 
Tvoríme s deťmi, čítanie pre prvákov, učíme sa písať, hráme sa s 
geometriou a iné 
http://www.dobre-napady.sk 
Online hry pre deti, omaľovánky, video rozprávky 
http://rexik.zoznam.sk/hry 
Kreatívne abstraktné kreslenie online 
http://bomomo.com 
Hry na PC, angličtina pre najmenších (cz) 
http://www.kamaradske-hry.cz/hry-na-pocitaci 
Online knižnica rozprávok: Dobšinský, Andersen, Němcová, 
slovenské ľudové rozprávky 
http://www.klasici.sk 
Zbierka nielen skautských hier (cz) 
http://www.hranostaj.cz 
Detské kútiky 

 

http://www.detskeprogramy.szm.com/
http://www.dobre-napady.sk/
http://rexik.zoznam.sk/hry
http://bomomo.com/
http://www.kamaradske-hry.cz/hry-na-pocitaci
http://www.klasici.sk/
http://www.hranostaj.cz/

