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 dieťa má sedieť na celom sedadle (nie na jeho okraji)  

 nohy dieťaťa majú byť celou svojou plochou „ukotvené“ na podlahe 

 trup dieťaťa má byť mierne naklonený tak, aby sa hrudník nedotýkal, 

neopieral o stôl 

 predlaktia dieťaťa majú byť voľne položené na podložke                             

(stole, písacej doske) a smerujú do pravého uhla 
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Telesná schéma – správne sedenie dieťaťa 

Sedenie nemá byť strnulé a násilné, pretože by to dieťa mohlo vyčerpávať.  



 dieťa sedí na celej stoličke (na celom 

sedadle stoličky)  

 dieťa má obe chodidlá celou plochou 

opreté (ukotvené) o podlahu 

 dieťa má päty v rovnobežnom postavení             

s kolenami 
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 dôležitá je aj vzdialenosť hlavy dieťaťa                                 

od podložky a jeho vystretý chrbát 

http://www.ako-spravne-pisat.sk/photos/big/_DSC6868-0.jpg


 kolená dieťaťa majú byť od seba na šírku dvoch detských pästí 

 dieťa rukou, ktorou nezaznamenáva grafickú stopu (nekreslí, nepíše), pridržuje záznamovú 

plochu 
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http://www.ako-spravne-pisat.sk/photos/big/_DSC6870-0.jpg
http://www.ako-spravne-pisat.sk/photos/big/DSC_0713_U.jpg


 vzdialenosť medzi hranou sedadla 

stoličky a podkolennými jamkami 

dieťaťa má byť približne 5 cm 
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http://www.ako-spravne-pisat.sk/photos/big/DSC_0731.jpg


Ak dieťa pri kreslení alebo písaní nesprávne 

sedí, je vhodné nenásilnou formou toto 

sedenie korigovať.  
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Telesná schéma – nesprávne sedenie dieťaťa 



 obtáča nohy okolo nôh stoličky  

 sedí bez opory nôh 

 krčí nohy pod seba  

 prekríži nohy 

 sedí na pätách 
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Najčastejšie je možné pozorovať chyby pri sedení, keď dieťa 



 sedí na jednej nohe, ktorú má položenú na stoličke 

 nevhodne vytáča trup a hlavu  

 hlboko skláňa hlavu nad podložku 

 veľmi sa „hrbí“ 

 polihuje na podložke 

 podopiera si hlavu rukou (dieťa sa nedokáže sústrediť) 
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Nesprávne sedenie 

 nohy dieťaťa sú zastrčené za nohy 

stoličky 
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http://www.ako-spravne-pisat.sk/photos/big/_DSC6372-0.jpg


 jedna noha dieťaťa je natiahnutá 

 chrbát dieťaťa je zohnutý 
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http://www.ako-spravne-pisat.sk/photos/big/_DSC6382-0.jpg


 dieťa sedí na kraji sedadla stoličky 

 dieťa má nohy v nesprávnom 

postavení 
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http://www.ako-spravne-pisat.sk/photos/big/_DSC6392-0.jpg


 dieťa má ľavú ruku (alebo pravú vzhľadom 

na lateralitu) položenú na hornom okraji 

záznamovej plochy  

 hlava dieťaťa je veľmi naklonená                     

nad záznamovou vodorovnou plochou 

 dieťa má prehnutý chrbát                   

(kyfotické držanie) 
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http://www.ako-spravne-pisat.sk/photos/big/_DSC6400-0.jpg


Nácvik správneho úchopu grafického nástroja 

je nevyhnutné u dieťaťa cielene podporovať 

a upevňovať v MŠ ale aj doma od chvíle,  

kedy prvýkrát berie dieťa do ruky predmety 

na kreslenie, písanie a začína sa graficky 

realizovať (zvyčajne medzi 2. a 4. 

rokom života dieťaťa). 
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Úchop/držanie grafického nástroja dieťaťom 



Správny spôsob úchopu ceruzky dieťaťom 

 

 

 ceruzka leží na prvom (poslednom od dlane) článku prostredníka 

 ceruzku zboku pridržiava prvý článok (bruško) palca, zhora je položený                                            

a zľahka ju pridržiava ukazovák  

 ruka aj prsty sú uvoľnené, nezvierajú ceruzku kŕčovito, ukazovák nie je prehnutý 

 ceruzka leží v priehlbine medzi palcom a ukazovákom 

 ceruzka smeruje k papieru šikmo (nie kolmo) 

 prsty majú byť asi 2 – 3 cm od hrotu ceruzky 
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Správne držanie/úchop ceruzky a kriedy, správny sklon plochy u praváka, u ľaváka 

16 KADLEČÍKOVÁ, A. 1989. Výtvarná výchova pre vstup do materskej školy. Bratislava: PÚMB, 1989. 



 grafický (kresliaci, písací) prostriedok vo výške jednej tretiny dĺžky držia prvé tri prsty 

pravej ruky, palec, ukazovák, prostredník  

 palec je mierne ohnutý a pridržiava grafický prostriedok z pravej strany zhora  

 ukazovák má prečnievať nad palcom a smeruje k hrotu  

 prostredník pridržiava ukazovák sprava prvým článkom  

 posledné dva prsty sú mierne ohnuté dovnútra dlane a mierne sa dotýkajú  

 celá ruka (u pravá i ľaváka rovnako) leží ľahko na prvých dvoch článkoch malíčka,                  

aby sa pri grafikom zázname v MŠ a písaní v ZŠ mohla voľne posúvať 
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Správny úchop (tzv. štipkovitý) grafického nástroja 
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Uvoľnenosť ruky a primeraný tlak na grafický nástroj ovplyvňujú grafický výkon dieťaťa, 

jeho záujem o kreslenie a písanie. 

http://www.ako-spravne-pisat.sk/photos/big/_DSC6936-0.jpg


Nesprávne držanie/úchop grafického nástroja 

 palec i ukazovák držia grafický nástroj 

príliš kŕčovito  

 vyvíjaný je veľký tlak na grafický 

nástroj,  z toho dôvodu sa tiež ukazovák 

prehýba 
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Kŕčovité držanie  

http://www.ako-spravne-pisat.sk/photos/big/_DSC6932-0.jpg


 palec a ukazovák držia grafický nástroj 

veľmi kŕčovito  

 vyvíjaný je veľký tlak na grafický nástroj,   

z toho dôvodu sa tiež ukazovák prehýba 

 grafický nástroj je držaný veľmi nízko, 

blízko hrotu 
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Nízke kŕčovité držanie  

http://www.ako-spravne-pisat.sk/photos/big/_DSC6927-0.jpg


 palec drží, prstenník podopiera grafický 

nástroj, prostredník s ukazovákom sú 

položené zhora 
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Hrnčekový úchop  

http://www.ako-spravne-pisat.sk/photos/big/_DSC6915-0.jpg


 

 prostredník podopiera ukazovák,                            

ale palec je príliš vysunutý                                           

a ohnutý cez pero 
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Štipkovité držanie s palcom 

http://www.ako-spravne-pisat.sk/photos/big/_DSC6914-0.jpg


 prsty sú oproti správnemu držaniu 

pretiahnuté  

 grafický nástroj podopiera prstenník 
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Pretiahnutá pästička  

http://www.ako-spravne-pisat.sk/photos/big/_DSC6923-0.jpg


 palec je ohnutý cez grafický nástroj 

 ostaté prsty sú zovreté v päsť 
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Pästičkové držanie  

http://www.ako-spravne-pisat.sk/photos/big/_DSC6921-0.jpg


 hrot grafického nástroja smeruje k ramenu 
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http://www.ako-spravne-pisat.sk/photos/big/DSC_0409.jpg


Tlak na grafický nástroj 
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 na uvoľňovanie ruky  

     a  získanie primeraného tlaku                                   

     je maľba štetcom najvhodnejšia 

 

Primeraný tlak na štetec 

 správnym tlakom na grafický nástroj 

dieťa zaznamenáva plynulú stopu  

http://www.ako-spravne-pisat.sk/photos/big/_DSC6940-0.jpg


 nadmerným tlakom ruky na hrot                       

sa štetiny štetca ohýbajú 
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Veľký tlak na štetec 

http://www.ako-spravne-pisat.sk/photos/big/_DSC6943-0.jpg
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Deťom sa počas činnosti s grafickým nástrojom často prsty zošmyknú k hrotu,                                     

je možné ako bariéru/hranicu použiť gumičku, štipec, ergonomické pomôcky.   

https://overenedetmi.sk/wp-content/uploads/2019/12/IMG_7455.jpg
https://overenedetmi.sk/wp-content/uploads/2019/12/IMG_7471.jpg


Ergonomické pomôcky 
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 trojhranné ceruzky 

 ceruzky s výrezom na prsty  

 perá s ergonomickým tvarom a protišmykovou 

držiacou plochou 

 ergonomické násadky na ceruzky 

 ap. 
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Ergonomické pomôcky sú svojím tvarom nápomocné deťom pri:  

 správnom držaní/úchope grafického nástroja 

 predchádzaní kŕčov v ruke 

 predchádzaní predčasnej únavy ruky 
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