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Telesný a pohybový vývoj dieťaťa & Telesný a pohybový vývoj dieťaťa & grafomotorikagrafomotorika 

 smer kefalokaudálny – postupná koordinácia svalových skupín                       

od hlavy po končatiny (udržanie a otáčanie hlavy, pohyblivosť chrbtice, 

plynulosť pohybov, nakláňacie a otáčacie pohyby) 

 smer proximodistálny – pohyb od ramenného kĺbu až po články prstov, 

ktoré umožňujú krúživé pohyby ruky, vertikálne a horizontálne pohyby                

a ich kombinácie 

 smer urnoradiálny – vývoj úchopu od malíčkovej strany dlane                                                       

až po tzv. kliešťový úchop ukazováka a palca (dieťa naťahuje ruky                   

za predmetmi  a manipuluje s nimi, uchopuje ich jednou rukou) 
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Motorické schopnosti sú riadené predĺženou miechou a podkôrovými centrami mozgovej kôry centrálnej 

nervovej sústavy. 

Pre obdobie 

predškolského veku je 

charakteristický vývin 

funkcií podľa smeru 

pohybov. 



Psychický vývin dieťaťa & Psychický vývin dieťaťa & grafomotorikagrafomotorika 
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Predpokladom grafomotorickej činnosti je vnímanie vonkajšieho i vnútorného prostredia všetkými 

receptormi a ich odrazom v mozgovej kôre. 

Túžba dieťaťa po poznaníTúžba dieťaťa po poznaní  

Vnímanie dieťaťa MŠ je prevažne obrysové, povrchové, schematické a má emocionálnu kvalitu.  

Poznávanie a orientácia sú závislé od vývinu a činnosti 

 telereptorov – zraku a sluchu 

 kontaktoreceptorov – dotyku, hmatu, čuchu a chuti  



Štádiá Štádiá grafomotorickéhografomotorického  vývoja dieťaťavývoja dieťaťa  
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  v období 2. – 4. mesiaca má dieťa náhodný úchop, neskôr sa mení na radiálno-palmárny alebo tzv. dlaňový úchop 

 

  v období 11. – 13. mesiaca sa úchop viac špecifikuje, je  pozorovateľné izolované používanie ukazováka,                             

tzv. pinzetový prípadne kliešťový úchop, dieťa v tomto období začína chápať vzťah papier – ceruzka, objavujú sa prvé 

bezobsahové čmáranice  

 

  do 24. mesiacov sa mení sa pinzetový úchop na priečny úchop s dovnútra otočenou dlaňou dieťa kreslí bez toho, 

aby zdvihlo ceruzku z papiera; kresba je tvorená z bodov, škvŕn a čmáraníc; motorika ruky je nedokonalá, ale činnosti 

sa rozvíjajú a zdokonaľujú; náhodný pohyb ruky ustupuje a dieťa si začína uvedomovať, že grafická stopa na papieri 

má určitú výpovednú hodnotu, prejavuje sa to v spracovaní línie, v zastavení pohybu ruky na okraji papiera a pod. 



Štádiá Štádiá grafomotorickéhografomotorického  vývoja dieťaťavývoja dieťaťa  

 v období 2. – 3. roku sú pohyby hornej končatiny koordinovanejšie, línie sú spočiatku hranaté,                        

je možné pozorovať počiatky podobnosti s kruhom, krúživé pohyby; objavuje sa ďalší elementárny 

pohyb, ťahanie zvislej čiary medzi dvoma bodmi  

 

 v období 3. – 4. roku sa dieťa učí uchopovať kresliaci materiál, správne uchopovanie je pre dieťa 

náročné a jeho ovládanie je individuálne; dieťa využíva zvyčajne priečny úchop s natiahnutým 

ukazovákom, drží ceruzu celou dlaňou, kreslí celým telom a dlho i celou rukou; pohyby sa cielene 

vracajú k začiatočnému bodu, objavuje sa kresba hlavonožca 
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Štádiá Štádiá grafomotorickéhografomotorického  vývoja dieťaťavývoja dieťaťa  

 obdobie 4. – 5. roku sa vyznačuje väčšou plynulosťou a zručnosťou pri kreslení; hlavonožec, ktorý 

predstavuje kresbu postavy sa skladá z dvoch až troch častí; dieťa kreslí kruh v smere hodinových 

ručičiek; kresba domu je jednoduchá, zložená zo štvorca a diagonál; dieťa dokáže nakresliť kríž  

 

 obdobie 5. – 6. roku je charakteristické samostatnou kresbou veľkej postavy s využitím geometrických 

tvarov; úchop ceruzky je väčšinou správny; kresba je dekoratívna a bohatá, objavujú sa  v nej detaily 

 

 obdobie 6. – 7. roku je typické pre zmenšovanie tvarov; grafomotorické pohyby sú plynulé,                              

línia je jednoťažná a plynulá; kresba je farebná s množstvom detailov  
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Deti 2 Deti 2 ––  4 ročné4 ročné  

 tabula, maliarsky stojan, stena s natiahnutým baliacim papierom po celej jej dĺžke ap.  

 plocha asfaltová, vodná, piesková, s granulami, iným sypkým materiálom (múka, cukor ap.) 

 formát formát A1 A1 ––  A3A3  
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Formát, záznamová plochaFormát, záznamová plocha    

Zásada                                                                                                                                                                       

ČímČím  jeje  dieťadieťa  vekovovekovo  mladšiemladšie,,  týmtým  jeje  žiadúcežiadúce  poskytnúťposkytnúť  mumu  väčšiuväčšiu  plochu,plochu,  väčšíväčší  formátformát..  



Deti 2 Deti 2 ––  4 ročné4 ročné 
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Grafický Grafický (kresliaci, písací) materiál, prostriedokmateriál, prostriedok  

 tvarovo/obvodom objemnejší – deťom sa dobre drží/uchopí a zanecháva širšiu, mäkkú stopu 

 voskové bloky, široké pastely, kriedové pastely, tabuľové kriedy, uhlík, štetce so širokou štetinou 

ap. 

 vhodné je experimentovanie so štetcom, handričkou, prstom, paličkou, špajľou s obtočenou vatou 

na hrote namočeným v tuši, vo farbe ap. 



Deti 2 Deti 2 ––  4 ročné4 ročné 
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ČinnosťČinnosť  detídetí  vv  stoji,stoji,  kľakukľaku  rovnomrovnom  ss  odstupomodstupom  odod  zvislej,zvislej,  vodorovnejvodorovnej  

záznamovejzáznamovej  plochyplochy  nana  dĺžkudĺžku  rukyruky  dieťaťadieťaťa  

Podporovanie pohybu hrubej motoriky 

 činnosť uskutočňovaná dominantnou rukou (aj druhou rukou, obidvomi rukami súčasne) 

 deti si môžu samé zvoliť polohu tela, napr. sed skrčmo, ľah na bruchu na zemi, sed na podložke                            

v rôznej výške od zeme a pod. 

 dbať na to, aby dieťa neopieralo lakeť o podložku 

 pohyb, ktorý má vychádzať z ramenného kĺbu nie je možný pri opretom lakti  

 zaraďovanie cvikov na uvoľnenie paže, predlaktia a zápästia ruky 



Deti 5 Deti 5 ––  6 ročné6 ročné  

 postupné zmenšovanie veľkosti formátu, plochy 

 formátformát  AA33  

 menšie plochy ako A3 nie sú vhodné na cielený nácvik rozvíjania grafomotorických zručností detí 

 v poslednej fáze cieleného rozvíjania grafomotorických zručností, napr. máj, jún je možné 

vzhľadom na individuálny progres dieťaťa ponúknuť mu formát A4 
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Formát, záznamová plochaFormát, záznamová plocha    



Deti 5 Deti 5 ––  6 ročné6 ročné 
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Grafický Grafický (kresliaci, písací) materiál, prostriedokmateriál, prostriedok  

 zanechávajúci mäkkú, tenkú stopu  

 ceruzka 4 – 6 B, uhlík, suchý pastel, farbičky Progresso, krieda, trstinové či atramentové perá, 

drevené pastelky, špajle, drievka ap.. 

Vlastnosti grafického prostriedku umožňujú dieťaťu vyvíjať určitý tlak na jeho hrot, čo ovplyvňuje 

hrúbku grafickej (zaznamenávanej) stopy. 



Deti 5 Deti 5 ––  6 ročné6 ročné 
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ZmenaZmena  postojapostoja  aa  polohypolohy  dieťaťadieťaťa  kk  podložkepodložke  – kľak rovný, sed na stoličke 

 činnosť na vodorovnej ploche s opretím ruky lakťom o podložku  

 grafický záznam vychádza z pohybu lakťa, zápästia, dlane a prstov ruky 



LateralitaLateralita  hemisfér mozguhemisfér mozgu (môže sa počas života meniť) 
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 senzorickásenzorická lateralita – oko, ucho 

 

 súhlasnýsúhlasný – preferovaná ruka a oko sú na jednej strane 

(napr. dominantná pravá strana) 

 nesúhlasnýnesúhlasný  (prekrížená lateralita) – na opačných stranách 

(dominantná pravá ruka a ľavé oko)  

vzťah medzi senzorickou                            

a motorickou lateralitou môže byť: 

 motorickámotorická lateralita – ruky, nohy  

 ľaváctvoľaváctvo (sinistralita) – preferovanie ľavej ruky 

 praváctvopraváctvo (dextralita) – preferovanie pravej ruky  

 nevyhranenánevyhranená lateralita (ambidextria) 

 žiadna hemisféra mozgu nevykazuje prevahu 

 používanie obidvoch rúk s nevyhraneným  

preferovaním jednej z nich 

 



Rozdiely medzi hemisféramiRozdiely medzi hemisférami  
Vlastnosť  Vlastnosť    Ľavá hemisféra  Ľavá hemisféra    Pravá hemisféra Pravá hemisféra   

Myslenie abstraktné, lineárne konkrétne, holistické 

Kognitívny štýl racionálny, logický intuitívny, umelecký  

Jazyk 
bohatý slovník,  
dobrá gramatika, syntax,  
predstava  

žiadna gramatika, syntax,  
viac metaforický, emocionálne zafarbenie reči,  
slabá slovná zásoba  

Špecializované funkcie 
Čítanie, písanieČítanie, písanie  
aritmetika  
senzorimotorické schopnosti 

hudba 
bohaté sny a predstavivosť  
dobré rozoznávanie tváre 

Priestorová orientácia slabá Výborná 

Povahové črty 
organizácia  
vodcovstvo  
dosiahnutie  

inšpirácia  
staranie sa  
zdieľanie  

Vnímanie času zoradené prežívaný čas 

Neurotransmitery  vyššie hladiny dopamínu  vyššie hladiny NA 

Emócie pozitívne emócie negatívne emócie 
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Jednoduchý test pre zistenie Jednoduchý test pre zistenie dominancie dominancie ––  lateralitylaterality  (párového orgánu) ruky(párového orgánu) ruky  

Vkladanie 

koráľov  

do fľaše 

Dieťa postupne vkladá do fľaše 10 koráľov. Pohyby vykonáva rýchlo, ale opatrne, aby korále nerozhádzalo. 

Keď používa iba pravú ruku, jeho dominantou rukou je pravá ruka (P), keď ľavú, jeho dominantou rukou ľavá 

(Ľ). Je možné, že dieťa vkladá korálky oboma rukami rovnako (nevyhranenosť či zmiešaná dominantnosť). 

Vhadzovanie 

loptičiek  

do škatule 

Dieťa vhadzuje loptičky do škatule jemne a opatrne, celkom trikrát. Takto zistíme, ktorá ruka je dominantná 

(P alebo Ľ) alebo, či ruky vyvážene strieda. 

Navliekanie 

koráľov 

Dieťa navlieka korále buď na niť, rybárske lanko alebo koráľmi niť, lanko prevlieka. Dominantná ruka je tá, 

ktorá vykonáva pohyb (P alebo Ľ). 

Zasúvanie 

kolíkov                       

do otvoru 

Na stole leží podložka s piatimi otvormi. Pred ňou a približne v strede je škatuľka s piatimi kolíkmi. Dieťa 

zasúva koliky do otvorov podložky, ako len najrýchlejšie vie. Podľa toho, ktorou rukou kolíky zasúva, je možné 

posúdiť, ktorá ruka je dominantná (P alebo Ľ) alebo, či ruky vyvážene strieda (vystrieda obe ruky, alebo začne 

jednou a pokračuje druhou rukou). 
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Stavanie kociek 
Obratnejšia ruka kladie na seba kocky vyššie a vyššie tak, aby veža nespadla (P alebo Ľ). Je možné, že dieťa                      

pri činnosti vystrieda obe ruky. 

Umývanie rúk 
Podľa toho ako si dieťa umýva palec a ruku je možné posúdiť, ktorá ruka je dominantná. Dominantná je ruka, 

ktorá umýva palec (P alebo Ľ). 

Tlieskanie 
Dieťa ukazuje, ako vie zatlieskať. Dominantná ruka je aktívna, druhá ruka funguje ako podložka (P alebo Ľ). Môže 

tiež tlieskať oboma rukami rovnako, alebo striedavo pred telom (ruky sa zrážajú).  

Kresba 
domčeka 

Dieťa kreslí domček najskôr jednou a potom druhou rukou. Kresba dominantnej ruky  (P alebo Ľ) je obratnejšia, 

prepracovanejšia, istejšia a väčšinou i menšia. Takmer rovnaké domčeky ukazujú na nevyhranenosť či zmiešanú 

dominantnosť. 

Bodkovacia 
skúška 

Dieťa bodkuje (úderom ceruzky na papier robí bodky) cca 30 sekúnd jednou rukou a potom druhou rukou. 

Dominantná ruka je výkonnejšia (P alebo Ľ). 

Obracanie 
obrázkových 
kariet 

Dieťa obracia karty najskôr jednou a potom druhou rukou. Robí to tak rýchlo, ako najrýchlejšie dokáže. Meria sa 

čas výkonu jednej a druhej ruky. Dominantná ruka je rýchlejšia (P alebo Ľ). Ak je rozdiel vo výkonoch oboch rúk 

menší ako 20 %, dieťa je nevyhrané alebo má zmiešanú dominantnosť. 



  
1010  rádrád  zákonnýmzákonným  zástupcom,zástupcom,  ktoréktoré  súsú  vv  modifikovanejmodifikovanej  
podobepodobe  aplikovateľnéaplikovateľné  pripri  VVČVVČ  vv  MŠMŠ  
 Nepokúšajte sa svoje dieťa vyučovať sami. Poskytnite mu však možnosť prejaviť zvedavosť nad písaným 

slovom v knihách, na etiketách a vývesných štítoch ap. Najmä na spontánne detské otázky by ste mali 

reagovať vysvetlením a dieťaťu sa dostatočne venovať. 

 Rozprávajte sa s dieťaťom o tom, čo kreslí. Z toho, čo povie, sformulujte zjednodušený opis obrázku. 

Ponúknite mu ho ako jeho nadpis: „Auto fičí – Mám ti to pod obrázok napísať?” Pri písaní hovorte 

pomaly, aby dieťa pochopilo, ako spolu reč a písmo súvisia. Najvhodnejšie je písať tlačenými písmenami,                                

podľa možnosti 1 – až 3-centimetrovými. 

 Akceptujte čmáranice a iné pokusy o písanie vášho dieťaťa. Berte vážne, čo pritom dieťa rozpráva.                     

Chyby nie sú na škodu. Aj keď sa dieťa učilo hovoriť, prekonávalo medzistupne plné chýb. Spôsob 

písania považujte za istý výkonnostný stupeň. Môžete dieťaťu navrhnúť, že mu slová napíšete tak,                    

„ako to píšu dospelí“. 

 
4. 3. 2021 18 



4. 3. 2021 19 

 Čo možno najčastejšie dieťaťu čítajte. Nechajte dieťa, aby si samo zvolilo knihu, časopis, čas a dĺžku 

čítania. Ak pri tom nazerá do knihy, môžete prstom preskočiť zo slova na slovo. Pri čítaní robte krátke 

odmlky, aby si dieťa mohlo všimnúť, ktoré časti hovoreného a písaného slova navzájom súvisia.                     

Nech dieťa zažije, ako je vyslovené slovo zobrazené na papieri. 

 Aj keď si mlčky čítate sami pre seba, ak je dieťa pri vás, mrmlite si. Mnoho detí vôbec nevie,                      

čo ich rodičia robia, keď hľadia do knihy alebo novín. Okrem toho sa v dieťati môže prebudiť zvedavosť           

a bude sa chcieť dozvedieť, čo čítate. Môžete sa s dieťaťom potom porozprávať o fotografii vedľa článku 

a ukázať na text: „Tu je ešte napísané…“ Takto si uvedomí rozdiel medzi obrázkom a písaným slovom. 

 Komentujte aj vlastné aktivity. Pri hľadaní tovaru v regáloch v obchode si napríklad potichu hovorte:     

„Tu je napísané cukor, tu soľ – na ktorom obale je napísané múka?“ Hovorte aj vtedy, keď si spisujete           

na lístok, čo máte nakúpiť. Dieťaťa sa opýtajte: Čo mám ešte napísať?“ V obchode lístok znovu nahlas 

prečítajte: „Ešte tu máme kilo cukru – kde ho nájdeme?“ 
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 Vyzvite príbuzných, aby vášmu dieťaťu písali listy. Ponúknite mu, aby napísalo, čo chcelo odpovedať.                        

Počas písania a na konci list prečítajte: „Tak, a máme napísané…“ 

 Hrajte sa s dieťaťom slovné hry: „Ktoré slová sa začínajú rovnako?“ 

 Nech dieťa nájde, čo je napísané na vývesných štítoch a na nápisoch, napríklad na ulici, v reklame,            

na obaloch. Upozornite ho na podobnosť slov, o ktoré sa zaujíma: „Pozri: polícia vyzerá zo začiatku 

celkom ako pošta – a rovnako sa to aj vyslovuje.“ Neučte sa však s dieťaťom abecedu alebo písanie slov. 

 Zhotovte si s dieťaťom vlastné plagáty, malé zošitky a podobne, do ktorých si môžete kresliť, písať                  

a lepiť obrázky a slová podľa svojich predstáv. 
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