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ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ A PÍSANIE 

PRE PRÍPRAVNÝ, 1. AŢ 4. ROČNÍK 

PRE ŢIAKOV S AUTIZMOM ALEBO ĎALŠÍMI PERVAZÍVNYMI  

VÝVINOVÝMI PORUCHAMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM 

S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Obsah vzdelávania pre prípravný, 1. aţ 4. ročník pre ţiakov s autizmom alebo ďalšími 

pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím vyučovacieho predmetu 

Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie pre prípravný, 1. aţ 4. ročník pre 

ţiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím s vyučovacím jazykom maďarským schválilo Ministerstvo školstva 

Slovenskej republiky pod číslom 2010-10689/23284:1-914 dňa 30. júna 2010. 
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CHARAKTERSITIKA PREDMETU  

 

Predmet rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie má vo vzdelávaní ţiakov 

s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím 

(ďalej len ţiak s AU alebo PVP s MP) veľmi špecifický charakter z hľadiska samotných 

cieľov a obsahu, ale aj foriem, metód a pouţívaných prostriedkov. Nakoľko nácvik písania 

pre ţiaka s  AU alebo PVP s MP nemá priamy, pre neho čitateľný zmysel (napr. vplyv na 

prítomnosť, na naplnenie jeho potrieb), pouţívanie metód zauţívaných pri intaktných ţiakoch 

alebo pri ţiakoch s inými druhmi zdravotného postihnutia často zlyháva. Rozvíjanie 

grafomotoriky u ţiaka s AU alebo PVP s MP predpokladá. dať tejto aktivite konkrétny, najmä 

komunikačný zmysel a naučené zručnosti čím skôr zaradiť do beţných sociálnych kontextov.  

Mechanické precvičovanie písania izolovaných písmen, resp. pre ţiaka nezmyselných 

a navzájom nesúvisiacich slov, môţe viesť k jeho problémovému správaniu. Úhľadnosť písma 

a zvládanie pravidiel v písaní môţu byť aţ sekundárnymi cieľmi, ktoré u väčšiny ţiakov s AU 

alebo PVP s MP nie je moţné dosiahnuť. Vzhľadom na to, ţe od prevaţnej väčšiny ţiakov nie 

je moţné vyţadovať písanie písaným písmom a pre ich praktický ţivot táto forma písma nemá 

praktický význam, je vhodné naučiť ich dorozumieť sa písomnou formou pri pouţití písmen 

veľkej tlačenej abecedy. K nácviku písmen malej a veľkej písanej abecedy pristupujeme len 

u ţiakov s vhodnými dispozíciami na túto činnosť. Nácvik písaných tvarov písma vtedy 

nacvičujeme súčasne s nácvikom ich čítania. 

Podobne ani prípravné grafomotorické cvičenia nemusia mať očakávaný motivačný efekt, 

práve naopak. Spojenie písania s riekankami môţe viesť k objaveniu sa alebo zhoršeniu 

nevhodného správania (najmä k verbálnym stereotypiám).  

Pre uvedené fakty je potrebné, aby bol pedagóg z hľadiska obsahového napĺňania cieľov 

predmetu veľmi opatrný, nakoľko musia byť veľmi individualizované. Z rovnakých dôvodov 

v rámci jednotlivých ročníkov a úrovní neuvádzame proces, ako ciele a obsah predmetu 

dosahovať. 

Okrem vyučovacích hodín predmetu rozvíjanie grafomotorických zručností sa na rozvíjaní 

a upevňovaní grafomotorických zručností podieľajú ďalšie vyučovacie predmety, najmä 

maďarský jazyk.  

Ako účinné pomôcky na vyučovanie rozvíjania grafomotorických zručností a písania  okrem 

písacích nástrojov (hrubé voskové farby, kriedy, pastelky, ceruzky, neskôr pero), kartičiek 

s písmenami a obrázkami, je vhodné vyuţívať reliéfne makety jednoduchých geometrických 

a iných tvarov na obkresľovanie a výkresy s predpísanými slovami, textami a nalepenými 

obrázkami, ktoré sa vloţia do fólie, na ktorú ţiak zmazateľnou fixkou môţe dopĺňať 

vynechané písmená, slová... . Takúto pomôcku moţno vyuţiť opakovane pre toho istého ţiaka 

alebo postupne pre viacerých ţiakov. 
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PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

 

PRÍPRAVNÝ ROČNÍK - 1. úroveň 

 

CIELE 

 Vytvárať základné predpoklady pre rozvíjanie zručnosti písania, 

 rozvíjať hrubú motoriku, 

 rozvíjať jemnú motoriku. 

 

OBSAH 

Cibrenie motoriky rúk nasledujúcimi činnosťami: 

- mávanie, 

- tlieskanie, 

- hladkanie, 

- odhadzovanie lopty, 

- chytanie lopty. 

Zlepšovanie schopnosti imitácie pohybov rúk prostredníctvom: 

- imitácie hrubomotorických pohybov rúk, 

- „hrania“ na jednoduchých hudobných nástrojoch. 

Činnosti na zlepšovanie hrubej motoriky a koordinácie: 

- kráčať dookola, 

- chodiť „cez“, 

- preliezť, 

- stúpať, 

- klesať, 

- podliezať, 

- behať, 

- skákať znoţmo, 

- skákať striedavo na jednej nohe, 

- chodiť po čiare, 

- imitovať tvary chodidlami, prstami, 

- vytvárať rôzne tvary  chodidlami, dlaňami (do farby, piesku). 

 

PRÍPRAVNÝ ROČNÍK - 2. úroveň 

 

CIELE 

 Zlepšiť hrubú a jemnú motoriku rúk, 

 zlepšiť jemnú motoriku prstov. 

 

OBSAH 

Driblovanie s loptou 

Šitie jednoduchých stehov. 

Navliekanie ihly. 

Hra s prstovými farbami. 

Hra s pieskom. 

Hra s vodou. 

Hra s plastelínou. 
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Hra s kockami. 

Skladanie plošných skladačiek. 

Strihanie. 

Pouţívanie jednoduchých detských „remeselných a kuchynských“ nástrojov. 

Imitovanie zloţitejšieho postavenia prstov. 

 

PRÍPRAVNÝ ROČNÍK - 3. úroveň 

 

CIELE 

 Nadobudnúť prvé skúsenosti v pouţívaní písacieho nástroja. 

 

OBSAH 

Pouţívanie oboch rúk pri cvičení jemnej a hrubej motoriky. 

Nácvik uchopovania písacieho nástroja (hrubej pastelky - voskové farbičky, kriedy) do dlane. 

Čmáranie na zvislú plochu (tabuľa). 

Nacvičovanie uchopovania písacieho nástroja (pastelky, ceruzky) prstami. 

Zanechávanie stopy na podloţke/papieri. 

Čmáranie. 

Opakované (repetetívne) čmáranie dominantnou rukou. 

Vedenie ţiaka k správnej pozícii tela pri písaní. 

Kruhové čmáranie. 

Čmáranie vertikálnym smerom - k hornej a dolnej časti papiera bez prerušovania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1. ROČNÍK 

 

1. ROČNÍK - 1. úroveň 

 

CIELE 

 Zlepšiť hrubú a jemnú motoriku rúk, 

 zlepšiť jemnú motoriku prstov. 

 

OBSAH 

Driblovanie s loptou. 

Šitie jednoduchých stehov. 

Navliekanie ihly. 

Hra s prstovými farbami. 

Hra s pieskom. 

Hra s vodou. 

Hra s plastelínou. 

Hra s kockami. 

Skladanie plošných skladačiek. 

Strihanie. 

Manipulácia s jednoduchými „remeselnými a kuchynskými“ detskými nástrojmi. 

Imitovanie zloţitejšieho postavenia prstov. 

 

1. ROČNÍK - 2. úroveň 

 

CIELE 

 Nadobudnúť prvé skúsenosti s pouţívaním písacieho nástroja a vedením jeho stopy, 

 zvládnuť prípravné cviky na písanie. 

 

OBSAH 

Pouţívanie oboch rúk pri cvičení jemnej aj hrubej motoriky. 

Uchopovanie písacieho nástroja (farbičky, ceruzky) dlaňou. 

Uchopovanie písacieho nástroja (farbičky, ceruzky) prstami. 

Vedenie ţiaka k správnej pozícii tela pri písaní. 

Zanechávanie farebnej stopy na podloţke/papieri voľným čmáraním. 

Repetetívne (opakované) čmáranie dominantnou rukou - kruhové čmáranie, čmáranie 

vertikálnym smerom. 

Obkresľovanie makiet s geometrickými tvarmi. 

Obkresľovanie predpísaných veľkých tlačených tvarov písmen – samohlások A, E, I, O, Ö, U, 

Ü, ak sa s nimi ţiak oboznamuje na čítaní. 
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1. ROČNÍK - 3. úroveň 

 

CIELE 

 Vedieť vytvoriť na podloţke/papieri stopy písacím nástrojom podľa inštruktáţe, 

 rozvíjať napodobňovanie pri písaní. 

 

OBSAH 

Nacvičovanie správneho drţania ceruzky a správneho umiestnenia papiera na pracovnom 

stole. 

Repetetívne (opakované) čmáranie dominantnou rukou: 

- kruhové čmáranie, 

- čmáranie vertikálnym smerom. 

Učiť ţiaka postupne nakresliť na poţiadanie nasledujúce tvary: 

- zvislá čiara - v smere zhora nadol, 

- vodorovná čiara - v smere zľava doprava, 

- kruţnica – proti smeru hodinových ručičiek, 

- kruţnica – v smere hodinových ručičiek, 

- spojenie dvojice bodov čiarou, 

- spojenie niekoľkých bodov čiarou, 

- imitovať kreslenie prekríţených čiar (predkreslených, neskôr iba podľa predlohy) – 

v tvare veľkého znamienka „plus“, neskôr v tvare písmena  „X“. 

Vyfarbovanie jednoduchých geometrických tvarov (s toleranciou presahovania okrajov). 

Sledovanie predkreslených priamych čiar písacím nástrojom s vytváraním vlastnej, farebne 

odlišnej stopy. 

Niekoľkonásobné obkresľovanie veľkých tvarov - čiar v tvare oblúka, vlnovky. 

Niekoľkonásobné obkresľovanie obrysov jednoduchých plošných geometrických tvarov – 

štvorec, obdĺţnik, rôzne tvary trojuholníkov, kruh, elipsa. 

Zakresľovanie šikmých čiar smerujúcich zhora nadol do riadkov podľa  predlohy predpísanej 

na začiatku kaţdého riadka (štyri riadky vytvorené preloţením papiera po šírke formátu A4). 

Zakresľovanie šikmých čiar smerujúcich zdola nahor do riadkov podľa predlohy predpísanej 

na začiatku kaţdého riadka (štyri riadky vytvorené preloţením papiera po šírke formátu A4). 

Obkresľovanie veľkých tlačených tvarov písmen tak, ako sa začnú preberať v predmete 

čítanie – samohlásky A, E, I, O, Ö, U, Ü, Á, É, Í, Ó, Ő, Ú, Ű a spoluhlásky M, L, V, T. 

Písanie preberaného písmena spájaním pripravených oporných bodov. 

Imitatívny zápis príslušného písmena (podľa predlohy) na poţiadanie, po dobrom zvládnutí 

jeho obkresľovania. 

Nácvik napísania príslušného písmena na poţiadanie bez predlohy a opory, moţno vyuţiť ako 

dopisovanie vynechaného písmena do slova preberaného na čítaní. 
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2. ROČNÍK 

 

2. ROČNÍK - 1. úroveň 

 

CIELE 

 Nadobudnúť prvé skúsenosti v písaní, 

 zvládnuť prípravné cviky na písanie. 

 

OBSAH 

Cvičenie jemnej aj hrubej motoriky obidvoma rukami, vyuţívanie imitácie inej osoby ako 

základ cvičenia. 

Upevňovanie správnej pozície tela pri písaní (ak je potrebné, navádzanie na správnu polohu 

pouţívaním inštrukčných komunikačných kariet). 

Uchopovanie písacieho nástroja hrubšieho tvaru (voskové farbičky, krieda) dlaňou. 

Uchopovanie písacieho nástroja (voskové farbičky, pastelka, ceruzka) prstami. 

Zanechávanie stopy na podloţke/papieri (imitáciou inej osoby alebo vedením ruky). 

Voľné čmáranie. 

Repetitívne čmáranie dominantnou rukou. 

Kruhové čmáranie. 

Čmáranie vertikálnym smerom (imitáciou inej osoby, vedením ruky alebo pouţitím šablón). 

 

2. ROČNÍK - 2. úroveň 

 

CIELE 

 Podľa inštruktáţe vedieť vytvoriť na podloţke/papieri stopy písacím nástrojom, 

(inštruktáţ na úrovni: imitačný vzor, karta alebo slovo), 

 rozvinúť snahu napodobňovania pri písaní. 

 

OBSAH 

Správne drţanie ceruzky. 

Správne umiestňovanie papiera na pracovnom stole (ak je potrebné, pouţitie vizualizácie 

polohy papiera na lavici). 

Postupný nácvik kreslenia nasledujúcich tvarov na poţiadanie - s promptom (karta 

s poţadovaným tvarom alebo slovo), postupne bez neho: 

- vertikálna čiara – zhora nadol, zdola nahor, 

- horizontálna čiara – zľava doprava, 

- kruhový tvar, 

- spojenie dvoch bodov čiarou, 

- spojenie niekoľkých bodov čiarou. 

Vyfarbovanie beţných geometrických tvarov (s presahovaním okrajov). 

Obkresľovanie makiet s geometrickými tvarmi. 

Obkresľovanie predkreslených rovných čiar. 
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Obkresľovanie predkreslených zahnutých čiar. 

Obkresľovanie predkreslených jednoduchých geometrických tvarov. 

Obkresľovanie predpísaných veľkých tlačených tvarov písmen tak, ako sa preberajú 

v predmete čítanie – samohlásky A, E, I, O, Ö, U, Ü a spoluhlásky M, L, V, T. 

Imitatívny zápis príslušného písmena (podľa predlohy) na poţiadanie, po dobrom zvládnutí 

jeho obkresľovania. 

Pri jednotlivých činnostiach vyuţívať jednoduché pravidlo striedania rolí: „Ideš ty – idem ja!. 

 

2. ROČNÍK - 3. úroveň 

 

CIELE 

 Napodobňovanie pri písaní, 

 písanie písmen preberaných v čítaní. 

 

OBSAH 

Nacvičovanie správneho drţania ceruzky a správneho umiestnenia papiera na pracovnom 

stole (ak je potrebné, navádzanie na správnu polohu pouţívaním inštrukčných 

komunikačných kariet). 

Uvoľňovacie cviky pred písaním – s imitovaním horizontálneho, vertikálneho a kruhového 

čmárania. 

Obkresľovanie veľkých tlačených tvarov písmen tak, ako sa preberajú v predmete čítanie – B, 

S, N, Z, C, K, P, R, J, H, D (vyuţívanie imitácie inej osoby ako základ obkresľovania). 

Obkresľovanie tvarov pre ţiaka známych číslic. 

Písanie písmena spájaním pripravených oporných bodov imitáciou inej osoby alebo vedením 

ruky. 

Nácvik imitatívneho zápisu príslušného písmena (podľa predlohy) a číslice po dobrom 

zvládnutí ich obkresľovania. 

Nácvik písania príslušného písmena/číslice na poţiadanie (inštruktáţ na úrovni: imitačný 

vzor, karta alebo slovo),bez predlohy a opory – činnosť moţno vyuţiť aj ako dopísanie 

vynechaného písmena do slova preberaného na čítaní. 

Odpisovanie slova pozostávajúceho zo známych písmen s ich umiestnením na riadok. 

Vpisovanie vynechaného slova do textu (vyuţitie osobného frekvenčného slovníka 

z predmetu čítanie). 
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3. ROČNÍK 
 

3. ROČNÍK - 1. úroveň 

 

CIELE 

 Cielene viesť čiaru písacím nástrojom, 

 vedieť obkresliť maketu, 

 vedieť obkresliť/obtiahnuť predpísaný tvar, 

 rozvinúť snahu o napodobnenie predpísaného tvaru. 

 

OBSAH 

Nacvičovanie správneho drţania ceruzky a správneho umiestnenia papiera na pracovnom 

stole (ak je potrebné, pouţitie vizualizácie polohy papiera na lavici). 

Vyfarbovanie jednoduchých geometrických tvarov (s presahovaním okrajov). 

Obkresľovanie makiet s geometrickými tvarmi. 

Sledovanie rovných čiar písacím nástrojom s odlišnou farbou od predpísanej čiary, moţnosť 

vyjadrovania vlastnej voľby (ukazovaním, komunikačnou kartou alebo vokalizáciou). 

Obkresľovanie predkreslených čiar v tvare oblúka (ak je potrebné, vedením ruky). 

Obkresľovanie predkreslených jednoduchých geometrických tvarov. 

Obkresľovanie predpísaných písmen preberaných na čítaní: A, E, I, O, Ö, U, Ü. 

 

3. ROČNÍK - 2. úroveň 

 

CIELE 

 Vedieť obkresliť predpísaný tvar písmena, 

 nacvičiť napodobňovanie písania predpísaného tvaru písmena. 

 

OBSAH 

Nacvičovanie správneho drţania ceruzky a správneho umiestnenia papiera na pracovnom 

stole. 

Uvoľňovacie cviky pred písaním – imitácia horizontálneho, vertikálneho a kruhového 

čmárania. 

Obkresľovanie veľkých tlačených tvarov písmen tak, ako sa preberajú v predmete čítanie – B, 

S, N, Z, C, K. 

Obkresľovanie tvarov známych číslic. 

Písanie písmena spájaním pripravených oporných bodov. 

Nácvik imitatívneho zápisu príslušného písmena (podľa predlohy) a číslice po dobrom 

zvládnutí ich obkresľovania. 

Odpisovanie slova pozostávajúceho zo známych písmen do riadku na linajku, moţnosť 

vyjadrovania vlastnej voľby (ukazovaním na zvolené slovo). 
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3. ROČNÍK - 3. úroveň 

 

CIELE 

 Písať komunikačne zmysluplné slová, 

 zmenšiť veľkosť písaného písma. 

 

OBSAH 

Obkresľovanie veľkých tlačených tvarov písmen tak, ako sa preberajú v predmete čítanie – G, 

F, CS, SZ, ZS, GY, TY, NY, LY. 

Obkresľovanie tvarov známych číslic. 

Nácvik imitatívneho zápisu príslušného písmena (podľa predlohy) a číslice po dobrom 

zvládnutí ich obkresľovania. 

Nácvik napísať príslušné písmeno/číslicu na poţiadanie bez predlohy a opory, napr. ako 

dopísanie vynechaného písmena do slova preberaného na čítaní, dopísanie začiatočného 

písmena do známeho slova. 

Odpisovanie slova pozostávajúceho zo známych písmen na riadok z pripravenej predlohy. 

Odpisovanie slova z tabule pozostávajúceho zo známych písmen do riadku. 

Vpisovanie vynechaného slova do pripraveného textu (vyuţitie osobného frekvenčného 

slovníka z predmetu čítanie). 

Na poţiadanie napísanie nadpisu (pomenovanie toho, čo je zobrazené na obrázku) k obrázku, 

ktorý pozostáva z nacvičených písmen. 

Písanie diktátu s krátkymi slovami (s primeraným promptom). 

Písanie písmen jednotnej veľkosti s ich správnym umiestnením do riadku na linajku. 

  

PROCES 

Pri písaní diktátu s krátkymi slovami vyuţívať jednoduché pravidlo striedania rolí: „Ideš ty – 

idem ja!, t.j. striedavé písanie diktátu pedagógom a ţiakom. 

Pri písaní písmen jednotnej veľkosti s ich správnym umiestnením do riadku na linajku  - ak je 

potrebné, navádzanie na správnu veľkosť a umiestnenie na linajku pouţívaním inštrukčných 

komunikačných kariet. 
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4. ROČNÍK 

 

4. ROČNÍK - 1. úroveň 

 

CIELE 

 Vedieť obkresliť predpísaný tvar obrazca, písmena, 

 nacvičiť napodobňovanie napísania predpísaného tvaru. 

 

OBSAH 

Obkresľovanie makiet s geometrickými a inými tvarmi. 

Obkresľovanie predkreslených čiar v tvare oblúka. 

Obkresľovanie predkreslených jednoduchých geometrických tvarov. 

Obkresľovanie predpísaných písmen preberaných na čítaní: Á, É, Í, Ó, Ő, Ú, Ű, M, L, V, T. 

Písanie tvaru preberaných písmen podľa predpísaného vzoru. 

Odpisovanie slov z osobného frekvenčného slovníka vytváraného v predmete čítanie. 

 

4. ROČNÍK - 2. úroveň 
 

CIELE 

 Vedieť napísať komunikačne zmysluplné slovo s predlohou, 

 zlepšiť úhľadnosť písma.  

 

OBSAH 

Obkresľovanie veľkých tlačených tvarov písmen tak, ako sa preberajú v predmete čítanie – P, 

R, J, H, D obkresľovať podľa inštrukcie: hrubý – tenký).  

Písanie písmen podľa vizuálnej opory (podľa určenej kombinácie dvoch abstraktných 

vlastností: písmeno + farba). 

Písanie číslic podľa vizuálnej opory (podľa určenej kombinácie dvoch abstraktných 

vlastností: číslica + farba). 

Odpisovanie slova z predlohy, ktoré pozostáva zo známych písmen do riadku na linajku. 

Odpisovanie písmen z tabule. 

Na poţiadanie napísanie nadpisu (pomenovanie toho, čo je zobrazené na obrázku) k obrázku, 

ktorý pozostáva z nacvičených písmen. 

Písanie písmen jednotnej veľkosti s ich správnym umiestnením do riadku na linajku. 

 

PROCES 

K úhľadnosti písma je potrebné motivovať ţiaka primerane jeho chápaniu: materiálne, 

obľúbenou činnosťou, ţetónmi a pod. 
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4. ROČNÍK - 3. úroveň 

 

CIELE 

 Rozvinúť u ţiaka schopnosť kreatívneho písania v spojitosti s reálne preţitým, 

 vedieť vyuţiť písanie ako prostriedok sociálnej komunikácie, 

 zlepšiť úhľadnosť písma (úhľadnosť cibriť vzhľadom na celkovú úroveň ţiaka). 

 

OBSAH 

Nácvik písania písmen preberaných na čítaní – DZ, DZS, Q, W, X, Y vzhľadom na to, ţe sú 

to málo frekventované písmená, stačí, aby si popri ich čítaní „vyskúšal“ aj ich písanie. 

Upevňovanie tvarov písmen, ktoré zaručia čitateľnosť písma (motivovať primerane 

pochopeniu ţiaka: materiálne, obľúbenou činnosťou, ţetónmi a pod.). 

Cibriť udrţanie písania písmen rovnakej veľkosti počas celého textu. 

Upriamiť pozornosť na dodrţanie primeranej vzdialenosti jednotlivých slov od seba (upriamiť 

pozornosť predovšetkým vizualizáciou pravidla). 

Písanie jednoduchých odkazov pre inú/blízku osobu, s ich okamţitým prenesením do reálnej 

situácie, s cieľom pochopenia a posilnenia činnosti ţiakom. 

Zaznamenávanie informácií na osobné účely (diár, denný reţim v písanej forme). 

Vyplňovanie jednoduchého formuláru – meno, priezvisko, adresa atď., s jeho okamţitým 

prenesením do reálnej situácie, s cieľom pochopenia a posilnenia činnosti ţiakom (v reálnych 

situáciách: na pošte, v obchode a pod. 

Ţiaci, ktorí píšu písaným písmom, nacvičujú písanie s uplatnením pravidla – „Prvé slovo vo 

vete začína veľkým písmenom“ (vizualizácia pravidla písania veľkého začiatočného 

písmena). 

Dodrţiavanie interpunkcie na konci viet (vizualizácia pravidla písania veľkého začiatočného 

písmena). 

Nácvik písania dátumu v reálnych situáciách (pri dennom reţime, záznamoch o preţitom, 

alebo plánovaní najbliţších dní a pod.). 

Nácvik písania vlastnej adresy. 

Nácvik písania adresy/adries blízkych osôb/kamarátov na pohľadnicu, obálku, s prenesením 

do sociálneho kontextu (písanie napr. pri príleţitosti blahoţelania ku sviatku, ktorý je pri 

danom dátume zaznačený v kalendári ţiaka, písanie pohľadnice z výletu a pod.). 
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Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie 

pre prípravný, 1. aţ 4. ročník  

pre ţiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi  

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím 

s vyučovacím jazykom maďarským 
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