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KRÚŽIVÉ POHYBY
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 častý sprievodný jav

 deformácia tvaru

 nedodržanie veľkosti tvaru

 náročné na 

 zvládnutie krúživého pohybu zápästia a prstov 

 techniku krúživého pohybu

 zrakovú orientáciu na ploche 

 sledovanie pohybu ruky zrakom 
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 krúživý pohyb – čmáranina

 tzv. pracovný pohyb – mletie, navíjanie, hojdanie

 kruh

 obťahovaná viacnásobná krúživá stopa/línia

 krúživá stopa/línia zaznamenaná jedným ťahom bez opravovania

 ovál/elipsa

 obťahovaná viacnásobná ale zúžená krúživá stopa/línia

 zúžená krúživá stopa/línia zaznamenaná jedným ťahom bez opravovania

Postupnosť nácviku krúživej stopy/línie
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Nácvik krúživej stopy/línie

 uplatňuje sa krúženie od počiatočného bodu

 z vonkajšej okrajovej línie až po stred 

 od stredu po vonkajšiu okrajovú líniu

 po okrajovej línii

v smere

 zdola vľavo 

 zdola vpravo

 zhora vľavo

 zhora vpravo

 nie je vhodné používať kriedy, kriedový pastel, uhlík, mäkký pastel, fixky

 používa sa grafický materiál, ktorý sa nerozmazáva, ale zanecháva zreteľnú stopu
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 motivácia – slimák, klbko, slnko, naháňačka, koleso, guličky, korálky, vajíčko, hrozno, 

kvet ap.   

 realizácia

 samostatne ukotvené tvary (kruh, ovál/elipsa) v rôznej veľkosti, šírke, výške,                             

v rôznom sklone, zoskupení tvarov 

 kombinácie kruhových, oválnych/elipsových tvarov (lupene kvetov, zajac, mačka, 

žirafa, huba – hlavička, noha, ľudská postava ap.) 
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Ukážky námetov pre nácvik krúživých pohybov 
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OBLÚČIKY, VLNOVKY, SLUČKY, HADOVKY/OSMIČKY
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 deťmi po lomenej línii a krúživých pohyboch najťažšie zvládnuteľné grafické znaky 

v rôznych polohách (horný, dolný oblúk; horná, dolná vlnovka, slučka),                        

tvaroch (samostatný grafický znak, zoskupenie či kombinácia grafických znakov), 

veľkostiach (výška, šírka), sklone a smere (pravo-ľavý, ľavo-pravý, zhora-dole,                 

zdola-hore)

 nácvik grafických znakov 

 (najmä) deti 5 – 6 ročné, vzhľadom na ich prípravu na písanie

 druhý polrok školského roku

 dôležitosť uplatňovania akusticko-opticko-motorických prípravných cvičení
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 význam nácviku oblúčikov, vlnoviek, slučiek, hadoviek/osmičiek spočíva v smere               

a sklone vedenia ich grafického záznamu (sprava-doľava, zľava-doprava, zhora-dole,                   

zdola-hore)

 veľmi náročný na zrakovú kontrolu pohybu ruky 

 vzhľadom na prípravu dieťaťa na písanie je dôležité vedenie línie zľava-doprava 

(v smere písania) 

 dĺžka grafického záznamu je priamoúmerná vývojovým štádiám a tým aj rýchlemu 

unaveniu ruky a zraku dieťaťa



11

 nácvik náročný na 

 uvoľnený pohyb zápästia a prstov ruky 

 techniku záznamu grafického znaku

 schopnosť dieťaťa pozorovať

 koordináciu ruky a zraku

 zrakovú orientáciu na ploche 

 dĺžku záznamu zoskupenia grafických znakov

 ohnutie línie s prekrížením v protismere – slučky

 nadobudnutie a uplatnenie návyku ľavo-pravej orientácie,                                                     

ľavo-pravého smeru záznamu (smer písania, čítania) 
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 používa sa grafický materiál, ktorý sa nerozmazáva, ale zanecháva zreteľnú stopu

 nie je vhodné používať kriedy, kriedový pastel, uhlík, mäkký pastel, fixky

 dôraz je kladený na vhodnú motiváciu a symboliku grafických znakov

 kopce, krtinec, potok, skok žaby, zajaca, oblak, dym, more, let vtákov, hmyzu, 

chvost šarkana, telefónna šnúra, naháňačka, medveď ap.

 častý sprievodný jav

 kŕčový úchop grafického prostriedku

 hrubá či trasľavá stopa

 deformácia tvaru

 rýchle unavenie ruky a zraku 
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horná poloha

grafického znaku

dolná poloha

grafického znaku

Nácvik oblúčikov, vlnoviek, slučiek, hadoviek/osmičiek

individuálne 

postavenie 

grafického znaku                       

zoskupenie, 

kombinácie                         

grafických znakov

výška, šírka, sklon 

a smer záznamu 

grafického znaku



OBLÚČIKY
 poloha 

 horný oblúk

 dolný oblúk

 postavenie 

 individuálny/samostatný horný, dolný oblúk

 skupinové zoskupenie horných alebo dolných oblúkov v rôznej dĺžke záznamu

 striedanie horných a dolných oblúkov v rôznom rytme                                                                          

(2 horné, 2 dolné oblúky;  2 horné, 3 dolné oblúky, 2 vysoké horné oblúky,                                            

2 nízke horné oblúčky; 3 nízke široké dolné oblúky, 4 vysoké úzke horné oblúčky ap.)

 spojenie rôzne veľkých oblúkov do istého tvaru, napr. oblak, hlavička kvetu

14



VLNOVKY

 horizontálny smer vedenia záznamu vlnovky

 vertikálny smer vedenia záznamu vlnovky

 vedenie záznamu vlnovky v rôznej dĺžke

 skupinové zoskupenie a striedanie rôzne vysokých a širokých vlnoviek 

 spájanie rôzne vysokých a širokých vlnoviek v rôznom rytme (podobne ako pri oblúčikoch)
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SLUČKY

 poloha 

 horná slučka

 dolná slučka

 postavenie 

 individuálna/samostatná horná slučka, dolná slučka

 skupinové zoskupenie horných alebo dolných slučiek v primeranej dĺžke záznamu

 spájanie rôzne vysokých a širokých slučiek v rôznom rytme                                                    

(podobne ako pri oblúčikoch, vlnovkách)
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 dôležité uskutočňovanie PRÍPRAVNÝCH POHYBOVÝCH CVIČENÍ so zameraním                            

na uvoľnenie pohybu celej ruky, zápästia, prstov napr. vo vode, vzduchu ap.

motivácia – naháňačka, dym, para, výšivka, let lastovičky, stopa po korčuľovaní,    

telefónna šnúra ap.
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 náročný pohyb zápästia – OHNUTIE LÍNIE S PREKRÍŽENÍM V PROTISMERE

 náročná koordinácia ruky a zraku

 náročná orientácia dieťaťa na záznamovej ploche



HADOVKY/OSMIČKY

 horizontálny smer vedenia záznamu

 vertikálny smer vedenia záznamu

 vedenie záznamu v rôznej dĺžke

 spájanie/kríženie stôp hadoviek, osmičiek

 skupinové zoskupenie a striedanie rôzne vysokých a širokých, krátkych a dlhých osmičiek 

 spájanie rôzne vysokých a širokých , krátkych a dlhých osmičiek v rôznom rytme                      

(podobne ako pri oblúčikoch, vlnovkách, slučkách)

 poloha osmičky zvislá, vertikálna
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Ukážky námetov pre nácvik oblúčikov, vlnoviek, slučiek, hadoviek/osmičiek
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KOMBINÁCIE POHYBOV
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 náročné na 

 zrakovú orientáciu na ploche 

 sledovanie pohybu ruky zrakom

 technické zvládnutie rôznorodosti pohybov, ich smeru, sklonu záznamu a veľkosti 

znakov, tvarov

 hra, experimentovanie s líniami, kruhmi, hranatými tvarmi je založená na zásade 

trvácnosti ovládania jednotlivých grafických znakov



24

 zvládnutie kombinácie pohybov sa jednoznačne odráža v/vo

 detskej kresbe, maľbe 

 rôznych kombinovaných a grafických technikách 

 úlohách zameraných na dokresľovanie chýbajúcich častí

 vedení línie podľa vybodkovania

 ap.

 častý sprievodný jav

 deformácia stopy, tvaru

 nedodržanie veľkosti tvaru

 rýchle unavenie ruky a zraku

 nezáujem dieťaťa
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dokáže 

 počas istého časového horizontu zvládnuť 

odmietanú, nedokončenú úlohu,                        

ale aj ďalšie úlohy, ktoré riešili deti,                     

keď ono samé nemalo o úlohy záujem

Dieťa
 že môže kedykoľvek činnosť prerušiť

 že sa môže k nedokončenej úlohe 

kedykoľvek vrátiť (s istým časovým 

odstupom, napr. po mesiaci)

má vedieť,
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 deti k činnosti nenúti (využije ich vnútornú potrebu aktivity) 

 akceptuje odmietavý prístup dieťaťa, neochotu dokončiť 

začatú činnosť

 po verbálnom vysvetlení príčiny odmietania, nezáujmu 

rešpektuje rozhodnutie dieťaťa

Učiteľka
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Učiteľka MŠ deťom neponúka

 pracovné listy s predkreslenými linajkami/riadkami

 záznamové plochy s fiktívnymi riadkami,                                                                   

vytvorenými zložením, prekladaním

Používanie linajok/riadkov na zaznamenávanie znakov písma prináleží ZŠ. 
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Umiestnenie grafického znaku medzi linajky, do riadkov

 obmedzuje koordináciu oka a ruky dieťaťa MŠ

 obmedzuje pohyb zápästia a prstov dieťaťa MŠ

 má dopad na deformovanie, kŕčovitosť, trasľavosť                                 

záznamu požadovaného grafického znaku dieťaťom                                          

od jednej tretiny či polovice rozpätia                                                                                       

medzi linajkami/riadkami

 dieťa MŠ si vytvára medzi linajkami/riadkami                                             

vlastný fiktívny riadok pri zaznamenaní grafické znaku
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 na rozvíjanie grafomotorických zručností je vhodné ponúkať deťom väčšie formáty 

záznamových plôch, pracovných listov, na ktorých dieťa na základe pohybového, 

zrakového a sluchového zážitku kreuje konkrétny grafický vzor 

 menšie formáty (A4) s rôznymi vzormi, ktoré dieťa dopĺňa, je možné používať 

(veľmi) individuálne až keď dieťa prešlo všetkými odporúčanými cvičeniami                     

a drží grafický materiál správne a uvoľnene

 dieťa dokáže terminologicky správne označiť, pomenovať stvárnené grafické 

znaky, tvary, napr. bod, vlnovka, slučka, kruh, štvorec
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Výsledkom cieleného rozvíjania grafomotorických zručností je 

 kladný postoj a radosť detí z „písania“

 odvaha detí pri lomení, vlnení či ohýbaní línie

 istota detí pri zachovaní správneho tvaru, veľkosti, sklonu, smeru 

grafických znakov

 realizácii úlohy s grafomotorickým zámerom predchádza skúsenosť                         

a emotívny zážitok dieťaťa

 počas a po ukončení činnosti sú žiaduce komentár a hodnotenie 

dieťaťa
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CESTA  VLAKOM, doplnenie chýbajúcich častí  (M. J., vek 5 r. 10 m.)

Ukážky výsledku cieleného rozvoja grafomotorických zručností detí 



SÍDLISKO V DAŽDI  (N. S., vek 6 r. 6 m.)
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SÍDLISKO V DAŽDI (L. K., vek 4 r. 8 m.)
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V JASKYNI (F. F., vek 6 r. 6 m.) DYMIACE KOMÍNY (N. D., vek 6 r. 5 m.)
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TEMPEROVÉ FARBY (J. K., vek 4 r. 7 m.) PÍLENIE DREVA (K. H., vek 5 r. 6 m.)
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