
Štátna školská inšpekcia



Grafomotorické predpoklady písania 

Príprava detí MŠ na písanie v ZŠ – 4. časť

Nácvik grafických vzorov

PaedDr. Ilona Uváčková © 2021, UIČ ŠŠI, Bratislava

2



3

 príprave detí MŠ na písanie v ZŠ z aspektu didakticko-metodického                               

sa venovalo doposiaľ len niekoľko autorov

 predstavíme tri alternatívy postupnosti nácviku grafických vzorov



1. Postupnosť nácviku grafických vzorov podľa Bogdanowicz
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BOGDANOWICZ, M. 1985. Metoda dobrego startu. Warszawa: Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, 1985.                

 sústava grafických vzorov, ktoré sú zoradené podľa náročnosti

 čiary

 geometrické tvary

 tvary napodobňujúce písmená

 grafické vzory deti precvičujú za sprievodu pesničky, riekanky, 

ktorej rytmus sa zhoduje so štruktúrou prvkov každého vzoru

 pohybovo-sluchovo-zrakové cvičenia sú najdôležitejšou etapou 

nácviku grafických vzorov
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5 fáz nácviku grafických vzorov 

1. hra s bodom, zvislá línia, vodorovná línia, vlnovka – zvlnenie 

vodorovnej línie

2. zvislá línia – rôzne zoskupenie línií vzhľadom na ich počet, 

dĺžku a prerušenie línie, kombinácie zvislých a vodorovných 

línií, zošikmenie vedenia zvislej línie vpravo-ľavom sklone, 

lomená línia –„zlomenie“ vodorovnej línie

3. spájanie/kríženie zvislej a vodorovnej línie v rôznych 

zoskupeniach a bodoch spájania/kríženia

4. krúživé pohyby – kruh, ovál/elipsa, ich spájanie v rôznych 

zoskupeniach a veľkostiach

5. kombinované pohyby – spájanie a zoskupovanie vodorovných, 

zvislých a krúživých línií
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rozlišovanie                        

grafických znakov

vnímanie rytmu              

piesne, riekanky ap.

gestikulovanie, 

pohyb, grafický záznam

 podpora, zdokonaľovanie činnosti a koordinácie zrakového, sluchového                    

a kinesteticko-motorického analyzátora

 podpora vyhranenia a zdokonaľovania laterality

 podpora a zdokonaľovanie správnej telesnej schémy a orientácie v priestore

Metóda Dobrého štartu – metóda akusticko-opticko-motorická



2. Postupnosť nácviku grafických vzorov podľa Bednářovej a Šmardovej
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BEDNÁŘOVÁ , J., ŠMARDOVÁ, V.  2006. Rozvoj grafomotoriky. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0977-1.
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Prvá fáza nácviku grafických vzorov 

 vertikálna línia vedená zhora dole

 horizontálna línia vedená zľava doprava (v smere písania)

 krúživé pohyby – obťahovaná viacnásobná kruhová stopa

 bod – sústredenie v istom zoskupení (napr. v strede záznamovej plochy)

 dolný samostatný oblúk vedený horizontálne

 horný samostatný oblúk vedený horizontálne

 spájanie dvoch protichodných bodov líniami v rôznych smeroch a spájanie/kríženie zaznamenaných línií 

v rôznych bodoch spojenia/kríženia
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Druhá fáza nácviku grafických vzorov 

 krúživé pohyby vedené spôsobom navíjania zo stredu von vpravo-ľavom smere (slimák, klbko)

 rozptyl línií vedených rôznymi smermi zo stredu od bodu k bodu obvodu kruhu; vedenie línie od bodu obvodu 

kruhu k bodu v strede kruhu 

 vlnovky vedené vodorovne

 zvislé prerušované čiary vedené šikmo vpravo-ľavom sklone 

 ovál/elipsa – obťahovaná viacnásobná oválna stopa vedená zvislo

 lomená línia vedená vodorovne

 zoskupenie horných oblúčikov vedených vodorovne

 zoskupenie dolných oblúčikov vedených vodorovne 
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Tretia fáza nácviku grafických vzorov 

 zoskupenie horných slučiek vedených vodorovne vľavo–pravom smere

 zoskupenie dolných slučiek vedených vodorovne vľavo–pravom smere 

 zoskupenie horných oblúčikov vedených vodorovne vľavo–pravom smere

 zoskupenie dolných oblúčikov vedených vodorovne vľavo–pravom smere
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Štvrtá fáza nácviku grafických vzorov – polôh písaného písma  

 zdola-hore stúpajúca šikmá línia s miernym prehnutím vľavo-pravom sklone 

 zdola-hore stúpajúca šikmá línia s miernym prehnutím vľavo-pravom sklone s ostrým obratom v rovnú líniu

vedenú zhora-dole

 horný a dolný zátrh oblúčika vľavo-pravom sklone (náznak nožičky písmena l, k, h, e, n, m, u) 

 horná a dolná slučka vľavo-pravom sklone (náznak písmena e, l, h, j, k, p) 

 srdcovka vľavo-pravom sklone (náznak písmena s, a) 

 šikmo postavený ovál/elipsa s pravou mierne sploštenou línou (náznak písmena a, o)
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 pozornosť budeme podrobnejšie venovať 

tretej alternatíve vzhľadom na to, že stále je 

platná Metodika rozvíjania 

grafomotorických zručností detí                                 

v materských školách

 motivačne predstavíme niektoré ukážky 

nácviku grafických vzorov 



13

Ukážky z metodiky



3. Postupnosť nácviku grafických vzorov                                                                      

podľa Uváčkovej, Valachovej, Droppovej

14

UVÁČKOVÁ, I., VALACHOVÁ, D., DROPPOVÁ, G. 2009. Metodika rozvíjania grafomotorických zručností detí 

v materských školách. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2009. ISBN 978-80-7158-967-9.

1. september – hra s bodom, prvé dotyky oboznamovania sa dieťaťa s materiálom a plochou

2. október – vertikálne línie prerušované, súvislé vychádzajú z bodu, z jeho zrýchleného 

zaznamenávania a zvedavosti dieťaťa, ktoré experimentuje a pozoruje líniu idúcu zhora dolu,                  

zdola hore; vhodnou motiváciou a zrýchlením zaznamenávania sa línia začína nakláňať sprava doľava 

a zľava doprava



3. november – horizontálne línie súvislé, prerušované, vedené zľava doprava, sprava doľava 

s postupným predlžovaním záznamu línie, ktorej vedenie a dĺžka je závislá aj od koordinácie                     

oka a ruky a rýchleho unavenia ruky dieťaťa

4. december – kombinované pohyby spájaním horizontálnej a vertikálnej línie s využitím                 

rôznorodosti smeru, dĺžky ich záznamu

5. január – lomené línie – experimentovanie „zlomením“ horizontálnej či vertikálnej línie                                

(tzv. „striešky“ horné, dolné, široké, úzke, vysoké, plytké v rôznom zoskupení a počtu lomení) 

vedenej v rôznom smere a dĺžke záznamu

6. február – krúživé pohyby mletia, navíjania, hojdania ap.; obťahovaná viacnásobná kruhová                                       

či oválna/elipsová stopa; kruh jedným ťahom bez opravenia línie až po oválnu/elipsovú grafickú 

stopu v rôznej šírke, dĺžke či výške
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7. marec/apríl – oblúčiky, vlnovky, slučky, hadovky/osmičky (horné, dolné, široké, úzke, vysoké,  

plytké v rôznom počte zoskupenia) vychádzajú z bodu a krúženia s líniou; sú deťmi najťažšie 

zvládnuteľné

8. máj/jún – kombinácie pohybov v smere pohybu zľava doprava – súvislé vedenie grafickej stopy, 

napr. geometrických tvarov (štvorec – okno, trojuholník – strecha, kruh – slnko a pod.) s využitím 

záujmu dieťaťa o obťahovanie a pokusy zaznamenať písané a tlačené písmo vyúsťujúce                                

do zvládnutia spájania a dopĺňania krúživých, horizontálnych, vertikálnych, lomených, vlnitých línií 

do jedného celku 

 úlohy pre deti môžu byť zamerané aj na doplnenie chýbajúcich častí, spájanie bodov,                          

vedenie línie podľa predkreslenej predlohy, hlavne však na dodržanie požadovaného smeru 

záznamu, veľkosti, dĺžky línie a tvaru grafického znaku 
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Príklad vhodného pracovného 

zošita pre nácvik grafických 

vzorov

KOLÁČKOVÁ, J., UVÁČKOVÁ, I. 

2007. Predškoláčik –

Grafomotorika, 4 – 6 rokov.

Bratislava: Litera. s r. o., 2007.
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